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  پروژه چهاربانده کردن جاده ایالم -مهران به عنوان اصلي ترین محور تردد زوار اربعین حسیني در حال اجراست.
عکس: رمضان نوري، مهر

انتشــار دفترچه شماره دو کنکور سراسری و اعالم 
«شــرایط و ضوابــط اختصاصی پذیرش دانشــجوی 
متعهد خدمــت در رشــته های تحصیلی دانشــگاه 
فرهنگیــان و دانشــگاه تربیــت دبیر شــهید رجایی» 
بهانه ای شد تا شــرایط و ضوابط اعالم شده را با آنچه 
در ســند تحول بنیادین آموزش  و پرورش آمده است، 

مقایسه کنیم.
اگرچــه ســابقه بومی گزینی به  صــورت محدود 
به ســال های قبل از انقــالب برمی گردد، امــا بعد از 
انقالب اســالمی، کلیات طرح پیشــنهادی ســازمان 
ســنجش آموزش کشور در مورد گزینش بومی آزمون 
سراســری با اهــداف «کاهــش مشــکالت اقامتی و 
معیشتی دانشجویان (نظیر مشــکل کمبود خوابگاه، 
افت تحصیلی ناشــی از دوری خانواده و مشــکالت 
اقتصادی)، کاهش مهاجرت درون کشــوری و امکان 
قبولی بیشــتر داوطلبــان در منطقه بومــی خود» در 
دویست و ســیزدهمین جلســه شــورای عالی انقالب 
فرهنگی بــه تاریخ ۱۱ اردیبهشــت ۱۳۶۹ به تصویب 
رسید. همین شورا در جلسه ۶۲۸ یکم مرداد ۱۳۸۷ نیز 
بنا بر پیشنهاد وزارت علوم ضوابط مربوط به گسترش 
بومی گزینی در آزمون سراسری دانشگاه ها و مؤسسات 

آموزش عالی را به تصویب رساند.
در همــه ایــن ســال ها بومی گزینــی مخالفان و 
موافقان زیادی داشت تا اینکه مجلس شورای اسالمی 
نیز به موضوع ورود کرد و با وجود همه پژوهش های 
انجام شــده در این موضوع که معایب فــراوان آن را 
اعــالم کرده بودند، طرح بومی گزینــی که طرح اولیه 
آن در مجلــس دهم در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۷ به تصویب 
رســیده بود، پس از رفت وآمد بین مجلس و شــورای 
نگهبــان در تاریخ ۱۳۹۹/۶/۱۶، بــه تصویب مجلس 
رسید و شــورای نگهبان نیز در تاریخ ۱۳۹۹/۷/۲ آن را 

تأیید کرد.
مرکــز پژوهش های مجلس پیش تر در گزارشــی 
به بررســی پیامدهای بومی گزینی در پذیرش دانشجو 
پرداختــه و نشــان داده بود کــه بومی گزینی موجب 
«تضعیف انســجام ملــی و افزایــش قومیت گرایی، 
تضعیف امنیت ملی، ممانعت از هم افزایی فرهنگی 
بین اقوام مختلف کشــور، تشدید نابرابری ها و کاهش 
تحــرک اجتماعی، تشــدید نابرابری های آموزشــی و 
تضعیف زبان مشــترک ایرانیان یعنی زبان فارســی» 

می شود.

