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اندر حكايت عشق و عاشقي در جامعه امروز ما

 هم عاشق هندوانه هستي
 هم عاشق زنت!

بي مقدمه بي تعارف  سبك ارتباط

آيا پيش نيازهاي عشق واقعي را پاس كرده ايم؟

همسرم! آ  ن قدر دوستت دارم كه عاشقت هستم

 دوست داشتني كه به كمال رسيده است
وقتي كسي را نمي شناسيم و هيچ نوع برخوردي 
با او نداري��م بالطبع در قبال وي احساس��ي هم 
نداريم؛ چراكه محرك و پاسخ يا كنش و واكنشي 
نداشته ايم. گاهي از س��ر اتفاقي ساده ارتباطي 
ش��كل مي گيرد، دوس��تي اي رق��م مي خورد، 
ش��ناخت به وجود مي آيد و پس از آن نسبت به فضايل 
اخالق��ي و رفتار هاي زيب��اي طرف مقاب��ل عالقه مند 
مي ش��ويم. مثاًل از فعاليت هاي زيباي ي��ك هنرمند به 
اشتياق آمده، عالقه مند هستيم در وي جست وجو كنيم 
چه چيز باعث اين همه خلق زيبايي مي شود، بعد كم كم 
شخصيت وي براي ما دوست داشتني شده، خب بديهي 
هم هست دوستمان را كه خوب شناخته ايم و عالقه مند 
به وي شده ايم دوست خواهيم داش��ت. اما نكته مهم و 
اساسي در اين مبحث اينجاست كه ما همه كساني را كه 
مي شناسيم مي توانيم دوست داشته باشيم و در عناوين 
مختلف نيز به گونه هاي مختلف نشان بدهيم و ابراز كنيم؛ 
مثالً رابطه اي كه با همكالسي، همكار، هم خدمتي و غيره 
داري��م يا رابط��ه اي كه با دوس��تان صميم��ي يا خيلي 
صميمي ت��ر داري��م. در اي��ن مث��ال كام��اًل مي��زان 
دوست داشتن ها متفاوت است و البته كه ايرادي ندارد اگر 
ما اطرافيانمان را دوست بداريم. حتي در مناسبت هاي 
مختلف يا حوادث گوناگون شاهد هستيم به خاطر اينكه 
هموطن خود را دوست داريم به ابراز اين دوست داشتن ها 
مي پردازيم. اما آنكه را ديديم، شناختيم، محبت ورزيده، 
دوست داشتيم و در دوست داش��تن تا حد كمال پيش 
رفته ايم را عشق مي گويند. دقيقاً آنجايي كه نتوانستيم 
بگويي��م چه چي��ز در م��ا رش��د كرده ت��ا اي��ن حد از 
دوست داش��تن ما را اقناع نكرده و دوس��ت داريم فداي 
معشوقمان شويم، عش��ق رخ داده و ما عاشق شده ايم. 
نكته اي كه در عشق مشهود است همين نامحسوس بودن 
آن است. اگر كسي را دوست داريم از همان ابتدا مي توانيم 
حداقل براي خودمان اس��تداللي بياوري��م كه مثاًل من 
فالني را دوست دارم، اما از يك جايي به بعد مي رويم در 
وادي دل و آنجاس��ت كه مي گويي فالن��ي هرچه تو را 
دوس��ت دارم كم اس��ت خودم از خودم رضايت ندارم تا 

جايي كه فداي تو شوم!
محبت در وجود ما از س��رآغاز تا كنون بوده و هس��ت و 
شايد مانند ادراك هاي حسي باش��د. حتي در كالم هم 
مي گوييم حس انسان دوستي اش گل كرده و دست فقرا 
را مي گيرد... و شايد اين حس بود كه مقدمه همه احساس 
ما شد. وقتي مهرباني را، محبت را، دوست داشتن را، هنوز 
به دنيا نيامده بوديم درك مي كرديم بعيد نيست كه در 
لحظه ظهور و حضورمان ما نيز چنين نكنيم. مي خواهم 
بگويم نه اكتس��ابي اس��ت كه ش��ايد مؤثر هم باشد، نه 
وراثت دخيل است كه شايد بي تأثير هم نباشد، اصالت 
ما خداي مهرباني اس��ت كه جهانيان را بر پايه عش��ق و 
مهرباني بنانهاد و از اين خلقت بعيد باد اگر س��زاي تو از 

من عشق نباشد... 

