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 ی عشقهایی دربارهگوییپریشان

 پرستزهیر باقری نوع

ی تئاتر است. منظورم این است که عشق اصالً آن چیزی نیست که آدم عشق یک پیراهن است، یا شاید هم نه یک صحنه

ها دارد. یک مفهوم یا یک کنم عشق وجود جدایی از انسانکند؛ یعنی احساسی که بین دو نفر آدم وجود دارد. فکر میفکر می

شوند. همین ای از آن خارج میوارد و عدهای به آن آیند؛ مدام عدهز آن در میروند و اای در جلد آن میجایگاه است که عده

آور و بعضی هاشون طوالنی و بعضی کوتاه و بعضی قشنگ و بعضی زشت و بعضی شادیخودِ تو، چند بار عاشق شدی؟ بعضی

بار هم بار رومئو و یککبار هملت، یکنند. یکی تئاتر که هربار یک جور روی آن بازی میغمناک، مثل یک صحنه

بینند دست ها هر مزخرفی را که میهای هر تئاتر هم با تئاتر قبلی فرق دارند. بعضی از این تماشاچیراسکولنیکوف. تماشاچی

آید دست بزنند. گاهی بدون توجه به هیچ بینند عارشان میزنند و بعضی از آنها گاهی حتی بهترین چیزها را هم که میمی

 .کنندزدن پرهیز میزنند یا از دست، صرفاً به خاطر اینکه حال تماشاچیان خوب یا بد است، دست میچیز دیگر

میرد. دو نفری که عاشق به نظرم مشخص است که عشق یک نمایش است و به مخاطب نیاز دارد. عشق بدون مخاطب می

عشقِ یواشکی باشد هم همین است، باید نقش دو  شوند نیاز دارند جلوی بقیه ظاهر شوند و نقشْ بازی کنند. حتی وقتیمی

نفری را بازی کنند که قرار نیست کسی از وجود آنها باخبر شود. راستش را بخواهی کالً زندگی یک بازی است، کره زمین 

ها ی شمسی است. ولی درواقع آن صندلیهای دیگر منظومهی بزرگ تئاتر است، جایگاه تماشاچیان هم سیارههم صحنه

کنیم تماشاچیانی داریم؛ کنیم؛ ولی تظاهر مییشه خالی هستند و کسی نیست که ما را تماشا کند، برای خودمان بازی میهم

کنند. دارم ها. البته در خود این تئاتر هم یک عده هستند که همدیگر را تماشا میای، جنی یا چیزی شبیه به آنخدایی، فرشته

 .ی دیگر را نگاه کنندای عدهنامه است که عدهنمایش کنم که درواقع این بخشی ازفکر می

کردم که اگر بخواهیم بازی را تعریف کنیم به واقعیت جدی هم نیاز داریم، یعنی بازی تنها جایی میسر است که قبالً فکر می

هم معنایی ندارد. ولی االن توان بازی را از آن تفکیک کرد. بازی واقعیت دربرابر آن وجود داشته باشد. اگر واقعیتی باشد، نمی

کردم واقعیت باید جدی باشد و بازی نه واقعی است و کنم اشتباه من این بود که فکر میکنم. فکر میطور فکر نمیدیگر این
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های آن گاهی واقعًا که بازی هم جدی است و هم واقعی. زندگی یک بازی جدی و واقعی است که هنرپیشهنه جدی. درحالی

 .دهند و غیرهشوند، واقعاً همدیگر را فریب میند، واقعاً عاشقِ هم میشوهمراه می

ی آن هم همان قوانین فیزیکی و بیولوژیکی و طبیعی است که های جدی و واقعی است. نمایشنامهزندگی واقعاً همین بازی

ی تصادفی ته است. یک نمایشنامهکه کسی این نمایشنامه را ننوشتر اینهمه چیز را ازپیش تعیین کرده است و از همه جالب

ایم و در سناریویی که خودِ آن نیز محصول یک تصادف است وجود آمدهاست. فکرش را بکن، ما کامالً تصادفی در این دنیا به

کشیم. ولی واقعیت این است آوریم و آدم میشویم، آدم به دنیا میشویم، شاد میشویم، دلخور میکنیم. ناراحت میبازی می

تعیین  آورم هم ازپیشپرسی همین جمالتی که من االن به زبان میپیش تعیین شده است. حتماً میکه همه اینها در سناریو از

شده است یا نه؟ شاید شده باشد و قرار است نقش من این باشد که این جمالت را بگویم و شاید هم در این تئاتر و در 

ایم از تئاتربودن کلیت ماجرا آگاه شویم و در مورد آن حرف شده و ما بازیگرها توانستهای ایجاد ی این بازی بزرگ حفرهصحنه

رسد که کارگردانی در کار نیست که بگوییم اگر حواسش پرت شد ما این فکرها نظر میبزنیم. البته خیلی بعید است؛ یعنی به

سری نوشته به ما دادند توانیم بگوییم یکده است، پس نمیشتعیین  ها را بزنیم. نمایشنامه هم که ازپیشرا بکنیم و این حرف

کنیم، با بقیه ای که براساس آن بازی میو ما از روی آن خواندیم و چند خطی هم ما به آن اضافه کردیم. فرق نمایشنامه

کند ما چرا و چگونه بازی کنیم؛ این نمایشنامه تعیین میتئاترها، مثل عشق یا نفرت، این است که این نمایشنامه را بازی نمی

ی تئاتر، همین حرف باید بخشی از گویم زندگی یک بازی است و این جهان صحنهکنیم و چه باشیم. پس اگر من االن می

کنم ی اصلی نقش خودم را بازی میاین نمایشنامه باشد. واکنش تو هم بخشی از آن نمایشنامه است. من براساس نمایشنامه

ی آنچه که در جهان است از ذراتی تشکیل شوم، بر من حرَجی نیست. من هم مثل بقیهیا پر از نفرت میو مثالً وقتی عاشق 

ای که من را به کافه نادری یا آن اتومبیلی که با آن به اینجا آمدم یا راننده تاکسی ۱۰۴ام؛ درست مثل همین میز شماره شده

 .و همه آن دیگر چیزهایی که در راه رسیدن به اینجا مشاهده کردم هایی که از آنها رد شدماینجا آورد یا همان خیابان

من بدن دارم و این بدن مغزی دارد و آن مغز نیز از ذراتی تشکیل شده است. چرا باید تصور کنیم که مغزْ منفعل و فقط معلول 

نان که بدن ما چنین است. کند؛ همچها مشارکت میها و معلولی دادوستد علتهای بیرونی است؟ مغز هم در چرخهعلت

آفرینی داریم. اثرِ یک نمایشنامه نیستیم، بلکه درواقع ما نیز نقشخواهم بگویم انگار باید پذیرفت که ما صرفاً بازیگِر بیمی
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نقش ما و نقش مغز ما و این که چه خواهد کرد و با آن چه خواهند کرد همگی در آن نمایشنامه مشخص شده است. یعنی 

کنی، کنم، یا شادم میشکنم، یا شادت میشکنی، یا من دلت را میآید، یا دلم را میآید، بدم میز تو خوشم میوقتی من ا

های ما چنین کند، چنانچه بدنای است. مغز من و تو براساس آن عمل میشدهتعیینها براساس سناریوی ازپیشی اینهمه

کند. ولی از کجا معلوم که این قوانین برقرار باشد؟ مگر نه این است میطور عمل کنند و هر چیز دیگری نیز همینعمل می

ایم که طبیعت قوانینی دارد و این ایم و با یک مشت فرمول و آزمایش به این نتیجه رسیدهکه ما فقط طبیعت را مشاهده کرده

توانیم به راحتی ادعای م، چگونه میی این قوانین هستیخصوص اگر خود ما نتیجهکنند چه خواهد شد؟ بهقوانین تعیین می

کنیم. کار میکند ما در هر لحظه چهتوانیم بگوییم قوانینی وجود دارد که تعیین میفهم کامل ماهیت آن را داشته باشیم؟ ما می

است که  توانیم مدعی شناخت آنها باشیم؛ تنها در صورتی این امر ممکناگر توانایی شناخت این قوانین را داشته باشیم، می

حال ممکن است چنین نباشد. این توانایی در خود آن قوانین نیز تعبیه شده باشد. خب! البته که این ممکن است، ولی درعین

 .ای در قوانین آگاهی یافته استحداقل االن کسی نیست که بتواند ادعا کند از چنین تبصره

لول، که مغزهای ما هم ی علت و معام چون چرخهعاشق تو شدهخب! همه اینها برای عشق من و تو چه داللتی دارد؟ آیا من 

ی ما ورای قوانین فیزیکی است و حتی عشق هم ورای کنی ارادهبخشی از آن است، چنین حکم کرده است؟ یا واقعاً فکر می

است. میان من و تو  ایم و هوا برمان داشته که خبریها خودمان را زیادی تحویل گرفتهکنم ما آدمآن قوانین است؟ فکر می

و یک سنگ و یک گنجشک و آن کرکس که حیوان خانگی آقای نادری است، چه فرقی وجود دارد؟ فرق که قطعاً داریم، 

کل بیرون از طبیعت یا ورای طبیعت تعریف کند. راستش را حتی من و تو هم فرق داریم. منظورم فرقی است که ما را به

ی جدابافته و ما مفهوم خدا را آفریدیم تا به صورت نیابتی خدایی کنیم. تا خود را تافتهکنم ها خیال میبگویم، بعضی وقت

کنندگان آن، یعنی ما ای هم که نداشته باشد، برای خلقمحبوب و مقصود جهان تعریف کنیم. خلِق مفهوم خدا هیچ فایده

