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پوالد امین| عباس کیارستمی به عنوان یکی از بزرگترین سینماگران ایرانی، به عنوان جهانی ترین فیلمساز 
ایرانی، و به عنوان نخستین سینماگری که به طور مداوم نامش در میان بزرگان دنیای سینما آمد، جایگاهی 
یکه و یگانه در سینمای ایران دارد. فیلمسازی با وجوه خالقیت متفاوت و گوناگون؛ که در رشته ها و زمینه های 
گوناگونی به فعالیت پرداخت؛ و شگفت که در همه این جوانب موفق و پرسروصدا شد. او نه تنها در سینما، که 

در عکاسی، شعر، گرافیک و... صاحب نظر بود و معتبر؛ و همین نیز از دست دادن او را هراسناک تر می کند...
کیارستمی که در سال۱۳۱۹ در تهران به دنیا آمده بود و در سال 55 هم نخستین فیلم بلندش را ساخته بود، با 
همان نخستین فیلم چنان خود را در میان بزرگان تثبیت کرد که در باور نمی گنجید. بعدتر این فیلمساز توانا با 

موفقیت خانه دوست کجاست؟ شهرتش را جهانی کرد و به گفته ای کیارستمی شد...
 عمق تاثیرگذاری کیارستمی بر سینمای ایران و جهان و میزان محبوبیتش را نمی شود با واژه بیان کرد. او 
عاشق زندگی بود و چه در فیلم هایش و چه در گفته هایش مدام این عشق را مکرر کرده بود. به این دلیل هم 
هست که مرگش در 76 سالگی به باور نمی نشست. او چنان عاشق زندگی بود که نمی توانست تصوری نیز از 

مرگ داشته باشد...
نقل بخشی از گفته های این سینماگر بزرگ به انتخاب بهزاد وفاخواه می تواند جنبه ها و جوانبی گوناگون از 

نگاه و نگرش این هنرمند را نشان دهد...

گزین گویه های عباس کیارستمی در سالروز رفتنش...

همیشه ناتمام می ماند 
 حرف های من 

با خودم...

شما یک فیلمساز هستید یا هنرمند در مفهوم 
کلی؟ دغدغه شــما در هنر چیســت؟ سینما؟ 

عکاسی؟ چیدمان یا ویدیوآرت؟
شرایط محیطی هر امکانی به من بدهد بر همان 
اساس کار می کنم. اگر زمان و مکان به من امکان 
دهند که یک قاب برای یکی از عکس هایم بسازم، 

آن روز یک نجار هستم.
عباس کیارســتمی در تهران به دنیا آمد، اما در 
شمیران که آن زمان منطقه ای ییالقی و روستایی 
بود، بزرگ شد و در قلهک مدرسه رفت. جایی که 
در آن با آیدین آغداشــلو همــکالس بود و عمدتا 
کیارســتمی را شــاگردی کم حرف و گوشه گیر 
توصیف می کنند. خود کیارستمی آن روزها را در 
کتاب ســر کالس کیارستمی نوشته پال کرونین 
چنین توصیف می کند: در بچگی ســاعت ها در 
تاریکی به رادیو گوش مــی دادم. برای آن چه که 
می شنیدم تصویر می ساختم. این باعث پرورش قوه 
خیال من شد. شصت سال از آن زمان گذشته است 
و هنوز وقتی به رادیو گوش می دهم تصویر در ذهنم 
شکل می گیرد. وقتی فیلم بتواند قوه خیال ما را به 

کار بیندازد، خالقانه است.
در جایی دیگر نیز به این خاطره اشاره می کند: 
یادم می آید ده یازده ســاله بودم که با مادربزرگ و 
بقیه خانواده با اتومبیل به میگون رفتیم. میگون 
دهی بود در پنجاه کیلومتــری تهران. معموال در 
طول راه کسی با کسی حرف نمی زد. اما ناگهان، او 
با آرنج به پهلوی من زد و چیزی را از گوشه پنجره 
اتومبیل به من نشان داد. نگاه کردم. چیزی ندیدم. 
پرســیدم؛ توضیحی نداشت. شــانه هایش را باال 
انداخت و دوباره همان منظره را نشــانم داد. دوال 
شدم و درخت غمگین را دیدم که بر فراز صخره ای 
سبز شده بود.. همین! سال ها بعد، همین چندسال 
پیش، یک هایکو خواندم که می گفت: این سرو تنها 
بر فراز تپه به که فخر می فروشد؟ قطعا باید منظوری 

