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اندیشهورزی و جامعه سازی
محمدعلی نویدی

نویسنده و مدرس دانشگاه

زادگاه و منشأ تفکر و اندیشهورزی ،چیست و کجاست.
اندیشهورزی ،با جامعه سازی و ساخت و بافت اجتماعی
انسانچهنسبتیدارد.ضرورتآموزشوآموختناندیشیدن
با اثربخش زیستن ،چه ارتباط وجودی و اندیشگی دارد.
اندیشهورزی ریشه در فطرت و ذات و خاصیت جان و نهاد
آدمی دارد؛ زیرا ،عقل و خرد ،مبدأ و مصدر اندیشیدن و
دانســتن و فهم کردن است؛ این حقیقت را میتوان هم
بی واســطه و هم با واسطه دریافت و درک کرد و نیز در
تاریخ اندیشــهها ،رصد کرد«.مثل ،آثار ابن سینا و غزالی
و دکارت و کانت و هــگل و دیگران».بنابراین ،خاصیت
یعنی «اثر» خرد و اندیشــه آدمــی ،همانا ،کنجکاوی و
جستجو گری و دانســتن و شناختن است؛ و پرسش و
تردید و نقد و تحلیل و ترکیب ،بعد از این مرتبه و ظهور
اثر آن میآید.ذوق و شــوق و عشق دانستن و دریافتن،
در ذات عقــل و خرد بالقــوه ،مرکوز و مکنون اســت.
خرد نخســتین چیزی را که درک میکند ،به تحقیق،
«اثر» اســت؛ چون اثر ،قوت و قدرت برخورد و مواجهت
ایجاد میکند؛ زیرا اثر ،اصابت اســت ،و اصابت ،التفات و
توجه پیش میآورد؛ التفات و توجه ،عین خرد و خاصیت
عقل و اندیشــه است؛ لذا ،مواجهت ،بعد از این التفات و
عنایت میباشد.در مواجهت ،توجه و تمایل خرد به جانب
خاص ،تجلی و تظاهر پیدا میکند و بدین سان ،فرایند
مواجهت اندیشــه با امور و چیزهــا و عناصر و واقعیات
درونــی و بیرونی ،شــروع میگردد.این ویژگی عقالنی،
موجب پیدایش و وضوح امور جدیــد و اجزاء نو در نزد
انســان ،میشــود.پس ،این فرایند  ،مولد اثرهای جدید
میباشد؛ تولید«اثرها» آغاز اندیشــهورزی است.مواجه
عقل و اندیشه با خاصیت و واقعیت خود ،واقعیات زندگی،
جهان ،پدیدهها «،دیگران» و کنشها و واکنشها ،آغاز
جامعه سازی و ایجاد مناســبات خردمندانه و اثربخش
اجتماعی ،در بین آدمیان است.ضرورت اندیشهورزی ،از
لزوم و نیاز به این مواجهتها و تولید اثرها ،ناشی میشود.
جامعه ســازی ،یعنی ،تولید و ترویج و تزریق اثرها ،در
جوانب و ارکان و عناصر اجتماعی و روابط انسانی.تولید
و تحرک و تقویت مناســبات جامعــه و زندگی جمعی
آدمیان ،با اندیشــهورزی و عمل آوری ،نســبت اثری و
وجودی دارد؛ یعنی ،خرد و اندیشــه مصدر اثرها و بلکه
اثر اصیل جامعه و اجتماع بشــری است.آیا ،ساختمان
و ســاختار و ســاخت و بافت اصلی جامعه ،جز روابط و
مناســبات و مبادالت و تعلقات بین آحاد ،چیز دیگری
است؟ و آیا ،مناسبات گونه گون اجتماعی ،جز«اثر» چیز
دیگری است؟ تولید و تبادل اثرها ،جان و جوهر جامعه
هستند؛ و بدون اندیشهورزی ،اثرها ،پوچ و پوک میباشند.
بنابراین ،مغز و جان اثر ،اندیشــه و گوهر عقل اســت ،و
اصل و اصالت ،اندیشــه و عقل ،اثر است.چون بدون اثر،
اندیشــه و اندیشهورزی ،تهی هســتند.یعنی ،نیستند.
اندیشهورزی با جامعه و فرهنگ اجتماعی ،نسبت مستقیم
دارد؛ یعنی ،امکان اندیشهورزی در هر جامعهای فراهم و
مهیا نیست و نمیشــود؛ وضعیت جامعه و میزان و نوع
اندیشهورزی ،با هم مکمل و مالزم هستند.فرض کنید ،در
یک جامعه ای ،نیاز به اندیشهورزی و تفکر نباشد ،یا تفکر
و خردورزی ،جدی گرفته نشــود ،پرسش این است که،
وضع و حالت آن جامعه ،چه منوال و روال پیدا میکند؟ یا
اگر ،مدت مدیدی یک جامعه از اندیشههای نو و تفکرات
بکر و ابتکارات تازه ،بی بهره و بی نصیب باشد ،چه وضعی
پیش میآید؟ اندیشهورزی و قوام و دوام جوامع ،نسبت