عالوه بــر گزارش مرکــز پژوهش هــای مجلس، 
گزارش مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری 
نیز با عنوان «آسیب شناسی نظام بومی گزینی دانشجو 
در آمــوزش عالــی ایران» کــه در ســال ۱۳۹۹ تهیه  
شــده بود و ســایر پژوهش هایی که مراکــز علمی و 
پژوهشــی یا پژوهشگران دانشــگاهی انجام داده اند، 
جملگی آثار منفی بومی گزینی را بیشــتر از آثار مثبت 
آن ارزیابــی کرده و عالوه بر مــوارد مندرج در گزارش 
مرکز پژوهش های مجلــس به موارد زیر نیز به عنوان 
پیامدهــای بومی گزینــی اشــاره  کرده انــد: «تــداوم 
چرخه توســعه نیافتگی مناطق کم برخوردار به دلیل 
به کارگیری نیروهــای ضعیف و ناکارآمد از نظر فنی و 
تخصصی، تشــدید رقابت های قومی و کم رنگ شدن 
منافع ملی، افت کیفیت آموزشی و تحصیلی، تشدید 
احســاس تبعیض نســبت به مرکز، تشــدید شکاف 
فرهنگی به دلیل توســعه نیافتگی متــوازن، کاهش 
قرابــت و پیوند اقوام، افزایــش تمایل به مهاجرت به 
کشورهای هم جوار و فعال شدن گسل های اجتماعی».
اما آنچه در روزهای اخیر جلب  توجه می کند و در 
ادامه همان سیاست بومی گزینی است، اعالم «شرایط 
و ضوابــط اختصاصــی پذیرش دانشــجوی متعهد 
خدمت در رشته های تحصیلی دانشگاه فرهنگیان و 
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی» در دفترچه شماره 
دو کنکور سراســری اســت که در آن وزارت آموزش  
و پــرورش در بند یک قســمت الف اعــالم کرده که 
«پذیرش دانشجو در دانشــگاه فرهنگیان و دانشگاه 
تربیــت دبیر شــهید رجایی به  صــورت بومی پذیری 
اســت» و عجیب آنکه به هدف عملیاتی پنج برنامه 
زیرنظام تربیت  معلم و تأمین منابع انســانی استناد 
کرده انــد. درحالی که آنچه در راهــکار ۴-۵ و برنامه 
ذیل آن  که در راســتای هدف عملیاتی ۵ سند تحول 
بنیادین آمده، کامال مغایر با بومی گزینی اســت. البته 
چنین برداشت های نادرستی از برنامه های سند تحول 
بنیادین مســبوق به سابقه است و حکایت از آن دارد 
که برخی از مدیران ارشــد وزارت آموزش  و پرورش 
شناخت درستی از سند تحول بنیادین و زیرنظام ها و 
برنامه های آن ندارند. سال گذشته نیز یکی از مدیران 
ارشــد وزارتخانــه در اظهاراتی کامال مغایر با ســند 
تحول بنیادین در مصاحبه ای با رســانه ها اظهار کرد 
که: «مهم ترین رویکــرد وزارت آموزش  و پرورش در 
جذب و اســتخدام نیروی انسانی، بومی گزینی است. 
با بومی گزینی نیروی انســانی، بســیاری از مشکالت 
موجود در ساماندهی نیروی انسانی مرتفع می شود. 
هــدف از بومی گزینــی در آزمون های اســتخدامی 
برقــراری عدالــت آموزشــی از حیث ســاماندهی 
مطلوب نیروی انسانی و ایجاد توازن در ارائه خدمات 
آموزشی، پرورشــی و تربیتی در نقاط مختلف کشور 

به ویژه مناطق محروم و کم برخوردار است».
تدوین کننــدگان زیرنظــام «تربیت  معلــم و تأمین 
منابع انسانی» ســند تحول بنیادین با آگاهی از نتایج 
پژوهش های انجام شــده درباره بومی گزینی و آشنایی 
عملی و میدانی با اثرات مخرب بومی گزینی در آموزش  
و پرورش و ســایر بخش های کشور اقدام به گنجاندن 
برنامه «طراحی و استقرار نظام و سازوکارهای جذب 
و اســتخدام منابع انســانی «برای بوم» متناســب با 
شــرایط و آمایش ســرزمینی» ذیل راهکار ۴-۵ سند 
تحول بنیادیــن کرده اند و برای جلوگیــری از هرگونه 
تفسیر نادرست از عبارت «برای بوم» آن را در زیرنظام 
تعریف کرده اند. بر  اســاس زیرنظــام تربیت  معلم و 
تأمین منابع انســانی ســند تحول بنیادیــن «منظور از 
عبارت «برای بوم» گزینش و اســتخدام منابع انسانی 
از هر منطقه ای از کشــور بر  اساس شایستگی ها برای 
خدمت در منطقه یا استان مدنظر است. در این روش 
انتخاب افــراد محدود و منحصر بــه محل زندگی و 
تولــد آنان نخواهد بود، ولی صرفا برای خدمت در آن 
استان یا منطقه مدنظر استخدام می شوند». چنانچه 
در تعریف زیرنظام از عبارت «برای بوم» آمده اســت، 
بومی بودن هیچ گونه امتیازی برای افراد ندارد و شرط 
قبولی در آزمون صرفا بر  اساس شایستگی های علمی 
و داشــتن صالحیت های عمومی و تخصصی است؛ 
بنابراین افراد در هر گوشه از کشور فارغ از بومی بودن یا 
نبودن می توانند در صورت داشتن صالحیت های الزم 
به اســتخدام آموزش  و پرورش درآیند، اما اســتخدام 
آنــان صرفا برای همــان بوم اســت و همان طور که 
به درستی در شــرایط و ضوابط اختصاصی اعالم شده 
از ســوی وزارت آموزش  و پــرورش آمده «بعد از طی 
فرایند استخدامی، خارج شــدن نیرو (فرد قبول شده) 
از بوم خدمت به  منزله قطع رابطه اســتخدامی بوده 
و بنابراین درخواست جابه جایی به هر دلیلی به سایر 
اســتان ها یا دســتگاه های اجرائی کشــور یا در سطح 
همان اســتان، موجب قطع رابطه اســتخدامی آنان 

