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آسب
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ٖارٛٞ  آسيّال:ٖحبضيراليب

آتا (پوئما ـ ائپوس)

گؤيجه يازيالر

Söhrab Tahir

اِيٙيسزٜوي ث ٛديشيه آشرثبيجبٖ يبزؼيسيٙسا اٖ ايري سٛسبّٔي سؤيسُ يبريز سبييالٖ آسب دٛئٕب ـ ائذٛسٛ؛ آشرثبيجبٖ اسٍي سؤي ٌؤروٕي اٚالٖ لٛضٕب اؤِچٛس٘ٛسٜ
يبزيّٕيطسير .ث ٛيبريز  15ثؤِٔٛسٖ إِٛٚضسٚر 7 .ـ ٔيٗ سؤي سيىٝسي اٚالٖ ٞر ثؤِ 7 ،ْٛـ لبديٞ ،ر لبدي ايس 7 ٝـ سؤيّٙجسير.
«آسب» دٛئٕب ـ ائذٛس ،ٛثيسيٓ ائرازاٖ  9ـ ٔيٗ ايُ اؤ٘ج ،ٝيبذيٗ ،اٚرسب ،اٚزاق زٚؼٌ ٛئٙيطّيىّريٙسٞ ،ٜبثئّ ٝثبضمب يئرِرز ٜيبضبيبٖ سٛرن زيّّي ائّّر،سٛرٚلالر،
اِٛٚسالريٗ ،اؤزِّيىّ ٝآشرثبيجبٖ اِٛٚس ٖٛ٘ٛائرأيسزاٖ ايّه ايّّريٝٙزن وي ،يبضبْ ـ وئچيٝٙجٍيٙي؛ ٌؤزِجٝسي ٝٙآرذبييه چىيشّرز ٜجب٘ال٘سيرير.
«آسب» وٛسّ ٝزيّيٙس ٜيبزيّسيؽي اٚچ ٖٛيبثب٘جي سؤزِريٗ يٛرٚض٘ٛسٖ آٔب٘سا لبِٕيطسير.
ث ٛيبريشسا ،آشرثبيجبٖ ،اٚرسب آسيب ،سٛرويّ ،ٝرٚسيب ،ايراٖ ،عرة ،ايٍٙيّشر ،ٜإِٓب٘يبٞ ،بثئّ ٝثبضمب آٚرٚدب ثيٍّيّٙريٗ آرذبييه ثٍِّٝرٌ ،ٜئرچىّيىّر ٜيبذيٗ ،اٚيؽٖٛ
زٚض٘ٛجِٝري اؤزٌ َٚؤسٛرِٕٛٚضسٚر.
ثٛس ٖٛيِٛساضالرا وي ،ث ٛديشيىيٗ ايطيك اٚزٌ ٚؤرٔٝسيٙس ٜيبرزيٕجي اِٚسٚالر ،اؤزِّٜيىّ ٝسبييٗ ريضب عبِي ثيٍّريٙسٖ وي ،سؤٞراة طبٞيريٗ اِيبزٔبالريٗ ٔٝٙ
چبسسيرزيالر چٛخ سبغ ا ،ِٖٛٚائُ يِ٘ٛٛسا چبِيطٕبزا يٛرِٕٚبيبسيٙيس زئييت؛ ث ٛديشيٍيٗ ثبضمب سبيالري٘يٗ ايطيك اٚزٌ ٚؤرٔٝسي اٚچ ٖٛثٛس ٖٛائُ سئٛر ـ يٛرز
سئٛر اِٛٚسٛٔٛز ٚيبرزيٕب چبؼيريراْ.
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آتا (پوئما ـ ائپوس)

Söhrab Tahir

گؤيجه يازيالر

ثيريٙجي لبدي؛
ٌٛجار سؤيّ٘ٝجي

ـ ي َٛاٚسش٘ٛس ٜزٚراٖ يؤز,َٜ
ا ٛٔٚٚٚلبيشبر ث ٛيب٘ب.
يبراِييبْ ,لب٘يٓ آذير,
ا ٛٔٚٚٚلبيشبر ث ٛيب٘ب.

اٚچبر سٛزاٖ آز آراِي,
ٚٚرٔٛضبْ اروه ٔبراِي.
ا ٚيبراِي ٗٔ ,يبراِي,
ا ٛٔٚٚٚلبيشبر ث ٛيب٘ب.

آدبراراْ ,سئٛيٝٙرِر,
ؤيٖٛرِر.
اٚجبق چبسيت ا ٜ
ثٛش لبييشسبْ زئييٝٙرِر,
ا ٛٔٚٚٚلبيشبر ث ٛيب٘ب.
٭٭٭
ـ لٛرز زريسي ٌئي ٖٝاٚؼالٖ,
اٚز ٛ٘ٚزؤ٘سٜر ث ٛيب٘ب.
سٗزٙٔ ٜيٓ ا ْٚٚٚاِٚس,ٖٚ
اٚز ٛ٘ٚزؤ٘سٜر ث ٛيب٘ب.
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آتا (پوئما ـ ائپوس)

Söhrab Tahir

گؤيجه يازيالر

لٛض ٝٙٔ َٛا ٚٚارٜ٘ي,
آدبريٓ زٚيسٚر ْٚسٙي.
اٙٔ ٖٚٚٚيٓ ,اؤزٙٔ ٖٚيٓ,
اٚز ٛ٘ٚزؤ٘سٜر ث ٛيب٘ب.

ٞر يبرا٘ي سبؼبِساراْ,
سب٘جيسيٙي يٛذبِساراْ.
زٚؼٛة؛ سٙي چٛذبِساراْ,
اٚز ٛ٘ٚزؤ٘سٜر ث ٛيب٘ب.
٭٭٭
اٚٚچ ٛچٛذّ ٛلبٖ ايشيرزي,
زيرِيه ٘ٝزير ,ليسيُ لب٘سير.
ا ٚييريّيتٞ ,ئيسيس لبِسي,
زيرِيه ٘ٝزير ,ليسيُ لب٘سير.

ا ٚويٓ ايسيٝ٘ ,چي ايسي؟
ل٘ٛط ٛائّيٗ ٌٙجي ايسي.
ثير وئحِٕٝيص سب٘جي ايسي,
زيرِيه ٘ٝزير ,ليسيُ لب٘سير.

يؤز ,َٜاَ سٛر ,لب٘ي سبذال,
يبراسيٙي يب٘سير ,زاؼال.
سب٘يك اٚسال سبري ,ثبؼال,
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آتا (پوئما ـ ائپوس)

Söhrab Tahir

گؤيجه يازيالر

زيرِيه ٘ٝزير ,ليسيُ لب٘سير.
٭٭٭
اٚچ ايُ لبِسي لبيبِيمسا,
لٛرز زريسي ٌئي ٖٝاٚؼالٖ.
يٚٛاال٘سي ,اٚثبال٘سي,
لٛرز زريسي ٌئي ٖٝاٚؼالٖ.

اٚؼّ ٛاِٚس ,ٚاؤيٕٝ٘ٛزي,
ليسي اِٚس ,ٚسئٛيٕٝٙزي.
ليزي ثٝيٓ٘ٝـٜزي,
زٚر ٚـ
لٛرز زريسي ٌئي ٖٝاٚؼالٖ.

لبييز ـ زئسي نؤّ٘ ٛا٘ٚب,
يبزا زٚضس ٚآسب ـ آ٘ب.
لبِسي ثئّ ٝيب٘ب ـ يب٘ب,
لٛرز زريسي ٌئي ٖٝاٚؼالٖ.
٭٭٭
چىيٕيٙس ٜنؤٚرٜن اٚزٚق,
زٚؼٕب يئرِر ,زٚؼٕب ائّّر.
ٛٞدبر يؤز ْٚثٝثٝيي,ٝٙ
زٚؼٕب يئرِر ,زٚؼٕب ائّّر.

ايشٍيِٗيىس ٜسبديٙشيزير,
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آتا (پوئما ـ ائپوس)

Söhrab Tahir

گؤيجه يازيالر

ايچس ٖٜلٛدبٖ چيرديٙشيزير.
يؤز يبضيزير ,يبؼيٙشيزير,
زٚؼٕب يئرِر ,زٚؼٕب ائّّر.

يبذيٗ زٚرسبٖ اٚثبالضبر,
اٚزاق زٚضس ٖٝزٚؼٕبالضبر.
يؤزِريٙس ٜلٛرؼبالضبر,
زٚؼٕب يئرِر ,زٚؼٕب ائّّر.
٭٭٭
ـ ٔٙيٓ يئريٓ ـ يٛرز ْٚزٚرٚر,
اٚزاؼساٖ آزجب ا ٚيب٘ب.
چبيي ,يؤِ ,ٛايسشي سٛي,ٛ
اٚزاؼساٖ آزجب ا ٚيب٘ب.

آؼبجالري ثبرِي ,ز,ِٛٚ
زيهِريٙيٗ يبضيُ يبِي.
ٌئسيٓ اٚرا وسيه ا,ِْٛٚ
اٚزاؼساٖ آزجب ا ٚيب٘ب.

اٚس ٛسٛزِ ,ٛيؤِ ٛزريٗ,
يبياللالري س ,ِٛٛسريٗ.
آزأالري زيري ـ زيري,
اٚزاؼساٖ آزجب ا ٚيب٘ب.
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آتا (پوئما ـ ائپوس)

Söhrab Tahir

گؤيجه يازيالر

٭٭٭
ـ آي زاؼالرزاٖ ا ٚيب٘الريٓ,
ٔٙي آ٘يٗ ,اٛ٘ٚسٕبييٗ.
آسبْ ,آ٘بْ ,ثبجيالريٓ,
ٔٙي آ٘يٗ ,اٛ٘ٚسٕبييٗ.

آي ثٛاللالر ,آي يبٔبجالر,
لبلميّساضبٖ چيُ سٛراجالر.
زاغ يؤٚزِٜي يؤي آؼبجالر,
ٔٙي آ٘يٗ ,اٛ٘ٚسٕبييٗ.

وِٛه چبح ٌئز چبدب ـ چبدب,
يؤز يبضيٕي يؤسٛر آدبر.
يؤيرچيٙيٓ ,لٛض ,ْٛچِٛذبْ,
ٔٙي آ٘يٗ ,اٛ٘ٚسٕبييٗ.
٭٭٭
ـ ثٛرزا سررزير لبيبِيمالر,
لبيب ويٕي سرر ا َٚاريٓ.
ٞر ثير لبيب ثير ٌٕيزير,
لبيب ويٕي سرر ا َٚاريٓ.

چيد شيرٜٚي,ٝثبخ ز٘يس,ٜ
زٚرٚة س ،ٛزاؼال اٚز ـ اٚز.ٜ
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آتا (پوئما ـ ائپوس)

Söhrab Tahir

گؤيجه يازيالر

سب٘ري ثٚ ٛ٘ٛئريت ثيس,ٜ
لبيب ويٕي سرر ا َٚاريٓ.

ٌئز ٌٕي ايّ ٝثبِيك اٚٚال,
زاِؽبالري يبر ,لير ,سٚٛال.
اٚز٘ٚش ٛ٘ٛاٚزاق لٚٛال,
لبيب ويٕي سرر ا َٚاريٓ.
٭٭٭
ـ ٔٗ يبَ ـ يبٔبج ٚٚرؼٛ٘ٛيبْ,
س ٛچؤِٛزٚر زٚزِ ٛز٘يس.
ٞب٘ي ٔئطٝ؛ يؤز اٚذطبسيٗ,
س ٛچؤِٛزٚر زٚزِ ٛز٘يس.

ٌِْٛٛ؛ سٛالر ٔٙي يٛرز,ٚ
سرر لبيبالر ييرسي ,ليرزي.
ٞب٘ي ٔٙيٓ يبضيُ يٛرز,ْٚ
س ٛچؤِٛزٚر زٚزِ ٛز٘يس.

ٞبرزا لبِسي ا ٚاٚيٕبلالر,
زيص ز٘ٚسٚراٖ ثٛز ثٛاللالر.
آر چبدسيؽيٓ يؤي اٚياللالر,
س ٛچؤِٛزٚر زٚزِ ٛز٘يس.
٭٭٭
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آتا (پوئما ـ ائپوس)

Söhrab Tahir

گؤيجه يازيالر

ـ ا ٚيئرِرز ٌّٖٝ ٖٜاريٓ,
سٗ آؼالٔب ٗٔ ,آؼالييٓ.
٘ٝي ٝنؤّ٘ ٖٛسٛذسأبزي,
سٗ آؼالٔب ٗٔ ,آؼالييٓ.

ث ٛيئرِر ٜاٚيٛضٕبزيٗ,
اؤز ائٛي ٝٙلٚٚٛضٕبزيٗ.
ثٛرا س ٝٙيبديطٕبزي,
سٗ آؼالٔب ٗٔ ,آؼالييٓ.

ٌئشٕ ٝلٛث ٛسٗسيس لبالر,
ٌئشسٖٝ؛ اٚز ,ْٚيؤز ْٚسٛالر.
ٔٗ يب٘يٙسا اٚال ـ اٚال,
سٗ آؼالٔب ٗٔ ,آؼالييٓ.
٭٭٭
ٌٛجار لبِسي چيرديٓ ـ چيرديٓ,
ايىي ي ِٖٛٛآيريجيٙسا.
ٞئي زا٘يطسي اؤز ـ اؤز,ٝ٘ٚ
ايىي ي ِٖٛٛآيريجيٙسا.

ٌئج ٝآييكٌ٘ٛ ,سٚز سبييك,
زٚؼٕبالرا اٚز ٚسٛيٛق.
اٚرٜن اِٚس ٚاٚٚٚق ـ اٚٚٚق,
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آتا (پوئما ـ ائپوس)

Söhrab Tahir

گؤيجه يازيالر

ايىي ي ِٖٛٛآيريجيٙسا.

ٔٗ زٚؼٕبيبْ ,يٛذسب آسيك,
چبؼيرٔبلساٖ سسيٓ ثبسيك.
زؤزْ ٜن إِٛٚر ث٘ٛساٖ آرسيك,
ايىي ي ِٖٛٛآيريجيٙسا.
٭٭٭
يؤرزٚوّريٗ چىير سٙي,
ٞر يؤر ٖٛٔٚچىيٕي ٚار.
ٌ ,ٖٛ٘ٛآييٗ,يئريٗ ,يٛرز,ٖٚ
ٞر يؤر ٖٛٔٚچىيٕي ٚار.

ثيري زاؼسير ,ثيري ثٛالق,
يبززا لبالٖ يبضيُ اٚيالق.
ثيرجٛر ثبذيص ,ثيرجٛر زٚزاق,
ٞر يؤر ٖٛٔٚچىيٕي ٚار.

چىير سسس ,ٜزيّس ,ٜاٚزز,ٜ
ثٝي٘ٝسيٍيٗ ايٙج ٝسؤزز.ٜ
لٛ٘ٛر ايسشٝن يؤز ٜ؛ يؤزز,ٖٜ
ٞر يؤر ٖٛٔٚچىيٕي ٚار.
٭٭٭
چٛخ يبِٛارزي زٚر ٚا٘ٚب,
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آتا (پوئما ـ ائپوس)

Söhrab Tahir

گؤيجه يازيالر

ٌئسٜريٙي سؤز سبذالٔبز.
ٌئشٕ ٝـ زئسي ـ اٚٚچ ٛاريٓ,
ٌئسٜريٙي سؤز سبذالٔبز.

چٛخ ٌئسّٜ٘ر لبييشٕبييت,
يؤز يبضيٙي لٛرٚسٕبييت.
ٞئچ ثير ايط ٝيبريشٕبييت,
ٌئسٜريٙي سؤز سبذالٔبز.

ـ ٌئشٕ ,ٝآؼالر اٚضبلالريٗ,
يب٘بر لٛث ٛسٛدرالالري.
يبذيٗ لٛيٕب اٚزالالري,
ٌئسٜريٙي سؤز سبذالٔبز.
٭٭٭
ي ِٖٛٛسىج ٝثيرزيّي ٚار,
يٛال چيرسيٗ زاال ثبذٕب.
ي ِٛٛزيٙسير ,زيّيٙي ثيُ,
يٛال چيرسيٗ زاال ثبذٕب.

زايب٘برسبٖ؛ ي َٛاٚزا٘بر,
سيٝٙسيٙس ٖٜسٛز لٚٛزا٘بر.
زاَ چئٛيرٜر ي َٛآزا٘ب,
يٛال چيرسيٗ زاال ثبذٕب.
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آتا (پوئما ـ ائپوس)

Söhrab Tahir

گؤيجه يازيالر

ي ,َٛزيرِيٍي اؤيرٕٜٝ٘وسير,
يئر ٜـ يؤي ٝزيرٕٜٝ٘وسير.
ؤرٜٜٓ٘نزير,
يِٛالضٕبلسير ,ر
يٛال چيرسيٗ زاال ثبذٕب.
٭٭٭
يٛال زٚضس ٚليٛراق ,ايشي,
ايخ جيؽيرالر يٛال زؤٖز. ٚ
زاغ ثٛيال٘سي ,لبيب ثٛسس,ٚ
ايخ جيؽيرالر يٛال زؤ٘س.ٚ

آچسي يِٛالر زٚي,ٛ٘ٛ٘ٛ
چؤَ ٔئٟيٙي ,زاغ چ٘ٝيٙي.
ا ٚيؤسشرزي زٚز يؤ٘,ٛ٘ٛ
ايخ جيؽيرالر يٛال زؤ٘س.ٚ

ٌٛجارٌٛ ,ج ٛيٛال ٚئرزي,
جيؽيرالرزاٖ سبح اٜييرزي.
٘ئچ ٝـ ٘ئچ ٝاٚثب يؤرز,ٚ
ايخ جيؽيرالر يٛال زؤ٘س.ٚ
٭٭٭
يٛال زٚضس ,ٚلب٘بزال٘سي,
آسب ـ آ٘ب ,ثبجي ـ لبرزاش.

www.turuz.com

12

آتا (پوئما ـ ائپوس)

Söhrab Tahir

گؤيجه يازيالر

لٛالؼيٙب ثير سس ٌّسي,
آسب ـ آ٘ب ,ثبجي ـ لبرزاش.

ٌّسي يؤرز ٚيٛرز ٚايشيت,
يئريٙس ٜاٚر ,سيىبٖ ثيشيت.
ثبش يؤسٛرٚة ثٛرزاٖ ٌئسيت,
آسب ـ آ٘ب ,ثبجي ـ لبرزاش.

ـ ٘ئج ٝاِٚس ٚيٛرز ٖٚيئري,
سيسي ثيرز٘ ٜئج ٝيؤر.ْٚ
ٞبرزاسيٙيس ,ثير سس ٚئريٗ,
آسب ـ آ٘ب ,ثبجي ـ لبرزاش.
٭٭٭
سس ٌّٕٝزي زاؼساٖ ,زاضساٖ,
ٔئط ٝسٛسس ,ٚسبال سٛسس.ٚ
چٛخ سٛرٚضس ,ٚسٛراؼالضسي,
ٔئط ٝسٛسس ,ٚسبال سٛسس.ٚ

ٌسزي ائّي زييبر ـ زييبر,
زا٘يطٕبزي اٚچبر ـ چبدبر.
زيّسيس لبِسي اٚزاق يِٛالر,
ٔئط ٝسٛسس ,ٚسبال سٛسس.ٚ
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Söhrab Tahir

گؤيجه يازيالر

زٚؼٕبالريٓ ٔٙيٓ ٞبرزا,
اٚٚزازيرالر ,يٛذسب زارزا.
زيٌّّ ٝيٗ زيّسيس يِٛالر,
ٔئط ٝسٛسس ,ٚسبال سٛسس.ٚ
٭٭٭
ـ زيّي ثيريٓ ,سؤز ٚثيريٓ,
ثٛرزاٖ ٌّيت ويّٕر وئچيت؟
ٔٗ ٌسير ْٜايشٍيِٗري,
ثٛرزاٖ ٌّيت ويّٕر وئچيت؟

ثٛرزا ٞر يئر يؤَ ـ ثبسالقزير,
يؤز يؤرزٚوج ٝيؤي اٚسالقزير.
ثيسز ٖٜسيس ٜويٓ ل٘ٛبقزير؟
ثٛرزاٖ ٌّيت ويّٕر وئچيت؟

يبؼيطيٙسا ايذٝن يبسيٓ,
سيسي سئيرٜن ,چ٘ٝي لبسي.
ثير زيٌُّ ٝ؛ ائُ ـ ائالسيٓ,
ثٛرزاٖ ٌّيت ويّٕر وئچيت؟
٭٭٭
ٌٛجار زؤ٘س ٚائٌّ ٜٛسي,
ٞرٜ٘يٗ ثير يٚ ِٛٛارزير.
ـ ثبؼيطالييٗ ثبالالريٓ,
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Söhrab Tahir

گؤيجه يازيالر

ٞرٜ٘يٗ ثير يٚ ِٛٛارزير.

سيُ يؤز ٛ٘ٚي َٚسئٌٛيّيٓ,
لٛث ٛيئريٗ ليس يؤزِٜي.
ث ٝ٘ ٛايطسير ٝ٘ ٗٔ ,ثيّيٓ,
ٞرٜ٘يٗ ثير يٚ ِٛٛارزير.

زٔٚبٖ اِٚالْ ,ثِٛٛز اِٚالْ,
سٛرٝ٘ٚر ْٜيِٛال ,يبِال.
زؤ٘ٛة ٌّّ ٗٔ ْٝث ٛيِٛال,
ٞرٜ٘يٗ ثير يٚ ِٛٛارزير.
٭٭٭
ـ ثبالالريٓ؛ «سٛر» ـ « ,ْٚثبخ» ـ يٓ
آسب ٌرٜن يِٛسا اِٚس.ٖٛ
ؤيٛي ,ٖٛيٛال چيريٗ,
سيس ة
آسب ٌرٜن يِٛسا اِٚس.ٖٛ

يِٛالر زٚالضسي ثٛئٛٙب,
ثبش ٚٚراراْ زؤرز ثير يب٘ب.
ٞبرزاسيٙيس آسب ,آ٘ب,
آسب ٌرٜن يِٛسا اِٚس.ٖٛ

لبييشٕبسبْ؛ ٔٙي سبديٗ,
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Söhrab Tahir

گؤيجه يازيالر

سْٛراغ آِيٗ لبدي ـ لبدي.
آرال ,ايزِ ,ٝلٛرزال چبديٗ,
آسب ٌرٜن يِٛسا اِٚس.ٖٛ
٭٭٭
ـ ٔٙيٓ يئريٓ يئُچى٘ٝسير,
يئُ چى٘ٝيٗ سٛي ٛايسشي.
ثٛرزا سٛالر زيص رؤن٘ ٜسير,
يئُ چى٘ٝيٗ سٛي ٛايسشي.

ٔٙيٓ يئريٓ اٚيٕبقالرزير,
يبضيُ ـ يبضيُ سٛدراقالرزير.
ٌ َٛـ چيچٝوّي اٚيالقالرزير,
يئُ چى٘ٝيٗ سٛي ٛايسشي.

ا ٚزاؼالريٗ زاضي ايشي,
ثِٛٛزالرا ٌيريت ,ايشيت.
سبِريٓ ثٛزالر زاضسا ثيشيت,
يئُ چى٘ٝيٗ سٛي ٛايسشي.
٭٭٭
ـ لٛرز زريسي اٚخ ثبسٕبززير,
زٔير زؤززٚر لٛرز زريسي.
ٌٛجار ا٘ٚساٖ ٌٛج إِٓيطسير,
زٔير زؤززٚر لٛرز زريسي.
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Söhrab Tahir

گؤيجه يازيالر

 ٓٞثٛراِيٓٞ ,ز ٜايشٍيٗ,
 ٓٞيبضّييبْٓٞ ,ز ٜيئشٍيٗ.
ثيرج ٝسيس ٜچبسير ارويٓ,
زٔير زؤززٚر لٛرز زريسي.

ٚٚرٔٚالري اؤسٛرٜجه,
ٌٛج ,لٛرذٕبزِيك ٌشيرٜجه.
ٞر چىيٕي يؤسٛرٜجه,
زٔير زؤززٚر لٛرز زريسي.
٭٭٭
ـ لٛرز زؤض ٛ٘ٛإٔيط,ٗٔ ْٝ
سٛز؛ زيرِيٍيٗ آ٘بسيزير.
زؤضٚٚ ْٛر ْٚثبسٕبز اِٛٚة,
سٛز؛ زيرِيٍيٗ آ٘بسيزير.

ٔٙي زٚؼبٖ آ٘ب اؤِٛة,
ٔ ٝٙثير لٛرز آ٘ب اِٛٚة.
ل ِْٛٛلٛرززاٖ ٔيٗ ٌٛج آِيت,
سٛز؛ زيرِيٍيٗ آ٘بسيزير.

زارسيٓالريٓ؛ لبسالْ ـ لبسالْ,
ٞر ثير يب٘يٓ زري ,ذبِشب.
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Söhrab Tahir

گؤيجه يازيالر

ٔٙي سٛسٕٛر ثيچبق ,ثبِشب,
سٛز؛ زيرِيٍيٗ آ٘بسيزير.
٭٭٭
يِٛالر يْٛرز ,ٚچبريك ييرسسي,
لٛرز زريسي ٌئي ٖٝاٚؼالٖ.
ٌّيت چيرسي زاغ يئري,ٝٙ
لٛرز زريسي ٌئي ٖٝاٚؼالٖ.

زٚؼسٚالري يؤيچٝن يؤرز,ٚ
ثيؽّيالري نؤٚرٜن يؤرز.ٚ
چبؼبالري سئيرٜن يؤرز,ٚ
لٛرز زريسي ٌئي ٖٝاٚؼالٖ.

يؤزِٝٔٝزي ,زٚز آسالزي,
ٌّ٘ٛريٙس ٜزيس لبسالزي.
ثٛؼبزيٙي آريشالزي,
لٛرز زريسي ٌئي ٖٝاٚؼالٖ.
٭٭٭
ـ اٚٚٚق ـ اٚٚٚق لبيبالريٓ,
ٔٙيٓويّر ٞبيب٘سازير؟
لبزٔب ـ لبزٔب اٚثبالريٓ,
ٔٙيٓويّر ٞبيب٘سازير؟
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Söhrab Tahir

گؤيجه يازيالر

اٚسشّريٙس ٜزري ٌئييٓ,
ر ,ٚثير آز يئييٗ.
ثير آز سس ـ ؤ
يؤرٚثسٛ٘ٛز ٔ ٝٙزئييٗ,
ٔٙيٓويّر ٞبيب٘سازير؟

يٛرٚة ٔٙي اٚزاق يِٛالر,
سيد ٔئطِٝر ,اٚجب زاؼالر.
اَ يئشيريٗ آي اٚؼِٛالر,
ٔٙيٓويّر ٞبيب٘سازير؟
٭٭٭
ـ ثٛرزاٖ ٌّيت ـ وئچ ٖٝچٛذسٚر,
لبَ ثيسيّٕ ٝيٛرؼ ٖٛاٚٚچ.ٛ
اٚزِٚرسٗ آيبق اٚسش,ٝ
لبَ ثيسيّٕ ٝيٛرؼ ٖٛاٚٚچ.ٛ

ث ٛيئرِريٗ ٌ َٛثيشيٕي,
اٚز اٚذطبيبٖ يئُ اؤس.ٛٔٛ
ثبَ اٚزٚؼ ,ٛس ٛلٛرس,ٛٔٛ
لبَ ثيسيّٕ ٝيٛرؼ ٖٛاٚٚچ.ٛ

زٚؼٕبالريٗ سبديّيٙجب,
زٚؼٕب اِّٛٚق س ٝٙث٘ٛجب.
زيٙجِٝرسٗ الح زٚي٘ٛجب,
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Söhrab Tahir

گؤيجه يازيالر

لبَ ثيسيّٕ ٝيٛرؼ ٖٛاٚٚچ.ٛ
٭٭٭
يٛرؼ ٖٛاٚٚچ ٛزيس لبسالزي,
ثبش سؤيىٝزي لبيبِيؽب.
اٚرٌٜيٙس ٖٜثير آ ٜلٛدس,ٚ
ثبش سؤيىٝزي لبيبِيؽب.

لٛرضبؼيٙي ثئّس ٖٜآچسي,
دبيبسي٘ي يئر ٜسب٘جسي.
 ٓٞيٛرؼ٘ٛسٕٞ ,ٚس ٜآجسي,
ثبش سؤيىٝزي لبيبِيؽب.

ثير ليس ٌّسي ي ٍَٛ٘ٛآيبق,
دٟر ٜزٚزاق ,إِٓب يب٘بق.
زيس لبسالزي اٚٚچ ٛسبيبق,
ثبش سؤيىٝزي لبيبِيؽب.
٭٭٭
ـ يؤز َٜثبذٕب اٚسز ـ ثبضيٕب,
زٔير زؤززٚر لٛرز زريسي.
ثٌ ٛئييٓزٌٛ ٖٜج آِيراْ,
زٔير زؤززٚر لٛرز زريسي.

 ٓٞيٍَٛ٘ٛزٚرٓٞ ,ز ٜايسشي,
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Söhrab Tahir

گؤيجه يازيالر

سٛزاٖ سريٗ ,اٚززاٖ ايشي.
يبراالٕ٘ير زريٓ ,اسيٓ,
زٔير زؤززٚر لٛرز زريسي.

