
از آنها که صبح از خواب بیدار می شوی و به آنچه دیشب دیده ای فکر می  ،رویا. اما نه یک رویای ناگهانی

در ذهنت ساخته می شود. آنقدر آرام که شاید چندین سال بگذرد و تو در خالل  کنی. اما رویایی که آرام آرام

آن سالها به هزاران چیز دیگر هم فکر کنی. اما شبی، نیمه شبی، وقتی در خلوت خودت نشسته ای و به هیچ 

وی هم افتاده چیز و همه چیز فکر میکنی، ناگهان آن رویا از میانِ خرمنِ افکار مفید و به درد نخور که آشفته ر

ببین! "اند، بلند می شود، خود را می تکاند، به طرفت می آید و صورتت را با دو دستش می گیرد و می گوید 

و حاال که دیگر خودش را به تو معرفی کرده، حال که او را به رسمیت می شناسی، دیگر نمی  "من اینجام!

جاست و هر از چند گاهی گلویش را صاف می کند توانی بی خیالش شوی. نمی توانی نادیده اش بگیری. او آن

 ."سینماگر شدن"که یادت نرود دنبالش کنی. رویای 

 

وقتش که می رسد، باید انتخاب کنی. باید از اتاق کوچک خود بیرون بروی و دنیا را تجربه کنی. رویاهای دیگر 

اد های متفاوت. هر کدام دستت را نیز در اتاق هستند. با قد و قواره های متفاوت، لباس های متفاوت، پیشنه

به یک طرف می کشند تا دنبالشان روی. تا مالِ آنها شوی. اما تو به یکی قول داده ای. به بچه ی تخسی که 

بیا! من به سرزمین "گوشه ی اتاق ایستاده، در را برایت باز نگه داشته و دستش را به طرفت دراز کرده که 

 "سینماگر شدن"به سینه ی تمامی رویاهای دیگر می زنی و دستان کوچک و تو دستِ رد  "عجایب می برَمَت!

 را در دستانت می گیری و به دنبالش، راه می افتی تا به سرزمین موعود برسی.

 

اکنون در میانه ی راه هستی. رویایت بزرگتر شده، مثل نوجوانِ کله شق و باهوشی گوشه ای نشسته و چشم 

آکادمیک، از پر پیچ و تاب ترینشان گذر ات می  در راه های مارپیچ. "ادا اشتباه برویمب"از تو برنمی دارد که 

دهد و تو فکر می کنی گم شده ای؛ اما رویایت به جهت یابی خود ایمان دارد. هردو امیدوارید به سالمت از 

 این البیرنت خارج شوید. به امیدِ آنکه سرزمینِ موعود، همانجا پشتِ دربِ خروج باشد.

 

هر چه می روی مسیر دشوارتر و راه ترسناک تر می شود. گویی از عجایبِ آن سرزمین، تنها وحشت اش نصیب 

ات شده است. گاه باید از صخره ای باال بروی و گاه از دره ای بگذری. گاه می افتی و رویایت تو را بلند می 

. گاه صدایی از بیرونِ هزارتو می کند، و گاه برمی گردی و می بینی که چند قدم از تو عقب مانده است

ترساندت، و گاه تشویقی طوالنی بی تاب تر ات می کند. دست در دستِ رویایت که اکنون جوانی برومند مثل 

خودت شده، روزهای آخرِ دانشجو بودن را پرشتاب طی می کنی. گاه مارپیچی دیگر در پسِ آن، در انتظار 

ت که بودنت در هزارتوی دانشگاه را گواهی می دهد، به طرفِ آنجا که توست.  و گاه بی پروا، با کاغذی در دس

 رویایت قولش را داده بود؛ می دَوی.



 ه ای اما، پیشِ رویت چه می بینی؟اکنون که با سختیِ هرچه تمام تر به نوکِ قله رسید

غوشش را به رویمان می راستی ما بعد از فارغ التحصیلی از دانشگاه، چه بر سرِمان می آید؟ آیا بازارِ کار، آ

که اکنون بزرگتر از هر  -گشاید؟ آیا نهادی هست که به ما کمک کند از فرازِ قله، با دنیایی از آرزو و یک رویا 

آیا مکانی هست که ما را فارغ از مدرک و نمره،  سقوط نکنیم؟ -زمان شده و همچو همزادی همواره با ماست

ن بسنجد و به ما اعتماد کند؟ و آنچه نیاز داریم تا به رویایمان جامه ی بلکه به واسطه ی استعداد و توانایی ما

در اختیارمان قرار دهد و اطمینان کند که ما از نهایتِ آنچه  -هرچند اندک، هرچند ساده –را عمل بپوشانیم 

مرکز گسترش سینمای مستند و  ،ان ایرانآیا انجمن سینمای جوان در توانمان هست دریغ نخواهیم کرد؟

 ؟ا را همراهی می کننداد های دیگر چنین موزارت علوم و نه تجربی، حوزه ی هنری،

 

چیزی که در ابتدا  مثلزیرِ پایت فراخ است و راه دراز. و چشم انداز  رازِ قله می ایستی و می بینی دشتبر ف

را آسان می  تصور کرده بودی، زیبا. اگر توانا، باهوش، خالق و یا خوش شانس باشی، طنابی می یابی و فرودت

 کنی. اگر نه، باید به سقوطی سخت تن دهی.

شه ای که از . هر توهدف نزدیک شویبا نهایت توانت تالش می کنی از آنچه آموخته ای بهره بگیری و به 

ود برداشته ای را به کار می بندی تا به مقصد برسی. سختی های راه اما بی شمار، و هزارتوی دانشگاه با خ

دک اند. اما سفر. سفر به آنچه سالها رویایش را به همراه داشتی، پر لذت و تکرار ناشدنی یاری کنندگان ان

 خواهد بود.

راستی رویا! رویایت کجاست؟ آن جوان زیبا و حساس که با خود بزرگ کردی، گاه یاری رساندت و گاه یارش 

 بودی، اکنون کجاست؟

ی و خودت را برانداز می کنی، برقی آشنا در عمقِ و صبحِ یک روزِ میانسالی، وقتی جلوی آینه ایستاده ا

. رویایت، اکنون خود تو هستی. تو، او شده ای و او را چشمانت می بینی. می بینی آنچه مدتها گم کرده بودی

 سالهاست در تو می زییَد.

 به امیدِ آنکه تک تکِ ما، رویایمان شویم و رویایمان بمانیم.
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