 همه چيز از شناخت به وجود مي آيد
آيا مي دانيد دشمنان ش��ما همان دوستان 
ديرين شما هستند كه دوستي تان تبديل به 
دشمني شده است؟ آيا مي دانيد كسي را كه 
نمي شناسيد و تا از درونيات او باخبر نشده ايد 
و به قول معروف رمزگش��ايي نكرده ايد، او 
دوست ش��ما نش��ده و هنوز غريبه اس��ت؟ آيا مي دانيد 
غريبه ها در مقابل ش��ما كاماًل خنثي هستند؟ اين يك 

قانون و منطق مبرهن اس��ت، با كسي كه نمي شناسيد: 
شراكت، دوستي، رفاقت، ازدواج و... نمي كنيد. اگر كسي 
را تازه بشناسيد كه ايشان چه كسي است، بعد شخصيت 
و درونيات، منويات، عالقه مندي ها و غيره را شناختيد، 
پس از آن ي��ا با مطالعه علمي قبلي از ش��خصيت ها يا با 
مطالعه جديد روي شخصيت مورد انتخابتان، اگر راه را 
درست رفته باشيد اين رابطه ممكن است به حد اعالي 
دوست داشتن و عشق و ازدواج ختم شود. تصور كنيد اگر 
اين شناخت به خوبي به وجود نيايد، تنفر، ظن بد نسبت 
به همه، تكذيب عش��ق، آن هم عش��قي كه اصاًل در كار 
نبوده است و حتي كينه و دشمني نيز به همراه خواهد 
داشت. پس اين شناخت اس��ت كه به ما اجازه و امنيت 

خاطر مي دهد تا عاشق شويم و ازدواج كنيم. 

 عشق يك معنويت و موهبت الهي است
هيچ كدام از ما شايد آنقدرها مرد ميدان 
نباشيم كه جان خود را فداي پدر يا مادر يا 
فرزندمان كنيم، اما امان از لحظه معروف 
عش��ق در يك ن��گاه! ام��ان از وقتي كه 
مي گويند: »وقتي ديدمش دلم لرزيد، يه 
جوري شدم.« امان از وقتي كه آرام و قرار نداريم، تا خبري 
از آنكه دوستش داريم به ما برسد. شده دست به هر كاري 
بزنيم تا او را ببينيم. جاي بسي تعجب است كه در دنياي 
ارتباطي امروز كه شايد راحت تر بتوان نوشت »دوستت 
دارم« و اين جمله را براي هر كه دلت خواست در فضاي 

مجازي ارسال كرد، عشق حيايي در دلمان مي اندازد كه 
حتي رويمان نمي شود نامش را بپرسيم. اصاًل اصالت و 
قداست حد اعالي دوست داش��تن و عشق همين است. 
عشق كه ميان عاشق و معشوق رخ مي دهد يك معنويت 
و يك موهبت الهي است. عشق در همه ما وجود داشته و 

دارد، فقط نياز به درك صحيح دارد. 

 پيش نياز هاي رشته عاشقي چيست؟
عاشق شدن و عاشقي كردن پيش نيازهايي 
دارد كه ت��ا آنها را پاس نكني��م به معناي 

درست عشق دست نمي يابيم. 
اول اينكه نگاهمان را عوض كنيم: در مقابل 
همه كساني كه نسبت به آنها تعلق خاطر 

داريم محبت روا داشته و آنها را دوست بداريم. 
دوم اينكه دوست داشتن هايمان را بي مقدار و بدون توقع 
كنيم: وقتي كسي را دوست داريم از چيزهايي كه باعث 

مي شود رابطه مان را تيره و تار كند پرهيز كنيم. 
س��وم اينكه ازخودگذش��تگي كار عاشق هاست: وقتي 
مرحله به مرحله دوست داشتن ها را پيش رفتيم، وقتي 
بدون اينكه در قبال محبت هايمان از كسي توقعي كنيم 
پيش رفتيم، تازه ابتداي احوال عارفانه و شيدايي ماست. 
همواره افراد وقتي از منويات خود مي گذرند و به طرف 
مقابل خود بيشتر فكر مي كنند بزرگ منشي را در خود 
تقويت خواهند كرد، درس��ت مانند كسي كه از مرحله 
نوجواني به جواني رشد كرده و احساس بزرگي، آقايي و 
غروري جالب دارد. حاال همين مثال را در سطح وسيع و 