ٚٚرٔٚالري اؤسٛرٜجه,
ٌٛج ,لٛرذٕبزِيك ٌشيرٜجه.
ٞر چىيٕي يؤسٛرٜجه,
زٔير زؤززٚر لٛرز زريسي.
٭٭٭
لٛرز زؤض ٛ٘ٛإٔيط,ٗٔ ْٝ
سٛز زيرِيٍيٗ آ٘بسيسير.
زؤضٚٚ ْٛر ْٚثبسٕبز اؤِٛة,
سٛز زيرِيٍيٗ آ٘بسيسير.

ٔٙي زٚؼبٖ آ٘ب اؤِٛة,
ٔ ٝٙثير لٛرز آ٘ب اِٛٚة.
ل ِْٛٛلٛرززاٖ ٔيٗ ٌٛج آِيت,
سٛز زيرِيٍيٗ آ٘بسيسير.

زارسيٓالريٓ لبسالْ ـ لبسالْ,
لِٛالريٕسا زري ،ذبِشب.
ٔٙي سٛسٕٛر ثيچبق ,ثبِشب,
سٛز زيرِيٍيٗ آ٘بسيسير.
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Söhrab Tahir

گؤيجه يازيالر

٭٭٭
سؤيّ ٝويٕس ,ٖٝويِٓرزٜ٘س,ٖٝ
ٔٙي يِٛساٖ لٛيبٖ يؤز.َٜ
اٚز ٚيٛال ,ثبش آضبؼي,
ٔٙي يِٛساٖ لٛيبٖ يؤز.َٜ

ثير آز وٛسٍ ,ٖٛثير آز سِٛؽ,ٖٛ
سؤز ٚايذٝن ,زيّي چيّؽيٗ.
ثبذيص لٛز ,ٚيؤز ٚزا َؼيٗ,
ٔٙي يِٛساٖ لٛيبٖ يؤز.َٜ

ٌُ؛ ثير يئرز ٜيٛال چيربق,
ث ٛزاؼالرزاٖ اٚزالالضبق.
سٗ ثير چيچٝن ٗٔ ,ثير ثٛالق,
ٔٙي يِٛساٖ لٛيبٖ يؤز.َٜ
٭٭٭
ـ ٔٗ ثير ليساْ ٌٛجّ ,ٛيؤيچٝن,
آ٘جبق اٚزٌِٕٔٝٛ ْٚيطسير.
آسبْ ـ آ٘بْ اؤِٛةٝ٘ ,سٝ؛
آ٘جبق اٚزٌِٕٔٝٛ ْٚيطسير.

لٛش ا٘ٚٚٚسا ثبش ثيّ,ٓ٘ٝ
ؤِ.ٓ٘ٝ
اؤز ا ٛٔٚٚٚزؤرز ة

www.turuz.com

22

آتا (پوئما ـ ائپوس)

Söhrab Tahir

گؤيجه يازيالر

اؤَ زئسِٝر؛ ٔٗ اؤِ,ٓ٘ٝ
آ٘جبق اٚزٌِٕٔٝٛ ْٚيطسير.

ث ٛيبز ٌ ٛ٘ٛسٙي يؤرز,ْٚ
ايسي٘يطسيٓ,نؤ٘ٚ َٛئرزيٓ.
نؤٍِ ٝٙٔ ٖ ٝلب٘بز ٌرزي,
آ٘جبق اٚزٌِٕٔٝٛ ْٚيطسير.
٭٭٭
غ ,ْٛ٘ٚآي سِٛؽ,ْٛ٘ٛ
ـ آي سٛر
ٔٙيٓويٕي زاِؽيٗ إِٚب.
ٔٙس ٜسٙي ايسشٝيير,ْٜ
ٔٙيٓويٕي زاِؽيٗ إِٚب.

چيربق چبييٗ ا ٚسبييٙب،
لبريطبق لٛرز ـ لٛش ٞبييٙب.
ثبذيٓ ا ٚثسش ٝثٛي٘ٛب,
ٔٙيٓويٕي زاِؽيٗ إِٚب.

ثٝيٕ٘ٝيط ْٝلِّٛٛؼ,ٛ٘ٛ
ٞر لبيؽيٙي ,ليّيؽيٙي.
يبٔب ٔٙيٓ سيٙيؽيٕي,
ٔٙيٓويٕي زاِؽيٗ إِٚب.
٭٭٭
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گؤيجه يازيالر

ليطي لبِسي ث ٛيئرِرز,ٜ
زٚؼس ٚا٘ٚب زٚؼٕبالضسي.
اٚرٌٜيٙي آچسي ا٘ٚب,
زٚؼس ٚا٘ٚب زٚؼٕبالضسي.

چٛخ زا٘يطسي ٞرز ٖٜـ ثيرز,ٖٜ
اٚرزا لبالٖ ا ٚيئرِرز.ٖٜ
ٌِٛٛضسِٚر ٞرز ٖٜـ ٞرز,ٖٜ
زٚؼس ٚا٘ٚب زٚؼٕبالضسي.

ايسي٘يطسي لبيؽيالرا,
لبرسبَالرا ,ليرؼيالرا.
سٛرؼ ٛاِٚس ٚسٛرؼٛالرا,
زٚؼس ٚا٘ٚب زٚؼٕبالضسي.
٭٭٭
ايىي نؤّ٘ ٛثير ائيّٝير,
ٞرز ٖٜـ ثيرز ٖٜايسي٘يطٕٝن.
سئٌٛيسٜ٘سٌٛ ٜجّ ٛاٚالر,
ٞرز ٖٜـ ثيرز ٖٜايسي٘يطٕٝن.

سئٌٛي اٚزسب؛ ا ٚايطيكزير,
ا٘ٚساٖ ـ ث٘ٛساٖ لبريطيكزير.
ائٛز ٜـ چؤَز ٜيبراضيكزير,
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ٞرز ٖٜـ ثيرز ٖٜايسي٘يطٕٝن.

ايسي٘يطسي يؤز َٜاِٛٚر,
ايّه سئٌٛيي ٝاؤز َٜاِٛٚر.
ٞرز ٖٜيبش يٛز ايُ اِٛٚر,
ٞرز ٖٜـ ثيرز ٖٜايسي٘يطٕٝن.
٭٭٭
ثبضي لبرِي سيرا زاؼالر,
٘ ٝاٚجبزير ٝ٘ ,لٛرذ!ِٛٛ
لبيبالرزا لٛش يٚٛاسي,
٘ ٝاٚجبزير ٝ٘ ,لٛرذ!ِٛٛ

ليژيّساييت ,چبيالر وئچير,
ثْٛز ثِٛٛزالر درچيٓ ـ درچيٓ.
لبح لبراّ٘يك ٔئط ٝايچي,
٘ ٝاٚجبزير ٝ٘ ,لٛرذ!ِٛٛ

يؤيس ٜلٛضالر ائّ٘ي ,ايري,
لبرسبَ اٚزٚر زيري ـ زيري.
نؤٍِِٝري اؤرسٛر يئري,
٘ ٝاٚجبزير ٝ٘ ,لٛرذ!ِٛٛ
٭٭٭
ـ ٌ ِْٛٛث٘ٛالر زاؼسيٝ٘ ,زي؟
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ث ٛثٛيسا لٛش يؤرٔٔٝيصْ.
ٞر لب٘بزي ثٛيّ ٛآؼبج,
ث ٛثٛيسا لٛش يؤرٔٔٝيصْ.

و َٝا٘ٚٚب چيرسيك آ٘جبق,
لٛضالر ثيسي اٚٚاليبجبق.
ايري زيٕسيه ,زٔير جبيٙبق,
ث ٛثٛيسا لٛش يؤرٔٔٝيصْ.

ثس ائيّٝير ثيس ٜثيري,
لٛي ٖٛاٚزٚر زيري ـ زيري.
لٛش يؤرٔٛضٓ وِٝس ٖٜايري,
ث ٛثٛيسا لٛش يؤرٔٔٝيصْ.
٭٭٭
ـ ٌٛجار؛ ث٘ٛالر زيُ ثيّ٘ٝسير,
ٌ٘ٛسٚز لٛشزٚرٌ ,ئج ٝآزاْ.
ٔيٗ ايّّرزير ث ٛيئرِرز,ٜ
ٌ٘ٛسٚز لٛشزٚرٌ ,ئج ٝآزاْ.

چبيزاضيزير زاريالري,
ِٛر لبيبِيك سب٘ريالري.
لبراالري ,سبريالري,
ٌ٘ٛسٚز لٛشزٚرٌ ,ئج ٝآزاْ.
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ثيسز٘ ٖٜئچ ٝليس لبديتالر,
اٚثب ييريت ,ائ ٛچبديتالر.
ا ٚليسالري ز َٚسبديتالر,
ٌ٘ٛسٚز لٛشزٚرٌ ,ئج ٝآزاْ.
٭٭٭
ٌ٘ٛ ٝجّٛسٗ ٌٛر ـ ٌٛر ثبثب,
لبدبِيسبٖ ,زٚالٔجبجسبٖ.
زؤض ٖٛز ,ِٛٚزاضيٗ سٛسم,ٖٛ
لبدبِيسبٖ ,زٚالٔجبجسبٖ.

سؤزِ ٛلبِيت چبييٗ ,يؤِ,ٖٛ
آچيّٕبييت حّ ٝزيّيٗ.
زاؼيٗ ,زاضيٗ ,سٛي ,ٖٛيئّيٗ,
لبدبِيسبٖ ,زٚالٔجبجسبٖ.

لٛضالريٙساٖ لب٘بز لبديٓ,
اٚجبؼيٙسا زيٙجِيه سبديٓ.
ثِٛٛزٔ ٛ٘ٚيٙيت ,چبديٓ,
لبدبِيسبٖ ,زٚالٔجبجسبٖ.
٭٭٭
ـ ٞبرا اٚچٛة ٌئسيرسيٙيس؟
يئر س ْٖٛائٛزير لٛضالرازا.
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ائ٘يٗ ٌّيٗ؛ ثير زؤضّٝضه,
يئر س ْٖٛائٛزير لٛضالرازا.

اٚجبِيمالر سيس ٜلبِسيٗ,
يئر ـ يٛرزٛ٘ٚز ٌئٙيص اِٚس.ٖٛ
ثِٛٛز وئچسيٗ ,چٗ يبريّسيٗ,
يئر س ْٖٛائٛزير لٛضالرازا.

ٔ ٝٙثيرجٛر لب٘بز ٚئريٗ,
اٚچ ْٛسيسِ ,ٝسيسز ٖٜثري.
يؤرٞ ْٚبرزا لبِيت يئريٓ,
يئر س ْٖٛائٛزير لٛضالرازا.
٭٭٭
ـ زٚؼٕبالريٓ يؤرٛ٘ٚرٔٛ؟
آزاْ زيّي ثيّ ٖٝلٛضالر.
يِٛسازيرالر ,يٛذسب زارزا,
آزاْ زيّي ثيّ ٖٝلٛضالر.

لب٘بز چبِيٌّٗ ,يت ـ وئچيٗ,
يئرز ٜسٛوٛ؛ سٛوس ٖٜسئچيٗ.
لبيبِيمساٖ اٚچٛة؛ نؤچ,ٖٛ
آزاْ زيّي ثيّ ٖٝلٛضالر.

www.turuz.com

28

آتا (پوئما ـ ائپوس)

Söhrab Tahir

گؤيجه يازيالر

ثيري زٚؼس ,ٚثيري ثيؽّي,
زاِالريٙسا نؤرد ٝثبؼّي.
ا٘ٚالر اٚچ ٖٛنؤّ٘ ْٛزاؼّي,
آزاْ زيّي ثيّ ٖٝلٛضالر.
٭٭٭
ـ آزاْ يئي ٖٝلب٘بزِييبْ,
ٌ٘ٛسٚز لٛضبٌْ ,ئج ٝآزاْ.
ييرسيت يئسيٓ چٛخ اٚٚچ,ٛ٘ٛ
ٌ٘ٛسٚز لٛضبٌْ ,ئج ٝآزاْ.

دبرچبالراْ ايىيٙيسي,
يٛذب٘يسي ,ثرويٙيسي.
زاؼيساراْ سٛوٛ٘ٛز,ٚ
ٌ٘ٛسٚز لٛضبٌْ ,ئج ٝآزاْ.

ٌٕيرٜر ْٜلبيب٘يزا,
اِيٙسٜوي دبيب٘يزا.
اٚيب٘يزا ,ثٛيب٘يزا,
ٌ٘ٛسٚز لٛضبٌْ ,ئج ٝآزاْ.
٭٭٭
اٚٚچٚٚ ٛرز ٚدبيبسي٘ي,
سيٗ.
ائ ٖٝٙلٛض ٖٛيؤٚزٜ ٜ
ايشي دبيب يبرا آسسي,
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سيٗ.
ائ ٖٝٙلٛض ٖٛيؤٚزٜ ٜ

يئٗ زٚرز, ٚ
ا ٚييريّيت ٜ
چِ ًٙطٓ ٜلٛض ٛيٛرز.ٚ
ٜ
ثيرز ٜچىسي ,ثيرزٚٚ ٜرز,ٚ
سيٗ.
ائ ٖٝٙلٛض ٖٛيؤٚزٜ ٜ

لٛض ٖٛزؤض ٛزريٗ يبرا,
ا ٚچيرديّسي قايبالرا.
لبِريت ٔيٙسي ا ,ٚث ٛآرا,
سيٗ.
ائ ٖٝٙلٛض ٖٛيؤٚزٜ ٜ
٭٭٭
ا ٚيؤرٔٝزي ثبضمب لٛض,ٛ
لٛش ضيؽيييت آِسي ا.ٛ٘ٚ
لب٘بزي ايُٚٚ ٜرز , ٚييرسي,
لٛش ضيؽيييت آِسي ا.ٛ٘ٚ

ثٛز ثِٛٛزالر دبراال٘سي,
ٌٛجار آضسي ,يبراال٘سي.
زٚؼس ٚلبچيت آراال٘سي,
لٛش ضيؽيييت آِسي ا.ٛ٘ٚ

اٚٚچ ٛا ٖٚٚٚجبيٙبؼيٙسا,
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لبّ٘ي اؤِ ْٛآيبؼيٙسا.
س ٖٛسؤزِري زٚزاؼيٙسا,
لٛش ضيؽيييت آِسي ا.ٛ٘ٚ
٭٭٭
ـ اٚز ٚيٛالْ ,لٛش اٚالراْ,
لبييساراْ يٚٛأيسا.
سٙي ثٛرزا سه لٛيٕبراْ,
لبييساراْ يٚٛأيسا.

اؤِس ْٝلٛضب يئٓ اٚالراْ,
لبِسبْ ثٛرزا يٛرز سبالراْ.
سٌٔٛ٘ٛ ٖٛس ٌٖٛ ٖٜآالراْ,
لبييساراْ يٚٛأيسا.

ؤيٛر,
ثبالٔيسي زٚؼٛة ة
سٛز ٖٚزازِي ,سؤز ٖٚاؤيٛر.
زئ يؤزِٝسيٗ ٔٙي ايٍيس,
لبييساراْ يٚٛأيسا.
٭٭٭
لٛش ,ثبش ٚٚرز ٚثِٛٛزالرا,
ٖ زئييرزيٗ اٚٚچ ٛاٚؼالٖ؟
ـ ٜ
زارسيطسيرزي ,سيذيطسيرزي,
ٖ زئييرزيٗ اٚٚچ ٛاٚؼالٖ؟
ـ ٜ
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ثيُ٘ٓ,
لٛش اِٚسبْزا زيُ ٜ
ٌُ٘ٓ .
چبؼيرسبالر; ٔٗ ٜ
زئسِر ; ٔٗ اؤَ, ٜٓ٘
ٜ
اؤَ
ٖ زئييرزيٗ اٚٚچ ٛاٚؼالٖ؟
ٜ

ٞر آزأيٗ ثير اؤِٕٛض,ٛ
يئريٕيسز ٖٜلِٕٛٚٚٛضٛق.
ٌس ٜـ يز ٜلٛش إِٛٚضٛق,
ٖ زئييرزيٗ اٚٚچ ٛاٚؼالٖ؟
ٜ
٭٭٭
ـ اؤِسٚرزٚي ٖٛا ٚلٛش وي ٚار,
ا ,ٚلٛضالريٗ ثبضچيسيايزي.
ثيسي زيسيت ,زاؼيسيرزي,
ا ,ٚلٛضالريٗ ثبضچيسيايزي.

جبيٙبؼيٙسا لبيب ٌٛج,ٛ
زيٕسيٍي٘يٗ ايشي اٚج.ٛ
يؤز ٚليسؼيٗ ,زيّي آجي,
ا ,ٚلٛضالريٗ ثبضچيسيايزي.

ٖ يبذطي وي ,اٚٚ ٛ٘ٚرز,ٖٚ
ٜ
ٚٚرٚة; لبيب زؤض ٖٛيبرزيٗ.
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اؤِسٚيٌ ٛ٘ٛئٙس ٖٜيؤرز,ْٚ
ا ,ٚلٛضالريٗ ثبضچيسيايزي.
٭٭٭
ـ ث٘ٛساٖ ثئُ ٗٔ ٜآرذب٘بْ,
ثيُ٘يٓ .
سٙس ٖ ٔٙيٓ ثبش ٜ
ٜ
ايسزسٗ ائيّٝير,ْٜ
ٜ
ٖ
ٜ
ثيُ٘يٓ .
سٙس ٖ ٔٙيٓ ثبش ٜ
ٜ

ٞبرا ٌئشسٞ ,ٖٝبرزا اِٚسبٖ,
ٞب٘سي يئرز ٜيٚٛا سبِسبٖ.
زارا زٚضس ,ْٝزارزا لبِسبْ,
ثيُ٘يٓ .
سٙسٙٔ ٖٝيٓ ثبش ٜ

سٗ يٚٛا اِٚس,ٖٛ
يٚٛاْ ٜ
زؤض ٖٛآرذبْ ,لبيبْ اِٚس.ٖٛ
ٔٗ ٞبيبٖ اِٚس,ٖٛ
سؤزٜ ٖٚ
ثيُ٘يٓ .
سٙسٙٔ ٖٝيٓ ثبش ٜ
٭٭٭
اٚٚچ ٛاٚؼالٖ ايٙبٕ٘بزي,
ث ٛلٛش اٚال ,يٛذسب آزاْ.
ٞب ليطميرزيٞ ,ب ٚير٘يرسي,
ث ٛلٛش اٚال ,يٛذسب آزاْ.
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لٛش آز ٌئشسي ,لٛش چٛخ ٌئشسي,
يئرزٜويّر يؤزز  ٖٜايشسي.
ثِٛٛزالري زِيت ,اؤسس,ٚ
ث ٛلٛش اٚال ,يٛذسب آزاْ.

چبيالر ليٛريٓ ,يِٛالر يٛرؼ,ٖٛ
سديه ,زاِؽيٗ .
آغ ثِٛٛزالر ٜ
اٚچٛة وئچسي ٘ئچ ٜزاؼي,
ث ٛلٛش اٚال ,يٛذسب آزاْ.
٭٭٭
زٚؼس ٚيئرزٞ ٖٜبرايال٘سي,
ـ قٚضالر ثيسي آييرٔبييٗ.
ثيس ثير يئرز ٜايىي يِٛٛق,
قٚضالر ثيسي آييرٔبييٗ.

يِٛالر ا ٛ٘ٚآسيت ـ سٛسٛة,
ايسزن لبسيت .
ٜ
ايچيٕيسٜ
ٔٗ چبؼب يٛو ٛچبسيت,
ٜ
قٚضالر ثيسي آييرٔبييٗ.

ا ٚاريٕسير ,ايٍيز ,ار,ٖٜ
ا ٚإِٚبسب ٘ئيُ ٜير.ْٜ
ؤيٗير,ْٜ
يب٘يق لبِيت ,ي ٜ
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قٚضالر ثيسي آييرٔبييٗ.
٭٭٭
ـ يؤزِ ٝـ يؤزَ ٜآيريال٘يٓ,
نؤ٘ٚ َٛئرْ ٜآيريّيؽب.
رِيً ثير سيٙبق ا,َٚ
زؤزٜ ٜ
نؤ٘ٚ َٛئرْ ٜآيريّيؽب.

زئسيٍيٗ اٚيٕب ا,ٖٛ٘ٚ
ٜ
سٛي سٛسسبزا سبيٕب ا.ٛ٘ٚ
يبذيٙيٙب لٛيٕب ا,ٛ٘ٚ
نؤ٘ٚ َٛئرْ ٜآيريّيؽب.

سبريسيٙي اٚز٘ٚس ٜيؤر,
اؤِ ٛ٘ٛٔٛزؤزٔٚس ٜيؤر.
اٚسشّٛ٘ٛي ٛاؤز٘ٚس ٜيؤر,
نؤ٘ٚ َٛئرْ ٜآيريّيؽب.
٭٭٭
ـ ٔٙي يؤزٌِّٝ ٝجٜي,ْ ٜ
ٞر ٌئسيطيٗ ٌّيطي ٚار.
اؤسس ٝيٛز ايُ ٌئشٌٜٓيٕس,ٖٜ
ٞر ٌئسيطيٗ ٌّيطي ٚار.

ـ اٚٚچ ٚٛلبِٕب ثٛرزا ليطب,
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يٛذسب زٜير اٚذ ٖٛزاضب.
ؤَ ٖ لٛضب,
ا ٚليس زَٚزٚر ,ا ٜ
ٞر ٌئسيطيٗ ٌّيطي ٚار.

سٗ لب٘جيُ,
ـ ايٙبٕ٘يراْ ٜ
ثٛراخ ٔٙي اَ ـ ل َٛآچيٓ.
ثئُ ٜزئٓ ٜآجي ـ آجي,
ٞر ٌئسيطيٗ ٌّيطي ٚار.
٭٭٭
سؤز چبسٕبزي قايب لٛضب,
جبيٙبؼيٙسا يئٓ آدبرزي.
لبدالٖ ويٕي ٘ريّسٜزي,
جبيٙبؼيٙسا يئٓ آدبرزي.

ٞر يبرؼب٘يٗ زيجي يٚٛا,
يبز لٛضالري لٚٛا ـ لٚٛا.
اٚٚچ ٛ٘ٛزؤ٘سٜرزي اٚٚا,
جبيٙبؼيٙسا يئٓ آدبرزي.

ث ٛلٛش يؤر ٞ ٖٜبرا ل٘ٛب,
ٔٙي چىر ليسيُ لب٘ب.
يٛخ ,زٜيٕٝزي اٚٚچ ٛا٘ٚب,
جبيٙبؼيٙسا يئٓ آدبرزي.
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٭٭٭
زيُ لبراّ٘يك ٌئج ٝزٚضس,ٚ
لٛش چئٛريّيت آزاْ اِٚس.ٚ
اِٚسٚزالريٗ ايطيؽيٙسا,
لٛش چئٛريّيت آزاْ اِٚس.ٚ

ثئّي سٛوّ ,ٛثٛي ٛاٚجب,
ٖ ايصزير ٝ٘ ,اٚي٘ٛجبق .
ثٜ ٛ
يؤز يؤرٜوي ثير سبدٕبجب,
لٛش چئٛريّيت آزاْ اِٚس.ٚ

سٛن لبِٕيطسي لٛش ثئّيٙس,ٜ
ديديٌيٙس ,ٜوٝويّيٙس.ٜ
زا٘يطيرزي اؤز زيّيٙس,ٜ
لٛش چئٛريّيت آزاْ اِٚس.ٚ
٭٭٭
ـ آي لب٘بزي لبيبالرجب !
سٗ ٞبيب٘بٞ ,برا ثئّ.ٝ
ٌّسيٓ اٚٚزا اٚٚا زؤ٘س,ْٚ
سٗ ٞبيب٘بٞ ,برا ثئّ.ٝ

ث ٛزاؼالريٗ لب٘بزي ٔٗ,
لبيب لب٘بز ايٙبزي ٔٗ.
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زيرِٜٚريٗ لبؾ آزي ٔٗ,
سٗ ٞبيب٘بٞ ,برا ثئّ.ٝ

ثٛرزا لٛضسٚر ٞبٔي ,ثيسز,ٜ
زاؼالر ثيسيٓ نؤٍِٔٝيسز.ٜ
ٌّيت ـ وئچيت اؤِىٔٝيسز,ٖٜ
سٗ ٞبيب٘بٞ ,برا ثئّ.ٝ
٭٭٭
ـ ٔٗ ي٘ٚئيس ٖٜيٌّ َٛير,ْٜ
اؤز زيّّيٕي آذشبريراْ.
ٔئص ,زاغ يِ٘ٛٛسا,
ٜ
زٚز,ٖٜ
اؤز زيّّيٕي آذشبريراْ.

اٚسشّريٙس ٜزري ٌئييٓ,
ر ,ٚثير آز يئييٗ.
ثير آز سس ـ ؤ
ٖ زئييٓ,
ثبرٔبق سبيسا سب ٜ
اؤز زيّّيٕي آذشبريراْ.

ث ٛزاؼالريٗ ي ِٛٛزارزير,
اٚجبِيلالر ثٛززٚر ,لبرزير.
حّ ٝچٛخ ـ چٛخ يٚ ِْٛٛارزير,
اؤز زيّّيٕي آذشبريراْ.
٭٭٭
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ـ ثيسز ٜزٚؼٕب ايشيرٔيطيه,
ٔيٗ ايّسيروي آذشبريريك.
ؤي ريت,
ثئّيٕيسز ٜسٛن ي ٜ
ٔيٗ ايّسيروي آذشبريريك.

سٗ,
يئُ چى٘ٝس ٖٜيئُ ا ٜ
س ٛليسا٘ساٖ ثٛز وس.ٝ٘ٝ
زٚز ,ٖٚي َٛسرسي,ٝٙ
ٜ
يَٛ
ٔيٗ ايّسيروي آذشبريريك.

لب٘بز آِسيق لبرسبِالرزاٖ,
اٚچبر اِٚسٚق سرر يبَالرزا.
زيه يِٛالرزا ,زٚز يِٛالرزا,
ٔيٗ ايّسيروي آذشبريريك.
٭٭٭
لب٘جيّيٕيس آزاْالرزير,
ثيسز ٖٜلٛرذٛة ,لبچير ا٘ٚالر.
زٚؼسٚالري يؤز َٜـ يؤيچ ٜن,
ثيسز ٖٜلٛرذٛة ,لبچير ا٘ٚالر.

زاش آسيرالر ,اٚٚ ٚٚرٚرالر,
ايّيصيّ٘ ٜي ايخ لٛرٚرالر.
اٚسب٘يرالر ,يٛرِٛٚرالر,
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ثيسز ٖٜلٛرذٛة ,لبچير ا٘ٚالر.

آزاْايسيق ,قٚضالضٕيطيك,
زاضب لٛ٘ٛة زاضالضٕيطيك.
آزاْالرال سٛضالضٕيطيق,
ثيسز ٖٜلٛرذٛة ,لبچير ا٘ٚالر.
٭٭٭
ـ ٌئسٜن ٔ ّٝٙآزأجيُ لٛش,
سبدبق ايشٍيٗ زٚؼٕبالري.
ٔٙيٕىيّر ,سٙيٙىيّر,
سبدبق ايشٍيٗ زٚؼٕبالري.

ٔٙس ٜزؤ٘ٛة ثير لٛش اِٚالْ,
لب٘بزال٘سيٗ لْٛضب ل.ِْٛٛ
آراضسيراق يبِي ,ي,ِٛٛ
سبدبق ايشٍيٗ زٚؼٕبالري.

لِٔٛٛساٖ سٛر لٛش لبرزاضيٓ,
ثيس اٚز سٛسبق يئّ ٝلبرضي.
ٌئسٜنٌ ,سٜن جٛر ـ يب٘بضي,
سبدبق ايشٍيٗ زٚؼٕبالري.
٭٭٭
زاضالر لٛدٛة زيرِٜٚرز,ٖٜ
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لب٘بزال٘يت ,اٚچبر اِٛٚة.
ايسزن لْٛضب ثبجي,
ٜ
زيُ ٜن,
لب٘بزال٘يت ,اٚچبر اِٛٚة.

ثير آز سئٌٛي ,ثير آز زٚيؽ,ٛ
ثير آز زا٘الق ,ثير آز لبيؽي.
اِٛٚة لبرسبَ ,چبِي ,ليرؼي,
لب٘بزال٘يت ,اٚچبر اِٛٚة.

ا ,ٚاٚرٜوسير يؤيس  ٜاٚچبر,
ا ,ٚاٚيؽٛزٚر لب٘بز آچبر.
زٚض٘ٛج ٜز ٜاٚچبرِيك ٚار,
لب٘بزال٘يت ,اٚچبر اِٛٚة.
٭٭٭
لٛرز زؤض ٛ٘ٛإٔيط,ٗٔ ْٝ
سٛز زيرِيٍيٗ آ٘بسيسير.
زؤضٚٚ ْٛر ْٚثبسٕبز اؤِٛة,
سٛز زيرِيٍيٗ آ٘بسيسير.

ٔٙي زٚؼبٖ آ٘ب اؤِٛة,
ٔ ٝٙثير لٛرز آ٘ب اِٛٚة.
ل ِْٛٛلٛرززاٖ ٔيٗ ٌٛج آِيت,
سٛز زيرِيٍيٗ آ٘بسيسير.
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زارسيٓالريٓ لبسالْ ـ لبسالْ,
لِٛالريٕسا زري ،ذبِشب.
ٔٙي سٛسٕٛر ثيچبق ,ثبِشب,
سٛز زيرِيٍيٗ آ٘بسيسير.
٭٭٭
قٚرز زريسي اٚخ ثبسٕبززير,
زٔير زؤززٚر لٛرز زريسي.
ٔٙس ٜا٘ٚساٖ ٌٛج إِٓيطبْ,
زٔير زؤززٚر لٛرز زريسي.

