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بازگشت پدران به دوران کودکی
احمدفیاض دســت یافتن به یک روز شاد 
بــا بازی های خالقانه، طبیعــت محور، مهیج 
و مشــارکتی بدون تردید آرزوی هر کودک و 
نوجوان در هر زمان از دوره کودکی و نوجوانی 
است. حاال اگر این کودک و نوجوان، امتحانات 
استرس زای پایان سال تحصیلی را سپری کرده 
باشد، به طور طبیعی نیاز وی به بازی و تفریح 
صدچندان می شــود. در عین حال این بازی و 
تفریــح وقتی رنگ و بوی خانوادگی می گیرد، 
در واقع نقطه آرمانی در تکمیل شــخصیتی 
وی شــکل می پذیرد که در آینــده عالوه بر 
اثرات تربیتی، روحی و جســمی، بخشــی از 
نوســتالژی های کــودک و نوجــوان فعلی را 

تشکیل می دهد.

 بزرگترها، همبازی کوچک تر ها
حاال یکی، دو سالی اســت که خانه همبازی 
مشــهد برای برآورده شدن این گمشده و نیاز 
اولیه کودکان و نوجوانان شهرنشین و آپارتمان 
نشین، دست به کار شده و با اقدامات خالقانه 
فرهنگی خــود، روزهای متفاوت، شــیرین و 
دلچســبی را برای کودکان، نوجوانان و اولیای 
آنان فراهم نموده است. برای تهیه گزارشی از 
دومین اردوی تفریح و بازی خانوادگی در سال 
جــاری و در آخرین جمعه خرداد در حالی به 
اردوگاه شهید کاوه پا می گذارم که اردوی اول 
آن با محوریت مادران همراه با کارگاه های بازی 
مادر و کودک در 13 اردیبهشــت برگزار شده 
است. این بار و براساس نوشته روی پوستر، اردو 
با محوریت پدران است و البته این بدان معنا 
نیســت که مادران سهمی در اردو نداشته و یا 
حضور ندارند. به هر حال شــعار این اردوهای 
تربیتی متفاوت و خالقانه، » بزرگ ترها همبازی 
بچه ها می شوند«؛ عنوان شده و حضور پدر و 
مادر شرط اولیه برگزاری موفقیت آمیز آن است.

بیــش از 40 خانواده در اردوگاه شــهید کاوه 
مشــهد پس از صرف صبحانه در یک فضای 
مفرح بنا به دعوت دســت اندرکاران اردو در 
مســجد اردوگاه برای جلسه توجیهی گردهم 
می آیند. کودکان و نوجوانان نیز حضور دارند. 
ابتــدا بر روی جایگاه بازی های مشــارکتی با 
حضور پدرهــا و کودکان بــا هدایت مجری 
لحظات جذابــی را فراهــم می آورند. مجری 

هم کســی نیســت جز مدیر خانه همبازی 
مشــهد که در ادامه از حاضران می خواهد تا 

تعریف های خود را از بازی ارائه 
نمایند. تعاریف مختلفی شنیده 
می شــود. حسن ســلطانی اما 
درباره بازی اظهار می کند: بازی 
صرفاً به عنوان سرگرمی نیست! 
سرگرم کردن یعنی از شر بچه ها 
خالص شدن که صحیح نیست. 
حتی بازی، آموزش برای کودک 
نیست و نباید از بازی به عنوان 
ابزار آموزشی استفاده کرد  یک 
زیرا در آمــوزش، لذت کمرنگ 
می شــود. بازی حتی مســابقه 
نیست زیرا در مسابقه تفکر برد 
و باخت مطرح می شــود. بر این 

اســاس تفکر رقابت در بچه ها فزونی می یابد. 
تفکر رقابت با نهادینه شدن در وجود کودکان 
در آینده و حیات اجتماعی آنان تأثرات منفی 
برجای می گذارد. رقابت اجتناب ناپذیر است اما 
نباید فرد شکست خورده دچار احساس بدی 
شــود. وی افزود: بازی؛ خالقیت، روحیه کار 

