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گرينويچ

اعالم برائت رستوران پوتین

 

پاريس: رســتوران های زنجيره ای )فست فود( 
 )poutinerie موسوم به پوتين )به فرانســوی
پس از موضع گيری برخی مشــتری ها و كاهش 
فروش شعبه هايش در فرانسه و كانادا اعالم كرد 
هيچ ارتباطی ميان اين رستوران و رئيس جمهور 
روســيه، والديميــر پوتين وجود نــدارد و اين 
رســتوران زنجيــره ای همنام پوتين نيســت، 
اين فقط يک شباهت اسمی اســت. به گزارش 
مونترال دات ســی تی وی نيوز، آنهــا در صفحه 
اينستاگرام خود نيز تاريخچه ای از شکل گيری 
رستوران هايشان و اينکه در سال 1950ميالدی 
نخستين شــعبه  آنها در كبک كانادا افتتاح شد 
منتشر كرده اند. در توييتر هم پست آنها بيش از 
10هزار اليک دريافت كرده است و چند هزار بار 

ريتوييت شده است.

این سرماخوردگی ساده نیست...

فرار ژاپنی ها از کارمندان کارگزينی
 

توکیو: ژاپن با داشتن رتبه اقتصادی تک رقمی همچنان رقم 
بيکاری جمعيت اش را كاهش می دهد تا جايی كه پژوهشی 
كه اكونوميســت آن را منتشر كرده نشــان می دهد در ژاپن 
اين شركت ها هستند كه به دنبال افراد بيکار می گردند. فرار 
ژاپنی ها از كارمندان كارگزينی شــركت ها در حالی واقعيت 
پيدا كرده كه چند شــركت هــم بابت ايــن كار درآمدزايی 
می كنند. يعنی افراد متخصص به اين شــركت ها ماموريت 
می دهند كه دهان كارفرماهــای متقاضی كار با آنها را ببندد 
و آنها مجبور نباشــند حتی جواب تلفن آنهــا را بدهند. اين 
شركت ها برای اين كار معادل 150دالر آمريکا هزينه دريافت 
می كنند و وظيفه شــان اين است كه فقط شــركت هايی را 
فهرســت كنندكه با شــرايط فرد همخوانی دارد و باقی آنها 
را دست به سر كند. متوسط نرخ بيکاری ژاپن در بازه زمانی 
1953 تا 2021 معادل 2.81درصد بوده اســت كه كمترين 
رقم ثبت شــده نيز مربوط به نوامبــر 1968 ميالدی با يک 
درصد بوده است. با وجود آنکه اقتصاد ژاپن يکی از كمترين 
ميزان های درگيــری را با ويروس كرونا در مقايســه با ديگر 
كشور های عضو گروه 7 دارد، كاهش فرصت های شغلی به ويژه 
در بخش توليد و تجارت بازار كار اين كشور را هم تحت تأثير 

قرار داد اما ميزان بيکاری در آن همچنان كنترل شده است.

اجاره خانه جنگ زده ها

کی يف: مردم جهان برای كمک به مردم جنگ زده اوكراين 
راه جديدی يافته اند و آن شــامل اجاره اينترنتی خانه های 
آنهاست تا از اين طريق درآمدی نصيب آنها شود. به گزارش 
ديلی ميل، كاربر های فضــای مجازی به اين منظور ســراغ 
اپليکيشــن »ايربی ان بی« )Airbnb( می روند و بابت اجاره 
خانه های جنگ زده های اوكراينی مدت زمان مشــخصی را 
انتخاب و به اين وســيله به حســاب آنها پول واريز می كنند. 
فقط در روزهای دوم و ســوم مارس تقريباً 1.5ميليون پوند 
برای رزرو 61هزار خانــه در اوكراين انجــام گرفته، آن هم 
درحالی كه قرار نيست در آن كشور جنگ زده و زير بمباران، 
اقامتی از سوی مسافران اتفاق بيفتد. ارسال كمک های مالی از 
طريق اجاره خانه از طريق يک كارزار در رسانه های اجتماعی 
آغاز شد. صاحبان خانه های اجاره رفته در اوكراين كه از اين 
كار مسافران ناديده شان بسيار متاثر شده اند اعالم كردند از 
خانه هايشــان برای پناه دادن به افرادی كه بر اثر گلوله باران 

بی خانمان شده اند استفاده می كنند.

