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مرگ درمیزند
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مهشید موسوی
خبرنگار

باعشق ممکن است
تمام محالها

الهام احمدی
روزنامهنگار

کتابفروشی کوچک بروکنویل
کاتارینا بیوالد
لیال کرد
کتابکولهپشتی
چاپ اول٤٥٨ ،1398 :صفحه،
 ٤٨٠٠٠تومان

«سارا لیندکوئيست» دختری منزوى
و تنهاســت كه تمام وقتــش را صرف
مطالعــه میکند .بــرای او کتابها و
ماجراهای شگفتانگیزشان جایگزین
خوبی بــرای دنیای ملمــوس بیرون
بودند .تعداد دوســتان ســارا حتی از
انگشتهای یک دست هم کمتر بود،
اما ایمی دوست جدید و مکاتبهایاش
یکــی از همان کرمکتابهاســت که
دنیای عجیب ســارا را بهخوبی درک
میکند .ایمــی در نامههایش از مردم
زادگاه کوچکش ،بروکنویل میگوید.
آدمهایی که هریک بنا بهدلیلی در این
شهر متروکه ماندهاند .ازاینرو نامههای
ایمی برای سارا حکم یک کتاب را دارد،
کتابی با شخصیتهایی معدود در دل
غرب وحشــی .پس وقتی ایمی از سارا
میخواهد تا کشور سردش ،سوئد را به
قصد گذراندن تعطيالت در بروکنویل
ترک کند ،سارا جسارت بهخرج میدهد
و برای اولین بار از پیلــه تنهایی خود
بیرون میآید ،چون این تجربه برای او
همانند سرککشیدن میان صفحات
یککتاباست.ساراخبرنداردبهمحض
رسیدن به بروکنویل دوستداشتنی،
غافلگیری عظیمی در انتظار اوســت.
او که به شوق دیدار ایمی پا از مرزهای
سوئد فراتر گذاشته ،ناگزیر با جای خالی
او روبهرو میشود .برای تکتک ساکنان
بروکنویل فقدان این پیرزن مهربان و
دوستداشتنی سخت و دردناک است،
اما تنهایی سارا ورای تصور است .حاال
او مانده و شخصیتهای کتاب زندگی
ایمی .از آنجایی کــه تقریبا هیچکس
در این شــهر کوچک عشــق و ارادت
قلبی ســارا و ایمی به کتابها را درک
نمیکند ،سارا وظیفه خود میبیند تا با
ایجاد پیوندی میان کتابها و قلب این
مردم ،یاد و خاطره دوست درگذشتهاش
را زنده کند ،اما ایــن کار آنقدرها هم
ساده نیست .ســارا تالش میکند در
این محیط غریبــه ،در این برهوتی که
همه ،ایمانشــان را به عشــق و دنیای
محسوســات از دست دادهاند ،بهشتی
کوچک بیافریند .بهشت کتابخوانها
بیشک شــبیه یک کتابخانه است؛ با
دیوارهایی از کتاب ،سقفی کاغذی که
در آن عشــق و ادبیات موج میزند ،اما
اگر هیچکس در بروکنویل حاضر نشود
این عشــق را بپذیرد چه؟ آیا گریزی از
معجز ه عشق هســت؟ بیشک دنیای
شــگفتانگیز کتابها بــرای اهالی
بروکنویل معجزهای رقم خواهد زد.

خاطرات سوگواری
روالن بارت ،محمدحسین واقف
چاپ سوم1396 :
قیمت چاپ سوم15000 :تومان،
 272صفحه

«زمانی هست که مرگ یک رخداد است ،یک
ماجراست و خود تحرک میبخشد ،سر شوق
بوجوش وامیدارد و منقبض
میآورد ،به جن 
میکند و بعد روزی دیگر ،مرگ یک رخداد
نیســت ،تداوم دیگری اســت در کنار دیگر
تداومهای معمول زندگی».
«روالن بارت» نویســنده ،فیلسوف ،منتقد
ادبی ،نظریهپرداز و نشانهشــناس فرانسوی
است و آثار مشهور بســیاری از او به فارسی
ترجمه شده است که از بین آنها میتوان به

«اتاق روشن» و «پروست و من» اشاره کرد.
«خاطرات سوگواری» کتابی 272صفحهای
و درواقع روزنوشــتهای بارت پس از مرگ
مادرش است .روالن بارت از تاریخ 25اکتبر
( 1977روزمرگ مادرش) شروع به نوشتن
روزانه احساسات ،دغدغهها و درگیریهای
ذهنیاش میکند .درست است که همه ما ،با
غم مرگ عزیزانمان روبرو شدهایم و به دیگران
هم بهنگام رخدادن چنین اتفاقی میگوییم:
«زمان میگذرد و خاک با خودش ســردی
مــیآورد ».اما با گذر زمان ،ایــن جای تا ابد
خالی خودش را بیشتر و بیشتر به سوگواران
نشان میدهد .هرچه زمان میگذرد ،مرگ از
یکاتفاقناخوشایندتبدیلبهوضعیتیدائمی
و متفاوت از زندگی میشــود که مجبوریم
خودمــان را با آن تطبیــق دهیم .وضعیتی

