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:درباره کتاب

برای اطالعات  . این کتاب متعلق بھ تارنگار تنھایی، اولین و بزرگترین سایت مرجع در زمینھ عشق می باشد       
.بیشتر لطفا بر روی لینک زیر کلیک کنید   

http://blog.leomoon.net 

:درباره نویسنده

در میان شاعران و نویسندگان ایراني بسیار اندكند كساني كھ تأمل ھا و نامھ ھاي عاشقانھ ي خود را بھ یادگار            
در نامھ ھاي عاشقانھ ي . شاعر برجستھ ي معاصر نیما یوشیج یكي از این معدود نمونھ ھاست   . گذاشتھ باشند

.نیما ما با چشماندازي بسیار لطیف و شورانگیز رو بھ رو مي شویم   

..ھجری شمسی در دھکده ای بھ نام یوش ، واقع در مازنداران چشم بھ جھان گشود      1276نیما در سال 
خواندن و نوشتن را نزد آخوند ده فرا گرفت ولی دلخوشی چندانی از آخوند ده نداشت چون او را شکنجھ می               

.داد و در کوچھ باغھا دنبال نیما می کرد     
در مدرسھ از بچھ ھا کناره   .... پس از آن بھ تھران رفت و در مدرسھ عالی سن لویی مشغول تحصیل شد       

گیری می کرد و بھ گفتھ خود نیما با یکی از دوستانش مدام از مدرسھ فرار می کرد و پس از مدتی با تشویق       
یکی از معلمھایش بھ نام نظام وفا بھ شعر گفتن مشغول گشت و در ھمان زمان با زبان فرانسھ آشنایی یافت و              

.بھ شعر گفتن بھ سبک خراسانی مشغول گشت  
در ھمان ... منظومھ قصھ رنگ پریده را سرود کھ در روزنامھ میرزاده عشقی بھ چاپ رساند          1300در سال   

مھدی حمیدی ،: شاعرانی چون  .... زمان بود کھ مخالفت بسیاری از شاعران پیرو سبک قدیم را برانگیخت        
.بھ مخالفت و دشمنی با وی پرداختند و بھ مسخره و آزار وی دست زدند    ..... ملک الشعرای بھار و  

نیما سبک خاص خود را داشت وبھ سبک شاعران قدیم شعر نمی سرود و در شعر او مصراعھا کوتاه و بلند       
.می شدند  

نیما پس از مدتی بھ تدریس در مدرسھ ھای مختلف از جملھ مدرسھ عالی صنعتی تھران و ھمکاری با          
.پرداخت ...... مجلھ موسیقی ، مجلھ کویر و: روزنامھ ھای چون  

.از معروف ترین شعرھای نیما می توان بھ شعرھای افسانھ ، آی آدمھا، ناقوس ، مرغ آمین اشاره کرد         
...چشم از جھان فروبست   1328دی  13نیما در 

فریاد می زنم ،  
!من چھره ام گرفتھ 

!من قایقم نشستھ بھ خشکی  
مقصود من ز حرفم معلوم بر شماست ،  

یک دست بی صداست ،
من ، دست من کمک ز دست شما می کند طلب،

فریاد من شکستھ اگر در گلو ، وگر  
فریاد من رسا ،  

من از برای راه خالص خود و شما،    
فریاد می زنم  
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:نامھ شماره یک

1302حوت  18

عزیزم   

.قلب من رو بھ تو پرواز مي كند  

از این جرم بزرگ كھ دوستي است و جنایت ھا بھ مكافات آن رخ مي دھد چشم بپوشان؟ اگر بھ تو       ! مرا ببخش  
عارضات  . خیلي ھا ھستند كھ با قلبشان مثل آب یا آتش رفتار مي كنند       . خطاب كرده ام، تعجب نكن » عزیزم  «

زمان، آن ھا را نمي گذارد كھ از قلبشان اطاعات داشتھ باشند و ھر اراده ي طبیعي را در خودشان خاموش            
.مي سازند

ھر چھ تصادف و سرنوشت و طبیعت بھ من داده، بھ قلبم بخشیده    . اما من غیر از آن ھا و ھمھ ي مردم ھستم    
و حاال مي خواھم قلب سمج و ناشناس خود را از انزواي خود بھ طرف تو پرتاب كنم و این خیال مدت ھا         . ام 

.است كھ ذھن مرا تسخیر كرده است

.مي خواھم رنگ سرخي شده، روي گونھ ھاي تو جا بگیرم یا رنگ سیاھي شده، روي زلف تو بنشینم     

من یك كوه نشین غیر اھلي، یك نویسنده ي گمنام ھستم كھ ھمھ چیز من با دیگران مخالف و تمام ارده ي من با          
.خیال دھقاني تو، كھ بره و مرغ نگاھداري مي كنید متناسب است     

.بزرگ تر از تصور تو و بھتر از احساس مردم ھستم، بھ تو خواھم گفت چھ طور       

اما ھیھات كھ بخت من و بیگانگي من با دنیا، امید نوازش تو را بھ من نمي دھد، آن جا در اعماق تاریكي        
.وحشتناك خیال و گذشتھ است كھ من سرنوشت نامساعد خود را تماشا مي كنم   

دوست كوه نشین تو 

نیما
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:نامھ شماره دو

1304اردي بھشت   14

بھ عالیھ نجیب و عزیزم   

ھمین كھ صبح مي رسد خاموش مي : مي پرسي با كسالت و بي خوابي شب چھ طور بھ سر مي برم؟ مثل شمع  
.شوم و با وجود این، استعداد روشن شدن دوباره در من مھیا است 

من ھرگز. دوباره حاضرم   . ولي خواب را براي بي خوابي دوست مي دارم     . بالعكس دیشب را خوب خوابیده ام
در آن راحتي دست تو در دست من   . این راحت را بھ آنچھ در ظاھر ناراحتي بھ نظر مي آید ترجیح نخواھم داد        

شیطان ھم بھ شاعر دست نمي دھد، مگر این كھ در این تاریكي شب، خیاالت       ! آه ... است و در این راحتي     
.راسناك و زمان ھاي ممتد ناامیدي را بھ او تلقین كند     

تصدیق مي كنم سالھاي مدید بھ اغتشاش طلبي و شرارت دربسطي زمین پرواز كرده    : بارھا تلقین كرده است  
بدي طینت مخلوق، خون قلبم . مثل عقاب، باالي كوه ھا متواري گشتھ ام، مثل دریا، عریان و منقلب بوده ام     . ام 

پس با خوب بھ بدي و بابد بھ خوبي رفتار كرده ام، كمكم صفات حسنھ در من تبدیل         . را روي دستم مي ریخت 
.زودباوري، صفا و معصومیت بچگي بھ بدگماني، خفگي و گناه ھاي عیب عوض شدند   : یافتند 

