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پانزده

یازده

نظر منتقدان درباره ی راه های ابریشم نو

»ترسیم استادانه ی یک نظم نوین جهانی ... پیتر فرانکوپن از سال 2015 که اثر پرفروش اش 
راه های ابریشم منتشر شد جایگاه بلندی در جهان پیدا کرده ــ که حق اوست.«

ــ جاستین ماروتسی، ایونینگ استاندارد

»فرانکوپن کتاب ارزشمند و نامتعارف دیگری نوشته است. او استعداد عجیبی در فراخ نگری 
داردـ ـ توانایی دیدن کلیت و گم نشدن در جزئیاتـ ـ در حالی که جزئیات را هم با مهارتی 
تولستویی در متن کلی امور بشری می بافد.«               ــ ِجیمی سوسکیند، دِیلی تلگراف

»فرانکوپن بهترین راهنما در سرزمین های ناشناخته است.«
ــ نایال فرگوسن، ساندی تایمز )لندن(

»کندوکاو روزآمد و چست وچاالکی در چگونگی اثرگذاری وزن تجاری و سیاسی چین در 
سازوکار جهان.«                                                          ــ جیمز کینج، تایمز مالی

»گزارشی خواندنی و همه فهم از جابه جایی قدرت اقتصادی جهان ... برای هر عالقه مند به 
سیاست های جهانی«                     ــ نیکول عابدی، روزنامه ی استرالیایی فایننشال ریویو

»اگر خواستید تنها یک کتاب غیرداستانی در سال آینده بخوانید، راه های ابریشم نو اثر دکتر 
فرانکوپن را بخوانید. ... همه ی پاسخ ها و بیش از آنها را در آن خواهید یافت.«

ــ قدسیه سجاد، نیوز آن ساندی

سپا س نامه

این بخش ســپاس نامه را بیشــتر کتاب ها دارند تا نویسنده بتواند از کســانی که کمک کرده اند تا 
کتاب متولد شــود سپاسگزاری کند. در چند سال گذشــته من دوستان جدید بسیاری پیدا کرده ام، 
با تماس های جالب و مفیدی مواجه شــده ام، و توانسته ام به جمع گشاده رویی از تحلیلگران تکیه 
کنم که حوزه ی کارشــان بخشی یا همه ی ســرزمین ها و ملت ها و موضوع های مورد عالقه ی من 
بوده است. شــمار اندکی از دوستان و همکارانم بخشی یا همه ی آنچه را که نوشته ام خوانده اند و 
بیشترشان ترجیح داده اند از آنها نام نبرم. من از همه ی کسانی که به نحوی در سرانجام یافتن این اثر 

مرا یاری داده اند سپاسگزارم ــ و امیدوارم تو بدانی که روی سخن من با تو نیز هست.
مثل همیشه قدردان کاترین کالرک و یارانش در ]بنگاه انتشاراتی[ فلیسیتی برایان و ویراستارم 
مایکل فیشــویک و دیگران در ]مؤسسه ی عالی[ بلومزبری هســتم که حمایت مورد نیازم را برای 
نگارش این اثر فراهم آوردند. از ســارا رادیک برای شکیبایی و راهنمایی هایش و از ریچارد کالینز 
برای دقت اش در جزئیات سپاســگزاری  می کنم. اِما یوبانک طرح روی جلد کتاب را ساخته، که به 

راستی دیدنی است.
خانواده ام ناگزیر از تحمل من در همه ی ســاعت های کارم در خانه بودند، حتی در ساعت های 
میان دوندگی ها تا فرودگاه و در ســفرهای خارج، در این دو ســه ســالی که فرصت سر خاراندن 

نداشته ام. ِجس، کاتارینا، فلورا، فرانسیس، و لوک: نگارش این کتاب بدون شما ممکن نمی شد.
نیز بدون پدر و مادرم، که راه رفتن، خواندن و نوشتن، و اندیشیدن به من آموختند. نزدیک پنجاه 
سال، آنها سرچشمه ی مهربانی و خوشحالی و دلگرمی برای من بودند. آنها هر زمان که نیاز داشته ام، 

و حتی نیاز نداشته ام، در کنارم بوده اند.
افســوس که وقتی در میانه ی نگارش این اثر بودم، پدرم به سختی بیمار شد. او الگوی من در 
زندگی بود: مردی بی باک و فروتن و باهوش. او از زمانی که من بچه ی خردسالی بودم به خواندن 
و اندیشیدن و دقت کردن در درس ها تشویقم می کرد. ده ها سال، تقریباً روزی نبود که با او صحبت 
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