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داستان زندگی

چون ابر به نوروز رخ الله بشست

احسانرضایی

عکس :ایرنا

بفرماییدفروردینشوداسفندهایما

چند روایت درباره نوروز و حال و هوای آن که انگار هر سال اتفاق جدید برای ما ایرانیهاست

حاال حدود  7دهه اســت که به مناســبت نوروز ویژهنامههای مختلفــی در مطبوعات ایران
منتشــر میشــود .گویا ســال  ۱۳۱۸بوده که روزنامه اطالعات ،در آخرین شــماره سال چیزی
بهنام ویژه نوروز و بهاریه داشــته اســت .البته تاریخ مطبوعات ایران نشــان میدهد که این
ویژهنامههــای نــوروز و بهاریهها در اکثر مجالت بعد از ســال  ۱۳۳۲باب شــد کــه اکثر آنها در
همین دهه ســی متول د شــدند و اســتمرار یافته و تا انقالب آمده و بعــد از آن بعضی تعطیل
و بــه محاق فراموشــی رفته و تنها مجالت  ۲مؤسســه کیهــان و اطالعات بــه همراه مجالت
ت ســالهای دور،
جدیــ د دیگری کــه در دوران انقالب متول د شــده تا به امروز آمده و به ســن 
ویژهنامههای نوروزی خود را دارند .خب ،همین تولید مستمر ویژهنامههای نوروزی باعث
شده که خوانندگان هم هر سال در آستانه سال نو در انتظار دیدن این ویژهنامههای رنگارنگ

روی کیوسکهای مطبوعاتی باشــند .خیلیها که سال به سال نگاهی به جریدههای کاغذی
نمیاندازند ،آخر اســفند که از راه میرســد ســراغ مطبوعــات میآیند تــا حداقل مهمترین
ویژهنامه ســال را از دســت ندهند .شــاید اگر رســم نبو د و سنت نمیشد ،کســی در هیاهوی
روزهای قبل عید به این فکر نمیکرد که در این رسانههای کاغذی میتوان درباره آمدن بهار
و عید نوروز ،ویژهنامهای منتشــر کرد .نوروز برای ما ایرانیها عالوه بر این ویژهنامهها خیلی
چیزهای دیگر هم دارد که در زندگی عادی مردم هر ســال جریان مییابد؛ از خرید شب عید
بگیرید تا ســنتهای نوروزی و ترافیک آخر ســال و عیدی دادن و عیدی گرفتن .این آخرین
صفحه «داســتان زندگی» در سال  97است و این بار میتوانید چند روایت بخوانید درباره
نوروز و حال و هوای آن.

اول سال ،ترمز دنیا را بکشید

دانیال معمار

حواســتان هســت نوروز امســال با همه نوروزهای ســالهای
دیگر فرق میکند؟ حداقل برای خیلیها شاید متفاوتترین
نوروز عمرشــان باشد .لحظه ســال تحویل  98میتواند برای
ی از آدمهــای ایــن روزگار منحصربهفردتریــن لحظــه
برخــ 
تحویل ســال همه عمرشان باشد .چرا؟ امســال از  29اسفند
 97تا  2فروردین  ،98روزها و شبهای نورانی اعتکاف است.
یعنی خیلیها لحظه سال تحویل را در مسجدهای محلهها
خواهنــد بود و با خدای خودشــان خلوت خواهنــد کرد .تا به
حــال چقدر به خودتان این شــانس را دادهایــد که از فرصت
چند روزه اعتکاف ســود بجویید تا ناگفتههایتــان را با خدا در
میان بگذارید؟ فرصتی اســت تــا از خدا چیزهایی را بخواهی
ل گذشــته و در روزمرگیها مدام
که در طول و عرض این ســا 
گم شــان کردهای .خیلیها ایــن روزها خودشــان را برای این
ســفر معنوی آماده میکنند ،برای سفری که در فضیلت آن
همیــن بس که معادل طواف خانه خدا قرار گرفته و همتای