مقدس تصور كنيد تا برايتان مسجل شود. 
چهارم ارزشيابي دنيا در ديد عاش��قان فرق دارد: آنچه 
براي شخصيت هاي عاشق ارزش��مند است رسيدن به 
كمال از طريق سير صعودي دوست داشتن و عشقي است 
كه ميان خود و يار خود دارن��د و همواره دراين راه، تمام 
زيبايي ها را كه درك مي كنند، مديون ذات باري تعالي 
بوده، به ش��كرگذاري از وي مي پردازند. و خالصه جان 
كالم اين اس��ت اگر طرف مقابل ما همسر ما شده است، 
اگر او انتخاب واپسين روزهاي شيدايي ماست، اگر مهر 
او به دلمان افتاده و اكنون همسر و هم اسرار ماست، اگر 
عشقي ميان ما حاكم نيست جاي تعجب دارد كه يا همه 
آنچه رخ داده كذب بوده يا يك جاي كار ايراد دارد؟! يعني 

پيش نيازهاي عشق را پاس نكرده ايم. 

 عشق كه باشد هيچ پايه اي متزلزل نمي شود
اگر در بين هم��ه زوج هاي ايران��ي كه آوازه 
تاريخي عش��ق هاي پاكش��ان در همه جاي 
جهان الگو و اسطوره بوده و هست، همچنان 
عشق حاكم باش��د هيچ خانواده اي متزلزل 
نمي شود، هيچ خانواده اي از هم گسسته نشده 

و اين همه موجبات طالق افزايش نمي يابد. 
مي گويند تا كي عاش��قي كنيم؟ مگر مي شود نان خشك 
خورد و عاشق بود؟ مگر مي ش��ود نخورد! نداشت! نپوشيد 
و نگش��ت و عاش��ق بود؟! اينها براي قصه و كتاب هاست... 
مي گوييم ب��ه مادرت نگاه ك��ن و خانم��ي را از او ياد بگير، 
پدرت را نگاه كن و عاش��قي را از او ياد بگير. اصاًل مي داني 
عش��ق چيس��ت؟ ش��مايي كه هنوز به دوست داشتن هم 
مردد هس��تيد معيارتان براي زندگي و خوشبختي، با هم 
بودن نيست! شمايي كه با هم بودن از همه چيز بي نيازتان 
نمي كند! شمايي كه برايتان فرق دارد با هم كجا بنشينيد، 
چه بخوريد، كجاها برويد! ش��ما چرا با هم درآميخته ايد و 
وصال را پيشه كرديد؟ براي ش��ما ازدواج خوب كه نيست 
ضرر هم دارد... زندگي زناشويي كه با عشق شروع مي شود 
چرا در طول زندگي بدون عشق ش��ود؟ افزايش توقعات و 
خيالبافي برخي دختران و پس��ران درباره همسر و داشتن 
تصور اشتباه براي س��اخت خانه و خانواده رؤيايي، تشكيل 
يا حتي حفظ زندگي را با سختي روبه رو مي كند. وقتي در 
خانواده ها اصالت فراموش مي شود جاي تعجب نيست كه 
سرما كانون عاطفي تان را در بر بگيرد. اينجا سؤالي مطرح 
اس��ت: آيا روزي كه به خواس��تگاري رفتيد اصل موضوع، 
همس��رتان نبود؟ اصل موضوع با هم بودني براي هميشه 
نبود؟ ش��ما نبوديد ك��ه مي گفتيد يك چ��ادر مي اندازيم 
زيرمان همان را رويمان؟! اصاًل چادر مي زنيم در كوه، فقط 
تو مال من باش! گيريم كه دوره زمانه عوض شده است، شما 
چطور؟ آيا دوست داشتنتان رنگ رخ باخته است؟ آيا همين 
كه مثاًل 12 سال اس��ت در كنار هم سالم و سرحال، خوش 
و خرم، ب��ا فرزنداني بهتر از برگ درخ��ت زندگي مي كنيد 
كم است؟ حاال اگر كم و كس��ري هم هست به ثروت با هم 

