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گرينويچ

کف اطفای سازگار با محیط زيست

 

کیتاکوئه شــو: ژاپنی ها با هدف کاهش صدمه 
زدن به محیط زيست از يک فوم يا کف اطفاء حريق 
سازگار با زيست بوم اســتفاده می کنند که آن را از 
نوعی صابون طبیعی ساخته اند و می تواند در زمینه 
مهار آتش سوزی های موســمی و حفظ زيست بوم 
تحول ايجاد کنــد. به گــزارش يورونیــوز، اداره 
آتش نشانی شهر کیتاکوئه شــو با کمک دانشگاه و 
کارخانه صابون سازی طرح تولید کف اطفای حريق 
را به نتیجه رساند. اين کف از حل کردن نوعی صابون 
طبیعی در آب به دست می آيد. ماده شیمیايی ندارد 
و جذب طبیعت می شود. ماساکی ساکاماتو، مدير 
دايره آتش نشانی اين شهر درباره شیوه عملکرد اين 
کف می گويد: »وقتی اين عنصر اطفاء حريق با آب 
مخلوط می شود، قطرات آب از هم جدا نمی شوند 
و مايع حالتی چســبناک پیدا می کنــد. بنابراين 

به خوبی در منافذ چوب و پارچه جذب می شود.«

نذر به عشق موال

ويزای دورکاری 
 

رم: ايتالیا که يکی از مقاصد مــورد عالقه افراد برای گذراندن 
تعطیالت به شــمار مــی رود، در ماه هــای اخیر بــه يکی از 
محبوب ترين محل های دورکاری برای افراد شاغل نیز تبديل 
شده است. کسانی که در کشورهای ديگر مشغول به کار هستند 
به ايتالیا می آيند و در محیطی دلپذير و آب و هوايی خوب، از 
دور برای شرکت های خود کار می کنند. تاکنون قانون مدونی 
برای دورکاری در ايتالیا وجود نداشت اما در اوايل سال جاری 
میالدی يعنی در 28مــارس، قانونی برای صدور ويزای جديد 
برای کارمندان دورکار تصويب شد و يک ويزای مخصوص، به 
اين دسته افراد اختصاص يافت. اما اين ويزا چیست و چه کسانی 
می توانند آن را دريافــت کنند؟ ديمین اوفارل، کارشــناس 
مهاجرت که 30ســال گذشــته را در اين زمینــه فعال بوده، 
می گويد هدف اين ويزاهای ديجیتال جذب نیروی کار »بسیار 
ماهر« است. به گفته او هرچند تا کنون به طور دقیق مشخص 
نشده که چه کســی واجد شــرايط يک »نیروی کار با مهارت 
باال« اســت، اما احتماال يکی از اين شرايط، الزام متقاضیان به 
داشتن مدرک کارشناسی ارشد باشد. متأسفانه هنوز تاريخی 
برای آغاز پروســه صدور اين ويزا اعالم نشده است؛ در واقع تا 
زمانی که دستور رسمی دولتی صادر نشود، اين ويزا در ايتالیا 

در دسترس نخواهد بود.

اينترپل و گیمر های متقلب
 

نیويورك: اين روز ها بازار تقلب در بازی های ويدئويی حسابی 
داغ است.  معموال هیچ يک از گیمر ها فکرش را هم نمی کنند 
که پلیس آن کشــور يا حتی اينترپل برای آنها قرار بازداشت 
صادر کند، اما در آمريکا يکی از اين گیمر های از همه جا بی خبر 
به خاطر اين ناآگاهی از قوانین تا پــای مرگ رفت. به گزارش 
اينديپندنت، هنگامی که آنتونی کالرک  برنامه نويس 23ساله 
به همراه 3نفر از دوستانش با استفاده از برنامه هک سرورهای 
شــرکت ايی ای اســپورتس EA Sports ســکه های بازی را 
جمع آوری کرده و اندک انــدک آنها را به گیمر ها فروختند آن 
هم به قیمت مجموعا 16میلیون دالر. اف بی آی به دارايی آنها 
مشکوک شد و پس از تحقیقات، پلیس مسلح وارد منزل او شد. 
متهم اما به گمان تبرئه شدن وکیل گرفت و روی فقدان قانونی 
که اين ســکه های رايج در گیم ها را دارايی عنوان کند، تمرکز 
کرد. اما ســرانجام مقامات قضايی ارزش پولــی اين دارايی را 
ثابت کردند و آنتونی پیش از زندان رفتن با مصرف مواد مخدر 

