
 

 

 

 

 

 

 

 عشق چیست؟

  پانزدهم وگو در کنج  ایت یک گفتور
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 پروروندیسوالو در سرش م  نیمدت ها ا  حانهیر  (1)

  ف یتعر   چ ی نتونسته بود ه   وقت  چ یو ه ؟«  ه یعشق چ»که  

گرفت از همه افراد   م یپس تصم   کنه.   دای ازش پ  یقیدق

 نیحل کردن ا   ی کنج پانزدهم درخواست کنه که تو

کنن. کمک  بهش  پرس  مسئله  عشق »  :دیاون 

 کرد؟   ی بدون عشق زندگ  شهی اصال مهمه؟م  ا یست؟آیچ

و اصال  م یعاشق شد میگی که م فته یم  یاتفاقچه  قایدق

 یو قانون خاص  قاعده  حه؟ یقابل توض  یزیچ  نی همچ  ایآ

 مثالً  کرد؟   نش یگزیجا  ی ا  گهید  ز یبا چ  شه یم  ایداره؟و آ

دوستانه   ب  ایروابط  برادرا؟  نیروابط   کریما«  خواهر 

اون معتقد   جواب داد.  حانهیربود که به    ی نفر  نیاول

 گه ی»من« د  ک ی»من« رو به   نیکه ا ه یزیبود عشق چ

برداشت   ی نطوریحرف ا  نیاز ا  حانه یرو    کنه یم  لیتبد

 .ده یم  رییآدما رو تغ  که   ه یزیکرد که عشق چ

که   ی به نظر من عشق»گفت:    هم   ن یرحسیام  (2)

 استیدن  یها دهیپد  نیباتریاز ز  ی کیتو منظورت هست  

همهکرد  د یتاک  ی ول  ی )رو  یول دنستین  ا یدن  ی (   ای. 

شا  ی اگهید  ی هاییبایز و  داره   ها یبعض   ی برا  دیهم 

اگر عاشق   کهباشه. به نظر من مهمه    نشیباتریعشق ز
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غافل    گهید  یبایز  یهادهیحواسمون باشه از پد  میشد

بدون عشق هم   شهیم  فیتعر  نیو صد البته با ا  مینش

من عشق   لذت برد.   گه ید  یها ییبایکرد و از ز  یزندگ

مثل   هنر  ک یرو   کی مثل    . کنمیم  فیتعر  ی اثر 

 نیکه دو نفر در کنار هم ا   ینقاش  کیمجسمه، مثل  

توسازندیاثر رو م برا  ی .  از   یشروع  تو  اثرت  ساخت 

ب میخود  به   ی شیخود  شروع  قلب  و  احساس  با  و 

م هر چ   ی کنیساختن و خلق   یر یکه جلوتر م  یاما 

که اثرت پخته بشه.    ی به چارچوب دار  از یکه ن  ینیبیم

و  یمهندس هم باش  دیبودن، با ستیانگار عالوه بر آرت

نره و ثابت   ش یپ  ی اثر هنر  نیا  ی البته ممکنه که زمان

و مهندس   ست یعالوه بر آرت  د یبمونه و اون موقع تو با

که   ی . به نظرم وقتیخودت دکتر هم باش  یبرا  بودن،

بسازن که   ی که اثر  اد یم  ش ی درون دو نفر پ  ل یم  نیا

بب دوتا  وقت  یعنی  نن،یفقط خودشون   یعاشق شدن. 

پس عشق   یازش محافظت کن  دیبا  ی کنیخلق م  یاثر

ن داره.  از یهم  قاعده  منظور   م ینعو    حانه یر  « به 

خ  نیرحسیام نفهم   یلیرو  هم   دنیواضح   ن ی واسه 

توض بهشون  دوباره  خواستن  هیچ بده  حیازش  البته   .
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تا   نشد  بیشتر توضیح   امیرحسینوقت  را  منظورش 

 بده. 