بودنتان ببخشيد... 
نگذاريد مشكالت ش��ما را از محبت غافل كند. از قديم هم 
گفته اند دوس��ت مرا ياد كند يك هله پوك. هديه هرچند 
اندك و كم ارزش حتي در حد يك دانه ِهل پوك شده باشد، 
نش��ان مي دهد به ياد دوست هس��تيم و به او عالقه داريم؛ 

چراكه مهم عطر و بوي هل يا همان دوستي است. 
حاال هم همين است؛ از سر كار در حال رفتن به خانه هستيد 
حتماً هرچند اندك اما چيزي براي همسرتان بخريد و هر 
از چند گاهي با هديه اي او را ش��اد كنيد. ته��ران هم كه تا 
دلتان بخواهد پر شده است از چهارراه هايي كه مملو است از 
كودكان كار با حراج گل و اجناس ارزان. گاهي يك خريد از 
سر محبت مي تواند چقدر آنها را خوشحال كند و اين شادي 

را خدا نيز در خانه تان جبران خواهد كرد. 
وقتي به يكديگر محبت نكنيد، وقتي عشق در بينتان نباشد، 
طبيعي است كه ميل به هم نداشته و كم كم گرماي موجود 
بين ش��ما از بين رفته و خانواده ها دچار فروپاشي خواهند 
شد. نهايتاً سن ازدواج و دوام زندگي ها پايين آمده و طالق 

سرنوشت اين عدم مديريت هاي عاطفي خواهد شد. 
براي زندگي هرچه بهت��ر پيش از اينها باي��د مهارت هاي 
مختلف ارتباطي و مهارت ه��اي زندگي را بياموزيم، اما چه 
اين بايدها را بلد باش��يم، يا به مرور فرابگيريم آنچه اولويت 
بيشتري دارد اس��تمرار روابطي اس��ت كه تبديل به عشق 

واقعي بشود و بتواند محركي براي پاسخ به خوبي ها باشد. 
 *مددكار اجتماعي و مشاور خانواده

مي گويند تا كي عاش�قي كني�م؟ مگر 
مي شود نان خشك خورد و عاشق بود؟ 
مگر مي ش�ود نخورد! نداشت! نپوشيد 
و نگشت و عاشق بود؟! اينها براي قصه 
و كتاب هاس�ت... مي گوييم ب�ه مادرت 
ن�گاه ك�ن و خانم�ي را از او ي�اد بگير، 
پدرت را ن�گاه كن و عاش�قي را از او ياد 
بگي�ر. اصالً مي داني عش�ق چيس�ت؟ 

    مجيد محمد
بايد بعضي اوقات بي مقدمه و بي تعارف رو 
در روي عده اي ايس�تاد و گفت تو چگونه 
عاشقي هستي كه... زندگي هاي كنوني نياز 
به ريكاوري دارد، حاال چرا؟ به داليلي كه به 
همين مناسبت، و مثل هميشه، بي پرده با 

شما، در اين نوشته خواهم گفت. 
        

1- مدام به خواهرانش مي گويد: احسان عشق 
منه اصاًل جونش براي م��ن در مي ره! حقوق كه 

مي دن بهش دودستي مي ده به من... 
2- ما هرگز متوجه نش��ديم اين چگونه عشقي 
است كه در يك نگاه اتفاق افتاد؟! اگر اينگونه بود 
دوربين هاي طرح ترافيك ش��هر تا كنون روزي 

هزار بار سرگشته بودند و... 
3- دست به دست داده ايد عش��ق را دم دستي 
كنيد؟ عاشق مادرت هستي! همسرت را عشق 
جان ص��دا مي كني! بع��د صحب��ت از هندوانه 
مي ش��ود مي گويي واي عاشقشم! اين ديگر چه 

سودايي است؟ 
4- مدام دم مي زند ما زن و ش��وهر عاش��ق هم 
هس��تيم، اما خانمش بدون اج��ازه او حق هيچ 

كاري ندارد. 
5- يك مدل عاشقي هم داريم كه به خاطرش از 
روي جنازه پدر و مادر هم عب��ور مي كنند! همه 
موانع را برمي دارند تا به هم برسند. به اينها خرده 
بگيريد و حتي توپ و تشر هم كنيد باز كم است. 
در اتاق خانه حبس نموده و با همان اسباب بازي 
كودكي شان محصورشان كنيد! وقتي هنوز بويي 
از معرفت و شناخت نبرده، حالل و حرام را قاطي 
كرده و در كمال ناباوري بي آنكه بدانند دوستت 