خودکشی کرد.

شیطنت کسب و کارشان است... عکس: همشهری /  محمد عباس نژاد اول آخر

 باشگاه
نویسندگان

سه شنبه

جادوی زیستن با کودکان

از بزرگ ترين نکته هــای مرتبط با 
زندگی، اين اســت که درک کنید 
به عنوان يک پدر يا مــادر، بتوانید زندگــی را از دريچه بچه ها 
ببینید. البته شــايد فعل ديدن اينجا درست نباشد و درست تر 
آن باشــد که بگويیم »بازآفرينی« کنیم. زياد پیش می آيد که 
وقت هايی که با بچه ها سپری می شــود، صرفاً به اين چشم نگاه 
می شود که بايد تمام شود تا پدرها و مادرها، بروند و به کارهای 
ديگرشان بپردازند يا استراحت کنند. اما در اينجا، نه لطفی برای 
بچه ها هست و نه لطفی برای زيستن و نه لطفی حتی برای پدرها 
و مادرها. زيباترين نکته اينجاســت که درک کنیم بچه ها، چه 
دريچه و پنجره زيبايی می توانند برای يــک زندگی خاص تر و 
شادتر داشته باشند؛ يعنی که شانه به شانه آنها و از مسیر آنها و 
در کنار آن ها، بتوانیم زندگی ديگری را تجربه کنیم. اينجاست 
که وقت گذرانی با بچه ها، فلسفه ای ديگر پیدا می کند و حتی کار 
به جايی می رسد که بچه ها از بازی و بودن و لذت بردن و زيستن 
با شما خسته)به مفهوم فیزيکی قضیه و نه مفهوم مالل و روانی 

ماجرا( می شوند؛ ولی شما خسته نمی شويد و چی از اين بهتر؟
بی دلیل نیست که موالنای بزرگ، چنین می سرايد: »چون که با 
کودک سر و کارم فتاد/هم زبان کودکان بايد گشاد...« تازه اينجا 
يک نکته خیلــی خیلی مهمتر ديگر هم اتفــاق می افتد؛ اينکه 
علیه جديت بیــش از حدی که برای خــودت و زندگی ات قائل 
شده ای، قد علم کرده و مبارزه هم می کنی. راستش را بخواهید 
بعضی از ماها زندگی را زيادی جــدی گرفته ايم. البته نه اينکه 
جدی نباشدها؛ باالخره مقوله زيســتن خیلی هم جدی هست 
و در اين اما و اگری نیســت. اما بايد گاهی هم بپذيريم که برای 
کائنات و زندگی، ما تفاوت زيادی با يک سنگ و مورچه و ستاره 
و يک رودخانه نداريم؛ يعنی به همین شکل بايد درک کنیم که 
ما آدم ها چندان نبايد خودبزرگ بینی و تکبر داشــته باشیم. در 
واقع همین خودبزرگ بینی در زندگی است که تبديل می شود 
به جدی گرفتن همه  چیز و جدی گرفتــن زندگی. درحالی که 
وقتی به اين درک بزرگ برســیم که باباجان، خبری نیست و ما 
هم برای دنیا يکی مثل اين سنگ و آن مورچه و آن ستاره و آن 
يکی رودخانه هستیم، بار بزرگی از دوش مان برداشته می شود. 
اين، درسی است که در مدرسه بچه ها و حضور با آنها به راحتی 

