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 غٍهیٌی ٍ غٍهیٌی 

 ٍلی اظ ٍزکا حتا سرٌی ًیست. 

 "زًیس زاٍیسٍف"
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 شبانه :

 

 ی لیلی  ٍقتی کِ ظذن ِ ضاًِ

 تط کتق هاُ تَز 

 ّای قسیوی تَزی هثل پطًسُ

 ظیطاکِ گل 

 کٌاض تَ  

 ضٍیس  هی  

 هي زض کٌاض ًام تَ تَزم 

 کِ ًاگْاى    

 ذاست.  آٍاظ ػطق تَ تطهی

 ٍقتی تِ ضْط؛ 

 آهس ػطق ًوی 

 یٌی آیا ضطاتْای ظه

 هثل ضؼاض سطخ، قسیوی ضس؟

 ٍقتی تِ ضْط؛ 

 آهس.  ػطق ًوی 

 ًاهَس گل

 تِ ًام تَ  

 ضٍیس.  هی  



 6/ محمدرضا فشاهی / رایا 

 
 

 
Do-Library 

http://do-lb.blogspot.com 

 هي زض کٌاض ًام تَ تَزم 

 کِ ًاگْاى    

 آٍاظ ػطق تَ 

 ذاست  تطهی  

 ی لیلی  ٍ ظذن، ظذن ضاًِ

 هاُ تَز. تط کتق
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 آًگاُ 

 ی سپیسُ  کِ تط صٌسلی

 ضام ای آ آضهیسُ  

 ٍ ظًدیط 

 تٌسز.  تط پایت حلقِ هی 

 

 

 

 

 آًگاُ 

 ی سپیسُ  کِ تط صٌسلی

 آٍاظِ تاز ٍ تاؽ   

 ذَاًی هی        

 ٍ ػطط ضوؼساًی 

 ست  ای ذَز ذاططُ        

 ی ػطقی  تِ تاضُ   

 زض تؼساظظْط.    
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 ضیعز  ایي تاؽ ذاکستط هی

 ضیعز  آضام هی

 تط تام كطیازت       

 هاًَضاک.   

 پس 

 گطایی زض تاز  چطن هی

 اكلیا  

 یاتی  ٍ زضهی

 ست  زیطی 

 ّولت آضهیسُ   

 ٍ ؿثاض ذَى 

 ًطیٌس.  تط زستْایت هی
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 ٍ تاؽ سثع 

 صٌسلی سثع 

 ذَاتیسُ تط ًیلَكط  

 تاؽ، ذَابِ آذطیي است 

 آًگاُ 

 گطایی کِ لة هی 

 تِ ظًدیط ٍ ًاى   

 ٍ تاز 

 گطیعز.  اظ زاالى زستْایت هی

 

 پس 

 ی زیگط  تِ تاضُ    

 اظ پلکاى ذَاب   

 اكتن هی    

 تا چطن تگطایی 

 تِ ذَى ٍ ذاکستط 

 ٍ ذاک سثع 
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 ضذساض استَایی ضا  

 تپَساًس.    

 ام زض سیالب هاًسُ

 ٍ پای 

 تط گیسَاى آتیت  

 ام تستِ   

 آًگاُ 

 کِ ذن هیطَم  

 تٌْا      

 ٍ سطٍزت ضا    

      تط تاؽ هیرَاًن.     
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 ضَز  ػوطی کِ تا گلْای اطلسی آؿاظ هی

  ؛ٍ تاز

 تَلَاضی اظ تٌْایی  

 ای  زٍ چطن قَُْ

 کِ هطا تا تیواضستاى ضٍاًی تطزُ تَز

 ٍ گل 

 ام ضا  کِ ذاططُ 

 ذاکستط کطزُ.    

 ضة کِ تاظ ضس تَ ضا زیسم 

 گصضت  ات هی کِ ضًگ اظ كطاظ گَضَاضُ

 آیا تَلس گل ضسیسُ است؟.

 ؿی ضٍضي چطا

 تط تطج ذیاتاى  

 ی تاز  ٍ هَسیقی

 ضٍی اًگطتاًت 

 هاًَضاک.  
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 ٍ ػطق 

 اگط هْتاب استَایی تاضس 

 ػصاضُ ی گل سطخ کاضذاًِ 

 اظ ضة ذَاّس گصضت 

 ٍ کاکلت ضا 

 ضاًِ ذَاّس ظز 

 هاًَضاک.    

 ٍ ػطق

 اگط زض تاز كطٍ ضیعز  

  –ی تطگْا  تِ كطاٍاًی -   

 اًسٍُ 

 تطگ تِ سثکی  

 ضَز.  تطییغ هی  

 ذیعم  تطهی

 ٍ اظ تاز  

 گصضم هی  

 اکٌَى 
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 سٌدْای ظضیي ًَض 

 ٍ تاز 

 کِ اظ هیاى تطگْای پاییعی  

 پطذاش کٌاى    

 هی گصضز.     
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 اکٌَى 

 تازتاًی         

 اظ تٌلطِ ی آتی  

 تال گطَزُ        

 ضاّطگی کِ سیالى زاضز 

 ی زیسگاى هي. ٍ زٍ ذٌدط تطا

 ای کِ آذتِ است  تیـِ

 کطس تلٌگ آُ ًوی ای کِ تی قثیلِ

 ٍ آسواى آتی 

 ذَاتیسُ  

 کٌاض زٍزّا ٍ سَسٌْا.   

