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رخ  دادن تحـــول در ســـبک زندگـــی نوجـــوان بخصوص دختران بر کســـی پوشـــیده 
نیست اما شاید کمتر به آن پرداخته شده باشد. شناخت این تحول ها، ریشه های 
آن و گفت و گـــو دربـــاره راهکارها می تواند به ترســـیم مســـیری کارآمد 
بـــرای آینـــده کمک کند. بـــرای انجام چنیـــن کاری، معلمـــان از جمله 
نزدیک تریـــن افـــراد بـــه نوجوانان هســـتند که می تواننـــد نظر دقیقی 
دربـــاره آنان بدهند. عالوه  بر این، اکنون مجموعه های فرهنگی با دغدغه دختران 

نوجوان مشـــغول به فعالیت هستند.

انـــگار که قاعده اصلی تاریخ این دیار باشـــد. 
اینکـــه روشـــنفکر ایرانی نســـبت بـــه واقعیت 
تأخیـــر فـــاز داشـــته باشـــد. تأخیـــر فـــازی کـــه 
واقعیـــت را بـــه شـــکلی ناقـــص در ذهنـــش 
ترســـیم کرده. در ادامه هـــم مبتنی بر قاعده 
خشـــت اول گـــر نهـــد روشـــنفکر ایرانـــی کج، 
تـــا ثریـــا مـــی رود دیـــوار تحلیلش کـــج، بنایی 
ناپایـــدار ســـاخته که هم بـــا واقعیـــت فاصله 
دارد و هـــم بـــا ابتداییات حوزه مورد نظر. »نه 
شـــرقی نه غربـــی جمهوری اســـالمی« هم از 
آفـــت ایـــن ماجـــرا در امـــان نمانده. هـــر زمان 

جمهـــوری اســـالمی نـــگاه بـــه جهانـــی غیـــر از 
غرب را اولویت خود تعریف کرده، روشـــنفکر 
ایرانـــی این شـــعار را علم کـــرده. هدفش هم 
نـــه نگرانـــی از بـــه بـــاد رفتـــن اســـتقالل بلکه 
پنجـــه انداختـــن بـــه هر سیاســـتی اســـت که 

غـــرب را از متـــن بـــه حاشـــیه می راند.
نـــی از  نگرانی هـــای اخیـــر روشـــنفکر ایرا
سیاســـت نـــگاه بـــه شـــرق اخیـــر هـــم از ایـــن 
قاعـــده مســـتثنی نیســـت. مقصود از شـــرق 
و غـــرب در شـــعار »نـــه شـــرقی نـــه غربی« نه 
لزوماً یک کشـــور و جغرافیا بلکه هر رویکردی 

اســـت که بوی ســـلطه ایـــران از آن به مشـــام 
برســـد. سلطه در ابتدای انقالب عینیت پیدا 
کـــرده بود در دو بلوک سیاســـی و الجرم نفی 
ســـلطه بـــه معنای نفـــی هر دو بلـــوک بود. دو 
بلوکی که حاال یکی شـــان به تاریخ پیوســـته. 
هرچند سیاســـت خارجی حوزه ترجیح منافع 
اســـت و همه پـــی منافع خودند اما مقایســـه 
وضـــع امـــروز بـــا وضـــع چنـــد دهـــه قبـــل هم 
حاکـــی از آن اســـت کـــه جهـــان تغییراتـــی 

بنیادین داشـــته اســـت.
هم ایران نســـبت بـــه آن ســـال ها قدرتمندتر 

شـــده هـــم یکـــی از بلوک هـــای ســـلطه فـــرو 
ریختـــه و هـــم اینکـــه دیگـــر بلـــوک ســـلطه 
روزهـــای متزلزلـــی را ســـپری می کنـــد. هویت 
انقـــالب اســـالمی تقابل با هر سلطه ایســـت 
چـــه غربـــی چـــه شـــرقی. ایـــن روزها اگـــر ناله 
و شـــکوه ای از روشـــنفکر وطنـــی بلند اســـت 
دلیلش جبهه بندی علیه بلوک اصلی ســـلطه 
در جهـــان اســـت وگرنـــه او هیچـــگاه در تاریخ 
200 ســـال اخیر ایران نگران عزت و اســـتقالل 
ایرانـــی نبوده. مگر نه اینکه قبله نخســـتین و 

نهایـــی او غـــرب بوده و اســـت.
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ثافون به  عنوان یک نویســـنده عمر کوتاهی داشت، 
می  شـــد بیشـــتر در ایـــن دنیـــا بمانـــد و مـــا را بیشـــتر 
بـــه هزارتوهـــای قصه  هایـــش ببـــرد. بااین حـــال او 
در تـــک  تـــک قصه  هایـــش حضـــور دارد؛ فـــردی 
عاشـــق کتاب هـــا، واژه  هـــا، قصه  هـــا، رمزورازهـــا، 
نشـــانه  ها و هرآنچـــه بـــه ادبیـــات ربط پیـــدا می کند. 
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