اگر عذاب ھاي الھي و شراره ھاي دوزخ دروغ نبود، خدا با شاعرش چھ طور معاملھ مي كرد؟       ! آه 

یك. حال، من یك بستھ ي اسرار مرموزم، مثل یك بناي كھنھ ام كھ دستبردھاي روزگار مرا سیاه كرده است        
براي  این كھ از پا نیفتم، عالیھ، تومرا   . سرم بھ شدت مي چرخد  . دوران عجیب خیالي درمن مشاھده مي شود    

.مرمت كن

ھنوز از اثره ي آن   . من از بیابان ھاي ھولناك و راه ھاي پر خطر و از چنگال سباع گریختھ ام    : راست است 
.منظره ھاي ھولناك ھراسانم

چرا؟ براي این كھ دختر بي وافیي را دوست مي داشتم،  قوه ي مقتدره ي او بي تو، وجھ مشابھت را از جاھاي         
.خوب پیدا مي كند 

.اندام مجروح مرا دارو بگذاري و من رفتھ رفتھ بھ حالت اولیھ بازگشت كنم     . پس محتاجم بھ من دلجویي بدھي   

آن چھ نوشتھ اي،  ! عالیھ ي عزیزم   . گفتھ بودم قلبم را بھ دست گرفتھ با ترس و لرز آن را بھ پیشگاه تو آورده ام       
ولي براي نقل مكان دادن یك گل سرمازده ي وحشي،     . یك مكان مطمئن بھ قلب من خواھي داد   . باور مي كنم 

. براي این كھ بھ مرور زمان اھلي و درست شود، فكر و مالیمت الزم است     

.چھ قدر قشنگ است تبسم ھاي تو  

.چھ قدر گرم است صداي تو وقتي كھ میان دھانت مي غلتد   

.كسي كھ بھ یاد تبسم ھا و صدا و سایر محسنات تو ھمیشھ مفتون است 
 

نیما
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:نامھ شماره سھ

1302اسفند  10

پرنده ي كوچك من  

یكي از پرنده ھاي كوچك كھ خیلي مغرور بود بھ آن جسد     . جسد بي روح عقاب باالي كمرھاي كوه افتاده بود  
وقتي كھ . پر و بال بي حركت او را با منقارش زیر و رو مي كرد   . بناي سخره و تحقیر را گذاشت . نزدیك شد 

روي شانھ ي آن جسد مي نشست و بھ ریزه خواني ھاي خودش مي پرداخت، از دور چنان وانمود مي شد كھ       
.عقاب روي كمرھا براي جست و جوي صید و تعیین مكان در آن حوالي سرش را تكان مي دھد         

گمان برد الشھ اي. پادشاه تواناي پرندگان، یك عقاب مھیب ازباالي قلھ ھا بھ این بازي بچھ گانھ تماشا مي كرد         
.بي حركت كھ بھ واسطھ ي آن پرنده بھ نظر مي آید جنبشي دارد، یك عقاب ماده است        

سھ پرنده . پرنده ي كوچك ھمان طور مغرورانھ بھ خودش مشغول بود  . متعاقب این گمان، عقاب نر پرواز كرد     
.عقاب رسید و او را صید كرد  . ي غافل تر از او از دور در كارش تماشا مي كردند       

بھ منزلھ ي . اگر مرا دشمن مي پنداري چھ تصور مي كني؟ كاغذھاي من كھ با آن ھا سرسري  بازي مي كني          
ھمان طور كھ عقاب نر بھ آن جسد عالقھ داشت، من ھم بھ آن كاغذھا    . بال و پر آن جسد بي حركت است  

.اگر نمي خواھي بھ تو نزدیك  بشوم، بھ آن ھا نزدیك نشو    . عالقھ دارم  

.تو براي عقاب توانا كھ لیاقت و برتري او را آسمان در دنیا مقدر كرده است، ساختھ نشده اي       

چرا بلند پروازي مي كني؟  ! پرنده ي كوچك من 

بالعكس كاغذھاي تو براي من ضرري نخواھد داشت، عقاب، كارش این است كھ صید كند، شكست براي او       
قوانیني كھ تو آن ھا را مي پرستي این شكست راتھیھ كرده    . نیست، براي پرنده اي است كھ صید مي شود    

.ولي من نھ بھ آن قوانین، نھ بھ این نجابت بھ ھیچ كدام اھمیت نمي دھم    . است

.تو بھ التماس خودت را بھ آنھا مي چسباني    . تو ھرگز اجنبي و ناجور آفریده نشده اي، بھ تو اعتنا نمي كنند     ! نھ
.اجنبي نیستي، مثل آنھا خیاالت تو با بدي ھاي زمین گنھكار سرشتھ است        

.قدري حرف، قدري ظاھر آرایي آن ھا كافي است كھ تو را تسخیر كند         

در ھر صورت اگر كاغذھاي مرا در جعبھ ي تو ببینند براي كدام یك از ما ضرر خواھد داشت؟        

عقاب
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:نامھ شماره چھار

1305فروردین   

مھربانم 

وقتي داماد زیاده از حد مسلمان، عروسش را ندیده از میان دخترھاي حرم انتخاب مي كند،          : ناچار باید بنویسم  
چشم ھایش را مي بندد، مثل عروس در پستو ھا مخفي مي شود، پي در پي ازپشت درھا و پرده ھا كھ تو در     

در صورتي  . تمام اخبار راجع بھ مقدار زرینھ و بضاعت عروس است     . تو واقع شده اند برایش خبر مي آورند   
گاھي ھم جناب داماد از . كھ جمال و اخالق از امور اعتباري است كھ بر حسب تفاوت طبایع  تغییر مي كند     

زن ھا در عین این كھ از عروس غیبي وصف مي كنند، و داماد را بھ وجد         . جمال و اخالق عروس مي پرسد   
.مي آورند، شبیھ بھ این است كھ آن جناب را مثل میمون مي رقصانند    

این امر اصوال بین داماد و عروس و . ھر مسلماني كھ عروسي كرده است، در عمرش یك دفعھ رقصیده است   
ولي طبیعت راه این تجارت را بھ  . بستگان آن ھا یك نوع تجارت است كھ بھ اسم مواصلت انجام مي گیرد       

در عوض، . او بھ جاي نقدینھ و زرینھ قلبي را مي خواھد كھ در آن بتواند آشیانھ كند     . شاعر نیاموختھ است  
بھ طوري كھ پول نتواند. دو قلب خوب و یك جور مي توانند با خوشي دائمي زندگي كنند  . قلبش را مي سپارد  