 تَ ػطق ضا تاٍض کي 

 کِ ضة   

 گصضز اظ کٌاضم هی   

 اظ زٍض 

 آیس.  صسای کاضذاًِ هی

 ی آتی  ایستازُ ظیط تاضش تٌلطِ



 15/ محمدرضا فشاهی / رایا 

 
 

 
Do-Library 

http://do-lb.blogspot.com 

 ٍ ػطط گل  

 تط تاضگاُ   

  ات ضاًِ   

 هاًَضاک.     
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 ٍ اگط ػطق 

 ًام توام گلْا تَز 

 ضٍضٌای ضکستِ کِ ّطگع ًیاكتوص 

 ایستازم  هی

 ٍ تاضیکی ضا  

 ّاین تطهیساضتن اظ ضاًِ  

 هاًَضاک.        

 

 

 ضٍضٌا 

 کِ ضًگ ًاى زاضت 

 ٍ ضًگ کاضذاًِ. 

 اکٌَى ذَیص ضا 

 ضٌاسن  ّاین تاظهی ی ضاًِ زض تاضیکی

 ی تاالضّای قسیوی ضا  ّوِ ٍ

 ی  ًاًی ػتیقِ  کِ زض پی

 زض آى        
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 سپطزین ضاُ هی          

 ٍ ػطق 

 تاضاى استَایی          

 تاضز.  هی   

 اکٌَى 

 ّدَم پطًسگاى ًَض 

 ٍ هي 

 کِ تَی ػطق زاضم  

 هاًَضاک.    
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 ذیاتاًْای آضام صَتی 

 پَضیسُ 

 اظ تطگ  

 ٍ هَسیقی   

 تْاض  ٍ تَی   

 تَاى آضام صسایطاى کطز  کِ ًوی

 یا هثل یازگاضی تط تقَین ًَضت. 

 ذیاتاًْای آضام صَتی 

 پَضیسُ 

 اظ تطگ  

 ٍ هَسیقی   

 ٍ تَی تْاض   

 اها سرت 

 اها سٌگیي 

 گصضًس ایي ضٍظّا کِ زض تٌن آضام هی

 اها سرت 

 اها سٌگیي 
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 ّا ِ ایي کَچ

 ضاى  کِ آسواى آتی  

 ذَاتگاّن تَز.     

 پاین تِ ػطط ذَاّس ذَضز 

 زض ذاًِ  سط

 ضستِ تا اضک  

 زض تَزى  -

 .  -یا ًثَزى هَطٌن   

 ام  ذَاتیسُ

 زض غضكٌا  

 هاًَضاک   

 ٍ چطن 

 تآسواى آتی 

 زاضم.  
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 پس 

 تاًَی هي 

 تآضاهی  

 گصضز  اظ اضک هی  

 ٍ تاز سثع استَایی 

 ضًگ هْتاتی   

 اش  اظ چْطُ   

 طزگی تطهی    

 آًگاُ کِ اضک 

 اظ حصاض ًای  

 تاضز.  هی  

 یی ذاکستطی ضٍظًِ

 زض ًای   

 گًَِ تٌْاست  کِ تسیي   

 ٍ آسواى ذالی 

 اش  کِ تِ ّوگَیی 

 ساظم.  هطثیِ هی   
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 آُ 

 تطسن  هی

 تطسن کِ ایي کَزک  هی

 کِ ذَابِ ًاى ٍ ػلق زاضز. 

 

 آُ 

 تطسن  هی

 تطسن اظ ایي کَلی  هی

 کِ آضام 

 آضام  

 ام ضا  سولًَی قثیلِ     

 ًَیسس  تا زستْایص هی   

 ًَیسس  تط ذاک هی

 ی  ایي کتیثِ  

 استرَاى سَذتِ ضا    

 ٍ ظذن 

 ًطیٌس تط خگطم  هی        

 سَظاًس ٍ هی    

 هاًَضاک.           
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 تا ضٍح ًیلَكط تیاسایس 

 ّای گل  ٍ سایِ

 تط تاضگاُ چطن       

 كطٍز آیس.    

 آُ 

 هیساًی هاًَضاکتَ 

 تَ هیساًی

 ّای صَضتی  گَض پطٍاًِ 

 کداست       

 ٍ تاز ذَى ٍ اتطیطن 

 اظ کسام قطیِ   

 آیس؟ هی       

 

 

 تا ضٍح ًیلَكط تیاسایس

 آُ

 تَ هیساًی هاًَضاک
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 تَ هیساًی

 کسام تاز 

  -ی ضطقی  تاز سَذتِ - 

 ام ضا  تال ظطیق حٌدطُ

 لطظاًس؟ هی  

 کِ ٍقتی

 ام یلِزض ضاهگاُ قث 

 ساظم. هطثیِ هی   

 

 تا ضٍح ًیلَكط تیاسایس 

 ّای گل ٍ سایِ

 تط تاضگاُ چطن 

 كطٍز آیس     

 

 زاهي تطگیط

 هاًَضاک 

 گطكتِ اظ ایي ضٍضٌای ذَى

 ٍقتی کِ ضَکطاى

 ست كٌداًی 

 ای ذاًِ زض چای  

 زض تؼساظظْط ضْطیَض.    
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 تاز چتطی اظ گل است

 آًگاُ کِ

 حلقِ 

 حلقِ     

 ًیلَكط  

 ضَز  تاظ هی

 تط ضاستای ضذساضت 

 هاًَضاک.   