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تأثیر و تأثر دارند.یعنی ،جامعه زنده و فعال و پویا و بالنده،
موجب رواج و رونق و گســترش اندیشهورزی میشود
و اندیشــهورزی ،موجب ،پیشــرفت و ترقی و نشاط و
تازگی جامعه میگردد.چون ،با اندیشــهورزی ،راههای
نو و افقهای تازه ،پیش روی جوامع گشــوده میشود،
و مســائل اجتماعی صورت جدیــد و راه حل بهتر پیدا
میکنند و از فرســودگی و پوسیدگی ،رهایی مییابند.
جامعــه از مجموع عناصــر و بهرهها و اجــزاء گوناگون
ولی مرتبط تشکیل شده اســت؛ یعنی ،بهرهها و اجزاء
اثربخش؛«  »Componentخرد و اندیشه در کانون این
عناصر و اجزاء ترکیب کننده واقع شده است.بدین سان
است که بین اندیشهورزی و پیشرفت جوامع نسبت واقعی
و الینفک برقرار میباشد.اگر پرسش شود ،آغاز و شروع
پیشــرفت و ترقی و تکامل جوامع ،از کجاست؟ پاسخ را
الجرم در اندیشه و اندیشهورزی و اندیشهها ،باید جست
و جو نمود؛ اما ،نه هر نوع اندیشهورزی ،بلکه ،اندیشهورزی
اثربخش.تاریخ ،گواه و شــاهد متقن این ادعا اســت.با
هرگز نمیتوان به پیشرفت و
اندیشــه و ذهنیات صرف ،
رشــد نایل آمد ،اندیشهای که زادگاه اثر است و معطوف
به زندگی میباشد ،میتواند ســبب رشد و ترقی شود.
کار و خاصیت اصلی اندیشــهورزی گــذر از تعصبات و
جمودات گذشــته و راه گشــودن و بن بست شکستن
و نوآوردن و بهتر نمودن امور انســان و زندگی اســت.
به عنوان مثال و مصداق ،به خاصیت و اثر اندیشهورزی،
راجر بیکن « »Roger .Baconدر قرن سیزدهم (-1214
)1294توجه کنیم.راجر بیکن ،کشــیش و فیلســوف
و دانشــمند بوده اســت؛ راجر بیکن ،در قرن سیزدهم،
همانند ،متفکران و اندیشمندان قرون شانزدهم و هفدهم
میاندیشیده است.یعنی ،او پیشــرو و جلودار ،رنسانس
علمی و فرهنگی در اروپا بوده است.راجر بیکن ،از ارسطو،
ابن هیثم ،رابرت گراستست ،ابویوسف الکندی ،ابومعشر
بلخی و دیگران ،تأثیر علمی پذیرفته بود و به علوم تجربی
و عقلی تمایــل پیدا کرده بود ،خرد وی به جانب تجربه
وعقل ورزی ،معطوف به واقع و زندگی ،متمایل گشته بود.
در شیمی و کیمیا و طب مهارت پیدا کرده بود« کتاب،
آیینه کیمیای» به کتاب تاریخ علم سارتن مراجعه فرمایید.
راجر بیکن ،در جستجوی اکسیر جوانی و خالص سازی
داروهــا و تولید طال ،تقالها میکــرد و به علوم تجربی
توجه مینمود.معنی این گفتار این است که راجر بیکن،
استدالل و برهان ذهنی و کالمی مسیحی را قانع کننده
نمیدانست و به مشــاهده و واقعیت و آزمایش و تجربه
و زندگی ،توجه داشــت و اعتبــار قائل بود.یعنی ،تالش
میکرد ،راه جدیدی در اندیشــهورزی ،بگشاید.نســیم
آزادی فکر و نظر با ظهــور و تالشهای راجر بیکن ،در
حال وزیدن بود؛ اما ،جامعه راجر بیکن در ســده سیزده
اروپا ،ظرفیت و تحمل اندیشــهها و اندیشهورزی ،وی را
نداشــت.بنابراین ،اندیشــهورزی وی ،عواقب و عقوبات
ســالها زندان را برای او در پی داشت.این است که وضع
جامعه و اندیشهورزی ،با هم قرینند و به هم وابسته اند،
اگر یکی ناخوش باشد ،حال دیگری ناخوش خواهد بود.
همین نکته در ضرورت اندیشهورزی ،شاید ،کافی باشد.
یــک راهکار عملی و کاربــردی و اثربخش ،در تمرین و
آموزش اندیشهورزی این است که ،اندیشه ورزان ونخبگان
فکری و خردمند ،برخی از پروژههای اجتماعی یا اقتصادی
و فرهنگی و غیره را متکفل و متقبل شوند و اثربخشی،
اندیشهورزی را نشان دهند و گواه آورند که اندیشه ورزانه
عمل کردن با دیمی و باری بهر جهت عمل کردن ،زمین
تا آســمان فرق دارد.حصول اثرهای نیک و جامعه ساز و
زندگی پرور ،جز از طریق اندیشهورزی اثربخش ،ممکن
نیست.