می توانیم ياد بگیريم.
بچه ها آموخته اند که خودبزرگ بین نباشــند. هر وقت الزم شد 
گريه کنند، هر وقت الزم شــد بخندند، هر وقت الزم شد بازی 
کنند و هر وقت الزم شــد ســاکت باشــند و هر وقت الزم شد 
درخواســت غذا و آب کنند. درحالی که ما آدم ها اين »هر وقت 
الزم شد«ها را زير ســايه بايد و نبايدهای اجتماعی معطوف به 
خواست و خوشــامد ديگران آورده ايم و آخرش می گويیم چرا 

اينقدر راحت زندگی نمی کنیم.
دوســت داريد بدانید چرا اينقدر راحت زندگــی نمی کنیم؟ به 
همین بچه ها نگاه کنیــد. در زندگی هرچیــزی می تواند يک 
آموزگار باشــد. همین بچه ها هم می توانند يک آموزگار باشند؛ 
با هزاران درس کوچک و بزرگ. آنهــا عنصر خودبزرگ بینی را 
ندارند؛ چیزی که ما در فرايند زندگی اجتماعی و فردی خودمان 

از کودکی به بزرگسالی، به هر دلیلی به خودمان اضافه کرده ايم.
تا حاال پیش آمده برای تان که با يک گلدان يا يک شیء صحبت 
کنید؟ بچه ها زياد اين کار را می کنند. می دانید چرا ما نمی توانیم 
چنین کاری را انجام دهیم؟ چون خودبزرگ بینی داريم و تصور 
می کنیم در مسیر آفرينش، ما يک سر و گردن از همه باالتريم؛ 
حتی از همنوعان خودمان. درحالی که برای زندگی و طبیعت، 
اهمیت يک مورچه و يک ماهی و يک انســان کاماًل مســاوی 
اســت. ما نمی توانیم با پیرامون خود، چه در قالب طبیعت و چه 
در قالب غیرطبیعت، به خوبی ارتبــاط بگیريم؛ چرا که همین 
عنصر خودبزرگ بینی مانع مان شــده است. بچه ها، بزرگ ترين 
نابودکنندگان همین عنصر خودبزرگ بینی هســتند؛ چون که 
خودشان عاری از وجود چنین نقصی هستند. وقتی که در حضور 
با آنها، بیاموزيد که اين اتفاق دارد برای شما هم می افتد، آن وقت 
است که درک می کنید با آنها بودن چه لذتی دارد و آنها از با شما 

بودن خسته خواهند شد؛ ولی شما نه...

دغدغه

پســرم می گويد:»بابــا! 
جوب کوچه ما هیچ وقت 

خشک نمی شه.«
ما در يــک کوچه بن بســت در میانــه تهران 
زندگی می کنیم. در کوچه ما فقط 2آپارتمان 
وجود دارد و بقیه خانه ها قديمی ساز هستند. 
خانه هايی عموما 2طبقه با چند متر حیاط که 
ساکنان آنها بیشــتر مالکانی قديمی هستند. 
تقريبا در هر ســاعتی از روز که به کوچه نگاه 
کنید، جريان آب زالل را در جوی کوچک وسط 
کوچه می بینید که نشــان می دهد حیاطی در 
حال شسته شدن اســت. گاهی با خودم فکر 
می کنم چه اتفاقی بايد رخ دهد، چه خبری بايد 
منتشر شود و چه عکســی بايد دست به دست 

شود که ما مردم متوجه شويم آب نیست؟
هر روز از گوشه و کنار کشور خبر خشک شدن 
يک رودخانه پــرآب يا چشــمه ای قديمی به 
گوش می رسد. ما در میانه يک بحران هستیم. 
عده ای می گويند خشکسالی و برخی ديگر از 