مشــارکتی و جمع گرایی و نقطه آغاز روابط 
اجتماعی کودکان و نوجوانان است. بازی باید 
مقدمه  و  زندگی  تمرین 
کودکان  آینــده  هدایت 
باشــد. ایــن در حالــی 
اســت که ما با ســبک 
زندگی مــدرن و پدیده 
شهرنشــینی و آپارتمان 
این  از  را  نشینی، بچه ها 
و  کرده  محروم  تجربه ها 
زیاد  آسیب های  موجب 
روانی و حتی جســمی 
بچه ها شــده ایم. مشکل 
نداشتن  والدین،  امروزی 
هنر بازی اســت و الزمه 
آن این اســت کــه در 
ابتدا بزرگ ترها خود کودک شوند تا نیاز بچه 
را درک نمایند. هنر بــازی کردن اکنون یک 
مهارت زندگی و مســتلزم آمــوزش و تمرین 
والدین است. پس از اتمام جلسه توجیهی در 
محوطه اردوگاه، داغی بازی های خانوادگی بر 
داغی آخرین روز بهار می افزاید. عمو زنجیرباف، 

کول بری بچه ها توسط پدران، شمشیربازی، 
هواپیمابازی، دم بــازی، طناب بازی و جنگل 
پیمایی و... از جمله بازی های والدین همراه با 
کودکان است که بسیار هیجان انگیز و لحظات 

شادی را رقم می زند.

 آینده روشن کودک
یکی از پدرها مشــغول بازی با محمد فرزند 
سه ساله اش است. نظر وی را درباره اثربخشی 
اردوها جویا می شــوم. می گوید: برای بار دوم 
است که مشارکت داشته است. وی که شرکت 
مشــاوره ای دارد و سه فرزند 16، 11 و 3 ساله 
دارد، می افزایــد: اینکه بدانیــم بازی کردن با 
فرزندان یک هنر است، در تقویت نهاد خانواده 
مفیــد و منجر به آینده روشــن برای کودک 
خواهد شــد. در حین شمشــیربازی پدران و 
فرزندان اردوگاه را ترک می کنم. شــاید برای 
برخی از والدین نحوه چگونگی حضور در این 
اردوها جای سؤال باشد. شهروندان می توانند 
برای کســب اطالعات بیشــتر و مشــارکت 
 در اردوهای مشــابه با شــماره  37297269 

تماس گیرند. 

فرهنگ و هنر 
آثارخوشنویسانکشوردربجنورد

آثــار  نــمـایشــــگاه 
خوشنویســان برجسته 
کشــور با عنوان »پیوند 
تعدادی  حضور  با  مهر« 
از این هنرمندان برجسته 
در  اســتان  و  کشــور 
خراسان شمالی برپا شد. 

در این نمایشگاه ۸2 اثر از 42 هنرمند تراز اول خوشنویسی 
کشــور همچون عباس اخوین، غالمحسین امیرخانی، عارف 
براتی، محمد جــوادزاده، محمد حیدری، الهه خاتمی، جواد 
خوران، یادگار خیام، محمدحسین رضایی، علی اکبر رضوانی، 
حبیب رمضان پور، محمود رهبران، رضا زدوار، مجتبی سبزه، 
علی شــیرازی، فرهاد شیرخانی، عباســعلی صحافی مقدم، 

علی اشرف صندوق آبادی و... به نمایش گذاشته  شده است.
این نمایشــگاه تا چهارم تیرماه صبح ها وعصرها در نگارخانه 

بجنورد دایر است.

»نفت«دربهاررویصحنهرفت
در  »نفــت«  نمایــش 
روی  به  بهار  تماشاخانه 
صحنــه رفــت. نمایش 
»نفت« به نویســندگی 
امیــن رضایی اســت و 
گروه اشــک و لبخند به 
صورت یک کار گروهی 

از فریمان آن را طراحی و کارگردانی کرده است. این نمایش 
از 30 خردادماه، ســاعت 20:30 در تماشاخانه بهار به روی 

صحنه رفت. 
به گزارش ایســنا، نمایش »نفت« برگزیده جشنواره استانی 
اندیشــه مطهر اســت و در آن بازیگرانی نظیــر هادی باوفا، 
محمدحسین حاج محمدی، حسین مهرکام، میالد شهرکی، 

مهدی مهرکام و... به ایفای نقش می پردازند.
نمایش »نفت« تا جمعه، 7 تیرماه ادامه دارد.تماشاخانه بهار در 

پارک ملت مشهد، مجتمع امام رضا)ع( واقع شده است.