خواهد شد».
حکم صریح، روشن و شفاف زیرنظام تربیت  معلم 
و تأمین منابع انســانی جای هرگونه تفسیر و برداشت 
شــخصی را از عبارت «برای بوم» بســته اســت و اگر 
وزارت آموزش  و پرورش مانند گذشــته در پی اجرای 
سیاست «از بوم برای بوم» است، بهتر نیست به  جای 
استناد به ســند تحول بنیادین به سایر قوانین موجود 
استناد کند؟ پیامدهای نامطلوب سیاست بومی گزینی 
برای کشــور ایجاب می کند چنانچــه حاکمیت نگران 
آینده کشور اســت، در آن تجدیدنظر کند و با استفاده 
از مراکــز پژوهشــی و صاحب نظــران دغدغه منــد و 
وطن دوست به دنبال راهکارهایی بهتر برای مشکالتی 

باشد که بومی گزینی در پی گره گشایی از آنهاست.

آکادمى

هدف، مغز  روبه رو

خبر تلخی بود. یك مشــت زن تیم ملی، یك جــوان با عمری طوالنی در پیش، 
به دلیل یك سکته مغزی بعد از تمرینات مشت زنی فوت کرد. تعطیل کردن ورزش 
مشت زنی یکی از اهداف هر متخصص مغز و اعصابی است؛ چراکه مغز انسان که 
حفاظت از آن وظیفه تمام  این متخصصان و انجمن های ملی و بین المللی آنهاست 
در این ورزش هدف قرار می گیرد تا تخریب شود. اگر کسی به دنبال ضربه سر دچار 
کاهش هوشــیاری و افتادن به زمین شــود، مضروب حتی اگر نمیرد یا عارضه ای 
برایش پیش نیاید هم باید در بیمارســتان تحت نظر باشــد و واردآورنده ضربه هم 
تحت نظر بماند، اما در رینگ مشت زنی دست مشت زن ضارب باال می رود و ممکن 
اســت مدالی هم بگیرد. تنها در سینماســت که ضربه سر یك روش بی خطر برای 
بیهوشــی موقت به شــمار می رود. در دنیای واقعی حرکت سریع سر روی گردن 
می تواند در همان لحظه بیمار را بکشــد و اخیرا در مطالعه روی فوتبالیست های 
آمریکایی معلوم شــده هر ضربه با این شــکل عوارضی روی مغز بر جا می گذارد 
و تجمیع این عوارض در درازمدت اثرات جبران ناپذیری روی مغز خواهد داشــت. 
انجام ورزش هایی که مغز را هدف قرار می دهند در کشور آمریکا هیچ مشروعیتی 
برای این ورزش ها ایجاد نمی کند. نکته مهم در بروز عوارض، حرکت ســریع ســر 
روی گردن به واســطه ضربه اســت که کاله از آن جلوگیری نمی کند. کاله حتی با 
جلوگیری از شکستن جمجمه و گرفتن شدت ضربه ممکن است بر سرعت حرکت 
و عواقب ناشــی از آن بیفزاید! تنها راه آسیب به مغز شکستن جمجمه نیست. این 
حرکت ناگهانی می تواند باعث کشیده شدن حساس ترین قسمت مغز که بین مغز 
و ســاقه مغز قرار دارد، بشود. این قسمت که تشکیالت شبکه ای نام دارد و جنس 
آن شبیه اســفنج است، باعث کاهش سطح هوشــیاری و گاه حتی مرگ ناگهانی 
می شــود. ضربه می توانــد باعث خونریزی های ناگهانی و تأخیری در مغز بشــود. 
به عالوه ضربات گردن حتی اگر شــدید نباشند هم ممکن است باعث پارگی عروق 
گردن، جداشــدن دو الیه آن و انسداد رگ (دایسکشــن) بشوند که منجر به سکته 
مغزی می شــود و عالئم آن معموال با تأخیر خود را نشان می دهد. گوش و چشم 
بنده به عنوان متخصص مغز و اعصاب با ســی و چند سال سابقه در این کار موارد 
بسیاری را شــهادت می دهد. اگرچه جوان همدانی آشکارا بعد از مشت زنی دچار 
سکته مغزی شد و فوت کرد، اما اکثریت مشت زنان بالفاصله فوت نمی کنند. اینکه 
یك نفر هوشیار و سالم از رینگ پایین بیاید اصال به این معنا نیست که این ورزش و 
آن مسابقه تأثیری بر سلول های مغز او به ترتیبی که گفته شد، نداشته اند و نخواهند 