 ٓٞيٍَٛ٘ٛزٚرٓٞ ,ز ٜايسشي,
سٛزاٖ سريٗ ,اٚززاٖ ايشي.
يبراالٕ٘ير زريٓ ,اسيٓ,
زٔير زؤززٚر لٛرز زريسي.

ٚٚرٔٚالري اؤسٛرٚر ا,ٚ
ٌٛج ,لٛرذٕبزِيك ٌشيرير ا.ٚ
ٞر چىيٕي يؤسٛر ٚر ا,ٚ
زٔير زؤززٚر لٛرز زريسي.
٭٭٭
اٚچ آي لبِسي زيرِٜٚرز,ٜ
ََٜ ٜوّ٘ٝر ثٛرزا زاضسا.
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يئُّ ٘سي لب٘بز ـ لب٘بز,
لٜ َٛ
ََٜ ٜوّ٘ٝر ثٛرزا زاضسا.

زاضالر ثٛيالٖ ـ ثٛيالٖ ثبذير,
ؤي جيؽير .
يئر ٜي َٛيٛخ ,ي ٜ
يؤيس ٖٜثٛرا اِٚسٚز يبؼير,
ََٜ ٜوّ٘ٝر ثٛرزا زاضسا.

ٞبرازازير لبيب لٛض,ْٛ
ليس ثٛي٘ٛب لٛضٕب لٛض.ْٛ
آزاْ ويٕي يؤز ,ٚلبضي,
ََٜ ٜوّ٘ٝر ثٛرزا زاضسا.
٭٭٭
ـ يؤزٙٔ َٜي يئر ٜائٙسير,
سئٌٛي سٙس ,ٖٜسئٝٔٛن ٔٙس.ٖٜ
ٌئسٜن سبدبق زٚؼٕبالري,
سئٌٛي سٙس ,ٖٜسئٝٔٛن ٔٙس.ٖٜ

ٌ٘ٛسٚز لٛضسبٌٖ ,ئج ٝلبزيٗ,
ٞئچ ثيّٕيرٝ٘ ْٜزير آزيٗ.
اٚچبقٌ ,ئسٜن ثٛرزاٖٞ ,بيسي,
سئٌٛي سٙس ,ٖٜسئٝٔٛن ٔٙس.ٖٜ
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ٌُ ثبؼالضبق ,ثيس آ٘س ايچٝن,
ير ي َٛوئچٝن.
ثير سؤز زئيٝن ,ة
يؤي ,ٛآِيٗ ي ِٛٛسئچٜن,
سئٌٛي سٙس ,ٖٜسئٝٔٛن ٔٙس.ٖٜ
٭٭٭
اٚزاق يِٛالر ي َٛيؤسشرزي,
لبيب لٛضب ,ي َٛيٛرا٘ب.
لبالٖ لٛضالر ثبش اٜيسيّر,
لبيب لٛضب ,ي َٛيٛرا٘ب.

سرويٗ آِسي,
ٜ
لٛش اٛ٘ٚ
زاؼالر اٚسشس ٖٜلب٘بز چبِسي.
يؤِّر ,چبيالر ٌٛزٌ ٛاِٚس,ٚ
لبيب لٛضب ,ي َٛيٛرا٘ب.

ٔئص ,زاغ ,اٚچٛر,ْٚ
ٜ
اٚثب,
جيؽير يِٛالر ثٛر ْٚـ ثٛر.ْٚ
ثِٛٛز زئسي :ثسسير ,زٚر,ٖٚ
لبيب لٛضب ,ي َٛيٛرا٘ب.
٭٭٭
چٛخ ٌئشسيّر ,آز ٌئشسيّر,
يؤيس ,ٜيئرز ٜثبؼالضب٘الر.
زٚالق ي ِٛٛزٚز وئچسيّر,
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يؤيس ,ٜيئرز ٜثبؼالضب٘الر.

ثير ي َٛلب٘بز ٌرٔٝزيّر,
ٞر اٚثبيب ٌيرْٜزيّر .
ثير سذرٜ٘يص يؤرٔٝزيّر,
يؤيس ,ٜيئرز ٜثبؼالضب٘الر.
اٚضٛزِٚر آيبزالرزاٖ,
يبز؛ قيطالرزا ,ليص؛ يبزالرزا.
ز٘يسَ ٜضٗ آذٕبزالرزا,
يؤيس ,ٜيئرز ٜثبؼالضب٘الر.
٭٭٭
ـ ئٛبق ثِٛٛز؛ چىيُ يِٛساٖ,
يؤز ٚيِٛسا لبال٘يٓ ٚار.
ائُ,
ا ِٛٚسب٘ري يبرزيٓ ٜ
يؤز ٚيِٛسا لبال٘يٓ ٚار.

لبيب لٛضْٛ؛ اٚچ ,يٛرِٕٚب,
ٌ٘ٛس ٖٜايسشي آَ ,لٚٛرِٕٚب.
ٔٙس ٖٜزاٞب سٗ آيريّٕب,
يؤز ٚيِٛسا لبال٘يٓ ٚار.

اٚجبِيلالر اَ چبسٕبززير,
زي.
لٛش لٕ٘ٛبزالر؛ زاش سٛسٕبز ر
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ٌئسٜن؛ اٜي٘يٓ اٚخ ثبسٕبززير,
يؤز ٚيِٛسا لبال٘يٓ ٚار.
٭٭٭
ـ ثرن ـ ثرن اٚسٛر ل ٛسرويٕس,ٜ
ثرن چىيت ثيسي يِٛالر.
ٜ
يٛرِٕٚبيبق زاؼسا ,زاضسا,
ثرن چىيت ثيسي يِٛالر.
ٜ
اٚچبق ,ثيرز ٜيٛرِٕٚبيبق,
ثٛزا زؤ٘ٛة ,ليريّٕبيبق.
يئر ٜـ يؤي ٝسبٚرِٕٚبيبق,
ثرن چىيت ثيسي يِٛالر.
ٜ

ثيس سبدبريق ايشّ٘ٝري,
ثبش يؤسٛرٚة ٌئسّٜ٘ري.
ث ٛيِٛالرزاٖ اؤسّ٘ٝري,
ثرن چىيت ثيسي يِٛالر.
ٜ
٭٭٭
ـ اٚچ؛ لبيب لٛش ,لبزاٖ ٔ,ٝٙ
ٔٗ يٛرِٚسبْ ,سٗ يٛرِٕٚب.
ٔٙي چبسسير ايشٍيّٙر,ٜ
ٔٗ يٛرِٚسبْ ,سٗ يٛرِٕٚب.

ز ٖٜيؤسٛر ,ْٚس ٛيؤسٛر,ْٚ
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يؤيس ٜس ٝٙيئٓ يئشيريٓ.
ل ٛثئّيٙس ٜاٚر ثيشيريٓ,
ٔٗ يٛرِٚسبْ ,سٗ يٛرِٕٚب.

وئچ يِٛالري ,وئچ چبيالري,
ثٛر ْٚـ ثٛر ْٚزٚاليالري.
اؤسٛة ٌئشسيٗ ليص آيالري,
ٔٗ يٛرِٚسبْ ,سٗ يٛرِٕٚب.
٭٭٭
چٛخ يبضبييت ,چٛخ لٛجبِيت,
يبرا٘يطال يئر چئٛرٜسي.
چٛخ يِٛچ ٛ٘ٛيِٛسا لٛيٛة,
يبرا٘يطال يئر چئٛرٜسي.

ا٘ٚب ٞر ضئي ٌِ٘ٛٛج اِٛٚة,
 ٓٞلبثبريت ٓٞ ,زيٙج اِٛٚة.
زٚال٘براق چٛخ و٘ٛج اِٛٚة,
يبرا٘يطال يئر چئٛرٜسي.

ٌِٛٛة يؤيس ٜاٚچب٘الرا,
اؤز اؤز٘ٚس ٖٜلبچب٘الرا.
يئر ـ يئر جيؽير آچب٘الرا,
يبرا٘يطال يئر چئٛرٜسي.
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٭٭٭
ـ يبضيُ زاؼالر يبسشي ـ يبسشي,
ث ٛيئرِريٗ چىيٕي ٚار.
لب٘بز سبذال لبيب لٛض,ْٛ
ث ٛيئرِريٗ چىيٕي ٚار.

زئي ٖٝزٚؼٕبْ ثٛرزاٖ وئچيت,
يٛرز سبِٕبؼب يٚٛا سئچيت.
ثٛرزا اِٛٚة ,ثٛرزاٖ وؤچٛة,
ث ٛيئرِريٗ چىيٕي ٚار.
زئيير ٔئط ٝذيطيّشيسي,
آغ لٛضالريٗ ديريّشيسي.
اٚرٌٜيٕيٗ ديچيّشيسي,
ث ٛيئرِريٗ چىيٕي ٚار.
٭٭٭
اٚٚچٌّ ٛيت ل٘ٛس ٚيئر,ٜ
لبيب لٛض ٖٛلب٘بزيٙسا.
يؤرٞ ٖٜبرا ٌّيت چيريت,
لبيب لٛض ٖٛلب٘بزيٙسا.

زٚؼٕب يئرِر ٞبرزا لبِسي,
ث ٛ٘ٛلٛضساٖ سٛراغ آِسي.
ٞبرزاٖ ٞبرا جيؽير سبِسي,
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لبيب لٛض ٖٛلب٘بزيٙسا.

ثٛراٞ ,برا اٚالٖ يئرزير,
ايشٍيِٗرز ٖٜچىيٓ يؤرز.ْٚ
يؤيّر ا٘ٚب ٞبراي ٚئرزي,
لبيب لٛض ٖٛلب٘بزيٙسا.
٭٭٭
سه ثٛيٛٙزِ ٛو٘ َٝبذيري,
ٌ ِّٛٛيبِسا ,يبضيُ زؤضس.ٜ
وّّٝز زٜيير ثير ـ ثيري,ٝٙ
ٌ ِّٛٛيبِسا ,يبضيُ زؤضس.ٜ
ليرؼيالري ,لٛزؼ٘ٛالري,
ليطميريطٕب ليسؼيٙالري.
يؤز ثرِٜسير چيّؽيٗالري,
ٌ ِّٛٛيبِسا ,يبضيُ زؤضس.ٜ

٘ئچ ٝآؼبج سبِالق لبِيت,
ثيري چيٙبر ,ثيري دبِيس.
ذيرزا لٛضالر ثِٛٛز ـ ثِٛٛز,
ٌ ِّٛٛيبِسا ,يبضيُ زؤضس.ٜ
٭٭٭
ـ ٔٗ زؤ٘ٛر ْٜاؤز يٛرزٔٚب,
اٚٚچ ٛلبرزاش سبؼّيمال لبَ.
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ٌئسيٓ چبسيٓ اؤز يٚٛأب,
اٚٚچ ٛلبرزاش سبؼّيمال لبَ.

زٚؼِٕٛٛضبْ ثِٛٛز لٛضساٖ,
آيريّٕيطبْ نؤرد ٝيبضساٖ.
ز ٖٜسبدٕيطبْ زاؼسا ـ زاضسا,
اٚٚچ ٛلبرزاش سبؼّيمال لبَ.

ثِٛٛز لٛض ٛيؤرسٗ؛ يؤرٚش,
ا ,ٚآ٘بٔسيرٙٔ ,ي سٛرٚش.
سب٘يٕبسب سؤز ٚزٜييص,
اٚٚچ ٛلبرزاش سبؼّيمال لبَ.
٭٭٭
ـ ٌئشٌٕ ,ٝئشٕ ٝلبيب لٛض,ْٛ
ٌئشس ٖٝثٛرزا سىّ٘ٝرْ.
اؤيرٕٜ٘يطٓ س ٝٙآرسيك,
ٌئشس ٖٝثٛرزا سىّ٘ٝرْ.

ث ٛيِٛالريٗ ثٛر ٛٔٚچٛخ,
ثٛرٔٚالريٗ يٛر ٛٔٚچٛخ.
اؤِ ٛٔٛچٛخ ,ليريٕي چٛخ,
ٌئشس ٖٝثٛرزا سىّ٘ٝرْ.
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يؤز ٌٛرزٚوج ٝيبضيُ چؤِسٚر,
آذبر ـ آذٕبز چبيسير ,يؤِسٚر.
ثبسبلّيمسير ,لبرا ٌيّسير,
ٌئشس ٖٝثٛرزا سىّ٘ٝرْ.
٭٭٭
نَ سيچرازي,
يؤز ٚليسيك ٜ
ؤر ّ٘ر ٜوّّٝز زٜ٘سي.
ا ٜ
يبذيٗ ٌّيت ثٛيٛٙز آسسي,
ؤرّ٘ر ٜوّّٝز زٜ٘سي.
ا ٜ

اٚٚچ ٛيئر ٜزيؽيرال٘سي,
يؤزِريٙس ٜيؤي فيرال٘سي.
ن َ فيٙريرزي ,آيؽيرال٘سي,
ٜ
ؤرّ٘ر ٜوّّٝز زٜ٘سي.
ا ٜ
اٚٚچ ٛا ٛ٘ٚثباللالزي,
ليچالريٙي لٛجبلالزي.
ن َ ييريّسي اٚيٙبلالزي,
ٜ
ؤرّ٘ر ٜوّّٝز زٜ٘سي.
ا ٜ
٭٭٭
ٌٛجار ثٛرز ٚثٛيٛٙز,ٛ٘ٚ
ن َ ,ثٛي ٛ٘ٛٙسيٙسيراراْ.
ـ ٜ
ثيرز ٜثٛرز ,ٚثيرز ٜييرسي,
ن َ ,ثٛي ٛ٘ٛٙسيٙسيراراْ.
ـ ٜ
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ـ ث ٛيئرِرز ٜل٘ٛبؼيك ثيس,
ي َٛيِٛچٛسٞ ٛر ايىئيس.
سٙسٖ اٚسش ٖٛسه ـ سىيٕيس,
ن َ ,ثٛي ٛ٘ٛٙسيٙسيراراْ.
ٜ

ثيس ٜيٚ َٛئر وئچيتٌ ,ئسٜن,
ث ٛنؤٚضٙسٖ ,يبِساٖ اؤسٝن.
زٚؼٕبٔيسي سبدبق ٌرٜن,
ن َ ,ثٛي ٛ٘ٛٙسيٙسيراراْ.
ٜ
٭٭٭
ن َ آؼٙبزي,
ؤيٛرزٜ ,ٚ
نَ ة
ٜ
« ـ ٔٙي اؤِسٚرٔ ,ٝاؤِسٚرٔ.» ٝ
ؤيٛرسٛس,ٛ
چؤِ ٝزٚضس ٚة
« ـ ٔٙي اؤِسٚرٔ ,ٝاؤِسٚرٔ.» ٝ
ث ٛيئرِريٗ زٚز ٚزئسي,
ن َ ائّ ٝثيُ اؤز ٚزئسي.
ٜ
زيّي ,اٚز ،ٚيؤز ٚزئسي,
«ـ ٔٙي اؤِسٚرٔ ,ٝاؤِسٚرٔ.» ٝ

ن َِر ثٛسس,ٚ
ث ٛ٘ٛيؤٚرٚة ٜ
ثٛزالالرزا لٛضالر سٛسس.ٚ
زاغ ـ زاشٔ ,ئط ٝلٛالق آسسي,
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« ـ ٔٙي اؤِسٚرٔ ,ٝاؤِسٚرٔ.» ٝ
٭٭٭
ٌٛج ٚئر زؤز ْٚث ٛزٚرٚضب,
يؤي سب٘ريسي ٌٛج ٚئر ٔ.ٝٙ
ن ِي ثبسيٓ ,ي ِٛٛوئچيٓ,
ٜ
يؤي سب٘ريسي ٌٛج ٚئر ٔ.ٝٙ

لٛيٕب ثٛرزا ٔٗ يئٓ ا,ِْٛٚ
ائ ٕٝٙزيسيٓ ,سيٕٙب ل.ِْٛٛ
زٚي ,ّٕٝ٘ٝ٘ٛآچيُ ي,ِْٛٛ
يؤي سب٘ريسي ٌٛج ٚئر ٔ.ٝٙ

اٚزاق يِٛالر ٌيّيٙجيي,ْٝ
ٌِ٘ٛٛجٛيْ.
ٜ
اؤز اؤزٖٛٔٚ
يٛرؼّٛ٘ٛؼ ٖٛاؤيرٜ٘جيي,ْٝ
يؤي سب٘ريسي ٌٛج ٚئر ٔ.ٝٙ
٭٭٭
ثير سس ٌّسي زاؼساٖ ـ زاضساٖ,
ث ٛيئرِرزٖ وئچٕٝن إِٚبز.
يِٛالر زئسي ,يبِالر زئسي,
ث ٛيئرِرزٖ وئچٕٝن إِٚبز.

وِّٝر اٚروٛة ,ثٛيٛٙزالضسي,
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لٛرزالر ليسيت ,لٛزٚزالضسي.
لٛيرٚلالري سٛدجٛزالضسي,
ث ٛيئرِرزٖ وئچٕٝن إِٚبز.

لٛض ,ْٛلبييز وُزاؼيٙب,
سه لبِٕيطيٗ سٛراؼيٙب.
آَ ٌٛجاري جبيٙبؼيٙب,
ث ٛيئرِرزٖ وئچٕٝن إِٚبز.
٭٭٭
ليّيٙج ثئّس ,ٜدبيب اِس,ٜ
ن ِي ييرسي ٌٛجار.
٘ئچٜ ٝ
ؤيٛرزٖ,
ٌب ٜآرذبزاٌٖ ,ب ٜة
٘ئچ ٝوِٝي ييرسي ٌٛجار.

يئر سيشرٜزي ٘ريّشيزٖ,
ٔئط ,ٝآؼبج ويطٙرسيسٖ,
لبّ٘ي ,ثٛؼٛق ثٝييرسيسٖ,
ن ِي ييرسي ٌٛجار.
٘ئچٜ ٝ
ا ٚثبسبروٗ لبٖ يؤِ,ٝ٘ٛ
سيچرازي لٛض ٖٛثئّي.ٝٙ
لٛش چئٛريّسي زاغ يئّي,ٝٙ
٘ئچ ٝوِٝي ييرسي ٌٛجار.
٭٭٭
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ن ِّر ثبذسي يؤز ٚلبّ٘ي,
ٜ
اٚچبٖ لٛضسٚر يب لبيبزير.
لٛرزالر ,لٛضالر ,ثٛيٛٙزِٛالر,
اٚچبٖ لٛضسٚر يب لبيبزير.

لب٘بزِيالر زٚرٚذسٚالر,
ثٛيٛٙزِٛالر ٚير٘يرسيالر.
٘بذيرالضيت ,وبريرسيالر,
اٚچبٖ لٛضسٚر يب لبيبزير.

يؤي ٖٛيبيّيك سيٍّيِري,
ثِٛٛز ـ ثِٛٛز  ٜؤرٌِٛري.
زئسي آذٕبز ٌٛزٌِٛري,
اٚچبٖ لٛضسٚر يب لبيبزير.
٭٭٭
ـ لبيب لٛض ْٛزؤز ْٚيؤسشر,
ٔيٙيٍيٓ يٛخ ,زايبؼيٓ ا.َٚ
ٔٙي چبسسير ايشٍيّٙر,ٜ
ٔيٙيٍيٓ يٛخ ,زايبؼيٓ ا.َٚ
ٌئسٜن ٌسٜن يٛرز ـ يٚٛا٘ي,
ٞر زٚضرٌٞ ,ٝر اٚثب٘ي.
آِيٓ سٙيٗ لٛش لبزا٘ي,
ٔيٙيٍيٓ يٛخ ,زايبؼيٓ ا.َٚ

www.turuz.com

55

آتا (پوئما ـ ائپوس)

Söhrab Tahir

گؤيجه يازيالر

اٚچ ,ثِٛٛسساٖ ,يئّسٖ ايشي,
ائطيشس ٖ يب ٙٞيرسي.
ٜ
سس
ٔٙي سئسج ٝاٚرا يئشير,
ٔيٙيٍيٓ يٛخ ,زايبؼيٓ ا.َٚ
٭٭٭
ـ آي زاؼالرزاٖ ا ٚيب٘الريٓ,
ٔٙي يبزا سبالٖ ٚارٔي؟
آ٘بْ ـ آسبْ ,ثبجيالريٓ,
ٔٙي يبزا سبالٖ ٚارٔي؟

آي ثٛاللالر ,آي يبٔبجالر,
لبلميّساضبٖ چيُ سٛراجالر.
زاغ يؤٚزِٜي يؤي آؼبجالر,
ٔٙي يبزا سبالٖ ٚارٔي؟

وِٛه ،چبح ٌئز چبدب ـ چبدب,
يؤز يبضيٕي يؤسٛر آدبر.
يؤر ٔٙيّٕ ٝسٛذساق سبدبٖ,
ٔٙي يبزا سبالٖ ٚارٔي؟
٭٭٭
آي ثِٛٛزالر ٞبرزاٖ ثئّ,ٝ
يٛرسب ـ يٛرسب ٌّيرسيٙيس.
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يٛوٛ٘ٛزز ٜلبرال يبؼيص,
يٛرسب ـ يٛرسب ٌّيرسيٙيس.

ٌئييٕيس يٛخ ,يئييٕيس يٛخ,
زيّيٙيس يٛخ ,زئييٕيس يٛخ.
ثير ثٛجبلسا ائٛيٙيس يٛخ,
يٛرسب ـ يٛرسب ٌّيرسيٙيس.

زؤ٘ٛثسٛ٘ٛز يئُ لٛض٘ٛب,
ٞبرا ٌّسي اؤز ذٛض٘ٛب.
ائٙيطي ,ٝٙيٛذٛض٘ٛب,
يٛرسب ـ يٛرسب ٌّيرسيٙيس.
٭٭٭
ي ِٖٛٛايىي آيريجي ٚار,
چبسسيرا٘سير ,آييرا٘سير.
ي َٛيِٛچ ٖٛ٘ٛآيبق ايسي,
چبسسيرا٘سير ,آييرا٘سير.

آيريّيؽي ,يؤرٚضٚ ٛار,
زاؼب ـ زاضب يٛرٚضٚ ٛار.
يٛذٛش ـ يٛذٛش يئريطي ٚار,
چبسسيرا٘سير ,آييرا٘سير.
سٙي اٚرزاٖ ثٛرا آسير,

www.turuz.com

57

آتا (پوئما ـ ائپوس)

Söhrab Tahir

گؤيجه يازيالر

يبٚاش ٌئس ٖٜيٛرزا چبسير.
ي َٛزيٌّٝيٗ وٟر آسي,
چبسسيرا٘سير ,آييرا٘سير.
٭٭٭
سٛزٚر ,اٚززٚر ,يبيزير ,ليصزير,
ثٛز اٚرٌٜيٓ ,اٚزِ ٛثبضيٓ.
ٔٙي چىير س٘ٛسٛزِٛؼب,
ثٛز اٚرٌٜيٓ ,اٚزِ ٛثبضيٓ.

ثير ثيري ٝٙيبديطٕبيير,
يبذبالضير ,چبرديطٕبيير.
چشيِٗيىس ٜلبرديطٕبيير,
ثٛز اٚرٌٜيٓ ,اٚزِ ٛثبضيٓ.

ديچيّشيسي ,سؤز ٚثِٛسٚر,
ثير ٚارِيمسا ايىي يِٛسٚر.
ثيري سبؼسير ,ثيري سِٛسٚر,
ثٛز اٚرٌٜيٓ ,اٚزِ ٛثبضيٓ.
٭٭٭
ٌئج ٝـ ٌ٘ٛسٚز ,ثبجي ـ لبرزاش,
ثيري ٌّير ,ثيري ٌئسير.
اٚزٌِ٘ٛ ٛص سْٛزاراٖ آي,
ثيري ٌّير ,ثيري ٌئسير.
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سٛز ي ِٖٛ٘ٛٛلٛضب يؤز,ٚ
يئريٗ ,يؤي ٖٛايىي اٚز.ٚ
ٌّيطيٙيٗ ٌئجي ,سئسي,
ثيري ٌّير ,ثيري ٌئسير.

لبرزاش چيرير ,ثبجي ثبسير,
ٌ٘ٛس ٜثير ايُ يبضي آرسير.
ٌ ٖٛاٚيبزير ,آي يبسيرير,
ثيري ٌّير ,ثيري ٌئسير.
٭٭٭
ثير زٚزٜ٘سٖ وئچيرزيّر,
زاش آسسيالر لبيب لٛضب.
ٞبي سبِسيالرٛٞ ,ي زئسيّر,
زاش آسسيالر لبيب لٛضب.

لٛرذبلالري ,اٚروهِري,
زيطيِري ,ائروهِري.
اِسيس ,زيّسيس نؤٚرٜنِري,
زاش آسسيالر لبيب لٛضب.

اِّريٙس ٜيٛؼ ٖٛدبيب,
ٌٛج ٚئرزيّر ٞبي ـ ٞبرايب.
رؤوِٛٛضٛة چؤِ ,ٝچبيب,
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زاش آسسيالر لبيب لٛضب.
٭٭٭
يئى ٝثبضسير ,ايچي ثٛضسٚر,
اؤزٌٝسي ٝٙزاش آسب٘الر.
زاضسي,
ر
اٚز ٚزاضسير ,اؤزٚ
اؤزٌٝسي ٝٙزاش آسب٘الر.

ايش ٝزؤ٘ٛة ,ايشّ٘ٝج ٜن,
لٛضال ,لٛرزال جٛسّ٘ٝج ٜن,
زاضالر ويٕي ِٛسّ٘ٝج ٜن,
اؤزٌٝسي ٝٙزاش آسب٘الر.

زاضي يِٛساٖ يؤسٛرٜرِر,
وئچّ٘ٝري اؤسٛرٜرِر.
ٞر ٌ ٖٛثير زاش ايشيرٜرِر,
اؤزٌٝسي ٝٙزاش آسب٘الر.
٭٭٭
زاش چبسٕبزي لبيب لٛضب,
ا٘ٚالر يئر ٜائٕٝٙزيّر.
زٚز ٌئشسيّر يِٛالريٙي,
ا٘ٚالر يئر ٜائٕٝٙزيّر.

ٞبراي ـ ٞطير ,سس ـ وٛي ,ليرؼيٗ,
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٘ئچ ٝليسيؽيٗ٘ ,ئچ ٝآزؼيٗ.
آجايسيالر ,يٛرؼ ٖٛـ آرؼيٗ,
ا٘ٚالر يئر ٜائٕٝٙزيّر.
سٚٚٛضسٚالر ٌئٙيص زٚزز,ٖٜ
آِشي چبيساٖ ,ثير ز٘يسز.ٖٜ
اٚچ ٌئجٝز ,ٖٜاٚچ ٌ٘ٛسٚزز,ٖٜ
ا٘ٚالر يئر ٜائٕٝٙزيّر.
٭٭٭
ثير وٙس ٚارزي؛ آزأالري,
ٔبَ زريسي ٌئيّ٘ٝرزير.
سٛن دبدبلّي ,ذس اِجٝوّي,
ٔبَ زريسي ٌئيّ٘ٝرزير.

اٚجبق اٚسشٔ ٝبٙٞي لٛضبٖ,
ٔبٙٞيالري زاؼالر آضبٖ.
چبيالر ويٕي جٛضٛة ,زاضبٖ,
ٔبَ زريسي ٌئيّ٘ٝرزير.

آِشالريٙسا آر زريسي,
س ٛاؤِٛس ,ٛار زيريسي.
 ٓٞذيرزاسي ٓٞ ,ايريسي,
ٔبَ زريسي ٌئيّ٘ٝرزير.
٭٭٭
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ـ ٔبَ زريسي ٌئيّ٘ٝريٓ,
ثٛرزاٖ ثير نؤچ سٚٚٛضٛثٕٛ؟
لٛرز زريسي ٌئييٕيٙس,ٜ
ثٛرزاٖ ثير نؤچ سٚٚٛضٛثٕٛ؟
اٚزِريٙس ٜسٛيٛق اٚرو,ٛ
ي.
يؤزِريٙس ٜايسشي ,ثٛر ٚ
زيّّريٙس ٜل٘ٛبق اروي,
ثٛرزاٖ ثير نؤچ سٚٚٛضٛثٕٛ؟

يئر آذشبراٖ ,يٚٛا ٌس,ٖٜ
ليچالريٙساٖ يِٛالر ثئس.ٖٜ
زاؼالر آضبٖ ,چبيالر اٚز,ٖٜ
ثٛرزاٖ ثير نؤچ سٚٚٛضٛثٕٛ؟
٭٭٭
لبيب لٛضال ٌّ ٖٝايٍيس,
ؤرٖ نؤچ ٛيؤرٔٔٝيطيه.
ا ٜ
ٔٗ اؤزٔٚس ٜثير نؤچٍ,ٓ٘ٛ
ؤرٖ نؤچ ٛيؤرٔٔٝيطيه.
ا ٜ

لٚٚٛة ثيسي زاش آسب٘الر,
چؤِس ,ٜزٚزز ٜآر يٛرسب٘الر.
آي اٚٚچٛالر ,آي چٛثب٘الر,
ؤرٖ نؤچ ٛيؤرٔٔٝيطيه.
ا ٜ
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چٛخ يؤرٔٛضٛن ي َٛيٛرسب٘ي,
زاش يٛو٘ٛسٖ يٛن زارسب٘ي.
سٛسٛة ثٛرزا لبٖ اٚرسب٘ي,
ؤرٖ نؤچ ٛيؤرٔٔٝيطيه.
ا ٜ
٭٭٭
يبذبالضيت ,ثبؼيرا٘الر,
اٚيبٖ ,ث ٛيبٖ ٚٚرٚضٛرز.ٚ
آر اٚسبريت ,اٚر ثيچّ٘ٝر,
اٚيبٖ ,ث ٛيبٖ ٚٚرٚضٛرز.ٚ

دبيب اِس ,ٜزاش سبدب٘سزا,
ثيري يئرز ,ٜثيري آسسا.
ايىي لبّ٘ي ثير ائالسسا,
اٚيبٖ ,ث ٛيبٖ ٚٚرٚضٛرز.ٚ

سس سٛسٕٛضس ٚزاؼي ـ زاضي,
لبٖ إِٓيطسي زؤض ٛـ ثبضي.
اؤِ ْٛـ زيريٓ ,جٛر ـ يب٘بضي,
اٚيبٖ ,ث ٛيبٖ ٚٚرٚضٛرز.ٚ
٭٭٭
ٌٛجار زٚضس ٚلبيب لٛضساٖ,
ـ ث ٝ٘ ٛليسؼيٗ ٝ٘ ,سبٚاضسير؟
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ليسٔيطالري ٞبرايالزي,
ـ ث ٝ٘ ٛليسؼيٗ ٝ٘ ,سبٚاضسير؟

ؤَ ّ٘ريٗ سبيي ايشيت,
ا ٜ
اؤِچ ٛـ ثيچي ,جيسيك اؤسٛة.
ث ٛلبٖ ـ لبزا ,اؤِ ْٛـ ايشيٓ,
ث ٝ٘ ٛليسؼيٗ ٝ٘ ,سبٚاضسير؟
ثير زايب٘يٗ ,اَ سبذالييٗ,
« ٚٚر » زئي٘ٝي لٛاللالييٗ.
ثير سؤز زئييٓ ,سيس يْٛذالييٗ,
ث ٝ٘ ٛليسؼيٗ ٝ٘ ,سبٚاضسير؟
٭٭٭
لبيب لٛض ٛيؤرٚة ٞبٔي,
ٞبٔي لٛرذٛة اَ سبذالزي.
ليسيرٕيطالر ,وبريرٕيطالر,
ٞبٔي لٛرذٛة اَ سبذالزي.