برگزاریکارگاهآموزشیعکاسیخبری
کارگاه آموزشی عکاسی 
خبــری توســط کانون 
سینمای  انجمن  عکس 
و  فرهنگ  اداره  جــوان 
ارشاد اســالمی نیشابور 
برگزار شــد. این کارگاه 
»امین  مربیگــری  بــا 

خسروشــاهی « از عکاسان خبری برگزار و به صورت تئوری 
و عملی، مباحثی در خصوص الزامات عکاسی خبری و باید و 

نبایدهای این رشته مطرح شد. 
در این کارگاه مباحثی در خصوص آماده ســازی و تنظیمات 
دوربین پیش از عکاســی، پیش بینی کــردن مکان و زمان 
اتفاقــات مهم در حین عکاســی، کادربندی و اصول صحیح 
کادربندی و فعالیت صحیح و به موقع در حین عکاسی خبری 

نیز به عکاسان آموزش داده شد.

چهکسیمیتواندطلسم
بازارگلستانرابشکند؟

محبوبــهعلیپــور:
اوایــل دهه هشــتاد و 
اجــرای  راســتای  در 
موسمی  سیاســت های 
زنان  مشــارکت  بر  که 
وعده  داشــته،  توجــه 
حمایت های همه جانبه 

از این گروه را مطرح می کرد. »بازارچه خوداشتغالی خاتون« 
در خیابان دانشگاه مشهد راه اندازی شد اما هنوز یک دهه 
ازعمرایــن بازارچه نگذشــته بود که بنابر دالیل روشــن 
همیشگی، همانند تغییرات مدیریتی، نگرش های سلیقه ای 

و مشکالت اقتصادی بسته شد. 
به این ترتیب با گذشت چندین ماه از افتتاحیه و برگزاری 
جلســات باشکوه، لباســی فرهنگی به تن کرد و به کانون 
پاتوق های ادبــی و عالقه مندان به کتاب تبدیل شــد اما 
این دگرگونی هم نتوانســت مهراین گلســتان و کتاب را 
بردل مردم شــهربیندازد و سرانجام طلسم همین غفلت و 
بی توجهی، بازار کتاب گلســتان را به نابودی کشاند. چنان 
که این روزها به واقع تمام غرفه ها تخلیه شده و دیگرهیچ 
نشانی از کتاب، مردم و حتی مغازه های عرضه محصوالت 
متفرقه نمی بینیم. ازاین رو پیش بینی می شــود به دنبال 
تغییر متولی آن از ســازمان فرهنگی شهرداری به سازمان 
اقتصادی، در روزهای آینده شاهد تغییر کاربری آن باشیم 
که گویا این بار قرار اســت بازار گلستان، رخت اقتصادی 
و ســرگرمی به تن کرده و در قالب »بازار غذا« خودنمایی 
کنــد. به هر روی درحالــی برپیکربی جان فرهنگ وکتاب 
درمشهد و بازار گلستان مویه می کنیم که این روزها زنان 
جوانی را با کوله باری بردوش می بینیم که از اتوبوس ها تا 
خیاطی های زنانه وحتی ادارات دولتی وغیردولتی به عرضه 

کتاب مشغولند.
در واقــع زنانی کــه روزی به وعده فعالیــت در بازارچه های 
خوداشتغالی وکســب درآمد امید بسته بودند، حال در قالب 
فعال فرهنگی درتقالی درآمدی ناچیز، خیابان های شهررا گز 
می کنند تا شــاید مهربانی برای یارمهربان پیدا کنند. گرچه 
عــده ای با انکار حقایق موجود ســعی دارند به عنوان مدافع 
فرهنگ با تأیید این قضیه، چنین شیوه بازاریابی را در راستای 
ترویج فرهنگ کتابخوانی مطلوب بدانند اما درشهری که تنها 
بازار معتبر و شناخته شده یعنی بازارکتاب گلستان نتوانسته 
دوام بیــارد، چگونه می توان بار فقرمطالعاتی و فرهنگی را به 
دوش چنــد زن جوان افکند. چگونه می توان انتظار داشــت 
فروشــندگان سیار که بی تردید به دلیل تنگنای اقتصادی به 
این حرفه روی آورده اند، بتوانند مردم شهر را با کتاب آشتی 

بدهند؟ 
به هر روی آنچه مســلم است با تداوم رویه مرسوم که متکی 
به فعالیت های نمایشی و مدیریت سلیقه ای است، نمی توان 
امید داشــت تغییر کاربری این بــازار به فضای اقتصادی نیز 
تأثیرچندانی بر شهر مشهد و کاهش مشکالت آن داشته باشد.  

