
 



 به نام خالق پروانه ها

نققب بققار  بققر اقق     عشققق اقق اود نه انققه 

 های خشک تههایب 

 به انی  جوانه ای از شور

  رخششب از جهس روز 

نققب  انقق  ایدققا   ار  اققه  ر ایقق  اققرزنی  

 خشکی  

    نب روی  نشانه ای از انی  

 نق نه

بسققیار خراققه م اققه نیالققا ایقق  ا ققا  را بققا 

 ر نیققا  نققب مققکارم  ا ققا  شققدا هدراهققان  



شققیو  هققای اققاربر ی بققه نه ققور نیققاز اههققه 

اققاهت تققهت هققا پ  لواپسققب هققا را ارا ققه نققب 

 هقق  و بققا نشققا   ا   اهققر  وا  ققب عشققق 

امققققر اقققق ب  ر جاو انققققه اققققر       ار  

عشقققققق  ر زنققققق مب جقققققاری باشققققق  رو  

زنقق مب و انیقق  بققارور نققب شققو  پ  رزو هققای 

 اقققی نیقققاس هب  اقققی یقققاس هب نقققب شقققو  و 

ه بقققزنققق مب نشققق ر  ن هقققب نهربانانقققه تقققری 

 خو  نب میر   

شقققای  هققق ارا  ا قققا   ر نقققور  عشقققق و 

روابققع عاشقققانه وجققو   اشقق ه باشقق  انققا عشققق 

بققب نهایققی ااققی و هققر انسققانب اققه عشققق را 

اهقق  نققب توانقق  ا ققابب  ر نققور  عشققق لدققس 

بهویسقق  و بققر خققر  اققایر نواققه هققا نیققازی 



بققه  اشقق   عکقق   اا نیققک نقق ار  زیققرا عشققق 

ریشقققققه  ر وجقققققو    نقققققب  ار  هرمققققق  

نگقققکاری  اقققه عشقققق بدیقققر   ر نقققور     

بهویسقققی  پ شققق ر بگقققویی  پ نقاشقققب بکشقققی  و 

نقق  نوشقق   انیقق وارم اققه راققایی  وب ققوانی  

هقققق  و ادققققک شققققدا ع یقققق ا  را جکققققا ا

هراهققق  اواقققک  ر زنققق مب عاشققققانه شقققدا 

باشقق   بققه انیقق   یقق   جوانققه هققای اقق   رنقق  

 عشق  

      عشق اور نیسی

 ر بسقققیاری از او قققاد ایققق  جدکقققه را شقققهی   

یهقق  عشققق اققور ااققی انققا نقق  وایقق  اققه نققب م

عشققق نققه تههققا اققور    بققا ایقق  جدکققه ن ققال   پ



بککققه بسققیار تیقق  بققی  ااققی و  ن ققه را  نیسققی

بیشقق ر اهدیققی  ار  را پررنقق  تققر نققب اققه 

 بیه  

 سیک ققرههگققانب اققه عاشققق نققب شققوی  بقق و  

ا ققر و خو پسققه ی وا  یققی را نققب بیهققی   ر 

بیشققق ر او قققاد  یققق   هقققا و انسااقققاتدا  را از 

هقققایب ع قققور نقققب  هقققی  اقققه باعققق   سیک قققر

ههگققام  هتحریققو وا  یققی نققب شققون  انققا بقق

هققا اهققار مکاشقق ه نققب شققو   سیک ققرعاشقققب ایقق  

ویر وااققققحب از انسااققققاد و بققققاور و تصقققق

هایدققا  را نققب بیهققی    خققو  خققواهب پخققو  

پسقققه ی پ و نگقققا  نه ق انقققه  ر عشقققق ن هقققب 

ااققی نقق ار   ن ققه اققه هسققی وجققو  نقیقققب 

 یقق      بققا اشققدا  شیققر عاشققق نحققا  اققه 



عشققق نگقققا  نه ق انققه را ندققب پقققکیر   ااققی 

اصققر ان یققاجب بققه ایقق  نگققا  نقق ار  زیققرا 

ت را و اعجقققازق عشقققق خقققو ق را پ ققق رت

 را ثابی ار   اای  

 نربع عشق 

نربققع عشققق ه بکققه اققانر  راققی ن وجققه شقق   

ایقق  شققای  ادققب ت جققا اهیقق  زیققرا بارهققا و 

 بارها عشق را نثکثب  ی   ای   

 بققااققه اشقق ه ر     را  بهدققا  نثکقق  عشققق

ااققره هققایب بققه نققام ت ه پصققدیدیی و رابیققه 

اققه بسققیار هقق  بققا ن هققا و  تراققی  اققر  عاشقققانه

اققانر بققا ایقق  هقق  نقق    پققر ن هققوم ااققی 

نثکقق  زی ققا نواسققق هسقق   انققا نققب خققواه  



اققکع  یگققری بققه ایقق  نثکقق  ااققاسه اققه    

امقققر  ر روابقققع   شیقققرداقققک ب بقققه نقققام 

ت هققق  و صقققدیدیی هدقققرا  بقققا  نشققق رادا 

رابیققه عاشقققانه بققب ن یققری  اشقق ه باشققی  ولققب 

گققا  هققای پنبققب ت ققاود بققه اققار هققای  یگققرا  

 یگققرا  و ن  یققک شقق   هققای بققب  لیقق  و 

بققه عشقققدا  باشققی  بققه ایقق      هققابققا  لیقق  

شیققرد بققه  ن هققب ااققی اققه عاشققق نشقق   ایقق   

ن هققب نحقق و  اققر  و نالکیققی نیسققی بککققه بققه 

ن هقققب ن اکقققی اقققر   عشققققدا   ر نقابققق  

 اققیا هققای اسققرا   یگققر ااققی   بققه  ققور 

نثقققا  شقققدا و عشقققق ا  بقققه یقققک نیهدقققانب 

ایقق  هدققه ایقق  عققالب بققه ن ققر نققب   عققود شقق  

بیهیقق   راقق  پ  ر هققر  ققر  اسققرا ی را نققب



اققه  ور هقق  جدققع شقق   انقق  و از نیهدققانب 

 ن وجققه نققب شققوی لققکد نققب برنقق  نامهققا  

اققه اسققب بققه عشققق شققدا بیشقق ر از نقق  نجققاز 

 ن  یک ش   اای اه ااری نب اهی  ه 

بقققب ت قققاود نگاه قققا  را برنقققب مر انیققق  و 

ه یققا ایقق  اققه یقق  جققای  یگققر را نگققا  نققب اه

اهققار عشققق ا  نققب رویقق  و  اققی هققای اورا 

 ه  ر  ا ان ا  نب میری  

امققر رس ققاری بققب ت ققاود  اشقق ه باشققی  شققدا 

عاشقققق نیسققق ی  و تههقققا یقققک نقققس وابسققق گب 

انقققا امقققر بقققی  شقققدا و شقققریک ا  وجقققو   ار  

و بققققه  رانققققب سشققققار  مرس یقققق  اققققی اورا 

  ا ی ت ریک نب موی  شدا عاشق هس ی  



را بققه ن هققب عقق م اع دققا  ت  یققر هرمقق  شیققرد 

نکهیققق  زیقققرا عققق م اع دقققا  بقققه ن هقققب  زار 

راقققان   بقققه شقققریک ا  ااقققی  ر نقققالب اقققه 

شیققرد بققه ن هققب جکققومیری از  زار راققان   

بققه شققریک ا  ااققی پققس بققه نثکقق  عشققق ا  

  یک اکع  یگر اااسه ندایی   

  ر عشق بیکیونر شوی 