جواب   حانهیبود که به سوال ر  ینفر بعد  مینع  (3)

 ی مگه عشق چداد: »که نه....درواقع به سوالش سوال  

  . یچ یه »   گفت:   حانه یر  و «  باشه؟   ی اتی داره که مهم و ح

عاشق  یاگه کس کردمیتر که بودم فکر مکیفقط کوچ

یک جواب   نعیم و بعدش     «. رهیبه فنا م  ش ینشه زندگ

 یرویکوه م  دیدی وقتیتر داد: »حسابیودرستنسبتاً  

  یلی خ  ؟ی خوریم  یچا   کیو آن باال    ی و خسته هست

 ب یو غر   ب یلذت عج  کی  .نهیهم   عشق  .دهدیمزه م

بقو    «...اما بعد  شو یگفت  پست  انگار   سهینویم  ی تو 

نسبتاً درست جواب    همین گفتم برای  )!  هیزیچ  یالیسر

می  (یو حساب هم  »ماجد  دم گه:  شبیه  بیشتر  عشق 

داغ    ییچا  ه ی  دنیتا سرکش  ایکردن چاییه وقتی خسته

 .« یرفع خستگ  یبرا

که   بعد هم بیشتر وارد بحث میشه و میگه  و(  4)   

  د یجواب جد   هیسوالو داره و هردفعه    ن یوقته ا  یلیخ

دار   خنده  شی جواب قبل  شهیکه باعث م   اد یبه ذهنش م

 مونهیماجد مثل گوگل م  ریحانهنظر    از .  ادیبه نظر ب
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ه  آپد  ی که  شاید    یاس ی    .شنیم  ت یمطالبش  هم 

با  هم و  ماجدنظر  اون  حانهیر»گفت:    بود  سوالها   از 

حت  یدیپرس آدم  کل  یسالگ  4۰تو    یکه  از  بعد    یو 

! هیکه واقعا عشق چ   کنه یتجربه ، بازم از خودش سوال م

ا  ی ریتصو  کیمن   خاص و  یانتزاع  ی هااحساس  نیاز 

« و دیدگاه خودم هست.  صرفاً .  سمینویم  نجایدارم که ا

 گفتی که م  شنیدهگفت یک دیالوگی تو یک فیلمی  

 نیوجود تو، بلکه تو فاصله ب   ی منه و نه تو  ی خدا نه تو 

هاست.   آدم  که    ی اس یما  به  راج گفت   نیا  عشق   ع 

. عشق ستیها نوجود آدم  یکه تو   کنه یفکر م  ی طور

 ی و تو  شه یدم ها خارج مآ  جودکه از و  هیقو  ی به قدر

ب نم   نه یهم   یبرا»آدمهاست.    ن یفاصله  تو    یتونیکه 

چون تجربه کردن    ، یار یعشق رو با تجربه به دست ب

 یتو  عشق خارج از وجود و  ی وجود آدمهاست ول  یتو

که   یکسیبگ  ی تونیتو نم   یعنیدمهاست.  آ  ن یفاصله ب

ول  ۶۰ عاشقه  نم   2۰که    یکس  یسالشه   تونهیسالشه 

ن  باشه.  اشقع احساس درون    کیو    ستیچون تجربه 

 « است. فاصله    کی
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 با یکار تقر  ینجایمن تا ا  ، خب»   : گفت  حانهیر  (5)

برم دنبال جواب   خوام یحاال م  . هیدستم اومده عشق چ

ا  ؛ سواالم  هیبق  نیگز یعشق رو جا  شه یم  ایآ  نکهیمثل 

سوال تو غلط باشد.    د یشا»  هم جواب داد:  م ینع   « کرد؟

 ن یاگر بروم قزو  ا ی؟  میشه ثالً شیرشاه جایگزین بتمن  م

تجربه عشق   کنم یم  فکر   شود؟یکرمانشاه م  ن یگزیجا

  دیشا  .است  ریسِ  کیشود.    یقبل  ن یگزیجا  ستیقرار ن

چون   میشویما اغلب از عشق سرخورده م نی هم  یبرا

طور   به  جایگزین همان شخص قبلی هستیم.« دنبال  

»جا  گفتیم  م ینعمختصر   مناسب   «ی نیگزیکه   ی واژه 

 .کرد  یقبل  نیگزیرا جا  یعشق بعد  شودیو نم   ستین

 ها سکاشنیها و دثابت همه پست  یهم که پا  اریمهد

 نش یگزیجا  شه یپس نم   ازهین   هیگفت که عشق  است  

ا  .کرد بخوا  نیمثل  جا   یکه   گهی د  زیچ  هیآب    یبه 

ریحانه هم بخو گازدار    ی جا  شه ینم »  :دی پرس  ری.  آب 

معمول تعر  یاسی  «م؟ یبخور  یآب  اساس  از   فش یبر 

گفت: م»   عشق  رو  وجودت   یول  یبد  ر ییتغ  یتونیتو 

 ی. برا شهیرو نم   یداشت  گهیآدم د   کیکه با    یافاصله

 نیاما ا  یتجربه کن  گه یتو عشق رو بار د  د یشا  نی هم 
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قبل .  دهیجد  فیتعر  کی  نیست.   ی عشق، همون عشق 

