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تازه های هرن

تازه های نرش

جاناتان مرغ دریایی

«آمبروال؛ خواهر گل های جهان» منتشر شد

داستان «جاناتان مرغ دریایی» برای انسان هایی است که از قلب خود پیروی می کنند ،از انجام موفقیت آمیز کاری لذت فراوانی
می برند ،حتی اگر آن کار فقط برای خودشان باشد ،آدم هایی که می دانند معنایی ژرف تر در پشت ظواهر زندگی آرمیده است.
آن ها می توانند با جاناتان همراه شوند و سریع تر و بیشتر از رویاهای شان پرواز کنند .جاناتان لیوینگستون ،پرنده ای معمولی
نیست .او اعتقاد دارد که پرواز و رسیدن به آزادی غایی برای به چالش کشیدن و اکتشاف همه چیز ،حق همه مرغان دریایی است
و بزرگ ترین لذت و پاداش خود را ،آموزش لذت پرواز و قدرت رویاها به مرغان جوان تر می داند.این رمان نوشته ریچارد باخ ،برای
نخستین بار در سال  1970به چاپ رسید و در مورد جاناتان لیوینگستون ،یک مرغ دریایی است که دوست ندارد مثل هزاران
مرغ دریایی دیگر فقط به فکر خوردن ،خوابیدن و گذران زندگی باشد .جاناتان میخواهد به شکل حرفهای پرواز را یاد بگیرد به
همین خاطر به دور از مرغ های دریایی دیگر ،تنها به تمرین می پردازد.باخ در سال  ۱۹۳۶در اوک پارک ایلینوی به دنیا آمد.
او فرزند رولند روبرت و روت هلن شاو باخ و همچنین از نوادگان یوهان سباستیان باخ ،آهنگ ساز بزرگ و مشهور آلمانی بود.
اگرچه او به هوانوردی عالقه فراوانی داشت ولی همواره دوست داشت که بنویسد .در دوران دبیرستان یکی از معلمهای ورزش به
«ریچارد باخ» کمک کرد که به تواناییهای بالقوهاش پی ببرد.

کتاب «آمبروال؛ خواهر گل های جهان» سروده «نرگس برهمند»
منتشر و روانه بازار شد.این کتاب مجموعه شعرهای سپید با
فضای عاشقانه و اجتماعی شاعر جــوان بجنوردی« ،نرگس
برهمند» است.این مجموعه که توسط انتشارات نگاه تهران به
چاپ رسیده است ،شعرهای یک دهه از این شاعر را در بر می
گیرد«.برهمند» پیش از این مجموعه غزل «رشته کوه عزیز» را
سروده بود و مجموعه «به دنیا اعتماد کرده ام» این شاعر جایزه
پنجمین دوره شعر خبرنگاران را از آن خود کرده است.مجموعه
های شعر و داستان قارقار نارنجی ،شکرخانه ،دستان ،مشهد
شبیه بهشت است و یک سبد معما در حوزه کودک و نوجوان در
کارنامه این شاعر جوان به چشم می خورد.

ضربه کرونایی؛ این بار شعر

قافیه های ناتمام
مرتضوی

این روزها شاعران از پنجره دیگری به دنیای شعر
می نگرند و در دنیای مجازی ورود کرده اند .رد
پای شعر را از نگاه شاعرانی که از عطر پنهان
کلمات عبور کرده و به شعر رسیده اند ،دنبال
کرده ایم؛ شاعرانی که باور دارند برای استشمام
دوباره عطر شعر باید دنیای آن را سامان بخشید و
از َمجاز گذشت تا واژه ها دوباره برای مان دست
تکان دهند و سطری نو در دفتر شعر گنجینه
فرهنگ ها سروده شود.
«اباصلت رضوانی» که سال هاست دنیایش با
شعر عجین شده ،به بررسی روند جریان شعر می
پردازد و با اظهار تاسف از این که تعطیلی جلسات
ادبی به دلیل شیوع کرونا به طور قطع موجب
بروز نقصان شده است ،تصریح می کند :اگر چه
تالش هایی صــورت گرفته تا فضای مجازی به
نحوی بتواند حداقل بخشی از این خأل را پر کند،
اما به نظر می رسد نتوانسته جای خالی محافل
ادبی را پر کند و به اندازه محافل ادبی کارکرد
داشته باشد.
وی از کرونا به عنوان یکی از عوامل اثرگذار در
رونــد جریان شعر استان یــاد می کند و معتقد
است که خسارات زیان باری را به جریان شعر و
ادبیات وارد کرده به گونه ای که تجربه خوبی در
این مدت نداشتیم و تالش های صورت گرفته