مثل این یا حول وحوش این می بود که بیانش برای 
مادربزرگ بی سواد من دشوار بوده است. مادربزرگم 

ذهن یک فیلمساز را داشت.
کیارســتمی همزمان با تحصیل نقاشــی در 
دانشــکده هنرهای زیبــا، کار هــم می کند. از 
استخدام در پلیس راه تا کار در آتلیه های تبلیغاتی 
را امتحــان می کند. این ایده یکــی از فیلم های 
تبلیغاتی او اســت که در اوایل دهه چهل ساخته 
شــده و به نقل از نصراهلل افجــه ای در مصاحبه 
با مجله اندیشــه پویا می خوانیــم: یک کامیون 
ایســتاده، تعمیرکاری زیر آن خوابیده و مشغول 
تعمیر. چندلحظه یک بار فقط دستش را می بینیم 
که بیرون می آید و از شــاگردش آچار یا چکش 
می گیرد، و یک بار که دســتش بیــرون می آید 
شاگرد یک پپسی کوال به دستش می دهد. او هم 

پپسی را در آن گرما با ولع می نوشد.
کیارســتمی در این مورد در همان کتاب ســر 
کالس با کیارستمی گفته: پیامبران و فیلسوفان 
توصیه می کنند، مردم هم به طــور طبیعی از آن 
توصیه ها ســر می پیچند. کسی دوســت ندارد 
که اندرز بشــنود و تحقیر شــود. شــعرا رویه ای 
ظریف تر و غیرمستقیم تر در پیش می گیرند. آنها 
پیشــنهادهایی را پیش روی مان می گذارند برای 
رویارویی با زندگی، و این که پیش از ما چگونه این 
کار انجام می شده است. بهترین فیلم ها حکایتی 
اخالقی را بازگو می کنند که روشــی آرام تر برای 

آموزش است و برای اعتراض.
یا در جایی دیگر از این کتــاب: گوش چپ من 
سنگین است. این نارسایی می تواند برکتی باشد 
چراکه می توانم گوش ســنگین را وقتی کســی 
مشغول نق زدن است به سوی او بگیرم. خوب است 
آدم خیلی چیزها را به ذهن خود راه ندهد تا بتواند 
بر روی آن چیزهایی که می شنود و می بیند کنترل 

بیشتری داشته باشد.

کیارستمی دایم در مصاحبه ها تاکید می کرد 
ســوژه فیلم هایش را نه از کتــاب خواندن و از 
فیلم ها کــه از زندگی می گیرد. بــا این وجود او 
همیشــه درحال خواندن شــعر بود. به تدریج 
منتقدان و کارشناســان غربی متوجه شــدند 
برای شناخت بیشــتر آثار او نه تاریخ سیاسی و 
اجتماعی ایران که باید شعر کالسیک و نو ایران 
را مرور کنند. درباره این عالقه اش کیارســتمی 
گفتــه: در کتابخانه ام کتاب های داســتانی که 
دارم همگــی نونــوار به نظر می آینــد. چراکه 
یک بار می خوانم شــان و کنارشــان می گذارم. 
اما کتاب های شــعرم از فرط استفاده ورق ورق 
شــده اند. شــعر به راحتی قابل درک نیست و 

در ذات خــود درجه ای از ابهــام دارد و ناتمام و 
تعیین پذیر است و از ما دعوت می کند آن را کامل 
کنیم، جاهای خالی را پر کنیم و نطقه چین ها را 
به هم وصل کنیم. شــعر رمزگشایی می خواهد. 

عمر شعر واقعی همیشه بیشتر از داستان است.

کیارستمی در گفت وگویی که شش سال پیش 
از مرگش با گاردین داشــته درباره این جنبه از 
عالقه مندی اش می گویــد: می گویند که در آغاز 
کلمه بوده. اما برای من آغاز همیشه یک تصویر 
اســت. وقتی درباره یک گفت وگو فکر می کنم 
اول همیشــه تصویری از آن به خاطرم می آید. و 
چیزی که در عکاســی خیلی دوست دارم، ثبت 
یک لحظه واحد اســت: لحظــه ای کامال گذرا و 
فرار. شما عکس را می گیرید، و ثانیه ای بعد همه 

چیز تغییر کرده.