استقرار  15غرفه اطالعرسانی
در نمایشگاه کتاب تهران

مدیر کمیته اطالعرسانی ســی و دومین نمایشگاه
بینالمللی کتاب تهران از استقرار 15غرفه اطالعرسانی
در نمایشگاه کتاب تهران خبر داد.
به گزارش ســتاد خبری ســی و دومین نمایشــگاه
بینالمللی کتاب تهران ،محمدحســین متولی با اشاره
یودومین
به نحوه اطالعرســانی بازدیدکنندگان در س 
نمایشــگاه بینالمللی کتاب تهران گفــت :تعداد 100
اطالعرسان در نمایشگاه کتاب تهران حضور دارند و به
اطالعرسانی خواهند پرداخت.
وی ادامه داد 15 :غرفه اطالعرسانی در داخل و خارج
سالنها تعبیه شدهاند که اطالعرسانان در این غرفهها به
ارائه خدمات خواهند پرداخت.
وی ادامه داد :همچنین اپلیکیشنی نیز برای جستجوی

ناشران و کتابها طراحی شده است که در ایام نمایشگاه
کتاب تهران فعال خواهد شد.
سی و دومین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران با شعار
«خواندن توانستن است» از  4تا  14اردیبهشت ماه در
مصلی امام خمینی(ره) برگزار خواهد شد.

دیروز همزمان با روز عید پاک ،در مجموعهای از حمالت تروریستی ،انفجارهای پرتلفات در چند کلیسا ،چند هتل و یک کارگاه مسکونی در کلمبو پایتخت سریالنکا اتفاق افتاد.

گ
ذر
گاه
تار
یخ

hamdelidaily.ir

newspaper.hamdeli@gmail.com

t.me/HamdeliNews

همدلی :امروز  22آوریل اســت112 .روز از سال 2019
گذشت .دوم اردیبهشت سال  98است 33 ،روز از سال جدید
خورشیدی سپری شد.

