
محمد بشرا بیش از 60 سال در حال جمع آوری 
و تدوین باورها، بازی ها، مثل ها و متل ها، آداب و 
رسوم، آیین ها و رسم ها، نوع غذاها و پخت و پز، 
گیاهان دارویی و شیوه درمان، آوازها و ترانه ها 
و... در گیالن است. تاکنون حدود 15 جلد 
از این سری کتاب ها چاپ شده. ایشان در 
80سالگی عمرشان هستند و دریغا که موسسه 
یا بنیادی پشتیبانی نمی کند که همه  این گنجینه 
و بیش از 50 کاست ضبط شده برای ادبیات 
شفاهی ایران در دسترس قرار گیرد. او اکنون 
به تنهایی در خانه ای کوچک در محله ای دور 
در رشت درحال آماده سازی این آثار است. 
این گفت وگو در طول چند ساعت با همکاری 
همسر شاعر در خانه این پژوهشگر انجام گرفت.  
بشرا از شاعران قدیمی گیلک  زبان است و از 
نخستین آغازکنندگان هساشعر )شعرهای کوتاه 
 هایکووار در زبان گیلکی( و هنگام گفت وگو 

مدام از اصطالحات بومی سود می جست.

: آقای بشرا! در میانه  بهمن ماه 96 در 
رشت در خانه پر از گلدان حضرت عالی در 
خدمت تان هستیم و تشکر که به همت همسر 
گرامی و لطف شما به گپی خودمانی نشسته ایم.

تشکر می کنم و خوشامد می گویم. من در سال 
1316 در محله سرخبنده رشت به دنیا آمدم و 
اکنون کمی از 80 سالگی عبور کرده ام. خانه 
نداشتیم پس مدام مثل راب رابک )حلزون، لیسک( 
خانه به دوش بودیم و شهر را دور می زدیم. پدرم 
اهل روستای بََلسبَنه  رشت و بازاری بود. تمام 
خانواده پدرم مذهبی و آخوند بودند. پدر مادری ام 
بازاری بود و از فومن به رشت آمده بود. در 
رشت با هم آشنا شدند و ازدواج کردند. دکتر 
علی زرگری که در فرانسه فوت کرده و کتاب 
گیاهان دارویی ایران را نوشته و پروفسور بهزاد 
هر دو پسر عمه مادرم هستند. آن دو با هم پسر 
خاله بودند. بالیدن من در رشت بود. آن چیزی 
که به نام فرهنگ مردم در ذهن من شکل گرفت 
را مدیون مادر و خانمی که هم خانه ما بود، هستم. 
در محله آفخرا یک خانه اربابی در اجاره ما بود. 
پدرم دو اتاق اضافی را به آن خانم و پسرش 
اجاره داده بود. آن خانم به نام کربالیی عظمت 
که شوهرش چاووش بود بسیاری جاها سفر 
کرده بود. این زن و شوهر اصطالحات، متل ها 
و مثل هایی می دانستند که من شنونده اش بودم. 
مادرم سواد نداشت، فارسی هم بلد نبود اما خیلی 
قصه بلد بود. اینها نخستین مجموعه  دانش شفاهی 

فرهنگ مردم در حافظه من بود.
: مکتب خانه یا مالخانه هم رفتید؟

نه به صورت دائمی، بلکه گاهی با خواهرم می رفتم. 
در واقع )بگیر بنشان( بود. یعنی این بچه را بگیر 
و چند ساعتی نگهدارکه فقط بنشیند. ما 2 برادر 
و 3 خواهر بودیم. هیچ کدام وارد ادبیات نشدند. 
اکنون فقط یک خواهر و یک برادر مانده ایم و هر 

دو بازنشسته آموزش و پرورش هستیم.
: واژه بشرا از کجا آمده که نام فامیلی 

شما شده؟
طایفه پدرم آخوند بودند و کلمه بشرا از قرآن 

آمده به معنای بشارت دهنده.
: شما با حافظه ای پر از قصه و روایت 

وارد دبستان شدید؟
بله و هر وقت معلم می گفت کی قصه بلد است، 
من اولین نفر بودم برای قصه تعریف کردن. من 
در دبستان عنصری و نوربخش درس خواندم و 