تغییر اقلیم سخن می گويند. من کارشناس 
اين حوزه نیســتم و نمی توانم درباره آنچه 

در حال رخ دادن است، نظر دقیق بدهم؛ 
امــا می بینم کــه اصفهــان در حال 

فرونشست اســت. ترک های شديد 
ديوارها را می بینم. خشک شدن 

رودخانه ها و خالی شدن سدها 
را می بینم و متوجه می شوم، 

اوضاع عادی نیست.
درســت اســت که بخش 
عمــده ای از آب کشــور 
در کشــاورزی ســنتی 
و صنعت به روز نشــده 
مصرف می شــود. کشت 
انــواع محصــوالت آب بر 

در اســتان های مختلــف و 
صنايعی که به اشــتباه در میانه 

کوير برپــا شــده اند، ســفره های زيرزمینی، 
رودخانه هــا و آبگیرهــای فصلــی و دائمی را 
خشــک کرده اند و کار به جايی رســیده است 
که در اســتان هايی مانند گیالن و کهگیلويه و 
بويراحمد که همواره پرآب بوده اند، بی آبی به 
وضوح ديده می شــود. با اين حال، نمی توان از 
مصرف آب تصفیه شده در شهرها چشم پوشی 
کرد. اصالح تعرفه ای، ســنتی ترين راهکاری 
اســت که در اين وضعیت پیشــنهاد می شود. 
اين روش، بارها آزموده شــده اما مشــخص 
نیســت تا چه اندازه مؤثر بوده است همچنین 
باتوجه به نرخ تورم در کشــور، هرگونه تغییر 
تعرفه ها در مدت کوتاهی اثر خود را از دســت 
می دهد و دوباره وضعیت مصرف به حالت سابق 

بازمی گردد.
نصب کنتور هوشمند و کنترل میزان مصرف آب 
يا برق نیز راهکار ديگری است که چون تاکنون 
آزموده نشــده، میزان اثرگذاری آن مشــخص 
نیســت و از طرف ديگر با توجه به مشــکالت 
مالی دولت و مــردم، چنین راهکاری حداقل در 

کوتاه مدت قابل اجرا نیست.
آنچه برای ما می ماند، فرهنگســازی اســت. 
اگر کسی شــلنگ آب را در کوچه و حیاط 
رها نمی کنــد، به اين دلیل نیســت که 
شــلنگ ندارد! او می داند که آبی برای 
چنین مصارفی وجود ندارد. او اخبار 
نگران کننده را می بیند و می شنود. 
اينجا وظیفه رسانه ها )به خصوص 
و  تصويــری  رســانه های 
شبکه های اجتماعی( است 
که بــدون پرخاشــگری، 
توهین يا تمسخر، وضعیت 
بغرنج کشور از نظر ذخاير 
آبی را به چشــم و گوش 
همه مــردم برســانند. 
تابســتان تازه آغاز شده 
است و روزهای سخت تری 

در پیش داريم.

شهر مکتوب

میثم قاسمی

آب نیست

تقويم / زادروزعدد خبر

ماجراهای شیلیایی 
پابلو نرودا - برنده نوبــل ادبیات 1971 - يکی 
از مهم ترين شــاعران قرن گذشته است و به 
تعبیر مارکز، بهترين آنهــا. اينکه ما معموال 
حوصله ســر زدن به اصل آثار اين بزرگان را 
نداريم که دلیل نمی شود بی خیال حاشیه های 
آنها هم شــويم. مخصوصا که زندگی نرودا پر 
است از اين حواشــی؛ از فعالیت های سیاسی 
جدی اش گرفته )که به نامزد شدن برای انتخابات 
رياست جمهوری شیلی هم کشید و آخرش به 
نفع آلنده کنار رفت( تا اختالفش با بزرگواری 