در همان مصاحبه این را نیز اشاره می کند که: 
من هیچ وقت آموزش عکاسی ندیدم. در دورانی 
من از شــهر رفتم و در محله های روستایی پناه 
گرفتم. شــروع کردم به گرفتن عکــس، و این 
عکس ها مثل هدیه هایی شدند که برای آدم های 
شهر ببرم. می توانستم از طریق عکس، مناظر را با 
آنها به اشتراک بگذارم. من روستاها را به شهرها 
ترجیح می دهم. چیزی که در مورد فیلم هایم هم 
صدق می کند. بیشتر در جامعه های روستایی و 

دهکده ها فیلم ساخته ام تا شهرها...

کیارســتمی پس از فیلم باد مــا را خواهد برد 
یک بار گفت ایــن آخرین فیلمش اســت که در 
جشنواره ای رقابتی شرکت می کند. اما چندسال 
بعد باز در بخش مسابقه کن حضور پیدا کرد و در 
پاسخ به خبرنگارانی که صحبت قبلی را یادآوری 
می کردند، گفــت: فقط احمق ها همیشــه روی 

حرف شان می مانند!
در طول ســال ها فعالیت ســینمایی نظرات او 
کم هم تغییر نکــرد:   بی تعــارف بگویم که من 
صدابرداری ســرصحنه را آغاز کردم. قبل از من 
مرســوم نبود. اعتقاد داشتم که شخصیت ها باید 
شبیه صدای شان باشــند. ولی االن به این نتیجه 
رسیده ام که چه لزومی دارد، این شخصیت را من 
ســاخته ام پس می توانم یک صدایی هم برایش 
خلق کنم که صدای خودش نباشــد. تازه دارم به 
اعتبار صدای دوبله به عنوان یــک کار خالق پی 
می برم. دوبله شاید کار بهتری باشد. من خانه یک 
آدم، لباس هایش، آرایش اش و صورتش را عوض 
می کنم، می توانم برای خلق یک پرسوناژ صدایش 
را هم عوض کنم. چرا فکر می کردم این کار درستی 
نیست؟ این وابستگی من به واقع گرایی برای چه 
بود؟ فللینی هم همه چیز و حتی صداها را عوض 

می کرد.

یا: مراقب خطر دیجیتال باشید. چندسال پیش 
با دوستی برای عکس گرفتن بیرون رفتیم. دوربین 
او دیجیتال بود و مال مــن آنالوگ. زمان زیادی را 
برای نگاه کــردن و براندازکردن گذراندم. دوربین 
را به چشــمم نزدیک می کردم، چپ و راســت 
می شــدم، با فاصله و زاویه و فوکوس ور می رفتم 
پیش از آن که شاتر را بچکانم. من ۹عکس گرفتم 
و او نزدیک بــه ۲۰۰عکس. من دو عکس خوب از 
میان عکس هایم برای آلبوم انتخــاب کردم و او 
هیچ. خطر دیجیتال این اســت که تصویر خوب 
اغلب تصادفی است. اگر قرار بود برای هر فریمی 
که از لنز دوربین دیجیتال می گذرد پولی پرداخت 

می کردید، فیلم های بهتری تولید می شد.

...و می رسیم به آخرین اتفاق بزرگ زندگی هر 
انسانی: مرگ. عباس کیارســتمی درباره مرگ 
در گفت وگویــی که با دوســت دیرینش آیدین 
آغداشلو داشــت، گفت: فرهادیان می گفت این 
همه شــاهد بودیم دیگران مردنــد و ما نمردیم. 
پس دیگر نمی میریــم! به نظرم موقعی این اتفاق 
می افتد که آدم کار ناتمام نداشــته باشد. ما که 
تا آخر عمرمان کارهــای ناتمام داریم. اگر قبل از 
این که کارهای مان تمام شود ما را ببرند، یه کمی 

ناخوشایند است!!