اول آخر

 باشگاه
نویسندگان

دوشنبه

  چرا با کار کردن مشکل داریم؟

در فرهنگ و اخــالق كار در ايران، 
چيزی هست كه هميشه مرا اذيت 
كرده و اذيت می كند؛ اينکه بيشــتر از خــود كار، وجهه كار 
اهميت دارد. اما اين يعنی چه؟ يعنی نگاه نمی كنند كه شــما 
داريد كاری را انجام می دهيد بلکه نــگاه می كنند كه اين كار 
در سطح جامعه و بين مردم چه جايگاهی دارد. طبيعی است 
كه يک پزشــک يا مهندس و يا مدير و يا... ارج و قربی باالتر از 
رفتگران شهرداری و كارگران معمولی و... دارد. شايد بعضی ها 
بگويند كه طبيعی اســت؛ چون اينها زمان بيشــتری به كار و 
تخصص شــان اختصاص داده اند و هر كســی قادر نيست كه 
كارشان را انجام بدهد. اما سؤال اينجاست: اگر كارگری نباشد، 
ايده های يکصد هــزار مهندس به چــه دردی می خورد؟ اگر 
رفتگری در شهر نباشد، اساســاً آيا بهداشت و سالمت در آن 
شهر رعايت می شود كه حاال پزشکان هم بخواهند كارهايی در 
آن زمينه بکنند؟ در واقع ما با زنجيره ای روبه رو هستيم كه هر 
حلقه آن، اهميت زيادی دارد و اگر يکی از حلقه ها نباشد، كار 
خراب می شود. آيا ارزش كار يک پرستار يا متخصص بيهوشی 
يا نيروی خدماتی بيمارســتان، مثاًل كمتــر از ارزش كار يک 
فوق تخصص جراحی است؟ اساســاً اگر بيمار بيهوش نشود، 

چطور می شود او را جراحی كرد؟
حقيقت امر اين است، عادت كرده ايم بعضی چيزها را طبيعی 
و معمول و مرسوم بدانيم؛ درحالی كه چنين نبوده و چنين نيز 
نيســت. امروزه در جامعه ما، فاصله طبقاتی نانوشته ای وجود 
دارد كه به دليل ميزان درآمد افراد است. همين ميزان درآمد، 
باعث شــده تا برخورداری های طبقات اجتماعی از امکانات 
مختلف آموزشی، رفاهی، بهداشــتی و... تفاوت داشته باشد و 
همين تفاوت ها، همه را به صرافت انداخته كه بله، پس حتماً 
ارزش كار مثاًل يک جراح، هنرمند، مهندس، مدير ارشــد و... 
بيشتر اســت. درحالی كه اگر ما شــرايط اقتصادی متعادلی 
داشتيم و همه ميانگين حقوق مناســبی دريافت می كرديم، 

اساساً اين تفاوت های نگرشی نيز از ميان برداشته می شد.
اصل ماجرا اينجاســت كه خود كار مهم اســت نه وجهه كار. 
جامعه ای كه ترجيح می دهد وجهــه كار را مهم بداند، از نظر 
اجتماعی و اخالقی يک جامعه بيمار و مسئله دار است. هر كاری 
و هر كارگری، در جای خودش از اهميت زيادی برخوردار است؛ 
طوری كه حتی پيامبر بزرگ ما می تواند به دستش بوسه بزند. 
اگر حرف مرا باور نداريد، پس به همان زنجيری كه عرض كردم 
فکر كنيد؛ واقعاً كدام حلقه كارش مهم تر از ديگری اســت؟ و 
جالب اينکه ميــزان مقاومت يک زنجير، بــه ميزان مقاومت 
ضعيف ترين حلقه آن مرتبط می شود؛ نه قوی ترين حلقه آن. 