بهار از نو
رکوع و سجود به شمار آمده است.
باالخــره زرق و بــرق روزافــزون دنیــا و حجــم شــگفتآور
ارتباطــات و اشــتغاالت زندگــی روزمــره ،فرصــت توجه به
«خــود» را از انســان میگیــرد« .خــود»ی کــه در بســیاری
از کوچههــای شــلوغ دنیــا چــون کودکــی ســر به هــوا «گم»
میشــود .چه فرصت خوبی اســت که در شروع سال جدید
چنــد روز با خود خلوت کنیم و ارتباط با غیر را تا آنجایی که
میشــود قطع کنیــم و فقط در محضر او ب ه خــود بپردازیم.
بزرگــی میگفــت کــه آدمها ،مثل ماشــینهایی هســتند که
بایــد خودشــان را بــرای عبور از گردنههای ســخت و دشــوار
زندگــی آماده کنند .خب ،این ماشــین را چطــور باید آماده
کــرد؟ گام اول این اســت که بپذیریم ســرعتمان باال رفته و
ایــن پــدال گاز لعنتــی را ول نمیکنیم ،تخــت گاز داریم در
دنیــا میرویم و حواســمان بــه آخرت نیســت .گاهی اوقات
الزم اســت کــه بزنیــم بغل .گوشــهای توقف کنیــم و آبی به

ســر و صورتمــان بزنیم؛ ایــن باتریهای زهــوار در رفته باید
شارژ دوباره شــوند و اعتکاف میتواند همان ناجی ما باشد
در گردنههــای زندگــی 3 .روز ابتدایی امســال میتوان ترمز
دســتی این ماشین را در جاده دنیا کشــید و برای حرکت در
ســال آینــده آماده شــد .عبادت این ســه روزه بــرای تجدید
قواســت .برای رســیدن به آرامش پس از یک ســال ســخت
و شــلوغ اســت .ما ،از دنیا نیامدهایم به دنیا کــه حاال با دنیا
هم ،همه چیزمان روبهراه شود .ما از جایی آمدهایم به دنیا
و بــه همانجا هم باز خواهیم گشــت؛ که گفتهاند اناهلل و انا
الیــه راجعون .پس طبیعی اســت که ما ،بــا چیزی از جنس
خدا آرام میگیریم؛ نه با چیزی از جنس غیرخدا .دل و روح
آدمی ،یادگار ملکوتاند؛ پس با خوشگذرانی و استراحت و
میهمانی و تعطیالت نوروز نمیشــود آرامشان کرد .باید با
خدا ربط داشته باشند .اعتکاف از جمله همین راههای ربط
دادن دل و دلدار است.

ما را به سخت جانی خود

سیداحمدبطحایی

یکــی از ســرگرمیهام این اســت تــوی گوگل کلمــه یا ترکیبی
را بزنــم و ببینــم در ادامــه چــه پیشــنهادهای میکنــد .مثــاً
مینویســم «چگونه باید» و گوگل پیشــنهاد میدهد «چگونه
بایــد کتاب بخوانیــم» و «توبه کنیم» یا مینویســم «آیا باید»
و گــوگل پیشــنهادهای بر اســاس ترنــ ِد جســتوجو میدهد:
«آیــا بایــد از خــدا ترســید؟»« ،کارت ســوخت را بگیریــم؟» و
«در انتخابــات شــرکت کنیــم؟» .برای هر موقعیــت و زمان و
فضایی هم یک ترکیب تــازه میدهم که ببینم اوضاع در آن
حــول و حوش چه تغییری کــرده .دیروز بهخاطر قضیه پایان
سال و تمام شدن سال نود و هفت ،زدم «تهش که» و منتظر
پیشــنهادها شــدم .نتیجه جالبتر از آنی بود کــه تصورش را
میکــردم .ترکیــب و عباراتی به غایــت ســاده و در عین حال
عمومــی« .عشــقی کــه تهش غصــه بیــاره»« ،من کــه تهش

الی کفنــم» و «دل نبند که تهش تلخیــه» .انگاری همه تهها
بــا ناامیــدی و یأس و بــد فرجامی گره خورده باشــند .یا الاقل
فضای عمومی چنین برداشتی از پایانها داشت .این در نظر
خوش
اول ســاده است و طبیعی .ولی وقتی به
ِ
فرهنگ ِ
پایان ِ
ایرانی فکر میکنیم ،میبینیم یک جای کار میلنگد .جایی که
قرار بود باشد و نیست .پایی که قرار بود ستون بعضی چیزها
قاموس «زندگی شیرین میشود» و
شــود و نشــده .آن هم در
ِ
پایان
ه
کلیش
آن
از
که
افتاده
اتفاقی
چه
همه جمع دور ســفره.
ِ
ِ
خــوش و خرم به این وضعیت تراژیک رســیدهایم .آیا اصوالً
ظاهر
بــه چنیــن موقعیتی رســیدهایم؟ فکــر میکنم همیــن ِ
هزل منتشری
تراژیک و بد شــگون ،تهش یک شوخ طبعی و ِ
عین نوشــابه بع ِد سیرابی میشورد و میبرد .اصالً ما
دارد که ِ
ایرانیهــا یــاد گرفتهایم با همه چیز شــوخی کنیم و بخندیم.