آغازاردویتیمملیجودو
باحضورورزشکارانخراسانی

دور جدیــد تمرینــات 
تیم ملــی جوانان برای 
در  حضــور  آمادگــی 
رقابت های قهرمانی آسیا 
چین تایپه از 7 تا 20 تیر 
ماه در مجموعه ورزشی 
آزادی )خوابگاه شــماره 
یک( برگزار خواهد شد. حاج یوسف زاده به عنوان سرمربی و 
محمدمهدی ذاکری و مختار خورنگ به عنوان مربی در کنار 
جوانان جودو ایران حضور دارند. الزم به ذکر است، رقابت های 
قهرمانی آسیا جوانان، هفتم و هشتم مرداد ماه در چین تایپه 

برگزار می شود.

برگزاریلیگاسنوکردرسبزوار
رئیس اداره ورزش و جوانان سبزوار از برگزاری نخستین دوره 

مسابقات لیگ اسنوکر در این شهرستان خبر داد. 
لیگ  گفت:  زاده  نصراله 
باشــگاه های  اســنوکر 
سبزوار با شرکت هشت 
تیم برای نخســتین بار 
در این شهرستان از 22 
خرداد ماه آغاز شد. وی 
افزود: این دوره از لیگ با 
حضور 32 شرکت کننده 
در قالب هشت گروه چهار تیمی و به صورت رفت و برگشت 
برگزار می شود. در پایان مسابقات، از سوی هیئت بولینگ و 

بیلیارد به تیم های برتر مدال و جوایزی اعطا خواهد شد.

درخراسانرضویآکادمیفوتبالنداریم
دبیر و ســخنگوی هیئت فوتبال خراسان رضوی تأکید کرد: 
هیچ مجموعه ای با عنوان آکادمی در استان خراسان رضوی 

مجوز فعالیت ندارد. 
محسن حیدری افزود: استفاده باشــگاه ها و مدارس فوتبال 
از عنوان آکادمی غیرقانونی اســت و مجوزهایی که تاکنون 
صادر شده با عنوان مدارس فوتبال یا فوتسال بوده است. وی 
تصریح کرد: هیچ گونه مجموعه و مدرسه فوتبالی در سطح 
استان مجاز به اســتفاده از عنوان آکادمی نیست و هر گونه 
اقدام خالف مقررات، می تواند برای مدیران باشگاه ها و مدارس 

فوتبال مشکالتی به همراه داشته باشد.

درخششدارترخراسانی
شهرستان  دارتر  بانوی 
طبس در سومین دوره 
آزاد  رنکینگ  مسابقات 
کشور  بزرگسال  بانوان 

خوش درخشید.
در ایــن ماراتــن ملی 
کشــور  برتر  دارتر   67
در سالن ورزشــی نقش  جهان اصفهان برای کسب مدال 
رنگی، ســیبل رقابت ها را نشانه رفتند. از خراسان  جنوبی 
»زهرا رجبی« و »شیما کیانوش« با غلبه بر برترین دارترهای 
کشــور، راهی دیدار نهایی ســومین دوره مسابقات دارت 
رنکینگ بانوان بزرگسال کشور شدند که در انتها »رجبی« 
با نتیجه 3 بر 2 از سد هم استانی اش »کیانوش« گذشت و 

مدال طالی رقابت ها را به ارمغان آورد.

همایشدوچرخهسواری
باهدفحمایتازبیمارانسرطانیدرمشهد

ســواران  دوچرخــه 
از  در حمایت  مشهدی 
بیماران سرطانی رکاب 

زدند.
دوچرخه  هیئت  رئیس 
گفت:  مشــهد  سواری 
3500 دوچرخه ســوار 
مســافت 10 کیلومتری بوستان ملت تا بیمارستان عباس 
ناظران در منطقه قاســم آباد را رکاب زدند. ایرج فخارزاده 
افزود: در این همایش 40 دوچرخه، کاله ایمنی، بن خرید 
و 1000 بلیت استخر شنا به قید قرعه به شرکت کنندگان 
اهدا شد. وی گفت: این همایش با همکاری انجمن خیریه 
حمایت از بیماران ســرطانی، شهرداری، معاونت سالمت و 
تربیت بدنی شــهرداری و هیئت دوچرخه سواری مشهد و 

استان برگزار شد.

