3

چهارشنبه  2۴مرداد  ۳. 139۷ذی الحجه  . 143۹شماره 1۱9۲

فرهنگ
قصه کتاب کودک در سیستان و بلوچستان
شهرکی
گویا قرار نیست به سرانجام برسد و راه زیادی
را تا رسیدن به بلوغ پیش رو دارد .اگر چه پیشینه فرهنگی
زیادی در این استان وجود دارد و نویسندگان زیادی فعالیت
دارند که حتی در کشور هم مطرح شده اند ،اما نویسندگان
کتاب کودک محدود هستند و فعالیت آن ها هم به گفته
خودشان آن چنان که باید مورد حمایت قرار نمی گیرد.
دوری از مرکز ،هزینه های سنگین چاپ و نشر کتاب در داخل
استان نسبت به استان های دیگر و  ...ادامه مسیر را برای این
نویسندگان انگشت شمار محدود کرده و عالقه مندان برای
حضور در این عرصه را هم بر دو راهی تردید قرار داده است.

دغدغه های بزرگ نویسندگان کودک

قصهکتابکودکدراستان

چاپ آثار نویسندگان در استان های دیگر

یکی از نویسندگان کتاب کــودک استان که مجموعه 14
جلدی به نام «لذت آشنایی با  14معصوم را به فرزندانمان
هدیه دهیم» را منتشر کرده است به خبرنگار ما می گوید :در
استان حمایت چندانی از نویسندگان کتاب های کودک و آثار
آن ها نمی شود .این کتاب ها در قم به چاپ رسید که به دلیل
استقبال زیاد به چاپ دوم هم رسید .تعدادی از این کتاب ها
را به زابل آوردم و اگر چه مراجعه زیادی به مسئوالن داشتم تا
از من حمایت کنند اما حمایت چندانی نشد« .فاطمه شیخ
سیستانی» که  10سال به صورت حرفه ای نویسندگی می
کند و پنج سال در عرصه کتاب کودک قلم می زند تصریح
می کند :این در حالی است که در قم از من بــرای نوشتن
داستان درخواست شد ،اما بــرای هر داستان مبلغ ناچیز
 150هزار تومان دریافت میکردم و امتیازها و سود در اختیار
ناشر بود .در زابل امام جمعه و رئیس اداره تبلیغات اسالمی
حمایت کردند .وی بیان می کند :کتاب هایم را دوباره به قم
بازگرداندم تا به فروش برسانم .مسئوالن می توانستند برای
خرید کتاب های کودک و اهــدای آن به کودکان روستایی
اقدام کنند که این کار را انجام ندادند .وی ادامه می دهد :به
عالوه مسئوالن از نویسندگان استان های دیگر دعوت می
کنند و قلم نویسندگان در داخل استان بی ارزش است .اگر
چه استعدادهای زیادی وجود دارد اما به دلیل این که حمایت
نمی شوند پر و بال ندارند الزم است ارزش قلم نویسندگان
کودک دیده شود .به گفته وی ،کودکان همچون لوح سفید
هستند و کار برای آن ها حساس است .من در زمینه کتابهای

ها را به فروش رساندم و اگر چه از تصویرگری آثارم تعریف
می شد اما به فروش نمی رسید .کتاب کودک را فقط در
نمایشگاه و تعداد محدودی کتابفروشی به فروش رساندم.
این نویسنده تصریح می کند :چهار کتاب آماده چاپ هم
دارم و دو کتاب نیز در زمینه کودک آماده کردم که به دلیل
مشکالت نمی توانم آن را به چاپ برسانم .عالقه تنها عاملی
است که سبب می شود نویسنده کتاب کودک به این کار
ادامــه دهد .به دلیل هزینه های باالی تصویرگری کتاب
کودک ،این کار را خودم انجام می دهم تا هزینه های چاپ
داستان های کودک به حداقل برسد .وی که نویسنده کتاب
های حاکم سنگان و مرغ سخنگو ،مبین زبر و زرنگ ،امیر
حسین راستگو ،آیسا گلی و مرغ کاکلی است بیان می کند:
فرهنگ سازی برای خرید کتاب کودک توسط خانواده ها و
استفاده از کتابخانه در خانه می تواند از سنین کم کودکان را
به کتابخوانی عالقه مند کند.