.آن خوشي را فراھم بیاورد   

ھر وقت زناشویي را در نظر مي گیرم آشیانھ ي ساده و محقري را روي درخت ھا بھ خاطر مي آورم كھ دو        
.پرنده ي ھم جنس بدون این كھ بھ ھم استبداد و زورگویي بھ خرج بدھند، روي آن قرار گرفتھ اند        

بھ جاي این  ! بدون این كھ پدر و مادر برایشان رأي بدھند    : پرنده ھا چھ طور ھم جنسشان را انتخاب مي كنند       
كھ الفاظ دیگران بین آنھا عقد ببندد، قدري خودشان آواز مي خوانند، آن وقت محبت و یگانگي در بین آن ھا       

.خودشان با ھم مي خورند . شیریني آن ھا بھ شاخھ ھاي درخت ھا چسبیده است   . این عقد را محكم مي كند  
بھ جاي آینھ و قالي نمایش دادن، بساط آشیانھ شان را بھ كمك ھم مرتب مي         . مسئول خوراك دیگران نیستند  

.راستي و دوستي دارند، بعدھا بچھ ھاشان ھم با ھمان اخالق آنھا بزرگ مي شوند   . كنند

.ولي بھ انسان خدا آن تقوي و شادي طبیعت را نداده است كھ مثل پرنده زندگي كند        

بدبختانھ ما انسانیم یعني پرده اي بین طبیعت خاص ما و اشیا كشیده شده است و نمي خواھیم بھ دلخواه خودمان    
نمي خواھم انسان باشم، چھ قدر خوب و دلكش است این ھواي   . من مي خواھم پرواز كنم . عادالنھ پرواز كنیم  

.صاف و آزاد این اراضي وسیع وقتي كھ یك پرنده از باالي آن مي گذرد           

رفیق . در كدام یك از این نقاط آشیانھ ام را قرار بدھم        . من از راه ھاي دور مي رسم در این دیار نابلد ھستم    
مھربان تو براي من كجا را تعیین خواھي كرد؟    

ولي كساني كھ پول زیادي دارند بدجنسي زیادي ھم    . این است یك شاعر ناشناس   . اخالق مرا بسنج، دستوربده  
.دارند 

نیما
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عالیھ عزیزم   

.اغلب، بلكھ بالعموم، با زن طوري معاملھ مي كنند كھ نمي خواھند زن ھا با آن ھا آن طور معاملھ كنند       

پایمال مي . آن قالي را با كمال اقتدار و بي قیدي زیر پایشان مي اندازند          . آن ھا زن را مثل یك قالي مي خرند   
.زن ھم، ھمین طور ! شود و باالخره بدون تعلق خاطر آن را بھ دیگران مي فروشند    

قوانین حاضر براي سركوبي و انقیاد     . مسلمان ھا او را در زیرحجاب حبس مي كنند     . خلفا زن را مي فروختند    
.من نمي دانم چرا  . و آرا مخصوص دیگر دارد  

خدا تمام نعایم زمین را قسمت كرد، بھ مردم پول، خودخواھي    . ولي مي دانم چرا نمي توانم  قلبم را نگاه بدارم     
و قلب، اقتدار مرموزي بخشید كھ در مقابل اقتدار وجاھت زن، مقھور       . و بي رحمي را داد بھ شاعر قلب را       

.شود

.براي این كھ انتقام زن را از جنس مرد كشیده باشي، قلب مرا محبوس كن    . تا ابد مرا مقھور بدار    ! عزیزم  ! بیا 

سلسلھ ي  پر برف البرز را بھ میل و سماجت خود از جا     ! اگر بتوانم این ستاره ي قشنگ را بھ چنگ بیاورم     
آن وقت مي توانم بھ قلبم تسلط داشتھ، این   . اگر بتوانم  جریان باد را از وسط ابرھا ممانعت كنم     ! حركت بدھم 

.سرنوشت را كھ طبیعت برایم تعیین كرده است تغیر بدھم    

.ولي قدرت انسان، بھ عكس خیاالتش محدود است     

.من ھمیشھ از مقابل گل ھا مثل نسیم ھاي مشوش عبور كرده ام   

نخواستھ ام وجاھت آسماني آن   . در دل شب ھا مثل مھتاب بر آن ھا تابیده ام       . قدرت نداشتھ ام آن ھا را بلرزانم     
.ھا پنھان بماند 

من آشیانھ ام را، قلبم را،   . كدام یك از این گل ھا میتوانند در دامن خودشان یك پرنده ي غریب را پناه بدھند    
.روي دستش مي گذارم 

كي مي تواند ابرھاي تیره را بشكافد، ظلمت ھا را بر طرف كند و ناجورترین قلب ھا را نجات بدھد؟              

.تو مي تواني! تو! عالیھ  

مي داني كدام ابرھا، كدام ظلمتھا؟ شب ھاي درازي بوده اند كھ شاعر براي گل موھمي كھ ھنوز آن را نمي          
.ابرھا موانعي بوده اند كھ مطلوبش را از نظرش دور مي كرده اند     . شناخت خیال بافي مي كرده است  

.تو خواھي بود . تو ھستي. آن گل تو بودي 

.گل محجوب قشنگ من. چھ قدر محبوبیت و مناعت تو را دوست مي دارم    

:نامھ شماره شش
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بھ عالیھ عزیزم   

چرا در این حوالي تاریك شب مرا صدا مي زنند؟ از من           . حواسم مغشوش است. قلم در دست من مردد است 
.انقالب مرموز قلب ناجور را ! چھ مي خواھند؟ ھیچ 

.فرستادگان آسماني بدون جواب رد مي شوند    

او را ھمان طور ناجور با تمام   . خدا شاعرش را در زمین تنھا مي گذارد تا نیات تازه اش را دوباره بسنجد     
.مخلوق نگاه مي دارد 

چرا شعلھ ھاي قلب این قدر ممتد است؟ این آتش چرا خاكستر نمي شود؟ بھ من بگو انسان چرا دوست مي         
دارد؟ 

نشانھ ي خون آلودي كھ قضاي آسماني آن را بھ زمین نشانید و حوادث آن را دمي آسوده نگذاشت تا این كھ از         
.اثر تیرھا كھنھ شد و تبدیل یافت   

آن نشانھ، قلب من است كھ مشیت الھي آن را براي تجدید تعالیم زمیني رو بھ زمین پرتاب كرد ولي یك اقتدار        
.گمنام ماند، نگذاشت درانقالبات وسیع حیات بھ آتش و جنگ تسلیم شده خاموش شود  . مقدس آن را نگاه داشت  