تکققرار  رزوهققا و رویققا های ققا  ال انققب ااققی 

نگکاریقققق  اققققه نشققققکرد و نشقققق که هققققای 

روزنقققر  شقققدا را از راقققی   بقققه  رزو های قققا  

نهققققع اهقققق   شققققدا   قققق  از ایهکققققه عشققققق 

  ر اققققر  زنقققق می ا  را بیابیقققق  هقققق ارا   رزو

 اشقق ه ایققق  نانهققق  ن  قق م ز   اهقققار اقققان  

پرسققق   زیقققر بقققارا  پم ققق   نقققر  هقققای 



عاشققققانه پ خریققق   ه یقققه و هققق ارا  اسکقققار 

س نه  قققر اقققه هسققق ی  ه عاشققققانه زی قققا     پققق

عشققق شققدا هدیهجققا اهارتققا  ااققی  اققی بققه 

اقققار شقققوی  و تدقققام  رزو های قققا  را  ن قققا  

  و قققی  راقققی جدکقققه  ر قققب اقققه اهیققق  

بارهقققا و بارهقققا شقققهی   ایققق    ری  ر روابقققع 

هققیز زنققا  و ققی  ر عاشقققانه و ققی  راققی 

توانیقق  بققرای عشققق ورزی  هققایب را اققه نققب

ن هیقق  صققر  اهیقق  بققرای نشققاجر  بققه هقق ر 

امققر ایقق   ققر هققا را پققس انقق از اهیقق  بققب 

 شک  ر عشق بیکیونر نب شوی   

  وبار  عاشق شوی 

امقققر یقققک بقققار عاشقققق عشقققق ا  شققق   ایققق  

نیدقق   باشقققی  بقققار  یگققر هققق  نقققب توانیققق  



عاشققق او شققوی    ب قق  از مققکر زنققا  ندکقق  

ااقققی انسقققا  اهیققق  ادقققب از عشقققق شقققدا 

نسقق ی بققه شققریک ا  اقق  شقق   ااققی پاز ایقق  

نقققب انسقققا  نقققاران ب و ناراقققای ب  بابقققی

مر یققق  و  ر نقققب بقققه  ن قققا  نقصقققر واهیققق  

اهیقق  نققب نهایققی یققا خققو  و یققا او را نحکققوم 

انققا ب انیقق   ایقق  سققر  هدققا  بققو  اققه عاشقققت  

شقق   ایقق  بققا هدققی  اهققر  پبققا هدققی  رس ققار پ 

بققا هدققی  ل  هقق  و بققا هدققی  انسققا  ایقق ی 

 ن ققه اققه ت ییققر اققر   عققون نشقق   ااققی 

اسکققار پ بققاور و  یقق  شققدا ااققی   بققار  یگققر او 

را بققه اشقق  روز هققای خققوق عاشقققب ب یهیقق  

پققب بریقق  اققه او اققق ر زی ااققی بققه زی ققایب 

هدققا  روز هققای او  پ بققه    نشققیهب هدققا  



 یقق ار او       بکققه بققاز هقق  شققدا عاشققق نققب 

شققوی  هی گققا  سرصققی  وبققار  عاشققق شقق   

 ر زنقق مب  وبققار  هققا را از  اققی ن هیقق  و 

پ از  واقققی  اشققق   خسققق ه را تجربقققه اهیققق  

نشققوی  ههگققانب اققه از  واققی  اشقق   خسقق ه 

شققوی  عشققق از زنقق مب شققدا بیققرو  خواهقق  

 رسی   

 نه روی باغ  رخ ا  انجیر 

 ر هقققای نیدقققه بقققاز انیققق  را بقققا ارشقققده ای 

 زال  باز ا 

نققرا بققه  شققوق وصققا  بققا ل  هقق ی از اققر 

  شوق  عود ا 



 ر ققق جقققام عشقققق را اقققر بکقققت و نسققق انه 

مهققق م زار هقققا را  ر سکقققر  رنیققق    ر رویقققا 

 هایی جاو انه ا 

  وبار  عاشق باق  وبار  عاشق  ا 

  سد ب از را  ن  باشی  

 ر زنقق مب هراقق ام از نققا انسققا  هققا ندکقق  

بیهققب پققیت  ااققی نشققکرتب شیققر  ابقق  پققیت

  یققا نشققکرتب اققه نققا باعقق  بققه وجققو  یققبیا

شقققوی   نشقققکرد شیقققر  ابققق   نققق      نقققب 

بیهققب و خقققارت از تققوا  را نققب تقققوا   پققیت

بققا ادققب صقق ر و تقق بیر نقق  اققر  پ انققا نک ققه 

نهقق   ر نشققکرتب ااققی اققه نققا باعقق  بققه 

وجققو   نقق    نهققا نققب شققوی  و ایقق  بسققیار 

 ر نقققا  ااقققی اققق ب نکهیققق   سقققد ب از 



نشققک  باشققی  هدققوار  اقق ب اهیقق   سققد ب از 

 انب را  نققق  نشقققکرد باشقققی  تقققا بقققا وجققق

 اققو   زنقق مب را زنقق مب اهیقق  شققای  اققار 

اقق  ب بققه ن ققر براقق  انققا تجربققه و تکققرار    

را  اقققا  خواهققق  اقققر  خقققو  خقققواهب را 

 ور بری یقق  زیققرا  اتقق  زنقق مب شققدا هدققی  

خقققو  خقققواهب ااقققی نگکاریققق  عشقققق ا  

 تاوا  اش  اهاد شدا را پس ب ه   

 عشق ت ییر اهی   ءبرای بقا

 لهشققی  و  ندکقق  ااققی رابیققه شققدا هدیشققه

زی ققا ن اشقق  و ن ققب نانهقق  جههدققب بقق ر  و 

یسققی بققه ااساققکو  و اققوزا  باشقق    ان  ققار 

 ن ققا  ت ییققر باشققی  اولققی  مققام نهقق  ت ییققر 

پ اسکارتققا  خققو  پاسکققار و بققاور های ققا  ااققی 



را  مرمقققو  اهیققق   نیای قققا   مرمقققو  نقققب 

شقققو   یققق تا  را نسققق ی بقققه زنققق مب خقققا  

بققه سققر   اهیقق  تققا رابیققه تققا  خققا  و نهحصققر

شققو پ  نیققا  و عشققق ا  را زی ققا تققر از هدیشققه 

ب یهیقق  ن ققب ب قق  از یققک نشققاجر   ققوالنب 

بگکاریققق  اقققه عشقققق ا  ب انققق  از ایهکقققه او  ر 

زنققق مب شدااقققی شقققکرمکار هسققق ی    خدیقققر 

ایققک زنقق می ا  بققه شققدا ه یققه  ا   شقق   

ااققی و ایقق  شققدا هسقق ی  اققه بققه    سققرم نققب 

    هیققق  و بقققه زی قققاتری  شقققک  ندکققق  بقققه 

سقققرم  هیققق  نه  قققر ن جققق   عشقققق باشقققی  و 

هی و قققی از    شاسققق  نشقققوی  پقققس ن جققق   

عشققق را بققاور اهیقق  تققا ایقق  ات ققاق برای ققا  

شققا ی  هات ققاق بیاس قق  هدققوار  اقق ب اهیقق  بقق



پ از هقققر ایققق   بیاس اییققق هقققای زنققق می ا  

اقققواکب لقققکد ب ریققق  ن قققب از شقققهی   

بقققه  هقققر روز صققق ای مریقققه یقققک نقققوزا  و

ا خققوری از شقق  هققای نققق ار یققک  اشققق نربقق

پققس از مکشققی یققک زنقق می ا  اقق  اهیقق  