نویسندگان کتاب کودک حمایت می شوند

نویسنده کودک :الزم است ارزش قلم نویسندگان کودک دیده شود .کودکان همچون لوح سفید هستند و کار برای آن ها حساس است

کودک قرآنی فعالیت دارم ،به همین دلیل مطالعات زیادی از
احادیث و داستان های قرآنی دارم تا آن چه به نگارش در می
آورم درست باشد و اثر خوبی روی کودک بگذارد.

واگذاری امتیازات به ناشران خارج استان

این نویسنده کتاب کــودک که پنج کتاب دیگر از پیامبر
گــرامــی اســـام (ص) بــه نــگــارش در آورده و بــه دلیل
حمایتهای ضعیف نتوانسته است به چاپ برساند ادامه می
دهد 50 :شعر و متن ادبی هم نوشته ام که اگر چه برای چاپ
آن بارها مراجعه کردم ،اما امکان چاپ فراهم نشد .باید قلم
نویسندگان در استان خودشان مورد توجه قرار گیرد .اگر
مسئوالن از قلم نویسندگان استان حمایت کنند نویسنده
هم برای نوشتن انگیزه پیدا می کند و آثار بیشتری مینگارد
که مایه افتخار برای استان است .وی می گوید :اگر چه از
استان های دیگر برای نوشتن داستان کودک حمایت شدم،
اما به دلیل هزینه های رفت و آمد و مبالغ دریافتی کم تمایلی
به کار در استان های دیگر نــدارم .سال گذشته برای هر

داستان کتاب  14معصوم  150هزار تومان دریافت کردم،
در حالی که ناشر سود زیادی کرده است و من همه امتیازها
را به ناشر واگذار کردم تا فقط داستان هایم منتشر شود .وی
می افزاید :متاسفانه مسئوالن استانی پس از آن که نویسنده
با مشقت های فراوان کتاب را به چاپ رساند از او با اهدای
لوح تقدیر و کارت هدیه تجلیل می کنند که فایده ندارد زیرا
نویسنده به حمایت نیاز دارد.

فروش محدود کتاب های کودک

یکی دیگر از نویسندگان کتاب کودک استان می گوید:
مشکالت کتاب کودک در حال افزایش است .برای چاپ
کتاب در استان مشکل داریــم ،ناشر مولف هستم و چهار
کتاب کودک همزمان در مشهد به چاپ رساندم که هزینه
زیادی هم داشت .به عالوه فروش کتاب کودک استقبال
چندانی ندارد و تعداد کمی را توانستم به فروش برسانم.
«اشرف گرگیج» که سال گذشته چهار کتاب کودک به چاپ
رساند ادامه می دهد :در نمایشگاه کتاب تعدادی از کتاب

معاون فرهنگی و مطبوعاتی مدیرکل فرهنگ و ارشــاد
اسالمی نیز در این باره به خبرنگار ما می گوید :کتاب های
خاص و ویژه بیشتر مورد توجه این اداره کل قرار دارد .در
عرصه کتاب کودک نویسنده توانمندی در استان نداریم.
برخی از نویسندگان کتاب ترجمه می کنند که مورد توجه
نیست .بعضی از نویسندگان در حوزه کتاب کودک چند
کتاب به رشته تحریر در آورده اند که پس از بررسی در کمیته
مربوطه ایرادهای زیاد ویرایشی داشت« .مرتضی سلطان
نژاد» می افزاید :کسانی که در عرصه کودک و نوجوان کتاب
بنویسند مورد توجه ویژه قرار می گیرند .البته قالب هایی
برای کتاب کودک مد نظر است ،به طور مثال ترجمه جزو
قالب های کتاب کودک محسوب نمی شود و در صورتی که
نویسنده ای فقط کتاب ترجمه کرده باشد حمایت نمیشود.
وی تصریح می کند :نویسندگانی که در عرصه کتاب کودک
در ســال هــای  96و  97در استان کتاب هایی به چاپ
رساندند و کتاب های آن ها ترجمه نیست می توانند به اداره
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی مراجعه کنند تا حمایت های
الزم از آن ها انجام شود .بر اساس قیمت پشت جلد ،محتوا،
کیفیت و جایگاه کتاب تصمیم گیری می شود چند جلد از
کتاب آن ها خریداری شود.

مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری خبر داد:

معاون مدیرکل
فرهنگ و
ارشاد اسالمی:
نویسندگانی
که در عرصه
کتاب کودک در
سال های  96و
 97در استان
کتاب هایی به
چاپ رساندند
و کتاب های آن
ها ترجمه نیست
می توانند به
این اداره کل
مراجعه کنند
تا حمایت های
الزم از آن ها
انجام شود .بر
اساس قیمت
پشت جلد،
محتوا ،کیفیت
و جایگاه کتاب
تصمیم گیری می
شود چند جلد
از کتاب آن ها
خریداری شود

آغاز به کار اولین نمایشگاه
توانمندی های گردشگری و
جاذبههایفرهنگی

اولــیــن نمایشگاه توانمندی های
شهرکی
گــردشــگــری و جــاذبــه هــای فرهنگی
استان در چابهار آغــاز به کار کــرد .مدیرکل میراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری به خبرنگار ما
گفت :این نمایشگاه از دوشنبه شب گذشته بر پا شد و
برگزاری آن تا  26مرداد ماه ادامه دارد« .علیرضا جالل
زایــی» اظهار کرد :این نمایشگاه در قالب جشنواره
مونسون با همکاری سازمان منطقه آزاد چابهار،
استانداری و اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری در سالن چند منظوره منطقه آزاد چابهار در
حال برگزاری است و عالقه مندان می توانند به مدت
پنج شب از ساعت  ۱۹:۳۰از این نمایشگاه بازدید
کنند .وی ادامه داد :صنعتگران صنایع دستی از 19
شهرستان استان محصوالت خود را در غرفه های به
نمایش گذاشته انــد .پخت غذاهای سنتی ،هدایا و
سوغات استان از دیگر توانمندی هایی است که در این
نمایشگاه در معرض نمایش قرار گرفت.

 400بانوی حاشیه شهر زاهدان
در اردوی آموزشی
اردوی آموزشی و تفریحی 400
گروه فرهنگ
نفر از زنان حاشیه شهر زاهدان با
عنوان آئین همسرداری در باغ ثامن االئمه (ع) برگزار
شد .رئیس سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی
شهرداری زاهــدان به خبرنگار ما گفت :این اردو با
پیشنهادسازمانتبلیغاتاسالمیبهسازمانفرهنگی،
اجتماعی و ورزشــی شــهــرداری برگزار شد و هفت
دستگاه اتوبوس در اختیار آن ها قرار گرفت« .داوود
ذولفقاری» بیان کرد :زنان در این مناطق با مشکالت
بسیاری مواجه هستند ،بسیاری از آن ها را زنان
سرپرست خانوار تشکیل می دهد که به دلیل بیکاری
گسترده مردان ،درآمد کم و معلولیت مردان و نداشتن
آموزش و مهارت ،در کارهای سخت و در عین حال کم
درآمد شاغل می شوند .وی هدف از برگزاری این اردو
را آیین همسرداری و فرزند پروری اعالم کرد و گفت:
زنان نقش مهم و تاثیر گزاری در جامعه دارند و باید
بتوانیم در تربیت مادران که در دامان آن ها همسر و
فرزند تربیت می شود نقش موثری داشته باشیم.

کارگاه آموزش فیلم سازی مستند در زابل برگزار شد
جوانان ایران و موسسه فرهنگی و هنری تبسم سرزمین
آفتاب در سینما هامون زابل با حضور بیش از  40نفر از
عالقه مندان حوزه مستند برگزار شد.
وی با بیان این که در این کارگاه موضوع های آموزشی
دربــاره ایــده یابی و گسترش ایــده در روایــت یک فیلم
مستند مــطــرح شــد بــه ایــرنــا اظــهــار ک ــرد :سیستان و

کــارگــاه آمــوزشــی ایــده پـــردازی در
گروه فرهنگ
روایت فیلم مستند با حضور محسن
شیرزایی مستند ساز استان در سینما هامون زابل به
مدت یک روز برگزار شد« .محسن شیرزایی» در حاشیه
برگزاری این کارگاه گفت :برای نخستین بار کارگاه
آموزشی فیلم مستند با همکاری دفتر انجمن سینمای

