کتابچه دوم

ëëلطفعلــی بخشــی ،عضــو
هیــأت علمــی دانشــگاه عالمــه
طباطبایی
کتــاب« :چــرا ملتهــا شکســت
میخورند» /نوشته:دارون عجم اوغلو
و جیمز ای رابینسون /مترجم:محسن
میردامــادی و محمــد حســین نعیمــی پــور /ایــن کتــاب
حقایقی از مســیر توســعه در سایر کشــورها برمال میکند،
مســیرهایی که به بنبست خورده اســت و میتوان از آنها
درس گرفت.
ëëسپیــــــده کـــــاوه ،کارشــناس
اقتصادی
کتاب« :کلیدر» /نوشته :محمود
َ
کلیــدر نــام
دولــت آبــادی/
رمانــی ازمحمــود دولتآبادی
اســت کــه در ســههزار صفحــه
و  10جلــد بــه چــاپ رســیده و روایــت زندگــی
یــک خانــواده کــرد ایرانی اســت کــه به ســبزوار
خراســان کوچانــده شــدهاند .داســتان کلیــدر
متأثــر از فضــای ملتهــب سیاســی ایــران پــس
از جنــگ جهانــی دوم ،سرنوشــت تراژیــک
رعیتهــای ایرانــی و قبایــل چادرنشــین را در
دورهای کــه سیاســت زور حاکم اســت به تصویر
میکشد.
ëëمهــدی تقــوی ،عضــو هیــأت
علمی دانشگاه عالمه طباطبایی
کتــاب« :کوریوالنوس» /نوشــته:
برتولــت برشــت /کوریوالنــوس
نــام نمایشــنامهای از شکســپیر
است که اقتباســی نیز از برتولت
برشت نوشته شده است .داستان این نمایشنامه
بــر اســاس سرگذشــت ســردار افســانهای رومــی
گایــوس مارســیوس کوریوالنوس در قــرن پنجم
پیش از میالداســت که پس از کامیابی در نبرد و
سیاســت ،خواهان رهبری سیاســی است ،ولی به
خاطر ناســازگاری اهالی رم با دشــمن همپیمان
میشود تا از مردم رم انتقام بگیرد.
ëëرضــا بوســتانی ،کارشــناس
اقتصادی
کتــاب« :چــرا ملتهــا شکســت
م یخورند» /نوشته :دارون عجم اوغلو
و جیمز ای رابینسون /مترجم :محسن
میردامــادی و محمد حســین نعیمی
پور /در یادداشــت پشــت جلد کتاب نوشت ه شده است :چرا
ملتها شکســت میخورند؟ آیا این امر ناشــی از فرهنگ،
آبوهــوا یا جغرافیاســت؟ جهل و غفلت از سیاســتهای
صحیح علت ناکامیهاســت؟ مطلقاً خیر .هیچیک از این
عوامل قطعی یا مختوم نیســتند .از اینکه بگذریم ،چگونه
توضیح دهیم که چرا بوتســوانا تبدیل به یکی از کشورهایی
شــده اســت کــه ســریعترین رشــدها را در جهــان دارنــد،
درحالیکه ســایر کشــورهای آفریقایی همچــون زیمبابوه و
کنگو در ورطه فقر و خشونت گرفتار شدهاند؟
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در آستانه نوروز با توجه به تعطیالت پیش رو ،ایرانیها
اوقــات فراغت زیــادی دارند که میتوانند با گوش دادن
بــه موســیقی ،خواندن کتــاب و دیدن فیلمهــای خوب
و تأثیرگذار ســاعات لذتبخشــی برای خود بســازند .از
موســیقی شــروع کنیم ،من آقای شــجریان را پیشنهاد
میکنم بهعالوه شــهرام ناظری و محمد اصفهانی .در
خصوصکتابهمبایدبهاینامرمهماشارهکنمکهاین
روزها بسیاری از ایرانیها از خود سؤال میکنند که «آخر
داستانمملکتبهکجاختممیشود؟»یااینکه«کشور
دارد به کجا میرود؟» این سؤاالت بدون اغراق بیشترین
سؤاالتی بود که در سال 97مردم از یکدیگر میپرسیدند.
فکر میکنم در پاســخ به این ســؤاالت بســیار عمیق که
نگرانی جامعه را نشان میدهد میتوان هم پاسخهای
سطحی داد که نگران نباشید مسئولین به فکر هستند و
چارهای میاندیشند و هم میتوان پاسخهای جدیتری
داد مبنی بر این که خانمها و آقایان تا ندانیم که در کجا
به سر میبریم و چرا در این نقطه هستیم و روند تحوالت
سیاسی و اجتماعی جامعه ایران چگونه بوده که به این
شــرایط در فروردین  98رســیدهایم ،نمیتوانیم درباره
آیندهکشورنظریبدهیماگرغیرازاینهرنظریبدهیم
یا بر اساس امیال و آرزوهای سرخورده است یا بر اساس
بخــل و کینه اســت و پایه محکمــی نــدارد؛ بنابراین اگر
بتوانیم مقداری درک کنیم که چرا مبتال به این شــرایط
شدهایم شاید و فقط شاید بهتر بتوان آینده را دید .مراد
این است که در جنگلی تاریک هستیم و این که چه باید
بکنیــم در گرو شــناخت وضعیــت ما اســت و مطالعه