 ایستن  هی

 ٍ هاُ آتی

 ًطیٌس ی اًگطتاًن هی تط حلقِ

 ایستن زض تاز هی

 تا لة تگطایی

 تِ ظًدیط ٍ ًاى 

 حلقِ ًیلَكط ٍ حلقِ

 تط ضاستای ضذساضت

 تاظ ضَز  
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 تا چازض اظ گل تطگیطی

 آًگاُ

 ای سیویي کِ گلَلِ

 پیچاًس صساین ضا زض حٌدطُ هی  

 تاز چتطی اظ گل است 

 آًگاُ کِ

 گطایی لة هی

 تِ ظًدیط ٍ ًاى    

 ٍ حلقِ

 حلقِ 

 ًیلَكط          

 ایي تاضش کواًی آتی

 تاضز. ات هی تط قاهت قثیلِ
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 ظیطا 

 توام طَل سپیسُ 

 گلَی تَست         

 زاًن هی

 گصضم ٍ اظ سپیسُ هی

 زاًن ٍ تْاض هی

 تَیی اظ قطًلل 

 تِ یاز زاضز  

 ایٌدا کِ ضْطیاضاى

 اًس. تط زاضتست هطگ آضهیسُ

 ظیطا 

 توام طَل سپیسُ 

 تَی ّعاض کاکل ذًَیي زاضز

 زاًن هی

 گصضم ٍ اظ کٌاض صٌسلی ذالی هی

 ایستن هی

 ٍ هطگ      
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 ضسس. ّای گل هی تا ضاًِ 

 گلتی کِ آكتاب پیط ضسُ

 گلتی کِ ضٍظ تیط طَیل است

 گلتی کِ تَسِ طؼن ًساضز

 زاًن یه

 ظیطا 

 توام طَل سپیسُ    

 گلَی تَست  

 زاًن هی

 ٍ زض کٌاض سپیسُ پیط هیطَم

 پیط هیطَم

 تاضز. ٍ ػطط تَسِ ٍ ذَى هی
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 ذَاًن  ًا تَ ضا هی

 ًام توام ّستی ضا. 

 ًام تَ 

 ی تاظ ًطسُ  ایي زضیچِ

 کِ ضًگ چطوْای هطا تا ذَز تطزُ تَز

 گلتن ایي زضیچِ کِ سالهص هی

 ٍ تا لثاس ضة 

  -آضی ّویي لثاس ضة  -

 گصضتن آّستِ اظ کٌاضش هی

 ًام تَ ضا 

 تا پاییع تسضقِ هیکٌن

 ذَاتن  ٍ زض تاؿْای هیٌْن هی

 تیٌن ذَاب هی

 هاًَضاک 

 زٍضتط 

 ػطق تا تطگْای زضذتاى

 ضیعز.  تط ظهیي هی
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 زٍستت زاضم 

 ذَاًن  هی

 ٍ ظیط آسواى آتی پیط هیطَم

 ذَاًن هی

 تطّای گل تاظ هیطَزٍ چ

 ذَاًن  هی

 ٍ ضٍی تطگْای ضیرتِ

 ظًن صسایت هی  

 گل.          

 پس تواى 

 ی گلْا ضا  کِ ّوِ

 ام تِ ًاهت ًاهیسُ     

 تاذتیاض   

 ذَاًن.  ٍ سطٍزم ضا تِ گل هی
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 صسای هَسیقی زض تاضاى 

 ضسس ظٍزتط اظ تْاض هی  

 ضسین ها زیط هی

 ٍ ًَض ذیس ٍ ضکٌٌسُ 

 ض تطخْای هطزاز ذاهَش هیطَز. ز

 صسای هَسیقی زض تاضاى 

 ظٍزتط اظ تْاض   

 ضسس. هی

 ضسین ها زیط هی

 زاًٌس.  ٍ پیطهطزاى ضاظش ضا هی

 اکٌَى 

 ؿٌیوت تساى 

 کِ تاخْای ذَضضیس سَذتِ

 ٍ ضة تلٌس ػطقْا

 ضیعز. پط هی  

 .هَی سپیس هي زض آسایطگاُ 

 ٍ ضْطیَض ساکت گلْا.
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 طزمگ ذدل تاظهی

 تا چطواًت ضا ًگاُ ًکٌن

 پطسن  اظ ساػتن هی

 ػعیعم  

 ضسس؟. هطگ گل کی هی   

 

 گطزم  ذدل تاظهی

 گَین ٍ آّستِ ًاهت ضا هی  

 هاًَضاک      

 

 لثاس ضة تط تٌن

 ضٍم تِ زیساض گل هی

 گل صسای هَسیقی ضا تاٍض ًساضز. 
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 اول 
 

 

 ضٍظّایی اظ تٌْایی 

 اكتس ّوَاضُ اظ پلکاى زٍز هی

 ذاًِ ٍ سیگاضی زض چای

 کٌس.  ی حدوی اظ هِ ضا آؿاظ هیهؼواض

 