داشت. بنابراین عاجزانه تقاضا می کنم، لطفا
- مسابقات مشت زنی را متوقف کنید

- آموزش مشت زنی به جوانان ندهید
- در آثار ســینمایی و تلویزیونی و به خصوص شبکه خانگی! مشت زنی را به 

عنوان یك ورزش نشان ندهید
- فدراسیون مشت زنی را به فدراسیون «ممانعت از مشت زنی» و تبلیغ برای 

ورزش های مفید تبدیل کنید.
این حداقل وظیفه ای  اســت که این فدراســیون در برابر این مرگ باید انجام 
دهد. با این فرض خوش بینانه که تاکنون از آنچه گفته شد، اطالع نداشته است.

* رئیس سابق انجمن سکته مغزی ایران، عضو هیئت مدیره سازمان جهانی 
سکته مغزی

بابك زمانی*

سربداران - محمدعلی نجفی -۱۳۶۲
قاضی (علی نصیریان): ای شیخ به استقبال مرگ نرو. این شاگرد می تواند جانت را حفظ کند... پیروانت مصون خواهند ماند.

جوری (امین تارخ): نخواهند ماند. اگر علیه تو و مثل تو مبارزه کنند جانشان را از کف می دهند و اگر با تو بسازند جانشان را مالشان را خدایشان 
را و شــأن انسانی شان را. تا تو هستی ایشان مصون نخواهند ماند. قاضی: تنها عملی که حقیر انجام داده  مهار کردن کشتار مغوالن با حکمیت و 

قضاوت بوده  است. آیا این جنایت است یا مهار کردن جنایت؟ جوری: محق جلوه دادن جنایت! که از نفس جنایت موهن تر است.