از اين واضح تر؟
امروزه فرهنگ و اخالقيات كار در كشورمان، با مشکالت ريز و 
درشت زيادی مواجه شده است. از يک سو، جوان ترها و البته 
غالب مردم، كار را مســير و بهانه ای می دانند تا به تفريحات و 
سرگرمی ها و لذت های زندگی شــان برسند. درحالی كه خود 
كار فی نفسه، از اهميت زيادی برخوردار است. از حيث اخالقی، 
كار شرافت دارد؛ چرا كه مقدمه استقالل اخالقی است؛ يعنی تا 
وقتی شما استقالل مالی نداشته باشيد و خودتان خرج خودتان 

را درنياوريد، استقالل اخالقی هم نخواهيد داشت.
از سوی ديگر، از حيث روانی و ذهنی نيز، كار فی نفسه می تواند 
مشکالت روانی، افســردگی و... را در ما رفع كند و اساساس 
افرادی كه مشغوليت های فراوان تری دارند، از سالمت روانی 
بيشــتری برخوردارند. از حيث اجتماعی نيز، ما همانطور كه 
از مواهب كار ديگــران در پيرامون خود بهــره می بريم، بايد 
به ديگران نيز از مواهب كاری خودمان ببخشــيم و اين، يک 
برخورد و رفتار دوطرفه است. می بينيد كه كار كردن فی نفسه، 
چقدر دارای ارزش است و اساســاً حتی خودش می تواند يک 

هدف باشد؟
در يکی از آخرين ديدارهايی كه با حجت االسالم سيدمهدی 
طباطبايی، روحانی نام آشنا و معلم معروف اخالق داشتيم، به 
نکته جالبی اشاره كرد. او می گفت من به دخترانم  اجبار كرده ام 
كه چيزی ياد بگيرند و االن دخترانم می توانند قاليبافی كنند. 
نکته اش هم اين بود كه هدف اصلی پول اين قضيه نيست، بلکه 
مشغول ماندن فرزندان در خانه است؛ چرا كه معتقد بود بيشتر 
غيبت ها، سخن چينی ها، معضالت اخالقی و... از بيکاری و ذهن 

بيکار ناشی می شود.
متأسفانه وقتی نگاه شما به كار، سراســر مادی است و صرفاً 
بهانه ای برای درآوردن پول بيشتر، كم كم از كار زده می شويد. 
شوربختانه همکاران و دور و بری های زيادی را می بينم كه به 
واسطه همين نگاهی كه به فرهنگ كار دارند، دچار كارزدگی 
و كارگريزی شده اند. طبيعی اســت كه اين اتفاق هم بيفتد، 
آنها هنوز ارزش واقعی كار كردن را نشــناخته اند و معيارشان 
برای كار كردن، صرفاً معيار مادی است. نتيجه بعدی هم كه 
قابل حدس اســت: چرا من 12-10ساعت در روز كار كنم و از 
ديگری كه همين زمان را می گذارد و مثاًل 3، 2 برابر من درآمد 
دارد، كمتر درآمد داشته باشــم؟ نتايج بعدی، افسردگی های 

كاری و عدم رضايت شغلی است.
نکته بعدی هم همانی است كه گفتم؛ اينکه به  خود كار توجه 
نمی كنيم؛ به وجهه كار توجه می كنيم. شيوع همين نگاه است 
كه باعث می شود تا هم جوان ترها دنبال كارهايی با وجهه های 
باال باشند، حتی اگر عالقه ای به آنها نداشته باشند هم افرادی 
كه در كارهای به اصطالح سطح پايين هستند، حال و روز روانی 
خوشی نداشته باشــند و مدام احساس ســرخوردگی كنند، 
هم ديگرانی كه شــغل های به اصطالح رده باال دارند، دســت 
و پای شــان را گم كنند. می بينيد كه يک نکته اخالقی ساده  
كه رعايت نمی شــود، چه نتايج اجتماعی بغرنجی با خودش 