زادروز قیصر امینپور
 60سال پیش در چنین روزی دوم اردیبهشت ماه  1338قیصر امین پور
درشهرستان ُگتوند خوزستان متولد شد.دوران کودکی و تحصیالت ابتدایی
را در زادگاهش گذراند و برای ادامه تحصیل به دزفول رفت.امین پور در سال
 1357دیپلم تجربی گرفت و سپس تحصیالت دانشگاهی خود را در رشته
دامپزشکی در دانشگاه تهران آغاز کرد .وی در سال  1358با انصراف از رشته
دامپزشکی ،به جمع دانشجویان علوم اجتماعی پیوست .قیصر امین پور مجددا ً
در ســال  1363تغییررشته داد و تحصیالت خود را در رشته زبان و ادبیات
فارسی دانشگاه تهران دنبال کرد و در بهمن ماه سال  1376با دریافت مدرک
دکترای زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران فارغ التحصیل شد.
دکتر قیصر امین پور از زمر ِه شــاعرانی بود که از همان آغاز فعالیت های
حوزه هنری به جمع گروه شعر آنجا پیوست و همگام با سایر شاعران فعال
حوزه هنری در بســیاری از شب های شعر برگزار شده در جبهه های دفاع
مقدس شرکت کرد و در مناطق مختلف عملیاتی به شعرخوانی پرداخت.او
عضو شورای شعر و ادبیات حوزه بود و در تشکیل جلسات شعرخوانی و نقد و
بررسی شعر و تشویق و ترغیب شاعران جوان انقالب نقش مؤ ثر و ارزنده ای
داشت .سپس به جمع نویسندگان و شورای سردبیری مجله سروش نوجوان
پیوست .همچنین دکتر امین پور به تدریس زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه
اشتغال داشت.
وی در آخرین روزهای ســال  1377دچار سانحه تصادف در جاده کناره
شمال شد و به شدت مجروح شد .شدت جراحات وارده به دکتر امین پور به
حدی بود که وی به دفعات تحت عمل های مختلف جراحی قرار گرفته و برای
ادامه معالجات برای مدت کوتاه به کشور انگلستان اعزام شد.
وی در ســال  1381تحت عمل پیوند کلیه قرار گرفت و بهبودی نسبی
یافت.دکتر قیصر امین پور در ســال  1367از مؤ سسه گسترش هنر ،جایزه
ویژه نیما یوشــیج را دریافت کرد .همچنین در سال  1378از سوی وزارت
فرهنگ و ارشــاد اسالمی به عنوان یکی از شاعران برتر دفاع مقدس در دهه
های  60و  70برگزیده شد.ســر انجام در آبان ماه  1386درگذشت .پس از
مرگ وی میدان شهرداری منطقه  ۲واقع در محله سعادت آباد به نام قیصر
امینپور نامگذاری شد.
ویژگیهای شعری قیصر امین پور
الف) مضمون بکر :هوشیاری و دقت نظر امین پور از او شاعری مضمون یاب
و نکته پرداز ساخته است .مضمون یابی و نکته پردازی او از نوعی نیست که
وی را از واقعیت ها دور ساخته و نازک اندیشی های معما گونه را به ذهن و
زبانش راه دهد( .مثل شاعران سبک هندی)
ویژگی زبان او در عین ســادگی و روانی ،از زیبایی چشمگیری برخوردار

خدا

پیش از اینها فکر میکردم خدا
خانه ای دارد کنار ابرها
مثل قصر پادشاه قصه ها
خشتی از الماس خشتی از طال
پایه های برجش از عاج و بلور
بر سر تختی نشسته با غرور
ماه برق کوچکی از تاج او
هر ستاره ،پولکی از تاج او
اطلس پیراهن او ،آسمان
نقش روی دامن او ،کهکشان
رعد و برق شب ،طنین خنده اش
سیل و طوفان ،نعره توفنده اش
دکمه ی پیراهن او ،آفتاب
برق تیغ خنجر او ماهتاب
هیچ کس از جای او آگاه نیست
هیچ کس را در حضورش راه نیست
پیش از اینها خاطرم دلگیر بود
از خدا در ذهنم این تصویر بود
آن خدا بی رحم بود و خشمگین
خانه اش در آسمان ،دور از زمین
بود ،اما در میان ما نبود
مهربان و ساده و زیبا نبود
در دل او دوستی جایی نداشت
مهربانی هیچ معنایی نداشت
هر چه میپرسیدم ،از خود ،از خدا
از زمین ،از آسمان ،از ابرها
زود میگفتند :این کار خداست
پرس وجو از کار او کاری خطاست
هرچه میپرسی ،جوابش آتش است
آب اگر خوردی ،عذابش آتش است
تا ببندی چشم ،کورت میکند
تا شدی نزدیک ،دورت میکند
کج گشودی دست ،سنگت میکند
کج نهادی پای ،لنگت میکند

