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حسین سبحانی
خبرنگار

درست بنويسيم
اندر آداب نوشتار
جعفر مدرس صادقی
نشر مرکز
چاپ چهارم1397 :
قیمت 26500تومان

میگویند زبان زایاســت و مدام در
حال تغییر کردن است .پس نوشتار
هم که تا حد زیادی تابع زبان گفتاری
است شامل همین وضعیت میشود.
یعنی مدام در حال تغییر اســت .اما
سوالی در این میان پیش میآید که
حتی با آگاهــی از این موضوع ،باید
قاعده و قانون مشخصی برای نوشتار
وجود داشته باشــد یا نه؟ گاهی در
مواردی جزئی در نوشتن دچار شک
و تردید میشویم که روش درست،
کدام است« .جعفر مدرس صادقی»
که آثار کالســیک فارسی بسیاری
را نیز تصحیح کرده اســت ،کتابی
دارد به نام «اندر آداب نوشــتار» که
از اســمش کام ً
ال واضح است که از
چه حرف میزند .این کتاب با دقت
خوب و با مثالهای کاربردی ،موارد
بسیاری از نکاتی را که بهتر است در
نوشتار امروزی رعایت شود ،یادآور
شده .نوشتار درست برای حفظ زبان
واحد ،امری ضروری به نظر میرسد
و این کتــاب میتوانــد راهنمای
بســیار خوبی بــرای عالقهمندان
درستنویسی باشد.
هیچ توضیحی بهتر از پشت جلد این
کتاب درباره آن ،توضیح نمیدهد:
«دبیره یا خط؟ رســمالخط یا شیوه
خط؟ شیو ه خط یا شیوه خط یا اصلن
شیو ه خت؟ و اصلن کدام خط؟ خط
فارســی یا خط عربی؟ یک الفبای
جدید یا الفبای التین؟ ســجاوندی
یا نقطهگــذاری؟ نشــانهگذاری یا
عالمتگــذاری؟ ســر همــهچی
دعواست.
سلیقههامختلفاست.اختالفنظرها
بیداد میکند .هر صاحبنظری و هر
استادی شیو ه خودش و رسمالخط
خودش را دارد و نویسندههایی سراغ
داریم که رعایت یک شیو ه خاص را
چه در خط و چــه در نقطهگذاری
دون شــان خود میدانند و مقام و
منزلت نویســندگی را خیلی باالتر
از این حرفها میدانند که به چنین
اهمیتی بپردازند.
جزئیات ریز و بی ّ
ّ
به تعداد صاحبنظران و اســتادان،
ســلیقه و نظر وجــود دارد و گوش
کســی هم بدهــکار بخشنامهها و
شــیوهنامههایی که تالش میکنند
یک سروســامانی به این بگومگوها
بدهند نیست.
آیا این کتاب هم قرار اســت نظری
به نظرها و سلیقهای به سلیقههای
موجود اضافــه کند و به این جنگ و
دعوایی که سالهای سال است که
مغلوبه است دامن بزند؟»

کتابفروشیهانبايدبميرند
کشف عشق در کنج یک کتابفروشی
ورونیکا هنری
ش گلشاهیفر
ترجمه :مهرنو 
نشر :کتاب مرو
چاپ اول1397 :
 ۴۷۷صفحه ۴۹۰۰۰ .تومان

«امیلیــا نایتینگل» بهمحض شــنیدن خبر
کســالت پدرش ،خــود را بــه «پیزبروک»
میرســاند ،اما چند روز بعــد ،ژولیوس ،پدر
امیلیا و صاحب کتابفروشی دوستداشتنی
نایتینگل ،چشــم از دنیا فــرو میبندد .حاال
امیلیا باید در میان غم فقدان پدر ،با مشكالت
بىشمار کتابفروشی دستوپنجه نرم کند.
گرچه ژولیوس مشــتریهای زیادی داشت،
اما هیچوقت به این کار به چشــم منبع درآمد
نــگاه نمیکرد ،ازاینرو دخلوخــرج مغازه با

هم نمیخواند و بوی ورشکســتگی به مشام
میرسید .تنها شخصی که در شهر پیزبروک
از خبر ورشکســتگی کتابفروشی خوشحال
میشــد« ،ایان مندیپ» صاحــب کارخانه
همجوار کتابفروشــی بود که بــه این ملک
برای توســعه کارخانه نیاز داشت ،اما امیلیا با
اقتدار به او فهمانده بود همان طور که پدرش
قصد فروش کتابفروشــی را نداشت او نیز راه
پدر را ادامه خواهد داد .دوســتان همیشگی
کتابفروشی سعی میکنند با وجود مشکالت
بسیار ،راه نجاتی برای برپا نگهداشتن این کانون
معجزاتبیابند.کتابفروشیبرایآنهاسرشار
از قصههایی است شبیه به زندگیشان .مگر نه
اینکه ادبیات آینه زندگی ماســت؟ ژولیوس
پایگاهی را در شهر بنیان نهاده بود تا بتواند اثر
جادویی کتابها را به مردم نشان دهد .عشق،
خیانت ،ترس ،گمگشتگی و رستگاری و همه

