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انتشارات:

نسيما

اغلب تصور ميشود كه علم روانشناسي پاسخ همه سواالت زندگي
را در خورجين خود دارد .مردم فكر ميكنند روانشناسان همه
قوانين تربيت را ميدانند و راه حل مشكالت رفتاري را
ميشناسند .تصور خداگونه از روانشناسان موضوعي دامنهدار در
زندگي اجتماعي است .اغلب تصور ميشود روانشناسان كه عالمان
اين رشته علمي هستند خودشان ديگر براي زندگي و تربيت
مشكلي ندارند و همه راههاي درست زيستن را در اختيار دارند
و به راحتي ميتوانند مشكالت را حل كنند و از عهده مسائل
زندگي برآيند در حالي كه چنين بشري را خدا هم نيافريد!
كتاب حاضر نامهها و پاره خاطرههاي يك پدر و دختر است.
پدري كه روانشناسي خوانده و كمي هم آن را تجربه كرده است،
اين پدر دختري دارد .دختري كه از كودكي با او بوده و
اكنون دوران نوجواني خود را ميگذراند و دارد پا به دوران
جواني ميگذارد ،با هزار و يك مساله ،دغدغه و سوال بيجواب،
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با شرايط ،موقعيتها و واقعيتهايي كه مدام رنگ عوض ميكنند.
اين پدر دارد زندگي را همپاي دخترش از نو مينويسد .با او
گفتگو ميكند .راهي براي رفتن مييابد ،دچار سوءتفاهم
ميشوند ،باهم قهر ميكنند و باهم آشتي ميكنند ،از هم فاصله
ميگيرند و نميدانند آخر كار به كجا ميرسند .خود را به دست
پديدهاي كامالا انساني سپردهاند و با تالش دارند زندگي را از
نو تجربه ميكنند و از باهم بودن ورق ورق خاطره ميسازند.
اين پاره خاطرهها چند نقطه از آن زندگي است.
 63نامه و خاطره از اين پدر و دختر با
در اين كتاب
عناوين ذيل ارائه گرديده است:
« -1مگر» قانون شد و سكوت به ارمغان آورد
 -2چون پيچكي به شاخهاي بپيچم ،يا مثل سرو مستقل
بايستم؟
 -6خطر بائوبابها را از ياد نبر!
 -4من كه هستم؟ او كه بازياش ميكنم؟!
 -5تصويري كه از من ساختهاي
 -3نگاه آزادانه يا اسارتآور به مسئوليت؟
 -7وقتي از هم دور ميشويم همديگر را بهتر ميبينيم
 -8كدام بندهاي احتياط قابل شل شدن است؟
 -9چطور ميشود بندهاي احتياط را شل كرد؟
 -11خودم را باال ميآورم اين روزها
سكوت در انتهاي گفتن شكل ميگيرد
-11
رشد در محيط پاستوريزه و تحت كنترل نگهبان
-12
وقتي به هم نزديك ميشويم دور ميافتيم از هم
-16
ترس از ذهنيت خود ساختهات
-14
تو همان عكس العملهايت هستي
-15
بابا كجايي؟
-13
قهر كردهاي؟
-17
قبول بابا تو بردي
-18
خيابانگردي شانهبهشانه هم
-19
بيا و به شعارهايت تن بده و كنارم باش
-21
من از دوست داشتنهاي ناشيانه ميترسم!
-21
2

خالصه كتاب مي خواهم عاشق شوم اجازه هست؟
-22
-26
-24
-25
-23
-27
-28
-29
-61
-61
-62
-66
-64
-65
-63

سال 59

ميخواهم عاشق شوم اجازه هست؟
هميشه دنبال بهانهاي براي با تو بودنم
برو عقب تر بابا ،تمام قامتم را ببين
تا انتهاي راه بايد تو را عبور كنم
دل تنگيهايم ...
كمي از او فاصله بگير
ميخواهم از اول بسازم
يكديگر را در چشمانداز هم قرار دهيد
سه شنبه ،ساعت  ،5پارك ساعي
دخترك توي كافي شاپ نشسته بود
اعترافات يك پدر
گفتي فقط بنويس
هيچ خط تلفني مرا به تو وصل نميكند
نامه آخر
نگفتم و توهم چيزي نشنيدي !

پايان
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