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 ر�ول �و��ن

  درس آزادی

  ��� ��رد �ورـو در �ـ �دـ� 
ـ�زۀر ـ�ـ� �ـ�


ر ��� ��ردد�� �ز �وق د�دار و ام در  

  ���ی �� ����ن �����ـو در �ـز ��ر ـ�� �

�  �ردـ" دل در ��� �ـ�ـری در  �ـراغ د��ـ

  �س ��م و �� %وا�م�ر �ب #�ق را از


رودی در
  ��� ��رد ر�ن %و�ز��م اـد�

  #�د را ���ـر  � �ـز ��د ز)ل #�ق و'� و

 %ـ��ل د��ـری در د�ـد��ن، د(ـ�ر ��� ��رد

���ن از/�ب �� ش (�-" #�ق و,+� �و�د  

 ��� ��رد ��1ر �-�ت در دل��ر و  � �ز

  زدان �� ��د �� د(�� �ورز '�ض ر-�ت �ـ

  ��در ��� ��رد و �ر�� 
��"  � ��ر(طف

  %واھد#�ق �����ط  
� �ر�
� و�ورو

  ��ر ��� ��ردـ
�ن د���ی '��� �ـز (ب در

 �+,�
  ازدل �� �ن �ود��رون و#�ق و�

  ��رد ر���(ط+� از�ن �ردر�ن دوران �م 

  �م و درد ز��ن (�1ند(م %و�
ت �ر�� از


ز%�  ��� ��رد�1ّر�ز �ن دوران '1ری

�وش �
ل �وآ%ر�%وان درس ا
�رت را �  

   ��� ��رد  � �ز آزاد�� و �ـور دل ا%ر

  ت راــرا�ـ�ب  ــت وا)ی ار�ـ�ـ�زم ھـ�ـ�
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  ��� ��رد 
رـو ا' د ر��ـ-1�م '�
  � از

  ت �روا��ـ��ط�ن ��
ـ�ن �ـت  ـز��م ظ��

  �رت داور ��� ��ردـور ا(��م 
ـد(م �ز �

  دـ�(ـن آزاد �� �ـ�ـ� در ��ـد�ـت ز�ـدر%

  �ر ��� ��رد ا
�داد ھر�ز  
� از �%ل

  د(��دو
� ����د در ,+�ی #�ق و ��ر

  ��� ��رد  و9ردل  ز�ن ��ر �را�� در

  �1ن %��وش ��: �-+ل ��ران ھ�دل را

   ��� ��رد �رن درآاز
وزش ��ر آدم � 


وز داغ د(��ی �ر���ن ��;ل ا'روز�دز  

   � �ز (;ل �د%��ن )(" ا-�ر ��� ��رد

  ز 
وگ ھردم �� درس آزادی  ��د از �ر

  ��� ��رد
ر 
� از�م و
ودای ��م را 

  و-�ت �ر��ن �� � ��
ت �ردم را زد�و 

   � �ز��رو#=�ب آ�وش دو�در��� ��رد

  رـم را ����1د آ%ـو 
 و ظ�م  ��� 
مـط�

  ��� ��رد �ور/ل �+س و'�� در � د��ر

  

  

   

  

  

  