کیارستمی به عنوان فیلمســازی مینیمال 
شــهرت دارد. توجیه چنین رویکــردی را از 
زبان خود کیارســتمی می خوانیم: همان طور 
که آندری تارکوفســکی گفته است: کتابی که 
هزار نفر آن را خوانده باشند،  هزار کتاب است. 
زیبایی هنر در برانگیختن انسان هایی است با 
ویژگی های متفاوت. اگرچه من چندان طرفدار 
فیلم های روبر برسون نیســتم اما تئوری های 
فیلمسازی اش را می پسندم. به خصوص روش 

خلق حذفی اش را. برســون می گوید: خالقیت 
ما نه در جمع کردن که در کســرکردن است. 
بعضی چیزها نیــازی به دیده شــدن ندارند. 
نبود کسی شــاید حتی موثرتر از بودش باشد. 
باد ما را خواهد بــرد در اصل ماجرای عزاداری 
اســت که ما هیچ گاه شاهدش نیســتیم. اگر 
من مراسم را روی پرده نشــان ندهم، هریک 
از تماشــاگران در تصور خودش این مراسم را 

بازسازی می کند.

برای دوره ای طوالنی زنان از مرکز داســتان های 
کیارســتمی دور بودند. دوربین او بعد از انقالب یا به 
مدارس بچه ها رفت یا به روســتاها. تمهیدی که در 
عین حال راهی برای فرار از محدودیت های موجود 
برای سینمای کسی بود که میل بسیاری به رئالیسم 
هرچه بیشتر داشت. اما از ده به بعد زن ها به سینمای 
کیارستمی برگشتند و هرسه فیلم بلند آخر او حول 
محور زن داستان می گردند. او در سال 78 در نشریه 
گزارش فیلم در گفت وگویی درباره زن در سینمایش 
عنوان کرده بــود: نشــان دادن زن به عنوان محمل 
عشق را دوست ندارم. دوســت ندارم فکر کنند که 

زن برای این است که درباره اش شعر عاشقانه گفته 
شود یا دوستش بداریم یا دوستت بدارد. مفهوم زن 
به عنوان مادر یا بهتر بگویم زن- مادر را دوست ندارم. 
زن- معشوق را هم دوست ندارم. زن ذلیل کتک خور 
را به طور مطلق دوســت ندارم. اصال اعتقاد ندارم زن 
موجود ضعیفی اســت و اگر بخواهم بــه اقتدار زن 
فکر کنم متوجــه خانواده  خودم می شــوم. مادرم و 
خواهرهایم. اگر هم در ایــن مملکت بحث هایی در 
مورد مردســاالری و تحت فشــار بودن زن می شود 
ناشی از یک بی فرهنگی عمومی و بی دانشی نسبت 

به روابط زن و مرد است.

کیارستمی را مرد همیشــه در سفر نامیده اند. 
مردی که برای عالقه اش توجیه داشت: شاید عالقه 
من به ماشین از عشقم به جاده سرچشمه گرفته 
باشد. فکر سفر، از یک نقطه  به نقطه دیگر رفتن، در 
فرهنگ ایران مهم است. جاده نماد جست وجوی 
انســان برای کســب عادات زندگی اســت. نماد 

بی قراری روح و سیر و سلوکی بی پایان...
او جایی دیگر نیز به این عشــق اشاره کرده بود: 
ماشین به من این اجازه را می دهد که از همه چیز 
حتی مردم، دور شوم و در خارج از شهر بپلکم. مبدا 
اغلب تهران است و مقصد دشتی باز و نورانی. دل 
به دریا می زنم بدون این که بدانم کجا قرار اســت 

بخوابم و چه بخورم. دوربینی به دست راه می افتم. 
بی برنامه خانه را ترک می کنــم، با این که می دانم 
ممکن است روزها دور باشم و ساعاتی بعد خود را 
در دهی می یابم، همسفره با خانواده ای که هیچ گاه 
ندیده ام و ممکن اســت بعدها هم هیچ گاه نبینم. 
راهم می دهند، سفره خود را به رویم می گشایند، 
رختخوابی برایم پهن می کننــد و صبح پیش از 
این که با پدر و مادر و ســه بچه سر صبحانه حاضر 
شــوم، پنجره اتاقم را باز می کنــم و دره ای پیش 
رویم قرار می گیرد، کوه های پرشکوه در دوردست، 
تک درختــی در برف، و همه اینها شــب پیش در  

هاله ای از تاریکی پوشیده شده بود.