و کســب آگاهی از گذشــته مثل شــمعی اســت که به ما
نشان میدهد آن سیاهی بزرگ که به نظر غول یا اژدها
میآید ،تنه کج شــده درختی است که تنها باید مراقب
باشیم با آن برخورد نکنیم .بهطور جد شناخت جامعه
ایران معاصر را پیشنهاد میکنم «ما چگونه ما شدیم»
و کتاب دیگری با عنوان «مقدمهای بر انقالب اسالمی»
که از نوشتههای خودم هستند ،نیز میتواند به دستیابی
به بســیاری از سؤاالت مذکور کمک کند .اگر میخواهید
مقداری رؤیاییتر فکر کنید کتــاب «غرب چگونه غرب
شــد» را پیشــنهاد میکنم .الزم اســت یــادآوری کنم که
دو کتــاب اول برای شــناخت وضعیتی که در آن به ســر
میبریمالزموضروریاست.پیشنهادمنبرایپرکردن
ایام فراغت در نوروز دیدن فیلمهای لذتبخشی مانند
«آژانــس شیشــهای» اســت من همچنــان با لــذت این
فیلــم را نــگاه میکنــم البتــه از ســاختههای جدید هم
میتوانــم فیلمهای اصغــر فرهــادی را توصیه کنم اگر
هــم میخواهیــد عمیقتر به مســائل جامعه و منطقه
بپردازید از آرشــیوهای قدیمی «خاطــرات آن فرانک»
را پیشــنهاد میکنم که پاسخ یک ســری از پرسشهای
امروزی در این فیلم قدیمی نهفته است.
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خوب اســت مردم ایران که همــواره به مهرورزی
و ســخاوت معروفنــد نــوروز را بــدون بازدیــد از
آسایشــگاهها و مراکــز شــبانه روزی نگهــداری
ســالمندان و افــراد بیسرپرســت ســپری نکننــد.
قطعاً رفتاری انسانیتر و اخالقیتر از هم صحبتی
و دلجویی از انســانهای تنها نمیتــوان یافت .در
گوشــه و کنار این شــهر کم نیســتند زنان و مردانی
کــه تنهــا و بیکس در آسایشــگاهها خاطرات خود
را مــرور میکنند یا درمیــان چهرههایی که هر روز
میبینند به دنبال چه رههای آشنا میگردند.
نیازی نیســت بــرای دلجویــی از این افــراد کاری
خاص یا اقدامی عجیب و غریب انجام داد کافی
اســت گوش شنوایی برای ســخنان آنها باشید و با
رغبت و مالطفــت به حرفها و درد دلهایشــان
گوش کنید .ســاکنان مراکز نگهداری شــبانه روزی
افرادی تنها هســتند که از هــم صحبتی با دیگران
و مــرور خاطــرات خــوش گذشــته شــان روحیــه
میگیرنــد و شــادی وصــف ناشــدنی را تجربــه
میکنند .بهتر است نهایت تالش خود را به خرج
دهید و راهی سفری حتی کوتاه شوید .الزم نیست
سفرتان به یک منطقه خاص و دور باشد یا مدت
سفر طوالنی باشد ،هدف از سفر ارتباط با طبیعت
است چرا که حضور در طبیعت لذت بخش است

و هماننــد قرص انرژی ،شــما را در بازیابی توان و
انــرژی کمــک میکنــد .وی خاطرنشــان میکنــد:
مسائل زیســت محیطی موضوع مهمی است که
در سفر به طبیعت باید رعایت شود .به این معنا
کــه میتوانید با جمــعآوری زبالهها بــه کودکان و
اعضــای خانــواده که همراه تان هســتند بیاموزید
کــه طبیعت شایســته نگهداری و مراقبت اســت.
در این راســتا حتی میتوانید با افرادی که مسائل
زیست محیطی را رعایت نمیکنند صحبت و گپ
و گفــت کنیــد و ازآنها بخواهید قــدر این طبیعت
زیبا را بدانند و به حیات زمین کمک کنند.
ایــن کتــاب یکــی از بهتریــن هدیههایی اســت که
افــراد میتواننــد در ایــام نــوروز به یکدیگــر هدیه
دهنــد .کتابها محصــول تجربههای انســانها و
آموختههای آنها در درازمدت اســت که میتواند
نســلهای بعدی را در انتخاب راه درســت کمک
کند.
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