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کتابخانه ما

موشها و آدمها

رمان موشها و آدمهــا ،داستان بسیار جذاب و
گیرایی دارد که جامعه آمریکا را در زمان دشوار
رکــود اقتصادی و خشکسالی به خوبی نشان
میدهد؛ زمانی که بحران سال  ۱۹۲۹باعث بیکار
شدن میلیونها کارگر شد.این کتاب ،زندگی
ِ
سخت کارگرانی را روایت میکند که برای لقمهای
نان از مزرعهای به مزرعه دیگر کوچ میکنند،
همیشه مورد ظلم قرار میگیرند و به تندی با
آنهــا رفتار میشود.کتاب موشها و آدمهــا با
عنوان اصلی  Of Mice and Menرمان کوتاهی از
«جان اشتاینبک» –  – John steinbeckنویسنده
آمــریــکــایــی اســـت .جــان اشــتــایـنبــک در سال
 ۱۹۶۲برای آثارش ،بهخصوص به خاطر  2کتاب
خوشههای خشم و موشها و آدمها توانست برنده
جایزه نوبل شود«.جان اشتاین بک» در  27فوریه
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تازه های نشر

 1902میالدی در سالیناس به دنیا آمد؛ شهری
کوچک در کالیفرنیا که تجارت و کشاورزی ،حرف
اول را در آن می زد .این شهر ،اجتماعی بود که
سفید پوستان ،بخش عمده ساکنان آن را تشکیل
می دادند.
بسیاری از نویسندگان آمریکایی در آن زمان،
بــه نژادپرستی و آداب و رســوم تبعیض آمیز
شهرهایی همچون سالیناس اعتراض می کردند
و «جان اشتاین بک» هم از این قاعده مستثنی
نبود«.اشتاین بک» در کودکی بسیار رویاپرداز
بود ،خیلی توقعات دیگران از خود را برآورده
نمی کرد و استعداد عجیبی در خلق داستان
های بلند داشت .او در بزرگ سالی ،در خلوت
خود تالش می کرد تا این استعداد کم نظیر را
پــرورش دهد اما تا سال  1929طول کشید تا

نخستین رمانش را منتشر کند.داستان این
کتاب در مورد «جورج» و «لنی» است؛  2نفری
که ویژگیهای بسیار متفاوتی با هم دارنــد اما
هر  2کارگرانی هستند که کوچ می کنند ،برای
پیدا کــردن کــار ،از مــزرعـهای به مزرعه دیگر
میروند و به امید این که روزی بتوانند زمین و
مزرعه اختصاصی خودشان را داشته باشند،
زنــدگــی م ـیکــنــنــد«.جــورج» ،فــردی بــاهــوش و
وفادار است که جثه بسیار ریزی دارد و دوستش
«لنی» ،فردی ساده و مهربان است که جثهای
عظیم دارد .قــدرت لنی همیشه مــورد توجه
کارفرماهاست و این نقطه قوتی برای آنان در
جهت پیدا کردن کار محسوب میشود .مشکل
اصلی «لنی» این است که قلب مهربانی دارد و
همچنین نمیتواند قدرت خود را کنترل کند.

مجموعه «دوری که دیده می
شود» در راه نشر

مجموعه شعر «دوری که دیده می شود» به زودی
منتشر و روانه بازار می شود.به گزارش خبرنگار ما،
این مجموعه سومین اثر شاعر اسفراینی« ،مهدی
رمضانی» اســت کــه  45قطعه
شعر سپید را با رویکرد عاشقانه
و اجتماعی توسط انتشارات
«عــقــربــه» منتشر و روانـــه بــازار
خ ــواه ــد کـــرد.بـــر اســــاس ایــن
گزارش ،پیش از این  2مجموعه
«چــتــرهــا شــکــوفــه مــی دهـــد» و
«ماهی ها به ماه سفر کردند» از
این شاعر منتشر شده است.

حالناخوش خوشنویسی
گروه ادب و هنر
در روزهایی که فعالیت های فرهنگی و هنری
تحت تاثیر ویروس منحوس کرونا قرار گرفته است
و کمتر اتفاق هنری رقم می خورد ،به سراغ چند
تن از اهالی خوشنویسی رفتیم که در این روزها
و شرایط دست از فعالیت نکشیده اند و در تالش
هستند تا با خلق آثار هنری و آموزش از دنیای
هنر فاصله نگیرند.
اگرچه به بــاور آن ها خوشنویسی حــال و روز
خوشی را در این شرایط تجربه نمی کند و تداوم
فاصله افراد با این هنرفراموشی آن را رقم خواهد
زد ،اما هنوز تصور می کنند که با فراهم کردن
شرایط و بهره گیری از فضای مجازی می توان به
هنر رونق بخشید.
«توحید صادقی» از هنرمندان فعال خوشنویسی
استان از حال و روز این هنر در خراسان شمالی
می گوید و وضعیت آن را جــدا از دیگر استان
ها به واسطه شیوع کرونا نمی داند و از این که
نمایشگاه ها ،کارگاه ها و کالس های آموزشی
تحت تاثیر آن قرار گرفته است ،سخن به میان می
آورد و اظهارمی کند :به نظر می رسد باید تدابیر
و تمهیداتی اندیشیده شود تا فعالیت ها سمت و
سوی مجازی به خود بگیرد.
وی به بهره گیری از ابــزارهــای پیام رســان که
قابلیت های خوبی ،برای رونق بخشیدن به این