اققققا  اعجققققاز    را خواهیقققق   یقققق  و  ر 

اب بققیت از نقق  ن دققو  نهربققا   نهایققی انقق

 باشی   

 عشق را نه  ر نگکاری 

هرمقق  نگکاریقق  عشققق شققدا زنققا  زیققا ی  ر 

ان  ققار  یقق ارتا  باشقق  زیققرا امققر ایقق  نقق د 

 ققوالنب شققو  بققه ن و ن ققا  عققا د نققب اهقق  

امققر اققار و نشقق که شققدا باعقق  شقق   ااققی اققه 

از او  ور شققققوی  ب انیقققق  اققققه ب رم ققققری  



اشقق  ا  را نرتکققا شقق   ایقق  هدیشققه س ققای 

خققالب و نهحصققر بققه سققر ی را بققرای عشققق ا  

 هیقق  امققر شاسقق  شققوی  بققه ن ققو   اخ صققا  

شققدا عققا د نققب اهقق  و ایقق  عققا د نانهقق  

نوریانقققققه ای نرنقققققوز  ر   ر  از اققققق و  

 عشق ا  را خواه  خور  

ان  ققار  بققب اققه نققب  رخشققب و انیقق  پققروازم 

 نب ب شب 

 شقققهای  اققق  بقققا لدقققس پقققرواز  قهقققو  هقققا 

  اقققی هقققای  را  ر نسقققرد  یققق ار خ قققه 

 نکققق  اشققق  هقققای  را بقققه روز و شقققا هقققای

    و نب و  تو عا د 

 عکققس هققای یا مققاری رنقق  پریقق   را بققه تقق 

 ک  نپوق ن  ب   



ور م و خققو م را از  اققی  تققو را بققه  اققی 

  ا م

هی گقققا  خقققو  را از  اقققی ن هیققق  بقققه ایققق  

ن هقققب اقققه  رزو هقققا پنیازهقققاپ بقققاور هقققا و 

عقایققق تا  را بقققرای جقققک  راقققایی عشقققق ا  

 زیققر پققا لققه نکهیقق    شققای   ر نگققا  او  بسققیار

عاشقققانه بققه ن ققر براقق    ربققانب شقق   بققرای 

عشققق پایقق   ربققانب شقق   هققا تههققا باعقق  خکققق 

موراققق انب نققق     از  رزو هقققای نقققر   نقققب 

شقققو    خقققو  را از  اقققی نققق   و نگقققکار 

عشقققی بققب خققو ی شققو   عشققق بققه تققو نیققاز 

 ار  بققه بو نققی پبققه بققاور هایققی و بققه ان یشققه 

 هایی  

 ک  نجهان  را بب ن  



کقق  بققه  نیققای صقق   هققای بقققب نت  یقق م 

 نرواری  

 گکار نتکه های ن  را زیر بارا  شرورد 

اققه بققه شیققر از جققوی مقق   لققو ی نققاتوا  از 

ال  ل  هقققق د ایقققق ی  یگققققر ان کققققا  ز

  ن واهب  ی 

   ب ص رگش

صقق ر یکققب از   رتدهقق  تققری  نیققرو  ر رشقق  

و ت قققالب هقققر ش صقققب ااقققی  اسقققرا  صققق ور 

هدیشقققه بقققا  رایقققی خاصقققب بقققا نشقققکرد 

برخقققور  نقققب اههققق  و اققق ب  ر ریشقققه اققق  

نققا   اققر    نهققا  ارنقق   ایقق  نک ققه بسققیار 

اهدیقققی ااقققی اقققه بققق انی  صققق ر بقققه ن هقققب 

تحدققق  اقققر   نیسقققی بککقققه صققق ر توانقققایب 



بقققرای  سرصقققی  ا   بقققه خقققو  و  یگقققرا 

پیققق ا اقققر   را  نققق  نهااقققا ااقققی  انقققا 

تحدقققق  ی هققققب  نشققققکرد را بقققق و  هققققیز 

ترشقققب بقققرای نققق  اقققر    نهقققا پقققکیرس   

اای صقققق ر ی هققققب  رام و هدیشققققگب پققققیت 

اقققکونب  ر نقققا  رسققق   انقققا تحدققق  ی هقققب 

      

بقققه ن قققر نققق  ایققق  عا رنقققه ااقققی اقققه  ر 

زنققق مب نشققق ر  صققق ور باشقققی  پاقققریع از 

 نقققب نگیریققق     اقققور   ر نرویققق  و تصقققدیداد

هدیشققه بققه خققو  و شققریک زنقق می ا  سرصققی 

ب هیقققق  تققققا  ر نققققور  نسققققا   و نشققققکرد 

 وبققار  سکققر اهقق  و را  نقق  نهااقق ب بققرای 

  صققق ر  ر زنققق مب شقققگ  ب  نهقققا پیققق ا اهققق  



نقققب  سریهققق  خقققو  و شقققریک ا  را از ایققق  

 شگ  ب نحروم نکهی   

 ت اود ها را پکیرا باشی  

یققک رابیققه توجققه بققه ت ققاود هققای سققر ی  ر 

اققال  بسققیار نهقق  ااققی و ن ایقق  تصققور اققر  

اققه هدققه نانهقق  شققدا سکققر نققب اههقق  پانسققا  

نیکههقق  و تصققدی  نققب میرنقق    بققه ن ققر نقق  

ان  ققار بسققیار نابققه جققا ب ااققی اققه ب ققواهی  

هرایققق ی را اقققه نقققا نقققب پسقققه ی  شقققریک 

زنقق میدا  هقق     را بدسققه   زیققرا هراقق ام 

 ار از  قققرسی   ارای تربی قققب ن  قققاود پاقققاخ

ژن یکققب ن  ققاود و       هسقق ی  اققه هققر اقق ام 

از ایقق  ت ققاود هققا نققب توانقق  تققاثیر بسقق ایب 

 اشقق ه باشقق   انسققا  هققا ر اققاخ ار ش صققی ب 



  انسققققانها ن  اوتهقققق  و  ارای شققققیو  هققققای 

ن  قققاوتب  ر برخقققور  بقققا نشقققکرد و عشقققق 

ورزی هسقققق ه   ااثققققر نققققا ان  ققققار  اریقققق  

هدانگونققه اقققه بقققه شقققریک زنققق میدا  عشقققق 

نققب ورزیقق  او هقق  هدانگونققه بققه نققا عشققق 

بقققورز  انقققا اقققانر  ر اشققق  ا  هسققق ی  و ایققق  

 ل قققوری هقققا اشققق  ا  باعققق  پ یققق   نققق   

ت هققا نققب شققو  ت ققاود هققا پنققاران ب هققا و تققه

را پقققکیرا باشقققی  تقققا زنققق مب پقققکیرای عشقققق 

شقققدا باشققق   زنققق مب بقققا هدقققی  ت قققاود هقققا 

ااققی اققه زی ققا ب وا  ققب خققو ق را نشققا  

نققب  هقق  پت ققاود هققا را زی ققا ب یهیقق  نانهقق  

تقققابکو هقققای اشقققی   شققق   بقققا اققق ک هقققای 



ن  ققاود اققه هققر اقق ام راوی یققک  ااقق ا  

 «   اا ا  عشق »نش ر  هس ه   

اقققه  ر ت قققی  ریقققا  ب   نقققا  سروزانقققتقققو 

 رنیققق   ااقققی و نققق     نرجقققا   رنققق   ر 

 عدق   

 تو نرا ندی یهب 

 و ن  تو را جور  یگر نب بیه 

 انا باز ه  زن مب زی اای 

 شای  

 ت اود  ر ت اود هاای        

 