دیـالـوگ روز

روایت
قصه احسانه

درد در خون من بود
شــبی که عراق به ایران حمله کرد، شش ساله بود. 
سفره شام پهن بود، پدر سراسیمه آمد باالی سرشان 
و گفت جمع کنید باید برویم. از خرمشهر راه افتادند 
به سمت اهواز. در مســیر در روستایی ماندند. چند 
هفته ای بعد آنجا را ترک کردند و رفتند کوت عبداهللا. 
بعد دیدند نه، اینجا هم نمی شــود.  «پدرم خدابیامرز خیلی لجباز بود». مدام در روستاهای حوالی 
خرمشــهر جابه جا شده بودند تا روزی که اســیر شدند و عراقی ها کوچ شان دادند به آن طرف مرز. 
خانواده پدربزرگ و عموها هم بودند. آنجا اجازه کار داشــتند، اما شرایط عادی نبود. یک بار مردی 
بــه عمویش حمله کرد و آن قدر او را زد که با تن ســیاه و کبودش تا چند روز گوشــه خانه افتاده 
بود. «زندگی ســخت بود، بابام ایران رو دوست داشت. از غصه مریض شد و حمله عصبی داشت 
و بی هدف تو خیابون ها راه می رفت». زندگی با ســختی ها تا حملــه آمریکا به عراق ادامه یافت. 
باز شــبانه راهی ایران شــدند. «بابام گفت یــاال، باید برگردیم». پول دادنــد و دالل تا این طرف مرز 
همراه شان آمد. مادرش حامله بود و همراه پنج برادر و خواهر خرد و خسته برهنه از دره ها سرازیر 
شــدند تا به شهر رســیدند. «لب مرز ســربازهای ایرانی به ما نان و پنیر دادند. ما قبال فقط نان جو 
خورده بودیم که گلو رو زخم می کرد. به ما کنســرو دادن و جا برامون درست کردن. آن چند وقت 
خیلی خوش گذشــت». تا رســیدند دزفول. آمدند اطالعات خانوارشان را گرفتند و معلوم شد که 
هســتند و فامیلشان کدام شــهرها هســتند. «به فامیل مان که خبر دادند همه آمدند. قیامت شد. 
همه عاشــق پدرم بودند». ماندند دزفول تا مادر زایمان کرد و دختری آمد که پدر نامش را «ایران» 
گذاشت. پدر در ایران هم فقط هوای خرمشهر به سرش بود. هرچه فامیل گفتند بیا اهواز و رامهرمز 
قبول نکرد. «گفت باید برم خرمشــهر بمیرم». احسانه تا اینجا هرچه گفت از رنج های خانه پدری  
بود، محنت های زندگی خودش بعد از ازدواج با یکی از فامیل نزدیک شروع شد. حاال که دارد سفره 
دلش را باز می کند و قصه گذشته را نقل می کند، نشسته در دفتر خیریه ای در خرمشهر. گرم است. 

بال های چادرش را تکان تکان می دهد تا هوای دم کرده به جریان بیفتد.
«از وقتی پسرم را از دست دادم خیلی اذیتم، جاهایی که با هم راه می رفتیم و حرف می زدیم رو 
می بینم آتش می گیرم. ما پسر و مادر نبودیم. همه می گفتن چرا اینجوری با هم حرف می زنید. ما 
مثل دو تا دوســت بودیم». پسر ۱۴ساله اش قربانی نزاع طایفه ای شد. «نمی دونم چطور تیر خورد. 
معلوم نشــد تیر از طرف کدام طایفه بود». دو طایفه در کوچه ای که احسانه خانه دارد درگیر شده 
بودند. در آن درگیری ۵۲ تیر شلیک شد. کوچه میدان جنگ شده بود و پسر با شنیدن صدای تفنگ 
به کوچه دویده بود که یکی از تیرها به تنش نشســت و جانش را گرفت. حاال هنوز دادگاه جریان 
دارد و گفته اند نمی شود فهمید گلوله از کدام اسلحه شلیک شده است. «من اول قبول نکردم که 
پول خون رفیقم، فرزندم رو بگیرم. بعد گفتم برای این سه تا بچه دیگرم حداقل خانه بگیرم و از این 

محله برم. بچه ها چشم شون به منه االن. من هم که بعد پسرم دیگه نمی تونم کار کنم».
پیش از مرگ محمد، پرستاری سالمندان را می کرد، نان می پخت یا لباس و خرت و پرت از اهواز 

می آورد و در خرمشهر می فروخت.
آن روزی که در کوچه جنگ شده بود، سجاد، پسر دیگرش شاهد زخمی شدن برادر بوده و از آن 