ولی باید بپذیری که عشق هم رویدادی است  دانم برایت سخت است،های بسیاری داشته است. میهای کوچک، فایدهانسان

های علت و معلولی. و عشق هم از قضا نه آسمانی و پرتبختر که زمینی و خاکی است. نقشی در میان دیگر رویدادهای چرخه

شتر های ممکن کدام بازی را بیکند. اما باید از خود بپرسیم از بین بازیها که آدمی آن را بازی میاست در بین دیگر نقش

ها ی طبیعت من و تو را در این لحظه چنان در پس علتبازی مطلوب ما عشق است؟ اگر هست، یعنی چرخهدوست داریم؛ آیا 

http://www.salekenisti.com/


www.salekenisti.com    

4 
 

دانم اگر بگویم بیا این بازی را قشنگ بازی کنیم چقدر معنا دارد، ولی معلول ساخته که با هم این بازی را بازی کنیم. نمی

 .دهمخواهد، من به زیباییِ بازی اهمیت زیادی میارغ از این که دست تقدیر برای ما چه میگویم؛ چرا که فاین را به تو می

های خرد نیست؛ منظورم بازی اصلی، یعنی خود زندگی است. چرا باید به این بازی اصالً چرا باید بازی کرد؟ منظورم این بازی

افل شد که چرا باید تمامش کرد، یعنی دلیلی ندارد که ما یک تن داد؟ چرا نباید تمامش کرد؟ البته نباید از این پرسش مهم غ

کند جواب قدرها هم دشوار نیست. چیزی که آن را دشوار میکنم پاسخ به این پرسش آنطرفه بپرسیم. فکر میسؤال را یک

جواب این سؤال آن نیست، بلکه آن چیزهایی است که دوست داشتیم جواب این پرسش باشد، ولی نیست. مثالً دوست داشتیم 

داشتنی است. همه چیز آن مطلوب و محبوب است، پس باید زندگی کرد. ولی این باشد که زندگی خیلی زیبا و خوب و دوست

دهیم. من به تو گفتم که به زیبایی بازی اهمیت حال به زندگی خود ادامه میدانیم که چنین نیست و بااینهم من و هم تو می

ی زندگی زیبایی آن ی نادری است. گذشته از این باید بگویم که دلیل ادامهاست که زیبایی پدیدهدهم. خب! دلیلش این می

کنم انسان حیوانِ بازیگر است و دوست دارد بازی کند؛ دوست دارد روی صحنه نیست، اعتیاد به بازیگری است. من فکر می

و یا اُفلیا یا هر نقش دیگری. ما دوست داریم در نقش  باشد و دیده شود. مهم نیست نقش هملت را داشته باشد یا هوراشیو

ها بدون کنم بدون این نقشها ما، ما نیستیم. من فکر میها و بدون این نقشغرق شویم و بازی کنیم، چرا که بدون این بازی

سخن بگوییم. ما  توانیم از صرف بودنهای خرد، درست مثل عشق، ما چیزی نیستیم؛ اما نمیاین جلدها و بدون این بازی

کنیم و در لحظه ایم و بازی میهمیشه به کیفیتی هستیم و این کیفیت همیشه در گرو نقشی است که در لحظه برگزیده

اند. یک لحظه مادری و ها متغیر و سیالتوانی صرفاً وجود داشته باشی. وجودداشتن تو همیشه در قالبی است و این قالبنمی

عاشق، یک لحظه معترض در صف نانوایی، یک لحظه فیلسوفی گمراه و یک لحظه عارفی یک لحظه معشوق، یک لحظه 

 .داشتن آن باشیصرف وجود ندارد که مدعی دوست« بودن»منحرف و چیزی به نام 

« من»بودن و نقش داشتن است و این همان چیزی است که تو آن را دوست داری. اصالً  بودن همیشه در گرو در حالِ بازی

هایی چیزی جز همان نقش« تو»و « من»دارد؛ من همیشه در نقش فرو رفته است و همیشه از نقشی بیرون آمده است وجود ن

پرست را بازی کنی، من دوست دارم نقش یک مؤمن را بازی کنم؛ گزینیم نیست. تو دوست داری نقش یک میهنکه برمی

ها یک مبارز را بازی کنم و الی آخر. بدون این نقش تو دوست داری نقش یک عاشق را بازی کنی، من دوست دارم نقش
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کنیم برای این دانیم و گمان میهای ساختگی را اصیل می«من»وجود نخواهد داشت. ولی مسئله این است که ما این « من»

های متفاوت ی ما یک مشت بازیگریم در نقشها واقعیتی وجود دارد و ما همان واقعیت هستیم. تو، من و همهها و بازینقش

کنیم و بودن کل قضیه را فراموش میترین آفت بازیگری این است که بازیتوانیم باشیم. شاید بزرگو چیزی جز این نمی

 .مان را زیبا بازی کنیمشویم. بیا به جای این توهم نقش مورد عالقهدچار توهم می

فیزیکی قوانین مستقل واقعی هستند و یا فقط ما تصور دانیم که آن قوانین ولی راستش را بخواهی باید بگویم که ما نمی

جا که گفتیم، بستگی به کم تا اینبودن زندگی، دستی نمایشنامه و تئاتر و بازیکنیم چنین قوانینی وجود دارند. خب! ایدهمی

باشد، یعنی نه خدایی باشد و نه این دارد که آن قوانین کامالً برقرار باشد. اگر کالً چیزی نباشد که امور را ازپیش تعیین کرده 

چیز ازپیش تعیین نشده است و این یعنی این که هر کس، درهرحال نقشی براساس خدایانی و نه قوانین طبیعت، یعنی هیچ

گیرد چه بکند و چه بگوید. ی خاکی در لحظه تصمیم میکند. یعنی هر هنرپیشه روی این کرهخواهد بازی میآنچه که می

البداهه چیزی بگویند شان مجبورند فیها با آن مغزهای فندقیکیفیت و مبتذل که در آن اغلب آدمی بینامهیعنی یک نمایش

شود اگر یک فهمی چه میو کاری بکنند. بعید هم نیست این طور باشد؛ به کیفیت این نمایشی که برقرار است نگاه کن. می

کس نقشش را به خوبی شکسپیر ی دستاوردهای بشریت؟ شاید هیچد قلهچیزی بنویسد و آن هملت بشوبابایی پیدا شود، هملتی

ی بشریت همین باشد و نتوان از آن عبور کرد؛ هرچه هست میلیاردهامیلیارد و چند نفر مثل او بازی نکرده باشد و شاید هم قله

یادماندنی های خوب و بهک بازیتووآور است که در آن فقط تکاند و بشریت یک تئاتر مضحک و کسالتانسان آمده و رفته

های خیلی خوب اجرا شده است. مثالً خود ما را نگاه کن، چقدر مزخرفیم. یک مشت کالهبردار قالبی که مدعی هستیم نقش

ایم و کنیم و غیر از خودمان هیچ احدی را هم قبول نداریم، ولی واقعیت این است که ما یک مشت ابلهرا بااصالت بازی می

کنند بهترین بازیگران دنیا هستند چندمی فکر میهرچه زودتر به این واقعیت واقف شویم. بازیگرهای قالبی و رده بهتر است

کردن خیلی هم جذاب است، ولی کنند. نقش ابلهان را آگاهانه بازیخوبی بازی میو درواقع دارند نقش یک مشت ابله را به

کنی، طور دیگری است. اگر آن قوانین فیزیکی از اول بوده باشند، با این وقتی فکر کنی عقل کلی و نقش ابلهان را بازی 

توان این کیفیت نازل را گردن طبیعت و قوانین آن انداخت. این نمایش ازپیش تعیین کیفیت نمایش بشریت، تا این لحظه می

باشد؛ چه کلیات و چه جزئیات آن. توانم بپذیرم وجودی صاحب خرد و مهربان آن را طراحی کرده شده باشد یا نباشد من نمی
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بینم یک تئاتر مضحک و سطح پایین است که اگر بر فرض از من نخواه که کور باشم و واقعیت را نبینم. آنچه من می

کارگردانی هم داشته باشد، هر چه که باشد مهربان و خردمند نیست. اگر کسی یا چیزی دنیای به این درندشتی را کنترل 

شود. مثالً فکر کن فردا یا اصالً همین دو ساعت دیگر چه اتفاقی خواهد افتاد؟ پیرو هیچ حساب و اک مینکند، خیلی ترسن

کتابی نباشد. خب! در این شرایط همه چیز خیلی ترسناک خواهد شد. فکرش را بکن، ممکن است هر اتفاقی بیفتد. مثالً ممکن 

باره به یک شیر غران تبدیل شود! باید اعتراف کرد که انی، یکخوای و این متن را میاست همین میزی که پشت آن نشسته

باره به یک سوسک یا حشره تبدیل شوی یا حتی فکر کن وقتی این صحنه واقعاً ترسناک است. مثالً فکر کن خود تو یک

در جنگل در باره آن شخص به خاکستر تبدیل شود و یا حتی بدتر از آن تصور کن وقتی عصر، بوسی، یکداری کسی را می

اند در واقع هیوالهایی هستند که های جنگل بودهپنداشتی درختروی هستیم متوجه شویم آن چیزهایی که میحال پیاده

آیند و همان موقع آنها از خواب بیدار شده و تا دم در منزل دنبالت کنند و با صدای مهیبی هنگام خواب به شکل درخت درمی

