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بر بال خیال

گزارشی از دو محفل ادبی متفاوت

جرعه جرعه دانایی
مرتضوی
این جا محفلی است از جنس دانایی ،جایی که
تو را جرعه جرعه به خواندن کتاب دعــوت می
کند و ناخودآگاه وادار می شوی در باغی کاغذی
بنشینی و حس ناب دانستن را تجربه کنی .این
جا زمان برایت بی معنا می شود و تو غرق می
شوی در دنیای واقعی و این کلمات هستند که
مرهمی می شوند بر ذهن ناآرام تو و چقدر خوب
است چنین محافلی از جنس کتاب که ذره ذره
در تو نفوذ می کند تــا از تو درختی بسازد به
وسعت دانایی.
حاال یک سالی می شود که به همت دوستداران
کتاب ،محافلی شکل گرفته تا در عصر تنهایی،
پناهی شوند برای با هم بودن و آشتی کردن با
کتاب و «امین کریمی راد» یکی از همان هایی
است که به واسطه یکی از این محافل با کتاب
پیوندی محکم بسته اســت و چند ماهی می
شود که به طور پیوسته در محفل «نوبل خوانی»
شرکت می کند.

او از روزهــایــی می گوید که این محفل رونق
چندانی نداشت و رفته رفته تعداد افــرادی که
کتاب را به عنوان بهترین دوست خود برگزیدند
بیشتر شد و حاال جلسات پربارتر و فنی تر شده
است و این محفل فوق العاده خوب پیش می رود.
او برایمان از حضور افرادی در این محفل سخن
می گوید که اهل مطالعه نبودند اما بعد از گذشت
 6مــاه کتاب هایی را که معرفی می شــود می
خوانند و حضوری پررنگ در این محفل دارند.
او که در روزهای نخست ،نمی دانست چه کتابی
را مطالعه کند و حاال به یکی از افــرادی تبدیل
شده است که خود به معرفی آثار فاخر به دیگران
می پردازد ،از قدرت مطالعه در نفوذ کلمات به
ذهن و گسترش دامنه لغات در افراد می گوید.
«صفی خانی»هم از دیگر دوســتــداران کتاب و
معتقد است :وقتی در تنهایی کتاب می خوانی
طرز فکری را دنبال می کنی اما وقتی در جمع
کتاب می خوانی دیدگاهت بازتر می شــود و
همین مسئله موجب شد در این محفل حضور
پیدا کنم.

او از تاثیر ایــن گونه محافل در ترویج فرهنگ
مطالعه و ترغیب اف��راد به کتاب خوانی سخن
می گوید و اضافه می کند :افرادی در این محفل
بودند که اهل مطالعه نبودند اما اکنون نه تنها
کتاب می خوانند بلکه کتاب می خرند و به نوعی
ایــن حرکت موجب آشتی آن ها با کتاب شده
است.
وی معتقد است :این محفل همین که  5یا 10
نفر را کتاب خوان کند رسالت خود را انجام داده
است و الزم نیست کل شهر کتاب خوان شوند.
«محدثه محمدی» هم از احساس نیاز به مطالعه
در میان جمع و گروه سخن می گوید که این امر
اشتیاق به مطالعه را افزایش می دهد و موجب
می شود مطالعه عمق پیدا کند.
او معتقد اســت :وقتی در محفلی همه با هم
کتاب می خوانند ،این امر در درون فرد یا افراد
نهادینه و تبدیل به یک عادت می شود ،به گونه
ای کــه اشــخــاص در خانه نیز وقــت خــود را به
مطالعه اختصاص می دهند.
او محفل «نوبل خوانی» را جوان ترین محفل در

خواب های رنگی

وقتی در
محفلی همه
با هم کتاب
می خوانند،
این امر در
درون فرد یا
افراد نهادینه
و تبدیل به یک
عادت میشود