 ذاًِ سیاُ 

 ظى زض آییٌِ

 ػیٌکی زٍزی زض هِ 

 تؼس ساػتْایی چطذٌسُ 

 تْاض، تاتستاى؛ پاییع، ظهستاى

 ضکٌٌس.  اش هی ّای ظهیٌی آیٌس ٍ ضٍی ضاًِ هی

 

 ضٍظّایی اظ زٍز 

 ّوَاضُ اظ تَاضغ گلْا سري هیگَیٌس

 ای ًساضز  آًکس کِ کلوِ

 زض سقَط ضة

 ضٍز.  تِ استقثال آكتاب هی
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 ظى

 تیٌس.  ذَاب اللِ ٍ ػطط ٍ تطًح ٍ اطلسی هی

 پیطاٌّی اظ ضؼط

 هیآیس تا هطا ٍسَسِ کٌس

 اگط زكتط زاضتن

 ًَضتن.  َّا ٍ هاّیاى ٍ سالْای سثع ضا هی

 آیس ّا هی ظى اظ تلَؽ لحظِ

 آظازش کٌیس تا كطیاز ظًس

 اًس. الطاس تطس ًطستِ پسضاى تط ذط

 تطس زاضم 

 پیچس صسای تاز زض استرَاًْا هی

 کص ًِ تاتَت، ًِ ًؼص

 ّیچکسام ضا ًساضتن

 ضٍظ، ضٍظ تاضاًی تَز. 
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 دوم
 

 

 ٍاگصاضیسم

 ًرَاّس ذٌسیس

 ضؼطش ضا ٍصلِ ًرَاّس ظز 

 زض ساػت چْاض 

 ضیعز ذَى تط کالكْای ذَاّطم هی

 اکٌَى

  اش ضسیسُ ٍزٍ تاتَت تِ ذاًِ سی

 ٍ کتاى ای اظ کاكَض ٍ سسض کالسکِ

 ذاًِ است ػطٍس زض چای

 ٍاگصاضیسم

 تا تطگی اظ گل ضوؼساًی ضا 

 اش تیآٍیعم.  تِ گًَِ

 تاز

 تاز 

 قیلی اظ گطزتاز ذَى

 ًَض

 ًَض كاسس
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 تسكیي زض تاضاى

 ای اظ ذاک ٍ آب ٍ آّک ٍ سسض آهیعُ

 گلی تِ تیواضستاى ًرَاّس ضسیس. زستِ

 گْگاُ پلکی گطَزُ هیطَز

 تًْای ای تِ سَی تی پٌدطُ

 ام ػطط ضٍظّای کَزکی

 تَاًن تگطین هي سَی کسام هقثطُ هی

 کِ زض آى گطیِ حطف ًثاضس

 ای تاضس زذوِ

 ظًس؟ تِ سَی ظًی کِ گیسَاًص ضا زض تاز ضاًِ هی

 ًرَاّس ذٌسیس

 هلکَتی ًرَاّس تَز

 ّا ضا ذثط کٌیس زاللِ

 ّا زض تاضاى  کص ی ًؼص ّوِ

 ذیل اسثْای ذاکستطی

 آُ 

 آًداست

 یاكتن

 اظ ضؼط تط سطشتاخی 

 اش ضا ضًگیي هیکٌس. سوت خَی خودوِ

 چتطّا
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 زستْا

 گطاین چطوْا ضا هی

 ّای ذیس ضسُ زض تاضاى  تلَط

 زیگط ًویرَاّن

 ًام، ًِ ًاهی ًثَز

 ظى پَسیس

 حاكظِ ایستاز

 حطف ًَض تَز

 چطاؽ  ذاهَش ضس. 
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 سوم
 

 

 گلْای ید حطكی ًساضتٌس

 هیرَاًس تگَین  تا تِ هطزی کِ ضٍی قثطّا آٍاظ

 ایٌک 

 ایي سیگاض

 ّی    

 قاتیل . . .   

 ضٍضي کي.    
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 اول
 

 

 تِ اضٍاح تگَ زض آیٌس

 ی كطیازم ضا ّوِ

 زض قاتی ذًَیي      

 ام ضیرتِ   

 الای تِ زًث تا اضکثاضُ

 ٍ سطٍزم ضا تِ گل هیرَاًن. 

 اکٌَى 

 تطهِ ٍ 

 تاتَت  

 تِ کطاًِ ضسیسُ   

 گطزم تاظهی

 تیٌن ٍ تاک ذطم استَایی ضا هی

 گَین  گیسَاى سپیست ضا هی

 گطزم تاظهی

 ٍ تاضاى هرول ٍ آّک 

 ضگثاض ظًثق ضْطیَض  

 تاضز. هی    
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 اکٌَى

 آٍاظّای گٌگ ذیاتاى

 ضیعز. ٍ ضٍزِ ضطاتْای ذاًگی، هی
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 دوم

 

 

 آیس  تاز هی

 کطس ظٍظُ هی 

 آضَتس. ٍ تط هَّایت هی   

 ایستن هی

 گیطم ات تطهی ٍ ذاک اظ چْطُ

 ذطًَت گَضستاى !! .

