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 آرزوهای وصله دار /2

 
 - ۱۳۶۲مسائلی، آسیه،  : سرشناسه

 دار/ شاعر آسیه مسائلی.آرزوهای وصله : عنوان و نام پديدآور

 .۱۳۹۳ ٬اصفهان: آسمان نگار : مشخصات نشر

 ص. ۴۸ : مشخصات ظاهری

 ۳۰۰۰۰ ريال: 1-89-6596-600-978 : شابک

 فیپا : وضعیت فهرست نويسی

 ۱۴قرن  --شعر فارسی  : موضوع

 PIR۸۲۰۳ ۱۳۹۳ ۴۳آ۲۵س/ : رده بندی کنگره

 ۳فا۶۲/۸ : رده بندی ديويی

 ۳۴۹۸۰۹۰ : شماره کتابشناسی ملی

آسمان نگار  انتشارات 

(09131172642) 
 آرزوهای وصله دارنام کتاب: 

 آسیه مسائلی  :شاعر

 تومان 3000قیمت: 

 1393اول/نوبت و سال چاپ: 

                                                                                                                                                                               جلد 1000تیراژ: 

شماره استاندارد بین المللی کتاب: 

1-89-6596-600-978 

اثر کلیه حقوق مادی و معنوی این »

 «است محفوظ و مخصوص پدیدآورنده
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 ساز
 زندگی نقش قشنگی است 

 ا هم بودنبز 

 زندگی طرح جديدی است 

 ز عاشق بودن

 زندگی طی شدن ثانیه های من و توست

 زندگی طی شدن خوبی هاست

 زندگی بخشیدن محبت است

 از تو به من .از من به تو

 زندگی ساز قشنگی است 

 بايد خوب نواختش

 يک بازی بی تکرار استزندگی فرصت 

 که ندارد بازگشت

 زندگی رو کردن سادگی است

 در پس يک بازی شاد

 زندگی ساز قشنگی است

 بايد خوب نواختش

 بايد از عشق نوشت

 و به آن ايمان داشت

 بايد از سختی ها 

 گل شادی روياند

 بايد از غم هايش 
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 يک دل عاشق ساخت

 که نبايد خم شد 

 که نبايد اخم کرد

 هر بن بستدر پس 

 بايد از راه گذشت

 و يقینا راه هست

 اگر از من پرسی؟

 زندگی ساز قشنگی است

 بايد خوب نواختش

 که نه دل تنگ شود

 و نه خسته از اين تکرارها

 بايد از زندگی آموخت گذار

 بايد از زندگی آموخت نبرد

 و نبايد خم شد

 و نبايد اخم کرد

 زندگی نقش قشنگی است 

 ز با هم بودن
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 تقدیر
 سکوتم را تو پاسخ ده

 تو که از جنس فردايی

 برايم سايبانی باش

 تو که از جنس رويايی

 به چشمانم نگاهی کن؟

 ببین بی تاب دستاتم

 ببین آشوب احوالم

 ببین اين التماسم را

 که با چشمم به تو دارم

 درسته اين حقیقت که

 همه تسلیم تقديرند

 و تقدير است که می کوبد

 چه بی رحمانه

 ردايمف

 اهم از دنیاوولی می خ

 تو و گرمای آغوشت

 من و عشقت

 همه تقدير من باشد

 من از دنیا 

 تو را خواهم

 تو و عشقت
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 و اين را هم نگو از

 من زياد باشد

 تو آفتابی

 بتاب بر روح يخ بستم

 بر جسمم وبتاب بر روح 

 تو جانی ده

 به اين جانم

 من از عشق تو دلشادم

 سکوتم را تو پاسخ ده

 تو که از 

 جنس فردايی

 ی باشنبرايم سايبا

 تو که از جنس رويايی

 

 

 

 

 

 

 

 

 