دارم يعني چه، مي گويد عاشقشم، مي خواهمش. 
6- حتي روايت داريم خانمي در عنفوان آشنايي 
پي��ش از ازدواج بارها تأكيد كرده ك��ه من از تو 
تمناي عشق دارم! اما زمان خريد انگشتر به داماد 

گفته آن يكي را بخر كه نگين بزرگ تري دارد!
7- بعضي ها هم كه باز همان درگير عشق در يك 
نگاه هستند، منتها به اندازه يك عكس پروفايل در 
فضاي مجازي با هم از طريق كلمات و گفت وگوي 
اينترنتي حرف زده اند و چه احساساتي كه رد و 
بدل نكرده اند، جوري عاشقانه حرف مي زنند كه 
انگار لياليي در برابر مجنون نشسته است، بعد 
از مدت ها هم آقا متوجه مي شود آنكه با او چت 
مي كرده پدرش بوده كه او را امتحان كند، البته 

با پروفايل جعلي. 
8- عده اي هم هس��تند با كارهايش��ان نام نيك 
عاش��قان را خراب مي كنن��د. مثاًل آنك��ه ديروز 
عاشق و سرگشته خانم عزيز تر از جانش بود حاال 
براي يك مس��ئله ناچيز همسرش را به باد كتك 
مي گيرد! يا بارها شده اس��ت در زندگي اي كه با 
عشق شروع شده است به خاطر شوري غذا دعوايي 
راه انداخته اند كه محشر كبراست؛ انگار دقيقاً اينها 
همان هايي اند كه مي گفتن��د نمكدان بي نمك 

شوري ندارد، دل من طاقت دوري ندارد. 
9- همگي در كالم از عاش��قي حرف مي زنند اما 
دقيقاً سر بزنگاه مي گويند: ببين من عاشق توام اما 
اگه قرار باشه به خاطر تو برم با داداشت آشتي كنم 
كه نمي شه... من دنيا رو بخواي مي ريزم به پات اما 
از من نخواه برم قرض كنم يا تو بري دانشگاه درس 

بخوني، اصاًل نخون، برس به بچه و زندگي. 
10- مرد ها س��ريعاً براي جذب آنكه دوستش 
دارند ابراز عشق مي كنند، دوستت دارم هايشان 

را به زبان مي آورند، در مقابل اكثر خانم ها عادت 
دارند بگويند: آخه چرا؟! ش��ما كه هنوز من رو 
نمي شناس��ي. اما مرده��ا ادام��ه مي دهند و به 
قول خانم ها نشناخته جلو مي روند تا جايي كه 
احساس مي كنند -البته فقط احساس مي كنند- 
عاشق شده اند و دوست داشتن زياد را با عاشقي 
اش��تباه گرفته و باز عنوان مي كنن��د: »عزيزم 
من عاش��قتم.« در مقابل خانم ه��ا مي گويند: 
»واقعاً؟ مرس��ي عزيزم...« و كم كم خانم ها هم 
احساس مي كنند، البته فقط احساس مي كنند 
كه ايشان را كمي دوست دارند. درنهايت مرد ها 
وقتي ش��ناختند و ديدند كه نه اين آني نيست 
كه فكرش را مي كردند نيمه راه... اينجا خانم ها 
خود را مقصر مي دانند ك��ه  اي كاش روز اول كه 
گفت دوس��تت دارم مي گفتم: »منم همينطور 
كه اينجوري نش��ه!« بعد نفر بعدي كه آمد اين 
بار ايشان نشناخته به دوستت دارم مردي ديگر 
پاس��خ مثبت مي دهند و القصه ايشان هم بد از 
آب در آمده و نهايتاً يك خانم افس��رده... مراقب 

اشتباهات احساسي تان كه هستيد؟!
11- بعضي ها فكر مي كنند چون عاشقي مسيري 
بي مرز است مي توانند عاش��ق هركسي بشوند. 
مثاًل طرف سن و سالي ازش گذشته توان پاسخ 
دوس��تت دارم هاي تو را ندارد و چون تو طالب 
عش��قي البته به خاطر مال و منال ايشان، مدام 
اصرار مي كني. در صورتي كه عاش��قي باالترين 
مرتبه اي اس��ت كه طي مراحلي كسب خواهد 