بلوچستان  35درصــد آمــار جــوانــان کشور را به خود
اختصاص داده اســت و به عنوان جــوان ترین استان
کشور محسوب می شود .وی تصریح کرد :کشف ایده
های نو بــرای بهبود و معرفی ظرفیتهای سیستان و
بلوچستان امــری حیاتی محسوب می شود و مستلزم
آموزش جوانان با استعداد این استان است .وی ادامه

ﺟﺪول ،ﺳﺮﮔﺮﻣ  ،ورزش ذﻫﻦ

داد :توجه به فیلم سازی مستند و پرورش مستند سازان
خالق با نگاه نو می تواند ظرفیت های بالقوه سیستان
و بلوچستان را شناسایی و معرفی کند .بر اساس این
گــزارش ،در کارگاه آموزشی ایــده پــردازی در روایــت
فیلم مستند ،مستند توتن سوار اثر محسن شیرزایی به
نمایش درآمد.
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ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ

• ﻗﺎﻧﻮن :ﭘﺎﺳﺦﻫﺎراﺣﺮفﺑﻪﺣﺮفدرﺟﻬﺖﻓﻠﺶﺑﻨﻮﺴﻴﺪ
)ﻧﻮﺷﺘﻦ را از ﺧﻮدِ ﺧﺎﻧﻪ ﻓﻠﺶدار آﻏﺎز ﻨﻴﺪ( .در آﻏﺎز ﻫﺮ ﺳﻮال
ﮔﻔﺘﻪﺷﺪهﻛﻪﭘﺎﺳﺨﺶﭼﻨﺪﺣﺮفدارد.

ﺎب ﻣﺎرﭘﻴﭻ
ﻧﻘﺶ ِ

واژﮔﺎن ﻤﺘﺮ اﻣﺎ
ﭘﺮﻫﻴﺰازﭘﺮﺳﺶ
ﻫﺮز)ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ(
در اــﻦ ﺟــﺪول،
ﻣــﺎــﻪاﻓــﺰاــﺶ
ﺑــﺎر آﻣﻮزﺷ آن
ﺷـــــﺪهاﺳــــﺖ.
ﺑﺮﺧ ﺳﻮالﻫﺎ،
ازﻣﻄﺎﻟﺐروزﻧﺎﻣﻪ
ﺧﺮاﺳﺎنروزﻫﺎ
ﻗــﺒــﻞﻃــﺮاﺣــ
ﺷﺪهاﺳﺖ.

ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ و ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ
زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

٣۵

دﻗﻴﻘﻪ

ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﻓــﺮق اــﻦ ﻣﺎرﭘﻴﭻ ﺑﺎ دﮕﺮ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫــﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻦ
اﺳﺖ ﻪ در آن  ﺗﺼﻮﺮ
ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮا ﺸ× ﺗﺼﻮﺮ» ،
ﺧــﻂ ﺷﺴﺘﻪ ﻣــﺎرﭘــﻴــﭻ«
ﺑﻴﺎﺑﻴﺪ ﻪ از ورود ﻣﺎرﭘﻴﭻ
وارد ﺷــﻮد و از ﺧﺮوﺟ
ﻣﺎرﭘﻴﭻ ﺑﻴﺮون ﺑﺮود.
اــــﻦ ﺧـــﻂ ﺑـــﺎـــﺪ ﺑـــﺪون
»ﺷ ــﺎﺧ ــﻪ« و »دوراﻫـــــ «
ﺑﺎﺷﺪ.
وﻗﺘ ﻣﺴﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ ﭘﻴﺪا
ﺷﺪ آن را ﭘﺮرﻧﮓ ﻨﻴﺪ ﺗﺎ
ﺗﺼﻮﺮ را ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ.
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣــ ﺷـــﻮد در
ﻫﺮ دوراﻫــ  ،ﻣﺴﻴﺮﻫﺎ
اﻧــﺤــﺮاﻓـ ﺑــﻦ ﺑﺴﺖ را ﺑﺎ
ﺧﻄﻮط ﻢ رﻧﮓ ﻣﺸﺨﺺ
ﻨﻴﺪﺗﺎﺑﻪاﺷﺘﺒﺎهﻧﻴﻔﺘﻴﺪ.