به همراه دارد؟
حقيقت امر اينکه كار كردن فی نفسه يک ارزش است؛ حتی اگر 
درآمد كمی داشته باشــد؛ هرچند كه طبيعتاً توصيه می شود 
تا طوری برنامه ريزی كنيد كه به درآمد خوب هم برســيد اما 
نکته محوری آن است كه نگاه فرهنگی و اخالقی به كار داشتن، 
بايد محور آسياب فرهنگ كار در ايران باشد؛ تا وقتی كه اين 
اتفاق نيفتد هم همين وضعيتی كه در حوزه كار و كارآفرينی 
می بينيم، ادامه دار خواهد بود. به قول دوست عزيزی، سرانجام 
به جايی می رســيم )كه به نظرم حتی رسيده ايم به اين نقطه( 
كه همه می خواهند مهندس باشــند و كســی دوست ندارد 
كارگر خوبی باشد و همه دوست دارند گوشه ای بايستند و فقط 
دستور بدهند. چنين فضای كسب وكاری، مشخص است كه 

روز خوشی به خودش نخواهد ديد... .

شــيون كــه از در و 
ديوار حياط همسايه 
بيرون ريخــت، پرهيب مرگ را در آســمان 
كوچــه ديديم. پنجــره ای نماند كــه زاری 
پشتش نايســتاده باشد و ســنگ و سيمان 
و آهن را ديديم كه می لرزند. ســياه پوش ها 
دور پيکــری زاری می كردند كه باكفن آمده 
بود بــرای آخرين بار هوای خانه اش بر ســر 
و صورت ســردش بنشــيند. بعد راه افتادند 
سمت قبرستان. كوچه خلوت و خانه خلوت تر 
شد. وقتی برگشــتند، كفن پوش را در جايی 
نه چندان دور باقی گذاشته بودند و زاری ها، 
مويه شــده بودند، مويه های خسته. الاليی 
غريبی با نسيم می پيچيد به در و ديوار. ديوارها 
را ســياه پوش كردند. در حياط چهارطاق باز 
ماند وفاميل و آشنا آمدند و رفتند و هر آمدن با 
اوج گرفتن صدای گريه همراه بود و اشک هايی 
كه از كاســه چشم می جوشــيد و آن سوی 
ماسک ها بر چهره ها روان می شد.  كسی نبود 
كه تاريکی و اندوه را در چهار ديوار خانه نديده 

باشد اما شب هنگام روح زندگی كم كم پديدار 
شد. چراغ های حياط روشن شدند. كودكان 
فاميل سرخوش از ديدن يکديگر دويدند دنبال 
هم و خنديدند. چند مرد تکيه دادند به ديوار، 
اول آه كشــيدند و بعد حرف زدند و سوسوی 
نارنجی يک سيگار پديدار شد. صدای به هم 
خوردن قابلمه ها از پنجره آشــپزخانه دويد 
بيرون. يکی با نگاه خيس، شير آب را باز كرد تا 
برنج بشويد.  شعله اجاق با دستی لرزان روشن 
شد. بخار از ســطح نارنجی خورش قيمه راه 
افتاد سمت سقف. بشقاب ها را از قفسه ها در 
آوردند. سفره پهن شد. چراغ ها، چراغ ها انگار 
روشن تر از هميشه بودند تا از سياهی اطراف 
خويش بکاهند. صدای صلوات فرستادن چند 
نفر می پيچيد دور آوای گريه چند نفر ديگر. 
يکی ليوان آب  قند را هم مــی زد. بغض ها در 
گلو هنوز دست و پا می زدند اما چشم ها روح 
زندگی را می ديدند كه دامن می گســتراند. 
روحی كه شکوه عجيبش در بزنگاه های غريب 

بيش از هميشه رخ می نمايد.