هم موفق نبوده اســت و شاهد افــت شدید در
روند جریان شعر جوانان هستیم به گونه ای که
انسجام و سیر صعودی آثار آن ها متوقف و حتی
دچار تنزل شده است«.رضوانی» می افزاید :در
نگاه اول این موضوع در ذهن ایجاد می شود که
فضای مجازی فرصتی برای بهره مندی از نظرات
صاحب نظران در نقاط مختلف کشور است ،در
حالی که کارکرد اصلی محافل ادبی که همان
تمرکز روی آثار و نقد باحوصله و باکیفیت است،
در فضای مجازی به چشم نمی خورد.
این شاعر آیینی ،از بایدها و نبایدها در رونق
جریان شعر سخن می گوید و می افزاید :اگر چه
در بستر فضای مجازی می توان نقد آثار شعرای
جــوان را داشــت امــا ایــن امــر مستلزم تشکیل
گروه های نقد آثار به صورت منسجم و با حضور
استادانی است که صرف ًا در حوزه نقد فعالیت می
کنند و باید کارکرد اصلی فضاهای ایجاد شده
نقد آثار باشد.
«رضوانی» با بیان این که بخش عمده محافل
ادبی تحت پوشش نهادهای فرهنگی همچون
حوزه هنری و ارشاد هستند ،می افزاید :باید این
نهادها در این مدت این واقعیت را که این جلسات
تعطیل شــده ،مــی پذیرفتند و بــرای بــرگــزاری
کارگاه ها به صورت مجازی همت می کردند.
این شاعر آیینی با اظهار تاسف از رخ ندادن این
اتفاق و طرح این موضوع که بعد از تعطیلی این
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در صورت
تداوم این
وضعیت باید
نهادها پای
کار بیایند
و کارگاه
های ادبی
را همچون
دانشگاه ها
در فضای
مجازی رونق
ببخشند

جلسات ،در فضای مجازی هیچ گونه مدیریتی
از سوی نهادهای مسئول صورت نگرفته است،
تصریح می کند :در صورت تــداوم این وضعیت
باید نهادها پای کار بیایند و کارگاه های ادبی
را همچون دانشگاه ها در فضای مجازی رونق
ببخشند«.ابوطالب شیرین» هم که دنیایش با
شعر گره خورده است ،از اتفاقات جایگزین بعد
از تعطیلی محافل ادبی در استان و بهره گیری
از فضای مجازی سخن می گوید ،اما آن را کافی
نمی داند و می افزاید :فضای مجازی انسجام
الزم را ندارد و به نظر می رسد برگزاری جلسات
به صورت هفتگی و شعرخوانی در قالب الیو تا
حدودی کمک کننده است.
وی به نقش نهادها اشاره می کند که باید پای
کار باشند و می افزاید :آن ها باید با حمایت های
خود و داشتن برنامه ای منسجم شاعران را از
رخوت خارج و این جریان را سامان دهی کنند.
«میثم مهرنیا» که سطرهایی را در دفتر شعر به
یادگار گذاشته ،بر این باور است که محدودیت
هایی که شاعران در ارائه اشعارشان داشتند و
برگزار نشدن جلسات در کنار بازخورد نداشتن

اشعار در میان دیگر شاعران و منتقدان موجب
شده از کیفیت آثار کاسته شود و افت محسوسی
را در میان شاعران شاهد باشیم به گونه ای که
می توان گفت دچار رکود در عرصه شعر شده
ایم.این شاعر جوان ارتباط شاعران با یکدیگر،
تبادل اطالعات و انرژی و شور شاعرانه را زمینه
ساز رونق در حوزه شعر می داند؛ مسئله ای که
به باور او خأل آن به شدت در شعر استان مشهود
است.سراینده مجموعه «فصل های ابری» ادامه
می دهد :اگر چاره ای برای این مسئله اندیشیده
شود و یک نهاد متولی جریان سازی کند و باعث
شــود ارتباطات بیشتری میان شــاعــران شکل
بگیرد به نظر می رسد در رشد و بالندگی جریان
شعری استان بسیار اثرگذار است.
وی به تغییر ماهیت محافل ادبــی و حرکت به
سمت فضای مجازی به عــنــوان یکی دیگر از
عوامل اثرگذار در جریان شعر اشــاره و تصریح
می کند :آن چه در فضای مجازی باعث لطمه به
کیفیت شعر و ادبیات شده بسنده کردن شاعران
تازه کار به بازخوردی است که از تعارفات و به
شکل کام ً
ال غیرتخصصی می گیرند و ممکن