دوباره در یك انقالب غیر مریي   . بعد از آن فراموش كردم  . آن اقتدار اثره ي چند كلمھ حرف و چند نگاه بود        
.ویك نواخت، ولي تازه و عجیب، قلب شاعر بین زمین و آسمان و فوق ادراك دیگران بھ خودش پرداخت       

.باور كن عالیھ، تو را دوست مي دارم    . اگر دوست داشتھ ام یا نھ 

مي گویند عشق یك دفعھ در مدت عمر ھر كس بھ وجود مي آید، مراد عشقي است كھ از جدایي ھاي غیر     
.طبیعي كنوني ناشي شده ولي در آتیھ قوانین عادلھ، مثل عقد و نكاح، آن را منسوخ مي دارد    

عشق مي آید، مي رود، دوباره  . من بھ عكس بسیاري از علماي فلسفھ ي علم الروح این عقیده را رد مي كنم       
.مي آید

.مرور زمان ھمان طور كھ یكي از قوانین اولیھ  تكامل است مي تواند قانون اصلي اضمحالل اشیا ھم باشد       
زمان، . حوادث، مجذوب و عاشق مي كند. مجاورت زمان و حوادث، مقدمھ ي یك كشمكش دائمي طبیعت است 

ھمین كھ یك لكھ از روي آن برداشتھ   : صفحھ ي  قلب، مثل یك لوح است  . آن جذبھ و عشق را پاك مي سازد  
.شد، جاي لكھ دیگر باز مي شود 

محبت با دروغ. مي بیني چھ طور راست حرف مي زنم  . انسان، این طور با وسعت نظر خلقت یافتھ است   
!خودم را  بھ ھدر نداده ام   !  تو روشني  قلب مني . خط  تو، تقریرات تو، بھ من امید مي بخشد  . مبانیت دارد 

دلم مي خواست با زبان مخصوصي كھ در بعضي مواقع بھ كار مي برم قبل از وقوع امر بین خودمان بري تو              
ولي . و این بعد از دیدار عكس تو بود  . براي امتحان، حواست را مشوش كنم   . چند كاغذ پي در پي ھم بنویسم     

چرا الفاظ مال و شاگردش،   . چرا ! بي جھت عجلھ شد   . حوادث زودتر از من، عمل را بھ دلخواه خود انجام داد    
.قلب انسان كاري را مي كند كھ آن الفاظ از انجام آن  كار عاجزند          ! ما را بھ ھم  نزدیك كرد  

.من ننگ دارم كھ مثل دیگران بھ طور معمول زناشویي اختیار كنم     

خوشبختانھ مي بینم این مواصلت براي من شباھت بھ عالقھ ي محبتي را پیدا كرده است كھ نزد مردم مردود         
.است و نزد من رشد مي كند 
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دلت مي خواھد شاعري را كھ بعد ھا    . نھ الفاظ مذھبي مال . قلب من است كھ مرا بھ تو مي دھد . مرا نگاه بدار  
بھ فكرش بیش تر آشنا خواھي شد براي ھمیشھ مطیع خودت داشتھ باشي؟   

.مطمئن شو و بھ او راست بگو. امتحان كن . جرأت داشتھ باش  

.خدمتگزار تو كھ ھمیشھ تو را دوست مي دارد   

نیما
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بھ عالیھ عزیزم   

قانون كلي این تجاذب   . وقتي كھ  بر خالف توقعات ما، كسي یا چیزي، ما را مجذوب مي كند نباید تعجب كنیم     
.گاھي چنان در طبیعت مستتر است كھ توقعات ما بھ آن مربوط نیست  

.یقین بدار تمام قلب ھا مثل قلب شاعر آفریده نشده است    . بھ ھر ترتیب كھ ھست محبت من تو را جذب مي كند
از پشت یك . پس ھیچ كس مثل من، تو را دوست نخواھد داشت  . ضعف وشدت در تمام اشیا مشاھده مي شود 

عالقھ ھاي دور دور با قلب ھمین   . سوزني كھروي كاغذ است تكان مي خورد  . ورقھ كاغذ، آھن ربا را تكان بده       
.تو ھم از پشت پرده ھا بھ من دست تكان مي دادي   . حال رادارند   

از این جاست كھ مي تواني در آن قلب پناه جویي       . در این صورت بھ قلب و مقدار حساسیت اشخاص نگاه كن    

مسلم خواھد شد كھ قلب مبدأ ھمھ چیزھا . تاریخ و آثار شعراي بزرگ را بخوان     . میل داري امتحان كن  ! عالیھ  
بعد از آالن نظرت را رو بھ جمعیت  . است و ھیچ كس مثل آن شعرا نتوانستھ است حساسیت بھ خرج داده باشد   

پس. غالب اشخاص خوش لباس و خوش ھیكل را خواھي دید كھ بد جنس بي محبت و بي وفا ھستند     : پرتاب كن 
.بھ جایي پا بگذار كھ زیر پاي تو نلغزد    . بھ دستي دست بده كھ دستت را نگاه بدارد   

موج ھاي دریا ، كھ در وقت  طلوع ماه و خورشید این قدر قشنگ و برازنده است ، كي توانستھ است بھ آن       
اعتماد كند و روي آن بیفتد ؟ ولي كوه محكم ، اگر چھ بھ ظاھر خشن است ، تمام گل ھا روي آن  قرار گرفتھ         

اند  

.روي قلب من قرار بگیر  ! بیا   ! بیا  
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بھ عزیزم عالیھ  

بھ من گفتھ اي بدون خبر بازگشت نكنم؟ ببین این ابرھاي سفید را كھ از جلوي ماه رد مي شوند از مغرب بھ         
درباره ي خودم نمي دانم براي خبر آوردن الزم است تا آخر عمر       . مشرق خبر مي برند، ولي  صبر الزم است     

صبر كنم، یا نھ؟ 

.رو بھ باال بنا بھ عادت نگاه مي كني . ھنوز تو را مي بینم در مقابل در ایستاده اي 

كي خبر مرا بھ تو مي آورد؟   

!بارھا از تو مي گذرد و تو او را نخواھي شناخت . نسیم خنكي  كھ مو ھایت را تكان مي دھد صداي من است  
گمان نكن باران است طبیعت پر از كاینات   . یك قطره ي شفاف در این وقت سحر روي دست تو مي افتد    ! عالیھ  
وقتي كھ عاشق از معشوقھ اش دور مي شود، بعد ھا خیلي چیزھا شبیھ بھ آثار وجود آن دور شده، از        . است

نظر مي گذرند، قطره ي باران كھ در خاموشي شب خیلي محزون بھ زمین مي آید شبیھ بھ اشك آن عاشق        
.است