مثل بورخس.
پابلو در شــهر پارل در 400کیلومتری جنوب 
سانتیاگو به دنیا آمد. پدرش کارمند راه آهن و 
مادرش معلم بود. نخستین مقاله اش وقتی که 
شانزده سال داشت در يک روزنامه محلی چاپ 
شد. با رفتن به دانشــگاه شیلی در سانتیاگو و 
انتشار مجموعه های شعرش شهرت او بیشتر و 

با شاعران و نويسندگان ديگر آشنا شد.
او درباره اختالفش با بورخس در مصاحبه ای که 
با ريتا گیبــرت، روزنامه نگار معروف آمريکای 
التین داشت گفته: »اينکه با بورخس بجنگم 
- چون همه خواستار جنگ من و بروخس اند 
- خیر، هرگز اين کار را نخواهم کرد. اگر او مثل 
دايناسورها فکر می کند، به تفکر من ربطی ندارد. 
چیزی دارد در دنیای جديد رخ می دهد که او آن 
را در نمی يابد و فکر می کند من هم در نمی يابم. 
پس ما با هم توافق داريم.« و درباره سفر عجیبش 
به هند اينطور توضیح داده که: »حس می کردم 
بازيگر فیلمی تمام رنگی، پرشکوه و بی پايانم 
که هرگز نمی توانم از آن رها شوم و تا ابد ادامه 

خواهد يافت.« 
در گواهی رسمی مرگ او در سال1973، علت 
مرگ سرطان ذکر شده  است. مرگ او چند روز 
پس از کودتای ژنرال پینوشــه و کشته شدن 
آلنده رخ داد. عده ای هنــوز هم معتقدند که 
پابلو نرودا مسموم شده و به قتل رسیده، زيرا 
او حامی سرســخت رئیس جمهوری سرنگون 
شده؛ سالوادور آلنده بود و می توانست به رهبر 

مخالفان ديکتاتوری پینوشه بدل شود.

حافظ

مژدگانی بده   ای دل که دگر مطرِب عشق
راِه مستانه زد و چاره مخموری کرد

خیلی از ما در مناسبت های مختلف مثل ايام محرم، 
ماه رمضان يا همین اعیــاد قربان و غدير منتظريم 
زنگ در را بزننــد و قیمه نــذری را بگیرند جلوی 
رويمان و ما هم با يک لبخند پــت و پهن بگويیم 
»نذرتان قبول«. فرهنگ نذری برای نسل ما اينطور 
جا افتاده که ايام عید و شــادی، شیرينی و شربت 
پخش کنیم و ايام ســوگواری منتظر قیمه و قرمه 
باشیم. اما چند سالی اســت که عده ای با نذرهايی 
متفاوت و غافلگیرکننده اين ســنت خداپسندانه 
را زيباتــر کرده اند. مثل نذرهــای فرهنگی که در 
حقیقت فرصت جديدی برای مردم است که اگرچه 
ممکن است وضع اقتصادی شان خوب نباشد، اما تا 
دل تان بخواهد وقت، تخصص و مهارت دارند و همه 
بدون محدوديت می توانند در آن شــرکت کنند. 
مثل کسی که نذر می کند به چند کودک بازمانده از 

تحصیل خواندن و نوشتن ياد بدهد يا کسی که نیت 
می کند به مناسبت اين ايام بخشی از زباله هايی که 
در طبیعت رها شده را جمع آوری کند. در کنار اينها 
نذرهايی هم هســتند که هر کسی به فراخور وسع 
اقتصادی اش به سراغشان می رود، مثل نذر کتاب و 
لوازم التحرير يا نذر اسباب بازی که چند سالی است 
رواج يافته و با استقبال خوبی هم مواجه شده است. 
امسال هم به مناسبت عید غديرخم، مرکز موسیقی 
مأوا با همــکاری هیأت های مذهبــی و گروه های 
مردمی، پويش نذر اسباب بازی را برای گروه سنی 
کودک و نوجوان برگزار می کند. در اين پويش قرار 
است کودکان از بین اسباب بازی های خود يکی را 
به عنوان هديه به کودکان ديگر بدهند تا کمک رسان 
بچه های مناطق محروم، نیازمند، ايتام و سرطانی ها 
باشند. کودکان می توانند اســباب بازی های خود 
را در روز عید غدير به میدان ولیعصر)عج( ببرند و 
به غرفه های تعبیه شده توسط مرکز موسیقی ماوا 
تحويل دهند. يکی ديگر از بخش های اين پويش هم 
ارسال ويدئو از خوانش سرود »هديه اسباب بازی« 