ث ٝ٘ ,ٛلٛضسٚر ٝ٘ ,ثيچيٕسير,
ث ٛلٛش ٘ٝزير ,يِٛچ ٛويٕسير.
يب زيرِيىسير ,يب اؤِٔٛسٚر,
ٞبٔي لٛرذٛة اَ سبذالزي.

ٌٛجار چيرسي اؤّ٘ري,ٝٙ
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ثبذسي لبّ٘ي ٌّ٘ٛري.ٝٙ
يٛزِرئ ,ٝٙيّٙري,ٝٙ
ٞبٔي لٛرذٛة اَ سبذالزي.
٭٭٭
ٔٗ يِٛچٛيبْ ,ائّّر سيسي؛
ثبريطيؽب چبؼيريراْ.
آزيٓ ٌٛجار ,اؤز ْٚاٚٚچ,ٛ
ثبريطيؽب چبؼيريراْ.
ثير زايب٘يٗ ,زٚر ٖٚيؤر,ْٚ
سٛال ٌئري ,سبؼب ٌئري.
آغسبلمبِالر ٌّسيٗ ثري,
ثبريطيؽب چبؼيريراْ.

ٞبٔي ٌٛجّٞ ,ٛبٔي ار,ٖٜ
ائالر اِٛٚة در ٖٜـ در.ٖٜ
سيسي اؤِٛة ,اؤِسٚرْ ٜوس,ٖٜ
ثبريطيؽب چبؼيريراْ.
٭٭٭
ـ آي يٌ َٛئس ٖٜيِٛچ ٛلبرزاش,
يٚر ٜثيسيٓ يئرزير.
ث ٛيبٖ ـ ؤ
يٛز ايّّرزير يٛرز سبِٕيطيك,
يٚر ٜثيسيٓ يئرزير.
ث ٛيبٖ ـ ؤ

www.turuz.com

65

آتا (پوئما ـ ائپوس)

Söhrab Tahir

گؤيجه يازيالر

ث ٛيئرِري چٛخ ـ چٛخ ثئّ,ٝ
لٛرٛٔٚضٛق اؤِ ٝـ اؤِ.ٝ
زاِساٖ ٌّ ٖٝايشي ٌّر,
يٚر ٜثيسيٓ يئرزير.
ث ٛيبٖ ـ ؤ

ثٛرزا ٔٙيٓ سْٛي نؤوّريٓ,
ززِٜريٗ سٛٔٛوّري.
زاْ ـ زاضالري سؤوٛوّري,
يٚر ٜثيسيٓ يئرزير.
ث ٛيبٖ ـ ؤ
٭٭٭
ـ ٔٙيٓ آزيٓ زاش زاالضسير,
ثٛرزاٖ ث٘ٛالر چيرٕبِيسير.
ث ٛاٚساللالر ثيسيٕىيسير,
ثٛرزاٖ ث٘ٛالر چيرٕبِيسير.

زاالضمب٘بْٚٚ ,رٚضمب٘بْ,
سٛزاٖ ,اٚززاٖ آِيطمب٘بْ.
سه سٛدراؼب لٚٚٛضمب٘بْ,
ثٛرزاٖ ث٘ٛالر چيرٕبِيسير.

ث ٛاٚسالؼيٗ يييٝسيي,ْٝ
اٚر سبيبسي ,دٝيٝسيي.ْٝ
ٌٛج ٖٛايشي سييٝسيي,ْٝ
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ثٛرزاٖ ث٘ٛالر چيرٕبِيسير.
٭٭٭
ـ سٗ زاالضمبٖٚٚ ٗٔ ,رٚضمبٖ,
ٌُ ٌٛجّٝضهٌٛ ,ج يٛذاليبق.
چٛذسا اؤِچٕ ٝاَ ـ ل,ِٛ٘ٛٛ
ٌُ ٌٛجّٝضهٌٛ ,ج يٛذاليبق.

ثبسسبٖ ٔٙي ,ثبؼال يؤسٛر,
ثبسيّسيٙسب ٌئري اٚسٛر.
يٛذسب؛ ثٛرزا ثير ائُ ثبسير,
ٌُ ٌٛجّٝضهٌٛ ,ج يٛذاليبق.
سب ثير اؤزٌ ٝسؤز ْٚيٛذسٚر,
ث ٛيئر ـ يٛرززا يؤز ْٚيٛذسٚر.
ٞئچ لبالسي ايسيٓ يٛذسٚر,
ٌُ ٌٛجّٝضهٌٛ ,ج يٛذاليبق.
٭٭٭
ٞبٔي ٌّسي ل َٛاٚيٙبسسي,
ٌٛجّٝضٙس ٜايىي اؤ٘ر.
ٞبراي ـ ٞطير ,سس ـ ثبؼيرسي,
ٌٛجّٝضٙس ٜايىي اؤ٘ر.

ٞبٔي زئسي ٌٛج ثيسزٜزير,
ٌٛج ثئّسٜزيرٌٛ ,ج زيسزٜزير.
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ٚٚر لِٛسازيرٚٚ ,ر سؤززٜزير,
ٌٛجّٝضٙس ٜايىي اؤ٘ر.

يئر ضٔٛال٘سي ,زيس ٜچبسسي,
زيس لبسال٘سي يئر ٜثبسسي.
و ,َْٛاٚر ,آؼبج سيٙيت ,يبسسي,
ٌٛجّٝضٙس ٜايىي اؤ٘ر.
٭٭٭
ـ ززٌ٘ٛ ْٜص! اَ سٛر ٔ,ٝٙ
آ٘بْ سٛدراق! ٌٔٛ ٝٙج ٚئر.
ث ٛيئرِرز ٜويٕسٝسيسْ,
آ٘بْ سٛدراق! ٌٔٛ ٝٙج ٚئر.
ا ٚيٛؼ٘ٛسٚر ٔٙس ٝآريك,
ا ٚسرِيسير ٔٙس ٝيب٘يك.
يز ٚليذيك,
لٛيٕب ٔٙي ؤ
آ٘بْ سٛدراق! ٌٔٛ ٝٙج ٚئر.

ٔٗ ييريّسبْ زٚزِر سيٙبر,
اٜيري زٚز ٚثبسيك سب٘بر.
ٔٙس ٜيب٘ٙبْ ,زٚزز ٜيب٘بر,
آ٘بْ سٛدراق! ٌٔٛ ٝٙج ٚئر.
٭٭٭
ثير ٌٛج زٚيس ٚلِٛالريٙسا,
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ٌئي ٖ اٚؼالٖ.
لٛرز زريسي ٜ
زاش زاالضي سٛدٛرِٝزي,
ٌئي ٖ اٚؼالٖ.
لٛرز زريسي ٜ

لٛرضبؼيٙي سٛسٛة سيرسي,
ثٛرٚة ا ٛ٘ٚيئر ٜييرسي.
جٛٔٛة زؤض ٛاٚسش ٝچيرسي,
ٌئي ٖ اٚؼالٖ.
لٛرز زريسي ٜ

س٘ٛرا لبِرسي زٚرزٌ ٚئري,
زاش زاالضساٖ ثير آز ثري.
زيس لبسالزي اؤدس ٚيئري,
ٌئي ٖ اٚؼالٖ.
لٛرز زريسي ٜ
٭٭٭
 ْٚسٙي,
ـ آ٘بْ سٛدراق اؤح
ٌٛج ٝٙٔ ٛسٗ ٚئرٔيس.ٖٝ
ٔٙيٓ زازيٓ ـ زٚز ْٚسٙس,ٖٝ
ٌٛج ٝٙٔ ٛسٗ ٚئرٔيس.ٖٝ

سٙي زٚيس ْٚاٚرٌٜيٕس,ٜ
زيسيٓ  ,ل ,ِْٛٛزيرسٌٝيٕس.ٜ
يبديطٕيطبْ اسٌٝيٙس,ٖٜ
ٌٛج ٝٙٔ ٛسٗ ٚئرٔيس.ٖٝ
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آ٘بْ ,سب٘ريٓ ,زأبريٕسبٖ,
سٝدٝريٕس ,ٖٝسبدبريٕسبٖ.
ي ,ِْٛٛيبِيٓ ,چبدبريٕسبٖ,
ٌٛج ٝٙٔ ٛسٗ ٚئرٔيس.ٖٝ
٭٭٭
ـ ائي سب٘ريالر ,اٚجب يؤيّر,
ٌٛج ٚئريجس ,ٖٝيبسيٕسا ٚئر.
اِٚسٚز چيريت ,آي سٛزاريت,
ٌٛج ٚئريجس ,ٖٝيبسيٕسا ٚئر.

ؤَ٘ ٜسير,
ثٛرزا ٌٛجّ ٛيئر ة
آؼسبلمبِسير ,ثبش ثيّٝٙزير.
ثبضچي ويٕسيرٌٛ ,ج ٌّ٘ٝسير,
ٌٛج ٚئريجس ,ٖٝيبسيٕسا ٚئر.
ٌٛجٚٚ ٖٛراٖ ٌٛجّ ٛل,ِٛٛ
چٛخ آؼيرزير ا ٖٛ٘ٚي.ِٛٛ
يبٖ ـ يؤٚرٜسي زارال ز,ِٛٚ
ٌٛج ٚئريجس ,ٖٝيبسيٕسا ٚئر.
٭٭٭
ـ آي ٌٛجّٛيٌٛ ٝج يؤسسر,ٖٜ
اٚزال ,يئّّ ,ٝسئّّ ٝسٛسبش.
ٌٛج ٖٛچٛذسب ثٛرزا يبضب,
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اٚزال ,يئّّ ,ٝسئّّ ٝسٛسبش.

ث ٛيئرِريٗ سٛي ٛسئّسير,
وٟر آسي ويطٙر يئّسير.
يؤز يؤرزٚوج ٝيبضيُ چؤِسٚر,
اٚزال ,يئّّ ,ٝسئّّ ٝسٛسبش.

ثبش اٜيٝريه س ٝٙثير ـ ثير,
زاغ ٌٛج ٛ٘ٛثيس ٜيئشير.
ائّي سس ٜيئر ٜاؤسٛر,
اٚزال ,يئّّ ,ٝسئّّ ٝسٛسبش.
٭٭٭
ائّّر وسسي يبِي ـ ي,ِٛٛ
ٞبٔي زئسي لبَ ثيسيّٕ.ٝ
زاش زاالضسا چيريت ٌئشسي,
ٞبٔي زئسي لبَ ثيسيّٕ.ٝ
ث ٛ٘ٛزئسي ٘ئچ ٝيٛز ار,
آر سجيرزٖ ليييك يؤزِر,
ٔبَ ثسّٝيٗ يبسشي اٚزِر,
ٞبٔي زئسي لبَ ثيسيّٕ.ٝ

يبِٛارزيالر ,يبذبرزيالر,
زيّ ٝسٛسٛة سبذالزيالر.
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ٞر يؤ٘ ٛ٘ٛثبؼالزيالر,
ٞبٔي زئسي لبَ ثيسيّٕ.ٝ
٭٭٭
ـ ٔٗ ٌٛجار ,ْٜيٚٚ َٛرؼ,ٛ٘ٛ
ي َٛيِٛچٛس ٛيِٛسا ٌرٜن.
زٚؼٕبالري آذشبريراْ,
ي َٛيِٛچٛس ٛيِٛسا ٌرٜن.

نچٝريي,ْٝ
اؤز يٛرزٔٚساٖ ؤ
سيسيٗ ائّس ٖٜوئچٝريي.ْٝ
اؤز يئريٕيٗ ٌٛجاريي,ْٝ
ي َٛيِٛچٛس ٛيِٛسا ٌرٜن.

ٌٛجس ٜسيسٌٕٜ٘ٚٛ ٜيطٓ,
ث ٛيئرِري ثٝيٕ٘ٝيطٓ.
سيسي يؤرٚة سئٛيٕٙيطٓ,
ي َٛيِٛچٛس ٛيِٛسا ٌرٜن.
٭٭٭
آذطبْ زٚضس ٚيؤزَْ ٜزي,
يٛال زٚضس ٚلبيب لٛضال.
اِٚسٚزالرزاٖ ي َٛايسشٝزي,
يٛال زٚضس ٚلبيب لٛضال.
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ثِٛٛزالرزا يؤزز  ٖٜايشسي,
٘ئچ ٝزاؼي ,زٚز ٚاؤسس.ٚ
زٚؼٕبالرا زٚؼرٌ ٚئشسي,
يٛال زٚضس ٚلبيب لٛضال.

ٞر يئر لبرزي ,ثٛزِ ٛضٛض,ٝ
يئر سبٔبرزي آَ ٌ٘ٛط.ٝ
وٛرو ٛلبرزاٖ لبرِي ٔئط,ٝ
يٛال زٚضس ٚلبيب لٛضال.
٭٭٭
اٚزاق ـ اٚزاق يٌ َٛئشسيّر,
ي ِٖٛٛيبذيٗ ,اٚزاؼي يٛخ.
زاؼالر ذيرسي ,يبسشيال٘سي,
ي ِٖٛٛيبذيٗ ,اٚزاؼي يٛخ.

ثِٛٛزالري زيٙسيرزيّر,
اٚچ ي َٛآيي سؤ٘سٚرزِٚر.
يئر ٜيبؼيص يؤ٘سرزيّر,
ي ِٖٛٛيبذيٗ ,اٚزاؼي يٛخ.

ث ٛآؼبرسي لبر ايسيزير,
يب آغ ٌِّٛر ز٘يسيسير.
ثٛرا يبضيّّيك زٚزٚزٚر,
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ي ِٖٛٛيبذيٗ ,اٚزاؼي يٛخ.
٭٭٭
يٛرِٕٛٚضسٚر لبيب لٛضسا,
يٛرؼ ٖٛيِٛچ ٛسٛذسا ثير آز.
لب٘بز سبذال زيٙجُ لٛض,ْٛ
يٛرؼ ٖٛيِٛچ ٛسٛذسا ثير آز.

ٞر يئر ليسيُ لبٖ ثٛالضيك,
يئر سؤو ,ِٛٛاٚر لبريطيك.
جيؽير ثٛوٛن ,ي َٛزٚالضيك,
يٛرؼ ٖٛيِٛچ ٛسٛذسا ثير آز.

٘سي,
لٛش ثِٛٛسساٖ يئر ٜائ
يئري يؤرٚة ثٛزا زؤ٘س.ٚ
ث ٝ٘ ٛلبٖزير ,ثٌ٘ٛ ٝ٘ ٛسٚر,
يٛرؼ ٖٛيِٛچ ٛسٛذسا ثير آز.
٭٭٭
ويٓ ٚار ايسي ث ٛيئرِرزٜ؛
ٞبٔي لبرا ٌئييٕٙيطسي.
يبضيٌُ ,ئٙيص ثير چؤِّٛوس,ٜ
ٞبٔي لبرا ٌئييٕٙيطسي.
ز,ٖٖٚ
چيٗ ائّّيِر ٌّيت ٜ
ليّيٙج چىيت ائّ ٝثيرز.ٖٜ
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ؤوٛثّر ٞر ثير يئرز,ٜ
لبٖ ر
ٞبٔي لبرا ٌئييٕٙيطسي.

آدبريجالر ليس ـ ٌّيٙي,
اؤِسٚرٚثّر ثبش ثيّ٘ٝي.
ٞر سٛسب٘يٞ ,ر زي٘ٝٙي,
ٞبٔي لبرا ٌئيٕيطيسي.
٭٭٭
ثبضسيس لبِيت ث ٌٖٛ ٛث ٛائُ,
ثبضسيس ائّس ٝ٘ ٖٜائُ اٚالر.
ايٍيسِري سٛسبق زٚضٛة,
ثبضسيس ائّس ٝ٘ ٖٜائُ اٚالر.

آسي ,ايشي آدبريجالر,
ا ,ٛ٘ٚاٚس ٛآدبريجالر.
٘ٚ ٝار؛ سٛسٛة آدبريجالر,
ثبضسيس ائّس ٝ٘ ٖٜائُ اٚالر.

لبال٘الرسب يبس سٛسٛثسٚر,
آؼالٔبلال ثبش لبسيجسير.
ائ ٛزاؼيّيت ,ائُ ثبسيجسير,
ثبضسيس ائّس ٝ٘ ٖٜائُ اٚالر.
٭٭٭
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ـ ايٍيس اٚؼ َٛآيبق سبذال,
اَ سٛر ,ائّيٗ لبيٙبؼيسير.
ثيس ٜاَ سٛر ,آرذب زايبٖ,
اَ سٛر ائّيٗ لبيٙبؼيسير.

ليرزي ,چبسسي چيٗ ائُ ثيسي,
آَ ثٛيبزي چؤِ , ٛزٚز.ٚ
ٌُ ثبضچي ا َٚثيس ٜاؤز,ٖٚ
اَ سٛر ,ائّيٗ لبيٙبؼيسير.

زاؼيشسيالر ائّيٕيسي,
زٚؼرازيالر زيّيٕيسي.
زيريٕيسي ,اؤِٛٔٛز,ٚ
اَ سٛر ,ائّيٗ لبيٙبؼيسير.
٭٭٭
ٌٛجار ي ِٛٛسٛراؼالضسي,
ٌ ٖٛثبسب٘ساٖ ٌ ٖٛزٚؼب٘ب.
آِيت ,چبديت ,آدبريجالر,
ٌ ٖٛثبسب٘ساٖ ٌ ٖٛزٚؼب٘ب.

٘ ٝآؼيرزير ث ٛيبس ,لبرؼيص,
چٛخ لبثبزير ث ٛيير ـ ييؽيص.
ي َٛزٚالٔجبج ,يٛذٛش ـ يٛذٛش,
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ٌ ٖٛثبسب٘ساٖ ٌ ٖٛزٚؼب٘ب.
ٌٛجار ٌئشسي اؤج إِٓبؼب,
ثبضسيس ائّ ٝثبش إِٚبؼب.
يب اؤِٕٝي ,ٝيب لبِٕبؼب,
ٌ ٖٛثبسب٘ساٖ ٌ ٖٛزٚؼب٘ب.
٭٭٭
ـ ثيس ث ٛيبسسا زٚؼٕبالضسيك,
يبسسا؛ زٚؼٕب ـ يبز إِٚبيير.
ثبش اٜييريه اؤِّ٘ٝر,ٜ
يبسسا؛ زٚؼٕب ـ يبز إِٚبيير.

لبيب لٛض ْٛلب٘بز يؤسٛر,
ٔٙي ثٛرزاٖ اٚرا يئشير.
زاٞب اؤِچ ٛـ ثيچي ايشيت,
يبسسا؛ زٚؼٕب ـ يبز إِٚبيير.

ٌئسٜن سبدبق لبچبلالري,
ٚٚراق ييربق آِچبلالري.
ايذس ٖٜآچبق سٛسبلالري,
يبسسا؛ زٚؼٕب ـ يبز إِٚبيير.
٭٭٭
ـ زؤ٘ ْٛليّيٙج لب٘بزيٙب,
ي ِٛٛيٛال جباليير لٛش.
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ثِٛٛزالري ليّيٙجاليير,
ي ِٛٛيٛال جباليير لٛش.
سب٘ريٓ ,سٙس ٜثير ايص ائّ,ٝ
ي سٛر ٔٙي ثير لٛش ائّ.ٝ
ؤ
ائّ ,ٝيٛرزا زٚرٚش ائّ,ٝ
ي ِٛٛيٛال جباليير لٛش.

لٛضٌ ْٛس ـ سبح آزؼيٙالري,
لب٘ب لب٘جيُ ليسؼيٙالري.
اِ ,ٚص يئي ٖٝلٛزؼ٘ٛالري,
ي ِٛٛيٛال جباليير لٛش.
٭٭٭
اٚچ٘ٛج ٌٖٛ ٛاٚزِطسيّر,
اٜيري ي ِٛٛزٚز ي َٛوسر.
ثبضچيالري لبٖ ايچ٘ٝسي,
اٜيري ي ِٛٛزٚز ي َٛوسر.

لٛرز زريسي ٌئي ٖٝاري,
ثبضچي يؤرزٌّ , ٚسي ثري.
يؤجار زٚضٛة اؤدس ٚيئري,
اٜيري ي ِٛٛزٚز ي َٛوسر.

ٌٛجار اِي يبِيٗ ايسي,
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اَ چٔٛبؼي لبِيٗ ايسي.
سسي ـ سؤز ٚيبيّيٓ ايسي,
اٜيري ي ِٛٛزٚز ي َٛوسر.
٭٭٭
ـ ائّي چبديت ,لبچبٖ آِچبق,
يئرز ٜيٛذسٚر يئر آِچبؼب.
ِيس ٖ,
سٗ ث ٛيئرز ٜاؤِٕٜ ٝ
يئرز ٜيٛذسٚر يئر آِچبؼب.

يؤرز ْٚائّيٗ يؤز يبضيٙي,
زاؼيسيّٕيص زاْ ـ زاضيٙي.
ايٙسي لْٛر ٚزيه ثبضيٙي,
يئرز ٜيٛذسٚر يئر آِچبؼب.

ٔٗ ٌٛجارٌٛ ,ْٜج سيٙبؼي,
زاش سٛدجٛززٚر اَ چٔٛبؼيٓ.
ٌُ ٚٚرٚضبق ار سبيبؼي,
يئرز ٜيٛذسٚر يئر آِچبؼب.
٭٭٭
يبرالّيالر اٚخ يبؼسيرزي,
ٌٛجار زٔيرزؤز ٌئييٕس.ٜ
٘ ٝاٚخ ثبسسيٝ٘ ,ز ٜليّيٙج,
ٌٛجار زٔيرزؤز ٌئييٕس.ٜ
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چٔٛبق لب٘الر آذيسيرزي,
ثبضالر ,زؤضّر زاؼيسيرزي.
آِچبق ,آزؼيٗ ثبؼيريرزي,
ٌٛجار زٔيرزؤز ٌئييٕس.ٜ
ليي چىيرزي لبيب لٛضسا,
آييريرزي زؤض ٛثبضساٖ.
ٌٛجّ٘ٝيرزي ث ٛسبٚاضسا,
ٌٛجار زٔيرزؤز ٌئييٕس.ٜ
٭٭٭
لٛش ثبضچي٘ي آِسيٌ ,ئشسي,
رؤوس ٌٖٛٚلبٖ آالر سٙي.
لبيبِيؽب آسسي ا,ٛ٘ٚ
رؤوس ٌٖٛٚلبٖ آالر سٙي.

زاضساٖ زاضب زٜييت ,آضسي,
ثبؼيرسيسي زاؼب زٚضس.ٚ
لبال٘الرسب لٛيٛة ,لبچسي,
رؤوس ٌٖٛٚلبٖ آالر سٙي.

چيرسي اٚز ٜليس ـ لبزيٙالر,
اَ آيبؼي لبثبر ـ لبثبر.
لبال٘ساٖ چٛخ اؤِّ٘ٝر ٚار,
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رؤوس ٌٖٛٚلبٖ آالر سٙي.
٭٭٭
زٚشٖ ائّيٓ,
ٜ
ـ ائّس ٖٜاٚزاق
اؤز ائّي ٝٙلبييز زاٞب.
يؤز ٚيِٛسا لبالٖ چٛذسٚر,
اؤز ائّي ٝٙلبييز زاٞب.
ٞبرزا اِٚسبٖٝ٘ ,چي اِٚسبٖ,
ٚارا زِٚسبٖ ,اس ٝزِٚسبٖ.
چٛذساٖ ي ِٛٛآزٔيص اِٚسبٖ,
اؤز ائّي ٝٙلبييز زاٞب.

ٌٛجار سٙس ٜائّس ٖٜيبديص,
اؤز زٚؼٕب٘ال ثير ـ ثير سبديص.
ائُ اٚؼر٘ٚسا ٚٚرٚش ,چبرديص,
اؤز ائّي ٝٙلبييز زاٞب.
٭٭٭
ٌٛجار ٔيٙسي لبيب لٛضب,
يِٛسا ٌرٜن يِٛچ ,ٛزئسي.
ـ يٛال زٚضٛةٌ ,ئسيٗ سيسز,ٜ
يِٛسا ٌرٜن يِٛچ ,ٛزئسي.

ثبذبٖ زئسي؛ ث ٛسب٘ريسير,
زؤش زٔيرزير ,ثبش لٛرٚزٚر.
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اٚز ٚيؤيّر ٜسبريسير,
يِٛسا ٌرٜن يِٛچ ,ٛزئسي.

ؤيٛن ٌٛجارٌ ,ئشٕ ٝثئّ,ٝ
ـة
ثبضيٕيسزا يٛخ ثبش ثيّ.ٖٝ
ٌُ ,سب٘ري ا َٚثيسيٓ ائّ,ٝ
ـ يِٛسا ٌرٜن يِٛچ ,ٛزئسي.
٭٭٭
آز ٌئشسيّر ,چٛخ ٌئشسيّر,
آي ٘سيّيت ,ثئطيىّٝضسي.
اٛٔٚزالرزا ,اِٚسٚزالرزا,
آي ٘سيّيت ,ثئطيىّٝضسي.

لٛشٌٛ ,جاري س٘ٛجٛلالزي,
ٞرز ٖٜـ ثيرز ٖٜسبييمالزي.
آي ,سٛيٛلساٖ آريمالزي,
آي ٘سيّيت ,ثئطيىّٝضسي.

ـ زٚش آضبؼي لبيب لٛض,ْٛ
سٛيٛلالزي زؤض ْٛـ ثبضيٓ.
اٚچٕب ثئّ٘ ٝبضي ـ ٘بضي,
آي ٘سيّيت ,ثئطيىّٝضسي.
٭٭٭
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ـ ث ٛلبر ٘ٝزير ,ث ٛثٛز ٘ٝزير,
يبرازا٘ب وسيه ا.ِْٛٚ
ا ٚيبٖ ايسشي ,ث ٛيبٖ سٛيٛق,
يبرازا٘ب وسيه ا.ِْٛٚ

اِٚسٚزالري ثير اِٚسٚززٚر,
ٌ٘ٛئييٙسٜ؛ ٌ َٛسٛدجٛززٚر.
لٛزئييٙسٜ؛ ٞر يئر ثٛززٚر,
يبرازا٘ب وسيه ا.ِْٛٚ
ثير اٚززٜسٌ٘ٛ ٝص اؤز,ٚ
يئريٗ ٚارزير ايىي اٚز.ٚ
٘ئچ ٝاٚز ٜلٛيٛة ثيسي,
يبرازا٘ب وسيه ا.ِْٛٚ
٭٭٭
ضبذشب ٚٚرزٞ ,ٚر ايىيسي,
ئٛبال٘سي لبر ايچي.ٝٙ
لبيب لٛضال اٚٚچٌٛ ٛجار,
ئٛبال٘سي لبر ايچي.ٝٙ

زؤرز يبٖ ثٛززٚر ,لبر لبسالري,
آغ زاؼالريٗ چبرلبسالري.
ز٘ٚس ٚلٛض ٖٛلب٘بزالري,
ئٛبال٘سي لبر ايچي.ٝٙ
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زيُ سٛسِٛس ,ٚثئُ ثٛوِٛس,ٚ
ايچّريٙسٞ ٖٜئي چىيّسي.
ٌٛجار آضسي ,لٛش زيىِٝسي,
ئٛبال٘سي لبر ايچي.ٝٙ
٭٭٭
يؤرٔٛضسِٚر چؤِس ٜث,ٛ٘ٛ
آييوٛروٌ ٛئي ٖٝارِر.
يؤيس  ٖٜزٚض ٖٝآزأالري,
آييوٛروٌ ٛئي ٖٝارِر.
سٛرٚضٍجِ ٝسئس چبسسيالر,
يبذيٙالضيت ,اَ سٛسسٚالر.
اٚسشّري ٝٙوٛرن آسسيالر,
آييوٛروٌ ٛئي ٖٝارِر.