T

سراسر کاستی و رنج که ملموسترین بخش
آن برای دیگــران (دلتنگی برای عزیز مرده)
و شاید هم احســاس یاس و ناامیدی است.
روزمرهنویســیهای بارت ،همراه با آن نگاه
روانکاو و فلســفیاش به ما کمک میکند تا
شناخت بهتری از این وضعیت غریب و رنجآور
بهدست بیاوریم .او بهطور دقیق احساساتی را
شرح میدهد که عمده ما تجربهشان کرده ،اما
از بیانش عاجزیم .مرور و خواندن جمالت هر
روزه نویسنده ،ما را یاری میکند تا یاد بگیریم
چگونه با فقدانهای دردناک مواجه و خودمان
را از حال روانی ناگوار پس از رخ دادنش نجات
دهیم .شــاید مهمترین ویژگی و مزیت این
خاطرات در یادآوری یک نکته ظریف باشد:
من تنها کسی نیستم که رنج مرگ و جدایی
دائمی از عزیزانم را زندگی میکنم.

پیکربندی هویت :در باب کیستی و چیستی ما
زهرا سادات
روح االمين

پژوهشگر اجتماعي

هویتهای مرگبار
نویسنده :امین معلوف
مترجم :عبدالحسین نیکگهر
نشر نی
چاپ پنجم :سال1397
قیمت چاپ پنجم24 :هزار تومان

چرا در آســتانه هزاره ســوم ،تاکید بر هویت
خویشتن باید با نفی هویتهای دیگری قرین
باشد؟ چرا بسیاری از اشخاص نمیتوانند همه
تعلقهایهویتیشانراآزادانهبهعهدهبگیرند؟
آیا جامعههای ما تنها بهدلیل تفاوت در دین،
زبــان ،ملیت و عقیده انســانهایی که در آن
زندگی میکنند تا ابد گرفتار تنشها و فوران
خشــونتهای مرگبار ،از حملههای انتحاری
تا نسلکشــی خواهد بود؟ آیا بهموجب قانون

طبیعت است یا قانون تاریخ که برخی همدینان
بهنام هویت دینی و همدینان و برخی همزبانان
به نام هویت عقیدتی (ایدئولوژی) یکدیگر را
میکشند یا نفی بلد میکنند؟
هویت بــا پیکربندی مولفههــای کموبیش
بیشمارش ،جنسیت ،ملیت ،دین ،زبان ،نژاد،
خاستگاه اجتماعی ،بومی یا مهاجربودن ،در
اقلیت یا در اکثریت بودن و ...که شــخص در
انتخاب هیچیک از آنها اختیاری ندارد ،ناگزیر
است همه عمر ،دســتکم از زمان رسیدن به
بلوغ فکری ،تبعات آن را متعهد شود ،عدهای
با سربلندی و عده کثیر دیگری با شرمندگی!
امین معلــوف ،نویســنده عرب مســیحی
لبنانیتبــار بهدلیل رد این تقدیــ ِر محتوم و
این گریزناپذیری سرنوشــت ،با زبانی ساده
و روشــن و نگاهــی منصفانه و روشــنبین،

غوغا وخشم کامپسونها
مهرآذين
يراد
بشير 
خبرنگار

بیمههای
اجتماعی
بهعنوان
برترین ابزار
حمایتهای
اجتماعی،
اشتغالمحور
هستندو
همواره یکی
از راهکارهای
رفع
چالشهای
بازار کار به
شمار میروند

خشم و هیاهو
ویلیام فاکنر
ترجمه :صالح حسینی
چاپ سیزدهم1398 :
قیمت چاپ سیزدهم 48000 :تومان،
 430صفحه

«خشم و هیاهو» از آن دسته کتابهای مهم ،اما
سختخوانی است که هرکسی قادر به خواندن
آن تا پایان نیست ،اما اگر کسی آن را یکبار تا
پایان بخواند ،دوســت دارد ،آن را برای دومین
بار یا چندمین بار نیز بخواند« .خشم و هیاهو»
یا «غوغا و خشم» داســتان زوال یک خانواده
مرفه است که توسط چهار فرد مختلف روایت
میشود .بخش اول داستان از زبان بنجامین؛
پسر سی ساله خانواده که دچار معلولیت ذهنی
است ،روایت میشود و خواننده همه چیز را با
نگاه او میبیند ،طبیعی است که خواندن این
بخش صبر و حوصله میخواهد ،چراکه زمان

و مکانی که بنجامین احساس میکند با روایت
خطی ذهن ما همخوانی نــدارد و البته دیدن
دنیا از نگاه یک معلــول ذهنی ،تجربه خاص
و تازهای اســت .زمان بخش دوم ،هجده سال
پیش از زمان بخش اول است و از زبان پسر دیگر
خانواده ،کونتین روایت میشود .بخش سوم،
از زبان جیسون پسر دیگر خانواده کامپسون
اســت و روایتی طبیعی دارد و خواننده تازه در
این بخش اســت که با کنار هم گذاشتن پازل
بخشهای گذشــته به روایت اصلی داستان
پی میبــرد و بخش آخر که از زبان دیلســی،
خدمتکار خانواده بیان میشود پازل داستان
را تکمیل میکند .این داستان درواقع داستان
سه پسر و یک دختر خانواده کامپسونهاست
ی میگوید که دختر خانواده در آن
و از گرفتار 
گرفتار شده است ،اما بهقول سارتر که نقدش
بر این داستان در پایان کتاب آورده شده ،این
داستان یک خطی داستان فاکنر نیست «زیرا
فاکنر نخســت این ماجرای منظــم را در نظر

سنجش سهم واقعی دستمزد درتولید
بازار کار و سازمان تامیناجتماعی
(بررسی نقش و جایگاه سازمان
تامیناجتماعی در بازار کار)
محسن ریاضی
موسسه عالی پژوهش
تامیناجتماعی
چاپ اول1396 :
قیمت25000 :تومان

«برنامههای حمایــت اجتماعی همواره مورد
دقت و توجه منتقــدان بهخصوص طرفداران
بازار بوده است .آنها بر این باورند که بیمهها و
مساعدتهای اجتماعی اثر منفی بر اشتغال و
توسعه اقتصادی دارند .مطالعات و بررسیهای
انجامشــده نیز مبین آن اســت که اثر نهایی
حمایتهای اجتماعی بر اشتغال مبهم است.

هر وقت صحبــت از رابطه این دو میشــود،
باید بــه دو نکته هم توجه کنیــم :اول اینکه
تامیناجتماعی بهعنوان مهمترین ابزار تثبیت
اجتماعی بایــد بماند و دوم اینکــه این نظام
باید خود را با تحــوالت و تغییرات اجتماعی و
اقتصادی تطبیق دهــد .بیمههای اجتماعی
بهعنوان برترین بازار حمایتهای اجتماعی،
اشتغالمحور هستند و به خصوص در دهههای
اخیر اشتغال و بیکاری بهدلیل آثار اقتصادی،
اجتماعــی ،فرهنگی و امنیتی آن در ســطح
جامعه به مهمترین چالش کشور تبدیل شده
است ».موسسه عالی پژوهش تامیناجتماعی
در کتاب «بازار کار و سازمان تامیناجتماعی»
به بررسی نقش ســازمان تامیناجتماعی در
بــازار کار و نحوه تاثیرگــذاری و تاثیرپذیری
این ســازمان بر بازار کار پرداختــه و با مرور

مشــکل بحران هویت را که در نهایت مشکل
بحران فرهنگی است ،با مرور رخدادهای تلخ
و ناگوار دهههای اخیر (لبنان ،یوگســاوی
ســابق و )...خطرات جهانیسازی یکجانبه
فرهنــگ غربی-آمریکایی را مطرح میکند و
راههای برونرفت از بحران یا دستکم راههای
جلوگیری از وخیمترشدن آن را با نگرانیها و
نیز با امیدهایش برای آینده مطرح میکند.
نویسنده در قســمتی از کتاب نوشته است:
«قرن بیســتم به مــن آموخته اســت هیچ
آموزهایِ ،منحیث خودش لزوما آزادیبخش
نیست ،همه آنها میتوانند بلغزند ،همه آنها
فسادپذیر هستند ،همه آنها دستشان به خون
آلودهاست،کمونیسم،لیبرالیسم،ناسیونالیسم
و ...هیچکس انحصار تعصب را ندارد و برعکس،
هیچکس انحصار بشردوستی را ندارد».