 بکر پیاز

اقق ب اهیقق  بققا اسققانب اققه  قق رد اه ققر  بققر 

عصققق انیی و خشققق  خقققو  را  ارنققق  ارت قققا  



بر قققرار اهیققق  زیقققرا خشققق  و عصققق انیی زیقققا  

نقققابو  اههققق   تدقققام عوا قققو و انسااقققاد 

ااقققی  هرمقققق  از یققققک انسققققا  عصقققق انب و 

پرخاشقققگر ان  قققار نح قققی و عشقققق را ن اشققق ه 

باشققی  شققای   ر اب قق ای رابیققه بققرای جققک  

اقققر   شقققدا نالقققی تهقققاجدب و پرخاشقققگرانه 

شققا  را ن  ققب اههقق  انققا ایقق  پههققا  اققاری 

ندققب اشقق   راققی نانهقق  نقق د زنققانب  ققو  

نقق سو  اققر   بققکر پیققاز  ر خققا  اققه  ر 

نققق د زنقققا  اوتقققاهب رشققق  خواهققق  اقققر  

 پرخاشقققگری و نااققق ا م ققق   و از    بققق تر 

نالققی تهققاجدب  اشقق   زنقق مب نشقق ر  را 

یقققک بقققه نرنکقققه نقققابو ی خواهققق  اشقققان  پ

زنققق مب زی قققا نیازنهققق  عوا قققو زی قققا ااقققی 



امققر ایقق  عوا ققو زی ققا جققای خققو  را بققه 

ی و نااققق ا م ققق   ب ههققق  بقققه  قققور عصققق انی

یقققی  زنقق مب بققه یققک اققابو  ونشقق ها  

ت قق ی  خواهقق  شقق  زیققرا تدققام انسققا  هققا 

نیازنهققق  توجقققه و تحسقققی  هسققق ه  امقققر ایققق  

بققه شیققر ایقق ی نیققاز هققا بققر ور   نشققو  از شققدا 

از جسقق ی پی یقق    ر ل ققا  بققا ب ن واهقق  

نانقق  و ن ققر  تققر از    ایقق  ااققی اققه هققر 

اققه ایقق  یققک باشققی   شققدا پرخاشققگر ن ققر  و

بققار ااققی   امققر هققر  وی شققدا  تققراژ ی ااققو

 ر یقققک لح قققه از اقققور   ر برویققق  و هدقققه 

ایقق ی از خااسقق ر ایقق  را بققه  تققت بکشققی  

خقققا راد زی قققا بقققا ب ن واهققق  نانققق  وشقققدا 

نج وریققق  اقققه خانقققه ای از خااسققق ر بسقققازی  



اققه بققا هققر وزق نریدققب از بققا  سققرو خواهقق  

نانهققق  ری قققی  اققق ب اهیققق  پرخاشقققگری را 

یقققک تکقققه پهیقققر ادقققک ز   از زنققق می ا  

  بیرو  بیان ازی  

  ر اهار مکهای ا ریسب 

 نش ب بکر پیاز ری  ب 

 خواا   ب یه  خوا  عیرق را

 انا اش ب وصا   ی ارق را

 ابود ااخ ب تاز ن  و رون  

  دار ار  زن مب را ب  باخ ب

 شکس ه  پهجر  های ای  خانه

 خه ی ن  شوارا  های هدسایه

 بیش ر ب رخت لیا ی  رخشت را  اری



هدققققوار   ر تققققرق باشققققی  اققققه انسققققا  

نسققق ولیی شقققدا  ر جهقققی رشققق  و تر قققب 

 یققر نشققو  بققه ایقق  ن هققب  شققریک ا  اشقق  ا  ت

اققه سکققر نکهقق  اققه نققب خواهیقق  او را ت ییققر 

 هیقق  امققر هد ققی  نسققب را اشقق  اهب بققه او 

القققاء اهیقق  باعقق  خواهقق  شقق  اققه نح وب ققا  

و بققه اشقق  ا  ب اهقق  بیهقق انسققا  خققو  اقق 

تصقققور اهققق  اقققه شقققدا از واققق یی س کقققب او 

نارانققی هسقق ی   انققا ایقق  انسققا  نسقق ولیی 

شققدا  ر جهققی رشقق  و تر ققب شققریک ا   ابقق  

اقق ایت ااققی انققا بایقق  بققه مونققه ای  راققی 

هققق ایی شقققو  را  نققق  ایسقققیهاز نقایسقققه 

اقققر    اقققی بر اریققق  زیقققرا انسقققا  هقققا 

ن  اوتهقققققق  و  ارای ااقققققق   ا  و تققققققوا  



وتب هسقق ه  اقق ب اهیقق  هدیشققه او را  ر ن  ققا

زنیهقققه اقققاری ن هااقققا بقققا توانقققایب هقققایت 

پاز اکهققارن ر هققای بققب نققور  تشققویق اهیقق  

و بققب پایققه و ااققا  بدرهی یقق  پبققه شققریک ا  

اجققققاز   هیقققق  اب قققق ا خققققو ق  ر نققققور  

نشققکرتت سکققر اهقق  و امققر را  نقق  نهااقق ب 

پیققق ا نکقققر  و از شقققدا ادقققک خوااقققی بقققا 

اههدقققایب اهیققق  و اسکقققار ادقققا  نیققق  او را ر

خققو  را تحققی هققیز شققراییب بققه او تحدیقق  

و هدیشقققه ایققق  جدکقققه را هدیشقققه بقققه نکهیققق  

ع یققق م تقققو  رخشقققا  )هدسقققرتا  بگوییققق  

هسققق ب انقققا شایسققق گب  رخشقققت بیشققق ری را 

  ( اری 

 پااخ شیری  ان رام 



امققر خواهققا  ان ققرام هقق  از جانققا عشققق ا  

تههقققا یقققک و هققق  از جانقققا  یگقققرا  هسققق ی  

را   ار  ا  هقق  ایقق  ااققی اققه بققه عشققق ا  

ان قققرام بگکاریققق  و  قققب شقققدا بقققه عشقققق ا  

ان قققرام بگکاریققق   یگقققرا  عشقققق شقققدا را 

سقققر ی  ابققق  ان قققرام نقققب بیههققق  و بقققه او 

ان قققرام نقققب مکارنققق  و ایققق  ارخقققه ا انقققه 

پیقق ا خواهقق  اققر  تققا بققه شققدا براقق   ب  ققب از 

ه اسققرا  بققه اشقق  ا   ر نقق   ا راسیققا  شققروه بقق

مکقققه و شقققکایی از زنققق مب نش راشقققا  نقققب 

اههققق  نقققا خوااققق ه ایققق  مکقققه وشقققکایی هقققا 

باعققق  اقققاخ   تصقققویر بازنققق   ای  ر  هققق  

ا راسیققا  خواهقق  شقق  بقق و  شققک هققی کس 

ندقققب خواهققق  تصقققویر بازنققق   ای از خقققو  