آن تقویم دیگر

سیدجواد رسولی

تقویم شمسی برای ما یک چیز بدیهی است .چون داریم با آن
زندگی میکنیم .خیلی طبیعی اســت که اسم دوازده ماه سال
چیست .اینکه پاییز در اولین روز ماه مهر آغاز میشود نیازی به
توضیح ندارد .اینکه شب یلدا یا چهارشنبه سوری چیست و چه
روزی اســت ذهن کسی را به خودش مشغول نمیکند .تقویم
ما بخشــی از فرهنگ ماســت .ایرانــی بودنمان درش ســاری و
جاری اســت .اما وقتی دراین تقویم زندگی نکنیم ماجرا کامالً
متفاوت میشود.
در اغلب کشــورهای دیگر ،بویژه در کشــورهای غربــی ،بهار در
روزی شــروع میشــود که در تقویــم گرگوری (تقویــم غربی که
امــروز دیگــر تقریباً همه جهان آن را به رســمیت شــناخته و بر
اســاس آن کار میکند) یک عدد واقعاً بیربط اســت .بیست و
یکــم مارس .ایــن روز در این تقویم هیچ معنایی ندارد .آدمها
مثل همیشه مشغول کارهای روزمرهشان هستند .در حال کار،
سر کالس ،توی کتابخانه ،در مترو ،در خیابان .برای کسی هیچ
اهمیتی ندارد که بهار دارد شــروع میشود .کسی برایش مهم
نیست که درست در همین روز آن اتفاق حیرت انگیز میافتد.
برای زمین و طبیعت دوره جدیدی آغاز میشــود .کســی خبر
نــدارد مردمانی در ســمت دیگر و در قــارهای دیگر ،چطور این

إسقیانی و َهدی ُر الرع ِد قد أبکی َ
الغماما (سعدی)
ّ
هرچــه ســنم دارد باالتــر مــیرود ،تصویــر عیــد و
بهــار هــم دارد پیچیدهتر میشــود .شــوق و ذوق
کودکانــهای کــه از دیــدن رنگهای تند و تــازه دم
عیــد میآمــد و آن هیجانــی کــه از تصــور رنــگ و
تعــداد اســکناسهای تانشــده الی کتاب نشــأت
میگرفت ،هنوز هم زنده است و بهوضوح در چند
ثانیــه قبل از لحظه تحویل ســال ،ضربان قلبم را
میدانــم که بیشــتر میشــود و تماشــای ماهیها
و شــلوغی جمعیــت برایم هنوز هم تازگــی دارد.
امــا کنــار این حسها ،یــک چیزهــای دیگری هم
اضافه شــده اســت .مثالً فکر کردن به کســانی که
حــاال و امســال دیگر نیســتند ،یا حتی شــاید چند
ســال است که نیســتند و همین ،دلتنگی را بیشتر
هم میکند .گفت ســن آدمی ربطی به ســالهای
تقویم ندارد ،بلکه به میزان غم و غصهای اســت
کــه خــورده .حتی روزهــای قبل از عید هــم برایم
همینطــور اســت .حاجــی فیروزها که ســر چراغ
قرمزها و البهالی ماشــینها میخوانند ،هی توی
ســرم آن توضیح کتابــی وول میخورد که حاجی
فیروز را نماد بازگشت مردگان میدانست و رنگ
سرخ پیرهنش را هم یادآور خون سیاوش شهید.
حتی همین االن که دارم این سطور را مینویسم،
یکی یکی دارد تصویر رفتگان میآید توی ســرم و
یادداشــتی که با مکثها و وقفههای طوالنی دارد
پیش میرود ،باز هم بیشــتر قطع و پاره میشود.
منظــورم از رفتگان هم صرفاً عزیزان یا دوســتان
درگذشــته نیســت .اینجور وقتها حتی خاطرات
خوبــی هــم که بــوده و رفتــه ،لحظات خوشــی که
گذشته ،حتی فیلمها و ســریالهای نوروزی عمر
آدم هــم جلوی چشــم رژه میروند .طاهرهخانم

