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بــا آمــدن نــوروز طبعــاً همــه
خوشــحال میشــوند و ایــن
فرحناکــی ســنتی خیلــی هــم
خــوب اســت .بــا این حــال یک
تــرس مــدرن هــم قاطــی ایــن
فرحناکــی میشــود .بــرای
شــاعری مثــل مــن ایــن تــرس
میتوانــد مربــوط به نــوع کارهایی باشــد که فکــر میکنم بایــد انجام
بدهم و ندادهام .با این حال فکر میکنم من تا آنجایی که استعدادم
بوده ،کارم را انجام دادهام .شاید با قدری مزاح بتوانم بگویم که من از
پرشتابترین شاعران دوران خودم هستم .با این حال آن ترس مدرن
که گفتم بیش از آنکه از کمکار شــدنم باشــد ،از سرنوشــت حزنانگیز
آدمهایی اســت که قادر به انجام اقدام راهگشــایی برای آنها نیســتم.
بویژه در دهه اخیــر با نامهای رعبانگیزی چون داعش و طالبان و...
در خاورمیانه ،این ترس مدرن بیشتر هم شده است.
موضــوع دیگــری که مســرت بهاری مــرا دچار خدشــه میکنــد ،دیدن
وضعیت معیشــتی مردم منطقه در کشورهای مختلف از جمله ایران
است .فشارهای اقتصادی به مردم یک واقعیت است و طبیعی است
که هر وجدان آگاهی را دچار تشــویش و ناراحتی کند و اگر چنین نکند،
باید اشکال کار را در خودمان جستوجو کنیم .من اخیراً کتاب معروف
ســیمون دوبوار یعنی «همه میمیرند» را پس از ســالها از ترجمه آن
به فارســی خواندم و اتفاقاً شــرحی راجع بــه آن را هم در اختیار همین
روزنامه ایران قرار دادم .مسأله آن کتاب هم مرگ بود .موجود نامیرایی
کــه مــدام در حــال فکر کــردن به مرگ بــود .وقتی داشــتم آن کتــاب را
میخواندم ،احساس تأسف کردم از اینکه مجبورم بگویم در عیدی که
قرار است زمانی برای شادی ما باشد ،خیلی از افراد در حوالی من و شما
زندگی میکنند که از فرط دشواری و فشارهای زندگی ،حتی فرصت فکر
کردن به مرگ را هم ندارند .غمانگیز است و غمانگیزتر اینکه در چنین
اوضاعی ،من نوعی ممکن اســت در همین اتاق سه در چهارم نشسته
باشم و تنها دغدغهام این باشد که وضعیت کنونی خودم را حفظ کنم
تــا گزندی به من نرســد ،چیزی آرامــش و امنیت شــخصیام را به هم
نریــزد و مثالً پرنــده آدمخواری از پنجــره وارد اتاقم نشــود و مرا نبلعد.
این ناشــی از غفلت من از وضعیتی اســت که پیرامونمان جریان دارد
و گاهی دیدن بعضی از صحنهها بدجور آدم را متوجه غفلت خودش
میکند .مثل دیدن پیرمردی که مشغول مسافرکشی است با ماشین در
حال احتضاری که احســاس میکنی هر لحظه ممکن اســت فرمانش
در برود و به آسمان برود .وضعیتی که مشابه آن را شاید تنها بتوانی در
کتابهای مارکز ببینی .اینجاست که آدم از چرت نابهنگامی که دچار آن
شده ،درمیآید و بیدار میشود .این بیداری با تمام دردناکیاش ،جای
خرسندی دارد چون نشان میدهد که هنوز وجدانش آگاه است.
اینهــا را در حالی نوشــتم که احســاس میکنــم این روزهــا خیلی تنها
هســتیم .بــه این باور رســیدم کــه زوجهــا در دو مقطــع از زندگی خود
تنها هســتند .یکی زمانی که تــازه ازدواج کردهاند و دیگری موقعی که
فرزندان شــان ازدواج کردهاند و بار دیگر خودشان ماندند و خودشان.
ما االن در حالت دوم هستیم .پسرم بهرنگ چند سالی است که از ما
جدا شــده و در کانادا زندگی میکند .دخترمان هم اگرچه ایران است،
بــه هر حــال زندگی خــودش را دارد و بیشــتر از طریق تلفــن و فضای
نــه چندان مطلوب مجازی با هم در ارتباط هســتیم .بــه هر حال این
حالوهوای این روزهای ماســت .روزهایی که با تمام ســختیها دارند
میگذرند و ما سعی میکنیم با تمام دشواریهای موجود ،با شادی و
شعف سنتی نوروز و بهار همراهش کنیم.
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نقاش و طراح گرافیک