 زیط است

 کطس تاز ظٍظُ هی

 تاظز ّای خٌگٌسُ هی ٍ هطگ تط ظًثق

 ضکٌس هی         

 پَساًس.  ٍ هی         

 آلَزُ  ذَاب

 اظ پطت پلکاى زٍز 

 ًگطم کِ زٍض هیطَز تاتَت هاّتاتی ضا هی

 ٍ ًاگْاى

 ػلق 

 پَضاًس.  ام ضا هی چْطُ        
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 آُ 

 اگط زض پاییع تَزم

 ضیرتن ات هی تطگ ضا تِ ضاًِ

 ٍ تاز ػٌثط ٍ گل ضا. 

 

 زیط است 

 کطس تاز ظٍظُ هی

 تاظز ّای خٌگٌسُ هی ٍ هطگ تط ظًثق

 ضکٌس هی    

 پَساًس ٍ هی     

 تآٍاظ زض آیس؟آُ اگط ظًگَلِ 

 

 آلَزُ  ذَاب

 ضَم تا ًدَای ػللْا تیساض هی

 پَضاًس ام ضا هی ٍ ضک، چْطُ

 هطگ تاٍضًکطزًی! 
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 سوم 
 

 

 ایٌدا 

 ات  تط آستاى ذاًِ    

  –الٌْاض زضز  ًصق -  

 ضطاع هیکطی    

 ضٍضٌای ضکستِ.      

 

 اکٌَى

 زّس تاتَتی کِ آٍاظم هی

 ًساظز ا پلٌگی کِ چٌگ تط ستاضُ هی

 ضاًس. ّای گطیِ هی  ٍ ظًی کِ تط اضاتِ

 ایستن  هی

 ٍ تاًَی سیویي 

 ضاًِ تط گیسَاًت  

 ظًس هی    

 ایستن  گطزم ٍ هی تاظ هی

 آُ، چگًَِ

 تطهِ ٍ تاتَت ضا تاظزاضم 
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 گطاین  زست هی

 ٍ آٍاظ 

 ام  زض  حٌدطُ 

 ضکٌس.  هی         

 

 اکٌَى 

 اًس تطٌّگاى ٍ ضاػطاى گصضتِ

 ًَی کِ تاضاًی است ٍ اتط، ذ

 خَضس  ّای كصل گطم هی اظ چطوِ

 هطگ گطسٌِ ! 
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 چهارم 
 

 

 اکٌَى 

 ذًَی تا سطٍزم 

 ّای ضٍظًاهِ  تط پاضُ  

 خاضی است        

 ٍ تاز 

 اگط تِ آٍاظ زض آیس 

 ضاًِ تط ضاًِ 

 ضذساضُ تط ضذساضُ  

 ات ضا ذَاّن سطٍز  تطاًِ   

 گل ضْطیَض       

 

 گطزم  تاظهی

 تیٌن ٍ کاکل ذًَیٌت ضا هی

 آُ اظ ضة 

 ضة کِ تلٌس است 

 ضة کِ ضة یلساست 

 زٍز  ّای ضگ هی ضة کِ زض کَچِ
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 ضة کِ تط هَطٌن ذالکَتی ضسُ 

 ضة کِ ذَاب کْق ضا زاضز 

 گل ضْطیَض 

 آُ اظ ضة 
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 پنجم 
 

 

 هي اها 

 تا پطٍاظی ذًَیي  

 ام زض قثیلِ هاًسُ   

 ست ّاتیل  ضة ذطکی

 ٍ هاُ    

 تط استرَاًْای سَذتِ                

 تاتس.  هی          

 گطزم  تاظهی

 ًگطم  ٍ کٌاض تاًَی سیویي تِ ضة هی

 تط سَی زٍض، آى

 ظیط تاضاى ظًثق   

 ای.  ایستازُ    

 ست  ضة ذطکی

 تط سَی ٍ زٍض، آى

 تاز  

 تط تاتَت ٍ تطهِ    

 تاظز. هی     
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 ست ضة گطهی

 آین  پلکاى هطثیِ هی اظ

 یک ظى 

 ام  ضٍی حٌدطُ 

 ضٍز ضاُ هی   

 ٍ ًاگْاى 

 تاظز.  ّای خٌگٌسُ هی هطگ تط ظًثق
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حطف سَم 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــ لیلیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 52/ محمدرضا فشاهی / رایا 

 
 

 
Do-Library 

http://do-lb.blogspot.com 

 هکتَب لیلی 

 

 

 کطیسُ قیس کواى ػاهطی 

 ًطستِ ظذن تط اتطٍیص 

 ًطستِ ذًَیي تط کاکل 

 ذَاًس. کویٌِ ضا هی

 

 گطَزُ ًرلستاى

 ضکستِ تاؽ اضم 

 ذویسُ ًرل تِ زاهاًص. 

 

 است   هاُ خٌَى قثیلِ

 کلي

 تِ ًاكِ      

 گالب  

 تط تطهِ   

 ًی.  ضکسِ قیس زض ًی
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 ِ است هاُ خٌَى قثیل

 هاُ خٌَى ضي 

 یاض خصاهی ! 

 سَظم  ّای قثیلِ هی زض ذیوِ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 54/ محمدرضا فشاهی / رایا 

 
 

 
Do-Library 

http://do-lb.blogspot.com 

 هکتَب قیس 

 

 ًطستِ تِ گیسَیص تاًَ 

 ضکستِ کٌاض کداٍُ 

 ی ًدس  ضسیسُ تط کٌاضُ

 گطیس .  زض اضتلاع قثیلِ هی

 

 تطًح کق تطیسُ  -

  –زض ایَاى   

 گطازُ زست  -

  –تط ذلرال   

 عم. ی ظه ضسیسُ تط کٌاضُ

 

 هاُ گطم تیط است 

 هاُ شٍالدٌاح ذستِ 

 هاُ ًاكِ ٍ ذَى. 