یادتــان هســت کــه به خــودش میگفــت «بانوی
چنگال به دست»؟ همان سریال بیمزه توی این
حالتها حکم شــاهکار را پیــدا میکند .آیتمهای
طنز «ســاعت خوش»ی آن ســالها بــه گمانم از
تمام طنزهای نوروزی سالهای بعد خواستنیتر
میآید .یا چه میدانم؟ همان کارتون کوتاهشــده
«رابین هود» دیزنی که رســم بود هر ســال روز 12
فروردیــن نشــانش بدهنــد .این چیزهــا ربطی به
کیفیــت آن برنامه یا خــود آن خاطره ندارد .فقط
جــادوی عمر اســت؛ جادویی که شــعرهایی را که
پدربزرگــم روز عید برایم میخواند رنگ افســانه
میبخشــد و کاری میکنــد تــا هیچ شــعر دیگری
بــه گــوش آدم خــوش نیایــد .اســتاد عزیــز مــن،
مرحــوم دکتر ملکنیــا ،یک وقتی حــوض خانه/
آزمایشگاهش را اجاره داده بود به ماهی قرمزها.
تعطیالت که تمام میشــد ،شــاگردهای قدیمی
و جدیــدش ،همــه ،ماهیهایشــان را میآوردنــد
و میانداختنــد تــوی آن حــوض .ماهیهــا آنجــا
یهایشــان بــزرگ میشــدند.
یماندنــد .خیل 
م 
میرفتیــم میدیدیمشــان .دکتــر همهشــان را
میشــناخت« :این یکــی را فالنی عید ســال چند
آورد ،آن یکــی را بهمانــی »...خــب وقتــی کــه یاد
ایــن خاطره میآید ســراغ آدم ،دیگر ردیف تنگ
ماهیها چه جلوهای خواهد داشت؟
بهنظرم اینکه میگویند عید برای بچههاست و این
حرفها ،بیشترش از سر همین ماجراست .بچهها
هنوز بچه هســتند و ســن و انــدوه در وجودشــان اثر
نکــرده و بــرای همین ،دلشــان تنگ نمیشــود .اما
بزرگترهــا بایــد بیفتند دنبال خانهتکانــی و خرید
عیــد و پیدا کردن پرتقال کیلویی صد تومان ارزانتر،
شاید که با این مشغولیتها دلتنگی یادشان برود.

روز را میگذرانند .چطور خودشان را همراه این تغییر طبیعت
میکننــد .آن را اســتعارهای میبینند که میتواند زندگیشــان
را تغییــر دهــد .آن را بهانهای میبینند برای اینکه از نو شــروع
کنند .مثل زمین ،مثل هوا ،مثل درختها ،مثل طبیعت و مثل
تقویم.
ســال اولــی که روز عیــد در بارســلونا بــودم ،با همه وجــود این
تفــاوت بــزرگ را حس کردم .توی کتابخانه نشســته بــودم و با
مقالــهای که مربوط به کالس بعــدی بود کلنجار میرفتم .دل
تــوی دلم نبــود .یک چیــزی مضطربم میکرد .نمیتوانســتم
حواســم را جمــع کنــم و روی متنی که بایــد میخواندم تمرکز
کنم .اینکه برای این همه آدم که دور و برم نشســتهاند و دارند
چیــزی میخوانند ،مســأله حل میکنند ،با هم ســر موضوعی
بحــث میکننــد یا میرونــد مثل هــرروز از کافه دانشــگاه ناهار
بخرند این روز و این چند ســاعت تا تحویل سال هیچ اهمیتی
نــدارد ،غریب و آزار دهنده بود .منطقــی اش البته همین بود.
چرا باید مهم میبود؟ آنها که در تقویم ما زندگی نمیکردند.
مــن بــودم کــه وارد تقویــم آنها شــده بودم .امــا نه کامــاً .من
نــه از تقویــم خــودم جدا شــده بودم و نــه به زندگــی در تقویم
آنهــا عادت کرده بــودم و اضطرابم از همین جــا میآمد .دلم

