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 در باره کتاب

کنیم های بزرگ تعجب یمدر خروجی فرودگاه یا ایستگاه قطار یا بندر کشت   ها هزار نفر ازدحام صدها نفر و به مرور زمان ده با تماشای

ی آنها را  ز یم، مثل بچهو ما را وادار یم برد یمبه جلو  گونهنیاکه چه چی  ها لبخند بزنیم و به دنبال بو کند که در همان موقعیت قرار بگی 

 که درباره آن 
ی

 خواهیم بگردیم. و اکنون بازخورد شخیص و ملمویس از آن یم میادهیشنیا رنگ

ز آنچه اتفاق افتاده و آنچه در ککه یم  طور همان زیرا   بی 
 ما را در تعلیق 

ی
دهد و مدت رخ خواهد داد قرار یممدت یا میانهوتا دانید زندگ

ز دیروز و امروز حرکت ی نیست که ما آن را سفر یم های این آونگ بی  ز ز دیگری است. اگر کیم دقیق ،نامیمهمان چی  تر نگاه بلکه سفر چی 

 کنیم سفر یک تحقیق است. 

کند؛ که در نهایت از زندان ساخته شده از خاطرات و امیدها رها نیمتنها یک لحظه است که گذشته و آینده دیگر افکار ما را مشغول 

ز از سنگیتز بار آنچه برای ما رخ داده شویم. تنها راه فرار از تنش نسبت به آنچه باید انجام دهیم، آنچه از ما انتظار یمیم رود و همچنی 

 شود. است. این لحظه جادویی به احساسات ما مربوط یم

ی است که همیشه به دنبال آن هستیم و به آن فکر یم ز از تعجب ای از احساسات، دهایز باز کنیم. گرفتار شدن در شبکهاین همان چی 

بان تند قلب، شور و شوق کودگ که نیم ی که  ،خواهیم فراموشش کنیمو ضز ز ز متفاوت، چی  وزی زمان حال، لحظه، لحظه. یک چی  پی 

 گردد. اطره محوناشدیز یمبه نوبه خود تبدیل به یک خ

ند صف ورود به یک موزه، ازدحام جمعیت در ترایس با نمای پانوراما، افرادی که از عرشه یک کشت  کروز عکس یم مردیم که در  ،گی 

به دنبال همه آنها  ،کنند یم نقلزنند، یا کسایز که اخبار مربوط به یک نمایشنامه یا یک فیلم را های رنگارنگ پرسه یمکوچه پس کوچه

ز هستند  ز که هرگز به عمق احساس اصیل نخواهد  و  شدن، احساس یک شوک زدهجانیه : یک چی  اک گذاشی  یک شادی فردی در به اشی 

 . بود 

 

 

 