 « ه.دیفاصله جد  کی

 سواله کهمنم    برای هم وارد بحث شد: »  م یمر  (۶)

بقیه   زاین سوال را ا  ؟   هی چ  یتفاوت عشق و وابستگ   مثالً

عاشق   یکه تو وقت  نهیفرقش ام گفت  هم پرسیدم. خاله

همه جا باهاته و ،  اگه اون دور باشه  ی حت  ینفر باش  هی

ق  شهیخاطرش هم  است    لبتتو  وقتیزنده   ولی مثالً 

 یهستش حاضر   ر یپ  ی لیشده و خ  ضی پدرت بدجور مر

عشق .  یاچون بهش وابسته  درد بکشه اما از کنارت نره 

تو   شه یخاک باشه خاطرش زنده است و هم   ریز  ی حت

ننوشت   یکی  نیا  یبرا  یجواب  حانهیر  «. قلبت هست

اگه   دیشا  .سهیکه بنو  ومدیهم به ذهنش نم   یزیآخه چ

  . کردی م  کیال  جواب مریم رو  نیبود ا  نستاگرامیسروک ا

جواب    نای م  یعنیسروک    تازهعضو    حانهیر  یبه جا  یول

 نی تمر  دبای  و  ه...قشنگ و درست  یلیخ»  رو داد:  میمر

ا  میکن تو  ت یظرف  نیکه  رو  باال   ی عشق  خودمون 

  ! اتفاقا»  گفت:  و   هم هم وارد بحث شد  اریمهد  «یم.ببر

پ از پدرم پرس  نیا  شی چند هفته   بابام.  دمیسوال رو 

و عاشقش   ی نیبیرو م  ی کس  هیشما    ی بهم گفت که وقت
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لحظه    یتو  یشیم ترشح   یتو  یز یچ  هیاون  بدنت 

سال و   2ماه تا    ه ی  نیب  ییا یم یش  ز یچ  نیکه ا  شهیم

م   ادش ی  قا ی)دق  ی خوردها  آدم   ی تو  تونه ینبود(  بدن 

و نتیجه گرفتیم عشق مثل تو فیلما نیست  ترشح بشه 

داره. بعد  ولی وجود  و  داد:  «  تا   گن یم  که   نیا»ادامه 

ماه صبر   هی  ن،یکرد  دایو بهش عالقه پ  نیدیرو د  یکی

ازدواج    عینه و سر  ای  نیواقعا دوسش دار  نینیبب  نیکن

 « . نهیبه خاطر هم   نیتر نشقیو وارد رابطه عم   نینکن

و    هم اومد  می نع  الیسر  دیوسط قسمت جد   ن یا(  7)

واژه را بلد   ن یما چقدر ا  اما قبلی را گفت: »  ی مااَادامه  

 غذا را با قاشق و چنگال بخور   مییگویم  ی وقت  م؟یهست

عشق    اشیمعن درباره  چقدر  اما  است   ادیمشخص 

همین   .کم   کنم یم  فکر  م؟یگرفت تمام   برای  با  عشق 

ناآزمودگ  شی هایخوب خاطر   ی هایتلخ  ،ما   یبه 

! هیعشق چ  دانمیهم دارد چون منِ عاشق نم  ینیسنگ

عاشق شوم! به عنوان عاشق چه کنم! و بعد   یچه جور 

براشودیاز عشق چه م اش در حال همه  نی هم   ی! و 

 «.و کل عالم هستم  افکردن عشق و خودم و اطر  تیاذ
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باالخره    ماجد :  وارد بحث شد  کرد وفکرهاشو  هم 

 شتری( به؟ یسوال اول )عشق چ  ی رو  خواستمیمن م»

بزن تاک  یول  میحرف  چون   یهاسوال  یرو   دتیاالن 

 ین یگزیسراغ موضوع جا  رمی ازش و م  گذرم یم  ه،یبعد

نم  «.عشق داشت   حانهیرچون    رفت یکاش  دوست 

هم    ماجد  دگاهید ماه را  بدونه.    تی درباره  رو  عشق 

 نی گزیجا  ی اگهید  ز یبا چ  شهی عشق رو نم »:  گفت  ماجد

 روز یبشه. عشق د  ن یگزیجا  شهیهم   د یکرد اما خودش با

 یکه اون کس  منظورم این نیست.  خورهیبه دردِ امروز نم 

هست عاشقش  ه   م یکه  کن  دیبا  ی رو  اتفاقاًمیعوض   . 