شد، نه به اين سادگي ها. 
12- پدرش او را سرزنش مي كند آخر اين پسر 
چه دارد كه تو عاشقش شدي؟ دخترش هم شروع 
مي كن��د تعاريف و تمجيد ه��اي مختلف، غافل 
از آنكه اگر عش��قي به ميان باشد اوالً بساط مهر 
خودش جور مي شود، ثانياً آنگاه كه گفتند چرا؟ 

گفتي دل دارم، نه دليل وجه موجه ماجراست. 
13- مادرم مي گفت: »عاشقي را از بابا سالم اهلل 
خان ياد بگير؛ برف مي اومد تكه تكه از آسمون، 
پالتوش رو درمي آورد مي انداخت رو دوش بي بي 
جان يخ نكنه، اونم تو اون سرماي شديد. حاال صبر 
نمي كني خانمت بياد بنشينه سر سفره؛ غذات رو 

مي خوري و همونجا ميگيري مي خوابي. 
14- پشت شيشه ماشينش نوشته است به عشق 
پدر پيرم، بعد در ماشين مواد مخدر مي كشد، در 
رانندگي به هيچ كس راه نمي دهد، چراغ هايش 
چشم همه را كور مي كند و... پدر كجاست ببيند 

به عشق او چه ها كه نمي كند. 
15- هيچ وقت اسم اش��تباهات خود را شكست 
عشقي نگذاريد؛ مگر مي شود آدم عاشق وفادار 
نباشد؟ كدام عاش��ق را ديده اي معشوق خود را 
آزار برساند كه حاال بخواهد وي را ترك كند تا تو 
در تمام صفحات مجازي ات بگويي من يك عاشق 

شكست خورده هستم!
16- مي گويد عاش��قم، اما يك بوم دارد و چند 
هوا... هواي ياران موافق ديگري نيز در س��رش 
افتاده است و مش��كل اينجاست كه به يك نگاه 

همه را دوست دارد. 
17- برعكس تمام آنهايي كه عاش��ق مي شدند 
و حيايي داش��تند، دلي بي تاب و حرارتي مدام 
داشتند، دلتنگ بودند حتي در محضر معشوق 
و... جديداً عشق ها هم انگار رنگ رخ باخته است و 
مانند هيچ رفتاري نيست: »اگه به من نظر نداشت 
زير پست من كامنت نمي گذاش��ت...«، »آخه 
اولين نفر من رو اليك مي كنه خب، تو باش��ي 
باور نمي كني؟«، »به خاطر من تمام دختر هاي 
اينستايش را بالك كرده.«، »بهم قول داده ديگه 
تلگرام نباشه يا اگرم بود تو هيچ گروهي نباشه، 

چون عاشقمه.« 
18- عشق رو مجنون داشت كه تمام وجودش 
ليالي يكتاي خودش بود. فرهاد بود كه به خاطر 
ش��يرين رفت كوه رو تراش��يد. م��ادرم بود كه 
سال هاي س��ال بوي عرق تند مردانه باباحاجي 
براش بهترين عطر دنيا بود، چون مي دونست پاي 
زمين كار كرده يا بلند شده رو به آسمون گفته 
خدا يا دوال ش��ده روي زمين انگار سجده كرده 
گفته خدا. عاشق واقعي برادرم بود كه جونش رو 
گرفت توي دستش و به خدا گفت مي رم كه دين 
بمونه، علي تنها نمونه. بله عاش��ق واقعي از اين 
دست آدم ها بودند كه من بميرم و تو بميري نبود. 
وقت مراد بود مريد ها با س��ر مي دويدند. اونايي 
كه دنيا هميشه براشون قفس بود دلشون آروم 
نمي گرفت، تا ديدار يار ميسر بشه. اميدوارم آنقدر 
به هم محبت كنيد تا دوست داشتن هايتان آنقدر 

جدي شود كه عشق پايتان كم بياورد. والسالم.