.قلب در دست اطفال ھمین حال را دارد       ! چھ قدر رقت انگیز است كھ گل بھ محض شكفتن، پژمرده شود   

اگر جز این است، بھ من بگو امشب بدون خبر مي توانم       . مگر تو نمي خواھي مرا از خودت  دور كني 
بازگشت كنم، یا نھ؟  

مخبر تو، 

نیما
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بھ عالیھ ي عزیزم    

.براي من پیراھني كھ از جنس خاك وسنگ باشد خیلي از این پیراھن كھ در تن دارم، بھتر است            . خیلي پریشانم   
یك! حربھ ي عزیز مرا كي برد    ! چرا یك حربھ در مقابل من نیست     . در زیر خاك شخص را آسوده مي گذارند    

قطعھ فلز كوچك كھ مي تواند آسایش ابدي یك فكر طاغي و خستھ را تھیھ كند چرا از من دور است؟ چرا از        
چیزي كھ خوبي و بدي را در نظرم یكسان مي كند بپرھیزم؟   

حال آیا وقت  . اسرار فراوان، دردھاي بي درمان، ناامیدي ھا و بدبیني ھا در من خوب رشد و تربیت یافتھ اند          
آن نیست كھ آن ھا را از این محل تربیت، قلب، بیرون كنم؟     

قلب سمج من در اینجا چھ كند؟    . چرا این پرده پاره نمي شود    

از تو مي پرسم این یك پاره خون مگر مي تواند عالم ابدیت باشد؟    ! عالیھ  

اگر براي زندگي ام حرف بزنم، مثل این است كھ       . عدم مطلق را بھ من بدھند  . ابدیت براي خودشان بماند  
.ببین چھ قدر نتیجھ ي افراط انسان در طلب موھوم است     . وصیت ھم كھ راجع بھ زندگان است  . وصیت كنم

قطرات چشم سرازیر مي  . دیگر اشك ھاي شاعر قیمت ندارند    !  افسوس . این حالت مرموز مرا مي گریاند   
توي مي خواھي با دست و زبان خودت این دریا را     ! عالیھ . دریاي بي آرامي را تكشیل مي دھند    : شوند

.حال كھ عالقھ ي من نسبت بھ تو از دوستي ھم تجاوز كرده است، مي خواھي چشم ھایم را ببندي       . بپوشاني

.اشك راه سرازیر شدنش را از گوشھ ھاي چشم بلد است       ... اما اشك 

.دلم مي خواست در صحراھاي وسیع و خلوتي بدوم و فریاد بزنم    

لب ھاي تو را ببوسم و در زیر پاي تو در ھواص یافو     . دلم مي خواھد سم مھلكي روي لب ھاي تو جا  بگیرد   
.آزاد، دنیا را وداع كنم   

پس چرا زنده ام؟ از من نپرس براي چھ؟ شاعر خلقتي است كھ ھنوز دیگران          ! این ھم براي من میسر نیست  
.توصیفات اشخاص درباره ي او یک نوع مقاربت روحاني است    . عجایب آن خلقت را كامال ادراك نكرده اند    

آن ھا را جنایت و خیانت فراھم    . بھ این حسرت نبر كھ چرا قصرھاي مرتفع و باغ ھاي مجلل نداري     . فكر كن 
اگر طبیعت بھ تو قلب نجیب و ھمت عالي داده است خوشحال خواھي بود كھ نسبت بھ تمام آن       . مي آورد

.تجمالت بي اعتنا ھستي  

درباره ي شوھرت، وقتي كھ او را شناختي و بر دیگران  ترجیح دادي، او براي تو مایھ ي تسلي آالم باطني              
.مي شود

من از ھمھ چیز سیر و ! عالیھ ! مي بیني عالیھ  . نمي دانم با این پریشاني خیال زندگاني را امتداد خواھم داد یا نھ       
.با مریض خودت مدارا كن . فقط وجاھت و محبت تو مي تواند مرا نگاه بدارد   . بیزار ھستم  

نیما
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1305اردي بھشت   21شب 

عزیزم ! عالیھ  

گمان نمي بردم در این شب تاریك براي كسي كھ اگر او را بھ ھر جاي عالم ببندند وصلھ ي ناجور عالم است،            
.كاغذ بنویسي 

.حس مي كنم خونریزي ھاي مھمي عن قریب مي خواھد در عالم رخ بدھد   . چندین ساعت است چیز مي نویسم  
چرا از این ستاره آتش مي بارد؟ چرا ھمھ جا بھ ساحت جنگ مھیبي تبدیل یافتھ است؟          

وقتي كھ یك ساعت قبل براي انجام كاري اتفاقا از یك معبر          . نمي دانم این خیال از كجا در من قوت یافتھ است    
.عبور مي كردم دلم مي خواست كور باشم تا شكل و ھیكل ناپسند انسان را نبینم       ) اللھ زار (پر جمعیت این شھر   

یك وجود آشفتھ و یاغي و فراري از مردم، مثل من، وجودي است كھ طبیعت بدتر   . صدایش را نشنوم  . كر باشم
.از آن را پرورش نداده است  

.بھ یك جا دست مي گذارم دستم بھ شدت مي لرزد  : فكر مي كنم با چھ چیزي مي توانم زندگي را دوست بدارم       
.زیر پایم زلزلھ ي شدیدي احداث مي شود    . پا مي گذارم 

.اگر مدت ھاي مدید با من زندگي كرده بودي از حاالت یك شاعر تعجب نمي كردي   

.گل كم طاقتي را كھ نمي توان بھ آن دست زد و آن را چید، آن گل، قلب شاعر است         

مثل این ابر گریھ نكنم؟ چرا مثل این ابر متالشي نشوم؟       . چرا مثل یان ابر منقلب نباشم    

مدت. اگر زندگاني براي باور كردن و دوست داشتن است من مدت ھا باور كرده ام و دوست داشتھ ام       ! نھ، نھ
.حال بس است  . ھا راست گفتھ ام و دروغ شنیده ام 

.پس خاموش مي شوم  . آن چھ بنویسم جز پریشاني چیزي از جبھھ ي آن احساس نخواھي كرد        

دوستار مھجور تو

نیما
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:نامھ شماره یازده

1305اردي بھشت   24

عزیزم   

مي نویسي با دوازده دختر دوست ھستم؟ بھ من بگو در سینھ ام دوازده قلب وجود دارد؟        

وقتي حواسش مثل : كدام ھوس بازي مي تواند در میان محبت ھاي شدید دوام پیدا كند؟ انسان آب را مي ماند   
بدون تردید ھر كس یك گل را بیش از گل   . جرعھ ھاي این مایع لطیف جمع شد، بھ یك جا سوق پیدا مي كند     