استان می داند که برای ترویج فرهنگ مطالعه
گام برداشته است و تالش می کند افراد را در
انتخاب کتاب دخیل کند .اما «یار مهربان» هم
محفل دیگری است که به شکل خودجوش و به
همت چند تن از دوستداران به مطالعه و کتاب
شکل گرفته است و «شیخ نژاد» یکی از بانیان
راه اندازی این محفل می گوید :این طرح مدت
ها ذهنم را قلقلک می داد و سرانجام با همکاری
چند نفر از دوستان تابستان ســال گذشته به
راه افتاد.از نگاه او با این که این محفل در دل
خانه مهر بازنشستگان به طور هفتگی تشکیل
می شود اما اقشار مختلف در گروه های سنی
متفاوت بسته به موضوع کتاب در ایــن محفل
حضور پیدا می کنند و عضو ثابتی را برای آن نمی
توان متصور شد.
وی با بیان این که این حرکت از همان اول برای

ترویج فرهنگ کتاب خوانی شکل گرفت ،معتقد
است :کتاب خوانی امری نیست که به یک باره
آغاز شود و به اتمام برسد بلکه بیش از هر امر
دیگری ،به فرهنگ وابسته و شرایط اجتماع نیز
در این مقوله دخیل اســت .او تأکید می کند:
ترغیب افراد به مطالعه یک فرایند است که باید
طی شود و مسئوالن فقط کارشکنی نکنند کافی
است .هر چند دستگاه هایی همچون سازمان
بازنشستگی ،اداره کل کتابخانه ها و اداره کل
فرهنگ و ارشاد اسالمی در این امر با ما همکاری
کردند ،اما این کاری نیست که لزوم ًا به واسطه
مسئوالن انجام شود.
وی اضافه می کند :در نظر داریــم در صــورت
صدور مجوز موسسه فرهنگی «یار مهربان» این
حرکت را در شهرهای دیگر استان نیز داشته
باشیم.

قاصدک

جشنواره فرهنگی ،هنری «روح خدا»

نشست
پالتوی شمس اثر نمایشی «چشم ها» را به تماشا نشست .سرپرست
معاونت هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان
شمالی در گفت و گو با خبرنگار ما با بیان این که نمایش
«چشم ها» به نویسندگی «مسعود هاشمی نژاد» و به
کارگردانی «زهرا رحیمی» تا بیست و پنجم آبان ماه
ادامه دارد ،افزود :این اثر نمایشی هر شب ساعت
 19:30در پالتوی شمس بــرای عالقه مندان به
روی صحنه می رود« .حیدری» با بیان این که زهرا
رحیمی،مسعود لطفی و شیوا حسین زاده بازیگران
این اثر نمایشی هستند افــزود« :چشم ها» با همکاری
انجمن هنرهای نمایشی استان ،اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی
اسفراین و سامانه اینترنتی گلشن آنالین به روی صحنه می رود.

ﺟﻮاﯾﺰ
ﻧﻘﺪى و
ﻏﻴﺮﻧﻘﺪى ﻫﻔﺘﮕﯽ

ﭘﺎﺳﺦﺻﺤﻴﺢﻫﺮﺳﺮﮔﺮﻣﯽ،ﯾﮏﺷﺎﻧﺲﻗﺮﻋﻪﮐﺸﯽ
ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ و اﺳﺎﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ،ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ

ﺑﯽﻣﺪاد رﻧﮕﯽ!

.

ﻫـﻢ ﻣﯽﺷـﻮد ﻧﻘﺶﯾـﺎب ﭼﺎرﭼـﻮب ﺣـﻞ ﮐـﺮد
ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪ¡ رﻧﺠﺒﺮ

ﺧــﺐ ﺑﺎزﻫــﻢ ﺑــﻪ ﭘﻨﺞﺷــﻨﺒﻪ رﺳــﻴﺪﻢ و ¦ــ از زﺒﺎﺗﺮــﻦ،
ﭘﺮﻃﺮﻓﺪارﺗﺮــﻦ و ﺳــﺎدهﺗﺮﻦ ﻣﻌﻤﺎﻫﺎ ﻣﻨﻄﻘــ ﺗﺼﻮﺮ
را ﺑﺮا ﺷــﻤﺎ دارﻢ ﻪ ﻫﻤﻴﻦ »ﻧﻘﺶﺎب ﭼﺎرﭼﻮب« اﺳﺖ.
ﻫﻴﭻ ﺎر ﻋﺠﻴﺐ و ﺳــﺨﺘ ﻻزم ﻧﻴﺴــﺖ اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﻴﺪ! ﭼﻮن