قوانین طبیعت و خداوند و خالصه هیچ چیزی نباشد که بتوان با استناد به آن گفت طبیعت همچین بلندبلند به تو بخندند. اگر 

چیز روی هواست؛ آدمی هم که روی هوا بودن را دوست ندارد و بی سروصاحب و یلخی نیست، باید این را پذیرفت که همه

رست کند و خیال کند روی آن جایش امن انگار با طبیعت انسان ناهمخوان است مجبور است زمین سفتی برای خودش د

شده است یا مثاًل یک صاحب خرد تعییندهید براساس یک سناریوی ازپیشاست. وقتی تصور کنید کارهایی که انجام می

صاحب هم سروشود که کل دنیا، که در اختیار و کنترل تو نیست، بیمهربانی همه چیز را در کنترل دارد، قلبت مطمئن می

طور باشد؟ ی واقعاً چرا باید خیال کنیم جهان حساب و کتابی و سروصاحبی دارد؟ جز این است که دوست داریم ایننیست. ول

سروصاحب و کنند جهان بیهایی را بازی کنیم که گمان میآیا دلیل دیگری هم داریم؟ چرا نباید مدتی نقش این آدم

تواند کند میقش ملزوماتی دارد. آدمی که به جهان چنین نگاه میکتاب است؟ پاسخ سؤال اول این است که این نوحساببی

تواند از دست کسی تواند به دیگری اعتماد کند، میتواند از کسی توقع داشته باشد کاری را انجام دهد، میریزی کند، میبرنامه

طور یک آدم نقش قاتل را همان شودتواند از چیزی ناراحت شود، یا چیزی هست که شادش کند. ببین نمیدلخور نشود، می

ها بتوان ی آن تفاوتکند. باید تفاوتی داشته باشدکه با مشاهدهبازی کند که نقش پلیس و مقتول و پاانداز و غیره را بازی می

ی آن است. اگر من بگویم جهان روی هوا است ها است، وجه مشخصهگفت این نقش فالن است، چرا که واجد این ویژگی

شود لنگد، نمیکند همه چیز روی حساب و کتاب و عدل است یک جای کار میثل آن کسی زندگی کنم که فکر میو درست م
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هایی داشته کند همه چیز توسط قوانین طبیعت ازپیش تعیین شده است، باید فرقدرست مثل کسی زندگی کرد که فکر می

چیز مشخص است و اگر امور چیز سرِجای خودش است و همههچیز روی هوا است، من نباید وانمود کنم که همباشد. اگر همه

چیز روی هوا است، پس ممکن است هر اتفاقی بیفتد؛ ممکن است جور دیگری پیش رفتند دلخور و سرخورده شوم. اگر همه

شود ی آقای زیبن تبدیل به یک دسته گل مجلسی ی خانهباره به یک حشره تبدیل شوم، ممکن است آتش درون شومینهیک

های مشابه که بیفتد نباید خیلی هم متعجب یا ها و اتفاقکه با آن به خواستگاری خانم بلوطی برویم و هر یک از این اتفاق

ای باز کرد. هر چیزی که اتفاق بیفتد، اتفاق افتاده ناراحت یا شاد شد، نباید به چیزی دل بست و یا روی چیزی حساب ویژه

ای در بازی آنها وجود ندارد که اند، ولی هیچ وجه مشخصهکنند نقشی را برگزیدهه وانمود میشناسنم کها را میاست. خیلی

گویند پیرو عقل هستند و قرار است نقش آدم ام که میهایی را دیدهکنند؛ مثالً من آدمبتوان براساس آن گفت نقش بازی می

هایشان با همان افرادی که خودشان را احمق توصیف وشیها و خعاقل را بازی کنند، ولی زندگی آنها، آرزوهایشان، ترس

های عاقل نیست و خودشان اند نقش آدماند نقشی که برگزیدهشناسم که خودشان معترفهایی را میکنند فرقی ندارد و آدممی

 .آیددانند باورهایشان با عقل جور درنمیهم می

بازاری که اند، ولی با یک حاجیاند در حال اجرای این نقشستند و مدعیگویند عاشق یک بابایی هام که میهایی را دیدهآدم

دهند آید و چه چیزی ازدست میگردند که چه چیزی گیرشان میچرتکه دست گرفته تفاوت چندانی ندارند و به دنبال این می

در آن همه جوره برد و باخت برایت کنند. نقش عاشق همان است که و اگر در این ترازوی هزینه و فایده ضرر کنند، تغییر می

بردن از وجود شخصی که نقش معشوق را بازی السویه است و فقط و فقط به دنبال شادکردن معشوقی و یا فقط حظعلی

حال چرتکه دستش کند و درعینگوید نقش عاشق را بازی میکند تا تو نقش مقابلش را بازی کنی، ولی وقتی کسی میمی

های بزرگی نداریم. ی آموزش بازیگری در تمدن بشری انسانیم به ریشش بخندیم. به نظرم ما در زمینهگرفته است، حق دار

هایی را به شکل اصیل بازی اند نقشها به شکل گسترده توهم داشتههای متفاوت تاریخی دیده شده که آدماغلب در دوره

های هایی در گروهاند. اصاًل نقشکم آزار دادهاند یا دستردهاند و دیگران را که در توهم آنها شریک نشدند، نابود ککرده

دار شوی؛ ی روشنفکری عهدهاند. فکر کن بروی نقش یک روشنفکر را در یک حلقهاند که بالقوه خطرناکمختلف تعریف شده

ای. باید وانمود ی نکردهباز باشی وگرنه نقش روشنفکری را درست بازبازی شده و مجبوری مثل آنها حقهبا یک مشت ابله هم
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دانی و اگر مشکلی در دنیا وجود دارد به این های بسیارچیزدان هستی که خیر و صالح جهان را میکنی عضو گروهی از انسان

اند که سخنان گهربار تو را بفهمند و از آن پیروی کنند. باید وانمود کنی مشعلی دردست ها به سطحی نرسیدهدلیل است که آدم

قُلت بیاورد قطعًا بودن تو إننشانشناسی، هر کس هم در راهای دارد و نه راه را میای، در حالی که نه مشعلت شعلهگرفته

 .انسانی مرتجع و مخالف پیشرفت و توسعه جامعه است

دهد تو می ثباتی است. نوعی پایداری بهبرد که جهان، جهانِ شدن، تغییر و بیهایی است که از یادت میعشق یکی از نقش

توانی به او تکیه و شود، همیشه هست و همیشه میدهد و چه میو باور به اینکه کسی هست که فارغ از اینکه چه روی می

اعتماد کنی، همیشه تو را دوست خواهد داشت و تحت هر شرایطی به تو وفادار باقی خواهد ماند. چنین ثباتی در این جهاِن 

دهد تا در این جهان احساس تعلق و آرامش کنی. عشق چنین خصوصیتی دارد و بسیاری به یخاطر ممتغیر به تو اطمینانِ

بخشد که خیالت گردند. احساس تعلقی که به زندگی تو چنان معنایی ثابت و پابرجا میدنبال این آرامش و احساس اطمینان می

ها را بازی کنند، اما تعداد کمی توان آن را ین نقشها دوست دارند اکند. خیلیچیز تغییری در آن ایجاد نمیراحت است هیچ

های خون خود از کعب که با قطرهبنتشود رابعهکند به کندن کوه و یک نفر میشود فرهاد و شروع میدارند. یک نفر می

د بازیگر خوبی برای انها را درآورده و وانمود کردهاند که ادای عاشقگوید. ولی میلیاردها نفر در طول تاریخ بودهمعشوق می

حال اصرار دارند ی آنها نیست و استعداد این نقش را ندارند، باایناندازهبازی عشق در حدو هایی کهنقش عشق هستند. آدم

کنند که زنند. همان اشعار و ابیات را بازخوانی میهم میاین نقش را بازی کنند. جماعت مضحکی هستند که حال آدم را به

شان هر چه باشد عشق کنند، ولی مسئلهبندند و خود را جای آنها تخیل میشان را میو فرهاد آمده و چشماندر وصف مجنون 

شوند و هر بار هم بدتر از دفعه کنند که هر هفته و هر ماه عاشق شخص جدیدی میخود را بد بازی می نیست. آنقدر نقش

دارد. نقش عشق نقش بسیار دشواری است؛ وامیر هم آدمی را به خنده اند که از راه دوکنند. آنقدر تقلبیقبل نقش بازی می

شدن معشوق است. این داشتههای خودت بگذری، جز یک خواسته و آن هم دوستباید آماده باشی در آن از همه خواسته

فقط تصوراتی دارند  داشتن معشوق هم ندارند وای به دوستاند که حتی عالقهقدر درگیر خودخواهی و خودپرستیجماعت آن

شود هیچ فهمی کنند و مشخص میباشک بازی میرسد، قایمکنند چیز جالبی است، ولی وقتی نوبت به بازی میو گمان می

سازد که همه را بخشد و چنان انسان را از جهان و چرندیات آن رها مینسبت به آن ندارند. عشق چنان به زندگی معنا می
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ها حتی عشق را هم به اسارت کنند. اغلب آدمبخشی عشق را تجربه میافراد بسیار کمی رهاییکند، ولی فقط وسوسه می

های عاشقانه است و هر تر از هر اسارت دیگری. ادبیات ما مملو از داستانکنند؛ اسارتی شدیدتر و بزرگجدیدی تبدیل می

سل بشر نیز از جمله اهدافی است که زنان و مردان را به زور نقش عشق را بازی کند. بقای نکند باید بهسروپایی تصور میبی