لٛش ثٛزٚضٛة ,زٕٛ٘ٚضٛز,ٚ
لب٘بزالري سيٕٙيطيسي.
ا ٛ٘ٚاٚٚس ٖٛسبٕ٘يطيسي,
آييوٛروٌ ٛئي ٖٝارِر.
٭٭٭
ـ ثيس ٌ٘ٛئيسٌّّ٘ٝ ٖٜريه,
آييوٛروٌ ٛئي ٖٝارِر.
ايشٍيِٗري آذشبريريك,
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آييوٛروٌ ٛئي ٖٝارِر.

اٚسشّريٙس ٜزري ٌئييٓ,
ثير آز سس ـ س ,ٚٛثير آز يئييٗ.
يؤرٚثسٛ٘ٛز ثيس ٜزئييٗ,
آييوٛروٌ ٛئي ٖٝارِر.

يٛرٚة ثيسي اٚزاق يِٛالر,
سيد ٔئطِٝر ,اٚجب يبِالر.
اَ يئشيريٗ آي اٚؼِٛالر,
آييوٛروٌ ٛئي ٖٝارِر.
٭٭٭
ـ ٘ئچٝسي ٚار ث ٛليص ٌّيت,
اٚال ثيّسيٗ سيس زئي٘ٝسير.
وئچ ٖٝايّس ٖٜثٛرا نؤچٛة,
اٚال ثيّسيٗ سيس زئي٘ٝسير.

ويٓ ٞبرايب ,ويٓ ٞبرازاٖ,
سئس ٌئييٙيٗ ,چيريٗ لبرزاٖ.
چٛذالري ٚار لبِيت ثٛرزا,
اٚال ثيّسيٗ سيس زئي٘ٝسير.

ث ٛوٛروّري آِيٗ ٌئييٗ,
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آسسيٕالييٗ يئييٗ ـ يئييٗ.
٘ ٝزئس٘ٝيس ائٛز ٜزئييٗ,
اٚال ثيّسيٗ سيس زئي٘ٝسير.
٭٭٭
ليص سئّّ٘ٝسي ,يبز ٌِّٛـ٘ٝسي,
ضبذشب سيٙسي يبٚاش ـ يبٚاش.
س ٛاٚيٙبزي ,لبٖ لبيٙبزي,
يئر ايسيٙسي يبٚاش ـ يبٚاش.

آي يؤر٘ٚس ,ٚيٚٛارال٘سي,
سٛٔٛرجٛلالر لبثبرال٘سي.
ٌ َٛـ چيچٝوّر سٔٛبرال٘سي,
سٛالر زيٙسي يبٚاش ـ يبٚاش.
آضسي ثٛززاغ ,ضذ ٝلبيب,
لٛضالر ل٘ٛس ٚاٚز ٖٜاليب.
ثِٛٛز ٌّسي چؤِ ٝـ چبيب,
زٚز ٜائٙسي يبٚاش ـ يبٚاش.

لبلميّسازي جٛر س٘ٛبالر,
آغ زؤض٘ٛس ٜآغ ج٘ٛبالر.
لبر يئريٝٙ؛ لبز ,زٚر٘بالر,
يئر ٜل٘ٛس ٚيبٚاش ـ يبٚاش.
٭٭٭
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آ٘بٔيس يئر؛ زٜييطىٗزير,
زؤرز اٚزٚ ٚار ,زؤرز ٌئييٕي.
ٔيٗ چيچٝوّ ٝثٛيب٘سبزا,
زؤرز اٚزٚ ٚار ,زؤرز ٌئييٕي.

چيچٝوّرز ٜثٛيب ثِٛسٚر,
ثيري سبري ,ثيري آِسير.
٘ئچ ٝيؤٌ٘ ٝئس ٖٜيِٛسٚر,
زؤرز اٚزٚ ٚار ,زؤرز ٌئييٕي.

ٌئج ٝزٚضٛر ,يبسير ٞر,ٜ
لٛالق آسير سب٘ىي يئر.ٜ
آ٘ب يئريٗ ث٘ٛب يؤر,ٜ
زؤرز اٚزٚ ٚار ,زؤرز ٌئييٕي.
يئر ,ثبضيٙب زٚال٘سيؽيٓ,
يئر ,اٚسش ٝ٘ٛلبال٘سيؽيٓ.
يئر ,سىي ٝٙلٛيال٘سيؽيٓ,
زؤرز اٚزٚ ٚار ,زؤرز ٌئييٕي.
٭٭٭
ثٛرزا ,زٚؼٕب سٛسس ٚائّّر,
ٌٛجار ايّ ٝلبيب لٛض.ٛ
ٌسزيرزيّر اٚثب ـ اٚثب,
ٌٛجار ايّ ٝلبيب لٛض.ٛ
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زيٙسيرزيّر ,يب٘الزيالر,
زيّّريٙي آ٘الزيالر.
ائٚ ٛئرزيّر ,زأالزيالر,
ٌٛجار ايّ ٝلبيب لٛض.ٛ

آيي ا ٚٚٚآؼير سيٙبق,
اٚٚزا يٛذسٚر يئرِي ,ل٘ٛبق.
آدبرزيالر اٚيٕبق ـ اٚيٕبق,
ٌٛجار ايّ ٝلبيب لٛض.ٛ
٭٭٭
ـ ث ٛيئرِريٗ ذبٖ اٚٚچٛس,ٛ
آيي؛ ثيسي زاضب سٛسٕب.
يبي لبريٙجيُ ,ليص يٛذٛج,َٛ
آيي؛ ثيسي زاضب سٛسٕب.
اؤز سب٘ريٕساٖ ٌٛج زيّٝر,ْٜ
يب اؤِسٚرر ,ْٜيب اؤِٝر,ْٜ
ثْٛز زريٙي وٛرن ائّٝر,ْٜ
آيي؛ ثيسي زاضب سٛسٕب.

زيُ ثيّسٝيسيٗ؛ زيّّٝضرزيه,
الح زؤش ـ زؤضٌٛ ٝجّٝضرزيه.
لٔٛب ,لبرا ثّٝضرزيه,
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آيي؛ ثيسي زاضب سٛسٕب.

ٔٗ اٚٚچٛيبْ ,ا ٚٚارٜ٘ي,
سٙس ٖٝا ,ْٚٚٚثٛز وٛرٜ٘يٓ.
يئر ـ يٛرز ,اٚثبٌٛ,ج ٚئرٜ٘يٓ,
آيي؛ ثيسي زاضب سٛسٕب.

اٚيٙبلالٔب يبسشي ـ يبسشي,
ٔٙيٓ دبيبْ لبّ٘ي دبسسي.
ٌُ ٌٛجّٝضه ,ثبسسي ـ ثبسسي,
آيي؛ ثيسي زاضب سٛسٕب.
٭٭٭
ايىي اٚٚچ ٛسٛسٛضب٘سا,
لبر سٚٛرِٚس ٚزؤرز ثير يب٘ب.
٘ريّشيِر ,ثبؼيرسيالر,
لبر سٚٛرِٚس ٚزؤرز ثير يب٘ب.
يبرؼب٘الرا آضب ـ آضب,
چيرديّسيالر زاؼب ـ زاضب.
دبيب يبؼسي زؤض ,ٝثبضب,
لبر سٚٛرِٚس ٚزؤرز ثير يب٘ب.

آيي ٌٛجّ ,ٛدبيب ايشي,
س ٖٛثبؼيرسي ,س ٖٛايٙيّشي.
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آيي ايشسي ايشيٓ ـ ايشيٓ,
لبر سٚٛرِٚس ٚزؤرز ثير يب٘ب.

ا ٚٚٚلٚٚٛة ٛٞيالزيالر,
سبديت ,لبديت ,اٚيٙبزيالر.
ليسيرسيالر لبيٙبزيالر,
لبر سٚٛرِٚس ٚزؤرز ثير يب٘ب.
٭٭٭
سس يبييّسي اٚثبالرا,
سٛسشَ٘ٛسي.
ٜ
ٌٛر اٚجبلالر
ـ ثير ثيسثٛر ٖٚآيي ٚٚرٚة,
سٛسشَ٘ٛسي.
ٜ
ٌٛر اٚجبلالر

اٚثبالري ٞبيالزيالر,
آيي اسي دبيالزيالر.
سٛر ـ سٛٔٛي ٛلٛيالزيالر,
سٛسشَ٘ٛسي.
ٜ
ٌٛر اٚجبلالر
ٞر وئچ٘ٝي اٜيّٝزيّر,
اؤيٛة ,اؤيٛز سؤيّٝزيّر.
زيُ رؤوسِٚر ,وٛيّٝزيّر,
سٛسشَ٘ٛسي.
ٜ
ٌٛر اٚجبلالر

يبسشي ثٛر ٖٚثير ليس ٌّسي,
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ٌٛجار ا ٛ٘ٚيٚٚٛخ ثيّسي.
ثبذيت ا٘ٚالر لٛضب ٌِٛس,ٚ
سٛسشَ٘ٛسي.
ٜ
ٌٛر اٚجبلالر
٭٭٭
سٛالر ,يؤِّر زٚح ـ زٚرٚزٚر,
زٚر ٚزاضالر ائالسيٙسا.
زاالش ـ سبٚاش ائطيسيّٕس,
زٚر ٚزاضالر ائالسيٙسا.

اٚٚچٛٞ ,ٛيچ ٛليّيمال٘ير,
ٔبٙٞيالرزا آچيمال٘ير.
زٚر ٚزاضالر ٔ٘ٛجٛلال٘ير,
زٚر ٚزاضالر ائالسيٙسا.

ثٛرا زٚضٖٝ؛ زٚضٛة ,لبالر,
يٛٔٛضبالر ,لبيٕبلال٘بر.
ثٛرزا ٞر ضئي اٚز ٚيٛال,
زٚر ٚزاضالر ائالسيٙسا.
يبزي اٚيٙبق ,ليطي آؼير,
يؤيس  ٖٜيئر ٜاِٚسٚز يبؼير.
الح سٛيب ٌير ,ثبِيك چبؼير,
زٚر ٚزاضالر ائالسيٙسا.
٭٭٭
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يؤرٚضسِٚر ,سئٛيطسيّر,
ثيس ثٛر٘ٚال يبسشيثٛر.ٖٚ
لٛضبالضيت ,ثير اِٚسٚالر,
ثيسثٛر٘ٚال يبسشيثٛر.ٖٚ

ليس ثٝي٘ٝسي ثٝي اٚؼال٘ي,
ايسيٙسيرزي ٞر ثير يب٘ي.
ثٛز زؤضٝيي ,لبر يٛرؼب٘ي,
ثيسثٛر٘ٚال يبسشيثٛر.ٖٚ

آِيٗ ي ِٛٛزٚالٔجبجسير,
ٞر ثير ضئي ٝا ٚليسمب٘جسير.
 ٓٞسئٌٛيسير ٓٞ ,ايٙب٘جسير,
ثيسثٛر٘ٚال يبسشيثٛر.ٖٚ
٭٭٭
آزي آريك ,اؤز ٚسْٛسٛق,
آز آِسازير چٛذالريٙي.
ؤيٛضه٘سي,
ٜ
چبِيطمب٘سي ,ز
آز آِسازير چٛذالريٙي.
زاؼب لبِربٖ ,اٌ ٚٚشير,ٖٜ
لٛجبؼيٙسا ٌ َٛثيشير.ٖٜ
آؼري وسيت ,زرز يؤسٛر,ٖٜ
آز آِسازير چٛذالريٙي.
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آريك ليسي سئٛزي ٌٛجار,
يٚٛا سبِسي ثٛرزا ث ٛار.
ا ٚثير سٟر ,ث ٛثير سٟر,
آز آِسازير چٛذالريٙي.
٭٭٭
ائّچي ٌّسي ليس ائٛي,ٝٙ
ليس ٞريئرز ٜزٚر ٚزاضسير.
چٛذّ ٛثبؼيص ٌشيريّسي,
ليس ٞريئرز ٜزٚر ٚزاضسير.

ٌّٕيطسيّر اِي ز,ِٛٚ
سبدٕيطسيالر ث ٛآ ا.ِٛٚ
ثٛززاٖ ائِٛر ايسشي اِٛٚر,
ليس ٞريئرز ٜزٚر ٚزاضسير.

ا٘ٚجئص ٔبراَ آِيت ا٘ٚالر,
ٛٞيالزيالر ,آدبرزيالر.
ثٛرزا ثئّ ٝايٙب٘ج ٚار,
ليس ٞريئرز ٜزٚر ٚزاضسير.
«آيسيرار» ـ زاٖ «ٔبَزاآر» ـ ا,
« ٔبَزاآر» ـ زاٖ « سٛذسا » يئر.ٜ
ٌّيت يئسي ,ايچسي ٞر,ٜ
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ليس ٞريئرز ٜزٚر ٚزاضسير.

دبرـ دبِشبري ,ثر ـ ثسٌٜي,
 ٓٞآرذبسي ٓٞ ,چؤرٜيي.
ار سئٌٛيسي ,ليس ايسشٌٝي,
ليس ٞريئرز ٜزٚر ٚزاضسير.

ـ ضبٔبٖ؛ ثٝيي ,ليسي زيٙسير,
سب٘ريالري يئر ٜائٙسير.
ارـ آرٚاززير ا٘ٚالر ايٙسي,
ليس ٞريئرز ٜزٚر ٚزاضسير.
٭٭٭
ثٌّ ٛيٙيٗ اري ايٍيز,
ٌّيٗ سئٛيٙج ٌشيرٜ٘سير.
اٛ٘ٚزِٚس ٚآؼري ,آجي,
ٌّيٗ سئٛيٙج ٌشيرٜ٘سير.

ٌّيٗ ٌّرٌ ,ئري زؤٕ٘س,
اٚجب زٚرار ,سيٙيت ائٕٙس.
آريك اٚچ ٌ ٖٛالِسي ,زيٕٙس,
ٌّيٗ سئٛيٙج ٌشيرٜ٘سير.
ٌٛجار ليسال اؤيٛ٘ٛرز,ٚ
ليس ٚئرّٜ٘ر زئييٙيرزي.
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ٌّ ٖٝـ ٌئس ٖٜسئٛيٙيرزي,
ٌّيٗ سئٛيٙج ٌشيرٜ٘سير.
٭٭٭
سيّىِ٘ٝٝيت ,چيرسي ضبٔبٖ,
لْٛي ٌّيطي زٚر ٚاِٚس.ٖٛ
اَ آؼبجي زٚي ٖٛـ زٚي,ٖٛ
لْٛي ٌّيطي زٚر ٚاِٚس.ٖٛ

آرٚاز ـ اٚضبق يٛرٚضسِٚر,
ضبٔبٖ ايّ ٝيؤرٚضسِٚر.
سئٛيٙسيّر ,ايريطسيّر,
لْٛي ٌّيطي زٚر ٚاِٚس.ٖٛ

ضبٔبٖ ثيرز ٜسيّىِ٘ٝٝسي,
سبچ ـ سبلمبِي ويّىِ٘ٝٝسي.
اٚز ٚـ يؤز ٚنؤٍِِ٘ٝٝسي,
لْٛي ٌّيطي زٚر ٚاِٚس.ٖٛ

سسّ ٖٝلبٚاَ ,زيّّ ٖٝلبٚاَ,
زيٙمير ِٛٚٚسبٚا ,اٚٚاَ.
ثير اٚز اٚؼٛر ,ثير اٚز يبٚا,
لْٛي ٌّيطي زٚر ٚاِٚس.ٖٛ
٭٭٭
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ؤيٛرٚر لٛالؼيٕب,
ـ يؤي ة
آغ آيي٘ي اؤِسٚرٔٝييٗ.
٘ ٝآدبرسب لٛي آدبرسيٗ,
آغ آيي٘ي اؤِسٚرٔٝييٗ.

آؼري ,آجي يؤسٛرٜ٘سير,
ايسشي ٌّ٘ٛر ٌشيرٜ٘سير.
س٘ٛساٖ سٛراغ يئشيرٜ٘سير,
آغ آيي٘ي اؤِسٚرٔٝييٗ.

ايّسيريٕالر آيبلسازير,
يبٚا ٌّ٘ٛر لبثبلسازير.
نؤّ٘ ْٛث ٛ٘ٛزٚيٕبلسازير,
آغ آيي٘ي اؤِسٚرٔٝييٗ.

يؤيّر ثيسز ٖٜوٛسٛة زؤ٘ر,
ٌ ٖٛسٛيٛيبر ,اِٚسٚز سؤ٘ر.
ٌّسٚٚ ٝرسب ,ييرسب يئ,ٝٙ
آغ آيي٘ي اؤِسٚرٔٝييٗ.
٭٭٭
ثيسِر يبالٖ زا٘يطب٘يك,
سب٘ري ٔ ٝٙيبالٖ زئٕس.
ثيس يبال٘ب اؤيرٕٜ٘يطيه,
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سب٘ري ٔ ٝٙيبالٖ زئٕس.
ٚار سٌ٘ٛ ,ٛصٚ ,ار يئر ,وِٛه,
چيرسيٗ اٚز ٜث٘ٛالر يؤرٜن.
ز ,ِٛٚيبؼيص اسه ـ اسه,
سب٘ري ٔ ٝٙيبالٖ زئٕس.

ٔٗ اؤز ٛٔٚسبدسيٓ سٙس,ٜ
سب٘ريٓ ,يئر ٜاٚؼٛر يؤ٘س ٜر.
«ٌ ٖٛيؤ٘س ٜرزيٓ » زئسي وٙس,ٜ
سب٘ري ٔ ٝٙيبالٖ زئٕس.

سب٘ريٓ ,سٙي ٞر ٌ ٖٛاؤي,ْٛ
سٙسٙٔ ٖٝيٓ ٌ ,ْٛ٘ٛيؤي.ْٛ
ائطيز يئرز ٜثٞ ٛبي ـ وٛي,ٛ
سب٘ري ٔ ٝٙيبالٖ زئٕس.
٭٭٭
ـ آي ثٛرزاوي ٔٙيٓويّر,
ٔ ٝٙزٜييت ,سٛذٕ٘ٛبييٗ.
ٔٗ ييريّسبْ ,چبثبالسبْ,
ٔ ٝٙزٜييت ,سٛذٕ٘ٛبييٗ.

اؤز اؤزٔٚس ٜايشر اِٚسبْ,
سٛز يِٛٛيال ٌئسر اِٚسبْ.
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اؤِٛة ,يئ ٝٙثيشر اِٚسبْ,
ٔ ٝٙزٜييت ,سٛذٕ٘ٛبييٗ.
ٔٗ لبٖ سر ٜلبريطب٘سا,
اِٛٔٛٚزال زا٘يطب٘سا.
اؤِ ْٛيؤرسس يبسيطيٕسا,
ٔ ٝٙزٜييت ,سٛذٕ٘ٛبييٗ.
٭٭٭
ـ ث ٛائالسي ٘ ٝيؤزِٝيير,
سيِ ٝسب٘ريٓ ,اٚالجبؼي.
ؤ
يبرا ـ ذٛرا ,اؤِ ْٛـ ايشيٓ,
سيِ ٝسب٘ريٓ ,اٚالجبؼي.
ؤ

يبرإ٘يطالر يبراضيمسير,
زٚض٘ٛجٝسي لبريطيمسير.
اؤِ ْٛـ زيريٓ يبديطيمسير,
سيِ ٝسب٘ريٓ ,اٚالجبؼي.
ؤ

اٚز٘ٚشِٛر اٚزٚة ائّي,
يبري زيري ,يبري اؤِ.ٛ
آزاِز يئّي ,لبري ,سئّي,
سيِ ٝسب٘ريٓ ,اٚالجبؼي.
ؤ

ٔٗ ضبٔب٘بْ ,اَ آِشيٙبْ,
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يبرا٘يطسا س ٖٛلبسيٙبْ.
يبِٛاريراْ ائُ آزيٙساٖ,
سيِ ٝسب٘ريٓ ,اٚالجبؼي.
ؤ
٭٭٭
ضبٔبٖ زٚضس ٚاٚيٙبٔبؼب,
اٚيٙب ـ اٚيٙب يؤي ارٜ٘ي.
اَ اٚيٙبسسي ,ليچ اٚيٙبسسي,
اٚيٙب ـ اٚيٙب يؤي ارٜ٘ي.

آؼبجيٙسا زٚي٘ٛجِٝر,
ٌّيٗجيىّر ,اٜيّ٘ٝجِٝر.
ثبذيطيٙسا زٚض٘ٛجِٝر,
اٚيٙب ـ اٚيٙب يؤي ارٜ٘ي.

چٛخ اٚيٙبزي ,سٛرٚوّ٘ٝسي,
زؤض ٛضيطسي ,نؤٚرٜوّ٘ٝسي.
آؼسي ـ ثٛر٘ ٛنؤدٛوّ٘ٝسي,
اٚيٙب ـ اٚيٙب ,يؤي ارٜ٘ي.

سب٘ري اٚزاق ,ضبٔبٖ يبذيٗ,
ا ٚييريّيت ,لبِير ثبيميٗ.
اٚز لٛرذ ,ِٛٛثبذيص يبيميٗ,
اٚيٙب ـ اٚيٙب ,يؤي ارٜ٘ي.
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٭٭٭
ثٛز يبرؼب٘ساٖ ائطيسيّسي,
آغ آيي٘يٗ ٘ريّشيسي.
ائُ ـ اٚثبيب لٛرذ ٛسبِسي,
آغ آيي٘يٗ ٘ريّشيسي.
ويٕي سٛسس ,ٚيئرٚٚ ٜرز,ٚ
ٞر ثير ضئيي ييرسي ,ليرزي.
سؤوس ,ٚرؤوس ,ٚيِٛٛة يبرزي,
آغ آيي٘يٗ ٘ريّشيسي.

ضبٔبٖ لبِسي آيبق آِشسا,
ٞبٔي لبضسي ائُ ـ ائالسساٖ.
ثبؼير يبرزي چبر ٞب چبسسا,
آغ آيي٘يٗ ٘ريّشيسي.

ٌٛجار وسسي لبثبؼيٙي,
ٚٚرٚة ليرزي آيبؼيٙي.
سٛسس ٚز٘يس اٚيالؼيٙي,
آغ آيي٘يٗ ٘ريّشيسي.
٭٭٭
اؤِ ْٛايّ ٝاٚز اٚزٜيسي,
لبٖ ـ لبٖ زئي ٖٝايىي ار.ٖٜ
سٛدٛرِٝضيت زيسيطيرزي,
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لبٖ ـ لبٖ زئي ٖٝايىي ار.ٖٜ

ٞبي ـ ٞبرايسا ايشٕيطسيّر,
ثير ثيريٙي زيسٔيطسيّر.
چٛخ اٚزاؼب ٌئشٕيطسيّر,
لبٖ ـ لبٖ زئي ٖٝايىي ار.ٖٜ
ٞر يئر لب٘ال آَالٕ٘يطسي,
سٛز ـ سٛدراؼب ثٛالٕ٘يطسي.
سٛيب ,لٔٛب لٛيالٕ٘يطسي,
لبٖ ـ لبٖ زئي ٖٝايىي ار.ٖٜ
٭٭٭
ٌ ٖٛثبسب٘سا ثيشسي زؤيٛش,
آيي زٚضٛة لبِسي يئرز.ٜ
ثئُ سٛٔٛي ٛذيرچيّسازي,
آيي زٚضٛة لبِسي يئرز.ٜ

ٌٛجار ا ٛ٘ٚيبَاليب٘سا,
س ٖٛائٛي ٝٙيِٛاليب٘سا.
آِيت يب٘ب سِٛاليب٘سا,
آيي زٚضٛة لبِسي يئرز.ٜ

س ٖٛثبؼيرسي ,س ٖٛيبِٛاريص,
سٛر ٖٚـ سٛر ,ٖٚلبريص ـ لبريص.
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ٌشيرٔٝزي زؤز ,ْٚزٚرٚش,
آيي زٚضٛة لبِسي يئرز.ٜ
٭٭٭
سب٘ري ث٘ٛساٖ آجيمال٘سي,
چٚٛؼ ٖٛسٛسس ٚائُ ـ اٚثب٘ي.
ٔئط ٝيب٘سي ,ز٘يس زاضسي,
چٚٛؼ ٖٛسٛسس ٚائُ ـ اٚثب٘ي.
چبيالر ضيطسي ,سئُ ـ س ٛاِٚس,ٚ
سٛالر زاضسي ,يؤَ ـ يؤَ اِٚس.ٚ
ضيٕطٝن زٚضس ,ٚيئر و َٛاِٚس,ٚ
چٚٛؼ ٖٛسٛسس ٚائُ ـ اٚثب٘ي.

لبيب لٛض ٛآِسي سئّّر,
لب٘بزال٘يت چبدسي يئّّر.
سئّس ,ٜسٛزا ثبسسي ائّّر,
چٚٛؼ ٖٛسٛسس ٚائُ ـ اٚثب٘ي.

لبِد آيبؼب آيي ثبضي,
آ٘بٖ يبذطي ,آسبٖ يبذطي.
يؤيّر ا ,ِٛٚائّّر ٘بضي,
چٚٛؼ ٖٛسٛسس ٚائُ ـ اٚثب٘ي.
٭٭٭
ٌٛجار زٚضسٔ ٚئطِٝر,ٜ
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لبيب لٛض ٛآذشبر ـ آذشبر.
ي ,ِٛٛيبِي ,زؤض ,ٛزاضي,
لبيب لٛض ٛآذشبر ـ آذشبر.

زريٗ ـ زريٗ يؤي ثٛزاللالر,
لبر اؤرس ِٛٛيبسشي زاؼالر.
سرر لبيبالر ,ثٛز ثٛاللالر,
لبيب لٛض ٛآذشبر ـ آذشبر.
وئچيٓ زاؼيٗ ثريسيٙس,ٖٜ
سٛراغ آِيٓ ثيريسيٙس.ٖٜ
اؤِٛس٘ٛسٖ ,زيريسيٙس,ٖٜ
لبيب لٛض ٛآذشبر ـ آذشبر.
٭٭٭
ٔبراَالري ,آييالري,
يؤرز ٖٚزٚرٔب ,زٚرسبٖ اٚرور.
لبرسبَالري ,لٛزؼٖٛالري,
يؤرز ٖٚزٚرٔب ,زٚرسبٖ اٚرور.

چبيالر آذبر زيٕٙس ـ زيٕٙس,
زٚز آؼبجالر يئر ٜائٕٙس.
اٚذٛسبزا لٛش يؤرٕ٘ٚس,
يؤرز ٖٚزٚرٔب ,زٚرسبٖ اٚرور.
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چىيُ يب٘ب ٔئط ٝچ٘ٝي,
سٙس ٖٝثٛسبٖ زاِساٖ ٔٙي.
لٛرز ـ لٛش زاٞب يئٕس ٔٙي,
يؤرز ٖٚزٚرٔب ,زٚرسبٖ اٚرور.
٭٭٭
ٌ ٖٛيؤرٔٝيير ثٛرزا ٔئط,ٝ
ٌ٘ٛسٛز ثيش ٖٝسِٛؽ ٖٛاٚالر.
ايّس ٜثير آي ٌ ٝ٘ٛل٘ٛبق,
ٌ٘ٛسٛز ثيش ٖٝسِٛؽ ٖٛاٚالر.
سب٘ريٓ ٌ٘ٛص دبرال ثٛرا,
چيرسيٗ ثٛرا ليطساٖ ,لبرزاٖ.
ث ٛيئرِري لٛرسبر زارزاٖ,
ٌ٘ٛسٛز ثيش ٖٝسِٛؽ ٖٛاٚالر.

اٌ٘ٛ ِٛٚص ,سِٛسٙٔ ْٚس,ٜ
ث ٛيئرِر ٜسٛش ٌّ٘ٝس.ٜ
ويٓ آييرار سٙي ٔٙس,ٖٜ
ٌ٘ٛسٛز ثيش ٖٝسِٛؽ ٖٛاٚالر.
٭٭٭
ـ آي لبيب لٛشٞ ,برزا لبِسيٗ,
لٛش ثٛرازاٖ وئچ ٝثيّٕس.
ثير ايّسير سٙي ٌسير,ْٜ
لٛش ثٛرازاٖ وئچ ٝثيّٕس.
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ٌ ٖٛزٚؼب٘ب ٌئسير,ٗٔ ْٜ
سؤيّ ٝلٛضٞ ْٛبرزاسبٖ سٗ.
ايٙجيٕيس ٖ زئيٙٔ ٖٝس,ٖٜ
ٜ
لٛش ثٛرازاٖ وئچ ٝثيّٕس.

آي لبيب لٛش لبزاٖ آِيٓ,
ايشيرٔيطٓ يبِي ,ي.ِٛٛ
ٌب ٜلبثبؼبٌ ,بٞسا زاِي,
لٛش ثٛرازاٖ وئچ ٝثيّٕس.
٭٭٭
لبيب لٛضساٖ ايس يؤرٔٝزي,
اٚالجبؼي ثيّٕٝن إِٚبز.
ثير ايُ ٌسزي سبدبٕ٘بزي,
اٚالجبؼي ثيّٕٝن إِٚبز.

چيرسي لٛث ٛسٛدراؼيٙب,
ايسشي ٌ٘ٛص لبثبؼيٙب.
يبضيّّيمالر ليراؼيٙب,
اٚالجبؼي ثيّٕٝن إِٚبز.