ﺧﻂ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ و ﻧﻈﺮات٣٠٠٠٧٢٢۵٢ :
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ در وب ﺳﺎﯾﺖ 1sargarmi.ir

ﺻﻮرﺗــ رﻧﮕ ﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﻌﻤﺎ درج ﺷــﺪه اﺳــﺖ ،ﻣﺴــﺘﻘﻴﻤﺎ
ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ راﻫﻨﻤــﺎ ﻣ روﺪ و ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺸــﺘﺮ از ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎ
ﺑﺮاﺗﺎن ﺸ ﻣ ﺷﻮد.
اﮔﺮ ﺑﻪ اﻦ ﺗﻌﺪاد ﻪ ﻣﺎ ﺧﻮاﺳــﺘﻴﻢ ﻣﺪادرﻧﮕ در دﺳﺘﺮس
ﻧﺪارﺪ ﺑﺎزﻫﻢ ﻣ ﺗﻮاﻧﻴﺪ اﻦ ﺳﺮﮔﺮﻣ را ﺣﻞ ﻨﻴﺪ .ﻣﺜﻼ ﭘﺲ
از ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن ﺗﻤﺎم ﻣﺴــﺘﻄﻴﻞﻫﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻪ ﺟﺎ آﺑ
ﻢرﻧﮓ ﻣﺴــﺘﻄﻴﻞﻫﺎﺶ را ﺑﺎ ﻧﻘﻄﻪﭼﻴﻦ ﭘُﺮ ﻨﻴﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎ
رﻧﮓ ﻗﻬﻮها ﻫﺎﺷﻮر ﺑﺰﻧﻴﺪ وﺑﻪ ﺟﺎ رﻧﮓ ﺮدن ﺑﺎ ﻧﺎرﻧﺠ ،
ﻫﺎﺷﻮرﻫﺎ را در ﺟﻬﺖ دﮕﺮ ﺑﺰﻧﻴﺪ ﺗﺎ ﻣﺴﺘﻄﻴﻞﻫﺎ ﭘُﺮ ﺷﻮد.
ﺷﻨﺒﻪ ﻧﺘﺎﺞ ﻗﺮﻋﻪ ﺸ اﻦ ﻫﻔﺘﻪ اﻋﻼم ﻣ ﺷﻮد.
ﻣﻮﻓﻖ و ﭘﻴﺮوز ﺑﺎﺷﻴﺪ؛
و ﺣﺮﻓﻪا¡

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪﻫﺎ¡ ﻗﺒﻞ

ﺳﺮﮔﺮﻣآﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪ را ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﺣﻞ ﻨﻴﺪ...

اﻦ ﺳﺮﮔﺮﻣ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﭘﻴﭽﻴﺪها ﻧﺪارد .ﻓﻘﻂ ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎ
ﻣﺮﺑﻌ ﺎ ﻣﺴﺘﻄﻴﻠ ﺑ¦ﺸﻴﺪ ﻃﻮر ﻪ ﻫﺮ از اﻋﺪاد ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﺷﺪه در  ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮد و ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺪاﺧﻞ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﺎ ﻫــﻢ ﺑﻪ ﻤــ ﺷــﻤﺎ آﻣﺪهاــﻢ و ﺑﺮﺧــ ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎ را
ﻪ ﻣﻤ¦ﻦ اﺳــﺖ ﻣﺤﻞ ﻗﺮارﮔﻴﺮ آنﻫﺎ ﺳــﺨﺖﺗﺮ ﭘﻴﺪا ﺷﻮد
ﺑﺮاﺷﻤﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺮدهاﻢ.
ﺑﺎ اﻦ ﺣﺎل اﮔﺮ ﺑﻪ ﻤ ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﺑﺮا ﺣــﻞ اﻦ ﻧﻘﺶﺎب
ﭼﺎرﭼــﻮب ﻧﻴــﺎز داﺷــﺘﻴﺪ ﻣ ﺗﻮاﻧﻴــﺪ از ﺑﺨــﺶ »راﻫﻨﻤﺎ« در
وبﺳــﺎﺖ ﻤ ﺑﮕﻴﺮﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ در دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه
ﺎ ﺗﺒﻠﺖﺗﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﺎر ﺪﺧﻮان داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ،ﺎر ﺑﺮا
ﺷﻤﺎ ﺧﻴﻠ ﺧﻴﻠ راﺣﺖﺗﺮ اﺳﺖ ﭼﻮن ﺑﺎ اﺳ¦ﻦ ﺮدن ﻧﺸﺎﻧﻪ