سال اول دبیرستان هم در زنجان بودم.
: داستان زنجان چیست؟

غلیان ها و توده بازی ها و تظاهرات در رشت بود، 
پدرم یک سال مرا به زنجان نزد برادرم فرستاد. 
سال سختی بود از نظر زبان ندانی من که حتی 
در کالس هم بیشتر ترکی حرف می زدند و اجبار 
می کردند باید ترکی یاد بگیرم. سال های 22-23 
بود که توده ای ها جریان ساز شدند و کودتا شد. ما 
در محله آفخرای رشت بودیم. راسته ای متعلق به 
کفاشان بود. هر خبری می شد، کفاشان با درفش 
و پیشبند چرمی ردیف می شدند و شعار می دادند. 
پیشبند را روی چوب می زدند و می آمدند طرف 
میدانچه ای که محل بازی ما بود و شعار مرده باد، 
زنده باد می دادند. من یک بار رفتم خیابان که برای 
پدرم روزنامه بخرم، تظاهرات بود و سنگ پرانی 
که سنگی به سرم خورد و ورم کرد. پدر می گفت 
تو حتما رفتی داخل یکی از گروه های تظاهرات 
و طرفداری کردی. به همین دلیل یک سال مرا 

به زنجان تبعید کرد.
: در همین دوره محمدعلی افراشته 
شاعر حضور داشت که می خواست وکیل بشود.
بله، من افراشته را ندیدم اما شعرهایش را  خوانده ام. 
در همین محدوده مغازه آقای انکشافی موسیقیدان 
بود اما وقتی ورق برگشت، تمام دکان های کفاشان 
و مغازه موسیقی را شکستند و داغان کردند. تمام 
صفحات و گرامافون های قدیمی را ریختند در 
خیابان و شکستند. من 12-10 تا از صفحات 

بزرگ گرامافون را برداشتم بردم خانه. مدتی بعد 
صفحات را به انکشافی دادم. انگار گنجی را به او 
دادم چون فقط همین چند تا سالم مانده بود. با 
این ترتیب من دیپلم را در رشت گرفتم. البته با 
آن اندیشه هایی که پر شده بود از قصه ها و چون 
این قصه ها را مدام در کالس تعریف می کردم، 
بچه ها هم یاد گرفته بودند. خدا بیامرزد آن خانم 
کربالیی عظمت را که در شکل گیری من به سمت 

فرهنگ مردم عظمتی بود.
: از قصه های خانم عظمت چیزی 

به خاطر دارید؟
بله، می گفت آن زمان کاروانی راهی کربال بود. 
شوهرم چاووشی بود. من هم گاهی همراهش 
بیدار شدم و دیدم  از خواب  بودم. من شب 
دورتادور کاروان چراغ روشن کرده اند. شوهرم را 
بیدار کردم که ببین چه خبر است. گفت بخواب 
زن، اینها چشم گرگ هاست که سوسو می زند. ما 
آتش روشن کرده ایم که گرگ ها نزدیک نشوند.
: از چه زمانی به شعر گرایش یافتید؟
از دبیرستان با دوبیتی. دبیر فهمیده ای داشتیم که 
می گفت بچه ها! هر وقت بشرا می خواهد انشا 
بخواند باید با شعر خودش شروع کند. در واقع 
او بود که بیشتر به سمت شعر هلم داد. اول شعر 
فارسی کالسیک می گفتم، بعد شعر نو گیلکی با 
اوزان نیمایی. سال 44 زنده یاد صالحپور در روزنامه 
بازار ویژه هنر و ادبیات شعرم را چاپ کرد. به 
جلسات می رفتم یا دعوت می شدم. من آغازگر 
شعر گیلکی با اوزان نیمایی بودم که موجب شد 
دیگران هم دنبال این شیوه را بگیرند، به همین 
جهت ماندگار شد. البته قبل از من بعضی ها از 
جمله آقای پاینده و آقای مرادیان این کار را کردند 
اما پیگیر نشدند و ادامه ندادند که رواج پیدا کند.