بیگمان عید نوروز در شــروع فصل بهار
بزرگتریــن و زیباتریــن عیــد مــا ایرانیــان
اســت و از آن بهعنــوان نمــاد پیوندگــر
افــراد و اقــوام ایرانــی و ملــت ایــران یــاد
میشود .ایرانیان نوروز را آغازگر رستاخیز
طبیعت ،با رویش و زایش باغ و بوســتان
میدانند و بر این باور هستند که در نوروز،
همزمــان بــا طبیعــت ،بایــد روزگار نــو را
بــا روان و نگــرش نو ،در تنپــوش تازهای
آغــاز کنند .در میان همه جشــنهایی که
پس از اسالم در ایران بهدلیل بیتوجهی
فرمانروایــان و مخالفت اســامگرایان به
فراموشی ســپرده شــدند ،نوروز توانست
جایــگاه خود را بهعنوان جشــنی ملی در
ایران حفظ کند .دلیل پایدار ماندن نوروز
در فرهنگ ایرانی را میتوان پیوند عمیق
آن با آیینهای ایرانی ،تاریخ این کشور و
حافظه فرهنگی ایرانیان دانست.
حــال دو قدم مانــده به بهــار ،دو قدم
مانــده بــه عیــد ،دو قــدم مانده به ســفر،
دو قــدم مانــده به دیــد و بازدیــد ،دو قدم
مانــده بــه عیــدی دادن و عیــدی گرفتــن
و دو قــدم مانــده بــه آرامش .مــن لحظه
شــماری میکنــم بــرای مانــدن و دیــدن
تهران تا بتوانم نفســی تازه کنم با آسمان
آبــی اش ،هــوای پاکش ،کوههــای دیدنی
و پــر از برفــش و این مســافرت من اســت
در ایــن ایــام کــه بیصبرانــه در انتظارآن
هســتم .خاطــرهای دارم از هــوای تهــران
در ســال  1389کــه بیــش از  80روز هــوای
تهــران غیر قابــل تحمل و زندگــی بود به

همین مناســبت در همــان روزهای آلوده
نمایشــگاهی بهعنوان «تهــران در اغماء»
برگــزار کردم کــه در روز افتتاح نمایشــگاه
جمعی از مدیران شــهرداری برای بازدید
از نمایشــگاه حضــور داشــتند و گلهمنــد
بودنــد آیــا در ایــن شــهر خوبــی و زیبایــی
نداشــت کــه اینقدر تهــران را نازیبا نشــان
دادیــد؟ گفتم چــرا ،بســیار هم شــهرم را
دوســت دارم امــا ایــن هیــوالی آلودگــی
اجــازه دیدن زیباییها را به ما نمیدهد تا
از دیدن و زندگی کردن در شــهرمان لذت
ببریــم .من فقط تهران زیبا را در ایام عید
میبینم تا چهره نادیده تهران دیده شود.
متواضعانــه از شــهروندان عزیــز تهرانــی
میخواهم در این ایام شــهر را پاکیزه نگه
دارنــد تا چشــم و دلمان بــا زیباییهایش
بیشــتر نوازش شــود .به همین مناســبت
پوستری طراحی کردم در ستایش از نوروز
کــه تقدیم میکنــم به بهار و به شــهرمان
تهران .بهخاطر نو شدن ،بهخاطر شادی،
بهخاطــر ســبزی ،بهخاطــر جوانههــا،
بهخاطــر شــکوفهها ،بهخاطــر گلهــا،
بهخاطر جســم و جانمان ،بهخاطر صلح
و آرامــش در جهــان و بهخاطــر عاشــقانه
زیستن.

یکی از آثار تهران در اغما به روایت شیشه گران

