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گرينويچ

قطار شارژی روی ريل واقعیت 

 

کانبرا: يک شــركت اســتراليايی سنگ معدن 
آهن يک شركت ساخت باتری مستقر در بريتانيا 
را خريداری كرد تا نخستين »قطار اينفينيتی« 
جهان را بســازد كه هنگام حركت لوكوموتيو از 
انرژی گرانشی برای شارژ مجدد استفاده می كند. 
ســازندگان آن ادعا می كنند كه ايــن فناوری 
پيشرفته قطار برقی كه با باتری كار می كند به اين 
معنی خواهد بود كه اين قطار می تواند محموله 
را بدون نياز به توقف برای شــارژ مجدد، جابه جا 
كند. به گــزارش ديلی ميل، قطــار اينفينيتی از 
انرژی گرانشی اســتفاده می كند تا سامانه های 
باتری الکتريکی خود را بدون آنکه به شارژ اضافی 
برای سفر بازگشت نياز باشــد، كامال شارژ كند. 
فورتســکيو دارای 16مجموعه قطــار مختلف 
است كه هر يک از آنها حدود 2.8كيلومتر طول 
و ظرفيت حمل 34هزار و 404تن سنگ آهن در 

244واگن را دارد.

قرن،امسالهمتمامنمیشود

تورم بی سابقه در آمريکا 

نیويورك: در پی حمله نظامی روسيه به اوكراين و افزايش 
قيمت انرژی، ميزان رشــد قيمــت مصرف كننده اياالت 
متحــده در ماه گذشــته )فوريه( به 8درصد نزديک شــد 
كه اين رقم طی چهار دهه گذشــته بی ســابقه اســت. به 
نوشــته فايننشــال تايمز، وزارت كار ايــاالت متحده روز 
پنجشنبه با انتشار آمار جديد، اعالم كرد كه شاخص قيمت 
مصرف كننده بين ماه ژانويه تا فوريه 0.8درصد ديگر افزايش 
يافته است. اين در حالی است كه در دوره مشابه قبلی هم 
0.6درصد افزايش ماهانه داشته است. اين افزايش قيمت ها 
ناشــی از هزينه های باالتر انرژی، غذا و سرپناه بوده است. 
از يک ســال پيش، قيمت ها 7.9درصد افزايش يافته است 
كه اين ميزان سريع ترين افزايش ســاالنه از ژانويه 1982 
محسوب می شــود. از ســوی ديگر، مجازات اقتصادی كه 
به دليل تهاجم نظامی روسيه به اوكراين بر مسکو اعمال شده 
است، بر قيمت انرژی در جهان تأثير داشته است. افزايش 
قيمت انرژی نيــز به تبع خود بر موارد ديگــر مانند قيمت 
گندم، نيکل و ساير كاالها تأثير داشــته و آنها نيز افزايش 
قيمت داشته اند. قيمت مواد غذايی بيشترين افزايش را از 
آوريل 2020 داشته اســت و در ماه فوريه يک درصد ديگر 

نسبت به ماه قبل افزايش يافته است.

کشف بقايای تايتانیک جنوبگان
 

لندن: كشتی تحقيقاتی ارنست شکلتون كه از قهرمان های 
اكتشاف های دريايی جنوبگان بود پس از 107سال در ژرفای 
3هزار متری پيدا شد. كشف اين كشتی كه به نوعی تايتانيک 
دانشمندان به شــمار می رود از آن رو اهميت دارد كه اين 
كشتی در دريا و در عمق 3هزار متری پس از بيش از يک قرن 
سالم مانده است. به گزارش يورونيوز و به گفته كارشناسان 
برودت هوا در محل كشف كشــتی احتمال زندگی كردن 
باكتری ، بيدها و كرم های چوب خوار و ساير موجوداتی كه 
می توانستند از بدنه كشتی تغذيه كنند را منتفی كرده است. 
اين كشتی سلطنتی در جريان يک سفر اكتشافی در نوامبر 
1915 ميالدی پس از برخورد با يک توده يخی در نزديکی 
قطب جنوب غرق شــد. ارنست شــکلتون و 27همراهش 
موفق شدند به طرز معجزه آسايی به وسيله 3 قايق  كوچک و 
به لطف آذوقه هايی كه همراه داشتند خود را از مرگ حتمی 

نجات دهند.

