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  پنج داستان عاشقانه
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978-600-7542-79-8          شابك:

نو  ـ ابتداي خيابان نصرت ـ كوچه باغگر شمالي ران ـ ميدان انقالب ـ خيابان كارتهآدرس: 
  4ـ كوچه داوود آبادي شرقي ـ پالك 

  66591505 تلفكس:                  66591504شماره تماس: 
 www.avapublisher.com وب سايت:

  www.khaniranshop.com فروشگاه اينترنتي:

 

 

 -1332بروجرديان، رضا، : سرشناسه

 پنج داستان عاشقانه/نويسنده رضا بروجرديان. : عنوان و نام پديدآور

  .1396تهران: آواي قلم، : مشخصات نشر

  .مصور:.ص92 : مشخصات ظاهري

  978-600-7542-79-8ريال100000 : شابك
 فيپا : وضعيت فهرست نويسي

 14قرن --هاي كوتاه فارسيداستان : موضوع

 Short stories, Persian -- 20th century : موضوع

 14قرن--شعر فارسي : موضوع

 Persian poetry -- 20th century : موضوع

 9 1396پ9ر/PIR8335 : رده بندي كنگره

8 : رده بندي ديويي اف 3/62 

  4997656  : شماره كتابشناسي ملي
 

 

 

 ممنوعناشر   و نويسنده هرگونه چاپ و تكثير از محتويات اين كتاب بدون اجازه كتبي
پيگرد متخلفان به موجب قانون حمايت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمنان تحت  است.

 .قانوني قرار مي گيرند

http://www.khaniranshop.com/


 فهرست مطالب
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 نویسندهي  مقدمه

 
بمانـد  انکـار  در ،كارندانست این كه وانبمانـد  یار درحرم ،دل محرم شد كه هر

 دــبمان دوّار دـگنب این در كه اریـیادگ رـخوشت دمـندی ،عشق سخن صدای از

 

 « حافظ»

 
 ،عاشـقانه هـای   داسـتان  ایـن  .نشـیند  دل بر الجرم ،آید بر دل از كه سخنی

 خواننده روح و سازد  می لطیف و نرم را داستان روح كه ،تخیّل باكمی ،است حقیقی

 .كند می نوازش را

 خـارر  آزرده را مـا  و ،اسـت  همـراه  ناكـامی  با آنهای  داستانی  همه اگرچه

 داسـتان هـای   قهرمـان  با خواننده و ،سازد می همراه خود با را خواننده ولی .سازد می

 .كند می پنداری ذات هم

 را او و ،دارد كـار  و سر آدمی احساس و ،روان و روح با ،عاشقانههای  داستان

 .سازد می آشنا عشق و ،احساس دنیای با

 هـی   كـه  است آن از بهتر ،بخورد شکست عشق در و! باشد اگرعاشق انسان

 .باشد نکرده احساس را عشقی ،زندگی در وقت

 ظـاهری  زیبـایی  فقـ   كـه  ،است روح بیای  مجسّمه مانند ،عشق بی زندگی

 .است تهی و پوچ درون از ولی ،دارد

 اگرچـه  ،انـد  نکـرده  درك را زندگی واقعی معنی ،ها انسان گونه این واقع در و

 ،زنـدگانی  ی جانمایـه  آن چـون  ولـی  ،باشند كامل رفاه در مالی نظر از است ممکن

 .باشند داشته زندگی از درستی درك توانند نمی ،ندارند را عشق یعنی

 خداونـدی ی  خواستهها  انسان به عشق است، الهی موهبت یک ،بودن عاشق

  .كرد خواهد شیرین كامتان به و شما بر را زندگی ،عشق ،است

 .است این دنیا مردمی  همه برای من دعای و

 عشـق ی  سـایه  در ،آرام دنیایتـان  و ،لبریـ   وجودتـان  در ،هـا  انسان به عشق

 .ببرید لذت زندگی از و باشید حقیقی عاشقی ،حقیقی

 !!! باد مباركتان ،عشق این

  بروجردیان رضا