تفکر رقابت با 
نهادینه شدن در 

وجود کودکان 
در آینده و حیات 

اجتماعی آنان 
تأثرات منفی برجای 

می گذارد

بــرش

شمارهپیامک:300072305فرهنگوزندگی4
ارتباطپیامرسانسروش:0۹03۸3۴3۸0۱

فضایمجازی: 
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قدس:رئیس کل دادگستری خراسان شمالی رعایت 
نشــدن عفت عمومی و شــرع و قانون را از علل لغو 

کنسرت در بجنورد دانست.
حجــت االســالم اســداهلل جعفری بــا تأکیــد بر 
اینکــه بــه برگــزار کننــدگان کنســرت تذکراتی 
داده شــده که نظارت بــر اجرای کنســرت ها جزو 
 تعهدات آن هاســت اما از آن شــانه خالی می کنند،
گفــت: دســتگاه قضایــی بــا تبعیــت از قانــون و 
اخالق بــا شــادی مخالــف نیســت؛ بنابراین هیچ 
فــردی را بازداشــت نکردیــم و چهــار نفــری هم 
 که بازداشــت شــدند به دلیــل هتاکی و فحاشــی 

به مأمور قانون بود. 

ایســنا:مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی 
خراسان رضوی گفت: شــعار امسال روز پناهنده، 
40 سال میزبانی سخاوتمندانه جمهوری اسالمی 
ایــران از پناهندگان اســت، ما به ایــن میزبانی 
سخاوتمندانه افتخار می کنیم که با نگاه بخشندگی 

کریمانه و از سر اخالص بوده است. 
علی قاســمی در مراســم روزجهانی پناهنده در 
باغ گیاه شناســی ضمــن تبریــک روز پناهنده، 
قضایــی،  و  اجتماعــی  امنیــت  کــرد:  اظهــار 
کســب و کار، دانــش و آزادی مذهبــی از منظر 
 اســالمی، حقوقــی بــوده کــه بــرای پناهنده 

در نظر گرفته شده است.  

قدس:کتابخانه عمومی مشارکتی شهید مدافع حرم 
مهدی محمدی مفرد در مراسمی در مشهد افتتاح شد.
در این مراســم که با حضور جمعی از مسئوالن برگزار 
شــد، مدیــرکل کتابخانه های عمومی اســتان گفت: 
خوشــحالیم که امروز با همکاری قــرارگاه منطقه ای 
شــمال شــرق نیروی زمینــی ارتش، شــاهد افتتاح 
کتابخانه ای به نام یکی از شهدای عزیز مدافع حرم برای 
ترویج کتابخوانی هستیم. سبزیان ادامه داد: در دیدار با 
خانواده شهید گرانقدر مدافع حرم در خانه ایشان بیش 
از 5000 کتاب موجود بود، به گواه پدر شهید، محمدی 
مفرد همه کتاب هــای حوزه معرفت افزایی، زندگینامه 

شهدا و ائمه معصوم)ع( را مطالعه کرده بود.

رعایتنشدنعفتعمومی
ازعلللغوکنسرتبجنوردبود

بهمیزبانی۴0سالهازپناهندگان
افتخارمیکنیم

کتابخانهعمومیشهیدمدافعحرم
»مهدیمحمدیمفرد«افتتاحشد

شنبه 1 تیر 1398
18 شوال 1440 22 ژوئن 2019  
سال سی و دوم  
شماره 8994  ویژه نامه 3378 