ا ٚثبش اٜيسي ,زيس لبسالزي,
ٞبرزاٞ ,ب٘سي ائالسسازي.
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يئر ٜچؤوٛة ,اٚر اٚسالزي,
اٚالجبؼي ثيّٕٝن إِٚبز.
٭٭٭
ثيري وئچسي لبثبؼيٙساٖ,
ثئص ٔيٗ آسيٗ ايّريسيٙسا.
يؤيس ٜلبٔچي سسّ٘ٝيرزي,
ثئص ٔيٗ آسيٗ ايّريسيٙسا.

ث ٛيئر ويٕيٗ ,ايّري ويٕيٗ,
چبديطيرزي آسالر ٔيٗ ـ ٔيٗ.
ويطٝٙييرزي ضيٕطٝن سىيٗ,
ثئص ٔيٗ آسيٗ ايّريسيٙسا.
ـ آر اٚسبراٖ ,ايّري سٛر,ٖٜ
آغ دبدبلّي ,آسچي ار,ٖٜ
آر ثٛيسا لٛش يؤرٔٔٝيس,ٖ ٜ
ثئص ٔيٗ آسيٗ ايّريسيٙسا.
٭٭٭
ـ آر ثٛيسا لٛش اٚالرٔي ٞئچ,
اٚچبر ٌرٜن ي ٍَٛ٘ٛاِٚس.ٖٛ
زئييّٕرز ٜائطيشٕيطٓ,
اٚچبر ٌرٜن ي ٍَٛ٘ٛاِٚس.ٖٛ

اٚچبر اِٚسب ثيسيٓ آسالر,
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لبدالٖ ا٘ٚب ثٛي ٖٛلبسالر.
اٚر يئري ٝٙاِٚسٚز اٚسالر,
اٚچبر ٌرٜن ي ٍَٛ٘ٛاِٚس.ٖٛ

سب٘ري لب٘بز ٚئرس ٝآسب,
اٚچبر ،چبدبر آيب چبسبر.
آي چٔٛبلّي يٛرؼ ٖٛآسب,
اٚچبر ٌرٜن ي ٍَٛ٘ٛاِٚس.ٖٛ
٭٭٭
چؤرٜن ٚئرزي آسچي ا٘ٚب,
لٛث ٛچؤِس ٜث ٛاؤيرٜ٘جسير.
ٌٛجار يئسي ٞئيٌّ ٝسي,
لٛث ٛچؤِس ٜث ٛاؤيرٜ٘جسير.

لبضمب ,وٟر,زٔير ,سٕٙس,
سب٘ي يٛرؼب يئريطيٙس.ٖٜ
ثير زايچب٘ي يٛرٚض٘ٛس,ٖٜ
لٛث ٛچؤِس ٜث ٛاؤيرٜ٘جسير.

سبيسي ثير ـ ثير آسالريٙي,
زئسي يئر ـ يئر آزالريٙي.
ٌٙجّريٗ ,لبرسالريٙي,
لٛث ٛچؤِس ٜث ٛاؤيرٜ٘جسير.
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٭٭٭
لٛث ٛچؤِسٚر ثٛرا  ,آسب,
يؤز يؤرزٚوج ٝيبضيّّيمسير.
ثٛرزا يٛز ـ يٛز ايّري اٚسالر,
يؤز يؤرزٚوج ٝيبضيّّيمسير.

لٛث ٛچؤِ ٖٛآسي ,اٚس,ٛ
آز يبؼيطي ,آز ثِٛٛز.ٚ
يؤ٘سٔ ٜيٗ ـ ٔيٗ زؤَ سٛسِٛٛر,
يؤز يؤرزٚوج ٝيبضيّّيمسير.

زئيٖٝ؛ اٚزاق يٌّ٘ٝ َٛس,ٖٝ
آر سب٘ييبٖ ,آر ثيّ٘ٝس.ٖٝ
ايّري اٚسبر ٌُ حّ ٝسٗ,
يؤز يؤرزٚوج ٝيبضيّّيمسير.
٭٭٭
ايّري ثيرز ٖٜيؤسٛرِٚس,ٚ
زاؼالر لٛدس ٚاؤز يئريٙس.ٖٜ
ز٘يس جٛضٛة چبِربال٘سي,
زاؼالر لٛدس ٚاؤز يئريٙس.ٖٜ

آر يبَالري زاِؽبال٘سي,
يؤي ـ يئر سٛزا چِٛؽبال٘سي.
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سيد ثِٛٛزالر ييرؼبال٘سي,
زاؼالر لٛدس ٚاؤز يئريٙس.ٖٜ

ٌٛجار يٛرٚن ثير آر چبدسي,
اؤٖ چبدبريٗ يؤ٘ ٖٛسبدسي.
ثيرز ٖٜليرٔب٘ج سسي لٛدس,ٚ
زاؼالر لٛدس ٚاؤز يئريٙس.ٖٜ
٭٭٭
ث ٛيئٙيّٕس يؤزَِٜيىس,ٖٜ
يؤي زيىسيٙسي ,يئر اٚزل٘ٛس.ٚ
ويطٙرسيسٖ٘ ,ريّشيسٖ,
يؤي زيىسيٙسي ,يئر اٚزل٘ٛس.ٚ

زاغ سيشرٜزي ,ثِٛٛز لٛرذس,ٚ
لبٔچي سبيبق ضيٕطٝن چبذسي.
٘ٚ ٝارزيسب؛ ييرسي ,يبذسي,
يؤي زيىسيٙسي ,يئر اٚزل٘ٛس.ٚ
چبدسي ايّري زٚالي ـ زٚالي,
ث ٛز٘يسزير ,يٛذسب وي چبي.
چٔٛبق ,لبٔچيٛٞ ,يس ٚـ ٞبراي,
يؤي زيىسيٙسي ,يئر اٚزل٘ٛس.ٚ
٭٭٭
وئچٕيطيٙسٖ سؤز آچسي ا,ٚ
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ؤرٖ ي َٛزئٕٝوسير.
وئچٕيص؛ ا ٜ
اؤز ثبضيٙب ٌّّ٘ٝرز,ٖٜ
ؤرٖ ي َٛزئٕٝوسير.
وئچٕيص؛ ا ٜ

آغ آييزاٖ ,لبيب لٛضساٖ,
يؤي ثٛزاللساٖ ,لبرِي ليطساٖ.
لبرا لبيب ,زٚر ٚزاضساٖ,
ؤرٖ ي َٛزئٕٝوسير.
وئچٕيص؛ ا ٜ

ـ ٌئسٜن ثيسيٓ ائ ٜٛار,ٖٜ
زا٘يص ثيسيٓ ائّٞ ٝرز.ٖٜ
ز٘ٝ٘ٚيٙس ,ٖٜثٌ٘ٛ٘ٛ ٛس,ٖٜ
ؤرٖ ي َٛزئٕٝوسير.
وئچٕيص؛ ا ٜ
٭٭٭
ائّّر چيرسي لبثبؼيٙب,
ٌٛجار زؤ٘ٛة زٚؼٕبالضسي.
ليٕيس ايچسي ,چؤرٜن وسسي,
ٌٛجار زؤ٘ٛة زٚؼٕبالضسي.
زئسيّروي ,ثيسيه اٚؼالٖ,
سٙيٗ ايشٕيص آسبٖ ـ آ٘بٖ.
زٚؼٕبالرزير يئرز ٜلبالٖ,
ٌٛجار زؤ٘ٛة زٚؼٕبالضسي.

www.turuz.com

110

آتا (پوئما ـ ائپوس)

Söhrab Tahir

گؤيجه يازيالر

ٌّيت چبسسي زٚؼٕب ائّ,ٝ
لٛث ٛيئرز ٖٜلٛث ٛچؤِ.ٝ
ٌٛجار آزي زٚضس ٚزيّ,ٝ
ٌٛجار زؤ٘ٛة زٚؼٕبالضسي.
٭٭٭
ثير ليس چيرسي اٚرسبِيؽب,
ييرچيٗ.
چيٍيِٗري آغ ؤ
ـ ٔ ٓٙزئسي ا ٚلبيب لٛش,
ييرچيٗ.
چيٍيِٗري آغ ؤ

ٔٙيٓ ي ,ِْٛٛسٙيٗ ي,ِٖٛٛ
ل٘ٛس ْٚثٛرا ,ثٛرزا لبِسيٓ.
زؤ٘ٛة يؤز َٜثير ليس اِٚس,ْٚ
ييرچيٗ.
چيٍيِٗري آغ ؤ

سٙسٙٔ ,ٌّٕٝ ٜس,ٌّٕٝ ٜ
ٚئرٜن ثٛرزا ثيس اَ ـ اِ.ٝ
زٚؼٕب اٚالق زٚؼٕب ائّ,ٝ
ييرچيٗ.
چيٍيِٗري آغ ؤ
٭٭٭
ـ ٔٙس ٜسبدسيٓ ث ٛائّّرز,ٜ
آسب ـ آ٘ب ,ثبجي ـ لبرزاش.
چٛخ زٚالضسيٓ ,چٛخ آذشبرزيٓ,
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آسب ـ آ٘ب ,ثبجي ـ لبرزاش.

ذٛضٌّ ْٛسي ث ٛيئرِرز,ٖٜ
آر ثسّٝيٗ ث ٛائّّرز.ٖٜ
لبالجبؼبْ سيسي,ٗٔ ّٝٙ
آسب ـ آ٘ب ,ثبجي ـ لبرزاش.

سٗ ٞبرزايسيٗ لبيب لٛض,ْٛ
ٌّسيٓ س ٗٔ ٝٙلٚٚٛضس.ْٚ
ٌرٜن سيس ٗٔ ٜلبريطيٓ,
آسب ـ آ٘ب ,ثبجي ـ لبرزاش.
٭٭٭
ـ ايٙسي آزيٓ ليس اٚچبرزير,
لٛرز زريسي ٌئي ٖٝاٚؼالٖ.
سٗوي ٔٙي آذشبريرزيٗ,
لٛرز زريسي ٌئي ٖٝاٚؼالٖ.

آِسبٖ ٔٙي سئٛيٙر,ْٜ
ٌّيٗ زٌ ٛ٘ٚئييٙر.ْٜ
ائُ ايچيٙس ٜاؤيٖٛر,ْٜ
ٌئي ٖ اٚؼالٖ.
لٛرز زريسي ٜ
سٞ ٝٙر ٌ ٖٛآر سبؼبراْ,
سه اِٚسبٔسا؛ جٛر زٚؼبراْ.
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س ٝٙآ٘بٖ سه ثبذبراْ,
لٛرز زريسي ٌئي ٖٝاٚؼالٖ.
٭٭٭
ايّّر وئچسي ,يبضي آرسسي,
ٌٛجس ٖٜزٚضس ٚاٚٚچٌٛ ٛجار.
ثبش آؼبرزي ,زؤش زاراِسي,
ٌٛجس ٖٜزٚضس ٚاٚٚچٌٛ ٛجار.

اٚؼِٛالري ايٍيز ,لٛضب,
ثيري ثبجبر ,ثيري اٚچبر.
ٌٙجِيٍيٙي ٚٚرز ٚثبضب,
ٌٛجس ٖٜزٚضس ٚاٚٚچٌٛ ٛجار.

چٛخ سئٛيرزي زاؼي ـ زاضي,
ليس اٚچبري ،لبيب لٛض.ٛ
اٚچ ي َٛيٛز ٜچبسسي يبضي,
ٌٛجس ٖٜزٚضس ٚاٚٚچٌٛ ٛجار.
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ايىيٙجي لبدي؛
ثبجبر سؤيّ٘ٝجي
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ليرخ ايُ وئچسي ,ثبجبر ,ايٍيز ار اِٚس,ٚ
اؤز ٌّيطي ,يبسيٕي ٚار ٞر يبضيٗ.
آرسيت ـ آرسيت ثٛي ٛاِٚس ٚليرخ لبريٙج,
اؤز ٌّيطي ,يبسيٕي ٚار ٞر يبضيٗ.

ا ٚآسچي ايسي ,ا ٚاٚٚچٛيس ,ٚآسيجي,
اٜيٙيٙسٜج ٝليّيٙج ثبسٕبز يبديٙجي.
سيييرٔبيسي يٛز ثبسٕبّ٘يك ليّيٙجي,
اؤز ٌّيطي ,يبسيٕي ٚار ٞر يبضيٗ.

ا ٖٚيبضيٙسا ايىي لٛرز ٚثٛؼٕٛضس,ٚ
لبدال٘الريٗ زؤضّريٙي سبؼٕيطسي.
زؤيٛضّرز ٜضيٕطٝن اِٛٚة ,ضبذٕيطسي,
اؤز ٌّيطي ,يبسيٕي ٚار ٞر يبضيٗ.
٭٭٭
ا ,ٚثيسٚٚج ٛاِّي آؼبج آسيرزي,
لٌٛ ِٖٛٛج ,ٛثبضيٗ ايچي ثير ٌرٜن.
ثير اِيّ ٝثئص يٛز آسي زارسيرزي,
لٌٛ ِٖٛٛج ,ٛثبضيٗ ايچي ثير ٌرٜن.
آر ٔيٙيرزي؛ آسيٗ ثئّي سيٙيرزي,
اٚخ آسيرزي؛ زٜيٗ يئرِر يب٘يرزي.
سٛالزال٘يت آؼبجالرا لٛ٘ٛرز,ٚ
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لٌٛ ِٖٛٛج ,ٛثبضيٗ ايچي ثير ٌرٜن.

ثٛي ـ ثٛذٌٛ ,ٛ٘ٛج ,ٛثبضي ثير ايسي,
سؤز ,ٚاؤز ٚآِِٛٚٛيس ,ٚلْٛرٚيز.ٚ
ايٍيز ثبجبر زاغ يؤٚزِٜي ار ايسي,
لٌٛ ِٖٛٛج ,ٛثبضيٗ ايچي ثير ٌرٜن.
٭٭٭
آر زريسي ٌئييٕٙيطسي اٜيٙي,ٝٙ
ايسشي ,سٛيٛق يؤسٛرٔٝيير ثٌ ٛئييٓ.
آسبسي٘يٗ لٛرز زريسي اٚسشِٝيه,
ايسشي ,سٛيٛق يؤسٛرٔٝيير ثٌ ٛئييٓ.

ثٌ ٛئييّٕ ٝچِٛال٘يجسير ايشي آر,
ث ٛچ َٛايّ ٝثٛزاللالرزا اٚزاٖ ,يبر.
ثٌ ٛئييٕس ٖٜثٛرزا ٌئيير چٛخ ائالر,
ايسشي ,سٛيٛق يؤسٛرٔٝيير ثٌ ٛئييٓ.

ضبذشبالرا ,سبزالالرا آِيطير,
ثٛزلٛرزالرا لبريطبراق اٚالضير.
اٚزا ,سٛيب ,لبرا ،چ ٝٙثٛالضير,
ايسشي ,سٛيٛق يؤسٛرٔٝيير ثٌ ٛئييٓ.
٭٭٭
ليس اٚچبريٗ آغ ِِٝٝيي آِٙيٙسا,
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 ٓٞاٚچبرزير ٓٞ ,اٚزٜرزير آغ ِِٝٝن.
اٚچٛة ,اٚزٚر چٛخ اٚزاؼب ا٘ٛ٘ٚال,
 ٓٞاٚچبرزير ٓٞ ,اٚزٜرزير آغ ِِٝٝن.

آسبسيٙساٖ زؤيٛضىِٗيه ثٛرج آِيت,
چٛخ لب٘جيّساٖ آجيؽيٙساٖ اؤج آِيت.
ائُ ـ اٚثبزاٖ ,زٚؼرِٛٚلساٖ ٌٛج آِيت,
 ٓٞاٚچبرزير ٓٞ ,اٚزٜرزير آغ ِِٝٝن.

چيٗ ائّّيي ٝثبجبر چٛذساٖ سب٘يمسير,
ذبلب٘الريٗ چٛذ ٛا٘ٚساٖ يب٘يمسير.
چٛخ آجيمبٖ يؤز ٚا٘ٚساٖ ليذيمسير,
 ٓٞاٚچبرزير ٓٞ ,اٚزٜرزير آغ ِِٝٝن.
٭٭٭
ـ لبيب زؤضّ ,ٛلٚٛاق ثٛيّ ٛثبجبريٓ,
سٗ اٛ٘ٚسٕب آ٘بٖ ٚئرِِٝٝ ٖٜيي.
ائُ يِ٘ٛٛسا ٚٚرٚضب٘سا ,زٚرا٘سا,
سٗ اٛ٘ٚسٕب آ٘بٖ ٚئرِِٝٝ ٖٜيي.

چٛخ زايبٕ٘ب اؤز يئريٙس ٜلٛچ ثبالْ,
زؤرز يب٘يٙي لب٘جيُ آِسب؛ اٚچ ,ثبالْ.
يئر اٚز٘ٚس ٜيئٙي يِٛالر آچ ثبالْ,
سٗ اٛ٘ٚسٕب آ٘بٖ ٚئرِِٝٝ ٖٜيي.
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ٔٗ لبيب لٛش زأبريٙساٖ اٚال٘بْ,
ٌرٜن اِٚسب ٔيٗ ايُ زيري لبال٘بْ.
اؤز يبضيٕي ٔٗ ٚئرٔيطٓ ثبالٔب,
سٗ اٛ٘ٚسٕب آ٘بٖ ٚئرِِٝٝ ٖٜيي.
٭٭٭
ثير زٚضرِيه زٚضس ٚثيرٌ ٖٛث ٛائّ,ٝ
اٚ ٛ٘ٚئر ٖٜسب٘ريٚ ,ئرير ثٛ٘ٛزا.
ا ٚايسشٝزي ث ٛائّّري سيٙبسيٗ,
اٚ ٛ٘ٚئر ٖٜسب٘ريٚ ,ئرير ثٛ٘ٛزا.

لبرا يبرا سٛسس ٚلٛث ٛآسالري,
چيچٝن آِسي وؤردِٝري ,لبرسالري.
ليز ـ لٛرالّيك اويِٗري ,اٚسالري,
اٚ ٛ٘ٚئر ٖٜسب٘ريٚ ,ئرير ثٛ٘ٛزا.

چٛخ يبِٛارزي يئر ,ٜيؤي ٝضبٔب٘الر,
ٚئج ٚئرٔٝزي ,اؤِسٌ ,ٚئشسي لبال٘الر.
ثِٛٛز ائط ٖٝوٟر آسالر ,لٛال٘الر,
اٚ ٛ٘ٚئر ٖٜسب٘ريٚ ,ئرير ثٛ٘ٛزا.
٭٭٭
ـ ضبٔبٖ يبِٛار ,ضبٔبٖ ثيرزْ لبْ ائّ,ٝ
ثس ٞبرزازير نؤّ٘ ٛيٛذب سب٘ريالر.
زٚضرِيىس ٖٜچيربر ثيسيٓ ث ٛائّي,
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ثس ٞبرزازير نؤّ٘ ٛيٛذب سب٘ريالر.
يٛز ـ يٛز اؤِسٔ ,ٚيٗ ـ ٔيٗ آزاْ وئچيٙسي,
زئي ٖٝزيرِيه زاٞب ثيرج ٝايچيٕسي.
ٖ ا ٚچ٘ٛس,ٚ
ثس ثير ثئّ ٝسب٘ري يؤرٜ ٖٜ
ثس ٞبرزازير نؤّ٘ ٛيٛذب سب٘ريالر.

ائُ ليريّسي ,چؤَ لبراِسي اؤِٔٛس,ٖٜ
سٖ زٚؼ ٛيئّيٙس.ٖٜ
ايسشي ـ ايسشي ا ٜ
ثيس يبِٛاراق ويٕ ,ٝسب٘ري زيّيٙس,ٜ
ثس ٞبرزازير نؤّ٘ ٛيٛذب سب٘ريالر.
٭٭٭
اٚز ٚلٛيّ ٛلبِسي چٛخ ـ چٛخ ضبٔب٘الر,
وٛسٛثس٘س ٝسب٘ريساٖ.
ٜ
سبح اؤزٛ٘ٚ
ؤيج زؤيسِٚر,
آغ ثيرچىّر اٚسساٖ ز ٜ
وٛسٛثس٘س ٝسب٘ريساٖ.
ٜ
سبح اؤزٛ٘ٚ

ثبجبر اٚٚزاٖ لبييشٕيطسي ثٛش اَِ,ٝ
ث ٝ٘ ٛليرؼيٗ ٝ٘ ,اؤَٔٚسٚر ٝ٘ ,يئّّر.
يئ ٝٙثئّ ٝزٚضر اِٚس ٚث ٛائّّر,
وٛسٛثس٘س ٝسب٘ريساٖ.
ٜ
سبح اؤزٛ٘ٚ

ائُ ليريّير ,ضبٔبٖ ٔ ٝٙايص ثٛيٛر,
اؤِ ْٛآجسير ٘ ٝزايب٘ير ٝ٘ ,زٚيٛر.
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ٞبرا ٌئسيٓ ,سؤيّٞ ٝبرا اٚز لٛي,ْٛ
وٛسٛثس٘س ٝسب٘ريساٖ.
ٜ
سبح اؤزٛ٘ٚ
٭٭٭
ضبٔبٖ زئسي :ث ٛايص ثيسز ٖٜاٚزالسير,
سب٘ري زئييُ ,ث ٛيبٔب٘يٗ ايطيسير.
ييسٜج,ٝ
يئر آِشيٙسا ,يئر اٚسش٘ٛس ,ٜؤ
سب٘ري زئييُ ,ث ٛيبٔب٘يٗ ايطيسير.

ٚئج ٚئرٔٝزي وسيه ,ثبؼيص ,يبِٛاريص,
إٔٚب يبٔبٖ سب٘ريسيٙساٖ سٗ ثبريص.
ثئٌّ ٝئشس ٝدٛزٚالجبق يبرا٘يص,
سب٘ري زئييُ ,ث ٛيبٔب٘يٗ ايطيسير.

ٔٗ ضبٔب٘بْ ث٘ٛساٖ س٘ٛرا ٘ئيّٝر,ْٜ
يب٘يت ـ يب٘يت اؤز ـ اؤز ٝٔٚيؤيٝٙر.ْٜ
ثبرٔبؼيٕي ,زٚزاؼيٕي چئيٝٙر,ْٜ
سب٘ري زئييُ ,ث ٛيبٔب٘يٗ ايطيسير.
٭٭٭
ـ ٔٗ ٌئسير ْٜيبٔب٘الرال ٚٚرٚضب,
يبٔبٖ ٌرٜن يئر اٚز٘ٚس ٖٜلٚٚٛال.
ثير ي َٛيؤسشر ٔ ,ٝٙاؤ٘ج ٝاٚؼٛر زئ,
يبٔبٖ ٌرٜن يئر اٚز٘ٚس ٖٜلٚٚٛال.
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ا ٚيٛؼرِٛٚة آجّيك ,اؤِ ,ْٛآؼريساٖ,
ا ٚاٚزالسير زٚر ،ٚآري ،زٚؼرٚزاٖ.
ؤيٛن سب٘ريساٖ,
ا ٚلٛرذٕبيير زئي ٖٝة
يبٔبٖ ٌرٜن يئر اٚز٘ٚس ٖٜلٚٚٛال.
ٔٗ ٌئسير ٗٔ ,ْٜسبدبراْ يبٔب٘ي,
ٔٗ وئچٝر ْٜزاؼي ,زاضي ,زٔٚب٘ي.
ثير ي َٛيؤسشر ,ي ,َٛثبضيٙب زٚال٘يٓ,
يبٔبٖ ٌرٜن يئر اٚز٘ٚس ٖٜلٚٚٛال.
٭٭٭
ـ يبٔبّ٘يؽيٗ ٘ئچ ٝـ ٘ئچ ٝاٚزٚ ٚار,
يئر اٚسش٘ٛس ,ٜيئر آِشيٙسا ,يؤيسٜزير.
ا ٚزيٙجّيييٗ ,سبؼالّٔيؽيٗ لب٘جيّي,
يئر اٚسش٘ٛس ,ٜيئر آِشيٙسا ,يؤيسٜزير.

سٗ ٌئس ٖٜيئر؛ ٌئسٜر ـ ٌّٕس آزال٘ير,
اٚرزا ٞر ضئي يب٘ير ,سيٙير ,اٚزال٘ير.
زاؼالر ,چبيالر ,يِٛالر ايىي لبسال٘ير,
يئر اٚسش٘ٛس ,ٜيئر آِشيٙسا ,يؤيسٜزير.

چشيٗ ٌئسيت سٗ اٚرا٘ي سبدبرسبٖ,
چشيٗ اٚرزا سٗ آسيٙي چبدبرسبٖ.
ٔٗ سبدبراْ اٌر ٔٙي آدبرسبٖ,
يئر اٚسش٘ٛس ,ٜيئر آِشيٙسا ,يؤيسٜزير.
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٭٭٭
ـ ٞبيسي سذر ,ٖٜائُ ـ ائالسيٓ ليريّسي,
ٌٛجِ ,ٝچِٓ ,ٝاَِ ٝزٚي ٖٛآچيالر.
آسيُ سٙس ٜايشي آسيٗ سروي,ٝٙ
ٌٛجِ ,ٝچِٓ ,ٝاَِ ٝزٚي ٖٛآچيالر.
ايشي آسيٓ؛ ِِٝٝن ثبؼال آِٙيٙب,
زاراق چىيٓ ,ثبرٔبق لبسيٓ يبِيٙب.
ثيسي آدبر زؤيٛش ـ ٚٚرٚش يِ٘ٛٛب,
ٌٛجِ ,ٝچِٓ ,ٝاَِ ٝزٚي ٖٛآچيالر.

ضبٔبٖ يؤسٛر ٌئييٕيٙي ,زؤ,ّٛ٘ٛٞ
يؤسشر ٔ ٝٙسب٘ريالريٗ ي.ِٛ٘ٛٛ
ثيس يؤسشرٜن اؤِّٔٛر ٜاؤِ,ٛٔٛ
ٌٛجِ ,ٝچِٓ ,ٝاَِ ٝزٚي ٖٛآچيالر.
٭٭٭
ؤيٛن سب٘ري ٔٗ ثبجبراْ ,لبدي آچ,
ـة
ثبش اٜيير ,ْٜاٚز سٛسٛراْ لبديٙب.
ثٛرزا ٔٙي اٚز ٚلبرا ائيّ,ٝٔٝ
ثبش اٜيير ,ْٜاٚز سٛسٛراْ لبديٙب.

ؤيٛن سب٘ري ,سٙي زئييت ٌّ,ٓ٘ٝ
ة
يئر يؤسشرسٗ ,اؤز يئريٕي ثيّ.ٓ٘ٝ
زئسٖٙٔ ,سٌ ٜئسيت اؤِ,ٓ٘ٝ
ٜ
سٗ اؤَ
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ثبش اٜيير ,ْٜاٚز سٛسٛراْ لبديٙب.

ؤيٛن سب٘ري ,اؤزٌ ٖٚؤسشر ي,ٝٙٔ َٛ
ة
ايطيك اٚج ,ٛسب٘ري ٌٛج ٛا.ٝٙٔ َٚ
ث ٛچبرديطسا اٚسشّٛ٘ٛي ٛآَ ٔ,ٝٙ
ثبش اٜيير ,ْٜاٚز سٛسٛراْ لبديٙب.
٭٭٭
اٚچ ٌ ٖٛچىسي ثٚٚ ٛرٚضٕب ,ثٛؼٛضٕب,
لب٘يٗ س ٛ٘ٛيب ثبريطسير ,يب اؤِ.ْٛ
ثبسيّٕبزي لبرا يبرا سب٘ريسي,
لب٘يٗ س ٛ٘ٛيب ثبريطسير ,يب اؤِ.ْٛ

ثيرزٖ لبدالٖ سسي ٌّسي ٔئطٝزٖ,
ثرن زيىسيٙسي ,ث ٛ٘ٛسب٘ري ائطيشجٝن.
يؤز آچيّسي ,يؤز ٚلبّ٘ي ضٛضٝزٖ,
لب٘يٗ س ٛ٘ٛيب ثبريطسير ,يب اؤِ.ْٛ

زٚز سٛضالزي ثبجبر ايشي اٚذ,ٛ٘ٛ
اٚخ ليسارسسي س َٛيؤز ٖٛ٘ٚآؼيٙي.
ا ٚثيري اٚخ س٘ٛب ٚارزي ليسؼيٙي,
لب٘يٗ س ٛ٘ٛيب ثبريطسير ,يب اؤِ.ْٛ
٭٭٭
يئ ٝٙثير سس ائطيسيّسي آرذبزاٖ,
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ـ سٙي سئٛير ,يؤرٔٝيٝز ٜيؤز ْٚيٛخ.
لبييز ٌئري ,لٛرذ٘ٛج سب٘ري اؤ٘سٜزير,
سٙي سئٛير ,يؤرٔٝيٝز ٜيؤز ْٚيٛخ.

ا ,ٚليسزيرٔب سب٘ريسيسير ,لب٘بزِي,
 ٓٞجبيٙبلّي ٓٞ ,زيطّيزير ٓٞ ,آسّي.
ثئُ زريسي ,ثبش سٛٔٛي ٛثئص لبسسير,
سٙي سئٛير ,يؤرٔٝيٝز ٜيؤز ْٚيٛخ.

سبغ اٚٚج٘ٛساٖ ٚٚرسبٖ؛ ايطي ثيشٝجه,
اٚز ـ آِٚٛا ثٛرٝ٘ٚجهٌ ,ئسٜجه.
يئر اٚز٘ٚسٖ چىيّٝجه ,ايشٝجه,
سٙي سئٛير ,يؤرٔٝيٝز ٜيؤز ْٚيٛخ.
٭٭٭
اٚچ ٌ ٖٛس٘ٛرا اٚچٛة ٌّسي ليسزيرٔب,
ٞرزٖ اؤِ ْٛاؤز ا ٛ٘ٚٚٚسسّٝيير.
ثٛؼبزيٙساٖ اٚزِ ٛايي ٝٙيبؼيرزي,
ٞرزٖ اؤِ ْٛاؤز ا ٛ٘ٚٚٚسسّٝيير.