بجققای بگققکار  را  نقق  ایقق  ااققی اققه بققا هقق  

شققدا  ن ققر نقق  اهیقق  و هققر  ونشققکرت ا  را 

یری از  رز بقققققرای جکقققققوم یقققققک اققققق  

نشقققکرت ا  بقققه بیقققرو  از نقققری  ش صقققی ا  

   باشی  

 ااسب اایعشق تهها 

هققای زنقق مب را پققر  ءعشققق نققب توانقق  خققر

اهقق  و نانهقق  یققک رنقق  اقق ی  اققیاهب هققا را 

پوشققت  هقق    شققای  ایقق  تجربققه بققرای شققدا 

 ر اوت اقققه ات قققاق اس قققا   باشققق  ههگقققانب 

رسقققا  و ران قققب هسققق ی  بقققاز هققق  انسقققا  

راققایی ن اریقق  و نققس نققب اهیقق  اققه  ی ققه 

ب رمقققب را بقققرای اانققق  اقققر   زنققق می ا  

اقق   اریقق      ی ققه عشققق ااققی  زنقق مب 



بقق و  عشققق  راققی نانهقق   اققدا  بققب رنقق  

ااققی   ایقق  عشققق ااققی اققه بققه زنقق مب شققدا 

رنققق  نقققب ب شققق  و    را زنققق   نگقققه نقققب 

ی از نققققوار   یقققق    ار    ن ققققب  ر بسققققیار

شققق   ااقققی اقققه اسقققرا ی هسققق ه  از ن قققر 

ا  صقققا ی و رسقققاهب  ر جایگقققا  پقققاییهب  قققرار 

 ارنققق  انقققا انسقققا  خوشققق   ب نقققب اههققق  

زیقققرا  ر زنققق مب  نهقققا عشقققق جریقققا   ار  

عشققق تههققا اققاسب ااققی اققه شققدا انسققا  

راققایی و خوشققهو ی  اشقق ه باشققی    شققدا بققا 

عشققق نققب توانیقق  بققه هراققه اققه نققب خواهیقق  

اققی  عشققق تققوا  و  قق رد بققه شققدا نققب بر

 هقق  اققه بققه زنقق مب انیقق وارتر باشققی  و بققه 

برویقق  و بققرای ن ققی زنقق مب و  پققیت جکققو



لح قققاد زی قققای    بقققا نشقققکرد بجهگیققق  

هی گقققا  از عاشقققق بقققو   پشقققیدا  نشقققوی  

زیققرا تههققا عشققق نققب توانقق  لح ققاد نققابب را 

اقققه  ر  ااققق ا  هقققای اسسقققانه ای بقققه  ن قققا  

ه یقققه  هققق  و     نقققب مشققق ی  بقققه شقققدا

تصققاویری بققب ن یققر از اهققار هقق  بققو   هققای 

بققق و  وااقققیه  را بقققرای شقققدا بقققه ارن قققا  

 بیاور   

ن قققر  هقققای خقققالب زنققق مب را بقققا یقققخ پقققر 

 نکهی 

 ر ب  قققب از نوا قققع ب ققق  از جقققر و بحققق  

هققای  ققوالنب و خسقق ه اههقق   ن ققر  هققایب 

 ر زنققق مب نشققق ر  بقققه وجقققو  نقققب  یققق  

نه قققور از ن قققر   ل قققوری هقققا و نقققاران ب 



هقققای عدیقققق ااقققی   ایققق   ل قققوری هقققا و 

نققاران ب هقققا هدقققرا  نققا هسققق ه  انقققا اقققو  

شقققریک زنققق میدا  را  واقققی  اریققق  نقققب 

خقققواهی  روی ایققق  ن قققر  هقققا اقققرپوق 

بگققکاری  و یققا  نهققا را پققر اهققی    انققا مققاهب 

او ققاد بققه اشقق  ا  ایقق  ن ققر  هققا را بققا یققخ پققر 

نققب اهققی   ققوری اققه س ققای زنقق مب ارشققار 

از اققر ی نققب شققو  شققای  زنقق مب شققدا بققا 

ایقق  اققار  رام اققدری شققو  انققا ایقق   رانققت 

زنققق  خیقققری ی قققرای زنققق مب شقققدا ااقققی 

ن ایققققق  روی نشقققققکرد و  ل قققققوری هقققققا 

بققه صققر  ایهکققه جققر اققرپوق مکاشققی سقققع 

و بحثقققب بقققه وجقققو  نیایققق    ر نرنکقققه او  

ههگققانب اققه ایقق  ن ققر  هققا  ر زنقق مب شققدا 



پیقق ا شقق  از شققریک زنقق می ا  ب واهیقق  بققا 

هقق   نهققا را پققر اهیقق  نققه بققا یققخ بککققه بققا خققا  

پبققققا خققققا  صقققق ر پ  لسققققوزی پهدقققق لب و 

و ت ققق  مققق  هدیشقققه بهقققار را  ر       رایقققی

د       بکاریققق  تقققا بقققرای هدیشقققه  قققراو

  زن می ا  را بیارای  

جدکقققه ای اقققه بایققق  هدیشقققه بقققه هدققق یگر 

 بگویی 

) ع یققق م نققق  بقققه تقققو نیقققاز  ارم ( هرمققق  از 

م قق   ایقق  جدکققه نهرااققی  شققدا بققه یکقق یگر 

ان یققات  اریقق  و ایقق   ابقق  انکققار نیسققی زیققرا 

 و زوت  ر نرنکققققه او  بققققه خققققا ر نیققققاز 

هایشققا  بققه هقق  ن  یققک نققب شققون  ایقق  نیققاز 

نیققاز هققای رونققب و جسققدب ااققی هققا شققان  



بققه ن هققای   یققق تققر ز  و نققر  اانقق  اههقق   

هقق  هسقق ه  امققر ایقق  انسققا  نیققاز بققه هقق  

ابقققراز نشقققو  هقققر اققق ام از  قققرسی  انسقققا  

بقققب ارزشقققب و بقققب ا قققای ب خواهققق  اقققر  و 

هدققی  نققس نققا خوشققایه  باعقق  بققروز بققب 

ت قققاوتب و یقققا  ر نرنکقققه شققق ی  تقققر باعققق  

جققایب  اسسققر مب خواهقق  شقق  و اقق  اقق  بققه

خواهقق  راققی  اققه ا انققه  ا   رابیققه بققرای 

   ققرسی  اقق ی و  ا ققی سراققا خواهقق  شقق  

انسققا  هققا هدیشققه  واققی  ارنقق  اققه  یگققرا  

 نهقققا را  واقققی  اشققق ه باشقققه  و امقققر ایققق  

خوااققق ه  نهقققا بقققر ور   نشقققو  اقققر خقققور  و 

نهقق وی نققب شققو  پققس بققرای نجققاد رابیققه 



بایقق  ایقق  انسققا  نیققاز بققه یکقق یگر ابققراز شققو  

  