تر وجود ندارد. به من چه ربطی دارد که نسل بشر بقا پیدا دارد. بقای نسل بشر؛ هدف از این احمقانهبازی نقش عشق وامی

ی خطیر را بر دوش هکند؟ چه کسی این وظیفی من این باشد که نسل بشر ادامه پیدا میکند. چرا باید مسئلهکند یا نمیمی

ای به نام بقای نسل بشر بر دوش ماست؟ چرا باید نقش کسی را بازی ما گذاشته است؟ بر چه اساسی متوجه شدیم که وظیفه

 اش حفظ بقای بشر است؟کنیم که وظیفه

توان دارد که می کند که اموری ثابت و فارغ از تغییر در جهان وجوددوستی برخالف عشق برای آدم این تصور را ایجاد نمی

تحول و جهان پر از درد و رنج درحالِ شدن و جهانِبا آنها زندگی را معنادار کرد. پذیرفتن دوستی با پذیرفتن جهانِ درحالِ

های آن کاسته تر شده، از سختیتحمل ِکند تا این جهان قابلجمع است. دوستی تنها این امکان را برای ما فراهم میقابلِ 

کند روح و کند و انسان گمان میبینانه از عشق است. عشق روح و جان آدمی را تسخیر میی واقعیک نسخهشود. دوستی 

شوی، انگار روحت به جایی بیرون از جهان رفته، به عالمی که در آن تغییر و جانش ورای این جهان است. وقتی عاشق می

رسی که ورای این جهانِ شدن و شوی به این باور میی عاشق میتغیر راه ندارد و به عالم ثبات و کمال وارد شده است. وقت

رو براین مدعی هستی روحت هم به آنجا رسیده و یا به آن دسترسی دارد؛ ازاینتغییر، عالم ثابت و باالیی وجود دارد و عالوه

ل دیگری است. دنیا برای کند که انگار زندگی چیز دیگری شده است و انگار دنیا به شکعاشق طوری نقش خود را بازی می

اهمیتی عاشقْ دنیای شدن و تغییر نیست. دنیا از دو بخش تشکیل شده؛ یک بخش آن که دنیای تغییر و تغیر است، دنیای بی

تواند نقش عاشق را درست بازی کند. عاشق باید ایمان قوی داشته باشد، باید مؤمن است. برای همین است که هر کسی نمی

کند به جهان واال و ثابت، یعنی به بینی الزم برای عشق را هم ندارد. آدمی که وانمود میباال نباشد، جهانباشد و اگر عالم 

های بسیاری هستند که وانمود بنیان عشق ایمان دارد و درواقعیت به چنین جهانی ایمان نداشته باشد، آدمی قالبی است. آدم

کردن نداشتن به جهان باالست. آدمهای دورو و مزوری هستند که نقش بازیاناند و دقیقاً مشکل آنها همین ایمکنند عاشقمی

زنند. اگر به وجود جهان واال ایمان نداری، از عشق هم سخن مگو. آن هم میآنها آنچنان تصنعی است که حال همه را به
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ن سیال و شدن است، ولی اگر جهان به احتمال زیاد وجود ندارد و به احتمال قوی تنها جهانی که وجود دارد همین جها

گزینی چنین باشد که دنیای واال و ثابت را باید مفروض بگیری، تنها در این صورتی این کار را بکن خواهی نقشی که برمیمی

که باور داشته باشی، چنین جهانی وجود دارد. اما نقش عشق این دوروبرها ممنوع است، ی آن برآیی درصورتیکه از عهده

ها اغلب پیشه آماده کنند وجود ندارد. آدمآفرینی در نقش عاشقکه کسی را از سنین کودکی برای نقشن اینیعنی امکا

ی این اشعار و ابیات عشق به خداوند است و اصالً عشق زمینی و عشق مجازی عشقی گذرا است که گویند منظور از همهمی

کامالً ممنوع است و در هیچ یک از دروس به خود عشق به نباید خیلی به آن دل بست. صحبت کردن از عشق در مدرسه 

ها آنقدر شود. اگر معلمی خودش بر حسب ذوق بخواهد در مورد عشق صحبت کند، بچهعنوان یک موضوع پرداخته نمی

ها است که باعث شده در صد سال اخیر حتی یک شود. نبودن همین آموزشکنند که ذوق معلم کور میهای عصبی میخنده

اند و این خأل با ادعاهای های تاریخی شدهها تبدیل به اسطورهرهاد و مجنون هم تحویل جامعه ندهیم و این مدل شخصیتف

مقداری مدعی عاشقیت شود. اگر یک فرهاد در میدان تجریش وجود یک مشت مدعی قالبی پر شده و باعث شده است هر بی

پیشگی توانست ادعای عاشقسروپایی نمیدیدیم دیگر هر بیشدیم، او را میداشت و وقتی از کنار میدان موردِنظر رد میمی

انداخت و خودش متوجه این فاصله و دید که فرهاد بودن چطور است و بعد به زندگی خود نگاهی میکند؛ با چشمان خود می

ه آدم قالبی چه چیزی را تأیید برد، ولی اهمیت ندارد کتردید عشق فرهاد را هم زیر سؤال میشد؛ هرچند بدونتفاوت می

داشت که هر برد. وجود یک فرهاد در میدان ونک یا تجریش تنها از این حیث اهمیت میکند و چه چیزی را زیر سؤال میمی

ها ادای چه بودن خودش شود و دیگران متوجه شوند که این کودنکرد تا متوجه قالبیای این فرصت را پیدا میفرد قالبی

 .آورندمیکسی را در

دردیگری دارد که با میل به خودنمایی و خودستایی آدم قالبی ناهمخوان است. همین عشق یک نوع دگرخواهی و ذوب

شود اش مانند زانوی شتر پینه بسته و نمازش ترک نمیزند، مثل آدمی که پیشانیهم میناهمخوانی است که حال آدم را به

طور که ای هم داریم و همانداری سلیقهخورد. راستش را بگویم یک نوع دینردم را میکند و مال متواند دزدی میولی تا می

اندگابانا و از این چیزها بپوشد و موهایش را فر کند و فالن موسیقی گوش دهد و سفر برود، یکی دوست دارد گوچی و دولچه

ی گوش بدهد، مرتب هم برود زیارت قبور رز بزند و مداحهایش را بلند کند عطر تییکی هم هست که دوست دارد ریش
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شان پینه که پیشانیاستکنند، این درحالیای که دارند انتخاب میهای خود را براساس سلیقهها نقشمتبرکه. خیلی از آدم

بی هستند کنند. از یک نظر بازیگران قالدار را بازی نمیداران را دارند، ولی نقش دینی دینکنند؛ سلیقهبسته و دزدی هم می

اش تواند بگوید سلیقه اش عشقی است، یعنی سلیقهشان نیست. ولی کسی نمیو از نظر دیگر قالبی نیستند. درواقع فقط سلیقه

اند و کعب و دیگر عاشقان تاریخ وجود نداشتهبنتگاه فرهاد، رابعهکعب است، شاید واقعًا هیچبنتاین است که وانمود کند رابعه

تواند واقعاً به این باور برسد که ی بشر خارج است. آخر شاید انسان نمیکردن آن از عهدهی است که بازیاساساً عشق نقش

کنم اگر انسانی به خدا باور داشته باشد چگونه عمل خواهد کرد. منظورم این عالم باالیی وجود دارد. من همیشه فکر می

سانی است که واقعاً بر این باور است که خدایی وجود دارد. آیا اصاًل ی دینی دارند نیست؛ منظورم انوجودهایی که سلیقهبی

تواند بگوید شاءاهلل، در حالی که میوقت خود را وقف کاری غیر از سخن گفتن با خدا خواهد کرد؟ آیا هرگز خواهد گفت ان

ارزشی مدعی رگی است، ولی هر فرد بیاگر تو بخواهی؟ ادعای باور به وجود خداوند یا باور به وجود عالم باال ادعای خیلی بز

تواند صورت قالبی هستی. شاید بشر واقعاً نمیآن است. اگر واقعاً به چیزی باور داشته باشی باید آن را در اعمالت دید، درغیراین

ق هم به جهانی ورای این جهان باور داشته باشد و هر کس مدعی باور به چنین جهانی است، انسانی قالبی است. شاید عش

شدن با واقعیت جهان و زندگی ما در آن، یعنی مثل خدا و دین یک داستان است تا ما مشغول باشیم و شاید مانعی برای مواجه

بودن بودن کند محکوم به قالبیموجوداتی فانی در جهانی در حال شدن و بدون ثبات. اگر چنین باشد، هر کسی وانمود به عاشق

 .است

ازآن، ای که پیشکنند. واژهی عشق استفاده میی انسان با خدا از واژهرن پنجم برای توصیف رابطهعرفای مسلمان بعد از ق

شده ی انسان و خدا، از تعبیر محبت استفاده رفته است. پیش از آن، برای رابطهکار میی بین زن و مرد بهاغلب، برای رابطه

کنند اساس عشق مجازی را تعریف میزن و مرد است و برهمین توان گفت عشق حقیقی همان عشق بیناست. بنابراین می

هایشان مدام از تصویر شوید در تصویرسازیکه عشق بین انسان و خدا است. اگر به توصیف این عرفا نگاه کنید، متوجه می

ت که داوود در آن برند. مجلس بزمی که یاری در آن است، آدمی زیباروی و غیره. یا مثالً بهشت جایی اسانسانی بهره می

کنند و سپس از شود. اول خدا را انسانی میخواند و می هست و یار، که همان خداست، هم آنجا نشسته و رؤیت میآواز می