زیرا سلیقھ با ھمھ ي جھات مطابقھ نمي كند و محال است ذھن در اعمال خود بھ یك        . ھاي دیگر دوست دارد 
.طرف بیش تر متوجھ نشود  

.بھ تو اختیار داده شده است كوه بزرگ را از جا بكني   ! باور نمي كني آن گل تو باشي؟ مختار ھستي  ! عالیھ  
چرا از متزلزل كردن یك قلب كوچك عاجز باشي؟    

اگر بخواھم تو را از این كار كھ متزلزل كردن قلب من است، ممانعت كنم مثل این است كھ خواستھ باشم           
سلیقھ و استعداد خودم را بھ تو تحمیل بدارم و تو كھ خوب حس مي كني بھ چھ چیز مستحق تري قبول نخواھي         

.كرد مردي كھ متاع را ارزان خریده است بھ تو چیزي را تحمیل كند       

زیرا . تصدیق مي كنم چیزي از قلب كم بھاتر نیست و من تو را با قلبم خریده ام حال مرا سرزنش مي كني           
.نتوانستھ اي از روي قلب من این خطوط را كھ خطوط یك سكھ ي بھ نام تو ترسیم شده است، بخواني     

چطور ممكن است در حالتي كھ خودت دعوي اعتبار مي كني من اعتبار نداشتھ باشم، زیرا من سكھ اي ھستم           
.كھ بھ وجود تو اعتبار مي یابم  

براي این كھ این یادگارھاي ثابت را نگاه بداري محتاج نیستم در     . شكل تو، اسم تو و آثار تو ھمیشھ با من است 
.نھ و محتاج نیستم امشب پیش تو بیایم  . دست تو باشم

مرا آتش بزن، بھ   . یك قطعھ ي كوچك من باز آثار وجود تو را نشان مي دھد    . مرا سركوب و خرد كن ! عالیھ  
.جنسیت و مقدار من ھمان خواھد بود   . قالب دیگر بریز   

اگر گرد و غبار ایام روي یك سكھ نشستھ است بھ طوري كھ آن سكھ را نتواني بخواني و بشناسي آن را بردار        
.بھ تو معلوم خواھد شد یادگار وجود چھ كسي است   .  روي آن دست بكش، آن را صیقلي كن   

.قلب شاعر دریاي بزرگ است ببین دریا را كھ با تمام وسعت خود بھ اندك نسیمي سیمایش را پرچین مي كند           
چرا اندك سوء ظني سیماي مرا غمگین و متفكر نكند، در صورتي كھ طبیعت قلب مرا حساس تر از قلب ھاي         

دیگر آفریده است؟  

با وجود این كھ  ! محبت، براي این كھ تو را دوست مي دارم  : بھ تو بگویم چھ چیز باعث بد گماني من شده است  
شخص محتاج است دوستش را بشناسد، زیرا مي    . خواستم دوستي ام را مخفي بدارم آن را آشكار مي كنم    

.خواھد بھ او اطمینان كند 

ولي یك نكتھ ي قابل . تو جز با راستي و دوستي نمي تواني قلبي را كھ مي خواھد دنیا را تغییر بدھد تغیر دھي        
دقت در این جا وجود دارد كھ اشخاص با یك كیفیت ساختمان دماغي آفریده نشده اند تا تمام یك طور حس و         

.مشاھده كنند

.از چشمش بترس  . شاعر، این خلقت عجیب و نادر طبیعت از راست، دروغ بیرون مي آورد، حساب كن    
اگر ھیچ. وقتي بھ مردم نگاه مي كند مردم در نزد او اوراق یك تاریخ ممتد و یادگار روزھاي كھنھ و مبھم اند        
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حال با ھم معاملھ مي كنیم ولي یقین بدار ضعفا و بد بخت    . كس نتواند این اوراق را بخواند، شاعر مي خواند       
ھا، زن ھا و قلب ھایي كھ اسرار مشوش آن ھا را  كسل كرده است از من بزرگتر و بھتر و حامي و پناھي        

.ندارند 

تو در این راه خوب رو بھ پناھگاه  خود مي روي  ولي  الزم است  یك قدم  از سوي  جاده  منحرف نشوي ،        
مگر این كھ در این انحراف  دست مرا بگیري       

در سایر اوقات فكر تو بھ تو دستورھاي جداگانھ اي مي دھد ولي ھیچ كدام از این ھا شبیھ دستورھایي نیستند         
.كھ از طرف یك قلب طاغي و شعلھ ور بھ عالم داده مي شود   

این ھا چھ جانوران زشتي ھستند كھ در معابر پر جمعیت       ! چھ قدر این اشكال در نزد من منفور و مرده است       
زیر این سقف ھاي خفھ،    ! مرگ محبوب را بھ من بده و منظره ي این شھر را از من  بگیر    ! حركت مي كنند 

.در شكاف این دیوارھاي ساكن، كي مي تواند بھ من یك قلب سالم را نشان بدھد؟ ھیچ كس     

در این صورت من . ھمین طور قلبي را كھ درد مي كشد، مي شناسي     ! عالیھ . زبان عشق را خوب مي شناسي     
.زنده باد عدم. براي محبت تو با وجود ھر تھمتي كھ بھ من مي زني تا مرگ پرواز مي كنم    

.یك متھم بدبخت و ناشناس كھ تو را دوست مي دارد  

نیما
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عزیزم   

كاش تمام حرارت ھا یك جا جمع مي شد و بھ جاي این كھ ذره اي بھ    . بھ من سخت مي گذرد كھ تو تب كني
.اندام تو نزدیك شود، قلب سمج مرا مي سوزانید   

با این كھ این ھمھ مردمان شریر وجود دارند كھ كارشان بھ گمراه كردن معصومین مي گذرد، آیا تب مقري در        
آن پیدا نكرد كھ بھ تو حملھ برد؟ 

یك دفعھ آتش مي گرفتم با  ! آه . از شدت فكر و آالم باطني حس مي كنم دچار یك ضعف و خفگي قلبي شده ام        
چھ چیز بیش تر از این قلب را بھ مصائب نزدیك مي كند كھ انسان زود       . وجود این تمام حواسم پیش تو است  

و از این گذشتھ كدام بدبختي بزرگتر از این؟       . دوست بدارد و زود تسلیم بشود 

تو تب داري، نمي خواھم حرف بزنم، ولي تب تمام مي شود و باید بداني در این مواصلت بھ كار مھمي كھ       
.خیلي ھا آرزو داشتھ اند اقدام كرده اي و تاریخ و آینده بھ تو نگاه مي كند         

