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،  گرسنگي،فقر. شوند ها روز به روز بيشتر مي  مشكالت و بيماري.با بحران آب رو بروييم. در قرن بيست و يكم  هستيم
.  شويم  به روز تنها تر مي روز،با اينكه در دهكده جهاني زندگي ميكنيم. نمايد و نا امني در سرتاسر دنيا رخ ميجنگ 

ارتباطات انساني . كنيم كارها را به كامپيوتر سپرديم و فقط مديريت مي.سرعت پيشرفت تكنولوژي نفسمان را بند مياورد
جديد باز   گذشته حاضر نيست جا را براي نسل نسل. اند ها حالت جهاني به خود گرفته شود و رقابت روز به روز كمتر مي

ايمان، الوهيت، معنويت، وحدانيت شبيه .  سركش و نافرمان در راه مبارزه با نسلهاي قبلي است،نسل جديد. كند
  . معناي برابري و برادري را در ادبيات كهن بايد جستجو كرد. هاي قديمي شدند افسانه

 يك ساعت گذرانيم و براي صبحها در ترافيك وقت مي. شنويم  ديگر صداي خنده نمي" تهران" در شهر خاكستري ما 
هر جا قدم . همه با هم دشمن شدند. بينيم ها رنگي از شادي نمي در چهره. دويم  تمام روز را مي،آرامش در شب

كسي . بيند ديگر كسي رويا نمي. هاي قشنگ فراموش شدند بحث. گذاري جز انرژي منفي چيزي نثارت نميشود مي
قبل از آنكه كمكي از كسي بخواهي بايد به فكر . نيستهيچكس به فكر ديگري . دهد پاسخي به سالم و لبخندت نمي

كنيم و بعد از رد شدن از هر پله، آنچنان  پايان از همديگر به جاي نردبان استفاده مي در اين جنجال بي. اش باشي هزينه
  . كنيم كه كس ديگر نتواند از آن استفاده كند خردش مي

اما .  شايد بتوانيم حلشان كنيم، به آنها برسيم ،م تا سر فرصتدر اين بين مشكالتي را در صندوق ذهن نگاه داشتي
وقتي براي بررسي و حل مشكالت . ها از دانش جهاني عقب مانيم اي درنگ كافي است تا فرسنگ كدامين فرصت؟  لحظه

  .  بايد دويد ، مجالي نيست. برايمان نمانده
 ملزم به باز شدن ساير ،چيده و باز كردن هر گرههايي تو در تو و سر در گم در مغزمان پي مشكالت همچون گره

  . شود هاي بيشتر مي هر قسمت از اين كالف را بگيريم تا بلكه سر نخي به دنبالش باشد باعث گره. هاست گره
قبل از اينكه . شد بايد تخليه مي.   را نداشتمنهاي خودم و ديگران آنچنان مشغولم كردند كه ديگر توان نگهداري شا گره

  .  ها بپيوندد به جمع ساير گره
ها  دوربين به دست گرفتم و در استوديوي كوچكي به اندازه يك ميز نهارخوري، با چند المپ سفيد و زرد به سراغ گره

آب يخ زد و اطراف . ، در فريزر گذاشتمنخها را در هم تابيدم و گره زدم و درون آب... هاي قالي هاي رنگي از نخ گره. رفتم
 تا بتوانم قبل از آب شدن يخها در اثر ، سرعت الزم بود. ها نمادي از زمان الزم براي باز كردن گره، شايد. نخ ها را گرفت
. ها در ذهن گذشت زمان كافي نيست دانستم كه براي گشودن  برخي گره مي.  ها تنظيم الزم را انجام دهم حرارت المپ

خوردند و  نخها درون نشاسته غوطه مي.  از نشاسته استفاده كردم، پس.اند و ماسيدند ها مدتهاست كه مانده رهگ
در . داد ها مي  جلوه بيشتر و زيباتري به نخ،سفيد مايل به زرد نشاسته. ها را ضد نور گرفتم اين سري عكس. ماسيدند مي

  .  نياز به حل و فصل دارند، هامان هم ردادم كه نشان دهم منطقها را آنچنان كشيده و موازي قرا ها نخ برخي فريم
 ،پس. كردم هايي را بدون يخ زدن و ماسيدن هم ثبت مي بايد گره. ها خيلي نا اميد كننده بودند در پايان مجموعه عكس

 برش كوچك روي با چند. ها را پشت كالك و كالك را روي شيشه پنجره چسباندم گره. از تكنيك ميز نور استفاده كردم
ها  نشاني از پنجره و كادر كالك در عكس كادر را آنچنان بستم كه هيچ. ها را بيرون كشيدم كالك قسمتي از نخها و گره

هاي رويي  آيند و نخ مانده بودند به نظر فلو مي هايي كه پشت كالك باقي نخ. حالت رويايي قشنگي پيدا كردند. نباشد
  . شود پرزهايشان هم ديده ميآنچنان شارپ هستند كه تك تك 

همانطوركه . اي و نخي در هر كادر گره، براي اجراي نهايي از كادر هاي مربع با تقسيمات چهارگانه استفاده كردم
كنيم،  بندي مي مشكالت را طبقه ... مغزهامان را كليشه بندي كرديم و بنا بر معضالت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و

باشد مجالي بيابيم براي . " كالف سر در گم انديشه گذاشتم"نام مجموعه را . ها متفاوتند گره. كليشه و كادر يكي است
 . ها بازكردن گره
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