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 .....محبوبم

 ... تو خواهی ماند

 در انتهای اعماق وجودم،

 جائی دست نیافتنی،

 در شاهرگهایم

 آنجایی که، قطره های خونم،با نامت، در گردشند،

 تو را پنهانت میکنم،

 البه الی امواج پریشان موهای طالئیم،

 که نوید روشناییست،

 پنهانت میکنم،

 ...در قلبم، در هر دم نفسم

 جایی که نفسهای تو در قفسه سینه ام

 نوید دم های دگریست،

 و تو...تو...ای هدیه الهه عشق،

 پنهانم کن،

 ایی دست نیافتنی، در درونت،ج

 ...جایی

 مملو از عشق و زیبایی،

 ماورای، بودن لحظه ها عاشقانه،

 تا در واژه پنهان عشق،

 ...عاشقانه با هم یکی شویم

 "شعله"
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Amore mio 

 Ti nascondo ...ti nascondo  ,  

Nella profondità  del mio essere  ,  

Dove nessuno non può 

arrivare... 

Ti nascondo nelle mie vene... 

Dove le gocce del mio sangue con tuo nome scorre. 

Ti nascondo , 

Tra le onde dei miei capelli selvaggi dorati , 

Che sono messaggero di luce, 

Ancora ti nascondo, nel mio cuore, 

Nel mio petto, 

Dove il tuo respiro, sarà messaggero  del mio respiro. 

..tu...e ..tu..che sei regalo della dea dell’amore Venus , 

Nascondimi, 

Dove nessuno non può arrivare, nel tuo essere , 

Dove ci sono amore e bellezza , 

Colmo di momenti amorosi, 

Finché ci scioglieremo nell’amore 

"Sholeh  "  
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 (دکتر شعله میرفتاح )مهربانو : شاعر

 راحله افسری : دکلمه

 عادل عالءالدینی: تنظیم و معرفی اثر
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