روز «دیگه یه جوری شده و نمی شه باهاش حرف زد» و قرص اعصاب می خورد.
احســانه در این ظهر جهنمی برای درد پسر سومش اینجا نشسته. «این یکی هم ذره ذره من رو 
سوزوند». آرام آرام پاها لخت شدند و سخت شدند و راه رفتن هر سال دشوارتر شد تا حاال که پسرک 
زمین گیر شده. احسانه نمی دانست این بیماری ارثیه فامیلی است و تا آن روز که محمد کشته شد 
و مراســم برگزار کردند، از بیماری های ژنتیکی چیزی نمی دانست و هر بار که دکترها از او پرسیده 
بودند «مورد دیگری در فامیل دارید؟» گفته بود نه. «همیشه درگیر گرفتاری های خودم بودم و زیاد 
فامیل رو نمی دیدم تا اون روز که ناله می کردم برای پســرها و دیدم چند نفر دیگه هم هســتن و ما 

این مرض رو زیاد تو فامیل داریم».
«شوهرت کجاست، احسانه؟»

«شــوهرم هفت ساله که گم و گور شده. رفته. چند بار هم خانواده شوهرم رفتن دنبالش گشتن. 
پیدا نشد. همان بهتر که پیدا نشد. معتاد بود. نیاد بهتره».

نرگس جودکی

بومی گزینی و سند تحول بنیادین آموزش  و پرورش

صالح سوری

امیر ناظمــی: برگ بــرگ صفحه تخصصــی معرفی کتــاب برای 
عمومی کردن علم، دانش و کتاب اســت و با شعار «برگ برگ کتاب، 
تجربه زندگی ناب» در شــبکه های اجتماعی در حال فعالیت است. 
برگ برگ رسانه ای است که سعی دارد با تمرکز بر کتاب های باکیفیت، 

خواننده را به طور آهسته و پیوسته در مسیر مطالعه 
و فهــم عمیق موضــوع قرار دهد. در بــرگ پیش رو، 
کتاب «کتابخانه نیمه شب» معرفی شده است. «االن 
نقطه آغــاز تمام آینده هاســت» از همان جمله های 
همیشه درستی اســت که می توانیم در ساعت صفر 
هر شــب به خودمان بگوییم و البتــه یکی از اصول 
حوزه ای به نام آینده پژوهی؛ و البته روایت اصلی یک 
رمان. رمان «کتابخانه نیمه شب» نوشته «مت هیگ» 
رمانی است در مورد آینده، اما نه از آن آینده هایی که 

در کتاب های علمی-تخیلی با آنها آشــنا می شویم. در این رمان نه 
خبری از اتفاقات آخرالزمانی است و نه ربات های افسارگسیخته ای 
که زندگی ما را تحت کنترل گرفته باشند. رمانی است در همین دنیای 
واقعی و بازتابی اســت از دغدغه زندگی هر روزه هر یک از ما. اینکه 
هر روز صبح موقع بیدارشــدن از خودمان می پرسیم 
کجــای این جهان بزرگ ایســتاده ایم و اینکه در مورد 
انتخاب های مختلف زندگی خود دچار حســرت ها و 

افسوس ها می شویم.
تاریخچه آینده پژوهی در ادبیات داستانی

در ادبیات داستانی شاید نخســتین نگاه به آینده 
را بتوان در آرمان شهرنویســی (اتوپیانویســی) یافت. 
اگرچــه «توماس مــور» در کتاب «اتوپیــا» تصویری 
از شــهری آرمانی در مکانــی دیگر را ارائــه داد، اما 

«سباستین مرســیه»، روشنفکر فرانسوی، برای نخستین بار تصویری 
از آرمان شــهری در آینده را ارائه کرد؛ تصویری از فرانســه ۶۰۰ سال 
بعد را. در این کتاب فرانسه در سال ۲۴۴۰ در قالب جامعه ای آرمانی 
به تصویر کشــیده شده است. در قرن ۲۰م اما ویران شهرنویسی نیز با 
رمان «دنیای شگفت انگیز نو» نوشته «آلدوس هاکسلی» زمینه ساز 
نوع دیگری از نگاه شــد که در آن رشــد فناوری جهان را به سمت 
جهانی تاریک، ویران و ترســناک می برد. در حقیقت نگاه فلســفی 
به آینده در ادبیات داســتانی بیشــتر در آرمان شهرها و ویران شهرها 