گویند. عشقی پایدار که در آن هیچ نوع درد و رنجی نیست و بدترین عذاب محروم ماندن از آن عشق نسبت به او سخن می
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با آن معشوق است. انگار که معشوق زمینی را از تمام نکات منفی پاک کرده باشی تا مطمئن است و بهترین نعمت دیدار 

وفایی، خیانت، دیر آمدن شکستگی، ناراحتی، بیتواند وجود داشته باشد، بدون دلشوی که امری ثابت و پایدار به نام عشق می

شود و اند که نه پیر میرت را تعیین کند. معشوقی برگزیدهسر قرار و غیره. این عشق قرار است معنی زندگی در این دنیا و آخ

دهد و سواد است، که زیباترین و داناترین وتواناترین است. چنین مفهومی به آدمی آرامش مینه زشت است و نه لمپن و بی

آن را برای خودش کند که به آن تعلق داشته باشد. آدمی وقتی جای ثابت و محکم را نیابد، جای ثابت برای آدم خلق می

او به آن احتیاج دارد تا بتواند با آرامش به زندگی خود ادامه دهد. مطمئن شود که زندگی او معنادار است سازد، چون روان می

نفس  ِدهد، هم معنا و هم عزتیافتن به واالترین موهبت هستی را داراست. هم آرامش میو او جانوری است که توان دست

شوند رسند، مدعی میای متافیزیکی میشناختی به نتیجهن است که آنها که از این حاالت خوش روانبخشد. مسئله ایمی

 به خود «خوش حال» از. است عشق جنس از که باشد داشته وجود ایرابطه تواندمی او و ما بین خدایی وجود دارد و 

 .است گوییگزافه پرداختن، جهان امور مورد در گیرینتیجه

توان حسی پایدار و ثابت نسبت به کند، معشوق تغییر نکند، چگونه میچیز تغییر میدر این دنیای متغیر که همهولی اگر 

تواند ثابت و برقرار باقی بماند؟ آن حالت اولیه که آدمی ای در حال تغییر و دگرگونی داشت؟ خود همین حس چگونه میپدیده

کند. تنها دهد یا شدت آن تغییر میرود یا تغییر حالت میمعمواًل ازبین میکند پس از وصل در عشق نسبت به کسی پیدا می

آید این است که هرگاه آن حالت در حال مردن است داشتن آن حالت که در ابتدای آشنایی با شخصی به وجود مینگهراه ثابت

وجود نیاید، باید همواره خود ل بهکه حس عشق در ما ثابت بماند و در آن اختالعاشق شخص دیگری شویم! یعنی برای این

شود همان حس ثابت در حال تکرار است. هر بار که عاشق انسان را در معرض عشق بگذاریم. هر بار که آدمی عاشق می

گر. اگر بتوان تر، یکی ساده و یکی ویرانشوی، هر کدام از اینها تفاوتی با دیگری دارد. یکی شدیدتر و یکی خفیفمتفاوتی می

آن عنصر مشترک میان آنها یا شباهت بین آنها سخن گفت، به شکلی که بتوان همه آنها را عشق نامید باز هم عین هم از 

رغم داشتن حس عشق و عاشق ماندن مدام بهنگهنیستند. ممکن است برخی از انواع عشق نامطلوب باشد. در این حالت ثابت

کند چیست و تنها همان عنصر باید دریافت عنصری که عشق را مطلوب می ها مطلوب نخواهد بود. در این حالتتغییر معشوق

ماندن آید و ثابتوجود میماندن عشق به یک نفر توهمی است که با جدی نگرفتن ماهیت تغییرپذیر بهرا ثابت نگه داشت. ثابت
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تر از تا کیفیت عشق ثابت باشد و مهمماندن تغییر نکردن باشد عشق باوجود تغییر معشوق نیز توهم است. اگر منظور از ثابت

ی عشق در حال تغییر است، شدن و تجربهکنم و ظرفیت و توان من برای عاشقهمه اینکه من هم ثابت نیستم و تغییر می

ی عشق در من به همان شکل باقی خواهد ماند که اولین بار بود نیز ، ولی تجربهدر نتیجه این توهم که من تغییر خواهم کرد

 .هم استتو

اند که به او برسند. در ذهن کنند و بسیار مایلام که نسبت به شخصی احساس خیلی قوی پیدا میهای زیادی را دیدهمن آدم

توان این رویا را محقق کرد. این احساس عمیق واقعی که آدم پر از کنند با او بودن چطور است و چگونه میخود تخیل می

ها زیادی بزرگ است که بعد از مدتی دانم تحمل آن را ندارند یا این احساس برای روح آند و نمیکننشود را تجربه مینیاز می

کنند به زنند و شروع میشوند باید با همین احساس زندگی کنند و توان رسیدن به آن آدم را ندارند، زیر میز میکه متوجه می

رفتند کنند. اگر تا دیروز هر جا میبردند. به او بدگویی و فحاشی میمی سرایراد گرفتن از همانی که شب و روز در نیاز به او به

رسند خواهم و باکماالت است و نسبت به او احساس نیکی دارم، امروز به این نتیجه میگفتند من او را دوست دارم و میمی

کار بگذارد و اذیت کند. اگر به این آدم این  دنیاآمدنش این بوده که او را سرباز است که تنها دلیل بهکه او یک شارالتان حقه

رویشان نیاورید. درست مثل ها چیزی نگویید و بهجور آدمخورد. حواستان باشه به ایناو برمیمسائل را گوشزد کنید، حسابی به

انگار به او  گویم،خورد. این را جدی میخورد بگویی جسدخوار است، حسابی به او برمیاین است که به فردی که گوشت می

 .بار در جمعی خطاب به آنها گفتم جسدخوار و یادم است که چقدر عصبانی شدندناسزا گفته باشید. یک

ی شواهد در برابر آدم دهد. ارائهتأثیر خود قرار میعشق چنان حس عمیقی است که حقیقت و اخالق و دیگر مفاهیم را تحتِ

عشقش را زیر سؤال ببرد، چرا که او درست و نادرست را براساس خواسته و حاِل  تواند ایمان او بهفایده است و نمیعاشق بی

کند. آدم عاشق ممکن کند. عشق چنان گردابی است که تمام مفاهیم و مسائل را در خود حل میخوش معشوق تعریف می

و از حقیقت و اخالق و کم در زمانی که عاشق است. فهم ااست برای شادی و خوشی معشوق دست به هر کاری بزند، دست

شود. از این رو انسانی که عاشق است التزامی به حقیقت وجود معشوق تعریف می زیبایی مستقل از معشوق نیست، بلکه تحتِ

و اخالق ندارد، بلکه تنها به معشوق ملتزم است. اگر بخواهیم اوتیفرون را برای عاشق تعریف کنیم، کار درست آن است که 

معشوق هم ممکن است خواستار هر چیزی باشد؛ عاشق هم از این رو مدعی است اعمالش که منطبق بر معشوق بخواهد و 
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خواست معشوق است ورای درست و غلط و حقیقت و کذب است. البته او به طور کامل پیرو درست و غلط و حقیقت نیست، 

بشر یا جامعه یا سنت یا غیره. اگر معشوق عقل  شود و نهبلکه او پیرو درست و غلطی است که بر اساس معشوق تعریف می

کند و اگر عملی معشوق را شاد کند، آن عمل درست است ناراحت شود، یعنی آن عمل نادرست است و عاشق از آن پرهیز می

داند. درنتیجه عاشق ورای خوب و بد و درست و نادرست نیست، بلکه درست و نادرست و عاشق خود را موظف به انجام آن می

شود. در حالی که ممکن است دیگر اعضای جامعه اصالً آن معشوق را وب و بد برای او با توجه به معشوق تعریف میو خ

نشناسند و یا حتی اگر هم بشناسند برایشان اهمیتی نداشته باشد که بخواهند در او ذوب شوند و خوب و بد و درست و نادرست 

ی معشوق سنجید. اگر معشوق توان معیار عاشقیِ عاشق را با میل و خواستهمی رو هموارهرا بر این اساس تعریف کنند، ازاین

صورت فقط دهد که عاشق است و درغیراینآن تن می هایی کامالً خالف عرف داشته باشد و عاشق بدون اما و اگر بهخواسته

هوم است که هر کاری که خداوند بکند مورد این مفی بین انسان و خداوند بهکند. استفاده از مسیر عشق برای رابطهتظاهر می

پرسد برای چه این پذیرش انسان است و درست است و خوب است و حقیقت است. اگر انسان عاشق خداوند باشد دیگر نمی

آوری و چرا خلق کردی و غیره. از نظر انسانِ عاشق خداوند هر بری و میکنی و چرا ما را آفریدی و چرا ما را میکار را می

وچرا نشان از ضعف عشق است. دو نوع نگاه متفاوت به وچرا ندارد. چونکاری که کرده است درست و خوب است و چون

بخشد و درست و غلط را بر اعمال و افعال خداوند وجود دارد؛ یکی بر مبنای عشق که به اعمال و افعال خداوند مرکزیت می

گوید چرا ما را آفریدی؟ چرا فالن کردی و بهمان دهد و میرا محور قرار می و نگاه دیگری که انسان کند،اساس آن تعیین می

گری معیار خوب و درست مستقل از خداوند است و خداوند نیز با نکردی؟ چرا جهان جای بهتری نیست؟ در این نوع پرسش

تواند عاشق خداوند باشد، وجودی که همین معیارها قابل سنجش و بر اساس آنها پاسخگو خواهد بود. ولی آیا واقعاً انسان می