: بعد از دیپلم چه کردید؟
بعد از دیپلم 2 سال بیکار بودم، بعد رفتم تربیت 
معلم و در سال 1342 در روستای بجاربَنه معلم 
شدم. این روستا رفتنم آغاز فعالیت پژوهش در 
فرهنگ مردم بود. در روستا از کنار جاده تا مدرسه 
10 دقیقه پیاده راه بود. من رفت و برگشت را 
پیاده می رفتم و همین حالت باعث شد طبیعت 
در شعرهایم رخنه کند. 3 سال بعد رفتم روستای 
حاجی بیشه و از آنجا به رشت منتقل شدم. چند 
سالی اداری بودم و دوباره به آموزش برگشتم. 
به همین علت جریمه شدم و به جای 30 سال، 
31 سال خدمت کردم. در سال 1373 بازنشسته 
شدم. از این سال به بعد فعالیت ام درباره فرهنگ 

مردم بیشتر شد و شعر در حاشیه قرار گرفت.
: شما دوران  پرکار و پرسفری را در 
استان گذرانده اید. قبل از 57 هم من در صدا و 
سیمای گیالن شاهد فعالیت شما بودم. خاطره ای 
از شما به یاد دارم، همیشه می گفتید که دو صندوق 
فیش و یادداشت درباره فرهنگ مردم دارید.

از سال 42 به  بعد با مطبوعات و به ویژه با کیهان 
و اطالعات همکاری داشتم. صفحات ادبی را 
تهیه و مطالب فرهنگ و مردم را چاپ می کردم. 
سال 48 که تلویزیون گیالن افتتاح شد، من را 
دعوت کردند که در زمینه فرهنگ مردم گیالن 
همکاری کنم. مدیر مرکز از من پرسیدند که چکار 
می کنید؟ گفتم هم معلم هستم و هم مطالب و 
اخبار فرهنگی روزنامه را تدوین می کنم. ایشان 
بالفاصله با تلفن قراردادم را با مطبوعات لغو 
کردند و من سردبیر خبر صدا و سیمای گیالن 
شدم. سال 57 از خبر فاصله گرفتم و چند سال 
بعد در بخش تولید مشغول شدم که تا سال 86 
ادامه داشت. در دور دوم مدتی سردبیر اخبار 
گیلکی هم بودم. در بخش تولید دسترسی من 

به مناطق گیالن برای فرهنگ مردم بازتر شد. در 
تهیه حدود 100 فیلم  مستند کوتاه و بلند مشارکت 
داشتم. سال 52 تا 58 من چند سفر به اشَکَور و 
دیلمان رفتم. برای دسترسی به اشکور آن زمان 
12 ساعت راه بود که با ماشین و موتور و قاطر 
می رفتیم و گاهی برای رفتن به مناطق کوهستانی 

پیاده روی داشتیم.
: برنامه ای هم به نام فرهنگ گیالن 

داشتید.
بله، از سال 52 شروع شد. البته با اجازه آقای 
انجوی شیرازی بود که برنامه فرهنگ و مردم را 
می نوشت. از من هم دعوت کردند که به تهران 
بروم تا شیوه کار را یاد بگیرم. برنامه فرهنگ 
گیالن تا زمان انقالب ادامه داشت. بعد قطع شد 
و کسی دنبال کار را نگرفت. مدت ها گذشت تا 
مشابه آن را شروع کنند. از من هم دعوت کردند، 
دیدم آن چیزی نیست که من دنبالش هستم. من 
عده ای جوان را تربیت کرده بودم که به فرهنگ 
منطقه خودشان توجه کنند که خوشبختانه االن 
چند نفر از آن جوانان تالیفاتی هم در این زمینه 
دارند، اما آن هدف اصلی از دست رفت. حتی بعد 
از انقالب رفتم برای گرفتن حقوق عقب افتاده ام، 
من را بردند داخل استودیوی بزرگی و دیدم کلی 
اوراق در سالن ریخته شده. پرسیدم اینها چیست؟ 
گفتند نوشته های طاغوتی است. داخل شان گشتم 
دو دست نویس از پژوهشگر گیالنی آقای نوزاد 
را پیدا کردم که روی کاغذهای قدیمی نوشته 
شده بود، هنوز آنها را دارم. اکنون نمی دانم آن 
همه تصویر و صدا و نوشته که درباره  فرهنگ 
مردم گیالن تهیه کرده بودم هنوز دارند یا نه؟ 
البته مطالبی که می نوشتم یک نسخه هم برای 
خودم نگه می داشتم. از طریق نامه از ما دعوت 
می کردند و به مناطق مختلف می رفتیم. روز جمعه 
با تصویربردار، صدابردار و... آنها هم در روستا 
نوازندگان محلی و خواننده ها و روایت پردازان 
و نقاالن و به ویژه پیرمردان را جمع می کردند و 