بھ من اجازه بده امشب پیش تو  . ھمھ جا تاریك ھمھ جا مجھول  . عالیھ جز من و تو كسي در بین نیست  ! عالیھ  
!بیایم 

نیما
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:نامھ شماره سیزده

1305خرداد   1

عالیھ ي عزیزم    

چھ فایده یك شمع افسرده خانھ ات را روشن نخواھد كرد، بلكھ حالت حزن انگیزي بھ          . میل داشتم پیش تو باشم
.آشیانھ ي توخواھد داد  

بھ من بگو از چھ راه قلبم را فریب بدھم؟    

.زندگاني یعني غفلت چھ چیز جز مرور زمان این غفلت را بھ قلب شكستھ یاد بدھد         

كي فرزندش را در این شب تاریك صدا مي زند؟       . چھ وقت مھتاب مي تابد! عالیھ  

.خوب نیست. راضي نیستم در حال حزن بھ اینجا بیایي        . ولي تو نباید سیاه بپوشي     . ھمھ جا سیاه است ! افسوس 
.درد آدم را بھ خدا مي رساند  . بلھ، بدبختي شخص را این طور مي كند   . خواھي گفت بھ موھومات معتقدم  

كي مرا دیده بود آن قدر ترسو باشم و مثل بید بلرزم؟     . دیشب تا صبح از وحشت نخوابیده ام    

مگر. یك شعلھ ي نیم مرده، یك كتاب آسماني و یك پاره ي خشت، گوشھ ي اتاق پدرم، جاي پدرم را گرفتھ بود       
!پدرم ! پدرم  ! روح با این وسایل حاضر مي شود، شاید  

چرا دیوانھ را در وسط شب ھم آسوده نمي گذاشتند؟    . دیشب دست سیاھي متثل بھ سینھ ام فشار مي داد 

سایھ ي یك درخت شمشاد مرا بھ  . پاھایم مي لرزید . بھ راه افتادم  . عجب پناھي. از ترس بھ مادرم پناه بردم    
.عمر گل كوتاه است . پس با من مھربان و وفادار باش   ! عالیھ  . وحشت مي انداخت 

نیما
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عالیھ   

این شمشادھا را كھ این طور سبز و خرم مي بیني، پدرم با دست خودش آن       . بھ خانھ ي بد بخت ھا نظر بینداز   
بھ ما گفت بھ آن ھا دست. آن چند گلدان كوچك را حالیھ غبار آلود است خودش مرتبا چید         . ھا را اصالح كرد 

!نزنید 

روز بعد روزنامھ اي دستم بود، از من پرسید در آن چھ نوشتھ اند؟        

از این جواب آثار بشاشتي در سیماي پدرم ظاھر شد،        . جواب دادم یك نفر در حدود جنگل یاغي شده است  
گفتم یك فصل از كتاب  . معلوم مي شود آن ھا را تحریك كرده اند  : پھلوان انقالب سرش را بلند كرد، گفت 

چند . آثار پسر شاعرش را مي خواند    . روزنامھ را از دستم گرفت  . مرا در این روزنامھ نقل كرده اند        » آیدین  «
.دفعھ از گوشھ ي درگاه نگاه كردم دیدم بھ دقت و حرص زیاد ھنوز مشغول خواندن آن فصل است      

یك روز . این آخرینمقاالت و مكالمات من با پدرم بود   . چھ قدر از برومندي و یكھ بودن پسرش خوشحال مي شد    
...بعد از آن دیگر . پیش از ورود مرگ 

.او را مي خواستم دعوت كنم   . مي رویم» ساوز«بھ تو گفتھ بودم شب دیگر بھ مھمانخانھ  

دیدي عالیھ، عروس یك شاعر بدبخت، چھ خوب زمین كوچكش را   . خانھ بسازد  . پدرم مي خواست زمین بخرد  
.ارزان خرید و ارزان ساخت       

نیما
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:نامھ شماره پانزده

1305دي  17

عالیھ ي عزیزم    

دیشب خواستم. واقعھ ي اخیر در زندگاني نویسنده بیشتر اھمیت دارد    . نمي توانم بخوابم . نزدیك نیمھ شب است 
دیدین این منظره،   . چراغ را خاموش دیدم    . از دور بھ اتاق خودمان نگاه كردم   . مانع شدند. از تو احوالپرسي كنم   

مدتي روي پشت بام نشستم، ایراد نگیر، محبت داشتن منوط بھ این       . ناچار از دیوار باال آمدم   . مرا غمگین كرد 
اگر خطایي از من سر زد، كدام    . نیست كھ شخص پول فراوان داشتھ باشد یا زیاد از حد وجیھ و محبوب باشد       

انسان بدون خطا زندگي كرده است؟  

طبیعتا تا دو جنس. خودت مي داني . این ھم در نتیجھ ي جنوني است كھ صدمات زندگي برایم فراھم كرده است    
.بھ ھم جوش بخورند با ھم كشمكش دارند   

.ھوا سرد شده، سرما خوردي  . ولي این دفعھ دعوا بي موضوع بود    

چرا بھ حمام رفتي؟   . بلكھ خطاي خود توست . این خطاي طبیعت است  . ناخوش شدي 

تو بھ من. مي دانم اوضاع بھ كلي در این روزھا بھ ھمین چیزھا داللت داشت      . بالعكس بھ من  تھمت زدند 
!متشكرم. تھمت مي زني كھ با دخترھا رفیق ھستم، آن ھا تھمت مي زنند از شر زبان من ناخوش شده اي         

...قلب نارضا را ھم تسلي مي دھد اما   . از دشمني كم مي كند و بھ دوستي مي افزاید   . مفارقت شیرین است  

قسم من فقط  یك نفر را دوست دارم و متاركھ ي اخیر موضوعي نداشت، مثل این بود        »  ني تل «بھ جنگل ھاي 
.كھ عمدا با فحش اسبابي فراھم آورند كھ من از آن جا دور باشم    

قلبم را  . مخصوصا وقتي كھ مي شنوم كمرت را سوزانیده اند    . از این ھا گذشتھ خیلي اسباب نگراني است       
.سوزانیده اند

پس نگذار در این تنھایي كسي كھ ھیچ كس را ندارد و امدیش رو بھ انقطاع است گریھ كند و در این گریھ بھ         
...خواب برود
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1306مھر  19

! عزیزم  

مثل مقصري كھ مي خواھند او را بھ محبس ابدي    ! نمي دانم چرا  ! امروز صبح، تا كنون، خیلي دلواپس ھستم   
شاید. بدون سبب دلم مي خواھد گریھ كنم. حس مي كنم انقالباتي در زندگاني من، بھ من نزدیك است         . بسپارند 