ـ ثير سب٘رييبْ ٔٗ ليسزيرٔب آزيٙسا,
يب٘سيراراْ سيسي ليسيُ اٚزٔٚسا.
ايي ْٝٙوئچير زاضيٗ يئشسي لبسيٙساٖ,
ٞرزٖ اؤِ ْٛاؤز ا ٛ٘ٚٚٚسسّٝيير.
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ثبجبر زئسي؛ ـ ثيس ثبريطب ٌّٕيطيه,
ؤيٛنٌٛ ,جّ ٛسب٘ري ثيّٕيطيه.
سٙي ة
ثيس چٛذسا٘سير ليسزيرٔبزاٖ اؤِٕٛضٛن,
ٞرزٖ اؤِ ْٛاؤز ا ٛ٘ٚٚٚسسّٝيير.
٭٭٭
ا٘ٚسا ٌّيٗ لٛجبلالضبق ,اَ سٛسبق,
اؤَّ٘ ٜرزٖ ٘ ٝلٛرذٛس ٛسب٘ريٙيٗ.
ٔٗ ٌئسيرْ يئر اٚز ٝ٘ٚثير زاٞب,
ؤَ ّ٘رزٖ ٘ ٝلٛرذٛس ٛسب٘ريٙيٗ.
ا ٜ

ليراجبؼبْ ٔبَ ـ لبرا٘ي ثٛس ـ ثٛس,ٖٛ
ٔيٗ ـ ٔيٗ ِٚٛؼب ,زٜيٕ ٝزٚضر ,ارنؤي.ٖٛ
لبالجبؼبْ لٛث ٛچؤِس٘ ٜئچ,ٌٖٛ ٝ
ؤَ ّ٘رزٖ ٘ ٝلٛرذٛس ٛسب٘ريٙيٗ.
ا ٜ

يؤرٚضسِٚر ,اَ سٛسسٚالر ل٘ٛبلالر,
ثبجبر چيرسي اٚرسبِيؽب يبرالال.
ٚٚرز ٚا ٖٛ٘ٚزٚز اٚٚج٘ٛساٖ ثيچبلال,
ؤَ ّ٘رزٖ ٘ ٝلٛرذٛس ٛسب٘ريٙيٗ.
ا ٜ
٭٭٭
ٌب ٜليٛريّسيٌ ,ب ٜچئٛريّسيٌ ,ب ٜآضسي,
آزاْ ثير جٛر ,يبٔبٖ يٛز جٛر اؤِرٔيص.
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يؤيسٖ زٚضٛة ,يبسشيال٘سي يئرز ٜا,ٚ
آزاْ ثير جٛر ,يبٔبٖ يٛز جٛر اؤِرٔيص.

چيرسي اٚز ٜآجّيك ,ليشّيك ,لٛرالّيك,
ييؽيٙجبلسير ثٛرزا ,يٛذسب ل٘ٛبلّيك.
ٞر يبٖ جبزارٞ ,ر يبٖ لٛي ,ٛثبسبلّيك,
آزاْ ثير جٛر ,يبٔبٖ يٛز جٛر اؤِرٔيص.

اٚچ ثٛيٛٙزِ ,ٛاٚچ لبريٗدب ,اٚچ يِٛٛق,
زئسي؛ يئرز ٜثيس زيرِيٍي دٛزٚرٚق.
ليريت ائّي ,ا٘ٚب س ٖٛائ ٛلبزيريك,
آزاْ ثير جٛر ,يبٔبٖ يٛز جٛر اؤِرٔيص.
٭٭٭
ثبجبر ليّيٙج لبِسيرا٘سا زٚرزٚالر,
زاش ـ وسسٝوّ ,ٝاٚذال اٚٚ ٛ٘ٚرزٚالر.
يٛز ـ يٛز آرسيتٞ ,ر ثير يئري سبرزيالر,
آزاْ ثير جٛر ,يبٔبٖ يٛز جٛر اؤِرٔيص.

آجّيك چيرسي سٛدجٛز ايّ ٝآرايب,
ايسشٝزي وي ,اؤز ثبضيٙي لٛرٚيب.
آ٘جبق ثبضي زٚز آيريّسي يبرييب,
آزاْ ثير جٛر ,يبٔبٖ يٛز جٛر اؤِرٔيص.
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ليشّيك يب٘بر ليّيٙجي٘ي اٚزاِشسي,
ثبجبر اٚز ٖٚثيساٚج٘ٛب اَ آسسي.
ٚٚرٚة ا ٛ٘ٚثبضي اٚسش ٝاٚجبِشسي,
آزاْ ثير جٛر ,يبٔبٖ يٛز جٛر اؤِرٔيص.
٭٭٭
ؤيٛن سب٘ري ٔٗ ثبجبراْ ,لبدي آچ,
ـة
ثبش اٜيير ,ْٜاٚز سٛسٛراْ لبديٙب.
ثٛرزا ٔٙي اٚز ٚلبرا ائيّ,ٝٔٝ
ثبش اٜيير ,ْٜاٚز سٛسٛراْ لبديٙب.

ؤيٛن سب٘ري ,سٙي زئييت ٌّ,ٓ٘ٝ
ة
يئر يؤسشرسٗ ,اؤز يئريٕي ثيّ.ٓ٘ٝ
زئسٖٙٔ ,سٌ ٜئسيت اؤِ,ٓ٘ٝ
ٜ
سٗ اؤَ
ثبش اٜيير ,ْٜاٚز سٛسٛراْ لبديٙب.

ؤيٛن سب٘ري ,اؤزٌ ٖٚؤسشر ي,ٝٙٔ َٛ
ة
ايطيك اٚج ,ٛسب٘ري ٌٛج ٛا.ٝٙٔ َٚ
ث ٛچبرديطسا اٚسشّٛ٘ٛي ٛآَ ٔ,ٝٙ
ثبش اٜيير ,ْٜاٚز سٛسٛراْ لبديٙب.
٭٭٭
ث ٛويٓ اٚال ,ا٘ٚب ٞئچ ٘ ٝثبسٕبيير,
اؤِسٌ ,ٚئشسي آجّيك ,ليشّيك ,لٛرالّيك.
٘ٝي ٝسب٘ري ا ٛ٘ٚيئييت ,اٚسٕبييت,
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اؤِسٌ ,ٚئشسي آجّيك ,ليشّيك ,لٛرالّيك.

لٛرالّيؽيٗ ضبلميّسازي زيطّري,
ضيطسي ثيرزٖ اٚز ,ٚثبضي ,زؤضّري.
ؤوس ٚضيطّري,
ثبجبر ٚٚرز ,ٚوسسي ,ر
اؤِسٌ ,ٚئشسي آجّيك ,ليشّيك ,لٛرالّيك.

ـ آِذيس سب٘ري ,اؤز ٖٚيئشيص ٞبرايب,
ضيٕطٝيي ٔيٗ ,اؤز ٖٚچبسسير ثٛرايب.
يئّيٗ ,سئّيٗ ,اٚز ٖٚثٛرزا يبرايبر,
اؤِسٌ ,ٚئشسي آجّيك ,ليشّيك ,لٛرالّيك.
٭٭٭
ثير سس ٌّسي ٔٗ آِذيسٓ ,ثٛرزايبْ,
سب٘ريسييبْ ٔٗ سبٚاضيٗ ,ليرؼيٙيٗ.
سيسي ليراٖ ثبجبر سيسزٖ لٛچبلسير,
سب٘ريسييبْ ٔٗ سبٚاضيٗ ,ليرؼيٙيٗ.

ثير سبٚاضال يئرزٚ ٝ٘ ٜار ليراراْ,
ضيٕطٝن ٔيٙيت ,يئري ,يؤي ٛيبراراْ.
زاؼيساراْ ٗٔ ,يئٙيسٖ لٛراراْ,
سب٘ريسييبْ ٔٗ سبٚاضيٗ ,ليرؼيٙيٗ.

سيس يب اؤِ ,ٖٛيب زا ٔ ٝٙلٚٚٛض,ٖٛ
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يب لبييسيٗ يئر اٚز ٝ٘ٚيٚٚٛض.ٖٛ
يب زا لبِيت يؤر ٖٚزازيٗ سبٚاضيٗ,
سب٘ريسييبْ ٔٗ سبٚاضيٗ ,ليرؼيٙيٗ.
٭٭٭
ثبجبر زئسي؛ ـ ايشي آسيٓ اٚچ يؤي,ٝ
ضيٕطٝن يئرزٌٛ ٜجّ ٛاِٛٚر آزأساٖ.
لٛر٘ٚبريك يئّسٖ ,سئّسٖ ,ضيٕطٝوسٖ,
ضيٕطٝن يئرزٌٛ ٜجّ ٛاِٛٚر آزأساٖ.

اٚچٛةٌ ,ئشسي اٚچ ٛثيرزٖ يؤيّر,ٜ
اٚخ يبؼسيرزي ثبجبر يؤيسٖ ٞر يئر.ٜ
ضيٕطٝن چبذسي ,يبذسي يئر ٜيٛز ور,ٜ
ضيٕطٝن يئرزٌٛ ٜجّ ٛاِٛٚر آزأساٖ.

آِذيس ٔيٙسي ضيٕطٝييٙي ,چبدسي ا,ٚ
يؤي لبسيٙسا ايشي آسي سبدسي ا.ٚ
اٚزِ ٛضيٕطٝن ليّيٙجيٙي لبدسي ا,ٚ
ضيٕطٝن يئرزٌٛ ٜجّ ٛاِٛٚر آزأساٖ.
٭٭٭
ثبجبر ليرزي ضيٕطٝوّري اٚرسبزاٖ,
ؤوٛر ضيٕطٝيي.
يؤيس ٜليّيٙج ليريت ,ر
ٚٚرٚة سبِسي ضيٕطٝن آسيٗ ثبضيٙي,
ؤوٛر ضيٕطٝيي.
يؤيس ٜليّيٙج ليريت ,ر
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لبٖ اِ٘ٝسي ,آغ ثِٛٛزالر ِيُ اِٚس,ٚ
يبؼيص يبؼسي ,اٚز ـ آِٚٛزاٖ سئُ اِٚس.ٚ
يؤي ٌٛرالزي ,چٚٛؼ ٖٛاِٚس ,ٚيئُ اِٚس,ٚ
ؤوٛر ضيٕطٝيي.
يؤيس ٜليّيٙج ليريت ,ر

يئر ٜيبؼسي ليريك ضيٕطٝن ثٛزالالر,
اٚذالر ,يبيالر ,يبٕ٘يص ,سيٕٙيص يبرالالر.
وسيه اِّر ,لبّ٘ي ثبضالر ,ثبرٔبلالر,
ؤوٛر ضيٕطٝيي.
يؤيس ٜليّيٙج ليريت ,ر
٭٭٭
آِذيس زئسي :زٚضٝن يئرزٌِٝٛ ٜضه,
ضبٔبٖ زئسي :يئرز ٜيبٔبٖ ٌٛج ٌّير.
آِذيس زئسي :يئر يبذطيزير سبٚاضب,
ثبجبر زئسي :يئرز ٜيبٔبٖ ٌٛج ٌّير.

ا ٌٖٛ ٖٚثبجبر آِذيس ايّ ٝزاالضسي,
ثيرزٖ ضيٕطٝن يؤٚزٜسي ٝٙزٚالضسي.
لٛرز زريسي ,آر زريسي آِيطسي,
ثبجبر زئسي :يئرز ٜيبٔبٖ ٌٛج ٌّير.

ضيٕصيي,
ٜ
ؤوسٚ
ضبٔبٖ چىسي ,ليرزي ,ر
آ٘جبق يب٘سي ا ٖٛ٘ٚاِي ,ثيٌّٝي.
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يب٘سي ,سؤ٘س ٚا ٖٛ٘ٚضبٔبٖ اٚرٌٜي,
ثبجبر زئسي :يئرز ٜيبٔبٖ ٌٛج ٌّير.
٭٭٭
ؤيٛن سب٘ري ٔٗ ثبجبراْ ,لبدي آچ,
ة
ثبش اٜيير ,ْٜاٚز سٛسٛراْ لبديٙب.
ثٛرزا ٔٙي اٚز ٚلبرا ائيّ,ٝٔٝ
ثبش اٜيير ,ْٜاٚز سٛسٛراْ لبديٙب.

ؤيٛن سب٘ري ,سٙي زئييت ٌّ,ٓ٘ٝ
ة
يئر يؤسشرسٗ ,اؤز يئريٕي ثيّ.ٓ٘ٝ
زئسٖٙٔ ,سٌ ٜئسيت اؤِ,ٓ٘ٝ
ٜ
سٗ اؤَ
ثبش اٜيير ,ْٜاٚز سٛسٛراْ لبديٙب.

ؤيٛن سب٘ري ,اؤزٌ ٖٚؤسشر ي,ٝٙٔ َٛ
ة
ايطيك اٚج ,ٛسب٘ري ٌٛج ٛا.ٝٙٔ َٚ
ث ٛچبرديطسا اٚسشّٛ٘ٛي ٛآَ ٔ,ٝٙ
ثبش اٜيير ,ْٜاٚز سٛسٛراْ لبديٙب.
٭٭٭
آسالر ثيرز ٜضبٞب لبِرسي زؤش ـ زؤض,ٝ
جيرٔبلالضسي ,زير٘بلالضسي وٟرِر.
ؤوِٛس,ٚ
ايشي آسيٗ زير٘بلالري ر
جيرٔبلالضسي ,زير٘بلالضسي وٟرِر.

www.turuz.com

131

آتا (پوئما ـ ائپوس)

Söhrab Tahir

گؤيجه يازيالر

آِذيس ٚٚرز ٚيئر اٚؼّ٘ٛب ليّيٙجي,
زٚضس ٚا ٖٛ٘ٚوٛرٜييٙسٖ يبديٙجي.
ثبجبر زئسي :آَ ,سٛدجٛززٚر آ لب٘جيُ,
جيرٔبلالضسي ,زير٘بلالضسي وٟرِر.

آِذيس سٛسس ,ٚثبضي ٌيرزي لبر٘يٙب,
ضيٕطٝوّري زٛ٘ٚة وئچسي لب٘يٙب.
ايىي ضيٕطٝن ل ِٛٛزٚضس ٚيب٘يٙب,
جيرٔبلالضسي ,زير٘بلالضسي وٟرِر.
٭٭٭
ـ ضبٔبٖ يؤز ٖٚآيسيٗ اِٚس ,ٖٛچٛخ يبضب,
سبٚاش ـ ليرؼيٗ سب٘ريسيٙي اؤِسٚرز.ْٚ
ايٙسٖ ثئّ ٝيئرز ٜثبريص اٚالجبق,
سبٚاش ـ ليرؼيٗ سب٘ريسيٙي اؤِسٚرز.ْٚ

ايشي آسيٗ زير٘بلالري لبرايسي,
ليچي ,ثبضي ٘ئچ ٝيئرزٖ يبرايسي.
ضبٔبٖ لبِريت ث ٛيؤرٚ ٝٔٚارايسي,
سبٚاش ـ ليرؼيٗ سب٘ريسيٙي اؤِسٚرز.ْٚ

ثبجبر ائٙيت ,زٚضس ٚيئر ٜيب٘يمّي,
نؤوس ٛضيٕطٝن يبراسيٙساٖ سبريمّي.
٘ئچ ٝيئرزٖ اٚز ٚلبّ٘ي ,لبثيمّي,
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سبٚاش ـ ليرؼيٗ سب٘ريسيٙي اؤِسٚرز.ْٚ
٭٭٭
ثير سس ٌّسي لٛالؼيٙب ثبجبريٗ,
يز ٜيؤز ْٚيٛخ.
ـ سٙي سئٛير ,يؤرٜٔ ٝ
سٗ اؤِسٚرز٘ ٖٚئچ ٝـ ٘ئچ ٝسب٘ريٙي,
يز ٜيؤز ْٚيٛخ.
سٙي سئٛير ,يؤرٜٔ ٝ

ٔٗ چيچٝيٓ ,يئشسي ليسزاٖ ثيرييٓ,
اؤِٕٔٝيطٓ ,ايٍيز ثبجبر ,زيرييٓ.
سٗ ٞبرزاسبٖٙٔ ,س ٜسٙسٖ ثرييٓ,
يز ٜيؤز ْٚيٛخ.
سٙي سئٛير ,يؤرٜٔ ٝ

سٗ ثئص يٛز ايُ يبضبيبجبق ارٜ٘س,ٖٝ
٘س ٖ,
اؤِ ٛ٘ٛٔٛلبثبلجبزاٖ يؤرٜ ٜ
٘سٖ,
ؤِٛةٚ ٝٙٔ ,ئرٜ ٜ
ايّّريٙي ة
يز ٜيؤز ْٚيٛخ.
سٙي سئٛير ,يؤرٜٔ ٝ
٭٭٭
ٔٙي يؤزٌِّٝ ,ٝجٝيٓ يب٘يٙب,
ثيُ ويٙٔ ,يٓ اٚالجبلسبٖ ٞبچب٘سب.
يبضب ايٍيز ,آ٘جبق ٔٙي اٛ٘ٚسٕب,
ثيُ ويٙٔ ,يٓ اٚالجبلسبٖ ٞبچب٘سب.

چيچٝن آچيت زؤض ٖٛاٚسش ,ٝاٚز٘ٚس,ٜ
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سب چيرٕبزسبٖ ا٘ٚسا ٔٙيٓ سؤزٔٚسٖ.
اؤدٝجٝيٓ ا ٚزيُ لبرا يؤز٘ٚسٖ,
ثيُ ويٙٔ ,يٓ اٚالجبلسبٖ ٞبچب٘سب.

ٔٗ چيچٝيْ ,سه ثبجييبْ ,اٛ٘ٚسٕب,
سٛيٛق ثبذيت اٚرٌٜيٕي لب٘بسٕب.
٘ ٝاؤزٝ٘ ,ٛ٘ٚزٙٔ ٜي يب٘يّشٕب,
ثيُ ويٙٔ ,يٓ اٚالجبلسبٖ ٞبچب٘سب.
٭٭٭
يؤي ٌٛرالزي ,يئر چىيّسي يؤيّر,ٜ
يبٔبٖ ٌّسي ٘ئچ ٝاٚزز ,ٜيؤرنٔ ٜس.ٜ
ايالٖ ويٕي ,لبثبٖ ويٕي ,لٛش ويٕي,
يبٔبٖ ٌّسي ٘ئچ ٝاٚزز ,ٜيؤروٕس.ٜ

ـ ٔٙيٓ آزيٓ يئرز ٜـ يؤيس ٜيبٔب٘سير,
ثبجبر ,سٙي آذشبريراْ ٞبچب٘سير.
يئر اٚٚجٔٛسا ثير دٛفّ ٝٔٝسبٔب٘سير,
يبٔبٖ ٌّسي ٘ئچ ٝاٚزز ,ٜيؤروٕس.ٜ

ٔ ٓٙثٛس ٖٛآؼريالري يبرازاٖ,
چيربريراْ آسي ,اٚس ٛسيرازاٖ.
 ٓٞرؤرٜزير ٓٞ ,چيريراْ آرازاٖ,
يبٔبٖ ٌّسي ٘ئچ ٝاٚزز ,ٜيؤروٕس.ٜ
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٭٭٭
ؤيٛن سب٘ري ٔٗ ثبجبراْ ,لبدي آچ,
ة
ثبش اٜيير ,ْٜاٚز سٛسٛراْ لبديٙب.
ثٛرزا ٔٙي اٚز ٚلبرا ائيّ,ٝٔٝ
ثبش اٜيير ,ْٜاٚز سٛسٛراْ لبديٙب.

ؤيٛن سب٘ري ,سٙي زئييت ٌّ,ٓ٘ٝ
ة
يئر يؤسشرسٗ ,اؤز يئريٕي ثيّ.ٓ٘ٝ
زئسٖٙٔ ,سٌ ٜئسيت اؤِ,ٓ٘ٝ
ٜ
سٗ اؤَ
ثبش اٜيير ,ْٜاٚز سٛسٛراْ لبديٙب.

ؤيٛن سب٘ري ,اؤزٌ ٖٚؤسشر ي,ٝٙٔ َٛ
ة
ايطيك اٚج ,ٛسب٘ري ٌٛج ٛا.ٝٙٔ َٚ
ث ٛچبرديطسا اٚسشّٛ٘ٛي ٛآَ ٔ,ٝٙ
ثبش اٜيير ,ْٜاٚز سٛسٛراْ لبديٙب.
٭٭٭
ـ ٚٚرٚضٕبؼب ٌّٕٔٝيطٓ سٙي,ّٝٙ
سب٘ري ويٕي ٞر ثير يئرزٚ ٜاراْ ٔٗ.
يب٘سيراراْ ,لٛرٚزاراْ ,سؤوٝر ,ْٜ
سب٘ري ويٕي ٞر ثير يئرزٚ ٜاراْ ٔٗ.

ايسشٝييرسٗ لبَ ثٛرازا سب٘ري ا,َٚ
ايسشٝييرسٗ اؤَ ,يئٙيسٖ سٗ زٚؼ.َٛ
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سٗ ٔٝٙز ٜچٛخ ٌرٜوس ,ٖٝآي اٚؼ,َٛ
سب٘ري ويٕي ٞر ثير يئرزٚ ٜاراْ ٔٗ.

يبذطي ـ ديسّ ٝلبسيطيمسير يئر اٚز,ٚ
يبذطي زئييُ ,ديس إِٛٚضبْ ٔٗ اؤز.ْٚ
ث٘ٛجب ثيُ وي ,سب٘ريّيمسا ٚار يؤز,ْٚ
سب٘ري ويٕي ٞر ثير يئرزٚ ٜاراْ ٔٗ.
٭٭٭
ث ٛ٘ٛزئييت يبٔبٖ ٌئشسي سّٝسيه,
آذسبييرزي ٞرزٖ ـ ثيرزٖ سبغ ليچي.
چيچٝن ا ٖٛ٘ٚآرذبسيٙجب ٌئسيرزي,
آذسبييرزي ٞرزٖ ـ ثيرزٖ سبغ ليچي.

ثبجبر لبِرسي ايشي آسيٗ ثئّي,ٝٙ
اٚز ٖٚسٛسس ٚلٛث ٛچؤِ ٖٛيئري.ٝٙ
آسي زؤ٘س ٚيئُ اسٙيٗ يئّي,ٝٙ
آذسبييرزي ٞرزٖ ـ ثيرزٖ سبغ ليچي.

ا ٖٚايىي آي زاؼسا ـ زاضسا ي َٛاؤِچس,ٚ
يئر آِشيٙساٖ يئر اٚسش ٝ٘ٛا ٚنؤچس.ٚ
آسي ٌّسي لٛث ٛچؤِس ٜس ٛايچسي,
آذسبييرزي ٞرزٖ ـ ثيرزٖ سبغ ليچي.
٭٭٭
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يئر اٚسش٘ٛسٖ چىيّٕيطسي زٚضرِيه,
يٛخ إِٛٚضس ٚآجّيك ,ليشّيك ,لٛرالّيك.
لبرا يبرا ,چيچٝن ,ليرؼيٗ ,ليسزيرٔب,
يٛخ إِٛٚضس ٚآجّيك ,ليشّيك ,لٛرالّيك.

اٚيٙبييرزي ٌ َٛچؤِ٘ٛس ٜاٚضبلالر,
ديچيّساضيت ,لبيٙبييرزي ثٛاللالر.
ثبجبر زئييتٌِّٛ ,ـ٘ٝيرزي زٚزالالر,
يٛخ إِٛٚضس ٚآجّيك ,ليشّيك ,لٛرالّيك.

اٚچ س ٖٛائٛز ٜزايب٘يرزي يبٖ ـ يب٘ب,
ليس اٚچبرا ,لٛرز ٌٛجار ,ٜضبٔب٘ب
آر ايّريسي يبييّٕيطسي ٞر يب٘ب,
يٛخ إِٛٚضس ٚآجّيك ,ليشّيك ,لٛرالّيك.
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اٚچ٘ٛج ٛلبدي؛
سٛر سؤيّ٘ٝجي
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ـ آ٘ب ٔٙيٓ آسبْ ٞب٘يٞ ,برزازير,
ـ يِٛالٖ اٚؼٌّ ,ْٛئز آسب٘ي سبحٌيّٗ.
ـ ٞبرزا ايشيتٞ ,برا ٌئسيٓ ,ثيّٕير,ْٜ
ـ يِٛالٖ اٚؼٌّ ,ْٛئز آسب٘ي سبحٌيّٗ.

آسبٖ ٌئشسي زٚؼٕبالري زاِيٙجب,
يؤزِٔٝيطٓ سيس ث ٛيبضب چبسيٙجب.
يؤزِٝييٙج ,ٝا٘ٚساٖ سٛراغ آِيٙجب,
يِٛالٖ اٚؼٌّ ,ْٛئز آسب٘ي سبحٌيّٗ.

ـ سؤيّ ٝا ٖٛ٘ٚثبضي ,يؤز ٝ٘ ٚسبيبق,
ثٛي ـ ثٛذ ,ٛ٘ٛاِي ,اٚز ٝ٘ ٚسبيبق.
سسي ,سؤز ,ٚثيرز ٜاٚز ٝ٘ ٚسبيبق,
ـ يِٛالٖ اٚؼٌّ ,ْٛئز آسب٘ي سبحٌيّٗ.

آسبٖ ٘ٛٞسٚر ,ل َٛـ ثٛزالّي ٌٛجارزير,
ا ٚث ٛيئرزٖ ,سٙس ٜا٘ٚساٖ جٛجٝرزيٗ.
ؤچرزيٓ,
ٌئسيت سبدسبٖ ٔٙس ٜثٛرزاٖ ن
يِٛالٖ اٚؼٌّ ,ْٛئز آسب٘ي سبحٌيّٗ.
٭٭٭
ـ ٔٗ ٌئسير ْٜآ٘ب ٔ ٝٙاٚؼٛر زئ,
آسبْ ٔٙي اٚزالالرزاٖ سسّٝيير.
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ٞر اٚيالؼيٞ ,ر اٚيٕبؼي ٌسٜر,ْٜ
آسبْ ٔٙي اٚزالالرزاٖ سسّٝيير.

ـ اٚؼّْٛ؛ ٌئشسٌٓ ٗٔ ,ئسٜرْ ثبخ ,ثئّ,ٝ
ؤِ.ٝ
ثير ايُ يِٛال چبسبجبلسبٖ جٛر ي
ثٌ ٛئسيطّ ٝلبييسارسبٖ اٚچ ايّ,ٝ
ـ آسبْ ٔٙي اٚزالالرزاٖ سسّٝيير.

اٚخ لبثيٙي ,اٚخ آسب٘ي يؤسٛرر,ْٜ
يٛرؼب آسي ,س٘ٛج ثبِشب٘ي يؤسٛرر.ْٜ
ايخ لبييطي ,ايخ ذبِشب٘ي يؤسٛرر,ْٜ
آسبْ ٔٙي اٚزالالرزاٖ سسّٝيير.

ث ,ٛيئُ چىٗ ,ا ٚثيري يبٖ يئُ اسٗ,
لٛي چيرٕبسيٗ لبثبؼيٙب ي َٛوسٗ.
ويٓ سٛرٚضسب ٞبرا ثئّ ,ٝزئيٝرسٗ؛
آسبْ ٔٙي اٚزالالرزاٖ سسّٝيير.
٭٭٭
سٛر چٛخ ٌئشسي ,يِٛالر يٛرز ,ٚيٛرِٚس,ٚ
ثير سس ا ٛ٘ٚچبؼيريرزي اٚزاؼب.
ا ٚسب٘رييسي ,يب زا ٌٛجار آسبيسي,
ثير سس ا ٛ٘ٚچبؼيريرزي اٚزاؼب.
ي َٛزيٕٙيرزي ,زيّي ثبؼّي ,اٚزا٘بق,
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چبي زاضالري ي َٛاٚسش٘ٛس ٜسيسا٘بق.
٘ ٝيئُ ٚارزي ٝ٘ ,سٛزٝ٘ ,ز ٜسٛزا٘بق,
ثير سس ا ٛ٘ٚچبؼيريرزي اٚزاؼب.

سٛر چبديرزي ,آسي يِٛالر يٛرؼ,ٛ٘ٛ
زيىسيٙسيرير ِٝيي ,لٛرز ,ٚلٛزؼ.ٛ٘ٛ
وئچيت چبيي ,يبؼيٙشيٙي ,چٚٛؼ,ٛ٘ٛ
ثير سس ا ٛ٘ٚچبؼيريرزي اٚزاؼب.

ـ آي سسّ ٗ٘ٝلبدبِي سس ,زا٘يص ,زيٗ,
اؤز زٚؼٕب٘ال ,زٚؼٕبجب٘ال لبريص ثير.
آِيٗ يبزيٗ ,اَ يبزيٙال ثبريص ثير,
ثير سس ا ٛ٘ٚچبؼيريرزي اٚزاؼب.
٭٭٭
ٌئج ٝزٚضس ,ٚسٛر زايب٘سي ي َٛاٚسش,ٛ
ـ اؤز ي ِٛ٘ٛٛيؤسشر ٔ ,ٝٙآ سب٘ري.
لبيٙبضيرزي يؤيس ٜليسيُ اِٚسٚزالر,
ـ اؤز ي ِٛ٘ٛٛيؤسشر ٔ ,ٝٙآ سب٘ري.