است .مث ًال شعرهای لحظه سبز دعا -حضور الله ها -لحظه شعر گفتن
ب) اندیشه های نو :یک تفکر سنتی در این مورد بر این باور است که هر چه
بوده ،گذشتگان و دیگران سروده و نوشته اند .پس آنچه سروده و نوشته می
شود ،تازگی و طراوت ندارد و دست کم تفسیری از آثار آنان است .اما پاسخی
دیگر هست که می گوید :همه چیز را همگان دانند و همگان هنوز و به خلق
و کشف مدام هنری باور دارند.
قیصر یکی از شاعرانی است که در این زمینه تالش خوبی را سرگرفت .در
قطعه “راه باال رفتن” این نوگرایی در مضمون و اندیشه دیده می شود.
ج) زبان امروزی :امین پور در شــعرهایش می کوشــد از زبان امروزی در
نهایت سالست و روانی استفاده کند و رعایت کامل قوانین بکار گرفتن فرهنگ
کنایات و اصالحات به جمعیت زبان او کمک می کند .او در شــعر “بال های
کودکی” بیش از هر شعری فرهنگ زبانی توده مردم را وارد کرده است.
د) گوناگونی موضوعات :موضوعات برگزیده او ،عام و متعلق به نوجوانان و
مردم است و تازگی و طراوت خوبی دارند و این فعالیت و حجم ذهنیت او را
نشان می دهد.
هـ) وزن :یکی از راه های ارتباط با کودکان و نوجوانان در شــعر استفاده از
وزن ریتمیک و واژه های موزون و خوش آهنگ است و امین پور از این اوزان و
نیز دیگر اوزان برای عام در شعرهایش به تنوع استفاده کرده است.

منبعReuters :

شعر کهن

امروز با باباافضل کاشانی

رنگ از گل رخســار تو گیرد گل خود روی
مشــک از ســر زلفین تو دریوزه کند بوی
شمشــاد ز قدّت به خم ،ای ســرو دل آرا
خورشــید ز رویت دژم ،ای ماه سخن گوی

از شــرم قدت ســرو فرومانده به یک جای
وز رشــک رخت مــاه فتاده بــه تکاپوی
بــا من به وفــا هیچ نگشــته دل تــو رام
با انــده هجران تــو کــرده دل من خوی

نایــد ســخنم در دل تو ،ز آنکــه به گفتار
نتوان ســتدن قلعــهای از آهــن و از روی
ز آن اســت گل و نرگس رخسار تو سیراب
کز دیده روان کــردهام از مهر تو صد جوی
تــا بــوک ســزاوار شــوی دیــدن او را
ای دیده تو خود را به هزار آب همی شــوی

ای دل چه شوی تنگ ،چو در توست نشستن
خواهی که ورا یابی ،در خون خودش جوی

شعر معاصر

با زهرا داودی (داناک)

قصه شیرین می شود در سطرهای آخرش
عطر آزادی نشاند ،واژه بر بال و پرش
آثار قیصر امین پور
از وی در زمینههایی چون شعر کودک و نثر ادبی ،آثاری منتشر شدهاست
که به آنها اشاره میکنیم:تنفس صبح درکوچه آفتاب /طوفان در پرانتز (نثر
ادبی /،)۱۳۶۵ ،منظومه ظهر روز دهم (شعر نوجوان /،)۱۳۶۵ ،مثل چشمه،
مثل رود (شعر نوجوان /،)۱۳۶۸ ،بیبال پریدن (نثر ادبی /)۱۳۷۰ ،مجموعه
شعر آینههای ناگهان ( /،)۱۳۷۲به قول پرستو (شعر نوجوان /.)۱۳۷۵ ،گزینه
اشــعار ( ،۱۳۷۸مروارید) /مجموعه شــعر گلها همه آفتابگردانند (،۱۳۸۰
مروارید) ،و «دســتور زبان عشق» آخرین دفتر شعر قیصر امین پور بود که
تابســتان  ۱۳۸۶در تهران منتشر شد و بر اساس گزارشها ،در کمتر از یک
ماه به چاپ دوم رفت.
در ادامه یکی از شعرهای زیبای زندهیاد قیصر امینپور را باهم میخوانیم.