7562zadehalireza@gmail.comجدول

محمدرضا علی زاده
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 1 و ب ا   ب ی س ت و د و ب ه م ن
 2 س ر ب ا ر   ا ر ا ر   س ی ن ا
 3 ع ل ا ی ی   ک ی ل ی گ   ا و س
 4   ن د ی د ه   ا د ب ی ا ت   ر
 5 پ   ی ن   و ب   ی ل ا ن   م ه
 6 ی ک   ه م ا ی و ن   ه ت ا ک  
 7 ک ا م   ا د ر س   ت ی ر   ا م
 8 چ ر خ ه   ا د ی ن ه   ن ح ل ه
 9 ر ا   م خ ر   ل ی د ر   د م ر
 10   م س ج ل   ت ه م ی ن ه   ه ی
 11 م د   ن ی ک ی   ا گ   ر د   ه
 12 ع   م س ط و ر ه   ی ک م ی ن  
 13 م و ج   ه ا ب ی ل   ی ا و ر ی
 14 ا ل و ا   ل ا ر ی   ا ن ا م ل
 15 ر و ز ب ه ا ر غ و ا ن   ر ی ه

 

حل جدول شماره قبل

 منتظر نظرها، دیدگاه ها و انتقادهایتان در خصوص جدول هستیم
 با ما تماس بگیرید
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1. دســتور- چروک پیشانی - ... بود هر که 
دانا بود 2. رانده شــده از درگاه حق- کنج و 
زاویه- امر از آوردن 3. افسانه گو- سرگشته 
- رقص سنتی مردم برزیل 4. مکانی مقدس 
 در مکه- قطار- علم به احکام شرعی- غربال 
5. کودک که رها شــده در کناری تا کسی 
او را ببــرد و بزرگ کنــد- زالل- بیماری 
6. مختــرع تلفن- ظلم و جــور- اتوبوس 
برقــی 7. جمع آونــد به معنــی ظرف- 
رفتــن- حــرف فرار ۸. ســارق- جســد 
و شــعور  آزرم- درک  و   مــردار- شــرم 
9. بتی در جاهلیت- استارت قدیمی- جانماز 
 10. منحل کردن- ذره بنیادی- مســاوی 
11. مخفــف اگر- نهر کوچــک- آخرین 
نبــرد ناپلئون 12. درخت پرشــاخ و برگ 
جنگل هــای ایران که چوبش در ســاخت 
خانه های روســتایی به کار مــی رود- تکه 
پارچه کهنه- جعبه ای کــه قطعات رایانه 
در آن ســوار می شــوند - رسوب ته جوی 
13. پیرو فرقه مذهبی حاکم بر عربستان- 
طالیه دار هفته- کتابی از دکتر علی شریعتی 

14. جاودانه- گیاه پارچه بافی- خبرگزاری 
کار ایران 15. بانوی کشته شده در راه خدا- 

سنگ زیرین آسیاب- مظهر استواری

1. تپه ای باســتانی از توابع ســاوجبالغ - 
کارگاه ماشین شــویی 2. پسوند محافظت 
– غــده  دوتایی کوچک در دو ســوی گلو 
کــه از ورود میکروب هــا بــه بــدن از راه 
دهان جلو گیری می کنند- زن دیرنشــین 
3. کربــن خالــص - مردمــان صاحــب 
فرهنگ- ســرور 4. حاکم- طناب- کشتی 
کوچــک- درخت لرزان 5. شکم پرســت- 
خواندن قرآن با قرائت درســت- مرد بسیار 
 حیله گر 6. غیرمجاز شــرعی – شایستگی 
7. بی همتا- شناس- ثامن ۸. فلز چهره – مرد 
 برفی هیمالیا- سطل آبکشی- میوه آتشین 
9. صفــت انســان بین تمــام مخلوقات- 
کارخانــه ای  دربســت  کننــده-   کــوچ 
آینــده گوشت فروشــی-   .10 

11. متــاع بــازار بــورس- اضطــراب و 
 دلواپســی شــدید- دربســت کارخانــه 

12. بیماری مســری خطرناک فصل گرما- گروه- شتر 
دوکوهانــه- حرفــی در الفبای انگلیســی 13. از صنایع 
 ادبی- به سرآوردن وعده- سروصدای جمعیت از دوردست 
14. ناشی و ناوارد- حضرت صاحب العصر)عج(- اشاره به 
نزدیک 15. منطقه ای در میانمارکه چندی قبل شــاهد 
نســل کشی گسترده مسلمانان در آن بود – از بانک های 

قرض الحسنه

افقی

عمودی

با حضور جمعی از مسئوالن خراسان رضوی مدیر کل امور اتباع خراسان رضوی:رئیس کل دادگستری خراسان شمالی:


