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از مجموعه داستان هاي تو

تدریس فلسفه با کمک «هری پاتر»!

دانش�گاهی در آمریکا واحد فلس�فه را از طریق رمانهای «هری
پاتر» به دانشجویانش تدریس میکند.
به گزارش ایسنا« ،دیکوریر» نوشت :استاد دانشگاه «سنت کلود»
در مینهس�وتای آمریکا ب�ا ترکیب کردن داس�تانهای «هری پاتر» با
آموزههای فلسفی ،درسهای خود را به دانشجویان آموزش میدهد.
«کروالین هارتس» اس�تاد این دانشگاه اس�ت که به عنوان مثال
آموزههای «ارس�طو» حول محور مفهوم دوس�تی را ب�ا کمک گرفتن
از رابطه ش�خصیتهای هفتگانه «جی.کی .رولینگ» درس میدهد.
در کالسهای «هارتس» موضوعاتی چون منطق ،عش�ق ،اخالق ،روح
انسان و طبیعت مورد بحث و بررسی قرار میگیرند.
این اس�تاد دانش�گاه در اینباره گفت :اینها دغدغههای اساسی
بش�ر هستند .از دید من ،فلس�فه به معنای تفکر نقادانه درباره حوزه
دغدغههای اساسی انسان است.
یک دانش�جوی س�ال دوم که بهار گذش�ته این واحد را گذرانده،
گف�ت :داس�تانهای «رولین�گ» مثالهای قاب�ل فهم خوب�ی درباره
مفاهیم دش�وار فلس�فی ارائه میدهند و فهم آنها را آسان میکنند.
این کالسها عمق کارهای «رولینگ» را به من نشان داد ،مسالهای که
ش�اید زمانی که بچه بودیم و این رمانه�ا را می خواندیم ،متوجهاش
نبودی�م .این کالس واقعا به من نش�ان داد چقدر به فکر کردن درباره
مسائل سخت و سواالتی با جوابهای دشوار عالقهمندم.
دفتر «هارتس» پر اس�ت از اشیائی که به داستانهای «هری پاتر»
مربوط میشود؛ گردنبند زمانبرگردان ،معمای منطق اولین کتاب این
مجموعه و سنگهای قرمزرنگی که به سنگ جادو شباهت دارند.
این اس�تاد دانش�گاه پیشتر هم تجرب ه تدریس با کمک گرفتن از
آثار محبوب دیگری را داشته است؛ او فلسفه را در ترکیب با بازیهای
ویدیوی�ی پرطرفدار و س�ریال «بازی تاج و تخ�ت» هم تدریس کرده
است.

زمان اهدای نوبل ادبیات  ۲۰۱۷هنوز تعیین
نشده است

طبق معمول هر س�ال با نزدیک شدن به ماه اکتبر ،بازار گرم نوبل
رونق خاصی به مباحث ادبی میبخشد.
ب�ه گزارش مهر به نقل از س�ایت نوبل ،در حالی ک�ه زمان اهدای
جوایز نوبل در رش�تههای مختلف تعیین شده ،هنوز روشن نیست که
برنده نوبل ادبیات چه زمانی معرفی میشود.
در حالی که نوبل فیزیک ،شیمی ،فیزیولوژی یا پزشکی ،نوبل صلح
و نوبل اقتصادی از س�وم تا  ۱۰اکتبر برندگانش�ان را خواهند شناخت،
زمان اعالم نام برنده نوبل ادبیات  ۲۰۱۷هنوز تعیین نشده است.
آکادمی نوبل در س�ایت خود نوشته اس�ت زمان معرفی نام برنده
ادبی امس�ال به زودی اعالم میش�ود.در حالی که روز اعالم نام برنده
نوبل ادبیات پنجش�نبه اس�ت ،باید پنج ش�نبه  ۵اکتب�ر( ۱۳مهر) یا
پنج ش�نبه  ۱۲اکتب�ر( ۲۰مهر) روز اه�دای این جایزه باش�د .اهدای
جای�زه نوبل س�ال پیش به باب دیل�ن ترانه س�رای آمریکایی موجی
از انتقادها را به همراه داش�ت و این موجب ش�ده اس�ت تا امسال بار
دیگ�ر این انتقادها یادآوری ش�ده و تکرار ش�ود .همی�ن امر موجب
ش�ده ت�ا این پی�ش بین�ی از همین ح�اال مطرح ش�ود ک�ه آکادمی
نوبل امس�ال یک�ی از چهرههای ش�اخص ادبیات را به عن�وان برنده
خ�ود معرفی میکن�د ک�ه میتواند چهرهای چ�ون م�ارگارت آتوود
باشد.
در عین حال گفته میش�ود معموال وقتی در اولین پنجشنبه سال
اس�م برنده نوبل اعالم میشود ،سالی است که ش�کی در نام انتخاب
ش�ده وجود ندارد ،کما این که در س�ال  ۲۰۱۱آکادمی سوئد در تاریخ
 ۶اکتبر توماس ترنس�ترومر شاعر سوئدی را به عنوان برنده آن سال
معرفی کرد .اما وقتی دومین پنج ش�نبه انتخاب میشود ،زمانی است
که بین اعضای آکادمی اختالف آرا وجود دارد.
تاکنون اخباری از این اختالف آرا به بیرون درز نکرده است.

نغمه
بهار
زمین بیا ز بهاران دوباره دعوت کن
دعای چلچله را جان گل اجابت کن
کنون که سبزه لگدمال خشم پاییز است
بیا برای خدا ،سبزه را حمایت کن
عطش دوباره به دنبال آب می گردد
بیا به گوش عطش ،چشمه را تالوت کن
شکسته بال و پر مهربان پروانه
بیا به باغ و به پروانه ها محبت کن
به چشم پنجره ها روزن امیدی نیست
بیا به سوی دل آسمان اشارت کن
در ازدحام شب بی ستاره می پوسی
بیا به شهر سحر ،با سپیده خلوت کن
چهار فصل جهان گرچه فتنه باران است
به زیر بارش این فتنه استقامت کن
حدیث عاشقی ما نمی شود کهنه
بیا حکایت این شرح بی نهایت کن

»»رضا اسماعیلی

هديه بازگشايي مدارس

حوصله ندارم"! فكرش را هم نمي كردي كه پايت
كه به پايين برس�د ننه نه تنها از ت�و خريد نان را
طل�ب نكند بلكه يك چايي برايت ريخته باش�د و
بدهد به تو كه به قول خودش نوش جان بكني!
 يواش يواش دارد مدرسه ها باز مي شود ها! بل�ه نن�ه جان اي�ن را چند روزي مي ش�ودك�ه داري�د به م�ن گوش�زد م�ي كنيد .حواس�م
هست!
 مي دانم حواس�ت هس�ت .تو فرزند خوب وفهميده اي هس�تي و هميش�ه س�رت توي كتاب

اس�ت .براي همين هم امروز با خال�ه ات رفتيم و
برايت كت�اب هديه خري�دم! مي داني ك�ه من از
اين چيزها س�ر در نمي آورم اما باز خاله ات درس
خوانده اس�ت و امروزي و بهتر مي داند چه كتابي
ب�ه درد تو مي خورد .اين كت�اب ها هديه روز اول
مهر است!.....
آنقدر خوش�حال و متعجب و هيجان زده ش�ده
بودم كه ديگر نمي دانس�تم بايد چ�ه كار بكنم .ننه
را بوس�يدم و كت�اب ها را ب�ردم باال تا توي قفس�ه
كتاب هايم جاي بدهم و به ترتيب بخوانم شان!.....

ماجرای همکاری "پاموک" با "میلر" و "پینتر"

به گزارش ایس�نا ،نویس�نده «کتاب سیاه» و
«نام من س�رخ» اخیرا به مناس�بت انتش�ار رمان
جدی�دش ،گفتوگویی با مجله آنالین «اس�لیت»
انجام داده که آن را در اینجا مي خوانید.
نقل قول�ی قدیمی از ش�ما در کتاب «برف»خوان�دم .یکی از ش�خصیتها میگوید« :هر کس
ک�ه اندکی ه�م غربی باش�د نمیتوان�د راحت در
این کشور نفس بکش�د،مگر اینکه یک لشکر از
س�کوالرها از او حفاظت کنند .و هیچکس بیشتر
از روش�نفکرها ،که فکر میکنن�د از همه بهترند
و از ب�اال به مردم نگاه میکنند ،به این لش�کر نیاز
ندارد».
آره (میخندد)
«-اگ�ر ب�ه خاطر آن لش�کر نب�ود ،متعصبان
خنجره�ای عریانش�ان را به س�مت بس�یاری از
آنها و زنهای بَزَکشدهش�ان میگرفتند و آنها
را تکهتکه میکردند ».االن که این را میش�نوید،
چه حسی دارید؟
خب ،اول از همه اینکه ،آن کتاب از زبان یک
مأمور از سازمانی شبیه  FBIروایت میشد.
بله ،یک شخصیت است.او فردی است که به چپهای جوان میگوید :به
خاطر اینکه با اسالمیستهای سیاسی بد برخورد
میشود ،از دولت انتقاد نکنید .اما فراموش نکنید،
آن فرد یک ارتش�ی شبیه مأموران  FBIاست که

دنب�ال تکتک آدمه�ای مخالف اس�ت و به همه
آنها میگوید با دولت رودررو نشوند.
با تغییراتی که کشورتان با گذر زمان داشته،پروژههای ش�ما هم به عنوان نویسنده دستخوش
تغییر شده است؟
س�وال خوبی بود!به عنوان یک نویس�نده من
مدام در حال تغییر هستم ،اما عزم من برای نوشتن
یا عش�ق من به نوشتن ،یا ش�یفتگیام نسبت به
ه�ر آنچه به هنر داستاننویس�ی مرتبط اس�ت،
همچنان سرجایش هس�ت .در سالهای ابتدایی،
بیش�تر مثل سرودن ش�عر ،داس�تان مینوشتم؛
فک�ر میکردم هر خط ،هر کلمه و هر جمله ،جمله
نهایی اس�ت .عالوه بر این تلاش میکردم خیلی
تجرب�ی ،پس�تمدرن ،م�درن یا هرچ�ه ،تجربی
باشم.
همچنی�ن در رمانه�ای اول�م بیش�تر درباره
فرهنگم ،مردمم ،طبقه متوسط ،متوسط رو به باال،
س�کوالرها ،غربیش�دهها ،اروپاییها و ترکهای
استانبول نوشتم .این جایی است که در آن بزرگ
شدم و آن چیزی اس�ت که دربارهاش مینوشتم.
حت�ی این کتاب «زن موقرمز» ت�ا حدودی درباره
آنهاست و تا حدودی هم نه ـ دایره بزرگتر ،کل
ترکیه است .شروع کردم بیش�تر و بیشتر درباره
دایره دوم قلم زدن .نه تنها اس�تانبول س�کوالر و
بورژوایم ،بلکه اس�تانبول بزرگتر و محبوبی که در

«شوری در سر» دربارهاش نوشتم .این رمان اثری
درباره تغییر و تحوالت  ۴۰س�اله ش�هر استانبول
است .این کتاب جدید (زن موقرمز) ،رمانی کوتاه
اس�ت اما باز هم درباره تغییر ،یک تغییر شاعرانه
و همچنی�ن درب�اره نس�لها ،پ�دران و پس�ران.
در واق�ع ای�ن کتاب در  ۲۰۰صفحه به س�ه نس�ل
میپردازد.
ش�ما ب�ا «آرت�ور میل�ر» و «هارول�دپینت�ر» ی�ک مأموری�ت حقیقتیاب�ی ب�رای
مرک�ز «پ�ن» انج�ام دادی�د ،درس�ت اس�ت؟ در
دهه ۸۰؟
بل�ه .در س�ال  ۱۹۸۵ی�ک کودت�ای نظام�ی
موفق ص�ورت گرفت و بس�یاری از نویس�ندهها،
فع�االن حقوق بش�ر و چپه�ا به زن�دان افتادند.
مرکز «پ�ن» بینالملل�ی« ،پن» آمری�کا ،نگهبان
هلس�ینکی و نهادهای بینالملل�ی کنترل آزادی
بیان« ،آرت�ور میلر» و «هارولد پینتر» را به ترکیه
فرستادند.
از آنج�ا ک�ه انگلیس�ی م�ن ح�دودا روان
ب�ود و ی�ک نویس�نده ج�وان و آین�دهدار بودم،
آنه�ا م�ن را راهنمای خودش�ان کردن�د .خیلی
لذتبخ�ش بود که چه�ار روز دوستش�ان بودم.
در حال�ی ک�ه افراد بس�یاری ب�از ه�م در زندان
هس�تند ،م�ن آن روزه�ا را با لذتی ب�زرگ به یاد
میآورم.

روایتی از خصومت «چارلز دیکنز» و
«هانس کریستین آندرسون»

ن�وادگان «چارل�ز دیکن�ز» ،داس�تاننویس
انگلیسی نامهای را روز یکشنبه به حراج گذاشتند
ک�ه در آن از دلخ�وری ای�ن نویس�نده از «هانس
کریس�تین آندرسون» ،نویس�نده دانمارکی پرده
برداشته شد.
به گزارش ایبنا ب�ه نقل از گاردین -ماه مارس
س�ال  1857ب�ود ک�ه «آندرس�ون» ط�ی نامهای
«دیکن�ز» را از حض�ور دو هفتهای خ�ود در لندن
برای دیدار نویس�نده انگلیس�ی باخب�ر کرد .این
دیدار دوهفتهای پنج هفته به درازا کش�ید و پس
از آن «چارل�ز دیکز» با نوش�تن نام�های به «جان
راسل» ،نخس�توزیر انگلیس فاش کرد نویسنده
دانمارکی بعضی از بهترین داستانهای شاهپریان
جهان اص ً
ال مهمان خوبی نیست.
«دیکن�ز» از اینکه «آندرس�ون» هیچ زبانی
ب�ه ج�ز زبان م�ادری خود را ب�ه خوبی بل�د نبود
بس�یار ش�اکی به نظر میرس�ید« .حتی بلد نبود
اس�م کتابهای خود را به انگلیس�ی تلفظ کند و
مترج�ماش معتقد بود او دانمارکی را نیز به خوبی
بلد نیست».
ای�ن نام�ه  4600پوند ب�ه فروش رف�ت و در

تازههاي نشر
با طراحی جدید؛

چاپ دوباره روایت نجف دریابندری از
«درد بیخویشتنی»

»»مهدي طوسي

ب�راي اولين بار ب�ود كه وقتي رس�يدي خانه
متوجه ش�دي كه روي تاقچه اتاق يك بسته كادو
شده شبيه به حجم چند كتاب ديده مي شود.
ابتدا با خودت فكر كردي كه قرار است برويد
تولد يك نفر و چون نزديك مهر اس�ت و مدارس
باز مي شود ممكن اس�ت ننه و بابا براي او كادوي
تولد ،لوازم التحرير خريده اند.
اما وقت�ي لباس مش�كي ننه را دي�دي يادت
آمد كه ش�وهر خواهرش از دنيا رفته و االن زمان
مناس�بي نيس�ت كه فاميل دور هم جمع بشوند و
تولد بگيرند و س�وت و كف بزنند و ش�عر تولدت
مبارك را بخوانند!
پ�س اين كادو چ�ه معنايي مي تواند داش�ته
باشد!؟
ب�ه روي خ�ودت ني�اوردي و پله ه�اي رو به
پش�ت بام را به س�مت اتاقت باال رفتي .البته اتاق
كه نيس�ت اما از فضاي پاگرد پله ها نهايت س�وء
اس�تفاده را بردي و ب�راي خ�ودت اتاقي كوچك
درست كردي كه خودت آن را به اتاق زير شيرواني
تشبيه مي كني تا اتاقت هم ادبياتي باشد!
مي نشيني روتش�كت كه هنوز از صبح آن را
جمع و جور نكردي .خواس�تي يك كتاب برداري
بخوان�ي اما زود منصرف ش�دي چرا ك�ه داريم به
مهر نزديك مي ش�ويم و االن چند روزي مي شود
ك�ه ننه و باب�ا دارند به تو غر م�ي زنند كه خوابت
را تنظي�م كن و س�رت را از توي كت�اب هاي غير
درس�ي ات در بياور ك�ه دو روز ديگر مي خواهي
بروي مدرسه ،به مشكل نخوري!
صداي ننه را شنيدي كه از توي پله ها پيچيد
و خودش را به تو رساند .محتواي صدا فراخواندن
ت�و به پايين ب�ود" .باز بايد برو م ن�ان بخرم! اصال

(دوره جديد)

7

لن�دن باقی ماند و یک�ی از چندین نامه ،عکس ،و
ی است که روز یکشنبه توسط خانه
دستنوشتها 
حراج «س�افولک» در لندن به فروش رفته است.
در مراس�م دیگری در همی�ن روز دفترچه تلفنی
که دستخط «جین آس�تن» را در خود داشت به
ف�روش رفت .چند نامه دیگر از ملکه «ویکتوریا»،
«چارل�ز داروین» ،و «والتر اس�کات» نیز به حراج
گذاشته شد.
«دیکن�ز» و «آندرس�ون» اولین ب�ار در یک
مهمان�ی اعیان�ی یکدیگ�ر را مالق�ات کردن�د و
«آندرس�ون» در آن مهمان�ی به «دیکن�ز» گفته
بود او بهترین نویس�ندهی عصر اس�ت .در همان
دوران بعضی از داس�تانهای «آندرسون» به زبان
انگلیس�ی ترجمه شده بود و او قصد سفر به لندن
را داشت .شاید یکی از دالیل عصبانیت «دیکنز»
این بود که رابط�ه خانوادگیاش کمی دچار تزلزل
ش�ده و نس�خه اپیزودیک «دوری�ت کوچولو» با
موفقی�ت روب�هرو نش�ده و از حوصله او کاس�ته
بود.
تم�اس این دو نویس�نده مدت زی�ادی طول
نکشید اما این رابطه برای «دیکنز» کام ً
ال بیفایده

نبود« .کی�ت دیکنز» ،دختر «دیکنز» بعدها اعالم
ک�رد پدرش ش�خصیت «اوری�ا هی�پ» در کتاب
«دیوی�د کاپرفیلد» را از ش�خصیت «آندرس�ون»
الهام گرفته بود.
«هان�س کریس�تین آندرس�ون» نویس�نده
آث�اری چ�ون «پ�ری دریای�ی کوچول�و»،
«جوج�ه اردک زش�ت»« ،ملک�ه برف�ی» ،و
«دختر کبریت فروش» اس�ت .داستانهای وی به
 150زبان دنیا از جمله فارس�ی ترجمه شد .قدرت
او در داستاننویسی کودکان به حدی بود که دوم
آوریل (چهاردهم فروردین» ،زادروز این نویسنده
به عنوان روز جهانی کتاب کودک نامگذاری شده
است.
«چارل�ز دیکن�ز» ،نویس�نده انگلیس�ی نیز
برای مخاطبان کتاب در دنیا و ایران نام آش�نایی
اس�ت .آثار او همچون «اولیور توئیست»« ،دیوید
کاپرفیلد»« ،آرزوهای بزرگ» «،دوریت کوچولو»،
و «داس�تان دو ش�هر» بارها ب�ه زبانهای مختلف
از جمله فارس�ی ترجمه شده است و اقتباسهای
س�ینمایی و کارتونی زیادی از این آثار در سراسر
جهان ساخته شده است.

کتاب «درد بیخویش�تنی» نوشته نجف دریابندری توسط نشر نو
منتشر و راهی بازار نشر شد.
به گ�زارش مه�ر ،کت�اب «درد بیخویش�تنی» (بررس�ی مفهوم
الیناسیون در فلس�فه غرب) نوشته نجف دریابندری به تازگی توسط
نش�ر نو منتش�ر و راهی بازار نش�ر شده اس�ت .این کتاب برای اولین
بار در س�ال  ۶۸چاپ ش�ده بود و حاال چاپ جدیدی از آن ارائه شده
است.
دریابن�دری میگوی�د که قصدش نوش�تن نس�خهای ب�رای درد
بیخویشتنی نیست .بلکه غرض او این بوده که مساله «بیخویشتنی»
را در مس�یر تحولش دنبال کند و نظر متفکرانی را که به این موضوع
پرداختهاند ،تش�ریح کن�د .کاری که این پژوهش�گر در این کتاب به
تعبی�ر خود «عبوس» انجام داده ،به گمان خودش ،تعبیر موجزتری از
مفهوم از خودبیگانگی ،زیر عنوان «بیخویشتنی» است.
این کتاب دو بخش اصلی دارد که عبارتند از «از دکارت تا شلینگ»
و «ه�گل» .بخش اول کت�اب ۹ ،فصل دارد که به ترتی�ب عبارتند از:
دکارت و اسپینوزا ،دانش تجربی ،مردمشناسی روشن اندیشان ،وضع
طبیعی و جامعه مدنی ،واکنش رمانتیک ،آزادی از لحاظ کانت ،روسو و
روزگار تباه انسان ،جهان ذهنی فیخته ،سقوط روح شلینگ.
در قسمتی از این کتاب میخوانیم:
برای فهمیدن منظور ه�گل از این عبارت ظاهرا تناقض آمیز باید
معنای ضمیر هگلی را از نو بررسی کنیم.
در فلس�فه ارس�طو ،روح وج�ه تمایز جان�دار از بی جان اس�ت.
روح چیزی اس�ت ک�ه جاندار را به حرکت در می آورد .بر حس�ب
مقوالت ارس�طویی ،روح عبارت اس�ت از صورت گرفتن ماده یا به
فعل درآمدن قوه .بنابراین در نظریه ارس�طو ماهیت فعل مع ّین است،
و زندگی جاندار آش�کار ش�دن این ماهیت است .اما در مفهوم جدید
روح که در عصر رمانتیک مطرح میش�ود _ به وی�ژه در نظریه بیانی
هِردِر _ ماهیت روح معین نیس�ت .روح درونمایهای است که در روند
زندگی ماهیت خود را معین میکند .روند آشکار شدن این ماهیت در
عین حال روند معین ش�دن آن اس�ت .به همین دلیل اس�ت که آن را
«ضمیر» (در واقع «ضمی�ر فاعل») مینامند؛ زیرا که این روح کردگار
(س�ازنده و پردازنده) خویش است و هیچ حالت کردگیری (انفعال)
در آن نیست.

«گرگها از برف نمیترسند» به چاپ ششم رسید

رمان «گرگها از برف نمیترسند» اثر محمدرضا بایرامی در نوبت
چاپ ششم روانهی بازار کتاب شد.
به گزارش مهر به نقل از روابط عمومیانتشارات قدیانی ،این رمان
از روس�تای کوچک  ۵خانواری حکایت دارد ک�ه در درههای محصور
کوهی در سبالن واقع شده است.
موض�وع رم�ان درب�اره طبیعت و زلزله اس�ت ،زلزل�های به وقوع
میپیون�دد و در پی آن برف س�نگینی میبارد .ش�خصیتهای اصلی
داس�تان ،دو دوس�ت نوجوان به نامهای فتاح و یوسف هستند و البته
در کنار آنها ،گرگ نیز به عنوان یک شخصیت نمود پیدا کرده و نقش
پررنگی هم دارد .ویژگی بارز این کتاب ،پرداخت جزییات صحنههای
زلزله و پیامدهای آن است ،به طوری که خواننده را آهسته آهسته به
عمق داستان میبرد و وقتی خواننده به خود میآید ،خود را در فضای
ویران شده روستا و در میان آواری از خشت و گل میبیند.
با وقوع پس لرزهه�ا تن خواننده نیز به لرزه میافتد و هنگامیکه
تقالی  ۲نوج�وان را مي بينيد که هیچ امیدی به امدادرس�انی ندارند
چون فکر میکنند روستایش�ان فراموش ش�ده است سنگینی فاجعه
را هر لحظه بیش�تر احس�اس میکند؛  ۲نوجوانی ک�ه عالوه بر تحمل
دیدن صحنهه�ای دلخراش فاجعه باید با گرگهایی که با استش�مام
بوی احشام به روستا سرازیر شده اند نیز بجنگند.

رفتارشناسی نوکیسهها کتاب شد

کت�اب «تازه به دورانرس�یدهها» با عنوان فرعی رفتارشناس�ی
نوکیسهها نوشته علی شمیسا منتشر شده است.
به گزارش ایبن�ا کتاب «تازه به دورانرس�یدهها» با عنوان فرعی
رفتارشناسی نوکیسهها نوش�ته علی شمیسا از سوی انتشارات نسل
نواندیش منتشر شده است.
مخاطب�ان در کتاب حاضر در ش�ش فصل با عناوینی چون تازه به
دوران رس�یده و نوکیسه کیس�ت؟ ،ویژگیهای روانشناختی تازه به
دوران رس�یدهها ،ماهیت شناختی ـ رفتاری تازه به دوران رسیدهها،
ان�واع تازه ب�ه دوران رس�یدهها ،تازه ب�ه دوران رس�یدهها و جریان
سیاس�ی روز (پوپولیس�م ،لمپنیسم و آنارشیس�م) و درمان فرهنگی
(فردی و گروهی) آشنا میشوند.
در پش�ت جلد کتاب میخوانیم« :من یک تازه به دوران رس�یده
نوکیس�ه هس�تم ،که گاه در شعر ش�اعران مداح میخروشم و گاه در
س�خنرانیهای منفعل ،که بیدردی گس�ترش میدهند .من درس�ت
مانند یک بمب س�اعتی ،صبح به صبح در نگاه و کالم افراد بیریش�ه
منفجر میشوم و دهها تن از آدمیان را به ستایش ترس وا میدارم.
قس�مت زی�ادی از جه�ان و جامع�ه ام�روز بر خیاالت م�رده من
پایهگذاری شده است .خانهای دارم خیالی ،که بر مرتفعترین قلههای
ذهن آدمنماهای جاهطلب فخرفروش بنا ش�ده است .من نه قید دارم
نه فع�ل مثبت و به هیچ اضافهای تش�بیه نمیش�وم .من یک کودک
خودخواه و ش�ناور در ذهن هر فرد نوکیس�ه و تازه به دوران رس�یده
این جامعه هستم.
ت بادآورده و بیحد
تازهبه دوران رس�یدهها ،امروز از تراکم ث�رو 
و حس�اب نفت و گاز در دل هم لولیدهاند و س�خنی با هم نمیگویند،
اما هراز چندگاهی کاله هم را برای ابراز ارادت از س�ر هم برمیدارند.
قلبهای مصنوعی و چش�مهای شیش�های ،چه انس�انهای منظمی؛
ام�روز جامعه بر مدار خی�االت و آرزوهای نوکیس�هها و تازهبهدوران
رس�یدهها میچرخ�د و ای�ن حرفهای من مش�تی از خ�روار جامعه
اکن�ون ماس�ت و فعلا کاری ه�م از دس�ت هی�چ س�ازمانی و مللی
برنمیآید.
کت�اب «تازه به دورانرس�یدهها» با عنوان فرعی رفتارشناس�ی
نوکیس�هها نوش�ته عل�ی شمیس�ا ب�ا ش�مارگان دو ه�زار نس�خه
توس�ط انتش�ارات نس�ل نواندیش در اختی�ار مخاطبان ق�رار گرفته
است.