نگرفته بوده تا سپس مانند ورقهای بازی آن را
در هم بریزد :فاکنر نمیتوانسته بهگونهای دیگر
نقل کند ».این نقد همراه با چند نقد دیگر در
پایان کتاب آورده شده است که خواندن آنها
برای فهم بهتر داستان ضروری است .در پایان
همین نقد ،سارتر نظر خود را درباره این کتاب
که یکی از شــاهکارهای فاکنر است اینطور
بیان میکند« :نومیدی فاکنــر به گمان من
مقدم بر فلسفه اوســت :برای او ،همچنان که
برای ما ،آینده مسدود است .هرآنچه میبینیم،
هرآنچه میگذرانیم ما را برمیانگیزد تا بگوییم
«این نمیتواند دوام بیاورد» و با این حال تغییر
و تحول حتی تصورپذیر نیست مگر بهصورت
فاجعه و مصیبت .ما در دوره انقالبات ناممکن
زیست میکنیم و فاکنر هنر خارقالعادهاش را
در این راه صرف میکند که این جهان میرنده
از پیری و خفگی ما را شرح دهد .من هنرش را
دوست دارم ،اما به فلسفهاش اعتقاد ندارم :آینده
مسدود ،باز هم آینده است».

اسناد دادههای مختلف نتیجه گرفته که سهم
دستمزد و حقبیمهها از هزینه تمام شده تولید
بسیار با تصور رایج متفاوت است .در این کتاب
که «محسن ریاضی» اقتصاددان و عضو هیئت
علمی دانشگاه آن را نوشته ،سعی شده به این
سوال پاسخ داده شود که «آیا قوانین ،مقررات و
سیاستهایسازمانتامیناجتماعیضدتولید
و اشــتغالزایی در بازار کار است؟»  .کتاب در
 255صفحه نگاشته شــده و دارای سه بخش
است؛بخشاول:مبانینظری،بخشدوم:مبانی
تجربی و بخش سوم :جمعبندی و نتیجهگیری
اســت .در بخش مبانی تجربی کتاب ،بررسی
تحــوالت بازار کار کشــور ،جایگاه ســازمان
تامیناجتماعی در برنامهها و سیاســتهای
اشتغالزایی کشور ،بررسی نظریه ضداشتغالزا
بودن سازمان تامیناجتماعی مطرح شده است.
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مهرناز دستگیر
خبرنگار

يک رابطه پدر
و فرزندی خاص!
تو نخ بابام :بابام میگه]...[:
نویسنده :جاستین هالپرن
مترجم :سیمین آزمون
نشر قطره
چاپ دوم1394 :
126صفحه ،قیمت چاپ دوم:
 8000تومان

کتــاب «تو نــخ بابام» براســاس
میان نویســنده
ماجراهایی واقعی ِ
و پدرش (سام هالپرن) نوشته شده
است .بعضی از جملهها بهتنهایی،
آنقدر سرشار از شوخیهای بامزه
اســت که میتوانید دقایقی به آن
بخندید و یادتان برود؛ بخشی از یک
مکالمه واقعی را میخوانید.
نویســنده آمریکایی ایــن کتاب،
در ســندیگو بــه دنیــا آمــد
و تحصیــات خــود را همانجــا
سپری کرد .او از دوران دبیرستان،
فیلمنامــه مینوشــت .اگرچــه از
راه فیلمنامهنویســی بــه موفقیت
خاصــی دســت نیافــت؛ بعدها با
کردن گفتههای پدرش ،به
توئیت
ِ
شهرت رسید .بیش از یک میلیون
نفر ،گفتههای آقای سام هالپرن را
در قالب توئیتهای پسرش دنبال
میکردند.
پس از این اســتقبال ،جاســتین
تصمیم میگیــرد این گفتوگوها
را چــاپ کنــد .این کتاب بســیار
درخشید و ســال  2010در سایت
آمازون ،بهعنــوان یکی از ده کتاب
برتــر از دی ِد خواننــدگان انتخاب
شــد .پس از آن ،جاستین هالپرن
بــر پای ه همیــن کتاب ،نمایشــی
تلویزیونی نوشــت که ویلیام شاتنر
آن را اجرا میکند .در هر داســتان،
بهطور مشخص یک خاطره همراه
با حوادث حولوحــوش آن ،بازگو
شده است.
به نظر میآیــد در برخی خاطرات،
اغلــب خواننــدگان میتواننــد
همذاتپنداری کنند ،بهطوری که
حداقل در یک خاطره با او ســهیم
باشند و بدین وسیله در احساسات
و عواطــف خــود با شــخصیتها
اشتراکاتی پیدا کنند .کتاب ،برخورد
ن با فرزندان یا برخورد فرزندان
والدی 
با والدین را بهخوبی نشانمیدهد،
بــه همین دلیــل ،خواننده ممکن
اســت بارها بهیاد خاطرات کودکی
و نوجوانی خود بیفتد.
همچنین الزم نیســت کــه کتاب
پیوسته خوانده شود ،بلکه میتوانید
در زمان استراحت بین کارها ،خاطره
به خاطره آن را بخوانید و لذت ببرید.
عنوان «تو نخ بابام» در
این کتاب با
ِ
ایران به چاپ رسیده است.