بــا قیمتهــا .مصیبتهــا .فرجامهــا .بــا انقالب و شــورش و
طغیان .با حقوقهای عقب افتاده .با ســوتیهای مسئوالن و
آخر سال نود و هفت
باال دســتیها .حاال هم که دارد لحظات ِ
میگذرد باز هم میخندیم .میخندیم به این ســخت جانی
اســطورهای .به خودمان کــه چطور توانســتیم دوام بیاوریم و
به ت ِه ســال برســیم .ولی خب رسیدیم .هرچند خاک و ُخلی.
نفس رسیدن ،در این شرایط عجیب
زخم و زیلی .ولی همین ِ
و غریب میتواند چراغی ،اصالً شمعی یا حتی شعاعی از نور
را برایمان در شــروع ســال روشــن کند .که میشــود .که دیدی
شــد .دیدی توانستیم .دیدی زنده ماندیم .پس هنوز میشود
ادامه داد .جان کند .و باز جنگید برای ایدههای نو .راه فرارهای
سال جدید توی گوگل بزنیم چگونه عید خود
تازه .و با شروع ِ
را و ببینیم چه پیشنهادهایی میدهد.

میخواســت کار دیوانه واری بکنم .مثالً بروم روی میز بایستم
و فریاد بزنم «شــما خبر ندارین که داره عید میشــه و بهار داره
میــاد؟ باید جشــن بگیریــم .عیدتون مبــارک .».آنجــا و در آن
کتابخانــه بزرگ قدیمی دانشــگاه ،با واقعیت بیــرون ماندن از
تقویم مواجه شــدم .بیرون ماندن از فرهنگ خودمان ،که حاال
میدانستم مثل خانه اســت .سقف مشترکی که روی سر همه
ما ایرانیهاســت و ما را به هم نزدیک میکند .فرقی نمی کند
کجا باشــیم .و نوروز گل سرســبد این تقویم اســت .استعارهای
است از همه خیرها و خبرهای خوش .از وعده پیش رفتن و رها
شــدن از تاریکی و سرما ،از مژده فرصت دوباره و مجال تغییر.
آن اضطراب فقط وقتی بهتر شد که به دوست ایرانیام پیغام
دادم امشب شام شب عید بخوریم .به سرعت جواب مثبت را
داد .تقسیم کار کردیم .ماهی را من سر راه برگشت از مرکادونا
میگرفتــم .برنــج باســماتی (نزدیکتریــن نوع برنــج به مال
خودمان) را او .به محض رســیدن به خانه کار را شــروع کردیم.
وقتی بقیه همخانهها از راه رسیدند بوی سبزی پلو با ماهی در
خانه پیچیده بود .و با همان قاشق اول اضطراب دور ماندن از
نــوروز جایش را به آرامــش داد .به همان حس خوش عید .به
چند ساعت بازگشت به تقویمی که مال ما بود.

علی سیفاللهی

بــا شــعر مشــکل دارم .گاهــی نمیفهمــم .درک
نمیکنم چرا زیباست ،چقدر زیباست .گاهی انگار
فقــط ُمســکن اســت .میخواهــد آدم را آرام کند.
پــرت کند به دنیایی دیگر .به گوشــهای رؤیایی ،که
نیســت .که فقــط میتــوان دربــارهاش خیالبافی
کــرد .شــاعران وارثــان کلماتانــد ،قبول ،امــا آنها
پشــت
پشــت کلمات پنهان میکنندِ .
همه چیز را ِ
شاعرانگی .انگار فقط به درد وقتهایی میخورد
که میخواهی به چیــزی فکر نکنی .وقتهایی که
میخواهــی لطیف باشــی .انــگار بــه درد واقعیت
نمیخورد .نویســندهها؟ نــه ،آنها هم نــه .در تیم
نویســندهها هم نیســتم .آنها هم کلمــات را بازی
میدهنــد .نوشتههایشــان را طوالنــی میکننــد.
حرفهاشــان را کــش میدهند تا چیــزی بگویند.
پــس کلمهها
یــک داســتان بلند مینویســند تــا از ِ
حــرف مهمــی بزننــد .یــک واقعیــت
و قصههــا
ِ
را بســازند .مــن عکاسهــا را ترجیــح میدهــم.
خشونت عریانشان .بهدلیل
عکسها را .به خاطر
ِ
ثبــت بیرحمانــه جزئیــات .عــکاس میایســتد
جلــوی آدم ،انگشــت میکنــد تــوی چشــمات و
جایــی برای ســنگر گرفتن وجــود نــدارد .به خاطر
همین عکاسها همیشــه تیر میخورند .همیشــه
میمیرند و اسمهاشــان بیشتر میان کشتههاست.
میگوینــد بــه خاطــر همیــن اســت کــه هر کســی
لیست نویســندگان محبوبش را توی جیبش دارد
امــا کمتر پیش میآیــد که به اندازه انگشــتان یک
دســت اســم عکاســی را بداند .آنها غایب هستند
اما عکسهای آنها معجزه میکنند .خوشــیها را
برمیگردانند .تلخی حقیقت را میریزند در کام تو
تا واقعیت را بیشتر لمس کنی .حتی وقتی دلتنگی.
وقتی دلتنگــی ،کلمهها در برابر تماشــای هزارباره
لبخندهــای آدمهــا در عکسها پوچنــد .عکسها
جان دارند .لبخند میزنند .میگریند .بو میدهند.
بهار
رنگهاشــان زنــده اســت .آدم را میبرنــد بــه ِ
هزار ســال قبــل .بــه دورههــای امپراتــوریاش .به
وقتهایــی که در هفت اقلیم میچرخید و دنیا به
سرانگشــتانش وصل بود .کروکی میکشند .آدرس
بهشــت از دســت رفته را میدهند .وعده دیدار
آن
ِ
دوباره را .یا حسرت ندیدنش را .زمان را اسلوموشن
میکننــد و آدم را بــه تاریخچهاش ربــط میدهند.
بــا دیــدن عکسها یا میبینــی هر چه رشــت ه کرده