پرانرژی ،نه بازیگوش
پسر پرانرژی
نویسنده :جین کراس
ترجمه :علی کریمی
انتشارات :دانژه
چاپ اول1394 :
قیمت ۸۰۰۰:تومان

اختــال کمبود توجــه و تمرکز همــراه با
بیشفعالــی ( )ADHDاز جملــه چالشها و
مشکالتی است که برخی از والدین را درگیر
خود کرده اســت .این اختالل در اکثر مواقع
با بازیگوشی و ســر به هوا بودن اشتباه گرفته
میشود و گاهی والدین بهدلیل عدم شناخت
و آگاهی نســبت به آن ،به کودک برچســب
نامناســب زده و در مــواردی او را ،تنبیه نیز
میکنند .کتاب «پســر پرانرژی» داستانی

داستان یک زوال
خانواده موسکات
آیزاک باشویس سینگر
فریبا ارجمند
چاپ دوم1397 :
قیمت چاپ دوم 85000 :تومان

«رب مشــوالم موســکات» پــدر خانواده
پُرجمعیتی اســت و داستان  900صفحهای
«خانواده موسکات» با ازدواج سوم او در سال
 1911آغاز میشود .این کتاب وقایع روزمره
خانواده موســکات را روایت میکند و بعد از
 10بخش به شروع حمالت نازیها و جنگ
جهانی دوم میرســد .این روند که با کشش
فراوان توســط «آیزاک باشویس سینگر» به
تصویر کشیده شده درواقع سیر نزولی است
که یک خانواده پرجمعیــت با اوضاع خوب
مالی طی میکنند« .مشــوالم موســکات»
یهــودی ثروتمندی اســت کــه فرزندان و

است موردتایید انجمن روانشناسی آمریکا
و مناســب کودکان  ۶تا  ۱۲ساله که زندگی
کامیاب ،پســر بچهای با این اختالل را روایت
میکند .ویژگیهایی همچون ســطح باالی
انــرژی ،صحبت زیاد ،بیدقتــی ،بینظمی،
فراموشکاری ،حواسپرتی و ...از اصلیترین
ویژگیهای این کودکان است .نویسنده کتاب،
«جین کراس» ،متخصص آموزشهای ویژه
در ADHDهنیمز  ،تکتــک موقعیتهایی که
برای این کودکان در خانه ،مدرســه و جامعه
پیش میآید را در قالب داســتان بیان کرده و
در پایان ،راهکارهایی برای غلبه بر آن عنوان
کرده است .بدین صورت که در ابتدا کامیاب،
تمامی ویژگیهای خاصش که او را از کودکان
دیگر متفاوت کرده ،بیان میکند و بعد پدر و
مادر ،او را نزد متخصــص برده و متخصص با

نوههایش را زیر پروبال خــود گرفته و هیچ
کاری بدون اجازه او انجام نمیشــود .اعتقاد
سفت و سختی به ســنتهای یهودی دارد و
موافق ورود جوانهای مدرن با تفکرات غربی
به خانوادهاش نیســت ،اما دامــادش «آبرام
شــاپیرو» پای یکی از همین جوانها به نام
«آسا هشــل» را به این خانواده باز میکند و
همین ،سرنوشــت دو تا از نوههای خانواده را
توگوهایی که میان
تغییر میدهــد .در گف 
شــخصیتها شــکل میگیرد ،خواننده با
آدابورســوم یهودیان ،اعتقادات آنها و از
بین رفتن همین آدابورسوم و اعتقادات در
بین جوانترها آشنا میشود .نظرات متفاوت
شخصیتها درباره کمونیسم ،مارکسیسم،
سوسیالیسم و سکوالریســم را میخواند و
تاریخ لهستان و تفکرات مردمانش در نزدیکی
جنــگ جهانی دوم را میشناســد« .آیزاک
باشویس سینگر» ،برنده جایزه نوبل ادبی سال