توسط کودکان است. بچه ها می توانند در اين بخش 
اسباب بازی يا عروسک دلخواه خود را برای هديه 
به يک کودک انتخاب کنند و فیلمی با اين مضمون 
که »اين اسباب بازی را برای شرکت در پويش هديه 
اسباب بازی به عشق موال علی)ع( هديه می دهم.« 
 @Hamseday_aseman بگیرند و به آدرس 

در فضای مجازی ارسال کنند.

سال آينده می شود 20 سال که 
من محکوم به آشپزخانه شده ام. 
اين محکومیت البته توسط هیچ دادگاهی تأيید نشده. در واقع هیچ 
دادگاهی زير بار تشخیص اين محکومیت نمی رود. از همان هنگامی 
که خانه پدری را ترک کردم، حکمی نامرئی برايم صادر شد: »به اين 
وسیله اين آشپزخانه از امروز تا مدتی نامحدود به شما اهدا می شود. 
امید است از سپری کردن ســاعاتی طوالنی از عمر خود در آن لذت 

ببريد.« 
ظاهر اين جمله چیز ترسناکی ندارد اما فقط يک محکوم قديمی به 
آشپزخانه می داند که پشت اين جمله معصومانه و جشن و سروری 
که برای تبعید مادام العمر يک نفر به آشپزخانه گرفته می شود، چه 
چرخه ناپیدايی نهفته است. تا کارهايم روی روال بیفتد و ياد بگیرم 
که چطور آشپزخانه را سر و سامان بدهم، ظرف های زيادی شکستم و 
دست هايم را بارها و بارها سوزاندم. حاال ديگر شکستن ظرف و لیوان 
روزانه برايم اتفاق نمی افتد اما هنوز هم اگر سرم شلوغ باشد و همزمان 
چند تا هندوانه با هم برداشته باشم که معموال هم همینطور است، 

دست هايم را می سوزانم.
آنقدر دست هايم را ســوزانده ام که ديگر سال هاست يک کیسه يخ 
ژله ای در فريزر نگه می دارم. راز مقابله سريع با سوختگی های کوچک، 
سرد کردن فوری موضع سوخته است. اگر به سرعت يخ را روی محل 
سوختگی قرار دهید، تاول نمی زند. تاول نزدن دست يک محکوم به 
آشپزخانه مهم است. چون به هرحال با دست سوخته يا غیرسوخته 
بايد کارهايش را انجام بدهد، بنابراين بهتر است که عالج واقعه قبل 
از وقوع کند. بعد از اينکه حداقل به مدت نیم ساعت موضع سوخته را 
خنک نگه داشتم، می توانم به دور ماراتن بی  پايان آشپزخانه با حداکثر 

سرعت برگردم تا بتوانم وقفه به وجود آمده را جبران کنم.
در زندگی يک محکوم به آشپزخانه، نظم و انضباط اهمیت فراوانی 
دارد. شــايد در ســال های ابتدايی که فرزند يا فرزندانی به خانواده 
اضافه نشده اند بشود کارها را به نحوی سامان داد اما با گذشت زمان، 
با اضافه شــدن موجودات جديد کوچک ديگر بدون نظم نمی شود 