ادب و هرن

است دیگر به فکر رشد و ارتقای خود نیفتند .از
نگاه او ،باید سازمان هــای مسئول در فضای
مجازی ورود کنند و با برنامه ریزی از شاعران
خالق در این زمینه بهره ببرند.
وی با اشاره به این که باید برای فضای مجازی
برنامه داشت زیرا آینده از آن شبکه های مجازی
اســت ،تصریح می کند :به نظر می رســد هنوز
دستورالعملی برای سازمان های مربوط تعریف
نشده است و آن ها تکلیف خود را نمی دانند و
حتی ممکن است محدودیت هایی داشته باشند
اما اگر به شکل سیاست کلی مورد پذیرش قرار
گیرد نهادهای فرهنگی می توانند به خوبی در
این زمینه ورود کنند.
«نمازی» ،رئیس حوزه هنری خراسان شمالی
با بیان این که محفل ادبی شعر آیینی ،محفل
ماهانه ادبیات و پاتوق داستان در زمره محافلی
هستند که به صورت مجازی به فعالیت خود
ادامه می دهند ،اظهار می کند :به غیر از کارگاه
مثنوی خوانی دیگر کــارگــاه ها نیز به صورت
مجازی در حال برگزاری هستند.
در این میان معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ
و ارشــاد اسالمی خراسان شمالی نظر دیگری
دارد و از فعالیت خودجوش محافل ادبــی در
فضای مجازی سخن می گوید و می افزاید :در
قالب فضای مجازی پویش های مختلفی توسط
فعاالن فرهنگی مدیریت می شود و با مشارکت
انجمن علمی معلمان ادبیات حدود  10نشست
فرهنگی و ادبی در فضای مجازی برگزار شده
است«.رضایی» با بیان این که بستر مناسبی در
فضای مجازی ایجاد شده است تا عالقه مندان
بتوانند از ظرفیت دیگر استادان استفاده کنند،
تصریح می کند :ایــن فرصت فراهم می شود
تا افــراد با جدیدترین ســروده ها آشنا شوند و
به نوعی زمینه فراهم است تا کارهای نویی را
بشنوند و اشعارشان نقد شود.

ﺍ ﺍ«حسن عابدی» کارگردان تئاتر ،این
روزهــا دست به تولید اثر نمایشی با
عنوان «پاشوره» زده است؛ نمایشی
که دغدغه هــای شخصیتی به نام
«طوقی» را روایت می کند و به واسطه
بمباران دچــار هذیان گویی می شود،
به کما می رود و در کما به دغدغه ها
و گمشده هایی که دارد ،پرداخته می
شود.
ﺍﺍ «نرگس برهمند» شاعر بجنوردی ،در
نظر دارد مجموعه «گلستان سعدی»
را کــه ب ــرای نــوجــوانــان بازنویسی
کرده ،منتشر کند.

امثال الحکم

ریوی َنه دَ ُچو ُک ِن ،هَ َژ کَ ،ل
وچُ ،خه َبند ،دَ ِکر
ُد ِ

گروه ادب و هنر -ادبیات فارسی سرشار از مثل
ها و اصطالحاتی اســت که بر غنای آن افــزوده
اســت ،به تبع آن ادبــیــات 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 مثل های رایج در میان قوم کرمانج از
زبان «فرامرز نورمحمدزاده» می پردازیم .وی با
بیان این که ضرب المثل «ریوی نَه َد ُچو ُک ِنَ ،هژَ
وچُ ،خه َبندَ ،دکِ ر» به معنای این است که
کَ ،ل ُد ِ
«شخصی را در جایی نمی گذاشتند ،مهمان هم
با خودش می برد» ،می افزاید :این مثل بیانگر
تقاضا و توقع بی جا داشتن است که مورد قبول
دیگران نیست.
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