کارگاه عکاسی «خانه دوست» برگزار می شود.
معاون فرهنگی و هنری حوزه هنری خراسان شمالی در گفت و
گو با خبرنگار ما با بیان این که این کارگاه به همت خانه عکاسان
حوزه هنری و با همکاری دبیرخانه ششمین جشنواره سراسری
عکس خانه دوست بیست و پنجم ماه جاری در بجنورد
برگزار می شود ،اف��زود :این کارگاه در  2بخش
تــئــوری و عملی بــا حضور «مــهــدی فــاضــل» و
«حمید سبحانی» برگزار می شود«.حصاری»
افزود :کارگاه تئوری آن با موضوع «عکاسی
در دوران همه گیری عکاسی» توسط «مهدی
فاضل» کارشناس ارشــد عکاسی ،مدرس
دانشگاه و پژوهشگر این حوزه ساعت  15در
سالن اجتماعات سوره حوزه هنری برگزار می
شــود .وی خاطرنشان کــرد :کارگاه عملی آن نیز در
امامزاده سیدعباسش(ع) برگزار خواهد شد.

ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪﻫﺎ
ﺳﺎده
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دﻗﻴﻘﻪ

ﺑﺮا¡ارﺳﺎلﭘﺎﺳﺦ
وﺷﺮﺖدرﻣﺴﺎﺑﻘﻪ،
دوﺗﺎازاﺟﺰا¡ﺗﺼﻮﺮاﻦﻣﻌﻤﺎ را
درﻣﺘﻦﭘﻴﺎﻣﺗﺎن
ﻧﺎمﺑﺒﺮﺪ.

ﺑـﺎ ﺸـ ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎـ ـﻪ ﻋﺪدﺷـﺎن
ﻣﺴﺎﺣﺖﺷـﺎن را ﺗﻌﻴﻴـﻦ ﻣﻨـﺪ ،ﺗﺼﻮـﺮ
ﻣﺨﻔـ را ﺸـ ﻨﻴﺪ .اﮔﺮ ﻤ ﺑﻴﺸـﺘﺮ
ﻻزم داﺷﺘﻴﺪ ،اﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ را ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه
اﺳـﻦ ﻨﻴـﺪ ـﺎ »راﻫﻨﻤـﺎ« را در  1sargarmi.irﺑﺒﻴﻨﻴﺪ.

ﻗﻮاﻧﻴﻦ:

ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻣﺷﻮدﻪ:

 1ﻫﺮﻋﺪدﺑﺎﺪداﺧﻞﭼﺎرﭼﻮب
»ﻣﺮﺑﻌــ « ﺎ »ﻣﺴــﺘﻄﻴﻠ « ﺑــﻪ رﻧﮓ
ﺧﻮدشﻗﺮارﺑﮕﻴﺮد.

 1ﻗﺒﻞ از اﻦ ﻪ ﺟﺎ ﻫــﺮ ﭼﺎرﭼﻮب را ﻗﻄﻌــ ﻨﻴﺪ ،دﻟﻴﻞ
»ﻣﻨﻄﻘ «ﺗﺎنراﺑﺮااﻦ ﺎرﺑﺎﺧﻮدﺗﺎنﻣﺮور ﻨﻴﺪ.
 2زﺎدرﺴــﻧ¦ﻨﻴﺪ!ﻣﻤ¦ﻦاﺳــﺖﺑﺎﺣﺪسزدنﺑﻪﭘﺎﺳﺦ
ﻧﺰدﺷﻮﺪاﻣﺎاﻦﻫﻢﻣﻤ¦ﻦاﺳﺖ ﻪﺑﺎﺣﺪساﺷﺘﺒﺎه،
ﺑﻪاﺷﺘﺒﺎﻫﺎتدﮕﺮﺑﻴﻔﺘﻴﺪ.