برنامه ها ضبط می شد. االن 56 نوار کاست از همان 
زمان دارم و چون هر ساله این نوارها را گوش 
می کردم، سالم مانده اند و اخیرا هم تبدیل شان 
کردم. یک بار کارشناسان از تهران آمدند و گوش 
کردند. متعجب بودند که چطور از سال 52 تا 

امروز نوارها سالم مانده اند.
: تداوم و تنظیم این نوع کارها نیاز به 
گروه و پشتیبانی مالی دارد. شما تا کی موفق 

خواهید شد که به تنهایی پیگیر باشید؟
متاسفانه چنین اتفاقی نیفتاده که موسسه یا بنیادی 

به وجود بیاید.
: چرا مرکز گیالن شناسی هیچ اقدامی 

انجام نمی دهد؟
آنها خودشان حرکت میدانی انجام نمی دهند، فقط 
مایلند من سخنرانی کنم یا مطلب برای چاپ در 
اختیارشان بگذارم که مدتی هم همکاری کردم 
اما دستمزدی حاصل نشد که گوشه ای از کار 
من را جبران کند. گاهی اوقات سخنرانی را هم 
ضبط می کردند و بعد ها بعضی ها به نام خودشان 

منتشر می کردند.
: در گیالن چگونه هساشعر گیلکی 
یا همان شعر کوتاه  هایکووار به وجود آمد؟

در سال 1370 به اتفاق محمد فارسی تصمیم 
گرفتیم شعر گیلکی شاعران بومی را شناسایی 
کنیم. به آقای رحیم چراغی مراجعه کردیم. ایشان 
12-10 تا شعر کوتاه گیلکی به ما داد که من در 
آن مجموعه  گردآوری شده قرار دادم. نوروز همان 
سال در خانه من با حضور آقای فارسی متوجه 
شدیم شعرهای کوتاه آقای چراغی کار متفاوتی 
است. ما هم تصمیم گرفتیم شعر کوتاه بگوییم. 
شعرها چاپ شد. آقای چراغی مانیفست نوشت. 
ما هم امضا کردیم و مرادیان هم به ما پیوست و 
رحیم چراغی اسم َهسا شعر را پیشنهاد داد که 
گروه هم پذیرفت. البته آقای روحانی و جکتاجی 
هم قبال شعر کوتاه می گفتند ولی عنوانی وجود 
نداشت. تاکنون چند مجموعه شعر کوتاه گیلکی 

با همین عنوان چاپ شده.
: شما با گیاهان دارویی ویژه منطقه 

گیالن و گیاه درمانی هم آشنا شدید. 
بله، گیله تجربه؛ تجربه های پزشکی بدون مراجعه 
به پزشک. این تجربه در گیالن قدمت دارد. خب 
بوعلی سینا را هم داریم. از دوره باستان طبیبان 
معروف به طبیبان پابرهنه را داشتیم. آنها با خورجین 
پر از گیاهان و داروهای گیاهی روستا به روستا و 
شهر به شهر می گشتند و بیشتر مردمان تنگدست را 
معالجه می کردند. بوعلی سینا هم خورجین داشت. 
قبل از داروهای شیمیایی، کتاب بوعلی سینا در 
خارج هم تدریس می شد. در ایران و گیالن نیز 
پس از ترویج داروهای شیمیایی، گیله تجربه در 
گیالن محدود شد به آنچه در ذهن مسن ترها مانده 
بود. از دیرباز مردم طی مراسمی گیاهان دارویی 
را فراخوان می کردند که این گیاهان در حیاط 
خانه شان دربیاید. گیاه بادرنجبویه یا ورنبو در زبان 
محلی، ما باور داریم اگر در روز چهارشنبه سوری 
پیرترین فرد خانواده مقداری دانه در دامنش بریزد 
و در حیاط بگردد و دانه را پخش کند و بخواند: 
َوَرنبو بیه اَمی خانه بُبو )بادرنجبویه بیا در خانه  ما 
دربیا( که درخواهد آمد. تجربه نشان داده پرندگان 
این دانه ها را می خورند و هضم نمی شود. هنگامی 
که در حیاطی دیگر برای خوردن دانه فرود می آیند، 
دانه قبلی با فضله پرنده دفع می شود تا پرنده دانه 
جدید را بخورد. دانه ای که در فضله بوده سبز 
می شود. از دیگر گیاهان دارویی که در خانه ها 
کاشته می شد، رازیانه است و نیز کرفس معطر. 
رازیانه و کرفس معطر را با نوعی کاچی محلی 
مخلوط می کردند که برای زن زایمان کرده مفید 
بود. گیاه سیاب یا سوداب گیاهی بسیار تلخ و 
موثر است که هنوز بعضی ها برای دفع جن و 
پری در خانه شان می کارند. کاشت آن آداب و 
رسومی دارد از جمله باید نور چراغ در شب بر 
آن بتابد و آفتابگیر هم باشد. این گیاه برای درمان 
تبخال موثر است که با آهن می سایند و روی 
تبخال می مالند. این گیاهان در مناطق کوهستانی 
فراوان است. اسامی فارسی و محلی این گیاهان 