با همین قصه ،دلم مشغول بود
خواب هایم ،خواب دیو و غول بود
خواب میدیدم که غرق آتشم
در دهان اژدهای سرکشم
در دهان اژدهای خشمگین
بر سرم باران گرز آتشین
محو میشد نعره هایم ،بی صدا
در طنین خنده ی خشم خدا
نیت من ،در نماز و در دعا
ترس بود و وحشت از خشم خدا
هر چه میکردم ،همه از ترس بود
مثل از بر کردن یک درس بود
مثل تمرین حساب و هندسه
مثل تنبیه مدیر مدرسه
تلخ ،مثل خنده ای بی حوصله
سخت ،مثل حل صدها مسئله
مثل تکلیف ریاضی سخت بود
مثل صرف فعل ماضی سخت بود
تا که یک شب دست در دست پدر
راه افتادم به قصد یک سفر
در میان راه ،در یک روستا
خانه ای دیدم ،خوب و آشنا
زود پرسیدم :پدر ،اینجا کجاست؟
گفت ،اینجا خانهی خوب خداست!
گفت :اینجا میشود یک لحظه ماند
گوشه ای خلوت ،نمازی ساده خواند
با وضویی ،دست و رویی تازه کرد
با دل خود ،گفتوگویی تازه کرد
گفتمش ،پس آن خدای خشمگین
خانه اش اینجاست؟ اینجا ،در زمین؟
گفت  :آری ،خانه او بی ریاست
فرشهایش از گلیم و بوریاست
مهربان و ساده و بی کینه است
مثل نوری در دل آیینه است
عادت او نیست خشم و دشمنی

نام او نور و نشانش روشنی
خشم ،نامیاز نشانی های اوست
حالتی از مهربانی های اوست
قهر او از آشتی ،شیرین تر است
مثل قهر مهربان مادر است
دوستی را دوست ،معنی میدهد
قهر هم با دوست معنی میدهد
هیچ کس با دشمن خود ،قهر نیست
قهری او هم نشان دوستی است
تازه فهمیدم خدایم ،این خداست
این خدای مهربان و آشناست
دوستی ،از من به من نزدیک تر
از رگ گردن به من نزدیک تر
آن خدای پیش از این را باد برد
نام او را هم دلم از یاد برد
آن خدا مثل خیال و خواب بود
چون حبابی ،نقش روی آب بود
میتوانم بعد از این ،با این خدا
دوست باشم ،دوست ،پاک و بی ریا
میتوان با این خدا پرواز کرد
سفره ی دل را برایش باز کرد
میتوان درباره ی گل حرف زد
صاف و ساده ،مثل بلبل حرف زد
چکه چکه مثل باران راز گفت
با دو قطره ،صد هزاران راز گفت
میتوان با او صمیمیحرف زد
ی حرف زد
مثل یاران قدیم 
میتوان تصنیفی از پرواز خواند
با الفبای سکوت آواز خواند
میتوان مثل علفها حرف زد
با زبانی بی الفبا حرف زد
میتوان درباره ی هر چیز گفت
میتوان شعری خیال انگیز گفت
مثل این شعر روان و آشنا:
پیش از اینها فکر میکردم خدا

قصه من بی دریغ با غم ،تبانی می کند
تاب خودکارم گرفت،منظومه دردآورش
پرده درهم میکشد،طوفان پندار سکوت
می کشاند رازها،در قبله گاه باورش
فارغ از تن می شود جان،درقدمگاه خیال
هجمه بر دل می برد،بی رحمیه ناباورش
ارغوانی فام نماید صبحگاهان،زین مجال
طعنه بر شب می زند باده،ز جام و ساغرش
سرنوشت آتش فکند بر سر در اندیشه ام
دست در دست فنا ،بر باد داد خاکسترش
چشمه اشک خشکید،سویی نماند بر چشم جان
مانده از رفتن به جا،این دوره زجرآورش..

شعر معاصر

با فاطمه اسدی (اسدیف)

دوستان همه حیرت زده می پرسند
که ای رهرو چرا مانده ای و نمی روی در راه؟
تو دونده بودی و قهرمان ماراتن
این سکوت و سکون بهر چیست مدت هاست؟
بس که پرسیدند و نشنیدند جواب
بهر چاره رفتند پیش صاحب سوال
او نیز با هزار ترفند و تهدید
ناموفق رفت و ماند بی جواب
حال با تو گویم جواب این سوال
داده ام کفش آهنین خود را
عاریه به یک دوست مدتهاست