تجربیات انسانی در سایه جادوی ادبیات ،رنگی
از شــگفتی و اعجاز به خود میگیرند و شاید
سرنوشت یکیک شــخصیتهای این کتاب
است که به جادوی عشق مبتال شوند .اما باید
دید آیا امیلیا میتواند بر مکر گرگ طماع فائق
آید و کتابفروشی را زنده نگاه دارد؟ آیا عشق
میتواند به امیلیا راه خروج از این مشکل را نشان
دهد؟کتابفروشینمادیاستازتفکرجادویی
دوران کودکی ،آنگاه که میپنداشــتیم ورای
تمام مشــکالت جهان ،هرچیز در سایه عشق
شدنی است .ژولیوس همچون پدری است که
به فرزندانش میآموزد برای رهایی از این دنیای
مادی و خشک ،تنها کمی چاشنی تخیل و رویا
نیاز اســت .کتابها پاتیل جوشان خیاالت و
کتابفروشــیها کارخانههای رویاسازیاند و
چه کسی است که بخواهد امید ،شعر و رویا را از
دسترس مردم دور کند؟

تشخیص درســت و توضیح دالیل رفتارهای
او احســاس خوبی را در او بهوجود میآورد.
در قسمتی از کتاب چنین میخوانیم« :دکتر
گفت که من مقصر این مشکالت نیستم ،بلکه
مغز بچههایی که این مشکل را دارند کمی با
بچههای دیگــر تفاوت دارد .مثل اینکه پدال
گاز یک ماشــین گیر کرده باشــد و در حال
حرکت باشــد .حاال فهمیدم که چــرا اکثرا
موتورم روشن است و قبل از اینکه بدانم چکار
میکنم ،بدنم حرکت میکند و کاری را انجام
میدهم ».علی کریمی ،مترجم کتاب نیز ،در
انتها یادداشتی برای والدین نوشته است که
عالئم و راههای تشخیص اختالل را به زبانی
ساده بیان میکند .این کتاب  ۳۷صفحهای،
توسط نشر «دانژه» با قیمت  ۸۰۰۰تومان به
چاپ رسیده است.

 ،1978از نویســندگان شاخص قرن بیستم
است و «خانواده موســکات» از آثار ماندگار
اوست .او این رمان را ابتدا بهصورت پاورقی و به
زبان «ییدیش» در فاصله  1945تا  1948به
چاپ رساند و بعد بهصورت کتاب به زبانهای
ییدیش و انگلیسی در سال 1950منتشر کرد.
کتابی که در ایران توسط انتشارات «روزنه» و
با ترجمه فریبا ارجمند به چاپ رسیده است،
از روی نسخه انگلیسی به فارسی برگردانده
شــده .این کتــاب جذاب ،برخــاف تعداد
صفحات زیادی کــه دارد بهخاطر نثر روانش
بهسرعت پیش میرود .جمله پایانی کتاب با
غافلگیری شیرینی که برای خواننده بهجای
میگذارد ،او را به فکر وامیدارد .گذران وقت
با آسا هشل ،هداسا ،آدل و بقیه کاراکترهای
کتاب بهقدری دلپذیر است که پس از اتمام
کتاب حتما دل ِ
تنگ بــودن در بین خانواده
موسکات خواهید شد.

راه و رسم هدفمندکردن مزایای اجتماعی
چشماندازهاوگرایشهایبینالمللی
هدفمندکردنمزایایاجتماعی
(پژوهشی تطبیقی در باب شش کشور
پیشقراولدرتامیناجتماعی)
گردآوری و تدوین :نیل گیلبرت
ترجمه :هرمز همایونپور
موسسه عالی پژوهش تامیناجتماعی
چاپ اول1395 :
قیمت  12000تومان

هزینههای اجتماعی بخشــی از وظایف دولتها برای
فراهمکردن نیازهای رفاهی شهروندان است .با افزایش
جمعیت ،شاهد افزایش هزینههای اجتماعی هستیم.
عالوه بر این ،تغییرات و تحــوالت در جوامع ،نیازهای
جدیدی ایجاد کرده اســت .به همین دلیل دولتهای

T

رفاه در شرایط جدید به مرز تواناییهای خود برای تامین
هزینههای اجتماعی رسیدهاند .با این وجود این بهمعنای
ازبینرفتنقریبالوقوعبرنامههایرفاهاجتماعینیست
وراههاینوینیبرایمدیریتاینمسائلپیشبینیشده
است.براینمونههدفمندکردنهزینههایرفاهییکیاز
اینراهحلهاست«.هدفمندکردنهزینههایرفاهی»به
اینمعناستکهبایدازتعهداتکنونیکاستهوهزینههای
اجتماعیبرایافرادیکهبیشتریننیازهارادارند،متمرکز
شــود .نظام رفاهی باید دارای انعطاف بیشتری باشد تا
بتواند منابع موجود را در مســیر برآوردن نیازهای تازه
و در حال ظهور بهکار ببرد .در همین راســتا ،بسیاری از
برنامههای سیاستهای اجتماعی بهشکلی بازطراحی
شــدهاند تا با هدفمندکردن مزایا از طریق آزمونهای
استطاعت ،آزمونهای درآمد ،مالیاتهای استردادی،
معیارهای تشخیص نیاز ،بتوانند شرایط و موازین قانونی
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مهرناز دستگیر
خبرنگار