دغدغه

روح شکوهمند زندگی 

تقويمعدد خبر

 درخشش یک نابغه

قد متوسطی داشت، نگاهش نافذ بود و ريشی 
بلند ترکیــب چهره اش را شــرقی کرده بود. 
راجع به »استنلی کوبريک« صحبت می کنیم، 
نابغه تکرار نشــدنی تاريخ سینما و کارگردانی 
که هر فیلم اش يک اتفاق تاريخی محســوب 
می شــد و به کمال گرايی شهرت داشت. حتی 
اگر فیلم هايش را نديده باشــید، کافی است 
به چند چشــمه از کارهايش برای ساختن آنها 
توجه کنید. مثال اينکه برای نوشتن فیلمنامه ای 
درباره ناپلئون)که فیلمش را هرگز نســاخت( 
يک کتابخانه راه انداخت و 18هزار جلد کتاب 
را زير و رو کرد و برای ساختن »باری لیندون«، 
فیلمی که می خواســت حتما در نور شــمع 
فیلمبرداری اش کند، سفارش داد دانشمندان 
ناسا برايش لنزهای مخصوص بسازند و 3ساعت 
فیلم را با نور خورشید و يا شمع گرفت. کوبريک 
پسر يک پزشک و دانش آموز معمولی مدرسه ای 
در محله برانکس نیويورك بود که يک روز با هديه 
گرفتن يک دوربین از طرف پدرش، زندگی اش 
عوض شد. او نخستین فیلمش را در سال1953 
ساخت به اسم »ترس و هوس« و در طول 46سال 
بعد فقط 13فیلم ســاخت تقريبــا در 13ژانر. 
می خواست ثابت کند اگر اراده کند، می تواند با 
هر سوژه ای يک اثر خیره کننده خلق کند و خب 
ثابت کرد. چون نمی شود به ژانر »جنگ« فکر کرد 
و »غالف تمام فلزی« را بی خیال شد و نمی شود 
به ژانر »علمی- تخیلی« فکر کرد و »2001، يک 
اوديســه فضايی« را بی خیال شد و نمی شود 
به ژانر »وحشــت« فکر کرد و »درخشش« را 
بی خیال شد... نمی شــود کوبريک را بی خیال 
شد، شــما با يک کمال گرای ديوانه طرفید! او 
گاهی برای گرفتن يک نما 50بار برداشت می کرد 
و اين يعنی ريزبینی، يعنی وسواس و کمال گرايی 
بی حد و اندازه. شــايد به همین دلیل بود که 
هیچ کس بیشتر از يک بار با کوبريک کار نمی کرد. 
استنلی کوبريک در سن ۷0سالگی و در تاريخ 
۷مارس1999 )16اسفند13۷۷( درگذشت. با 
اينکه برخی می گويند او با مرگ طبیعی از دنیا 
نرفت، بلکه به قتل رســید، دلیل رسمی مرگ 

کوبريک اما سکته قلبی اعالم شد.

حافظ

گرم زمانه سرافراز داشتی و عزيز
سرير عزتم آن خاك آستان بودی

اين جمله آشــنا، خيلی راحت بر زبان بســياری از 
ســاده انگاران امروزی پاندمی كرونا جاری می شود: 
»فکر كردم يک ســرماخوردگی ساده است، اما بعد 
چند روز از پا افتــادم...« بله، امــا  ای كاش با همان 
نشانه های ساده و معمولی فکر می كردی كه درگير 
ويروس كوويد-19شــده ای و جان اطرافيان خود و 
مردمی كه هر روز با آنها ســروكار داری را به خطر 
نمی انداختی. اين مهم ترين و تنها راه جلوگيری از 
گسترش كرونای دردآور و كسل كننده دوره فعلی 
زندگی است؛ يعنی افراد جامعه مسئوليت پذير باشند 
و با بروز هرگونه عالئمی، چند روز به خود مرخصی 
بدهند و اينقدر درگير كار دائمی و روزمرگی زندگی 
نباشند. اين يک لطف نيســت، بلکه وظيفه انسانی 
است كه همه بايد به آن احترام بگذاريم و عمل كنيم.
با نزديک شدن به روزهای شلوغ آخر سال كه در هر 
كوی و برزن، بقالی و نانوايی، فروشــگاه و پاساژ و در 