خالصه می شود.
اما به موازات نگاه فلســفی به آینده، ادبیات داستانی پر است از 
داســتان های علمی-تخیلی. از کتاب های «ژول ورن» و «آرتور سی 
کالرک» گرفتــه تا کتاب های متأخری مانند «ســقوط برف» نوشــته 
«استیونسون». این کتاب ها برای نخستین بار ایده ها و حتی واژه های 
آینده را بنیان گذاری کرده اند. ایده «ســفر به مــاه» نام کتابی از ژول  
ورن است؛ و واژه های پرکاربردی مانند «آواتار» یا «متاورس» نیز برای 
نخستین بار در رمان «سقوط برف» به کار رفت. واقعیت آن است که 
بخش زیادی از پیشرفت های علمی و فناوری جهان امروز برآمده و 

پیوندخورده با ادبیات داستانی و خالقیت نویسندگان است.
نگاه متفاوت به آینده

امــا «کتابخانه نیمه شــب» از جنــس هیچ کــدام از رمان های 

آرمان شــهری یا علمی-تخیلی نیســت، بلکه در مورد «نگاه انسان 
امروز به آینده» اســت. اینکه «آینده اگر چگونه باشد، ما از خودمان 
راضی هستیم؟» یا «چه کنیم تا حسرت هایمان در آینده کم شود؟». 
این رمان سرنوشت همه ماست؛ همه مایی که مدام برمی گردیم تا به 
انتخاب هایمان در زندگی نگاه کنیم. نارضایتی از زندگی و انتخاب های 
گذشته می رساند ما را به خودکشی تا نویسنده به اتکای این واقعیت 
که «مرگ نقطه مقابل امکان اســت» دوباره از حسرت ها بازگردد به 
ســمت مفهومی مانند ســاخت آینده. «وندل بل» در کتاب «اصول 
آینده پژوهی» ، اصول پایه ای نگاه به آینده در دنیای امروز را تشــریح 
می کند؛ اصولی مانند اینکه «آینده ساختنی است، نه جبری» یا اینکه 

«برخی از آینده ها از دیگر آینده ها بهترند» یا حتی 
این واقعیت که «شناخت کامل آینده امکان ناپذیر 
است» و رمان «کتابخانه نیمه شب» کامال پایبند 
به همین اصول نگاشــته  شده است. «نافرمانی، 
بنیاد حقیقــی آزادی  اســت، فرمان برها مجبور 
هستند که برده باشند»؛ این جمله نقل قول شده 
از «هنــری دیوید ثــورو» هم بنیــاد حقیقی این 
رمان است. رمانی در ســتایش زندگی که به ما 
یــادآوری می کند نافرمانــی و آزادی دوقلوهای 
به هم پیوسته ای هستند. «گاهی اوقات همین که 

حقیقت خودمون رو فریاد بزنیم کافیه تا دیگرانی شبیه خودمون پیدا 
کنیم». نافرمانی همین فریادزدن خود اســت، خودی که شبیه کسی 
نیســت و آزادی هم نتیجه همین فریادهاستو یافتن دیگرانی مشابه 
خودمان. ما شاید تنها بتوانیم شعله ای فروزان تر و پرشکوه تر از خود 
ارائه دهیم؛ آتشــی که خواهد ســوخت و جز «هیچ» باقی نخواهد 

گذاشت، اما می تواند حداقل باشکوه باشد:
«تکه تکه هایش را از زمین جمع کرد/ مثل تراشــه های چوب/ و 
از آنها سوخت ساخت/ آتش ســاخت/ و سوخت/ آن قدر پرنور که 

تا ابد ببیند».
پ.ن: این کتاب به همه کسانی که این روزها درگیر آینده و افسوس 

انتخاب های گذشته هستند، توصیه می شود.
پ.ن: تمامی جمالت داخــل گیومه مربوط به 

کتاب است.
چاپ دوازدهم این کتاب، به همت نشر ثالث در 
۴۲۳ صفحه و با قیمت ۱۲۵ هزار تومان منتشر 

و روانه بازار شده است.
اینســتاگرام  از طریق صفحه  برای خرید کتاب 
برگ بــرگ اقدام کنید. با اســکن بارکــد زیر به 

برگ برگ بپیوندید.
barggbargg@

تکه تکه هایت را جمع کن برای آتشی پرنور!