هیچگاه عباس کیارســتمی به عنــوان یکی 
از عالقه منــدان تئاتر شــهرتی نداشــت. اما در 
گفت وگویــی که چهار ســال پیــش از مرگ با 
ماهنامه تجربه داشت، عنوان می کند دارد به تئاتر 
عالقه مند می شود: راستش زمانی از تئاتر خیلی 
بدم می آمد. تحمل نشســتن در تئاتر را نداشتم. 
شــاید به خاطر تصنع اش. اما هرچه که گذشت 
به نظرم حاال تئاتر دیدنی تر از سینما شده است. 
چراکه حرمت را به تماشــاگر می گذارد. با تئاتر 
دوباره ارزش میزانســن را کشــف کردم. وقتی 
بازیگرها حساب شــده حرکت می کنند و تو این 
اجــازه را داری که به عنوان یــک دوربین آنها را 

تعقیب کنــی. این در دوربین روی دســت های 
رایج به کلی از دست رفته است. تصمیم گرفتم به 
حرکت، به چینش آدم ها اهمیت بدهم و دوباره به 

میزانسن برگردم.

تعبیر من از عشــق، متاســفانه کلیشه است. 
هرچقدر که می گذرد می بینم که تکراری است. یک 
الگوی ثابت و همیشگی و تکرارشونده است. وقتی 
این گریپ حادث می شود، فرهنگ، روشنفکری 
یا اندیشــمندی هیچ جور نمی توانــد در آن تاثیر 
بگذارد. وقتی دچارش می شوی تبدیل می شوی 
به یک موجود بسیار پیش پاافتاده، سطحی، متوقع، 
خودخواه و عصبی... من هرچه می شنوم همه دارند 
از هم می نالند. پس ناگزیرم نتیجه بگیرم که ذات 

کار ایراد دارد. خود رابطه اشکال دارد. نمی دانم این 
جمله درخشــان را چه کسی گفته ولی درخشان 
است که عشق نتیجه یک سوءتفاهم است و وقتی 
به تفاهم می رسیم عشق کم می شود. این جمالت 
را کیارستمی در  سال ۹1 به تجربه گفته. اما بعدتر 
در کارگاه هایش به مواردی دیگر نیز در مورد عشق 
اشاره کرده بود که در کتاب سر کالس کیارستمی 
می خوانیم: 1۰ سال مزدوج بودن و بعد به خوبی از 

آن گریختن، برای من پیروزی تلقی می شود.

کیارســتمی در زمان حیاتش بی شــمار جمله 
ماندگار از خود به یادگار گذاشت که برخی از آنها در 
کتاب سر کالس با کیارستمی نقل شده اند. ازجمله 
معیارهایش برای تحلیل یک فیلــم: توانایی این را 
دارم که بگویم فیلمی را دوست دارم یا نه، ولی برایم 
خیلی ساده نیست که از این عمیق تر بروم و دالیل 
این دوست داشتن و نداشتن را توضیح دهم. درباره 
نوع نگاهش به خدا نیز می گوید: هریک از ما خدای 
خودش را دارد. برخی پیامبران خداوندی بی رحم و 
کینه جو را احضار می کنند و برخی دیگر خداوندی 
رحیم را. این خداوند رحیم بود که در مدرســه به ما 
از او گفتند. زمانی که یاد گرفتیم بنویســیم:   آب، 
بابا، نان. خداوندی که من از پنج ســالگی در درونم 
نگه داشته ام، رحیم اســت و رحمان. درباره موج راه 
افتاده در سینما برای اســتفاده از دوربین متحرک 
روی دســت هم می گوید: خدا فیلمســازانی که از 

سه پایه استفاده می کنند را عوض بدهد! و البته باید 
اشاره کرد به جمالتی که درباره فیلمسازی در خارج 
از کشور گفته. او که هرسه فیلم آخرش در خارج از 
کشور ساخته شدند، در این مورد چهار سال پیش به 
روزنامه بریتانیایی گاردین گفت: من مثل درختی 
هســتم که در تهران و در باغچه خانه ام کاشــته ام. 
وقتی مثل االن خانه نیســتم، هیچ کس نیست به 
آن آب بدهد، حداقل یک هفته یا بیشــتر بدون آب 
خواهد ماند، اما این درخت ریشه های عمیقی دارد 
و خود از دل زمیــن آب فراهم می کند. نیازی به آب 
دادن ندارد. من هم درست شبیه این درخت هستم. 
ترک کردن ایران برای هنرمندان جوان ممکن است 
بسیار اضطراب آور و ترسناک باشد اما من که درباره 
امروز فیلم نمی سازم. من درباره زمان های گذشته 
و دور از اکنون فیلم می ســازم اما از دل خاک آنها را 

بیرون می کشم و به سطح می آورم...