وار از خداوند است؟ اگر چنین هیچ فهمی از او نداریم؟ عشق به خداوند چگونه چیزی است؟ آیا مبتنی بر نوعی فهم انسان

باشد، هر نوع عشق به خداوند در واقع عشق به تصویر و تصوری از خداوند است که درواقع خدای دروغین است و اگر چنین 

 .ق به ناچار ماهیت کفرآمیز داشته و خواهد داشتباشد عش

افتد کند خوب و درست است. ولی از میان اتفاقاتی که میاگر کسی بخواهد عاشق خدا باشد باید بپذیرد که هر کاری خدا می

م و ستم دیگر ها هم فعل خداوند هستند؟ آیا ظلها و دردها و رنجهای بیماریکدام یک فعل خداوند است؟ آیا زلزله و ویروس
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دهد کدام یک فعل خداوند است. در ها هم فعل خداوند است؟ اول از همه باید مشخص شود آنچه در دنیای ما روی میانسان

ها به هر نحوی که افعال خداوند باشد آنگاه عاشق باید ی آزاد را مشخص کرد. اعمال انساناین راستا، اول باید تکلیف اراده

ای ندارند ها از خود ارادهی اعمال و افعال خداوند را خواهد پذیرفت. ولی اگر انسانا نیز بپذیرد، چراکه همهاعمال و افعال آنها ر

شود. ی شخص عاشق نیز توسط خداوند تعیین میکنند خواست و اراده خداوند است، آنگاه خواست و ارادهو هر کاری می

ی آزاد ی آزاد وجود داشته باشد. و اگر ارادهزشی داشته باشد، باید ارادهدرنتیجه اگر قرار است عاشق خداوند بودن معنا و ار

نباشد و همه چیز را جبر تعیین کند، ما دیگر انتخابی نداریم که اعمال و افعال او را درست برشماریم. اگر خداوند با وجود یکی 

کنند به نوعی دی که عشق به خداوند را ترویج میحال افراکردن چندان معنادار نیست. بااینانگاشته شود، نقش عشق را بازی

براین هر چه در جهان است از خداوند است و با خداوند یکی االولیاء را بخوان. عالوهتقدیرگرایی هم قائل هستند؛ مثالً تذکره

 دارد؟ شود؛ اگر چنین باشد دیگر عشق چیست و معطوف به کیست و چه کسی مسئولیت عشق را برعهدهدرنظر گرفته می

ساحتی شده و دچار تنزل شعور کند چندان مسئولیتی در برابر کارهایش ندارد. انسان تکآدمی وقتی عاشق می شود حس می

همه ابزارهایی وی چیزهای دیگر فرع بر آن است. صداقت، راستی، وفای به عهد، همهشود. میل محبوب اصل است و همهمی

صورتی در قبال دیگران به آنها متعهد و باورمند خواهی بود که تو را به محبوبت برای خشنودی محبوب هستند و تنها در 

آورد. اما وقتی شعوری در روابط اجتماعی با دیگران فراهم میتر کند و او را شادتر. و این مشخصًا زمینه را برای بینزدیک

دهد، تالش گذارد و به او گوش میت میها وقکند؛ ساعتکار میآید، برای معشوق خود همهانسان از کسی خوشش می

شود هایش را برطرف کند، نیازهایش را برآورده کند. ولی وقتی رابطه تمام میهای او را برآورده کند، ناراحتیکند خواستهمی

ام. ولی ام دادهگوید همه این کارها را برای تو انجکند و میگذارد، همه اینها را به معشوق خود یادآوری مییا رو به وخامت می

که برای معشوق انجام داده باشیم. آدم وقتی ایم چون عاشق بودیم، نه اینواقعیت این است که همه این کارها را انجام داده

میرد، گویی که از خوابی گران بیدار شده باشد، از دهد و وقتی عشق میبودن انجام میعاشق است کارهایی را برحسب عاشق

ای، ام؟ چرا خود را برای آن شخص قربانی کردم؟ آن کارها را برای خاطر او نکردهمن این کارها را انجام دادهپرسد چرا خود می

ای چون کدام را ندارد. این کارها را کردهچرا که اگر خوب نگاه کنی آن شخص از نظر معیارهای غیرعشقیِ تو لیاقت هیچ

ل که عشق تو پایان یافته، نباید از کسی بخواهی که قدر آن دوران را بداند، کنند. حاگونه رفتار میعاشق بودی و عاشقان این

http://www.salekenisti.com/


www.salekenisti.com    

16 
 

دانستی و قدر دوران غیرعاشقی را نیز بدانی. بدانی قد و اندازه هر کدام چقدر جز خودت. خودت باید قدر دوران عاشقی را می

کن و خودت را بشناس و بدان که وقتی  کار نشوی. درعوض به خودت دقتکند، از دیگران طلباست و وقتی حالت تغییر می

شوی. اگر عشقت مرد و تمام شد یا هر چه، بعد از آن نباید زند و چگونه آدمی میشوی چه کارهایی از تو سر میعاشق می

ای و حال پشیمانی را از دست به انتقام بزنی. نباید تاوان مرگ عشق در خودت و جبران کارهایی که در حالت عاشقی کرده

وقه بگیری. اگر قرار است از کسی انتقام بگیری از خودت انتقام بگیر! چراکه باعث شدی کارهایی کنی که اکنون از انجام معش

شود آدم آنها پشیمانی. ولی این کار نادرست است. چون آدمی وقتی عاشق است آدم دیگری است و وقتی عشق تمام می

مدل عاشق و غیرعاشق تو دو فرد مجزا هستند. حتی وقتی عاشق  شود. دیگر آن شخص عاشق نیستی و انگارجدیدی می

گونه بودنِ تو تمام شده و مرده است و نیستی، دیگر آن مدل عاشق وجود ندارد که بتوانی از او انتقام بگیری. آن مدل تو، آن

سازد، ولی درواقع ام را موجه میمانی توهمی است که این انتقمی که تو همیشه ثابتحاصل است. اینگرفتن بیاز مرده انتقام

ای که در حالت عادی انجام ای که در آن حالت کارهایی کردهمعناست. تو در حالتی بودهتو ثابت نیستی و این انتقام هم بی

گردی. ولی واقعیت دنبال مقصر میکه نوک پیکان را متوجه خود نکنی، بهدادی و حال که حالت تغییر کرده و برای ایننمی

کردن است، که آن شدن به شکل خاصی رفتارین است که اصالً مقصری در کار نیست. عشق انتخاب کسی نیست و عاشقا

ای نگاه کنی که رخ داد و رفت، به دید جنونی شود بهتر است به آن به دید دورههم تقصیر کسی نیست. پس وقتی تمام می

 .که آمد و رفت

خوب در نقشی بروند و آن را عالی بازی کنند، بدون اینکه حتی خودشان متوجه باشند نقش  توانند خیلیها از اول میانگار آدم

کند که طرف واقعاً در نقش خودش فرو رفته کند، آدم فکر میکنند. مثاًل وقتی یک هنرپیشه خیلی طبیعی بازی میبازی می

ی و چنان در آن فرو روی که انگار چیزی جز خودت واقعاً با آن نقش یکی شو و با آن نقش یکی شده است. حاال فکر کن

فروش یا هر نقش دیگری که باشد، ولی وقتی مقداری نسبت به همان نقش نیستی. نقش مومن، فیلسوف، پدر، معلم، سبزی

ی تئاتری و مدام به این فکر خواهی کرد که چطور باید بازی دانی که روی صحنهگاه دیگر میکردن آگاه شوی، آنبازینقش

روی، بدون رد؛ االن چه حرکتی باید انجام داد، االن چه باید گفت، مطمئن نیستی و مدام از این نقش به نقش دیگر میک

جا هم احساس تعلق پیدا نخواهی کرد؛ که در هیچ کدامشان واقعًا فرو رفته باشی. وقتی در هیچ نقشی فرو نروی، به هیچاین
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ها را به خوبی کردن است و متعلق به دنیای مردمی هستیم که نقش آنبازیقشی خوب نچون احساس تعلق پیداکردن نتیجه

کنیم. ولی وقتی آن نقش را خوب بازی نکنیم، احساس تعلقی به آن دنیا هم نخواهم داشت. وقتی احساس تعلق نداری، ایفا می

شود. وقتی جا میرستون وجودت جابهپذیر است که با هر چیزی چهاگویی آویزانی و در حال فروریختن. وجودت آنقدر آسیب

کنی. احساس سرگردانی داری. به دنبال چیزی هستی که تو را به زمین بچسباند احساس تعلق نکنی، احساس آرامش هم نمی

ای و هنوز نقشی قدر اسیر تالطم نباشی. اگر بخواهی احساس آرامش کنی باید از کودکی، یعنی وقتی هنوز بزرگ نشدهتا این

قدر تمرینت بدهند تا بتوانی در ای، ارزشی را برایت پیدا کنند که هم توانش را داشته باشی و هم عاشقش باشی و آننگرفته

تری دنبال نقش مناسبکردن آگاه شویم و بهبازیآن نقش به خوبی بازی کنی. اگر کار به جایی برسد که نسبت به نقش

کردن است و توهم بازیا جان و دل بازی کنیم. آدم وقتی نداند در حال نقشتوانیم ببگردیم، کارمان ساخته است! دیگر نمی

بازی کند. منظورم فنون بازیگری و نمایش نیست که مخاطب  تواند با جان و دل نقشکردن است، میبزند که در حال زندگی

ای. حال  به نقش خودت دل بستهگویم، آنجایی که واقعاً کند. در حال خوب بازی کردنی؛ از دنیای درون میرا مفتون می

