نفسگیر
غافلگیر كننده ،بیرحم و نفسگیر...
یكی از مواردی كه در دنیای امروز همچنان به آن بیتوجه هست یم ،نحتوه حتح و و رف تار بتا كودكتان ارتو .در
موضوعات مخ لف ،خودمان را امروزی و مدرن میپنداریم اما در این مورد ،هنوز به عواقب ج رانناپذیر رف ار و گف ار
با فرزندان بیدقو هس یم .لقب گذاش ن ،مقایسههای بیمنطق ،رركوفو زدنهای مس مر و محدودیوهای بیش از
حد ،گوشهای از رف ارهای ما با كودكان ارو كه ن ایج خود را رالها بعد بروز میدهد.
بگذریم كه از دیگررو بر تعداد والدین با رف ارهایی افراطی و م ضاد با موارد فوق ،كه بیش از حد به فرزندان توجته
میكنند نیز افزوده شده ارو .برای این گروه از كودكان نیز ،آینده عواق ی را به همراه دارد كه زندگی را برایشان در
جامعه بیرحم فردا رخو خواهد كرد.
وق ی یك كودك هیچ نك ه مث ی از زبان دیگران (به ویژه پدر و مادر) در مورد ختود نشتنود و در هتیچ زمینتهای
حس موفقیو و برتری نس ی را نداش ه باشد ،دیگر از آینده او چه ان ظاری میتوان داشو؟ زمانی كه تمتامی دوران
نوجوانی در حسرت شنیدن یكی از حفات خوشایند مانند زی ا ،زرنگ ،دررخوان ،باهوش ،ورزشكار ،خوش حح و و
یا دهها مورد دیگر طی شود چگونه میتوان توقع شخصی ی رالم ،مؤثر و بدون كینه از چنین فردی داشو؟
همین امروز شاهد ناهنجاریهایی در اشخاص هس یم كه ریشه آنها در حستادتهتای دوران كتودكی و عقتدههتای
ان اش ه شده نوجوانی ارو .دیدنِ كار یهای خود تورط كودك یا نوجوان و وجود اخ الف فراوان با دیگرانی كه در
همین جامعه ،زندگیهای عجی ی را  -ولو در ظاهر  -از لحاظ مالی و اج ماعی تجربه میكنند ،عامل ایجاد حسادت
و ان اشوِ كینه ارو .تمام این موارد در كنار هم میشود چهره پنهانی كه در پسِ ظاهر هر كس نهف ه ارو ،و شاید
در عمل بسیار م فاوت با آنچه دیگران میپندارند :غافلگیر كننده و گاه بیرحم!
قصه امروز از نویسندهای ارو كه حرفهایهای رُمان او را به عنوان یتك رمتان نتویس بتا دغدغتههتای اج متاعی و
روانشناری ،به ویژه در مورد موضوعات مرت ط با زنان و كودكان میشنارند .این دغدغهها در دنیای امروز مرز ندارد
و دیگر مخ ص به جامعهای خاص نیسو .او در آن روی دنیا و در مورد آنجا مینویسد و ما با تفاوتهای جزئتی در
رنگ و لعاب فرهنگی ،مصداق بارزی از آن را در جامعه خود پیدا میكنیم.
پس دعوت میكنم یكی از هیجان انگیزترین آثار نویسنده را بتا ترجمتهای روان ،وفتادار و اثرگتذار بخوانیتد و مثتل
همیشه در حس و حالی تعلیقگونه تا پایان ك اب با شخصیوهای دار انش همراه شوید.
میدانم هم رضایو خاطرتان را جلب میكند و هم غافلگیرتان خواهد كرد.
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