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  ر�ول �و��ن

  دل��ک ��ق 

  ��دا �� �دق دل را ��ت و��

  �� را وا �� �دـ�ـ�ی �ـده ھـ�ـ�

  ومـد �ـ�ـ�د ��� � ��را ـ�

�دـ�ـ� د�ــ� را ر�ــور�ـ� �� �  

  ��نـر آ�ـدان �ـ��ـرد از �ـ�� �

ّ ر�ــ�ن اوج #ــ�ـــآ�   دــ� �ـ� �ــ

��  ل و ز)�رھ�ـ'د و ــد �ـ&ـ

دوار� ر� زدان ر�� �� 

  �ـ��ــدان را *ــــ( آزادی �ــد

  �ـ�ـ� را -ـردوس ا�ـ+ �� �د

  /د ھزاران راز و ا�رار .�ن

دـ�ـا- قـ2ـدر 01ور �� �� �  

  ��واده راـ�� و ـ�ی ��ـ&�� ھ

�دـواـ�ق �ـ� )ون �ـ� �� �  

��  ��3 دارد �ر ز��نـ��ن ـ/د 

  ران ��4 ��دا �� �دازـ/د ھ

  *�تای ا�راھ�م �&� 6ون �5و

د�� ��را  ��ق�7ـ�� را �ر�  

  �ءـور ��ــرق �� *ردد در ـ'

د طور �و�� ذ�ر ���� ���  

  �� �ــد �2ـوت �ـ� ��ـ��وس

  دــودا �� �ـب �ـ2ـ� ;ـ� �ـرازھ
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�  وای �ـد از )ــو�ـ�ده �� ـ

��در;ص و��دی � �� �  �ر��

  دـ�ن �� دھـ�ـ�ـ2ـم �2� �ـ��ـ�

  دا �� �دـس ��ـ�ـ�ـدش �2ـدھـھ

  ت راـ�ــ( دل رز�ــ� *ـ�ـآ�

�د طرح�ی ـش ھـ� �� ���  

�  رون �� آوردـ�و��� از �6 

�  ودا �� �دـ� (ــ* ،� ز���3ـ

د در ��ر ��زA-ور داوود ا�  

د /د �زا��ر� �� ����4 ا  

  �� ��د 1+ج را �ر اوج دار

  و�دا �� �دـّر 1ق از دل ھـ�

7�  قـ�ـ��م �ـ� در 1ـاز دل را

  �ون )�ری زر*.� �� �د.ر

  � راـ��ـ/� و �1ـ��ن و ;ـدا�

  ردو�� *و�� �� �دـ- از دل 

  رود�� را در ��ر;د و �)د

  وج )�1ون دّر در�� �� �دـ�

�  وشـ� )ـ�م �� آرد �ـ�ـ�دۀ �ـ

دـوق ھ� �ـ�� �� �  ر *رد ��

 C�7ن را ز��  �1راب ��ز/

دـروی �ر�ـق ا�ـ��ـ�� �� �  

  م را �� �د *( 'زلـ�م )ـ)

د� �� ��  �7ر�1-ظ ��ت /.
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  د�دـس �� آرد �ـ�ـ�#وی و �

  دــ�ن ��E �� �ــر-ــت �ـرا�

  )��� و ا/�ری و �.زاد را

  وا �� �دـر�ـ��ن ھـز�ب �و�

  رو و ��دل را در ��غ ھدـ��

د� �� ��  6ون �ر ط�ووس ز�

  ��ر�س رادردل .د��ق ��ر

  ا�+ب و �ور و'و'� �� �د

  �6ـ� و دارو�ـن و ا�ـ���ن را

ـور داـش �ـّر �7ــ� �� �د  

�� �  ��زد �)ب;�س را د�ـوا

  ر�وای �3+ �� �دو ق ـ��ـ�

�ر�ر �����  �� زد -رھ�د �3

  ;/ر ��ر�ن را �ط+ �� �د

  را �و �� �و ��1دان -�� ھ�ی

  ر��� ر�وا�� �دازدرون و 

  �ـدان ��� �وزـ���6ـم �ـور 

دــر �ـ�ــ� �� ��ـ� -ـروغ �.  

  زو-رو��ن را ;2ب �� د�ن

رم و �/�ّ� �� �د رو�ن و  

  ����Aری و �7/ب را ز دل

�رد ور ��ن )� �� �د ��  

�  را 2ـ�ـل ��ـ��ـ�ـدر �.ـ�ران 

د در �6ـن �1ـو ����ـ�� ��  
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  �ره راـ6ـ�ـر آواره و �ــ��ــ�

د �)ون /1را���ود و� ��  

  د �زـ� ��H �ـردم �ـ�د ھ�� �ُ 

  داوا �� �دـو �ـ�� را از ـ��

  دل �س ���ن دارم �� ��ق ��ک

  � را ھ� �� �دـزاران ـ/د ھ

�3� و ;ول و و�ده��ز�� ;رار  

  ردا �� �دـا�روز و - مـ��ز ھ

29/5/2014  