ممکن است برای مخاطبان خیلی سرد و ناشیانه هم نقش بازی کنی. برای این که در چنین توهمی غرق شوی، یعنی توهمی 

های زیادی نیستند که وشوی مغزی دهند. خب آدمکردنی، باید از سنین پایین تو را شستکه فکر کنی در حال نقش بازی

در حدی باشد که از سنین کودکی در نقشی گذاشته شوند که تا آخر عمر در آن فرو روند. اغلب یا نقش شانسی ایشان خوش

دهند و خالصه چیزی هست که فرد دیر یا زود بفهمد شان میکنند یا به شکل نادرستی تمرینها انتخاب میاشتباهی برای آدم

تر نقشی ماند و یک تئاترِ در حال اجرا که باید هرچه سریعمیکه نقشی که برایش انتخاب شده نقش مناسبی نیست و بعد او 

روی، از روی اجبار صحنه است، از روی اجبار بازی شود که در هر نقشی که میوپا کند. این میبرای خودش در آن دست

ی یک صحنه گیر شود. این که روترتیب معنای زندگی هم به بحران تبدیل میایندیگران است؛ چون باید بازی کنیم. به

بخش ها رضایتبخشی برای زندگی تو باشد، البته برای خیلیتواند معنای رضایتای و مجبوری نقشی را بازی کنی، نمیافتاده

ی تئاتر. خالصه اینکه معنای زندگی تواند معنی زندگی باشد، یعنی گیرافتادن روی صحنهاست. برای آدم قانع همین می

طور است که باید برایت نقش انتخاب کنند و خوب تمرینت بدهند، به شکلی که اصالً به ذهنت ینبخش ادردسر و رضایتبی

طور نیستند، یعنی اقبال ندارند و کنی و آنهایی که اینهم خطور نکند که اینجا تئاتری برقرار است و تو هم نقش بازی می

ه آگاه شوند، اغلب در حسرت همان شستشوی مغزی بودن قضیشود از نمایشنقش نامناسب یا تمرین نامناسب باعث می
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کنند با تمرین زیاد در نقش سالی چنین تربیتی را برای خودشان جعل کنند. سعی میکنند در دوره بزرگمانند و سعی میمی

مانند و در آرزوی کنند، اما اغلب ناکام باقی میهایی کسب میها هم انصافاً موفقیتفرو بروند، مثالً مومن یا کافر شوند. بعضی

گزینند. زنند و محض تفریح و خنده و هیجان هرازچندگاهی نقشی را برمیوشوی مغزی را میبازگشت. اما بعضی قید این شست

بودن قضیه برایت جذاب است، های مختلف به نفس بازیتوانی نقش بازی کنی. نقشی تئاتر برقرار است و تو هم میصحنه

 .ری، چرا که زندگی برای تو یک بازی استکردن را دوست دابازی

کند واقعًا کند. فکر میکردن، اول به سالمت روانت شک میکنی با او نقش بازیاین دختره از آنهاست که وقتی شروع می

رش کنی که همسروی خیابان نقش پدری را بازی میای یا واقعاً حالت بد است که مثالً االن در پیادهعقلت را از دست داده

شود مان تشنه است. ولی وقتی که مطمئن میگویی بیشتر آب بخور، بچهگذاری روی شکمش و میباردار است، دست می

گویی یا هر حرکتی ای که میاندازی. در این مرحله هر جملهکند داری او را دست میکردنی، فکر میواقعاً در حال نقش بازی

ن جمله را در فالن فیلم دیده است و فالن حرکت را در فالن تئاتر دیده است و از گوید فالبرد؛ میکنی زیر سوال میکه می

اند، برد. هزاران فیلم ساخته شده و تئاتر بازی کردهانداختن است بهره میاین تکرار برای اثبات فرضیه دوم خود که همان دست

کسی، جایی در فیلم یا تئاتر گفته است، بر فرض هم که گوییم را قبالً به شکلی که احتماالً اغلب جمالتی که ما در روز می

فهمد گوییم و طرف میتواند تقصیر من باشد. بعد از اینکه چند جمله بداهه مرتبط با موقعیت میواقعاً تکراری در کار باشد، نمی

شود. وهم ی خود میترین مرحلهندههای یک فیلم یا تئاتر نیستی، در اینجا رابطه وارد آزاردهکه نه واقعاً در حال تکرار دیالوگ

توان مجاب خواهی مخش را بزنی و از او خوشت آمده است. آدمی که چنین توهمی بزند را به سختی میدارد که میبرش می

کردن برداری و تالش کنی که اثبات کنی توهم زده و که دست از نقش بازیکرد. به نفعت است در این مرحله به جای این

گو. سعی کن به او باخته که عاشقی بذلهداده و دللبری در کار نیست، وارد نقش عاشق شوی. البته نه عاشق دلعاشقی و د

اند و هایش و بقیه اعضاء و جوارحش بهترین و برترین مصنوعات هستیهایش، گونهبفهمانی که چشمانش، دماغش، لب

شدنت را و خواهد شد. براساس همین قاعده از او بخواه عاشقفقط تو، که هر کسی که چشم بینایی داشته باشد، عاشق انه

توانی مطمئن انداختن خواهد شد و اگر چنین شد، میای. احتماالً دوباره وارده فرضیه دستببخشد، چون چاره دیگری نداشته

قدر متوهم بود که وقتی کردن را ندارد. ولی این دختره آنباشی که طرف کشش روانی الزم و هوش موردِنیاز برای نقش بازی
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داد. هر چه فضایل جدی باور کرده بود که عاشق او شدن ناگزیر است و به من حق هم میگو شدم، جدیوارد نقش عاشق بذله

تواند نقش معشوق را کرد. آدم متوهم حتی نمیبودن من را بیشتر باور میستودم، عاشقهایی که نداشت را بیشتر میو خوبی

کردن نقش عاشق همه آدم از بازیداشتنی است. بیخود نیست که ایندارد که واقعًا دوسته وهم برش میبازی کند چراک

 .کنندها را باور میهایی هستند که این نقشدارند، چون همیشه احمققالبی دست برنمی

تم. شاید با نگاه کردن کنم پیر یا جوان هسدرون من همیشه یک جور است. منظورم این است که هیچ وقت درونم حس نمی

ی اول شناسنامه به این ی نگهداری از مژگان و یا نگاه به صفحههایی درمورد نحوههای مردم یا خواندن مقالهبه آینه یا نگاه

هایی را که ازدست گاه ممکن است درون خود احساس خمودی کنم و مثالً حسرت سالام، آننتیجه برسم که قدری پیر شده

خود، شروع وقت از درون خودم، خودبهورم یا اصالً احساس ناتوانی کنم. ولی واقعیت این است که این حس هیچاند بخرفته

کردم که حتی اگر همه موهای بدنم سفید رفتم فکر مینشده و زاییده نشده است. امروز که داشتم برای خرید شیر به بقالی می

ای نباشد و نگاه دیگران نباشد، و چشمم به وبرم آینهشود، اگر دور های دِم مرگهای آدمهایم شبیه چشمشوند و چشم

کند پیری یعنی دورانی که جسم و شناسنامه نیفتد، امکان ندارد احساس پیری کنم. اصالً پیری یعنی چه؟ آن دختره فکر می

ام سن زیادی را دیدههای کملی من آدمافتد. چند نفر باید تو را تشویق کنند تا بتوانی به زندگی ادامه دهی، وروحت از کار می

کنم این دختره اند. فکر میها بودهنیاز از این تشویقام که بیهای پُرسِنی را هم دیدهها وابسته بودند و آدمکه به همین تشویق

که سه و بدون اینآید و عدد چهار بعد از عدد داند که عدد سه بعد از عدد دو میشناسد و میبه جز عدد چیز دیگری را نمی

 ی پیری در میان اعداد انتخاب کند و سپس با شمارشرا به عنوان نماینده ۵۰دلیل درستی داشته باشد تصمیم گرفته عدد 

ام که برای خریدن یک بربری ساله را دیده۲۰های تواند تصمیم بگیرد که هر فرد پیر شده است یا نه. من آدمساده می

ام که فقط برای اینکه یک نظر به یک غریبه های پرسنی را هم دیدهطبقه را پیاده بروند و آدمخاشی حاضر نیستند یک خاش

دهیم هیچ ارتباطی به که آنچه که ما به عددهای طبیعی نسبت میی دیگر بروند. خالصه ایننگاه کنند حاضرند به یک قاره

ی آغاز دوره آخر دهندهاست و مثالً نشان ۵۰از عدد دش هم مدعی نبوده که چیزی بیش گاه خوهیچ ۵۰آنها ندارد؛ عدد 

 .هاستزندگی انسان
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ام که دست کنم به یک بچه کوچک تبدیل شدهروم جاهایی هست که حس میمثالً همین دوست من، وقتی با او راه می

رود. واقعاً همین مش راه میمادرش را گرفته و بدون اینکه نیاز داشته باشد که بداند در دنیا چه خبر است برای خودش با آرا

دنیا، هر چه که باشد، هیچ آرامشی در خود ندارد، برای پیدا کردن آرامش آدم حتماً باید دست کسی را بگیرد. وقتی با او به 

اند، ها را روشن کردهداد که چرا این شمعجلوی مسجد رسیدیم، چند شمع روشن کرده بودند و در حالی که داشت توضیح می

ه زد زیر گریه. من دیدم آن منبع آرامشم در حال فروپاشی است و حس ناامنی بر من غلبه کرد. اگر کسی که به تو باریک