بودی ،پنبه شده و هر چه پنبه ،سوخته .یا پانسمان
زخمهایــت را عوض میکنند و وزنههای آویزان به
تــنات را جدا .عکسها حجتانــد .گاهی ،آخرین
پناه آدمی .عکسها تغییرها را نشــان میدهند .از
بهارها عکس داشته باشید .عکس بگیرید .بگذارید
سهم پررنگی از زندگی برایتان باقی بماند .بگذارید
به گذشــته میل پیدا کنید .به رؤیابافیهای واقعی.
عکس بگیرید و ســند زنده بودنتان در یک روزگار
را نگه دارید .سالها بعد ،چند ساعت دیگر ،وقتی
آن روزها و ســاعتها و آدمها برای چند روز و چند
ساعتی نیســتند و تغییر کردهاید ،زندهتان میکند.
عکسها بهار را برمیگردانند .بهاری که همه چیز
را سبز میکند .بهاری که همه چیز را تغییر و تبدیل
میکند .دوباره برمیخیزاند و میداند برای تغییر،
بــرای بهتر شــدن بایــد کاری کند .عکــس بگیرید و
ســعی کنید در ایــن عکسهــای تــازه ،در این بهار
تغییر کنید .بهار وقتی شروع میشود که آدم دنبال
نقطهای بــرای تغییر میگــردد .لحظــهای که فکر
میکنــد از امروز بایــد کاری کنم .لحظــهای که فکر
میکند از امــروز از روزمرگیهایم عکس میگیرم،
زبان تــازهای یاد
با دیگــران نرمتر میشــوم ،از اول ِ
میگیرم ،چیزهایی را جابهجا میکنم .لحظهای که
فکر میکند از این به بعد به جزئیات دل میبازم؛ به
چشیدن طعم تازهای ،چشم ریز کردن برای دیدن
گوشــهای ،بو کشــیدن هوایی ،گوش تیز کردن برای
رنگ داســتانی ،همه حواس
فهم الیه کم ِ
صداییِ ،
را پــرت کــردن به ســوژهای ،خیره شــدن در چین و
چــروک صورت پیرزنــی ،درک ابتــکاری ،خندیدن
محــزون
فکــر ابداعــی ،نوای
ِ
بــه ظرافــت طنــزیِ ،
ثبت عکسی،
تنهایی ،صورتگری رنگهای زندهایِ ،
لحظهای سرجا ایستادن و خیره شدن به نقطهای،
کردن اتاقی ،ســرک کشیدن
بههم ریختن و مرتب ِ
عقب
بین کاغذهای کتابهای نخواندهای ،گشتن ِ
بیت تازهای ،پیدا شــدن ســر و کله دوســت تازهای،
شــعله گرفتــن حــس کنجــکاوی ،ماجراجویــی در
پارههای تاریخــی ،دور گرفتن در انحنای دیوارهای
نــان تازه صبحگاهی ،به تن
ایســتگاه مترویی ،بوی ِ
کردن لباس ســفیدی ،پرســه زدن در حیاط صحن
حرمــی ،همکالمی با بزرگ دنیادیــدهای و ....هیچ
لذت کشــفهای تــازه از زندگی
عیدانــهای بهتــر از ِ
نیست .بهتر از تغییر در بهار.