 2اﻋﺪادﺗﻌﻴﻴﻦﻣ ﻨﻨﺪ ﻪﻣﺴﺎﺣﺖ
ﭼﺎرﭼﻮبﺷﺎنﭼﻨﺪواﺣﺪﺑﺎﺷﺪ.
 3ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎﺑﺎﺪدﻗﻴﻘﺎروﺧﻄﻮطﺷﻄﺮﻧﺠ
زﻣﻴﻨﻪرﺳﻢﺷﻮﻧﺪ.

 3ﺑﺮاﺣﻞﻣﻌﻤﺎازﻣﺪادﻧﺮموﭘﺎ ﻦﻣﺮﻏﻮباﺳﺘﻔﺎده ﻨﻴﺪ.

 4ﭼﺎرﭼﻮبﻫــﺎﺑﺎﻫﻢﺗﺪاﺧــﻞﻧﺪارﻧــﺪوروﻫﻢ
ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪرﻓﺖ.

 4درآﻏﺎزﺳﺮاغرﻗﻢﻫﺎ ١ﺑﺮوﺪ ﻪﭼﺎرﭼﻮب ﻮﭼﺷﺎن
ﻗﻄﻌ اﺳــﺖ .ﮔﺎﻫ ﻫﻢ ﭼﺎرﭼﻮب اﻋﺪاد ﺑﺰرگ را )ﺑﻪ دﻟﻴﻞ
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﺧﺎصﺷﺎن(راﺣﺖﻣ ﺗﻮانﺗﻌﻴﻴﻦ ﺮد.

 5وﻗﺘ ﺗﻤﺎم ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎ،ﺗﻤﺎم ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻤﺎ را ﭘُﺮ
ﺮدﻧﺪ ،درون ﻫــﺮ ﭼﺎرﭼﻮب را ﺑﺎ رﻧــﮓ ﻋﺪدش ﭘُﺮ
ﻨﻴﺪﺗﺎﺗﺼﻮﺮ ﺸﺷﻮد.

 5ﺎدﺗﺎنﺑﺎﺷــﺪﭼﺎرﭼﻮباﻋــﺪاد ٣و ٥و ٧و ١١و ١٣و١٧
و...ﻫﻤﻴﺸﻪﺑﻪﺷ¦ﻞ»ﻣﺴﺘﻄﻴﻞﺑﻠﻨﺪ«اﺳﺖ ﻪﻋﺮﺿﺶ
١واﺣﺪاﺳﺖ.

 6ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎﺧﺎ ﺴﺘﺮراﺑﺪونرﻧﮓﺑﮕﺬارﺪ.

 6اﮔﺮﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻣﺘﻔﺎوﺗ ﺑﺮاﻣﻌﻤﺎﭘﻴﺪا ﺮدﺪ،ﻣﻄﻤﺌﻦ
ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻪﺟﺎ از ﺎرﺗﺎنﻏﻠﻂﺑﻮدهاﺳﺖ.ﭼﻮنﻫﺮﻣﻌﻤﺎﻓﻘﻂو
ﻓﻘﻂﭘﺎﺳﺦﺻﺤﻴﺢدارد.

ﺑﺮادرﺑﻬﺘﺮﻗﻮاﻧﻴﻦ،ﻧﻤﻮﻧﻪﺣﻞﺷﺪهزﺮراﺑﺎدﻗﺖﺑﺮرﺳ

ﻨﻴﺪ.

این معجز ه توست که پاییز قشنگ است
هر شاخه با برگ گالویز قشنگ است
هر خشخش خوشبختی و هر نمنم باران
تا یاد توام هرکس و هرچیز قشنگ است
کمصبرم و کمحوصله ،دور از تو غمی نیست
پیمانه من پیش تو لبریز قشنگ است
موجی که نپیوست به ساحل به من آموخت
در عین توانستن پرهیز قشنگ است
بنشین و تماشا کن از این فاصله من را
فوارهام ،افتادن من نیز قشنگ است
بنشین و ببین ،زردم و نارنجی و قرمز
پاییز همین است ،غمانگیز قشنگ است
مژگان عباسلو