شوی؛ ولی تفاوتش با دیگر انواع ناآرامی این است که منبع آرامش به منبع دهد، خودْ ناآرام شود، تو هم ناآرام میآرامش می

 .گرفتم چون ترسیدم هر دو با هم پرتاب شویمهایش را سفت ناآرامی تبدیل شده است. دست

کردن دل ببازند. نصفشونده عاشق هم شوند و به همشده از ذرات معلق و دگرگونمعجزه همین است که دو موجود ساخته

کافته، تر انجام دهد. اگر فردا کسی بگوید رود نیل را شتواند خیلی قشنگسیارات و شکافتن رود و دریا را که تکنولوژی هم می

شود که داند چه میآید. اصاًل آدم نمیوجود نمیی بزرگی است که با تکنولوژی و علم بهکنم. ولی عشق معجزهتعجب نمی

های افرادی را که ممکن است زمانی عاشق او ها را دیدم که فهرستی دارند که در آن ویژگیشود. من اغلب آدمعاشق می

اند قد او چند متر باشد و دور کمر اند. مثالً نوشتهشان شوند را نوشتهها باشند تا عاشقویژگیبشوند یا افرادی که باید واجد آن 

گیرند و به هر کسی که اند. فهرست را دست میاو چقدر باشد، رنگ چشم و سن و وزن و همه چیزش را مشخص کرده

کنند. که در فهرست آمده را نداشته باشند او را حذف میکنند. طرف، هر ویژگی های او را بررسی میدانه ویژگیبهرسند دانهمی

کنند. علتش این است رویدادی که ها را داراست، باز هم فقط نگاهش میرسند که همه این ویژگیولی وقتی به کسی می

را داشته، ی موارد فهرست که یکی بوده که همهشود. سرخورده و ناراحت از اینشود، با فهرست مشخص نمیعشق نامیده می

که بتواند فهرست را رسد که قبل از اینربایی کند. این سرخوردگی کمی نیست، ولی همین آدم به کسی میولی نتوانسته دل

بیند که عاشق کسی شده که حتی یک دانه بیند عاشق شده است و بعدتر که مجالی پیدا کرد میدربیاورد و بررسی کند، می

ربط به خودش شدن انتخاب کرده چقدر بیفهمد معیارهایی که برای عاشقاست. تازه می های فهرست را نداشتهاز ویژگی

حساب یا اعدادی که دور کمر و سینه توان با ماشینفهمد که عشق را نمیتأثیر باورهای جاری جامعه است و می ِ بوده و تحت
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کردن مستلزم این است بازیاست که خوب نقش گیری کرد. شاید برای همیندهد، اندازهو شکم و ران و غیره را نشان می

 .شعوری تفاخرآمیز استکردن نوعی تظاهر احمقانه و بیکه این حالت رخ دهد. بدون آن تغییر و تغیر، نقش عشق بازی

ین ی سنجید. اگر قرار است نقش یک آدم خبیث را بازی کنیم باید بتوانیم خباثت را به بهتراتوان با وسیلههر نقشی را می

شکل و در حد اعالی آن به نمایش بگذاریم و اگر بخواهیم نقش یک فرد الت را بازی کنیم، باید واقعاً الت باشیم، از دعوا 

هایی که قمه، مند باشید. آدمخواهید فرهیخته باشید، واقعاً اهل مطالعه و مسئلهکه ادای آن را دربیاوریم. اگر مینترسیم، نه این

شوند قمه و کتاب در زندگی آنها که به آنها ملتزم نیستند، باعث میکنند، درحالیری را به خود آویزان میکتاب یا هر چیز دیگ

زند. درست بازی کردن یک نقش وابسته به این است که آن نقش را چقدر ابزاری اضافه باشد که به تن و زندگی آنها زار می

هایی هستند که نقش را طوری بازی های قالبی آدمته باشیم. آدمبشناسیم و چقدر دوست داریم و چقدر توان آن را داش

بخشد همین نقش چه به زندگی معنا میکنند که به الزامات آن نقش پایبند نیستند و شناختی نسبت به آنها ندارند. آنمی

توانم با  االن من نمیها ممنوع شده است. مثالًکردن و بخشی از تئاتر بودن است. االن طوری شده که خیلی از نقشبازی

ها دیگر که امکانش نباشد بلکه این نقشتوانیم مثل گالدیاتورها در یک عرصه با هم نبرد کنیم. نه اینشما دوئل کنم یا نمی

ها را مورد تک اجزای این صحنهشده نیستند. از طرف دیگر دانشمندان تکمجاز نیستند و تا حدود زیادی هم دیگر پذیرفته

توان آن را تغییر داد و غیره. ولی دهند؛ چه چیزی کی به وجود آمده و از چه چیزی تشکیل شده و چگونه میرار میمطالعه ق

دهد. بودن تو معنا میکردن و مشارکت در تئاتر است که به زندههر چقدر هم که درمورد صحنه تئاتر بدانی باز هم این بازی

هم بدانی، ولی در نقش جا نیفتی و یا تورا در تئاتر مشارکت ندهند، باز هم زندگی ی تئاتر را اگر همه جزئیات راجع به صحنه

اند، معناداری زندگی سخت شده است. هایی را دوست دارند که دیگر ممنوع شدهها که نقشبرایت معنا ندارد. برای بعضی

های هایی که فقط برای نقشاند. آدمنسوخ شدهها مها واقعاً دوست دارند گالدیاتور باشند یا دوئل کنند، ولی این نقشبعضی

ها احیا شوند. شاید باور نکنی، ولی که این نقشتوانند معنای زندگی را بیابند، مگر آنگاه نمیاند، هیچشده ساخته شدهحذف

دارند  هایی که دوستست که منسوخ شده است. درست است که االن رینگ بوکس داریم و آدمهایی اعشق هم از آن نقش

کعب باشند، بنتسیاق آنهایی که دوست دارند فرهاد یا رابعهتوانند به بوکس دلخوش باشند و برهمینگالدیاتور باشند می

ها، در شکل اصیل خود خوش باشند. این عشقتوانند وارد رابطه شوند و یک عشق مینیاتوری را تجربه کنند و با آن دلمی

http://www.salekenisti.com/


www.salekenisti.com    

22 
 

نیست و کمتر کسی حاضر است به این صورت عاشق شود و حتی اگر حاضر باشد و بر فرض ممنوع شده و دیگر پذیرفته شده 

پزشک معرفی خواهند کرد و یا حتی ممکن است او را تحویل پلیس دهند اش باشد، دیگران او را به روانچنین نقشی برازنده

های گذشته هایی که شعر عاشقانه سدهچراکه اعمالش یعنی اعمال عاشق نوعی جنون یا حتی مزاحمت تلقی خواهد شد. این

توانیم هیچ اند. منظور من این نیست که ما نمیپریشیکنند آن شعر وصف حال آنهاست، دچار زمانخوانند و گمان میرا می

گویم شرایط و اوضاع جامعه، فرهنگ، مذهب، اقتصاد، علم و های گذشته داشته باشیم، نه؛ میفهمی نسبت به عشق در قرن

گذارد. تو هایی مانند عشق تأثیر میه تغییر کرده و همین شرایط و اوضاع در شکل و شمایل و یا بروز و ظهور پدیدهغیر

کردن این که تو ناتوان باشی، شرایط برای بازیکرد؛ نه اینتوانی همان نقش عشقی را بازی کنی که مجنون بازی مینمی

دهد، یعنی القمند به نقش مجنون باشی، شرایط این اجازه را به تو نمینقش مناسب نیست. بر فرض هم که تو توانا و ع

خواهی را بازی کنی. در این شرایط بعضی سعی گذارد نقشی که میگونه معنادار شود. نمیگذارد زندگی تو اینشرایط نمی

عید است بتوان شرایط دوران شان را تغییر دهند تا جهان پذیرای چنین نقشی شود. درهرحال خیلی بکنند جهان اطرافمی

وجود بیاورد مجنون را احیا کرد، آن دوران به سر رسیده است و همچنین بعید است هرگونه تغییری در جامعه شرایطی را به

شود. باید از این نقش دل بکنیم و به نقش دیگری فکر کنیم. به نقشی که در این شرایط امکان « مجنون»که مناسب بروز 

داشته باشد و به آن عالقه داشته باشیم. اگر چنین نقشی وجود ندارد و تنها نقش مناسب تو نقشی است که در بروز آن وجود 

گاه معنادار نخواهد شد. بعضی از کسانی که نقش عاشق گذشته وجود داشته و دیگر وجود نخواهد داشت، زندگی برای تو هیچ

نبود شرایط مناسب است و اصرار بر بازی آن نقش در چنین شرایطی  کنند، تقصیر خودشان نیست؛ به دلیلرا قالبی بازی می

کند. ولی واقعیت این است که نقش عاشق نقشی است که مناسب این جهان نیست، ناهمخوان با شان میاست که قالبی

ها انسانهای طالیی هم چنین شرایطی وجود نداشته است. عشق نقشی است که گاه در گذشتهشرایط و اوضاع است و هیچ

خوانی ندارد. حتی آنهایی که قالبی نبودند و این نقش ی تئاتر هماند بازی کنند، ولی چنین نقشی با این صحنهدوست داشته

روی  نشینی و عزلتاند، باز هم نتوانستند در کلیت تئاتر جای خود را پیدا کنند و درنهایت به گوشهرا صادقانه بازی کرده

 .ه آنها را نیست و نابود کرداند و یا جامعآورده

http://www.salekenisti.com/