عده اي ه�م با كارهايش�ان نام نيك 
عاشقان را خراب مي كنند. مثالً آنكه 
ديروز عاشق و سرگشته خانم عزيز تر 
از جانش بود حاال براي يك مس�ئله 
ناچيز همسرش را به باد كتك مي گيرد! 
يا بارها شده است در زندگي اي كه با 
عشق شروع ش�ده به خاطر شوري 
غذا دعوايي راه انداخته اند كه محشر 
كبراس�ت؛ اينه�ا همان هايي اند كه 
مي گفتند نمكدان بي نمك ش�وري 
ندارد، دل م�ن طاق�ت دوري ندارد

آيا روزي كه به خواس�تگاري رفتيد اصل 
موضوع، همس�رتان نبود؟ اصل موضوع با 
هم بودني براي هميشه نبود؟ شما نبوديد 
كه مي گفتيد يك چادر مي اندازيم زيرمان 
همان را رويمان؟! اصالً چ�ادر مي زنيم در 
كوه، فقط تو مال من باش! گيريم كه دوره 
زمانه عوض ش�ده است، ش�ما چطور؟ آيا 
دوست داش�تنتان رنگ رخ باخته است؟ 
آيا همين كه مثالً 12 س�ال اس�ت در كنار 
هم س�الم و س�رحال، خ�وش و خ�رم، با 
فرزندان�ي بهتر از ب�رگ درخ�ت زندگي 
مي كنيد كم اس�ت؟ حاال اگر كم و كسري 
هم هست به ثروت با هم بودنتان ببخشيد... 

   مجيد محمد
عشق حسي است كه به معناي دوست داشتن شديد فرد يا چيزي است. 
همچنين احساس�ي عميق، عالقه اي لطيف يا جاذبه اي شديد است كه 
محدوديتي در موجودات و مفاهيم ندارد اما محدوديت در فكر و عملكرد 
دارد. حتي مي تواند در حوزه هايي غيرقابل تصور ظهور كند. همچنين 
نوعي عاطفه در مورد ديگران يا جذابيت بي انتها براي ديگران است. اين 
تعريف يا تأويل كلي از عشق بود اما عشق را مي توان اينگونه هم تعريف 
كرد: قوه اي است نامحسوس كه به نظر من مرتبه كمال در دوست داشتن 
و محبت ورزيدن است. بس�ياري از افراد جامعه دوست داشتن در حد 
زياد را عشق تلقي مي كنند و اين اشتباه را مدام تكرار كرده و ضربه هاي 

زيادي از نظر روحي و عاطفي مي خورند. قانون عجيب و جالبي اس�ت 
كه ما مي توانيم همه را دوست داشته باشيم، البته با ميزان و شدت هاي 
مختلف، اما هيچ وقت نمي توانيم در قبال همه افراد دور و برمان عاشق 
باشيم.  آيا مي دانيد عاشق شدن يك فرايند شيميايي هم هست؟ وقتي 
فردي عاشق مي شود، مجموعه اي از واكنش ها در بدن او رخ مي دهد. به 
عقيده كارشناسان اين تغيير و تحوالت شيميايي تضمين كننده بقاي 
گونه انسان هاست. نشانه هاي عاشق شدن، كه شبيه بروز كردن عالئم 
بيماري هاست، به وضوح قابل شناسايي اس�ت؛ از عرق كردن دست ها 
گرفته تا از بين رفتن اشتها و حس سرخوش�ي و همچنين سرخ شدن 
گونه ها و تپش قلب. عش�ق مراحل مختلف دارد. شروع شدن هركدام 

از اين مراحل با ترش�ح مجموعه اي از مواد ش�يميايي همراه اس�ت كه 
واكنش هاي فيزيكي خاصي را سبب مي ش�ود. محققان مجموعه اي از 
تركيبات شيميايي را شناس�ايي كرده اند كه در هر كدام از اين مراحل 
ترشح مي ش�وند. مرحله جذب، حس وابس�تگي و دلبستگي و ابعادي 

چون همدلي، صميميت، تمناي عاطفي و... 
عشق دقيقاً در همه جاي زندگي و در تمام سطوح مختلف قابل لمس 
است، اما نكته اينجاست چرا بسياري از افراد نتوانسته اند به آن دست 
پيدا كنند. حتي گاهي اين عدم دسترسي باعث شده است تا عده اي 
يك جا بنشينند و ضمن انكار عشق آن را به كتاب ها و قصه ها نسبت 

داده و تكذيب كنند. 