مهشیدموسوی
خبرنگار

سیدهدالراموزیری

روانشناسودرمانگرکودک

مهرآذين
يراد
بشير 
خبرنگار

تعداد دریافتکنندگان مزایــای اجتماعی را محدود
کنند .کتاب «هدفمندکردن مزایای اجتماعی» که به
اهتمام هرمز همایونپور ترجمه شده است ،به بررسی
تطبیقی تحوالت تاریخی شش کشور پیشگام در حوزه
رفاه و تامیناجتماعی (نیوزیلند ،هلند ،بریتانیا ،آمریکا،
ایتالیا و سوئد) و روند اصالحات تدریجی نظام رفاهی در
این کشورها میپردازد .از نویسندگان این کتاب میتوان
بهجیلدوئربریک،استادومدیرمرکزتحقیقاتخدمات
اجتماعی در مدرسه رفاه اجتماعی ،دانشگاه کالیفرنیا،
مائوریتزیو فررا ،استاد سیاســت اجتماعی و مدیریت
امور عمومی در دانشگاه پاویا ،نیل گیلبرت ،مدیر مرکز
مطالعات تطبیقی در باب رفاه و فقر خانواده و راس مک
کی،مشاورویژهموسسهسیاستاجتماعیاشارهکرد.این
کتابمیتواندپیشنهادخوبیباشدبرایسیاستگذاران،
دانشجویان و دانشپژوهان حوزه رفاه و تامیناجتماعی.

در جستوجوی
بهار بيرون از تقويم

منگی
نویسنده :ژوئ ِل ا ِگلوف
مترجم :اصغر نوری
نشر افق
چاپ اول1392:
قیمت چاپ پنجم20000 :تومان

«ژوئ ِــل ا ِگلوف»  49ســاله یکی از
نویســندگان مطرح ادبیــات امروز
فرانسه است .شــش اثر منتشرشده
از او تاکنــون شــامل پنــج رمان و
یــک مجموعــه داســتان اســت.
نثــر روانی کــه در کارها اســتفاده
میکنــد و موقعیتهای طنز جالبی
که میآفرینــد موردتوجه اســت.
کتاب «منگی» داســتان پســری
اســت که از زبــان خــودش بیان
میشود.
پســرک در مکانی بینام و بینشان
که بــه حالت یک روستاســت تنها
بــا مادربزرگش زندگــی میکند .از
شــرایط منطقهای که در آن زندگی
میکند ،خانــه و محل کارش راضی
نیست .مقدار زیادی از حجم کتاب به
توصیف فضای آزاردهنده زندگیاش
میپردازد و مــدام تاکید میکند که
بهزودی از اینجا میرود به هر کجایی
که به جز اینجا باشد ،میرود تا جاهای
دیگر را ببیند .اسم رفیق صمیمیاش
بورچ است ،اما اسم خودش را تا پایان
ماجرا نمیفهمیم .فقط میدانیم که
این دو در کشــتارگاه کار میکنند.
شخصیت اصلی داستان ،روح لطیفی
دارد و اصال دلش نمیخواهد به چیزی
یا کسی آسیب برساند و آزارش بدهد و
از اینکه مجبور است خوکها ،گاوها
و گوســالهها را بکشــد؛ همیشه در
عذاب است.
کتاب جملههای کوتاه ،چکشــی و
صریــح دارد .نثر آن ،روان اســت و
بهشکل ملموســی ترجمه شده .این
کتاب شــامل112صفحه است که
بهخاطر نوع نثــرش و اینکه الزم به
برگشــت و خواندن دوباره جملهها
نیســت ،میتوان حدود یک و نیم تا
دو ســاعت خواندنــش را تمام کرد.
جریان سیال ذهن در بیان جمالت
دیده میشــود و این عبور از حالتی
به حالت دیگر بدون اینکه ما را دلزده
کند ،باعث میشود به ذهن شخصیت
داستان نزدیکتر شویم.
از زاویه دیگر میتوان چنین پنداشت
که شــخصیت اصلی داستان ،شاهد
مثالی اســت از فردیــت همه ما که
در عصر حاضر زندگــی میکنیم و
فشــارهای اقتصادی بهنوعی تمام
مالحظات زندگیمان را تحتتاثیر
قــرار داده اســت .در این شــرایط
بــه احتمال زیــاد افراد بــه جایگاه
موردعالقهشان نمیرسند و در منگی
بین خستگی و کار ،بین تنفر و عشق
سرگرداناند.