ﺳﻮدوﻮ
ﻫﺮ روز

• ﻗﺎﻧﻮن:

ارﻗﺎم ١ﺗﺎ ٩راﻃﻮر
درﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺧﺎﻟ
ﺑﻨﻮﺴﻴﺪﻪ
درﻫﺮﺳﻄﺮ،
درﻫﺮﺳﺘﻮن
ودرﻫﺮﻣﺮﺑﻊ٣در٣
ﻫﻴﭻرﻗﻤ
ﺗﺮارﻧﺒﺎﺷﺪ.

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

۵٠

دﻗﻴﻘﻪ

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺨﺖ

٣٠

دﻗﻴﻘﻪ

ﻣﺘﻮﺳﻂ

١٠

دﻗﻴﻘﻪ

ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎده

٥)-١ﺣــﺮﻓـ ( آﺷﭙﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﻣﻬﺎرت دﮕﺮ ﺑﺎ
ﺗﻤﺮﻦو......ﺑﻪﺗﺎﻣﻞﻣ رﺳﺪوآﺷﭙﺰﺑﻪﻣﺮورﺑﻪﻧﺎﺗ
ﻣ رﺳﺪﻪاوراازﺑﻘﻴﻪﻣﺘﻤﺎﺰﻣ ﻨﺪ.
٤)-٢ﺣﺮﻓ (ﺑﺮاﻧﮕﻬﺪارﺳﺒﺰﻫﺎﺑﻌﺪازﺷﺴﺖ
وﺷﻮ،آنﻫﺎرادر.......ﺑﭙﻴﭽﻴﺪوﺑﻌﺪازﮔﺬاﺷﺘﻦدر
ﻴﺴﻪﭘﻼﺳﺘﻴ ،درﺨﭽﺎلﻗﺮاردﻫﻴﺪ.
٣)-٣ﺣﺮﻓ ( ﭘﺰﺷﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﻪ ﭼﺸﻢﻫﺎ
ﻗﻬﻮهادارارﻧﮕﺪاﻧﻪااﺳﺖﻪﻣ ﺗﻮانازﻃﺮﻖ
ﻟﻴﺰرﺑﺎ ﻻﻪﺑﺮدار،رﻧﮓآنراﺑﻪ......ﺗﺒﺪﻞﺮد.
٤)-٤ﺣﺮﻓ (ﺑﺮاﭘﺨﺖﺑﻬﺘﺮﻣﺎﺎروﻧ ﭼﻨﺪﻗﺎﺷﻖ
ﻏﺬاﺧﻮر........داﺧﻞﻇﺮفدرﺣﺎلﺟﻮشﺑﺮﺰﺪ.
٥)-٥ﺣﺮﻓ (دوﺳﺖﺑﺪ
٦)-٦ﺣﺮﻓ (ﻋﻤﻠ درژﻤﻨﺎﺳﺘﻴ
٤)-٧ﺣﺮﻓ (اﻧﺪازهﻓﺮﻧﮕ
٥)-٨ﺣﺮﻓ (ﺑﺎﮕﺎﻧ
٥)-٩ﺣﺮﻓ (ﺗﻮاﻧﮕﺮان
٢)-١٠ﺣﺮﻓ (ﺑﺮااﻦﻪﭘﻨﻴﺮﭘﻴﺘﺰاﺷﻤﺎﺧﻮب
ﺶﺑﻴﺎﺪ،ﻗﺒﻞازاﻦﻪﭘﻴﺘﺰاراداﺧﻞﻓﺮﺑﮕﺬارﺪرو
آن......اﺳﭙﺮﻨﻴﺪ.
٤)-١١ﺣــﺮﻓــ ( ﺑــﺮا اﻦﻪ ﺑﺮﻧﺞ ﺳﻔﻴﺪ ﺷﻮد،
ﻣ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﭼﻨﺪ ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮر  ......داﺧﻞ ﻇﺮف
ﺑﺮﻧﺞدرﺣﺎلﺟﻮشﺑﺮﺰﺪ.