عباس کیارســتمی جز در فیلم بلند نخستش 
گــزارش و در یکی از دو فیلم آخــرش که با ژولیت 
بینوش کار کرد، در تمام فیلم های کوتاه و بلند خود با 
نابازیگرها کار کرد. نابازیگرهایی که حاال خیلی از آنها 
را می شناسیم. حکایت های زیادی از شگردهای او در 
کار با کودکان و نابازیگران شنیده ایم. حکایت هایی که 
هربار شنیدن شان شیرینی خاص خود را دارد: من 
و حســین با هم صحبت می کردیم. وقتی ایده ای را 
مطرح می کردم از چهره اش می توانستم بفهمم که راه 
درست را می روم یا نه، و به تناسب دیالوگ ها را تغییر 
می دادم. در وسط یکی از این صحبت ها بود که گفتم 
خوب می شــد اگه پولدارها می تونستن با فقیرترها 
ازدواج کنن. آن وقت صاحبخانه خودشون می شدن. 
معنی نداره که کسی دوتا خونه داشته باشه. نمی تونی 
که ســرتو تو یکی بذاری و پات رو تو اون یکی بعدها 
وقتی که به فیلمبردار معرفی اش کردم، رو به حسین 
کردم و گفتم: یکبار دیگه هم بگو چیزی رو که اون 
دفه برام گفتی؛ در مورد اونا که دوتا خونه دارن. به من 
نگاهی کرد که حاکی از این بود که مطمئن نیست 
چه کسی این را گفته. درنهایت همان جمله را گفت و 
من به او گفتم این همان چیزی نبوده که قبال گفته، 

و شاید هم به عمد یکی دوخط این جا و آن جا به آن 
اضافه کردم که تاکید کنم جمله مال خود او است. 
هربار که حســین را می دیدم از او می خواستم که 
جمله را تکرار کند. تا کم کم او جمله را مال خود کرد 
و حافظه اش جای دایمی برای آن یافت. یک ماهی 
طول کشید که تمام جمله هایی را که به این شیوه به 
او خورانده بودم باور کرد. مثل کاشت مو، یکی دو تار 

هربار در سرش می گذاشتم.
 درباره روند انتخاب نابازیگر برای فیلم هایش نیز 
می گوید: در زمان انتخاب بازیگر، درجه اعتمادبه نفس 
متقاضی را می سنجم. می نشینم با متقاضی صحبت 
می کنم. بعــد دوربین را بــدون آگاهــی او به کار 
می اندازم. پس از چند دقیقه، وقتی که در گفت وگو 
غرق شــده اند، ادای این را درمی آورم که دوربین را 
روشن می کنم. بعد، وقتی فیلم را تماشا می کنم، اگر 
تفاوتی میان لحظه قبل و بعد از روشن کردن دوربین 
نباشد، آن شخص را درنظر می گیرم. چون قابلیت این 
را داشته که مرعوب دم ودستگاه تولید فیلم نشود و 
کار خود را بکند. درست مثل زندگی شخصی، خیلی 
سریع می توان گفت کسی برای وقت تلف کردن آمده 

یا خیر. 

کیارستمی از زبان کیارستمی

شعر از نگاه کیارستمی

عکاسی از نگاه عکاس ترین سینماگر این مرزوبوم

 تغییر دیدگاه از نظر کیارستمی

مرگ
استراتژی حذف به روایت کیارستمی

زن های همیشه غایب

سفر 

تئاتر

عشق از نگاه فیلمساز

جمالت به یادماندنی عباس کیارستمی

کار با نابازیگرها

مادربزرگم ذهن یک فیلمساز را داشت

عمر شعر واقعی تا همیشه است...

در آغاز کلمه نبود، تصویر بود...

فقط احمق ها سر حرف شان می مانند!

ما دیگر نمی میریم... غیابی شاید موثرتر از حضور...

زنانی که دوست ندارم...

مرد تنهای عاشق جاده

نفرتی که عشق شد

عاشق بودن، مزدوج بودن و گریختن...

خدای من همیشه بخشنده بوده و مهربان

دانه به دانه، درست مثل کاشت مو...