اول آخر چرخ و فلک ايستاده، چرخ گردون اما نه... عکس: همشهری / محمد عباس نژاد

 باشگاه
نویسندگان

شنبه

کی کم فروشی کرد؟

همان نگاه 

1  در فيلم سينمايی »موج مرده« 
ساخته ابراهيم حاتمی كيا كه بيش 
از 2 دهه پيش ساخته شــده، مرتضی راشد، فرمانده دوران جنگ 
را ســين جيم می كنند كه چرا همراه با برخی از افراد زيردستش 
تا نزديکی ناو آمريکايی وينســنس پيش رفته و با مشــت به آن 
كوبيده اند. سوای مقايسه حرف های آن روز و امروز و جابه جا شدن 
قضاوت كنندگان و داوری شوندگان، وقتی تقابل سياست و ميدان به 
نتيجه نمی رسد، جوانک بی نام و نشانی كه از مركز آمده خطاب به 
راشد می پرسد: »ببخشيد، يه كمی از پسرتون برامون بگيد!« و راشد 
كه معلوم اســت درميانه چنين حرف هايی از اين سؤال جاخورده 
بازمی گردد و رو به همه آدم های حاضر در آن محکمه می گويد: »قرار 
بود ما بجنگيم و شما مراقب بچه هامون باشين؛ وجدان تون رو قاضی 

كنين، كدوم يکی از ما كم فروشی كرد؟«
فارغ از اينکه حاتمی كيا به سال االن حاضر بود موج مرده ای بسازد و 
اگر می ساخت چه شکلی بود و اگر همين را می ساخت، چند متر راش 
و نوار سلولوئيدی بيشتر به حذفياتی كه آن موقع درباره فيلم اعمال 
شد و حاتمی كيا آنها را روی ميز نشست مطبوعاتی جشنواره فجر ولو 

كرد، افزوده می شد، تأمل درباره كم فروشی خالی از لطف نيست.
2   برای كم فروشــی می تــوان مصاديق مختلفــی رديف كرد. 
ساده ترين شکل آن كاهش ارتفاع ماســت و پنير يا افزايش باد و 
كم شدن ورقه های سيب زمينی در بســته های چيپس است. در 
زمانه تورم های جانانه، وقتی زور بيشتر می شود كه قيمت باال نرود، 
كم فروشی می شود سکه رايج، اما كم فروشی شکل های ديگری هم 
دارد. پررونق ترينش را در بيشتر ادارات می توان ديد. كارمندی كه 
البد حقوقش كفاف زندگی را نمی دهــد از كارش كم می گذارد تا 
كار پرســودتری را پيش ببرد و... مواردی از اين جنس را بخواهيم 

برشماريم، سياهه آن سياه تر از حد انتظار می شود.
از سوی ديگر بحث طرف مقابل در اين كم فروشی است. آدم ها افزون 
بر اينکه نسبت به خانواده، دوستان و جامعه شان می توانند كم فروشی 
كنند، گاهی برای خود نيز چنين می كننــد ولی آنچه پررنگ تر از 
باقی به چشم می آيد، كم فروشی نسبت به ديگران است. وقتی پای 
قراردادها وسط باشد می توان يقه كم فروش را چسبيد، اما بسياری از 
قرارها، نانوشته اند. اينجاست كه مثل مرتضی راشد بايد پای وجدان 

را وسط كشيد.
مثال قرار بود مردم ولی نعمت باشند؛ قرار بود مفسدان بی آنکه 
بخواهند رابطه شان با اين و آن را به رخ بکشند، بازخواست شوند 
و به عقوبت برســند؛ قرار نبود تاوان تصميم های نادرســت را 
مردم بدهند؛ قرار بود...؛ اينجاســت كه فقط می شود كاله ها را 

قاضی كرد.
3   گذر زمان خيلی زود به پايان قرن رسيد. چند روز ديگر تاريخ 
به عدد يک می رسد و باز هم از آن عبور می كند. روزهای آخر سال 
معموال موعد حساب و كتاب اســت. بد نيست هركدام مان در اين 
روزها چرتکه بيندازيم كه كجا كم فروشــی كرده ايم. وقتی را كه 
می توانستيم به پای خانواده بريزيم، جای ديگر صرف كرده ايم، يا 
چقدر به قراری كه با خود داشــتيم متعهد مانديم يا از اينها فراتر، 
نسبت به اجتماعی كه در آن زندگی می كنيم، كم فروشی به خرج 
داده ايم؛ كدام وعده ها روی زمين ماندند و چه كارهايی می توانستيم 

بکنيم كه با كم فروشی نکرديم.
امروز حساب و كتابی در كار نباشد، بنا به قول نبوی فردا حتما هست 
با اين تفاوت كه امروز شايد فرصتی برای جبران مانده باشد، اما قطع و 
يقين در آن روز ديگر جايی برای آن نيست. آن روز ديگر فقط كاله ها 
نيستند كه قاضی بشوند يا نه، وجدان ها نيستند كه طرف يکی را 
بگيرند بلکه لهيب دوزخ خواهد بود و گرز گران كه »هل من مزيد« 
می طلبد. اگر هنوز باوری مانده باشد، پوزش خواهی از كم فروشی 
آسان تر از وعده خداوند اســت كه فرمود: »ويل للمطففين«؛ وای 

بر كم فروشان!