  انو  یک ایکب و پهج نوازق 

 ققانو   ایقق    قق  از شققروه بققه تواققی   ا  

نقققب خقققواه  اقققه شقققدا اشقققدان ا  ب ه یققق  و 

خققو  را  ر نکققانب تصققور اهیقق  اققه سققر ی 

را اققه  واقق ت  اریقق   ر  اهققار شققدا نشسقق ه 

ااققی و نشقق و  نققوازق اققر   صققورد شققدا 

ااققی اققه انسققا  بققب ن یققری انسااققب اققه 

مکاشقققی  ندقققب تقققوا  هقققیز ااقققدب روی   

      انقققا ب ققق  از نقققوازق هقققا یک قققار  اقققیکب 

نحکدققب بققه صققورد شققدا ب نقق  اققه نسققب 

 اریقق  ه  راققی ااققی شققکه نققب شققوی    یقققا 

نانهقق  اسققب اققه از بکهقق ای اققوهب اراقق   بققه 



پققایی   ر  ای تاریققک اقققو  اهقق    بققاز هقق  

ایققق  نقققوازق اقققر   هقققا و اقققیکب ز   هقققا 

ا انققه پیقق ا خواهقق  اققر  تققا جققایب اققه ن ققب 

ق اقققر   جقققای اقققیکب هقققا  ر نقققا  نقققواز

خواهقق  بققو   راققی ااققی ایقق  یققک  ققانو  

ااققی بققه ایقق  ن هققب اققه یققک جدکققه نابجققا و 

تحقیقققر اههققق   نقققب توانققق  اثقققر پقققهج جدکقققه 

نح ققی  نیقق  را از بققی  ب ققر  تققا جققایب اققه 

ن قققب شقققهی   جدقققرد نح قققی  نیققق  هققق  

 ر نقققا  و عقققکا   ور خواهققق  بقققو    پقققس 

جدکققه هققای اثققر جدققرد زی ققا و نانقق مار را بققا 

  رایک ن ب هراه  ا  نابو  نکهی   

 شروه وا  ه ایهجا بو  

  ر وجو د اوت مرس   



انقققا نامهقققا  بقققال  را نشقققانه مرس قققب بقققا تیقققر 

 شرورد

و نقققق  ن صققققونانه اقققققو ب  لهققققر   ور را 

 تجربه ار م

و نققا  رام  ر زنققی  مقق   لققو  ن ققس هایققی 

 جا  اه م

بیرندانققه ر  شقق ی ن ققب نکققر ی نگققاهب از 

 ترن ار 

انققا بققاز جسقق  بی ققار  ام نه  ققر نانقق  تققا تققو 

 برمر ی 

 هدیشه   ر شها  باشی  

یکققققب از نهد ققققری  اصققققو   قققق ر شهااققققب 

رور و  ققزنقق مب ااققی انسققا  هققا  اتققا ادققب ن

خققو  پسققه  هسقق ه  تققا جققایب اققه توجققه یققا 



نح  ققب از  ققر  ش صققب  یگققر نققب بیههقق  بققه 

خققو  نققب بالهقق  از ایقق  اققه لیا ققی توجققه و 

شقق   را  ارنقق  و بققا ایقق   ققرز  واققی  اشقق ه 

ت کقققر پقققای خقققو  خقققواهب را بقققه زنققق مب 

نش راشققا  بققاز نققب اههقق  و هدیشققه سکققر نققب 

اههقق  اققه امققر شققریک زن میشققا  بققه  نهققا 

نح ققی نققب اهقق  بققه ایقق   لیقق  ااققی اققه 

لیا قققی ایققق  نهربقققانب را  ارنققق  یقققا اشققق  ا  

بققق ر  تقققری را نرتکقققا نقققب شقققون  و    

هققق  ایققق  ااقققی اقققه سکقققر نقققب اههققق  اقققه 

  نهققاااققی اققه بققه   بققه خققا ر ایقق  ریکشققاش

نح قققی نقققب اهققق  و عشقققق نقققب ورز  زیقققرا 

ندققب توانقق  وجققو   اشقق ه   نهققااسققب به ققر از 

باشققق  انقققا ایققق  اقققانر اشققق ه ا  ااقققی  امقققر 



نح ققی یققا عشقققب نققب بیهیقق  ایههققا را بققه پققای 

نهقق  بققو   خققو  نگکاریقق  تههققا بققه ایقق  سکققر 

اهیققق  اقققه او شقققدا را  واقققی  ار  پقققس 

خو پسققققققه ی را اهققققققار خو خققققققواهب و 

بگکاریققق  و هدیشقققه  ققق ر ا   واقققی  اشققق   

 ها باشی   

نگکاریققق  نگقققا  عاشققققانه شقققدا زنققق انب زنقققا  

 شو  

ههگققانب اققه نگققا  عاشقققانه شققریک ا  را نققب 

بیهیقق  اققه بققا اشققدانب پققر از نح ققی بققه شققدا 

خیققر  شقق   ااققی زی ققاتری  ل  هقق  بققر روی 

ل ققا  شققدا شققک  نققب میققر  ل  هقق ی نریقق  

 رانشقققب عدیقققق اقققه زبقققا  از هدقققرا  بقققا 

 ایقق  ن جقق   نگققا  توصققیو    خققارت ااققی 



عاشقققانه ااققی  هی گقققا  اجققاز  ن هیقق  اقققه 

ایقق  نگققا  بیدققار شققو  هدیشققه بققا هدققا  نگققا  

عاشقققانه اولققی   یقق ار بققه هقق   یگققر بهگریقق  

ن ققب ب قق  از مکشققی اهقق ی  اققا  نگاه ققا  

را شقققا ا  و جقققوا  نگقققه  اریققق  تقققا هدیشقققه 

 یققه بگیریقق  نیدقق   ل  هقق  هققای نققابب را ه

باشقققی  نققق ی زنققق مب  ر ایققق  نگقققا  هقققای 

 عاشقانه خرصه نب شو   

پققری شقق ر هققای  نققرا ب ققی  نقق  هدققا  شققا 

 بارا  ز   توام 

امققر میسققوان  بققه رنقق  خااسقق ر زنققا  شقق   

 اای 

 انا باز  ک   نب تد  



نثقق  هققر روز پ نثقق  هققر اققا  و نثقق  اولققی  

 روز عاشقب 

 ر نه  نب  ان  خرا  تری   وار   وا

 ویرانه ای عهک ود ز   نه 

 انا باز ن ی نیاد  ر ن  جاریسی 

 اسسو  جای نگاهی خالیسی

ان  قققاراد وا قققع بیهانقققه پوا قققع بیهانقققه تقققری  

 ان  ار اای 

نه ققور از ان  ققاراد وا ققع بیهانققه ان  ققاری  ر 

نقق  ت ققا   ااققی بققه ایقق  ن هققب اققه هدیشققه 

توانقققایب شقققریک ا  را  ر انقققور ن  کقققو  ر 

ن ققر بگیریقق  و بققه هدققا  انقق از  از او ان  ققار 

 اشققق ه باشقققی     اشققق   ان  قققاراد پقققایی  بقققه 

انققق از   اشققق   ان  قققاراد بقققاال خیقققر نقققا  



اققه  ااققی زیققرا مققاهب او ققاد سکققر نققب اهققی 

هراقققه ان  اراتدقققا  را اد قققر اهقققی  شقققریک 

زنقق میدا  رانققی تققر و خوشققهو  تققر ااققی 

انققا ایقق   ققرز سکققر اققانر نا راققی ااققی زیققرا 

توانققایب هققای او را زیققر اققوا  بققر   ایقق  و 

عدقققر اقققاری اقققر   ایققق  اقققه زنققق میدا  

هی گونققققه پیشققققرس ب ن اشقققق ه باشقققق  و  ر 

و نقققاخو   ماهدقققا  هدیشقققه نارااقققب باشقققی  

گققر بققه  ن ققا  راققایی خققا ر و  ر جققای  ی

بقققر  ور   شققق   نیقققاز هایدقققا  باشقققی  ایققق  

یققک ساج ققه بقق ر  ااققی   نقیققه نقابقق  ایقق  

نواققوه هقق  نیقق  صققا ق ااققی امققر ان  ققاراد 

 اشققق ه  دا بقققیت از نققق  تقققوا  از شقققریک

باشققی  زنقق مب نشقق ر  زیققر بققار سشققار  ا ققی 



سراقققا ان  قققاراد لقققه و نقققابو  خواهققق  شققق    

ان  قققاراد وا قققع  عا رنقققه تقققری  را   اشققق  

بیهانققه ااققی ایقق  ان  ققاراد  ر زنقق مب هققر 

اسققب ن  ققاود ااققی ندکقق  ااققی ان  ققاراتب 

اققه  ر زنقق مب شققدا زیققا  ااققی  ر زنقق مب 

شققق    یگقققر اققق  و یقققا  ر نققق  ن  قققا لب 

باشققق   هقققی کس جقققای شقققدا زنققق مب ندقققب 

اققه اققی  ان  ارات ققا  اهقق  ایقق  شققدا هسقق ی  

را بققا توجققه بققه شققرایع زنقق می ا  ت یققی  نققب 

 هی   ا

اققق ر اقققر   هدیشقققه زی قققا تقققر از بقققه نقصققق  

 رای   اای

زنققق مب نشققق ر  نانهققق  اققق ر اقققر   ااقققی 

  ات ا قققاد جالقققا و نهقققاکر بسقققیار  اقققه  ر 



نقققابب را خواهیققق   یققق   ر جریقققا  زنققق مب 

اقق ر اهیقق  نگکاریقق  نگققا  اققر   بققه اققدی 

جکققققو شققققدا را از  یقققق   نهققققاکر زی ققققای 

ا راس قققا  نحقققروم اهققق  پقققیت برویققق  و  ر 

اققق ر شققق ر هقققای عاشققققانه ب وانیققق   قققو  

