
 

  �ب 
	���� و ��م    


ــ�زی       �                        

�ھ���� �ود و �دای آ���ر ���  

���ت �ل 
ن �ودم وآن ���ر� �� 

 دل �ب،�و �دم �ب 
��ــون ��ر

                      ر% �ر��ز$ش  رخ ��ت و��ر� ت زار

                   '�در &ر�ر را �ر رو�ش $��د 

                                  ز�ر �� و�ش $��د
�ھ���� را 

                     ز�ر'�در ��
رخ $رد  و�م ���ه

� و�رزه وا* وس $رد و آه��                                  


ش دو ت از'� دل %ون �ده ای                    �+� 

                                  �ذ�� �رده ای ھم 
&زون �ده ای

                    در دل �ب $� از�ن راز آ��ه �د

 �� '�م �
�زی �ر  ر راه  �د

 د�دۀ �
�ز $/ ��ن ا ت و.�ب -و ت


� و �و .ـ��� �1رده ا�م ای دو ت 

 �+ت، 
�ھ��ب  2	رد�د ا�ن 
�-را

.1س 
�  هاز
�ه  �� در��  ا*��د   



 


�ھ� ��رد آ�را در دھ�ن   �1�  

.ر3� دارد �2ش د�ر 
�ھ��ن    

ازان ��1 �ر �� دا
� ��ر$�د    


�ھ���ر$�د   �                                    ا�ن &��1ت را �

                   �	ر ا �%6ص �34� *ر�� $�د  

                                     ھروا&دی را 3رب ا�درده $�د  


زه دارو%وش آ�   ��4 �د                  'و�1  

                                     د�8 �وق 
�ھ���ردر-وش آ�د  

ا�ن �4� را *ردا �� ز�ش $�د    

                                     �و 9 ��د��ش ازدھ�ش $�ـــد  

ھر�4� 'ون �� دھن زن �ود    

                                     دا�9 ��دم، -وال ارزن  �ود  

�ت ارزن را�ودا�� $� '� ت؟  �%  

                                       -وال را�1����،�2��ن �د و�� ت  

& د و�
�زی ا�ن '��ن �ود    

                                      درا�+�ق %وا�ده ���� ا�ن �ود  


�زی .�دت �;�3 آ�	� �ده  �  

  �
                                      ر وا �ده 2س .�ق ��9�%2 



�ف �%
                   درھر-� ��� .�دت ا ت 


�&رف ��1 را ت روا� ت د��ری                                      

��< �ر��ت -	ِل آدم زا�ل $�د     


رد���د ��زن ھردورا$�
ل $�د                                         

ط�@ آ*��ب $� �1 �ن ا ت �ر-زء و$ل    

                                        �1-� %�رو%س رو�د -�ی د��ر  �ل  

                  آ���ر آ 
�ن را ھ�'�و�� ���Bر�� ت  

ط��ت �ل 'ون ��ده �ردد �د��ر �� ت    

  �4� ��2 8�  �                                      از-�م ر�%ت
�  %ورد �ر�


� ��1 ت وآ�رواز��م ر�%ت   9 �$  

ای 2رورد��ر
ن '� '�ره $�ـــــم                

                                  '�ره ای -�ر'�د�ن �2ره  $ـ�ـــم  

  �
	* �آواز داد از 1و             ،��1� �1  

                                    -�ی �
�ز راز را �� آب -و��و  


� رود           �� ر��4ن  آب -وآرام    

                                در�ــم .��� �� ت %را
�ن 
�رود  

             ا-��وا $�Eرآ 
ن ا�ظن . . .  �%وان 

                                     ���ت و �
�ن را�و�ت 
رده �دان 

             �	ــود ا�ر �	��ن ز�� $�ـــ���  



                                    د��� و.��B ای %ود را *�� $�ـ� 

در آ�� ای '�رم  ا��ور  �%وان              

                                   اذ $�ر 4رآ�� را �� و*ور�%وان   

ھردو د�ده را �1�� ورازھ�را��ن              

�4� ھ�ی $����ت و  �زھ�را ��ن                                      

          ا رار وا*ر ا ت ای 2 رک ����1م   


ن  %ن را $و��ه $رده ام وا� 6م                                      

��دن: م .ش . *ــروغ                              
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