کارها را پیش برد.
مهم است که خريدهای آشــپزخانه به موقع انجام شود. مواد اولیه 
موجود تحت کنترل باشــد و البته که اينها به آن سختی که به نظر 
می آيد نیســت. حداقل برای کســی که سال هاســت اين کارها را 
انجام می دهد ديگر آنقدرها ســخت نیســت. هر محکومی کم کم 
برای خــودش نظمی می ســازد. نظمی روزانه بــرای خريدهايش 
می سازد و نحوه سر و سامان دادن اطرافش و پختن غذا را مديريت 

می کند. حتی برای دست سوخته اش 
هم سیستمی اختراع می کند که 
کمتر وقتــش را بگیرد. مثل نگه 

داشتن يخ ژله ای کوچک 
که در رنگ های 
متنوع در بیشتر 
داروخانه ها پیدا 

می شود.
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شیدا اعتماد

مریمی ظاهری

مدیریت زمان با یخ

بی تعارف و تکلف ، مثل همین متــن کوتاهی که می بینید. ما 
منتظريم تا نوشته هايتان درباره مســائل روزمره، مشکالت و 
دغدغه هايتان را برای ما ارسال کنید. اگر اهل طنز و کاريکاتور و طراحی هم هستید 
جايتان اينجا محفوظ اســت. متن يا طرح تان که آماده شــد يک تماس  با شماره 

23023636 بگیريد تا برای رساندنش به ما ، راهنمايی تان کنیم. 

فراخوان

عیسی محمدی 
روزنامه نگار

فاطمه عباسینگاه
روزنامه نگار

حرف زدن در تاريکی 
حــرف زدن در تاريکی پای مرا به 
سینما باز کرد. ســینما از جهان 
ديگری حرف می زد و روياهايش دلنشــین بود؛ گســتره 
وســیعی بود که   ذهن را درگیر می کــرد. در تاريکی اين 
محیط دلنشین بیشــتر خودم بودم؛ خودی که دوستش 
داشتم. غرق شــدن در تاريکی و رويا؛ رؤيايی که با ديگری 
فرق دارد، برايم خود بــودن محض بود. امــا چیزی را که 
دوست داشتم بفهمم اين بود؛ آيا چیزی که می بینیم رؤيايی 

درون يک رؤيای ديگر است.
سینما و ســالن نمايش فیلم مناسب ترين فضا برای آشکار 
کردن روياهايم بود؛ در وضعیتی که همه جا تاريک است و تو 
با کسی ارتباطی نداری و دررؤيای بزرگی غوطه ور شدی و 
بی خبر از هر آنچه در بیرون سالن تاريک سینما در گذر است 
به رؤيا ديدن مشغولی. کم کم داشتم به صرافت بیانیه صادر 
کردن درباب سینما و  رؤيا و فیلم ديدن می افتادم، غافل از 
اينکه صدايم آرامش ديگران را بر هــم زده بود، نفهمیده و 
شايد هم اندکی بی توجه ادامه دادم، و اما رويا؛ همه فیلم ها 
درباره خیال و  رؤيا هستند. درست اينکه رؤيا بین بیداری و 
من فکر می کنم در سالن سینما تماشاچی ها رؤيا نمی بینند 
بلکه اکثر وقت ها نمادها را می بینند. بــا درد آرنج نفر بغل 
دستی و تشر نفر پشت ســری به خودم آمدم. عذر خواهی 
مبسوطی کردم و در صندلی فرو رفتم. حرف زدنم در تاريکی 
داشت به آخر می رسید  و من هنوز حرف نگفته زياد داشتم 
و روياهايم هنوز ادامه داشتند. ولی به ناچار بايد آنجا را ترک 
می کردم چون مخل آسايش ديگران شده بودم. از آنجا که 
عقیده داشتم سینما و تماشای فیلم نوعی مکالمه جهانی 
است- چرا که ســینما زبان مشترک تمام انسان ها است-و 
درحالی که می دانستم روز 12جوالی در تقويم جهانی روز 
مکالمات جديد است،  با دنیای حرف نزده و روياهای نديده 

سالن تاريک را ترک کردم.