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

١۵

دﻗﻴﻘﻪ

ﺳﺎده

٣)-١٢ﺣﺮﻓ (اﮔﺮﻣﻴﻮهﻧﺮﺳﻴﺪهادرﺨﭽﺎلدارﺪ،
ازﻗﺮاردادن اﻦﻣﻴﻮه درﻨﺎرآنﺑﺮارﺳﻴﺪهﺷﺪﻧﺶ
اﺳﺘﻔﺎدهﻨﻴﺪ.
٦)-١٣ﺣﺮﻓ (اﻧﻮاعآﺟﻴﻞ
٣)-١٤ﺣﺮﻓ (ﻟﺒﺎسﭘﺲازﻣﺮگ
٤)-١٥ﺣـــﺮﻓـــ ( ﺑ ــﺮا ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑــﻮ  ......ﻗﺒﻞ
از ﺧﺮدﺮدن آن در ﻏﺬا اﺟــﺎزه دﻫﻴﺪ ﭘﻨﺞ دﻗﻴﻘﻪ در
آبﺟﻮشﻗﻞﺑﺰﻧﺪ.
٥)-١٦ﺣﺮﻓ (ﺑﻬﺘﺎنوﻧﺴﺒﺖﺬب
٥)-١٧ﺣﺮﻓ (دﻋﺎﺑﺪ
٦)-١٨ﺣﺮﻓ (آنﻪراهﺧﻼﺻ ﺑﺮاﺶﺑﺎﻗ ﻧﻤﺎﻧﺪه
٣)-١٩ﺣﺮﻓ (ازاﻋﻀﺎﺑﺪناﺳﺖﻪﺟﺬبدارودر
آنﺑﻪﺳﺮﻋﺖاﻧﺠﺎمﻣ ﺷﻮد،اﮔﺮﭼﻪﻣﻘﺪارﺑﺴﻴﺎرﻤ
دارودرآنﺟﺎﻣ ﮔﻴﺮد.
٥)-٢٠ﺣﺮﻓ (زﻣﻴﻦﻧﺰدرودﺧﺎﻧﻪ
٣)-٢١ﺣﺮﻓ (واﺣﺪﺷﻤﺎرشﮔﻮﺳﻔﻨﺪ
٤)-٢٢ﺣﺮﻓ (اﮔﺮﺑﻪﻏﺬاﺑﻴﺶازﺣﺪ.......زدهاﺪ،
ﭼﻨﺪدﻗﻴﻘﻪ ﻗﺒﻞ از ﺑﺮداﺷﺘﻦ از رو ﺣﺮارت ،آب 
ﻋﺪدﻟﻴﻤﻮﺗﺮشﺗﺎزهرادرآنﺑﺮﺰﺪوﺧﻮبﻫﻢﺑﺰﻧﻴﺪ.
٤)-٢٣ﺣــﺮﻓ ـ ( ﺎﻫﺶ وزن ﺑــﺮا ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎ
ﻣﺨﺘﻠﻔ ازﺟﻤﻠﻪﺑﻴﻤﺎر.....ﻣﻔﻴﺪاﺳﺖ.
٥)-٢٤ﺣﺮﻓ (ﻣﺤﻞﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮاﻋﺮابﻗﺪﻢ

وزﺮ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ c٥ﻣ رود .ﺳﻴﺎه در ﺣﺮﺖ ﺑﻌﺪ ﻣﺎت اﺳﺖ:اﮔﺮ
ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ اﺳﺐ ﺳﻴﺎه ﺑﻪ g٣ﺑﺮود ،رخ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ h٤ﻣ رود .اﮔﺮ ﺳﺮﺑﺎز ﺳﻴﺎه
رد×  eﭘﻴﺸﺮو ﻨﺪ ،وزﺮ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ  f٥ﻣ رود.اﮔﺮ رخ ﺳﻴﺎه
ﺑﻪ  e٥ﺑﺮود ﻫﻤﻴﻦ وزﺮ ﺑﻪ  e٣ﻣ رود.اﮔﺮ وزﺮ ﺳﻴﺎه ﺑﻪ  f٣ﺑﺮود ،وزﺮ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ g٥
ﻣ رود.اﮔﺮ ﺳﻴﺎه ﻫﺮ ﺣﺮﺖ دﮕﺮ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،اﺳﺐ ﺳﻔﻴﺪ ﭼﭗ ﺑﻪ  h٥ﻣ رود.