 ػطٍس قطًلل ! 

 ام تط ذاک  ًطستِ

 کٌاض چطن آَّ   

 هیطم. هی    
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 هکتَب لیلی 

 

 قَت هي ! 

 ًاكِ تِ گیسَین پیچیس 

 ذَاّس  ام ضا هی هطگ ػطط ظًسگی

 اظ ایي زضز سیاُ گطیعم ًیست. 

 

 هاُ گطم تیط است 

  ضة سٌگیي تازیِ

 اظ ظاًَاى آقاین   

  –قیس  -       

 گصضز هی       

 هاُ سطخ تٌْاست. 

 

 سَگَاضم 

 ٍ کٌسض ٍ ػَز  

 ّای قثیلِ  زض ذیوِ         

 سَظز.  هی     

 قَت هي ! 

 ذَاّس  ام ضا هی هطگ، ػطط ظًسگی
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 ام آٍیرتِ  هطگ تِ ضاًِ

 اظ ایي زضز سیاُ گطیعم ًیست. 

 

 زضیاتن 

 ام  طستِکِ تٌْا تِ گیسَ ً

 زضیاتن 

 هیطم.  ات هی کِ کٌاض ظذن ضاًِ
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 هکتَب قیس

 

 ػطٍس ػطب ! 

 گصضی تا پَستی اظ ظذن تاظیاًِ هی

 زاًس. ٍ قیس سري گلتي ًوی

 

 ػطط ضیط ضتطّا 

 پیچس  زض تازیِ هی

 ٍ ػطق قیس 

 تطگ گلی   

 زض تاز است.       

 

 آُ 

 ای ػطٍس ػطب

 ات ضا پی کي  ًاقِ

 ح ٍ ضکَكِ تِ زاهاًت ًاضً

 ام تٌطیي.  کٌاض کالم ًگلتِ

 

 تیؾ ٌّسی اكطاضتِ است 

 آیس  ػطق سطظزُ هی
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 طلثس تاًَ  هطگ هطا هی

 ام  الل ضسُ

 تَ تیا 

 ات  کِ تاظیاًِ 

 ست  هطّوی  

 تطای ضٍظّای       

 زضز هي.            
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 هکتَب قیس

 

 

 تاًَی هي ! 

 تازتاًْا 

 ٍ زکلْا  

 ام  اظ حٌظل اكطاضتِ  

 ػطق زض ایي قثیلِ 

 ضًگ آّک ٍ ذَى زاضز. 

 

 ّای ًگلتِ  ی کالم ّوِ

 ضٌاسس  کِ ػطق سیاّن هی

 اًداهس چیع تِ گَض هی ّوِ

 آُ 

 الوالیک  ای ام   

 ػطق زض ایي قثیلِ   

 ًطستي چاقَ     

 زض ظذن است.       

 

 اکٌَى 
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 پطیعاز ضي 

 ام  تِ تطکت ایي گل ظذوی تاظگطتِ

 ٌّگام هطگ است 

 هدٌَى تازیِ تٌْاست. 

 

  هْواًن کي 

  –تِ ًگاّی    

 ٍ گاُ هطزًن 

 زست تط ذلرال ظى 

 ام ضا ظهعهِ کي.  ٍ آٍاظ ًرَاًسُ
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 هکتَب ضاػط تطای ساالض ػاضقاى 

 قیس ػاهطی     

 

 

 پس 

 آًکِ زض کداٍُ 

 ذال ضا 

 ضکستِ  

 ٍ ذًَیي   

 حلقِ

 حلقِ  

 ى لیلیتط پستا  

 کَتس هی    

 ّطاس  ٍ آًکِ تی

 ضاًس  سلیٌِ تط ضي هی

 كصل   

 كصل ٍ ظذوی         

 ّای ظهیٌی لیلی است  هطزاز ضاًِ

 ًَضس  ٍ آًکِ تة هی

 ًطیٌس  ٍ آًکِ ذستِ تط شٍالدٌاح هی
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 تٌْایی قسیوی قیس است. 

 پس

 آًکس

 کِ ضوس       

 اًساظز  تط قیس هی   

 ضًگ ضًگ    

  ٍ ذًَیي    

 زٍظز  ٍ تطهِ تط تاتَت هی

 ضٌاسس  ٍ آًکِ ػطق هی

 ضکستِ 

 ضکستِ  

 ترَاًس   

 سَظز  قیس قسیوی هی

 ضَز.  ٍ لیلی هیاى چطواًص ضیعضیع هی

 

 

 

 

 

 

 



 63/ محمدرضا فشاهی / رایا 

 
 

 
Do-Library 

http://do-lb.blogspot.com 
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 کالم 

 

 

 سیاُ چطن هي 

 ام  سیٌِ تط قسوْایت گطَزُ

 ی آذطیٌن تَ ّستی.  کِ کالم ًگلتِ

 گصضز  ی اٍل هی اکٌَى کداٍُ

 ّای کٌِْ  آٍض ظذن پیام

 گطایسش  کِ پیک ضطاتی هی

 ی هیالزم  کداٍُ

 کِ تَی قصیل ذَش زاضز. 