 هی گقققا  بقققرای راقققی   بقققه نقصققق  عجکقققه 

نکهیقق  بککققه هققر روز نه  ققر ات ا ققاد ج یقق  

  باشی   

 ا ر را ا ر ار ی  تا به ان های  شهایب

 ا  ادا   س ابب اایخیس پایی ی  ان

 هد ا  نا تدام ن  

 ای  جا   خااب را با ن  تدام ا 

 ص ای اراسا  را نب شهوی ه

 را نگا  نک  جا    ر ان  ار اای ادا  



 به   هه نساسرا  شیشه ای موق نک 

 اه ن  و تو از  یه    رخشا  تری  

 ادب اهسور  ار

نقق  اقق ب نقق ارم  ر ایقق  ا ققا  شققک  هققای 

بققر  ققراری رابیققه جهسققب را شققر   هقق  بققه 

ن قققر نققق  ایققق    یققق   نقققوزق هقققا هرمققق  

ااراققاز ن واهقق  بققو  تققا زنققانب اققه ادققب 

 اشقققق    نز هقققق  رااققققب اهسققققور  ار شققققدا ا

زوجققی  هدیشققه بققا هقق   ر ارت ققا  هسقق ه  از 

رابیققه جهسققب مرس ققه تققا رابیققه ارنققب انققا 

بایقق  بققه ایقق  نک ققه توجققه اهیقق  اققه  رو  نققا پ 

رو  نققا و اسکققار نققا بققا هقق   ر ارت ققا  هسقق ه  

شققای  نققا صقق ای  نهققا را نشققهوی  زیققرا انهققا بققا 

زبقققا  خقققا  خو شقققا   ر ت انققق  هسققق ه  



ندکققق  ااقققی شقققدا بقققا یکقققب بقققرای نثقققا  

 ا  اقققه زیقققا  از او خوشققق ا  ندقققب های شقققها

 یقق   ر یققک نیهدققانب  یقق ار اهیقق  و شقققدا 

بقققرای رعایقققی ا   بقققه او ل  هققق  ب نیققق  و 

ان قققرام بگکاریققق  و او هققق  ن ققققابر بقققه شقققدا 

ل  هقق  ب نقق  انققا ادققب اهسققور  ارتققا  بققا زبققا  

خققو ق ابققراز نققب اهقق  اققه از او خوشقق ا  

  ادققب اهسققور  ار ندققب  یقق  نید قق  باشققی

 شقققهای ا  ایققق  پیقققام را  ریاسقققی نقققب اهققق  

هراهقق  اققه ل  هقق  ب رمققب روی لققا  اشقق ه 

  بارهققا ایقق  جدکققه را شققهی   ایقق  اققه ) باشققی  

واندققو  نققب اققر  اققه از  یقق ن  خوشققحا  

شققق   ااقققی انقققا نققق  ن وجقققه شققق م اقققه 

زنققق مب زناشقققویب خوشقققحا  نشققق   ااقققی ( 



هققق  ایهگونقققه ااقققی هقققر اهققق  اقققه واندقققو  

هدققه ایقق  عققالب و بققب ن یققر ااققی    ر اهیقق  

رابیققه جهسققب هقق  امققر شققدا و شققریک ا  عققالب 

باشققی  انققا ادققب اهسققور  ار  رون ققا  از هقق  

رنجققت و  ل ققوری  اشقق ه باشقق  هققیز سایقق   

 ءای نقق ار  شققدا تههققا از ن ققر جسققدب اراققا

نققب شققوی  و رو  شققدا هد هققا  نققا شققا  بققا ب 

پققس نه  ققر ندانیقق  اقق ب اهیقق  خواهقق  نانقق  

هسققور  ارتققا  را بققا هقق   شقق ب  هیقق  ادققب ا

بقققا خقققو  و شقققریک ا  صقققا ق باشقققی  و اققق ب 

اهیققق  نشقققکرد و  ل قققوری های قققا  را نققق  

   از رابیقققه هقققو سصققق  نداییققق  امقققر تههقققا 

جسققدانب باشقق  نققب تققوا      ءجهسققب اراققا

ندققو  انققا هقق   از  ءرا بققه هققر نحققوی اراققا



رابیقققه جهسقققب ایققق ی سقققرا تقققر از رابیقققه 

  نققوار  توجققه جسققدانب ااققی امققر بققه ایقق

نگققر   بقق و  هققیز مونققه پههققا  اققاری بققه 

شققدا نققب مققوی  رابیققه جهسققب شققدا تههققا یققک 

سریققا ااققی پققس  ر ا ققا  هققا پسققیک  هققا بققه 

 ن قققا  را  هقققای بر قققراری تدقققا  جهسقققب 

نگر یقق  زیققرا و   ققا  را بیهققو   تکققو اققر   

روان ققا  پجسققد ا  و ادققب اهسققور ایقق  امققر 

 ارتقققققا   ر  رانقققققت باشقققققه  و از هققققق  

  ن قققب  ر شقققراییب  اقققه را  هو  باشقققهخوشققق

رابیققه    ی را هقق  ن انیقق  به ققریهققای ن  قق 

  نک ققه نهقق   یگققری را تجربققه خواهیقق  ندققو  

اقققه بایققق  ب انیققق  ایققق  ااقققی اقققه ای یقققی 

 رابیه نه  اای نه ت  ا   س اد تکرار



 انساااد تاولب

 یقققا شقققدا  ارای انسااقققاد نقققا پایققق ار  ر 

را  رابیققه تققا  هسقق ی  و ایقق  انسااققاد شققدا

نگققرا  اققر   ااققی و بققه ایقق  سکققر نققب اهیقق  

اققه رابیققه عشقققب شققدا ت ققا   نقق ار  امققر 

جققوا  شققدا بکققه ااققی الزم ااققی اققه بگققوی  

نگققرا  ن اشققی  ایقق  اققانر   ی ققب ااققی بققرای 

نثققا  ندکقق  ااققی یققک روز بققه شقق د بققه 

شقققریک ا  عشقققق بورزیققق  و روز  یگقققر از او 

ته ققر  اشقق ه باشققی  تققا جققایب اققه ب واهیقق  

را بققه عهققوا  اققی   ااقق  ا   اهیقق   عکققس او

 لیقق  ایقق  انسااققاد ن هققا ی ایسققی ه نقق  

ااققق  ایققق  انسااقققاد ن هقققا ی را انسااقققاد 

ی تققاولب نققب نققان   انسااققاتب اققه از مرنققا



شقق ی  عشققق تققاو  هققای  رنقق  نققب زنقق   لیقق  

و    ایقق  ااققی اققه شققدا عاشققق هقق  هسقق ی  

تههققا عشققق نققب توانقق  بققه رو  ن ققو  اهقق  و 

ز اهققق  پ تههقققا عشقققق نقققب پهجقققر   رو  را بقققا

توانققق  انسااقققاد اقققراو  شققق   را سقققرا 

خوانققق  از ایققق  نالقققی هقققا ن راقققی  تههقققا را  

 راقققی اهقققار  نققق   بقققا ایققق  انسااقققاد را 

 تقققر  از  قققر  شققق   و از  اقققی بیانوزیققق  

 ا   عشققققق ا  شققققدا را نگققققرا  و  اقققق دااه 

نقققب اهققق  شقققدا تههقققا ا دیهقققا  خقققا ر نقققب 

ه خواهیقق    توصققیه نقق  بققه شققدا ایقق  ااققی اقق

هققر نو ققع  اققار انسااققاد تققاولب شقق ی  از 

هققق   لگیقققر نشقققوی  اققق ب اهیققق  بیشققق ر از 

هدیشقققه بقققه هققق  ا دیهقققا  و عشقققق ب هیققق  و 



هرمققق  را  پرخاشقققگری و  عقققوا را ان  قققا  

نکهیقق  زیققرا باعققق  وخققی  تقققر شقق   تقققاو  

 های شدا خواه  ش  

  ر اویر  اغ نگاهی 

 پا برههه جان  را بر  وق نب اش 

 تو اس باق م راا اسب نا  بب

 تاو  های مر مرس ه ام را تو نره  باق

  بس    تتپ وزخ  

  ابکه باق تو نرا 

 تو سقع باق و با ن  بدا 

 اه پروانه رس هب اای

یققققک روز تققققا شققققا نهربققققان ر پصقققق ورتر و 

 ب شه   تر باشی 



ایققق  یقققک تدقققری  بسقققیار عقققالب بقققرای بقققاال 

بققققر   تققققوا  ش صققققب شققققدا  ر زنقققق مب 

نشقق ر  ااققی امققر ب وانیقق  تههققا یققک روز تققا 

شققا ایقق  تدققری  را ا انققه ب هیقق  ا دیهققا  

 اشققق ه باشقققی  اققق  بققق ر  خو خقققواهب را 

خواهیققق  شکسقققی  شقققای  اهققق ی  روز پشقققی 

اققر هقق  ایقق  تدققری  را نصقق ه رهققا اهیقق  نققق 

انققا بققه نققرور زنققا   اریقق  اققار  اققانب نیسققی 

ا انقققه     اقققا  خواهققق  شققق    امقققر شقققدا 

ادقققب نهربقققان ر پصققق ور تقققر و ب شقققه   تقققر 

باشققی   نققب بیهیقق  اققه زنقق مب  ن هققا  هقق  

اقق ی نیسققی و نشققکرد بققه خققو ی خققو  

 ر نقابققق  تقققوا   رونقققب سقققوق ال قققا   شقققدا 

اواققک خواهقق  شقق   هدیشققه بققه یققا   اشقق ه 



باشققی  رهققا اققر   شققریک زنقق مب و  شققها 

ا شققریک  یگققر تههققا نشققکرد تققاز  ای شقق   بقق

را بققه زنقق مب شققدا نققب  ور  بققه زبققا  اققا   