با ما  حت  میری بگ  اد ی  د یبرعکس.   ن یتر کیرمانت  ی که 

ال  اِوَ   میبهش »جان تازه« بد  یداره که ه   از یها نعشق

 کباریکه ما    ست ین  ینطوری. امونه ی م  میمثل نسمیمیره.  

کن باز  رو  بعد    یتو  ادیب  مینس  هیو    میپنجره  و  اتاق 

عمر باهاش   ه یو    رون ینره ب  گهیکه د  م یپنجره رو ببند

حرکت آرام و مستمر   یعنی  می. نسشهی. نم میکن  فیک

  .بخشهیکه روح م  نهیهوا. ا

قول  (  8) جر  بین عشق    ی اسیبه  در  آدما  . انهیما 

کن  یتونینم  ببند  ی تصاحبش  رو  پنجره  بگ  ی و   ی و 
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 میاز عشق برس   یریبه هر تصو  ما  م.آورد  رشیگ  !شیآخ

همونجا    قاًیدق  ،نهیته تهِ عشق هم   گهید  !شی آخ  م یو بگ

 یکه عشق رو نوع  نمیمخالف ا  من  نقطه شکست عشقه.

  ی لی خ  لی. چون ما به دالمیکن   فیتعر  دیاحساس شد

به   م؛ یکن  دا یپ  ی احساسات قو  ز یچ  ه یممکنه به    یادیز

ن عقده  ازهامون،یخاطر  خاطر  خاطر به  به  هامون، 

مدت  عتاًطبی  و   نکمبودهامو از  احساسات   نیا  ، یبعد 

پ  دیشد   یلخی   طوفان   !. مثل طوفانکنه ی م  دایکاهش 

که   ی زی. اتفاقا اون چستیاما اثربخش ن زهیانگ جانیه 

م  عتیطب زنده  شدت  مینس  هکن یرو  که  هم   ی بهاره 

« و بعد هم درباره » تصویری که معموالً از عشق نداره.

رو   ر یتصوق این  عش  دربارهزنه: »حرف می  «شنویممی

که   ی فهمیروز عصر م  کیکه شما ناگهان    دنی به ما م

ی شدی.  نگاهش   ادیم  یآدم  هی  یعنعاشق  تا  ما  و 

تا آخر عمر ازش   گه ی»خودشه!« و د  می فهم یم  ، میکنیم

کننده گمراه  به شدت  ریتصو  نیا  ی ولنمیشیم  خسته  

بهتره    ا ی  م یکنیکشف م  اونوآروم آروم  است. چون ما  

قدم به قدم  دیکه من با هیزیعشق چ . مشیسازیبگم م

دوباره    نش یتمر کنم،  خرابش  بسازمش،  کنم، 
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ها از اختالف  یلیخکه معتقده    هم   اریمهد«  ش.بسازم

 . هامون به خاطر تصورات اشتباهمونهیدیو ناام

شرکت   جستار  ی بود که تو  یکس  ن یآخر  ماجد (  9) 

از اون   دوباره    دست به کار شد تا   حانهیرکرد و بعد 

 یز یچ  ه یو گفت: »  کنه   یری گ  جه ینظرا رو بخونه و نت

نور    قشنگ و پر   یبازشیهست به نام عشق که مثل آت

و   کوتاهه  پ  ز یچ  ه یو  و  تو   وسته یآهسته  هست  هم 

 یل یخ  ی ول  ت هس  شه یدوست داشتن که هم   یها هیما

 توصیفطور که  احساسه و همون  ه یعشق هم    آرومه.

عشق هم کار  ف یتوص عصبانیت سخته؛ ا یو غم  یشاد

 « .له یحضرت ف

 

 

 

 

 

  


