سخنی با مخاطبان سایتم
دکتر ترانه جوانبخت
تنوع آثار من به دلیل فعالیتهایم در حوزههای گوناگون سبب شده که علقمندان به حوزههای علوم،
فلسفه ،ادبیات ،موسیقی ،نقاشی ،جنبش زنان و … ازکشورهای مختلف از مخاطبان سایت من باشند.
از زمان راهاندازی سایتم ایمیلهای فراوانی از مردم کشورهای مختلف دریافت کردهام که نظراتشان را
درباره آثار و فعالیتهای من برایم نوشتهاند .اگر چه به ادبیات و نقاشی و موسیقی علقه فراوان دارم و
در این حوزهها آثاری خلق کردهام اما معتقدم کسی در زندگی جلوتر میرود که در علوم و فلسفه نیز
آثار ماندگار از خودش به یادگار بگذارد بنابراین صرفا فعالیت در حوزههای ادبیات یا هنر را نمیپسندم.
نیز این واقعیت را نمیتوان نادیده گرفت که پرداختن به علوم جان بشریت را نجات میدهد درحالی که
پرداختن به ادبیات و هنر تاثیری در نجات جان انسان ها ندارد .یعنی نمیتوان بیماریهای ناشناخته را با
پرداختن به ادبیات و هنر کشف کرد و انسانها را به واسطه خلق آثاری در این حوزه ها درمان کرد یا
نجات داد اما این موارد با پرداختن به علوم مقدور و میسر است .بنابراین از مخاطبان سایتم انتظار
دارم اگر تا به امروز صرفا در ادبیات یا هنر فعالیت داشتهاند زندگی خودشان و دیگران را با پرداختن به
علوم و فلسفه تغییر دهند و سعی کنند برای بشریت بیش از پیش مفید باشند .من تا پایان عمر به همین
روش ادامه خواهم داد و همچنان به خلق آثار متنوع در حوزههای گوناگون خواهم پرداخت اما هدف
نهایی من پرداختن به تغییر فکر افراد بشر در این زمینه است و به همین دلیل
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را در سال  ۲۰۱۰میلدی رسما در کانادا تاسیس کردم که اعضای رسمی انجمن جهانی زنان از
کشورهای مختلف هستند .من امیدوارم مردان ایرانی از شنیدن این واقعیت که هیچ کسی از کشورمان
ایران  چه مرد و چه زن  نتوانسته به اندازه من در سن جوانی در بیش از  ۱۴حوزه )فلسفه ،شعر،
داستان کوتاه ،رمان ،نمایشنامه ،فیلمنامه ،نقد ادبی ،ترجمه ،شیمی ،فیزیک ،ژنتیک ،موسیقی ،نقاشی،
جنبش زنان ،مقالت اجتماعی و …( فعالیت داشته باشد و آثار متنوعی خلق کند ناراحت نشوند بلکه
تلش و پیگیری خود را افزایش دهند زیرا زندگی برای یادگرفتن و یاد دادن است و لذتی که در این دو
است در دیگر شاخصههای زندگی کمتر یافت میشود و اگر نسلی از ما افراد بشر برجا میماند چه بهتر
که به این دو مورد بپردازد
سهم ما از زندگی صرفا نفس کشیدن نیست بلکه نفس کشیدن را معنا بخشیدن است.