نشســته روبه روی پنجــره كه حاال 
خيلی بــا پنجره  خانــه اش در قديم 
تفاوت می كند؛ خيره شــده به بيرونی كه خيلی با بيرونی كه قباًل 
می ديد متفاوت اســت؛ دارد به جايی نگاه می كند كه اصاًل شبيه 
قبل اش نيست. تنها چيزی كه شــبيه همان گذشته است، شکل 
نگاهش است و لهجه اش. حتی صدايش هم ديگر آن صدا نيست. 
چروک كنار چشمانش، خط و خشی كه كنار لب اش افتاده و لرزشی 
كه توی صدايش بدجور مشهود شده است را هم بايد گذاشت توی 
همان سبدی كه همه  چيزهای »يک شکل ديگر شده« را درونش 
می گذاريم. تنها چيزی كه از آن چيزها شــبيه قبل مانده شکل 
نگاهش است. انگار كه يک چيزی را يک جايی جا گذاشته باشد. 
يک چيــزی را در يک جايی كه به قول حســين پناهی هيچ چيز 
جايش را پر نخواهد كرد، نه موهای سياه و نه دندان های سفيد را جا 
گذاشته و من هيچ وقت نفهميدم كه آن چيز چيست. مسخرگی 
داستان اما اينجاست كه هيچ وقت هم رويم نشد كه ازش بپرسم 
كه چيست كه يک روزی يک جايی جامانده است. اين روزها، وقتی 
دارد كنارمان سريال خاتون را می بيند هر از گاهی می بينم كه توی 
عمق چشمانش اشک حلقه می بندد. انگار كن كه يک هو از آسمان 
يک قطره باران درست بيفتد وسط يک حوض آرام. با خودم حس 
می كنم كه يک چيزی يک جايی در خيلی قبل تر از اين ها جا مانده 
است و اصاًل نمی خواهد درباره اش چيزی بگويد. چند وقت پيش، 
توی عکس هايش چيزهايی از آن روزها و آن سال ها پيدا كرده بودم 
اما جز يک لبخند مظلوم و يک لباس احتماالً تازه از فرنگ برگشته 
كه تنش بود، چيز ديگری دستگيرم نشد و به خاطر همان ماجرای 
مسخره  هيچ وقت حتی درباره اينکه آن هايی كه كنارش ايستاده اند 
چيزی نپرســيدم. حاال مادربزرگ سال هاســت كه دم نوروز هر 
سال حالش عجيب می شود. درست شبيه شهريور. توی شهريور 
هم هميشه اينطور می شــود و می دانم يک چيزی را توی اين دو 
زمان، در جايی جا گذاشته است. اما هيچ وقت نگفته و هيچ وقت 
نپرسيدم كه آنها دقيقاً چه جايی توی زندگی اش دارند كه اينطور 
برايش اهميت دارد. حاال دوباره يکی دو قدم مانده به نوروز، نشسته 
روبه روی پنجره، خيره شده به بيرون و به جايی نگاه می كند كه با 
گذشته خيلی فرق دارد و من مبهوت نگاهی هستم كه سال هاست 

شکل اش تغيير نکرده.