مجموع در همه مکان های عمومی، شاهد حضور انبوه 
مردم هستيم، اين خطر دنباله دار اوميکرون بيشتر در 
كمين نشسته تا خيلی ها را درگير خود كند؛ ويروس 
منحوسی كه مدام آرايش سلولی جديدی می گيرد 
تا جان انســان ها را به خطر بيندازد. واضح است كه 
تزريق دوز بوستر واكســن كرونا در مقابله با كارايی 
ويروس مؤثر اســت اما بايد درنظر داشت كه امکان 
ابتال كماكان وجود دارد و تنهــا راه مقابله هم تکرار 
اين واژه تکراری است؛ رعايت و رعايت و رعايت. اين 
به ويژه شامل حال افرادی می شود كه در مرحله اول 
ابتال هستند و حس بيماری دارند. لطفاً نگوييد اين 
يک سرماخوردگی ساده يا حساسيت فصلی است. 
اينجا كمی سخت بگيريد و چند روزی در خانه بمانيد 
تا خطر سرايت ويروس برطرف شود  ای انسان بيمار! 
اين عيد هر سال نزد شــما می آيد و اگر قصد جشن 
گرفتن در كنار خانواده و دوستان خود را داری، كمی 
دندان روی جگر بگذار تا امسال كه تو كرونايی شده ای 
و خوشبختانه نوع خفيف اين بيماری مهلک را هم 
گرفته ای، بگذرد و در سال های بعد با آرامش به جشن 
نوروز بپردازی. پس لطفاً آجيل و ميوه و شيرينی تهيه 

نکن، چون امسال قرار نيست كسی مهمان شما باشد. 
خودت هم جايی نرو و از نزديکانت محفاظت كن تا 

جامعه با اين نوع آگاهی شخصی در امان بماند.
داستان سفرهای نوروزی و هشدارهای مترتب بر آن 
هم كه مثل تکرار يک سريال 365قسمتی مالل آور 
است. جان انسان ها به انسان ها وابسته شده و با هر 
كوتاهی، ضربه اصلی به خانــواده و گروه كاری فرد 
مبتال وارد می آيد. به راســتی درک اين حرف ساده 
سخت است كه اگر نشانه بيماری داريد، لطفاً در جمع 
ظاهر نشويد و به سفر نرويد؟ متأسفانه ساده انگاری 
پاندمی كرونا هم دچار معضل همه گيری شــده و 
به نظر می رسد كه سفيدنمايی كرونايی در روزهای 
تعطيل نوروز1401آسيب های جدی به مردمی وارد 
می آورد كه فکر می كنند همه چيز تمام شده است تا 
اين ويروس بی جان به تاريخ خطاهای بشری سنجاق 
شــود. حاال دولت ها اصلی ترين وظيفه خود يعنی 
واكسيناسيون سراسری و البته تالش برای اجرای 
پروتکل ها را به انجام رســانده اند و ديگر نوبت مردم 
است كه با رعايت چند مورد ساده خودشان را از شر 

نحوست كرونا نجات دهند.

راه رفتن خوب است. هميشه خوب بوده است. 
هميشــه به درد می خورد. وقتی كه فقيری و 
كرايه تاكسی، گران تمام می شود. وقتی ثروتمندی و چربی های بدنت با راه رفتن 
آب می شود. اگر بخواهی فکر كنی می توانی راه بروی. اگر هم بخواهی از فکر خالی 
بشوی باز هم بايد راه بروی. برای احساس كردن زندگی در شلوغی خيابان ها بايد 
راه بروی و برای از ياد بردن آزار و بی مهری مردم باز هم بايد راه بروی. وقتی جوانی. 
وقتی پيری. وقتی هنوز بچه ای. هر توقف يعنی يک چيز خوشــمزه و برای توقف 

بعدی بايد راه رفت.

