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 فاطمه بیاتی
 

 



 
 ۱۳۶۷ -بیاتی، فاطمه،  : سرشناسه

عنوون و ن مووا  

 پديدآنر

رسالت تن/ منلف فاطمه  :

 بیاتی.

 ، ۱۳9۱آسماو مگار صفهاو:  : مشخصات مشر

 ص.۷2 : مشخصات ظاهری

 :8-19-6596-600-978لایر ۳6000 : شابک

نضووتیت فهرسووت 

 منيسی
 فاپا :

 ۱۴قرو  --شتر فارسی  : منضنع

رده بنوووووودی 

 کنگره
: PIR۷9۸0 /۱۳۸۸ ۵ر2۸۸۷۳۴ی 

رده بنوووووودی 

 دينيی
 2۶/فا۸۱ :

شوووووووووماره 

 کتابشناسی ملی
: ۱9۱0۶02 

آسمان نگار انتشارات 

(03116614051) 
                                                                                                                                              رسالت توما  کتاب: 

                                                                                                                                       فاطمه بیاتی  منيسنده: 

                              آسمان نگار                                                                                                                    ماشر:

سیدمحمدرضا سمسارزاده مدير تنلید: 

(09131172642)                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                               تومان 3600 :قیمت 

                                                                                                                                         1391اول/منبت ن سال چاپ: 

                                                                                                                                                                               جلد 1000تیر ژ: 

-19-8شماره  ستامد رد بین  لمللی کتاب: 

6596-600-978                                                                                                                       

کلیه حقنق مادی ن متننی  ين  ثر محفنظ ن »

 «مخصنص ماشر  ست
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 ست ...دستانم خالي

 هايم گاز بزند و تمرين جويدن كند.بي هيچ سيب قرمزي كه دندان

 اينگونه است كه شايد جويدن از ياد رفته است.

 پرده بگو ...بي

 اي كاش در باغ نبودم.

 آرزوي رسيدن به تو زندگي سخت است.كردم بينميكاش فكر 

 ام.و حاال به سختي افتاده

 ست، دلم مملو از ترس و دلهرهدستانم خالي

 حاال بگو چگونه آرزو كنم وقتي آرزو دارم اي كاش آرزويم نبودي!

 ست.ست، شايد رحمتيآري آرزو با نرسيدن شايد حكمتي

 ست.و اما با رسيدن شايد مقصر پافشاري

 ي مني و قبل از اينكه برسي زود چيدمتو تو آرزوي رسيده
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                                                                                ود ...ز

 انجامد!و تو ناخواسته رسيدي و زردآلوي نرسيده به درد دل مي

 به شدت دست به دامن تو شدم

 و تو نكند از سر ترحم و يا اينكه ديگر خسته شده بودي

 مرا اجابت كردي

 نه از روي حكمت نه از روي رحمت.

 ستدستانم خالي

 تر از تهي و لبريزتر از صبر تو كه صبوري و شفيعيتهي

 گونه شبيه به هيچآور حسي هيچرسالت تو كه رسولي و پيامو 

 گويد:و رسالت تو اين باشد كه مرا بفهمي از روي حسي كه مي

 چون انساني دوستت دارم

 دوستت دارم! ،و من چون انساني
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 سقوط عشق

 

 

 

 

 

 

 ست!مهلكه در تمام طول عمر باقي

 ست!! نام تو در پي عاشقيكسي شبيه من، بي

 ي سياهي يك حسّ عاشقانه است.ن در خروش لكهوجدا

 ها.ها و پشيمانيگي در عين زمين خوردنه تجربآغاز بي

 دانستن خطا، اما باز در پي انقراض عهد و پيمان

 ترسيدم.دانم ظلمات است و من هميشه ميمي

 حاال انتظار تو را داشتن در ظلمات،

 گاه تجربه نكرده بودمبلندترين احساسي كه هيچ

 فايده است!و پافشاري براي دوست داشتنم بي

 ست!!حتمي متر ماندنعشق تو عاشقزيرا بي

 پاي معامله در ميان نيست،

 قيد و شرط است.عشقم بي
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