تقويم/ سالروزعدد خبر

فخر موسیقی

ســال 1336، در کالس ويولن استاد صبا وقتی 
داشت کتاب ويولن اش را روی پايه می گذاشت، 
يک ورقه نت از الی کتاب به زمین افتاد. استاد 
پیش دستی کرد و کاغذ را برداشت. چندبار به 
فرهاد و کاغذ نگاه کرد. فرهاد نگران شده بود. 
می ترسید استاد بفهمد که او خودسرانه و بدون 
مشورت مشغول آهنگســازی است. اما چهره 
استاد به جای عصبانیت، شکفته شد و شروع 
کرد به تحسین. از آن به بعد فرهاد ملودی سازی  
را شروع کرد و همین ملودی های کوچک پايه 
کارهای بزرگ او شــد. شــايد چهره »فرهاد 
فخرالدينی« برای خیلی از ما آشــنا نباشد اما 
هر کسی می تواند موسیقی سريال امام علی)ع( 
را به راحتی در ذهن بنــوازد و ياد نام او بیفتد. 
ملودی های سريال امام علی)ع( پروژه تحقیقی 
بزرگی بود که فخرالدينی آن را از کتاب های کهن 
موســیقی ايرانی درآورد و به خط نت امروزی 
تبديل کرد. اســتاد فرهاد فخرالدينی ارکستر 
ملی ايران را در سال 1377 بنیانگذاری و آن را 
به مدت 11 سال رهبری کرد و اکنون نیز يکی از 
اعضای شورای عالی خانه موسیقی ايران است. 
فخرالدينی از پرکارترين موسیقی دانان کشور 
است. عالوه بر موسیقی سريال امام علی)ع(، 
موسیقی سريال های سربداران، ابن سینا، روزی 
روزگاری و کیف انگلیسی ســاخته هايی از او 
هستند که فراموش شــان نمی کنیم. همچنین 
ساخت موســیقی فیلم های آدم برفی، گزارش 
يک قتل و پرستار شب هم برعهده او بود که برای 
2 فیلم گزارش يک قتل و پرستار شب در سال 
1365و 1366برنده ديپلم افتخار از جشنواره 
فجر شد. قضیه وقتی جالب تر می شود که بدانیم 
او اصال قرار نبوده آهنگساز شود. او می خواسته 
برای تحصیل پزشکی به خارج برود. آن موقع 
شــاگرد علی تجويدی هم بوده و برای همین 
رفقايش پیشنهاد می کنند که برای خودآزمايی 
در کنکور هنرستان موسیقی ملی شرکت کند. با 
اينکه در دارالفنون، رشته طبیعی خوانده بود، اما 
قبول می شود و بعد از اين تصمیم می گیرد بماند و 

موسیقی را ادامه بدهد. تولدش مبارك...

حافظ

لذت داغ غمت بر دل ما باد حرام
اگر از جور غم عشق تو دادی طلبیم

اصطالحــی  اروپايــی  تاريخ پژوهــان 
 دارند بــا عنــوان »قــرن طوالنــی نوزدهم«
 )Long nineteenth century( كه از 1789 
آغاز می شود و تا 1914 ادامه دارد. همانطور كه 
ديده می شــود اين قرن طوالنی 11 سال از قرن 
هجدهم و 14 سال از قرن بيستم را در بر می گيرد 
و عمال 25 ســال بيشــتر از 100 سال تقويمی 
است. قرن طوالنی نوزدهم نشان دهنده مجموعه 
رخد ادهايی است كه درک قرن نوزدهم ميالدی 

را ممکن می كنند.
سال گذشته بحثی ميان مردم درگرفته بود كه آيا 
سال 1400 آغاز قرن پانزدهم هجری خورشيدی 
اســت يا پايان قرن چهاردهم؟ ايــن موضوع با 

توضيحات كارشناســان تقريبا روشــن شد كه 
1401 نخستين سال قرن جديد است و ما اين 
روزها در پايان يک قرن قرار داريم. قرن تقويمی 
كه 100 سال را شامل می شود؛ اما از نظر تاريخی 
آيا ما در انتهای قرن هســتيم؟ به نظر نمی رسد 

چنين باشد.
تاريخ در اروپا، پس از پايــان جنگ جهانی دوم 
)1945 ميالدی( روی دور كند قرار گرفت. كسی 
كه در آن سال به دنيا آمده، امروز 76 ساله است؛ 
اما احتماال تنها اتفاقات مهمــی كه در نزديکی 
خود ديده، فروپاشــی بلوک شــرق و پس از آن 
جنگ بالکان است؛ اما اگر همان فرد در اين گوشه 
از دنيا متولد می شد )ســال 1324( رخدادهای 
بسياری را در كشــور خود و همسايگانش ديده 
است. رخدادهايی كه حتی ذكر نام آنها می تواند 
كل اين يادداشت را دربربگيرد. تاريخ در خاورميانه 
همچنان پرشــتاب به پيش می رود و مجموعه 

اتفاقات آنچنان به هم پيوسته هستند كه نمی توان 
نقطه آغاز و پايان آنهــا را در اعداد تقويمی جای 
داد. در همين ايران- بدون توجه به كشــورهای 
همســايه- ما در طول 100 ســال دوبار تغيير 
حکومت داشته ايم. از قاجار به پهلوی و از آن به 
جمهوری اسالمی؛ اما حتی برآمدن پهلوی نيز 
به پيش از آغاز قرن چهاردهم برمی گردد و برای 
درک آنچه در ســال های پايانی قرن سيزدهم 
هجری خورشيدی گذشته بايد به عقب تر برويم. 