تقققر عقققون اقققر   ن شقققوق ی هقققب عقققون 

اققر   نشققکرد  ر  ققال ب  یگققر ااققی پققس 

هرمققق  ایققق  تدقققری  را رهقققا نکهیققق  زیقققرا 

شایسققق گب ایققق  ایثقققار زی قققا را زنققق مب شقققدا 

  ار  

 جهو  خَوَ 

امققر ب ققواهی  ن هققب ل ققوی خیانققی را ریشققه 

اهقققی  از )خَقققوَ  ( مرس قققه شققق   ااقققی یقققابب 

 خَققوَ  بقققه ن هقققب شکسققق   عهققق  و پیدقققا   ر 

خ ققا ااققی و بققه اسققب اققه نرتکققا ایقق  عدقق  

 نب شو  خا   نب مویه   



  الی  اصکب خیانی

   عق   نقارد و ا  بیهب  1

عققق   نقققارد باعقق  بققروز خیانققی نققب شققو  

بقققه ایققق  ن هقققب اسقققانب اقققه  ر زنققق مب 

از شققریک و نشقق ر  اققر خققور   شقق   انقق  

زن میشققا  ادققب ساصققکه مرس ققه انقق  بیشقق ر  ر 

ن ققرن خیققر خیانققی هسقق ه    زیققرا  نهققا سکققر 

 ینققب اههقق  اققه  یگققر جققکابیی اققابق را بققرا

 ارنققق  و هدقققی  انسقققا  خقققو  نشریکشقققا  

اقق  بیهققب باعقق  نققب شققو  بققرای اث ققاد خققو  

  ای به خیانی ب ن  

   ع م توانایب  ر ن  نشکرد 2

پپسققق ب و   ر زنققق مب هقققر شققق   نشقققکرد

بکهققققق ی هقققققای سراوانقققققب وجقققققو   ار  و 



بسققیاری از اسققرا  بققا ااقق  ا   از توانققایب هققا و 

 رایققی خققو  نشققکرد را نقق  نققب اههقق  و 

امققر هقق  نشققکرد نقق  نشقق نب باشققه  بققا صقق ر 

و شققققکی ایب و تقویققققی رونیققققه سققققر ی  ر 

تققرق ت  یققو اثققراد نققا نیکققو     هسقق ه  

پانققا ت قق ا   یگققری هقق  وجققو   ارنقق  اققه 

توانهقق  بققا نشققکرد نقابکققه اههقق  و یققا ندققب 

و بقققه  ارای  ققق رد  رونقققب اد قققری هسققق ه  

جقققای ایسققق ا مب و نقابکقققه بقققا نشقققکرد بقققه 

 ن ققا  راهققب بققرای سققرار و یققاس   پهاهگققاهب 

 نو ی هس ه  

   تهوه  ک ب جهسب 3

 ر ایقق  نققوه خیانققی شقق   خیانققی اههقق   

 ارای یقققک نقققوه  شققق  گب رونقققب ااقققی 



 ن قققا  را  هقققای  ایققق  اشققق ا  هدیشقققه بقققه 

ن  ققاود بققرای اراققاء ایقق    ن  ققاود و اسققرا

 شققق  گب رونیشقققا  هسققق ه    اقققه نققق  نقققام 

ایققق  نالقققی را جهقققو  خَقققوَ  نقققب مقققکارم 

 راقققی نانهققق  جهقققو   ز ی اقققه سقققر  بقققا 

توجققه ن اشقق   نیققاز نققالب بققاز هقق   اققی بققه 

 ز ی نقققب زنققق  و  ر تهقققوه  ک قققب جهسقققب 

هقق  ایهگونققه ااققی اققه شقق   صققرسا از روی 

ی بققه ایقق  اققار نققب زنهقق  اققه عققا د  اقق

ن ااقق انه ایهگونققه اسققرا  هدیشققه اشقق ا  نققا 

نهااقققق ب را جققققک  خواههقققق  اققققر  زیققققرا 

ان  قققا   نهقققا از روی یقققک تصقققدی   نقققب و 

لح قققه ای ااقققی اقققه ریشقققه ای  ر عوا قققو 

 انسانب ن ار   



خیانققی یکققب از  ر نققا  تققری  ات ا ققاد  ر 

و شققق   خیانقققی زنققق مب نشققق ر  ااقققی 

ااقققی اقققه   یققق    راقققی نانهققق  اسقققب

و ب ققق   را تجربقققه اقققر   بتصقققا سب ونشققق هاا

از     اقققار سرانوشقققب شققق   ااقققی و تههقققا 

تصقققویری اقققه بقققه خقققا ر نقققب  ور  صقققحهه 

 ل قققراق تصقققا   ااقققی   امقققر رابیقققه ای 

اقققه  ر    خیانقققی ات قققاق اس قققا   ااقققی 

 وبققار  پیونقق  ب ققور  بقق و  شققک  وبققار  از 

هقق  مسققی  ه خواهقق  شقق  زیققرا رنقق  اققیا  

رنقق  ااققی و بققر روی تدققام خیانققی بسققیار پ

شققا ی هققا پل  هقق  هققا و اع دققا  هققا  کدققب پققر 

رنققق  نقققب اشققق   و  ر پایقققا  امقققر انسقققا  

نققب اهیقق  ا انققه زنقق مب نشقق ر  بققرای شققدا 



انکققا  نقق ار  رابیققه تققا  را عا رنققه بققه پایققا  

براققانی  و هی گققا     را باخیانققی بققه پایققا  

 نراانی   

 عشق  را ن ی ن روق 

 کار تو  ر توخس ه ام از ای  اس

 ق های ش انه هق ه

 نر   اوو  بب رن  و رو 

 نرا ب ی  تههای  نگکار

 نح ات  ر   لب از تو 

 نرندب بر زخ  های ارایه  

 نگاه  ا  رو  ر رو

 با  های  را نشک  

 النه ام را خرا  نک 

 عا     را زی ا ب ی 



 سر ای  را خانوق نک 

 پس ب    ا ا  نا نحرم را

 زن میدا  اوخی 

 برا  ا  ار ایا  ز  را

 نشاور   و ن ر 

نشققاور  بققا اسققرا  ن  صقق  یکققب از به ققری  

 را  هققا بققرای نقق  و سصقق  اققر   ت اراققاد

نشقققکرد ااقققی   انقققا نک قققه نهدقققب اقققه  ر و

مققرس   نشققاور  بایقق  ب انیقق  ایقق  ااققی اققه 

هرمقق  تههققا بققرای نقق  نشققکرد  ون ققر  تققا  

 اققی بققه اققار نشققوی  زیققرا  ر نشققاور  تققک 

ی هققا تحریققو نققب شققو  و یققک یقق ن ققر  وا 

 قق  زنقق مب  یقق   نققب شققو  ایقق  تحریققو بُ

وا  یقققی باعققق  نقققب شقققو  اقققه نشقققاور را  



نکققب نققا نهااققا بققرای زنقق مب شققدا ارا ققه 

ب اقق ب اهیقق   و ن ققر  ی هقق   ر هققر شققرای

بققه اققراغ نشققاور برویقق  تققا وا  یققی هققا بققه 

 صورد وا  ب بیا  شو     

  نر   خر   

 بارانب ب   از اوخ   خانه

 نوق  ارویب ب   از نر  اهرا  

 اه او  از ای  هده ب   ها   

 عرو  عدرنا  زلو بر با  زنس ا   ا 

 ر  نقققای زیقققر صققق ر ن اشققق   هقققا اشقققکت 

 خشکی 

از تیقققک   تقققا  اقققاعی نقققب  نققق  ان  قققار 

 پشی ان  ار 



خیققو  زجققر  یقق   پیشققانب پریشققا  تققر نققب 

 ش  

 تا ای  اه  ر خه ی 

یققه هققای  نقق ی بققا نققاز بققه  صقق  تصققر  ثان

 نان    ر  ه  

 با  ن نی خو  را به  شوق پ   ا ی  

اقق ار  اقق ار  تققر شقق  و  ر ان هققای شققا بققه 

 عشق پیوا ی  

 اشداندا  به اوی  یگر خیر  ش 

عشققق نققا را زاییقق  و نققام اشققر  ن کو ققاد را 

  ر موشدا  زن نه ار      

                            یا لطیف                                                

 

 



 

 ر شقققهر اقققهه ت ن ولققق  شققق   1333نقققازیر   قققا ی  ر اقققا   

تحصققققیرد خققققو  را  ر رشقققق ه ن رجدققققب زبققققا  انگکیسققققب  ر 

و  ر نقیقققع اارشهااقققب ارشققق  نقیقققع اارشهااقققب مکرانققق    

 ر رشقق ه زبققا  و ا بیققاد ساراققب سققارغ ال حصققی  شقق   ااققی 

بقققرز  و ههقققر وی ا قققا  هقققای  یگقققری را از جدکقققه هشقققی 

 اورااقققیو  نه شقققر اقققر   ااقققی او  ر رشققق ه نقاشقققب  ثقققار 

زیقققا ی خکقققق ندقققو   وتدقققانب  ثقققار وی تههقققا از  ریقققق  وای 

و هققر مونققه ادققب بققر اری بقق و  اجققاز    ناتیهققا نه شققر نیگققر  

 نویسه   ندهوه نب باش  

  تمامی حقوق مادی و معنوی اثر متعلق به آوای ماتینا می باشد        

sabouri.com-www.ramtin                                nazila.ghobadi93@gmail.com  

   ویراستار : رامتین صبوری                                                          

http://www.ramtin-sabouri.com/
http://www.ramtin-sabouri.com/
mailto:nazila.ghobadi93@gmail.com

