
   

  

  

  اول از ه�	 ��ای� �رزو��م آ	 ���� ���،

�� ��رزد،� �� 	� �  و ا"� ه !�، آ � ه

،���� #��&�%$� آ�� ،� $' 	'�(  و ا"� ای

&�%$�، '*�ت از آ � '$����  .و ,+ از 

  �رزو��م آ	 ای)�'	 ,$. '$�ی�، ا�� ا"� ,$. ���،

�  .��ا'� /)�'	 �	 دور از '�ا�$�� ز'�"� آ
  
   

  ��ای� ه�2�ن �رزو دارم دوس!�'� دا�!	 ����،

  از 3�4	 دوس!�ن �� و '�,�ی�ار،

  ��5� '�دوس�، و ��5� دوس!�ار

  آ	 دس� آ� ی6� در �$�'��ن

��دی� ��رد ا�!��دت ���� ��.  

  و /�ن ز'�"� ��ی7 "�'	 اس�،

  ��ای� �رزو��م آ	 د��7 '$8 دا�!	 ����،

  '	 آ� و '	 زی�د، درس� �	 ا'�از#،

�� "�ه� ��وره�ی� را ��رد ,�س. �9ار ده�،  

  آ	 دس� آ� ی6� از �'&� ا�!�ا;. �	 ح� ����،

����� آ	 زی�د# �	 �5دت =ّ�# '.  

  و '$8 �رزو��م �*$ِ� <�ی�# ����



  �ور�،'	 3$5� =$�;

�� در Cح�Aت س@�  

  و9!� دی)� /$�8 ��9� '��'�# اس�

�� را سِ� ,� ')&�ارد ��  .ه�$7 �*$� ��دن آ�<� ���� 
  
   

  ه�2$7، ��ای� �رزو��م ص�Dر ����

�6$� F/ه�ت آ��D!ا� 	آ �آ �' �� 	'  

  /�ن ای7 آ�ِر س�د# ا� اس�،

�  �63	 �� آ �'� آ	 ا�!�Dه�ت �8رگ و �D4ان '�,Gی� �6$

  .�� آ�ر��ِد درس� ص�Dر� ات ��ا� دی)�ان '��'	 ���و 

  و ا�$�وام ا"� �4ان آ	 ه !�

����I$JK، رس$�# ' 	� �3$5  

  و ا"� رس$�# ا�، �	 �4ان '��%� اص�ار '�رز�

���$3� '�ا�$�� ' �  و ا"� ,$��، 

  /�ا آ	 ه� سّ� ��5� و '���5� �5دش را دارد

�  .و Mزم اس� �)Gاری� در �� �4ی�ن ی��

   �  ا�$�وارم ح$�ا'� را '�ازش آ

�  �	 ,�'�# ا� دا'	 ��ه�، و �	 �واز یF َس&�# "�ش آ

  .و9!� آ	 �وا� سح�"�ه$. را س� �� ده�

  /�ا آ	 �	 ای�O 7ی�

  .اح �س زی�D%� �5اه� ی�<�، �	 رای)�ن

  
�'��  ا�$�وارم آ	 دا'	 ا� ه� �� �5ك �*



  ه�/� �5ُد ��د# ����

  و �� رو%$�'. ه��ا# ���

�� دری��� /S�ر ز'�"� در یF در�5 و�4د دارد..  

  �TKو#، �رزو��م ,�ل دا�!	 ����   

��  زی�ا در ��I �	 �ن '$�ز�

  و ��ا� ای6	 س�C� یF ��ر

  .ای7 ��ِل �7 اس�: ,��C را �34 روی� �)Gار� و �)�%�

  !<Sط ��ا� ای6	 رو�7 آ� آ�ا�!�ن ار��ِب دی)�� اس�

  �رزو��م زن ��5� دا�!	 ����و در ,�ی�ن، ا"� ��د ����، 

  و ا"� ز'�، ��ه� ��5� دا�!	 ����

  آ	 ا"� <�دا 5 !	 ���$�، ی� ,+ <�دا ��د��ن

  .��ز ه� از ��� ح�ف ��ا'$� �� از '� �$�=�زی�

�� �  ا"� ه�	 � ای&� آ	 "*!� <�اه

� .دی)� /$�8 '�ارم ��ای� �رزو آ
 