در کتاب 5 جلدی دکتر زرگری نوشته شده.
: به نظر می رسد طبیعت در درمان 
بیماری ها دقیق تر عمل می کند یعنی در هر منطقه 
گیاهانی رشد می کند که در بهبود بیماری های 
همان مناطق موثرتر است. از این دیدگاه گیاهان 

دارویی ویژه گیالن کدام است؟
دکتر جزایری در کتاب زبان خوراکی ها ادعای 
درستی را مطرح می کند که گل گاو زبان فقط 
تالش،  در دامنه های خزر رشد می کند؛ یعنی 
دیلمان و اشکور. االن زمین های دیم اشکور 
را که بهره وری خوبی نداشت تبدیل کرده اند 
به کاشت گل گاوزبان. دمنوش مخلوط این گیاه 
با سنبل الطیب برای آرامش اعصاب بسیار مفید 
است. در گذشته در مراسم سوگواری از این 
نوشیدنی استفاده می کردند که مردم از حالت 

غم و اندوه دربیایند.
: در واقع به خاطر خاکستری بودن 
فضای گیالن و رطوبت و بارندگی، نوعی 
خستگی در وجود مردم دیده می شود و برای 
همین خداوند گل گاوزبان خودرو را در این 

منطقه ارزانی داشته تا رفع افسردگی شود؟
دقیقا. این نوعی موهبت الهی است. دکتر جزایری 
هم در کتابش اشاره ای دارد. در ضمن گیاه خودرو 
کیفیت باالیی دارد تا دست کاشت مثل کاری که 
در اشکور انجام گرفت. گیاه گندواش که خودرو 
است و همه جا یافت می شود در گذشته برای 
رفع دل درد نوزادان و کودکان مصرف می شد. 

مقداری از گیاه را در کاغذی می پیچیدند و زیر 
خاکستر گرم می گذاشتند. کمی بعد برمی داشتند که 
حرارت اندک موجب می شد شیره گیاه جدا شود. 
به اندازه قاشق چای خوری به کودک می خوراندند 
که به سرعت رفع درد می شد. البته خیلی هم 
تلخ بود. من با همکاری مردم شناس آقای طاهر 
طاهری جزوه ای به نام گیله تجربه منتشر کردیم 

که بخشی از یک کتاب بود.
: اصطالح چوبوکابند چیست؟

چوبوکابندی همان آتل بندی امروزی است برای 
شکسته بندی استخوان که عده ای تحت همین نام 
در استان معروف بودند. استخوان های شکسته 
یا دررفته را جا می انداختند و با چوب می بستند 
که تکان نخورد. در بعضی خانواده ها این طبابت 
موروثی بوده و اگر پسری وجود نداشت دختر 
به ارث می برد که در خمام نزدیک رشت هنوز 
خانمی هست که وارث این درمان است. آنها 
برای شکستگی و جوش خوردن استخوان داروی 
گیاهی داشتند که روی محل شکستگی می زدند و 
با پارچه می بستند. مخلوط روغن زیتون با سیاهدانه 
هم برای کسانی که طبع سرد دارند، در گیالن 
بسیار مفید و فراوان است. جالب است بدانید 
این دارو بیشتر روی سفیدپوستان موثر است تا 
رنگین پوستان. گیالنی ها هم از نژاد سفید هستند 
و این هم نوعی موهبت پروردگار برای تعادل 
بین انسان و محیط زیست او است. زیتون هم که 
روزگاری ویژه منطقه گیالن و رودبار بوده. این 
داروی موضعی، بیشتر برای رفع درد مفاصل است.