 

 ام  تاظٍ گطازُ

 طیي ضسیسُ است ی آذ کِ کداٍُ

 کٌن  ًگاُ هی

 پصیطم  ٍ هی

 تَ صسا کٌن  کِ تَ ضا تِ ًام ضة

 ٍ ذاهَش تٌطیٌن. 
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 گل سطخ 

 

 

 گل سطذی تِ گیسَاًص تَز 

 ای تط لثاًص  ذَى تاظُ

 كططز.  ای ضگ ذطک ضا زض هطتْایص هی زستِ

 ای اظ ػاج زاضت  زذتطک زضٌِ

 ای زض تاالپَضص ضٍظًاهِ

 زم  ای زض سپیسُ هؼطَقِ

 ّای هـعش تیطتاضاى ضسُ تَز  تط زیَاضُ

 ّوچَى ضؼطی کِ هایاکَكسکی 

 ًَیسس  تط زیَاضّای ظًساى هی

 ّای آیٌسُ.  ی سطخ ًسل کتیثِ

 

 زذتطک 

 ات ضا كطٍز تیاٍض  زضٌِ

 زذتطک 

 هاُ ذًَیي است 

 کٌن  زیگط ًگاّت ًوی

 ست.  تطا هي ًام تَ کاكی
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 چطوْای آتی 

 

 

 اظ ظْط  ضٌثِ تؼس چطوْای هازضم ضٍظّای پٌح

 ضَز.  زض قاب ضٍی طاقچِ آتی هی

 چطوْای هازض آتی است 

 کٌس  تاؿچِ ضا ًگاُ هی

 تطٍین گلساى ضا ضًگی آتی تعًین 

 سلطُ، ضًگی آتی زاضز. 

 

 ضٌثِ تؼس اظ ظْط  ضٍظّای پٌح

 تا سَت تراضی کاضذاًِ 

 تاكاى  ّای ساکت چیت تا زستِ

 ضَز.  ّای هازضم آتی هی چطن
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 ام  تِ پٌداُ سالگی ضسیسُ

 

 

 ام  سالگی ضسیسُتِ پٌداُ 

 زاضز  ٍ خَاًی پطت سطم گام تطهی

 کِ ًگاُ تِ آیٌِ تیَْزُ است.  ّوچٌاى

 

 تطیي ضٍظّاین  سِ ػطق زض طَیل

  –ی گل  تط تلٌستطیي ضاذِ -

 تَ تگَ کِ هي 

 ام  ّا گصضتِ اظ زٍز کاضذاًِ

 تَ تگَ کِ هَطٌن زض قاب ػکس ضکستِ است. 

 

 ام  تِ پٌداُ سالگی ضسیسُ

 کِ ًگاُ تِ آیٌِ تیَْزُ است  ّوچٌاى

 تَ تگَ 

 چطذاًس.  کیست آًکِ کلیس آؿاظ ٍ اًدام ضا هی
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 زم   سپیسُ

 

 

 حق گطیستي تَ 

 زم تیطتاضاى تَز  زض سپیسُ

 گصضتٌس تا ػطط ٍ گل هیهطزّا 

 ضاى ضا  تا تي هطثک

 زض آكتاب ػتیقِ کٌٌس. 

 حق گطیستي تَ 

 زم تیطتاضاى تَز  زض سپیسُ

 آهس  ضة تا قطاضّا هی

 ضس  ٍ ضطاتْای ذاًگی کٌِْ هی

 ضس  ػوط تاطل هی

 گل قطًلل ضًگ ًساضت 

 ٍ هطگ، ػعیعم 

 ضٌاذت.  ًاضًح ٍ ضکَكِ ًوی

 آهس  ضة تا قطاضّا هی

 ضس  ضطاتْای ذاًگی کٌِْ هی

 کِ ًاگْاى 

 ی ضاػطاى  ّوِ 
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 اظ تالکٌْا    

 اكتازًس.                

 حق گطیستي تَ 

 زم تیطتاضاى تَز  زض سپیسُ

 ضس  ػوط تاطل هی

 گل قطًلل ضًگ ًساضت 

 ٍ هطگ، ػعیعم 

 ضٌاذت.  ًاضًح ٍ ضکَكِ ًوی
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 ػصط 

 

 

 ام  زیسُ گصضتِ ّای تاضاى اظ کَچِ

 اظ زّلیعّای قلثْا 

 ّط صثح ٍقتی ذَاب تَ خَاى است 

 ًَضن.  هي زض پیالْای چای هی

 

 ّا  زض زٍزّای کاضذاًِ

 ّای ػطط طَالًی است  ٍقتی کِ کَچِ

 هي ضكتِ تَزم 

 آیس.  کطزم تاضاى هی ٍ كکط هی

 

 تؼس اظ ػثَض اًتظاض 

 َاتگاُ هي صٌسلیْای کاكِ تَز ٍقتی کِ ذ

 تِ ؿن گلتن، تْتط است ّویطِ ػاضق تاضین. 
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 تاظگطت 

 

 