هنر دارند ،اشاره می کند و می افزاید :متاسفانه
تاکنون و با گذشت  8ماه از شیوع کرونا ،اتفاقی
در این زمینه رقم نخورده است و این مسئله به
جریان هنر دامن می زند.
وی ادامه می دهد :انجمن خوشنویسی باید به
سمت آمــوزش های مجازی حرکت کند ،اما با
وجود امکانات متاسفانه از آن ها بهره برداری
نمی شود.
وی از این که سایه شوم کرونا بسیاری از فعالیت
های هنری را تحت تاثیر قرار داده است ،سخن
می گوید و معتقد اســت :اگر در این شرایط از
ظرفیت فضای مجازی بهره نگیریم لطمه های
جدی به هنر وارد می شود و نبود کالس های
آموزشی و ارتباط میان استاد و هنرجو ،نمایشگاه
های هنری و ...سبب می شود کم کم هنر به
فراموشی سپرده شود.
این هنرمند جوان در کنار همه تهدیدها ،شیوع
ویروس کرونا را فرصتی مغتنم برای تولید آثار
مختلف هنری می داند و می گوید :صرف ًا تولید
راه به جایی نمی برد زیرا بخش اعظم هنر در
برقراری ارتباط با جامعه و دیدن آثار هنرمندان
شکل می گیرد و به واسطه شیوع کرونا ،اگر چه
این امکان میسر نیست اما می توان از طریق
فضای مجازی این فرصت را در اختیار جامعه
هنری استان قــرار داد و در این راستا برنامه
ریزی کرد.

به نظر می
رسد باید
تدابیر و
تمهیداتی
اندیشیده
شود تا
فعالیت ها
سمت و سوی
مجازی به
خود بگیرد

«لیال حسین نیا تنها» از دیگر فعاالن این عرصه
هم از تاثیرات منفی کرونا بر روند فعالیت های
هنری به ویژه در عرصه خوشنویسی می گوید
و با وجود این که دست از فعالیت های هنری
نکشیده است ،اما نبود فعالیت های فرهنگی
و هنری و نمایشگاه ها را به تدریج زمینه ساز
رکود فعالیت ها و دلسردی جامعه هنری می
داند.
وی از فــضــای مــجــازی بــه عــنــوان بــرگ برنده
بسیاری از هنرجویان یاد و اضافه می کند :در
شرایط فعلی نباید دســت از فعالیت کشید و
انجمن خوشنویسی و اداره کل فرهنگ و ارشاد
اسالمی باید برخی فعالیت ها را در قالب فضای
مجازی تعریف کند تا هنرمندان به تکاپو بیفتند.
«علی رحیمی» هم که ید طوالیی در خوشنویسی
دارد ،با بیان این که جریان آن در طول تاریخ با
فراز و فرودهایی مواجه بوده است ،اظهار می
کند :شرایط کنونی بسیار متفاوت و جریان هنر
به شدت تحت تاثیر مسائل اقتصادی قرار گرفته
است.
وی گریزی به وضعیت خوشنویسی درگذشته می
زند و از جایگاه این هنر در آن سال ها می گوید
و اضافه می کند :کم کم با ورود تکنولوژی از
جایگاه این هنر کاسته شد و به نظر می رسد در
شرایط فعلی ،باید به گونه ای عمل کرد که ذائقه
ها تغییر کند.

ادب و هنر
تازه های هنر

ﺍ ﺍ«احــســان کــمــالــی» ســومــیــن تجربه
کــارگــردانــی خــود را بــه زودی بــا اثر
نمایشی «ابراهیم» به نویسندگی
«مرضیه شاهمرادی» کلید خواهد
زد و تصمیم دارد برای عالقه مندان
به هنر نمایش روی صحنه ببرد.
ﺍ ﺍ«علی سعادتی» کارگردان تئاتر قصد
دارد با اثر نمایشی «بیرون جــاده» در
بــخــش ســاحــلــی ســومــیــن جــشــنــواره
ملی تئاتر کوتاه کیش شرکت کند و
این روزها مشغول آماده کردن فیلم
نمایش بــرای ارســال به ایــن جشنواره
است.

قاصدک

«دست سازه های چوبی» در
قاب گلشن می نشیند
«دســت ســازه هــای چــوبــی» هنرمند بجنوردی
در ق ــاب گلشن می نشیند.معاون هنری اداره
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان شمالی با
بیان این که در این نمایشگاه مجموعه ای از آثار
«مریم ساعدی» هنرمند ارســی کار استان ارائه
می شــود ،تصریح کــرد :این نمایشگاه از پنجم تا
هشتم آبــان بــرای عالقه مندان از ساعت  16تا
 22دایر است«.حیدری» افزود :در این نمایشگاه
دکوراسیون داخلی با بهره گیری از طرح های
سنتی و بومی خراسان شمالی برای عالقه مندان
به نمایش گذاشته می شود.

بر بال خیال

خواب های رنگی
آنقدر نیامدی
که از چهرهام بهار
برگ به برگ ریخت
پاییز شدم
دیگر نیا
آشفته میشود خوابهای رنگیام
رضا کاظمی


پاییز

وی خاطرنشان می کند :باید از درون خانواده ها
اتفاق رخ دهد تا به هنر توجه شود.
وی الزمه رونق این هنر را توجه به آن در سطح

کالن می دانــد و خواستار نگاه و حمایت ویژه
انجمن خوشنویسان و دستگاه های متولی می
شود.

و کسی که
تو را دیده باشد
پاییزهای سختی خواهد داشت ...
 لیال کردبچه