شايد به زمان امضای فرمان مشروطه در 1285.
اصطالح قرن طوالنی نوزدهم را »ايليا گريگوريويچ 
ارنبــورگ« تاريخ نگار روس ابــداع كرد. به نظر 
می رسد تاريخ پژوهان ايرانی هم بايد دست به كار 
شوند و به اين پرسش پاسخ دهند كه آيا ما با يک 
قرن طوالنی روبه رو هســتيم يا می توانيم آنچه 
گذشته را به كتاب های تاريخ بسپاريم و سبکبال 

به استقبال قرن جديد برويم.

خانه تکانی بازبينی ســاالنه 
ارتباط ما با اشــيايی است 
كه پيرامون مــان را احاطه 
كرده اند. يک قابليت مخفی 
در انســان ها هســت كــه 
دانشمندها هنوز كشف اش 
نکرده انــد. انســان اطراف 
خودش را با اشيا پر می كند. 
با اين اشــيا ارتبــاط برقرار 
می كنــد و به واســطه اين 
اشيا برای خودش محيطی 
امن می سازد. اشــيا ظرف 
خاطرات می شوند. خاطراتی 

خوشايند و يا ناخوشايند.
منظورم اشيای بزرگ مثل 
مبل و ميز و تخت نيست. از 
اشيای كوچک و بی اهميت 
خانگــی حرف می زنــم. از 
تابلوهــا، قــاب عکس هــا، 
مگنت هــای  گلدان هــا، 
روی يخچــال، كتاب ها و... 
هر چقــدر هم ســال های 
طوالنی تــری از اقامــت 
خانــواده ای در يــک خانه 
بگذرد اشيای بيشتری دور 

خودشان جمع می كنند.
خانه تکانی واقعــی فرايند 
بازبينی ارتباط با اشياست. 
بررســی ارتباطی كه زمانی 
شکل گرفته و ممکن است 
هنوز وجود داشــته باشــد. 
اكثر   انســان ها بــا احاطه 
كردن خودشــان با اشيای 
بيشــتر احســاس امنيت 
می كنند. وجود اشيا، مکان 
را ازگمنامــی درمی آورد. به 
آن هويت می دهد. تابلويی 
كه روی ديوار نصب می شود، 
ديوار را به »ديوار خانه من« 

تبديل می كند. مجسمه ها و 
كتاب ها بــه آرامی محيطی 
پيرامون خودشــان تعريف 

می كنند.
رابطه انسان و خانه به  واسطه 
اشــيا تعريف می شــود. به 
مــرور زمان به ديدن اشــيا 
مشــخص  درمکان هــای 
عــادت می كنيــم و خيلی 
وقت ها فرامــوش می كنيم 
كه ارتباط مان را با آنها دوباره 
بسنجيم. ســالی يک بار اين 
رابطه با خانه تکانی بازتعريف 
می شــود. بــرای هميــن 
خانه تکانی اهميتی مضاعف 

پيدا می كند.
مهم نيســت كه شب عيد 
همه اجزای خانه از تميزی 
بدرخشــند. مهم اين است 
كه بدانيم آيــا هنوز وجود 
اشيا در مکانی خاص همان 
معنای پيشــين را دارد يا 
نه. آيا اشــيايی درخانه نگه 
داشــته ايم كــه خاطره ای 
ناخوشايند را زنده می كنند؟ 
آيا اشيايی هستند كه ديگر 
نيازی به آنها نداشته باشيم؟ 
آيا اشــيايی هســتند كه 
خاطره هايشان رنگ باخته 
باشد و آن اهميت پيشين را 
نداشته باشد؟ حتما هستند. 
برای اين بازبينی اسفند ماه 
را در اختيار داريم تا وقت نو 
شدن ســال، ديگر اشيايی 
كه خاطره مخفی درونشان 
تاريخ مصرف اش گذشــته 
اســت احاطه مــان نکرده 
باشند. تا اينکه جايی برای 
خاطره های تــازه بازكنيم 
كه بتوانيم بهار پيش رو را 
با آنها برای خودمان ماندنی 

كنيم.

