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مقدمه
به نام رّب العّشاق

ــان گــفــتــار هست ــک ام ــه  خوشیکــنــونــت ک و  لــطــف  ــه  ب ــرادر  ــ ب ای  بــگــو 
پــیــک اجـــل در رســد ــو  ــردا چ فـ ــه  کشیک در  زبـــان  ــرورت  ــ ض حــکــم  ــه  ب

)سعدی)
مجموعه ای که به شما دوستداران شعر و ادب تقدیم می شود برگ سبزی است تحفه 
درویش. سروده ها و دل نوشته هایی که طی چندین سال در فراز و نشیب زندگی آماده 
شده است و امید آن می رود که بر دل و جان خوانندگان بنشیند و خاطرشان را دمی 
بیاساید. می دانم که این مجموعه خالی از نقص و خلل نیست و آرزومندم که خوانندگان 
و دوستداران ادبیات و فرهنگ این مرز و بوم مرا از نقدهای سازنده خود بهره مند کنند 
و خطاهای این کوچکترین را به دیده اغماض بنگرند و راهنما و راهگشای تراوشات دل 

و جان من در آینده باشند.
 هرچند این سرزمین میراث دار ادیبان و سرایندگان بزرگی است که شهره آفاق اند و 

یره به کرمان بردن است ولی به فرموده موالنای بزرگ: چنین مجموعه ای ز

کشید ــوان  ــت ن اگـــر  را  یـــا  در چشید«»آب  ــد  ــای ب تشنگی  قـــدر  ــه  ب ــم  ه

 خدای بزرگ را شاکرم که نعمت مهرورزی خود را بر من گسترد و سر سوزن ذوقی 
در جانم نهاد تا آن را به ادب دوستان هدیه دهم امیدوارم پذیرا باشید.





تقدير و تشكر

با سپاس از خدای مهربانم که موهبت قلم را در جانم به ودیعه نهاد

و تشکر ویژه از استاد ارجمند جناب آقای دکتر اصغر میرجمال که با لطف بیکران 
و راهنمایی های ارزشمند خود روشنگر راه من شدند و همه ی دوستان عزیزی که با 

کالم مهربانانه خود، مرا تشویق نمودند.

تقديم به:
پدر و مادر عزیزم که همواره حامی و همراه من بودند.

 همسر و فرزندم که صبورانه مرا یاری نمودند.

و تقدیم به همه ی عاشقان دنیا که عاشقی را زندگی کرده اند.
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