: بعضی گیاهان غیردارویی، جایگاهی 
در باورهای مردم دارند.

در منطقه پاشاکی گیاهی به نام باران گوله )گل 
باران( وجود دارد، شبیه الله سفید که مختص 
بهار است. مردم باور دارند این گل با ابر رفیق 
است و اگر چیده شود باران می بارد. در زمان 
زراعت سعی می کنند این گل چیده نشود که ابر به 
گریه بیفتد و ببارد. اینها در مجموع شامل مراسم  
آفتاب خواهی و باران خواهی است که کتابی با 

همین عنوان در دست تدوین دارم.
: گویا در طایفه شما کسی اهل درمان 
نبوده اما االن شنیدم که همسرتان از خانواده ای 
عطار هستند و نیز از شاعران گیلگ سرای 
شناخته شده. درباره همسرتان صحبت کنید.

همسرم خانم زهرا علیزاده متخلص به  هامون 
گیالنی به زبان فارسی و گیلکی شعر می گویند. 
کتاب شعری هم چاپ کرده اند و در حال تدوین 
کتاب دوم هستند. ایشان به هر دو زبان، به شعر 
کالسیک، نو و سپید تسلط دارند. در زمینه فرهنگ 
و مردم هم کار کرده اند و اکنون از همکاران من در 
جمع آوری و تدوین منابع هستند. کتاب مشترکی 
هم به چاپ رسانده ایم به نام »سوگند و نفرین 

در فرهنگ مردم گیالن«.
: امیدوارم به زودی با ایشان گفت و گو 

کنم. از کتاب های خودتان صحبت کنید.
تاکنون 18 جلد کتاب منتشر کرده ام و اگر ادامه 
یابد شاید به 40 جلد هم برسد که االن مرتب در 
حال کار هستم. کمتر بیرون می روم و در مراسم  
و جلسات شرکت می کنم، مگر خاص باشد 
مانند بزرگداشتی که برایم برگزار شد. کارهای 
من دسته بندی شده چون رشته های متعددی در 
فرهنگ مردم وجود دارد، مثال گردوبازی در استان 
گیالن شامل یک کتاب شده. بازی های کودکان 
و نوجوانان و بزرگساالن جداگانه است. گیله 
تجربه شامل گیاهان دارویی، درمان های گیاهی، 

شکسته بندها و... است.
: به علت تغییر زیست، بیشتر بازی ها 

منسوخ شده و حتی اسامی هم از یاد رفته.
بله، وسایل جدید همه چیز را زیر سلطه برده. 
بازی های سرکوچه شده فوتبال و والیبال. زمانی 
که از مدرسه به خانه می آمدیم فوری پابرهنه 
سرکوچه بودیم برای انواع بازی تا پدر از راه برسد. 
وسایل انواع چوب، گردو، فندق و سنگ های 
کوچک... بود. گاهی بازی هایی می کردیم که به 

هیچ وسیله ای نیاز نداشت.
: بازی ها در گذشته برای بچه ها مهارت 
و سالمت و شادمانی داشت، االن در گوشه ای کز 
کرده اند روی گوشی همراه یا تبلت یا کامپیوتر 
در حال بازی جنگ های تن به تن هستند. در 
گذشته بازی ها در شکل دادن فکری و بدنی 
بچه ها تاثیر داشت. مدام در حال پریدن و 
پرتاب کردن و حرکت بودند. با طبیعت و در 
طبیعت بازی می کردند. مرام ها و مردانگی ها در 
بازی ها منعکس بود. رفاقت بود و صمیمیت.

متاسفانه االن کسی به فکر بازسازی بازی ها و 
ترویج آنها نیست چون دیگر محله ای وجود 
ندارد. خانه های شخصی و حیاط دار از بین رفته. 
ما هم هر وقت به جایی پیشنهاد دادیم طفره رفتند. 
می شود این بازی ها را اجرا و ضبط کرد تا به عنوان 
یک سند ماندگار باشد. مطمئن باشید نسل ما که 
از بین برود آن بازی ها هم از بین خواهد رفت.
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