 ام  صثحگاّاى هطگ هاُ ضا زیسُ

 ّا  کاضزّا ٍ ظذوْا ٍ ستاضُ

 گطزم  تاظ هی

 ایستن  ٍ زض هیساى هی

 آیس  تَی ػلق کٌاضم هی

 گصضز.  ظًی تا پَستی اظ هطهط ٍ ػطط آضام هی

 

 ّایی اظ تٌْایی  گصضگاُ

 آب گصضاى زض قٌاتْا 

 زاز  خطاحت ضا التیام هی کِ

 کطزم.  ام ضا زض کَچِ صسا هی ٍ هي کِ حاكظِ

 

 ای ذاًِ زض چایپایاى ّط آضٌایی 

 ٍقتی ًگاُ تَ ظالل است. 
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 ضک

 

 

 هطز گام تطهیساضز 

 )ًدَاکٌاى(

  .زٍستن زاضز؟

 

 ظى هیگطیس 

 ظى تا گیسَاى ذیس 

 گطیس  ّای پاییعی هی ضٍی صٌسلی

 ّای پاییعی  ضٍی صٌسلی

 پایگاّص؛ پٌاّگاّص ٍ تقسیطش 

 .زٍستن زاضز؟

 

 اًس  ضٍی تالکي ایستازُ

 ضٍی تازّا. 

 

 تَ تٌْا گام تطهیساضی 

 ای  زُتَ کِ ظذن ذَض

 تَ تٌْا گام تطهیساضی 
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 ٍ ًاگْاى! 

 گطیس  هاُ ضکستِ هی

  ضگ، آُ ای ضک تطٌِّ
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 اظ آسواى 

 

 

 تا ًگاُ کٌن ٍ تگطین 

 اكتس  ی ذًَیي هی ّعاض ستاضُ

 تَ.  ی ضة ّعاض ضقیقِ

 

 آیس  صسای یال ذیس اسة هی

 صسای ضضس ػلق 

 ضَز  زضیچِ تاظ هی

 ّای هاُ تیط  زضیچِ

 ٍ ًاگْاى 

 تاضز.  ّای ذًَیي هی ستاضُ

 

 تا ًگاُ کٌن ٍ تویطم 

 لطظز  ام هی ّعاض تاض حٌدطُ

 ام  ّعاض تاض حٌدطُ

 ذَاًس صسای ًام تَ ضا هی

 تَ.  ی ضة صسای ضقیقِ
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 ٍقتی کِ چاقَ 

 

 

 اظ آسواى 

 ی تَست  آى ستاضُ کِ ضٍی ضاًِ

 چیي ذَاّن کطز.  زست

 

 سی سال ظیستِ تَزم 

 کطزم  سی سال زضٍى یک چاقَ تٌلس هی

 ام اكتاز  ٍقتی کِ چاقَ تِ ضاًِ

 ًرَاستن، ّطگع ًرَاستن 

 گل سطذی ضا تثَسن کِ تَی هطگ زاضت. 

 

 سی سال ظیستِ تَزم 

 سی سال ػلق ضا تَییسم 

 کِ تَی ظذن زاضت 

 سی سال ػللی ضا تَییسم 

 ٍ ًاگْاى 

 ام اكتاز.  هطگ تِ ضاًِ
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 اظ آسواى 

 گطیس  ی تَ هی آى هاُ ضا کِ ضٍی ضاًِ

 چیي ذَاّن کطز.  زست
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 سالْا 

 

 

 سالْا ٍ سالْا 

 هي ؿالم تَ ّستن 

 تاكن.  ٍ گیسَاى تَ ضا هی

 هي پیط تَزم 

 ٍ ؿالم تَ تَزم 

 آُ کلٌن  ٍ کلٌن،

 کلٌن اًثَّی اظ گیسَاى تَ تَز 

 تاكن  کِ هي کلٌن ضا هی

 اها حتا 

 تَ ظذوْای هطا ًسیسی 

 کِ هي ؿالم تَ ّستن 

 .طمهی ضٍی گیسَاى تَ هی ٍ

 

 سالْا ٍ سالْا 

 کٌی  ّای هطا ضواضُ هی ظذن

 ام تطگیطی.  ات ضا اظ ضاًِ تی کِ زضٌِ

 پایاى 
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 تٌلطِ : تِ ظتاى اضهٌیهاًَضاک * 

 

 

 زٍستیْا

 

 خالل ........................................................... زکتط سیویي زاًطَض

 ............ كطیسٍى ضٌّوا..................................................لیلی 

 . ضضا تطاٌّی ضثاًِ ...........................................................

 کل ٍ سیطٍس طاّثاظ كطٍؽ ............................................................ پَضاى صلح

 هاًَضاک اٍل ............................................... ًصطت ضحواًی 

 ................................................ یساهلل ضٍیایی  95هاًَضاک 

 .................................................. كطّاز هْطاز  7هاًَضاک 

 ............................................... هحوس حقَقی  93هاًَضاک 

 زم ...................................................... تْوي ضٍضي  سپیسُ

 ........................... احوسضضا احوسی ضک .................................

 ٍقتی کِ چاقَ ............................................. ػلیطضا ًَضی ظازُ 

 گل سطخ ..................................................... هیٌا ضستوی 

 اسلٌسیاض هٌلطزظازُ اظ آسواى ..................................................... 

 کالم ............................................................ هٌَچْط آتطی 

 سالْا ........................................................... خَاز هداتی 

  