خوابھاي آشفتھ ي دیشب سبب شده باشد بھ ھر حال بھ قلب شاعر چیزھایي مي گذرد كھ در قلب دیگران نمي     
.گذرد

.بھ واسطھ ي مخالفت با باد سرنگون شد   . را بخوان  » بوتھ ضعیف «شعر 

من از بچگي. من میل دارم با من دوست باشي نھ كسي كھ بھ خودت عنوان زن و بھ من عنوان شوھر را بدھي     
احتیاج یا طبیعت، خوب بود از وضع این دو كلمھ     : واضع كلمات. از كلمھ ي زن و شوھر بیزار بودم    

...بھ تو گفتھ ام تو را دوست دارم در صورتي كھ   . خودداري مي كرد 

اگر جز این    . بین سایر دخترھا سر بلند خواھي شد     . اگر با من یكي شدي كارھاي بزرگ صورت خواھي داد    
.پرنده ي وحشي با قفس انس نخواھد گرفت: باشد آگاه باش

در مقابل، من بھ . یا شوخي فرض خواھي كرد یا سرسري خواھي خواند       . این كاغذ چندمي است كھ مي نویسم 
براي این كھ انسان عقل دارد تا بر        . ولي این خطاست  . او بھ طبیعت واگذار كرده است  : خودم خواھم گفت

.طبیعت غلبھ كند و آن را، تا حدي كھ ممكن است بھ دلخواه خود در آورد        

كاغذ بعدي را وقتي خواھي خواند كھ بعد از خواندن آن، دیگر آن پرنده ي وحشي را در قفس نبیني و در میان        
.یأس و پشیماني و اندوه، كھ ناگھان ضربات قلبت را نامرتب كرده است،  تعجب كني او از كجاي قفس پرید         

پرھایي كھ او را تا اعماق روح تو پرواز داده است، بارت       . پرھاي او كھ ابدا با حرف ھاي تو بریده نمي شود    
.از خیال و عشق اوست  
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عالیھ ي عزیزم    

چیزھایي كھ زباني براي مردم گفتھ مي شود وقتي كھ مؤثر واقع نشد باید آن را نوشت، ممكن است در صورت          
.ثاني اثر كند  

تو وقت داري كھ فكر كني و آن وقت یقین خواھي كرد چیزي را كھ مي نویسم در        . بھ این جھت مي نویسم  
.موقع نوشتن آن فكر كرده ام  

در كوھپایھ، جایي كھ قدم بھ قدمش را با من تماشا كرده اي، اواخر پاییز كبك ھایي پیدا مي شوند كھ مي          
چون خودشان شكارچي را  . سرشان را زیر برف مي برند دمشان را بھ ھوا     : خواھند شكارچي را گول بزنند  

!نمي بینند خیال مي كنند شكارچي ھم آن ھا را نمي بیند    

گفتم عالیھ بي شباھت بھ این كبك ھا   . دیشب وقتي كھ از اتاق بیرون آمدم و چشمم بھ ماه افتاد، افسرده شدم   
وقتي كھ . نیست و ھمین حالت كھ عبارت از خود را علنا مخفي فرض كردن باشد در روح انساني وجود دارد         

.كسي را نمي شناسند خیال مي كنند كسي ھم آن ھا را نشناختھ است         

كدام بوالھوس عطر صبح و اتوي  . تو بي جھت بھ من مي گویي بوالھوس . ولي نبض تو در دست من است 
این اشخاص تمام  . صبح از در خانھ بیرون نمي روند مگر با بزك كامل     . پیراھنش را فراموش كرده است  

نھ عقیده ي ثابت دارند نھ . پولشان را براي ظاھرشان خرج مي كنند و تمام باطنشان را بھ یك پول مي فروشند       
.استقامت

شاید تحریر زیاد، اعمال شاقھ ي فكري، ناجور بودن با مردم، خدمت بدون مزد بھ ملت، گمنامي و فقر من       
.دلیل بوالھوسي من باشد 

.درست است من یك وقت جور دیگر بوده ام، ولي عالیھ خیلي لجوج ھستم و زیاده از حد بد بین     

چیز ھایي را كھ خیلي قبل از این روزگارھا نوشتھ ام و براي تو خوانده ام براي این بوده است كھ وجود               
.تو مقصود مرا نمي داني  . محبوب تو را بیش تر بھ خودم نزدیك كنم 

از . حال از تو شكوه نمي كنم   ! اگر چند سال زودتر بھ ھم مي رسیدیم بھ تو مي گفتم ھر پرنده كجا آشیان دارد         
.پس تو این قدر بي قید نباش  . جھت این است كھ در ابتداي مواصلت خیلي الابالي و بي قید شده بودم         ! تصادف  

كمي بي قید براي لغزیدن و تسلیم شدن بھ امواج   . روي این امواج، زندگاني بھ پل كوتاه و تنگي شباھت دارد   
انسان با قابلیت و تدابیر شخصي ممكن است آن ھا را پس و        . این امواج، حوادث است  . غضبناك كافي است   

.پیش كند، ولي نمي توان آن ھا را كوچك شمرد   

سعي داشتھ باش در قلب كسي كھ با او زندگي مي : چون نوشتھ مي شود شاید اثر كند . بھ تو یك فكر خوب بدھم 
كني یادگارھایي بگذاري كھ در ایام پیري، موقعي كھ خواھي نخواھي شكستھ و ناتوان مي شوي، آن یادگارھا          

.مانع از این باشند  كھ آن آدم از تو دور بشود   

ظاھر آرایي براي خود مقامي دارد ولي ھمین كھ از بین رفت بھ آن حباب ھاي خالي شباھت خواھد داشت كھ              
چون باطن  . از سقوط قطرات باران روي آب تولید شده و انعكاسات رنگارنگي درسطح آن تصور یافتھ باشد       

روي كار آمده، دوراني دارند پس از آن مثل خیال ھاي گریزان، مثل درآمدھاي اول تو،          . ندارند، بر مي خیزند  
.زود از بین مي روند  

محبت ھاي ظاھري فناپذیر ھستند، ولي ھمین كھ باطن و حقیقتي داشت براي ھمیشھ حكم     ! عالیھ ي عزیزم   
.براي این كھ در موقع زوال صورت باطن، نایب مناب صورت خواھد شد     . فرماي قلب انسان واقع مي شوند  
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.بھ توقعات من اھمیت بده! اگر در من فكر و احساسات خوب سراغ داري عالیھ    

...سرت را بھ دو دست گرفتھ فكر كن . در اتاق تنھا » با من یك جور باشي: « من از تو یك چیز مي خواھم  
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