شیدا اعتماد

معنای مخفی اشیای خانگی

علی عمادی
روزنامه نگار

سیدمحمدحسین هاشمی
روزنامه نگار

میثم قاسمینگاه
روزنامه نگار

 نمی خواهی، ولی تقويم ورق 
می خورد و حاال كه اين متن 
را می خوانی، 10روز هم نمانده به پايان ســالی كه 
همين ديروز انگار بحثش بود كه ساِل نخسِت قرِن 

جديِد خورشيدی است يا نه.
سايه دوران، هوشنگ ابتهاج، )ه.الف.سايه(، برای 
نوروز 1333نوشــته بود: »بهار آمد گل و نسرين 
نياورد/ نسيمی بوی فروردين نياورد«. اينکه سايه، 
كه عمِر باعزتش دراز باد، بــرای نوروز 1401چه 
ُســرايد،  اهلل اعلم، ولی چرا گاهی، پس از اين همه 
ســال، شــعرها هنوز تازه اند؟ مگر اين همه زماِن 
كهنه شده، تازه است و باز همان است كه بود، كه 
اين چنين غم ها نوين اند و دردها همان اند؟ آدمی در 
اين گذر ايام و در عمِر گران، كه چنين ارزان می رود، 
اگر اهل تجربه باشد، اگر تاريخ بخواند، اگر درِد روزگار 
بداند، خواهد ديد كه تشابه ها، با همه تضادها، در اين 
روزها، آنقد ر هست كه نگرانی، ميوه تازه دوران باشد. 

ســاده تريِن آن، همه گيری ويروِس كروناست كه 
سومين نوروز است با ايرانيان و جهانيان است و نای 
بهار را چون ترِس زمستان، می ستاند. نوعی بيماری 
آمده است كه تکليف جهان دانش و معرفت، با آن 
روشن نيست و رعايت، گاهی مثل بی رعايتی است 
وقتی به مصيبِت آن گرفتار می آيی. جهاِن رابطه ها 
تغيير كرده است، جهاِن سياست كه اسيِر واكسن 
و اقتصاِد ناشی از آن بود، با ترِس خشکسا لی، حاال 
جنگی تازه تر را با همه جنگ های سابق دارد سپری 
می كند و شايد 4ميليون آواره و جنگ زده جديد نيز 
به شمار اين همه فقير و بی خانمان و بی كس شده 
جهان اضافه شــود. گرچه مرحوِم م.اميد، مهدی 
اخوان ثالث، برای آن زمستان گفته بود »سرها در 
گريبان است«، و سايه، پرسيده بود »چرا سر برده 
نرگس در گريبان؟«، اما چنيــن به پايان برده بود 
كه »به نوروز دگر هنگام ديــدار/ به آيين دگر آيی 

پديدار«؛ به دعای صلِح پايدار. 

دغدغه

سر برده نرگس در گريبان؟

نمی خوام بهت بگم فقط آدمای تحصيلکرده و محقق 
می تونن چيزای با ارزشی به دنيای ما اضافه كنن. اصال 
اين جوری نيست، ولی معتقدم كه آدمای تحصيلکرده و 
محقق، اگه هوش و خالقيت داشته باشن – كه متأسفانه بيشترشون ندارن – احتماال آثار بی نهايت 
باارزشی از خودشــون به جا می ذارن تا اونايی كه هوش و خالقيت نصفه نيمه دارن. اونا معموال 
نظرشونو روشن تر بيان می كنن و معموال هم مشتاقن كه پی افکارشونو تا آخر بگيرن و از همه 
مهم تر، در اكثر موارد از متفکرای غيرمحقق و تحصيل نکرده متواضع ترن. می فهمی چی می گم؟  

- ديدی االن چی ديدم تو آب؟
+ چی؟

- ماهی عشق نور
+ عشق نور چيه؟

- ماهی های كوچولوی يه وجبی كه عادت 

عجيبــی دارن. زندگی شــون هم خيلی 
غم انگيزه. می دونی چی كار می كنن؟

+ هان؟ چی كار می كنن؟
- اونا شبا ميان رو آب، ولی تا يه نور بندازی 
روشــون يهو هجوم ميارن می پرن باال تو 
نور. می خوان برسن به مركز نور. می خوان 
نور رو ببلعن. اينه كــه می افتن رو خاک. 
يه خورده ورجه وورجــه می كنن و بعد 

می ميرن... .

بوک مارک

ديالوگ

جی.دی. سلینجر

داریوش مهرجویی

ناتور دشت

پری

مان

امیرعلی عالمه زاده


