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اگــر بــه دنبــال تغییــر دنیــای پیرامــون خــود هســتید ،بــدون شــک ایــن کتــاب بــرای شــما نوشــته شــده اســت .کتــاب «لحظــه
صعــود» بــه قلــم پرتــوان ملینــدا گیتــس ،بــا شــرح داســتانهایی بــه یــاد ماندنــی ،ســعی دارد تــا بــه شــما نشــان دهــد کــه
چطــور بــا اســتفاده از برابریهــای جنســیتی میتوانیــد جامعــه خــود را بــه ســمت و ســوی پیشــرفت و توســعه ســوق
دهیــد.
ملینــدا بــا دیدگاهــی جامعهشناســانه ،رویاهایــش را در قالــب داســتان بــه تصویــر میکشــد تــا بدیــن طریــق بــه تمامــی
مــردم دنیــا نشــان دهــد کــه میتــوان بــا ایجــاد تغییراتــی مثبــت دنیــا را بــه جــای بهتــری تبدیــل کــرد .او در بیســت ســال
ســفر بــه سراســر دنیــا ،بــه خصــوص در شــهرها و روســتاهای حاشــیهای بــا زنانــی مالقــات کــرده اســت کــه بدعتهــا را
شکســته و قهرمــان زندگــی خــود و دیگــران شــدهاند؛ کســانی کــه بــا تغییــر در زندگــی خــود توانســتهاند بــر باورهــای
عمــوم مــردم تاثیرگــذار باشــند .ملینــدا در کتــاب لحظــه صعــود از ایــن زنــان بــا نــام قهرمــان و الگــوی خــود در زندگــی
یــاد میکنــد:
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هم ـهی زنانــی کــه بــا آنهــا صحبــت کــردهام و هم ـهی دادههایــی کــه جمــع کــردهام
مــن را متقاعــد کردهانــد مهمتریــن عاملــی کــه بایــد بــه آن توجــه شــود ،تغییــر
نگــرش دختــران نســبت بــه خودشــان اســت .ایــن همانجایــی اســت کــه صعــود
اتفــاق میافتــد .اگــر نگــرش نســبت بــه خــود تغییــر نکنــد ،رفتــن بــه مدرســه هــم
نمیتوانــد فرهنــگ را تغییــر دهــد ،زیــرا در ایــن صــورت آنهــا از مهارتهایشــان
بــرای خدمــت بــه آن دســته از هنجارهــای اجتماعــی اســتفاده میکننــد کــه باعــث
پاییــن نگــه داشتنشــان شــده اســت .ایــن راز آمــوزش قدرتمنــد اســت .یــک دختــر
یــاد میگیــرد کــه آن فــردی نیســت کــه بــه او گفتهانــد .او نیــز هماننــد دیگــران
اســت .ایــن حــق را دارد کــه از او دفــاع شــود و مراقبــش باشــند .جنبشهــای بــزرگ
اجتماعــی از همینجــا شــروع میشــود .بایــد در برابــر تحمیــل نظرهــای دیگــران
ایســتاد و نگــرش دختــران را نســبت بــه خودشــان تغییــر داد.

ملینــدا بــا فروتنــی و احساســی پــاک ،زنــان فوقالعــادهای را بــه مــا معرفــی میکنــد و همچنیــن قــدرت ارتبــاط بــا
دیگــران را نشــانمان میدهــد:
هنگامیکه باعث ارتقای دیگران شویم ،آنها نیز باعث ارتقای ما میشوند.