پــال: »در روز رســتاخيز، زمانی كــه با خدا 
روبه رو می شــم و اون می پرســه چرا يکی از 

معجزه هاش رو كشتم، من چی بگم؟ بگم مربوط به كارم بود؟ كارم؟«
جان كافی: »تو به خدا می گی اون يه لطف بود كه كردی. من می دونم كه نگرانی و 
داری آزار می بينی. من می تونم حسش كنم. اما شما نبايد در اين  باره كاری كنيد. 
من خودم می خوام كه انجام بشــه و به پايان برسه. من می خوام. خسته ام رئيس. 
خسته ام از اينکه تمام راه تنهام. تنها مثل يه گنجشک توی بارون. خسته ام از اينکه 
هرگز كسی رو نداشتم كه بگه كجا می ريم، از كجا می آييم و يا چرا می ريم. بيشتر از 
مردمی خسته ام كه همديگه رو آزار می دن. خسته ام از تمام دردهايی كه می شنوم 
و حس می كنم. كه هر روز بيشتر می شن. درست مثل اينه كه خرده های شيشه 

توی سرمه، برای هميشه. می تونين متوجه بشين؟«
پال: »آره، جان. گمون كنم بتونم.« 

بوک مارک

ديالوگ

فریبا وفی

فرانک دارابونت

پرنده من

مسیر سبز

و  بچه مگه خــواب 
خوراك نداری؟مگه از 
صبح توپ کوبیدی به 
در پارکینگ خانه های 
مردم خسته نشدی؟! بعدازظهر بزرگ تر ها مشغول استراحت هستند.يک همسايه 
ديگر هم از پنجره ســاختمان روبه رو با يک زير پیراهن و موهای ژولیده بیرون 
می آيد و تمام گفته های اين همسايه را بدون اينکه بداند موضوع چیست تأيید 
می کند. دو نفری شروع کرده اند به بمباران شخصیت بچه های محل. آنها دارند به 
در پارکینگ های اين دو همسايه که حکم دروازه های فوتبال دارد با توپ دواليه 
پالستیکی شلیک می کنند. بماند اين داستان فقط يک روز از روز های دهه 60 و 
۷0 بود. نمیدانم چرا با تمام اين مشکالت ما بچه های آن زمان هر روز اين سناريوی 
تکراری را اجرا می کرديم و باالخره آن همسايه ها هم که جزو داستان بودند و برای 
خود نقش قابل احترامی داشتند با ما کنار می آمدند. بسوزد پدر الگو نداشتن ما 
که دلمان خوش بود به اين همسايه های الگو و روزگار چرخید و ما بازيگر های نقش 
بچه های فوتبالی بعد از 20ســال قرار شد نقش های آن همسايه ها يا بزرگتر های 
قديم را بازی کنیم.  بچه های جديد در پارکینگ خانه ما را به عنوان دروازه هايشان 
انتخاب کردند. چه محشری چه توپ بازی، هر از چند گاهی از سر کار می آمدم با 
آنها دو تا پاس کاری می کردم اما زندگی آن قدر جلوی بازيگری ما را گرفت که حتی 
نتوانستیم از پنجره به آنها نگاه کنیم.اينک که 48سال دارم و 2فرزند، دقت کردم 
نزديک به 15سال است ديگر هیچ بچه ای در پارکینگ هیچ خانه ای را برای توپ 
بازی اش انتخاب نمی کند چه برسد به خانه ما ولی همین جا به شما قول می دهم که 
اگر برگردنند و در خانه ما را انتخاب کنند با شیرينی آنها را ياری می کنم و از اينکه 
افتخار داده اند و در پارکینگ خانه ما را در بین اين همه در انتخاب کرده اند تشکر 

می کنم. البته اگر گوشی های هوشمند دست از سر بچه ها بردارد.

امان از در پارکینگ 
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