امثال الحکم

َل َسر یِخ َل تُوزه دَ َگر

گــروه ادب و هنر -ادبیات فارسی سرشار از
مثل هــا و اصطالحاتی اســت کــه بــر غــنــای آن
افــزوده اســت ،به تبع آن ادبیات عامه نیز آیینه
ای از فرهنگ قومیت هاست که پرداختن به آن
اندیشه ها و تجربیات گذشتگان و دانــش ها و
حکمت های آن ها را به ما منتقل می کند .در این
شماره به یکی از ضرب المثل های رایج در میان
قوم کرمانج از زبان «فرامرز نورمحمدزاده» می
پردازیم.وی با اشاره به ضرب المثل « َل َسر یِخ َل
تُوزه َد َگر» می گوید :این ضرب المثل به این معنی
است که «روی یخ دنبال گرد و خاک می گردد» و
به آدم هایی اشاره دارد که به دنبال نقطه ضعف
دیگرانند.

ﺳﻮدو ﻮ
ﻫﺮ روز

ﻗﺎﻧﻮن:ارﻗﺎم ١ﺗﺎ ٩رادرﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺧﺎﻟ ﺑﻨﻮﺴﻴﺪﻃﻮر ﻪ درﻫﺮﺳﻄﺮ،درﻫﺮﺳﺘﻮنودرﻫﺮ
ﻣﺮﺑﻊ٣در ٣ﻫﻴﭻرﻗﻤ ﺗ¦ﺮارﻧﺒﺎﺷﺪ.

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺎده
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ﺎب ﭼﺎرﭼﻮب
ﻧﻘﺶ ِ

رضا کاظمی

معجزه پاییز

کارگاه عکاسی «خانه دوست»

پالتوی شمس «چشم ها» را به تماشا

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی ،هنری مساجد خراسان شمالی
از برگزاری مرحله استانی ششمین جشنواره فرهنگی ،هنری «روح خدا»
در این استان خبر داد« .هاشم شیرازیان» در گفت وگو با خبرنگار
ما با بیان این که این جشنواره در  7رشته فرهنگی ،هنری
بــرگــزار می شــود ،اف ــزود :طراحی اپلیکیشن ،ســرود،
مقاله نویسی ،خاطره نویسی ،مسابقه کتاب خوانی
بــه صــورت پیامکی از کتاب انــســان ،نقاشی و نیز
خوشنویسی از رشته های در نظر گرفته شده در این
جشنواره است.
وی مهلت ارسال آثار به دبیرخانه استانی را  5بهمن
مــاه امسال اعــام کــرد و گفت :مراسم اختتامیه این
جشنواره همزمان با سالروز تاسیس کانون های فرهنگی،
هنری مساجد کشور در شهر یزد برگزار خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد :عالقه مندان می توانند برای کسب اطالعات بیشتر
به سایت  www.roohekhoda.irمراجعه کنند.

  آنقدر نیامدی
که از چهرهام بهار
برگ به برگ ریخت
پاییز شدم
دیگر نیا
آشفته میشود خوابهای رنگیام

ﺑﺮا¡ارﺳﺎل
ﭘﺎﺳﺦوﺷﺮﺖ
درﻣﺴﺎﺑﻘﻪ،
ارﻗﺎمﺳﻄﺮﻫﺎ¡
اولودوموﺳﻮم
ازﻫﺮﺳﻮدوﻮ¡
ﺣﻞﺷﺪهراﺑﻪ
ﺗﺮﺗﻴﺐازﺧﺎﻧﻪ
ﺑﺎﻻ-ﭼﭗ ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪ
ﭘﺎﻴﻦ-راﺳﺖﺑﻪ
ﺻﻮرتﻋﺪد
 ٢٧رﻗﻤ)ﺑﺪون
ﻓﺎﺻﻠﻪ،اﻨﺘﺮﺎ
ﺎراﺘﺮدﮕﺮ¡(
ﭘﻴﺎﻣﻨﻴﺪ.

ﻣﺘﻮﺳﻂ
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ﺣﺮﻓﻪا¡ﻫﺎو
ﻣﺪﻋﻴﺎنﺳﻮدوﻮ
درﺟﻪدﺷﻮار¡
ﻫﺮﺳﻮدوﻮ+
زﻣﺎنﺣﻞﺷﺎن
راﭘﻴﺎﻣﻨﻨﺪ.
ﻣﺜﺎل:ﻣﺘﻮﺳﻂ
٠٠:١٢:٢٠

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺨﺖ
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