اؤز آسبٔي سبديٓ ,اؤي ,ْٛثسّٝييٓ,
سبديٙشييب اؤز آ٘بٔي سسّٝييٓ.
آسب ويٕي سبييٗ ـ سٛي ٖٛيؤزِٝييٓ,
اؤز ي ِٛ٘ٛٛيؤسشر ٔ ,ٝٙآ سب٘ري.
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ليرؼي آسيٓ ٔٙي يِٛسا لٛيٕبسيٗ,
ٔٛضمٛرٚؼبٔ ,برچيّشييب اٚيٕبسيٗ.
اؤزٌ ٝائٛي زٚؼٕب دٝي ٝسبٕ٘بسيٗ,
اؤز ي ِٛ٘ٛٛيؤسشر ٔ ,ٝٙآ سب٘ري.

لبثبلالرزا ٘ ٝچٛخ يٚ َٛار ,جيؽير ٚار,
ٞبرزاٖ ٌّيرٞ ,برا ٌئسير ث ٛيِٛالر.
ٔٙي اؤز ,ٖٚاؤز يِ٘ٛٛال سٗ آدبر,
اؤز ي ِٛ٘ٛٛيؤسشر ٔ ,ٝٙآ سب٘ري.
٭٭٭
سب٘ري اؤز ٚيؤز لٛيٕٛضس ٚيِٛالرا,
چبدبر آسسيس ,ي َٛسب٘ريسيس إِٚبيير.
آر ويطٝٙيير ,ي َٛاٚزا٘ير ٌٖٛ ,ثبسير,
چبدبر آسسيس ,ي َٛسب٘ريسيس إِٚبيير.

ثير آز يئي ا ,َٚثير آز ايشي چبح آسيٓ,
ثير زاذٕبيب ,ثير اٚثبيب ٔٗ چبسيٓ.
آر ويطٝٙيير ,ي َٛاٚزا٘ير ٌٖٛ ,ثبسير,
چبدبر آسسيس ,ي َٛسب٘ريسيس إِٚبيير.

چبدب ـ چبدب چٙي ,سيسي يبرزيالر,
و ِٛٛـ وٛس ٛيبسشيالييت ,ليرزيالر.
زاغ زؤض ٖٛ٘ٛاسٌٝيٙس ٜزٚرزٚالر,
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چبدبر آسسيس ,ي َٛسب٘ريسيس إِٚبيير.
٭٭٭
ثير لٛش ٌّيت ل٘ٛس ٚآؼبج ثبضيٙب,
ليرؼي آسيٓ يؤيرچيٙسٖ لب٘بز آَ.
ٔ٘ٛجٛق يؤزِر ٘ٝس ٝزئيير سٛر ار,ٜ
ليرؼي آسيٓ يؤيرچيٙسٖ لب٘بز آَ.

حٞر لبضي زيٙسيرير,
يؤز َٜلٛضٜ ,ٛ
سٛر ٚآِيت سس يؤ٘ ٝ٘ٛز ؤ٘سٜرير.
اٚال ثيّر ا ٛ٘ٚسب٘ري يؤ٘سٜريت,
ليرؼي آسيٓ يؤيرچيٙسٖ لب٘بز آَ.

ـ زا٘يص لٛض ,ْٛآغ زؤض ٝ٘ٛثبش لٛي,ْٛ
زا٘يص ,سٙي ٔٗ زيّٝٙييٓ ي َٛثٛي.ٛ
ٞب٘سي يؤيسٖ ائٙيت سٙيٗ لٛش سٛي,ٖٛ
ليرؼي آسيٓ يؤيرچيٙسٖ لب٘بز آَ.
٭٭٭
ـ لٛش زئييّٓ ,لبيب لٛضٛٞ ٖٛيٛيبْ,
سب٘ري ٔٙي س ٝٙاَسٛر يؤ٘سٜريت.
ث٘ٛساٖ ثئّٙٔ ٝي زي ّٝٙيٛال چيد,
سب٘ري ٔٙي س ٝٙاَسٛر يؤ٘سٜريت.

ؤْٖ ـ اؤ٘ج َٛثير آززا,
آسبٖ سبؼسير ا ٜ
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ثبجبر ,اٚچبر لبرزاضالريٗ ائالسسا.
سٗ ٔٙيّٕ ٝاؤِى٘ٝي ٌس ث ٛآسسا,
سب٘ري ٔٙي س ٝٙاَسٛر يؤ٘سٜريت.

اَسٛر ,لبِسير ويٕسٝسيسي ,يبزيؽي,
يبذيٗ لٛيٕب ايچي اٚٚٚق ,ليريؽي.
لٛيٕب اِس ,ٜائّ ٝآرسسيٗ آرسيؽي,
سب٘ري ٔٙي س ٝٙاَسٛر يؤ٘سٜريت.
٭٭٭
ـ آغ يؤيرچيٗ ٔٙي سٛذسا زي ّٝٙسٗ,
ث ٛسس ٘ٝزير ,ث ٛسؤزِري ويٓ زئيير.
ٞبرزا يؤرٚة سب٘يٕيسبٖ آسبٔي,
ث ٛسس ٘ٝزير ,ث ٛسؤزِري ويٓ زئيير.

زئييرسٗ وي لبيب لٛضٛٞ ٖٛيٛسبٖ,
ؤيٛن زيت زاضيٕيٗ سٛيٛسبٖ.
ٔٙيٓ ة
سب٘ريٕيسيٗ يؤيسٖ ٌّٓٞ ٜبييسبٖ,
ث ٛسس ٘ٝزير ,ث ٛسؤزِري ويٓ زئيير.

ٞر ضئي ٔ ٝٙآيسيٗ اِٚسب ,ايچ اِٚسب,
ث ٛيئر اٚز ٚثبضساٖ ثبضب نؤچ اِٚسب.
ٔٗ آسبٔي يؤرِٔٝييٓ ٘ئج ٝاِٚسب,
ث ٛسس ٘ٝزير ,ث ٛسؤزِري ويٓ زئيير.
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٭٭٭
ـ ٌئز ثير آز يبر ,يؤر يٛذٛالر ٘ ٝزئيير,
ٔٙسٖ زاٞب ٞر ثير ضئيي سٛرٚضٕب.
سب٘ري ٔٙي س ٝٙيِٛساش يؤ٘سٜريت,
ٔٙسٖ زاٞب ٞر ثير ضئيي سٛرٚضٕب.
يئر اٚزٌ ٛ٘ٚسيت ـ ٌسيت ,زٚالضسبٖ,
زؤيٛضّرز ٜاؤز لب٘يٙب ثٛالضسبٖ.
آزؼيٙالرال ,ليسؼيٙالرال زاالضسبٖ,
ٔٙسٖ زاٞب ٞر ثير ضئيي سٛرٚضٕب.

ٔٗ ضبٔب٘بْ ,لبيب لٛضبْ ,آسب٘بْ,
ويٕسٝسيسيٗ ٞبراييٙب چبسب٘بْ.
ديسي آسيت ,زٚؼر ٚـ زٚز ٚسٛسب٘بْ,
ٔٙسٖ زاٞب ٞر ثير ضئيي سٛرٚضٕب.
٭٭٭
سٛر يٛذالزي ,يٛذ ٛيؤرز ٚآسبزاٖ,
ل َٛـ ثٛزالّي ثير ويطيايسي آسبسي.
زؤ٘ٛة ٌّيت آذشبريرزي ائٛيٙي,
ل َٛـ ثٛزالّي ثير ويطيايسي آسبسي.

يؤز سٛسِٛٛة ,لٛالق ثبسيت ,ثٙيس آسيت,
زايبٕ٘يطسي لبرزاٖ ـ ثٛززاٖ آغ آسي.
ا ٚثبذيرزي اؤز اٚؼّ٘ٛب يؤز آِشي,

www.turuz.com

145

آتا (پوئما ـ ائپوس)

Söhrab Tahir

گؤيجه يازيالر

ل َٛـ ثٛزالّي ثير ويطيايسي آسبسي.

ـ آسب ,آسب ذٛش ٌّيتسٗ ,زٚش آسساٖ,
ٞبٔي سٙي يؤزِٝييرزي ائالسسا.
ثير ثبجيٓ ٚار ,ا ٚزٚر ٌّير«ثبخ» آززا,
ل َٛـ ثٛزالّي ثير ويطيايسي آسبسي.
٭٭٭
ـ ٔٗ آسب٘بْ ,آ٘جبق اِسٖ زٚضٕٛضٓ,
ائٛيٕيس ٜثيرز ٜزؤ٘ ٝثيّٕر.ْٜ
زٚؼٕبالريٗ آرذبسيٙجب ٌئس,ٜٓ٘
ائٛيٕيس ٜثيرز ٜزؤ٘ ٝثيّٕر.ْٜ

ٞبرا ٌئشسيٓ زٚؼٕبالري سٛرٚضس,ْٚ
س٘ٛسا ٌّيت لٛث ٛچؤِ ٝلٚٚٛضس.ْٚ
چٛخ يئرِرز ٜچٛذالري ايّٚٚ ٝرٚضس,ْٚ
ائٛيٕيس ٜثيرز ٜزؤ٘ ٝثيّٕر.ْٜ

لٛث ٛچؤِس ٜچٛخ ٌئٙيطسير چؤَ ـ چٕٗ,
لٛث ٛيئر ٜيٛذٛالرزا ٌّٕيطٓ.
زٚؼٕبالرزاٖ سيسي زٚؼٕب ثيّٕيطٓ,
ائٛيٕيس ٜثيرز ٜزؤ٘ ٝثيّٕر.ْٜ
٭٭٭
سحر اِٚس ,ٚلب٘بزال٘سي يؤيرچيٗ,
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سٛر ار چبدسيٌ ,ئشسي ا ٖٛ٘ٚزاِيٙجب.
يِٛالر ,يبِالر ,چؤِّر ,يؤِّرٔ ,ئطِٝر,
سٛر ار چبدسيٌ ,ئشسي ا ٖٛ٘ٚزاِيٙجب.

چٛخ سسّٝزي يؤيرچيٙي ,لٛش ٞب٘ي,
ا ٚآذشبرزيٌ ,سزي ا ٚيبٖ ,ث ٛيب٘ي.
لٛش ٘ ٝزٚرز ٝ٘ ,ٚثير يئرز ٜزايب٘سي,
سٛر ار چبدسيٌ ,ئشسي ا ٖٛ٘ٚزاِيٙجب.
ـ آي آسبٔيٗ ٛٞي ,ٛسٛي ٛيؤيرچيٗ,
ٞبرا ثئّ ٝسٗ اٚچٛرسبٖ ,زا٘يص ,زيٗ.
ا ٚزٚرٔبزي ,لب٘بز چبِسي ٘ئچ,ٌٖٛ ٝ
سٛر ار چبدسيٌ ,ئشسي ا ٖٛ٘ٚزاِيٙجب.
٭٭٭
٘ئچ ٝآزاْ زايبٕ٘يطسي ي َٛاٚسش,ٝ
اِّريٙس ٜسبدب٘س ,ثيساٚج ٚار ايسي.
ثيريسيٙي زؤيٛرزِٚر ,اؤِٔٛج,َٛ
اِّريٙس ٜسبدب٘س ,ثيساٚج ٚار ايسي.

ا ٚاٚؼال٘يٗ جيريّٕيطسي اٚسز ـ ثبضي,
اٚچِٕٛٛضس ٚيٛرز ـ يٚٛاسي ,زاْ ـ زاضي.
٘ئچ ٝزِٜي ا ٖٛ٘ٚايّ ٝيب٘بضي,
اِّريٙس ٜسبدب٘س ,ثيساٚج ٚار ايسي.
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اَ اٚزاسسي سٛرا سبري ,زٚرزٚالر,
«يبرزيٓ» زئسي ,زؤش ـ ثبضيٙي يبرزيالر.
ٚٚرٚة ـ ٚٚرٚة يٛرِٚسٚالر ,زٚرزٚالر,
اِّريٙس ٜسبدب٘س ,ثيساٚج ٚار ايسي.
٭٭٭
ؤيّ٘ر,
ـ آي سىٍيسي ثير يبزيؽي ز ٜ
٘ٝي ٝثئّ ٝاٚرٌٜي زاش اِٛٚثسٛز.
ويطيِيٍي ,ايٍيزِيٍي اٛ٘ٚزٚة،
٘ٝي ٝثئّ ٝاٚرٌٜي زاش اِٛٚثسٛز.
سٛر اٚؼال٘ي آِيت چىسي سروي,ٝٙ
ث ٛيئرِرزٞ ٜروي ـ ٞروي ,ويٓ ـ ويٕ.ٝ
ديس ثبذٕبييٗ ٔٙيٓ ثئّ ٝارويٕ،ٝ
٘ٝي ٝثئّ ٝاٚرٌٜي زاش اِٛٚثسٛز.

ٔٗ ٌّير ْٜيبذيٗ لٛث ٛائّيٙسٖ,
زٚزِٛن ,سب٘ري زٚضٕس ٔٙيٓ زيّيٕسٖ.
لٛرسبرإ٘بز ٞئچ ثيريٙيس اِيٕسٖ,
٘ٝي ٝثئّ ٝاٚرٌٜي زاش اِٛٚثسٛز.
٭٭٭
آر سٝييرسسي اٚسشّري ٝٙا٘ٚالريٗ,
ؤزِر ثرِٜسي.
لبٖ ـ لبٖ زئي ٖٝلبّ٘ي ي
آذسي يئر٘ ٜئچٝسيٙيٗ آَ لب٘ي,
زئي ٖ لبّ٘ي يؤزِر ثرِٜسي.
لبٖ ـ لبٖ ٜ
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ثير چٛذالري ثٚٚ ٛرٚضساٖ چىيٙسي,
آزأالريٌٛ ,جِّٛري سٛو٘ٝسي.
سٛر زؤيٛضسٜ؛ سي ,ٝٙلبريٗ سؤو٘ٝسي,
زئيٖ لبّ٘ي يؤزِر ثرِٜسي.
لبٖ ـ لبٖ ٜ

زاؼيّيطسي ا٘ٚالر ,زٚضس ٚآيبلساٖ,
سبدب٘س زاضي يبؼسيرزيالر ليرالساٖ.
اٚذب سٛسس ٚسٛر ا٘ٚالري اٚزالساٖ,
زئيٖ لبّ٘ي يؤزِر ثرِٜسي.
لبٖ ـ لبٖ ٜ
٭٭٭
سٛر لبرزاضيٓ ٔٙيٓ آزيٓ لٛضبرزير,
اٚرٌٜيٕس ٜلٛضٕبالريٓ ٚار س.ٝٙ
سٗ لٛرسبرزيٗ ٔٙي لب٘جيُ اِيٙسٖ,
اٚرٌٜيٕس ٜلٛضٕبالريٓ ٚار س.ٝٙ

ؤسه ْ ثبالسبٖ,
لٌٛ ِٛٛجّ ,ٛسسي ا ٜ
لب٘سيسالرزاٖ لب٘ي ثئّ ٝآالرسبٖ.
يؤر ْٚثئّ ٝيٛز ـ يٛز يبضب زٚالسبٖ,
اٚرٌٜيٕس ٜلٛضٕبالريٓ ٚار س.ٝٙ

ثٛيرٚلسا سٗ ,لٛضٕبزا ٔٗ ي َٛثٛي,ٛ
زاؼالر ايّ ٝزاضالر ايّ ٝل َٛـ ثٛي.ٖٛ
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ٌئشس ٖ آيبؼيٙب ثبش لٛي,ْٛ
ٜ
ٞبرا
اٚرٌٜيٕس ٜلٛضٕبالريٓ ٚار س.ٝٙ
٭٭٭
ـ سب٘ري ٔ ٝٙزٚز ي َٛيؤسشر ,ي,ِٛ٘ٛٛ
ث ٛسئّّرز ٜزيٙمير ـ زيٙمير چبالراْ.
سٛي ـ سبييٙيٞ ,بي ـ ٛٞي ٛ٘ٛيؤسٛرٚة,
ث ٛسئّّرز ٜزيٙمير ـ زيٙمير چبالراْ.

ٔٗ لٛيٕبراْ ائُ چبديال ,سٛيٛال,
ٞبرايالراْ يبسب٘الري آييالر.
سؤز زئيٝرْ لٛزئيّر ٜيبييالر,
ث ٛسئّّرز ٜزيٙمير ـ زيٙمير چبالراْ.
ث٘ٛساٖ س٘ٛرا ٔٙيٓ سب٘ريٓ سٛر اِٚس,ٖٛ
لب٘سيسالرا يئر ـ يؤيٚ ,ار ـ يٛخ زار اِٚس.ٖٛ
ويٓ اَ سٛسس ,ٚسٛسبٖ اِي ٚار اِٚس,ٖٛ
ث ٛسئّّرز ٜزيٙمير ـ زيٙمير چبالراْ.
٭٭٭
ثِٛٛز لبرا ,يؤي ٖٛلبضي ,ليسيّي,
يٌ َٛئشسيّر ,يبَ آضسيالر يِٛچٛالر.
يؤي ٌٛرالزي ,يبؼيص يبؼسي ,سئُ آذسي,
يٌ َٛئشسيّر ,يبَ آضسيالر يِٛچٛالر.

ثيرآز وئچسي ,يئر ـ يؤي سٛسس ,ٚلبراِسي,
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لبراّ٘يمسا يؤز ا ؤّ٘ري زاراِسي.
زاغ ثبضيٙي ,زاغ زؤض ٛ٘ٛلبر آِسي,
يٌ َٛئشسيّر ,يبَ آضسيالر يِٛچٛالر.

آر فيٙريرزي ,لٛضبر ٔبٙٞي ثسّٝزي,
سٛر ٔٛضمٛرٚة يؤيرچيٙي سسّٝزي.
اٚزاق ـ اٚزاق يٛرؼ ٖٛيِٛالر اسٝٙزي,
يٌ َٛئشسيّر ,يبَ آضسيالر يِٛچٛالر.
٭٭٭
يؤرٚش ٘ٝزير ,يؤرٚضس٘س ٜاِٛٚزٚر,
آيريّيؽيٗ يِٛالريٙي وئچّ٘ ٜر.
چبسيطبزن زيري اِٛٚر س٘ٛرا يٛخ,
آيريّيؽيٗ يِٛالريٙي وئچّ٘ ٜر.
ثيس ٜزؤزٌٛ ْٚجٚ ٛئر ٖٜچبسيطسي,
چبسيص ,ايسشٝن آِ٘ٚٚٛب يبؼيطسي.
ؤيٛن يؤرٚضّر ٜلبسيطسي,
ٌئسيت ة
آيريّيؽيٗ يِٛالريٙي وئچّ٘ ٜر.

زؤزٛٔٚيّ ٝيؤيسٖ اِٚسٚز لبدب٘سي,
ثِٛٛزالري يبِاليبراق چبدب٘سي.
يؤرٚضّرز ٜاؤز يئريٙي سبدب٘سي,
آيريّيؽيٗ يِٛالريٙي وئچّ٘ ٜر.
٭٭٭
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ثير ائالسب يئشيطسيّر ٌ ٖٛاٚرسب,
ايىي چبييٗ اٚرسبسيٙسا ائِٛري.
آزأالري سس ـ س ,ٚٛايشي ,سئس يؤر,ٖٜ
ايىي چبييٗ اٚرسبسيٙسا ائِٛري.

سٛر ٚيؤرٚة ييؽيطيّيت ٌّسيّر,
ؤِسِٚر.
چؤرٜن لٛيٛة ,سه ـ سىي ٝٙة
آؼري ـ آجي سؤيّٝزيّر ,ثيّسيّر,
ايىي چبييٗ اٚرسبسيٙسا ائِٛري.

ثبضچيالري ائٛز ٖٜچيرسي ثيّيٙج,ٝ
ثير ليس ايسي آؼيس ايٙج ,ٝثئُ ايٙج.ٝ
سٛر ثبش اٜيسي ا ٚليس يبذيٗ ٌّيٙج,ٝ
ايىي چبييٗ اٚرسبسيٙسا ائِٛري.
٭٭٭
ـ آي ل٘ٛبلالر اؤز ائٛيٙيس ثيّيجسيس,
ٌّيٗ ـ ٌّيٗ يؤز اٚسش٘ٛس ٜيئريٙيس.
ثبش اٜييريه آچيك اٚزِ,ٌّٝ٘ٝ ٝ
ٌّيٗ ـ ٌّيٗ يؤز اٚسش٘ٛس ٜيئريٙيس.

ثيسيٓ ائالر اٚثب ـ اٚجبق سيى٘ٝسي,
آردبٛ٘ ,ذٛزٔ ,رجي ,سبذيُ او٘ٝسي.
ثبسميٙالرزاٖ ثبضي آؼري چىٙسي,
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ٌّيٗ ـ ٌّيٗ يؤز اٚسش٘ٛس ٜيئريٙيس.

زئييٓ سيس ٜسؤزٛٔٚز ٚث ٛثبضسا,
ثرويٕيطيه لب٘جيّالرال سبٚاضسا.
ايشيرٔيطيه چٛخ آزأي زاالضسا,
ٌّيٗ ـ ٌّيٗ يؤز اٚسش٘ٛس ٜيئريٙيس.
٭٭٭
ث ٛيئرِريٗ ليس ثبضچيسي ٚار اِٚس,ٖٛ
ويٕسير سيسي يٛرزٛ٘ٚززاٖ زٜثرزٖ.
٘ ٝچٛخ يئر ٚار ,يبضيّّيك ٚارٔ ,ئطٚ ٝار,
ويٕسير سيسي يٛرزٛ٘ٚززاٖ زٜثرزٖ.

ـ سسٌّ ٜيت ,زيّّريٙي ثيّٕيريه,
ا٘ٚالر ٞرزٖ زاؼال ,زاضال ٚٚرٚضٛر.
ؤوٝن,
زئييرِروي ٌرٜن ٞر ٌ ٖٛلبٖ ر
ا٘ٚالر ٞرزٖ زاؼال ,زاضال ٚٚرٚضٛر.
ـ ٞبيب٘سازير ا ٚآجيمبٖ زِٜيّر,
ٌّيت ثيسِٚٚ ٝرٚضسبالر يبذطيسير.
زاؼال ـ زاضال ٚٚرٚضالري ٌِ٘ٛٛجسٚر,
ٌّيت ثيسِٚٚ ٝرٚضسبالر يبذطيسير.
٭٭٭
زاغ زؤض٘ٛس ٜآجيمب٘الر يؤر٘ٚس,ٚ
اٚرزاٖ يٛرٚش ,ثٛرزاٖ زٚرٚش ثبضالزي.
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اِّريٙس ٜسٛدجٛز ,ثيساٚج ,زاش آسبٖ,
اٚرزاٖ يٛرٚش ,ثٛرزاٖ زٚرٚش ثبضالزي.

ؤِٛن,
اٚسشّري ٝٙيٛرٚوّ٘ٝسي ايّه ة
لبضالر چبسيك ,ثبضالر يبسشي ,ثٛر ٖٚزيه.
ٞر سٛدجٛززا يٛؼرِٛٚرز ٚار ـ سٛٔٛن,
اٚرزاٖ يٛرٚش ,ثٛرزاٖ زٚرٚش ثبضالزي.

آجيمب٘الر زاؼي ـ زاضي ٌٕيرزي,
چبيالر ويٕي زاِؽبال٘سي ,نؤدٛرز.ٚ
سٛر ٚٚرزٚلجب ا٘ٚالر ا ٖٚـ اٌ ٖٚجٝرزي,
اٚرزاٖ يٛرٚش ,ثٛرزاٖ زٚرٚش ثبضالزي.
٭٭٭
لبّ٘ي زٚرٚش آذطبْ اٚسش ٛسٛو٘ٝسي,
َ زٚض ٖٝچٛذٛيس.ٚ
اؤَ ,ٖ ٜلبچبٖ ,ا ٜ
آجيمب٘الر چىيّسيّر زاؼالرا,
زٚشٖ چٛذٛيس.ٚ
ٜ
ؤَ ٖ ,لبچبٖ ,ا ٜ
َ
ا ٜ
لٛضبر ,سٛر ٚلْٛرٛٔٚضس ٚآرذبزاٖ,
زؤرز ثير يب٘ساٖ لبِربٖ لبّ٘ي زاِؽبزاٖ.
زاش سٛدجٛززاٖ ,اٚذساٖ ,ثيساٚج ,ثبِشبزاٖ,
زٚشٖ چٛذٛيس.ٚ
ٜ
ؤَ ٖ ,لبچبٖ ,ا ٜ
َ
ا ٜ

ائُ ثبضچيسي يبراِييسي ثئّيٙس,ٖٜ
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ٚٚرٚش سؤز ٚزٚضٕٝييرزي زيّيٙس.ٖٜ
آجيمّيالر آجيمب٘الر ائّيٙس,ٖٜ
زٚشٖ چٛذٛيس.ٚ
ٜ
ؤَ ٖ ,لبچبٖ ,ا ٜ
َ
ا ٜ
٭٭٭
زٚشٖ زؤيٛضچ,ٛ
ٜ
ـ آي زؤيٛضس ٜاِٝ
٘ٝي ٝثئّ ٝلبّ٘ي سيٙيس ,آجيمّي.
ؤي,ٖٖٛ
زاؼال ـ زاضال ٚٚرٚضبراق ,ا ٜ
٘ٝي ٝثئّ ٝلبّ٘يسيٙيس ,آجيمّي.

ـ ثيس ٞر يئرز ٖٜلِٕٛٚٚٛضٛق ,لبچٕيطيك,
ثيس ٜاٚرزا زاضميرا٘الر زئييرِر.
ثيس زؤيٛضسٛز ,زؤيٛضچٛسٛز ٞئچ ٘ٝييه,
ثيس ٜاٚرزا زاضميرا٘الر زئييرِر.

ـ آ زاضميراٖ ,لٛي يبرا٘ي ثبؼالييٓ,
چٛخ زريٙسير ,يبرا سٙي اؤِسٚرٜر.
سيس ٜلبرضي ثيس آجيمّي زئييّيه,
چٛخ زريٙسير ,لٛي يبرا٘ي ثبؼالييٓ.
ـ ٔٗ ثيّير ,ْٜسيس ان ـ ثيچي سئٛيرسيس,
ثيسز ٜيئر يٛخ اويت ,ثيچيت ,ثئجٝرٜن .
لِٕٛٚٚٛضٛق ,زاؼب ـ زاضب زٚضٕٛضٛن,
ثيسز ٜيئر يٛخ اويت ,ثيچيت ,ثئجٝرن .
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ـ ٘ ٝچٛخ يئر ٚار ثيسيٓ ث ٛيئر اٚز٘ٚس,ٜ
ٌّيٗ سيس ٜاوٕٝن اٚچ ٖٛيئر ٚئرٜن.
زيٙج اٚسٛر ,ٖٚزيٙج يبضبييٗ ثٛرازا,
ٌّيٗ سيس ٜاوٕٝن اٚچ ٖٛيئر ٚئرٜن.

ـ ثيرِٝضسيرير ثيسي يبِٙيس آجيك ,لبٖ,
إِٚبيب٘سا اؤزٛٔٚز ٚليريريك.
ثيس يبال٘ساٖ زاش ـ لبيبيال ٚٚرٚضٛر,
إِٚبيب٘سا اؤزٛٔٚز ٚليريريك.

ث ٛسؤزِري سؤيّٝييٙج ٝاٚزِٛٚة,
ثير آ ٜچىسي ا ٚيبراِي وئچيٙسي.
سٛر چبؼيرزي ,سيّىِٝسي ,لبِسيرزي,
ثير آ ٜچىسي ا ٚيبراِي وئچيٙسي.
٭٭٭
زاضميرا٘الر اَ چىٕٝزي ,لبٖ ايچسي,
ٌئج ٝيبري يٛرٚش چىيتٌّ٘ٝ ,س.ٜ
سٛر يِٛسايسي ,يبذبال٘سي آرذبزاٖ,
ٌئج ٝيبري يٛرٚش چىيتٌّ٘ٝ ,س.ٜ
ثبضچي ليسي يبسبؼيٙسا سٛسسٚالر,
ٚار ـ يٛذ ٛ٘ٛاؤز زاِيٙب چبسسيالر.
نؤردِ ٝري ثٛؼٛة ,چبيب آسسيالر,
ٌئج ٝيبري يٛرٚش چىيتٌّ٘ٝ ,س.ٜ
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ثيري زئسي اؤِسٚر ,ثٛؼبز اٚز ايٙسي,
يييِٙٝسيه ث ٛيئرِر ٜثيس ايٙسي.
ث ٛيٛرز ـ يٚٛا ث٘ٛساٖ ثئّ ٝثيسيٕسي,
ٌئج ٝيبري يٛرٚش چىيتٌّ٘ٝ ,س.ٜ
٭٭٭
زاضميرا٘الر سحر يٛرزا زِٛٚضس,ٚ
يؤِٕ ٝچِٝر الذشب ـ الذشب لبٖ اِٚس.ٚ
يئييت ,ايچيت ,ليريت ,چبسسي ٞرضئيي,
يؤِٕ ٝچِٝر الذشب ـ الذشب لبٖ اِٚس.ٚ

سٛر ,ٚآؼي ٞئّّٝسسيّر يبٔبجب,
ايىيسيٙي ثبؼالزيالر آؼبجب.
٘ ٝسٛـ چؤرٜنٝ٘ ,ز ٜيبرزيٓ ثير آزجب,
يؤِٕ ٝچِٝر الذشب ـ الذشب لبٖ اِٚس.ٚ

سٛر ,ٚآؼي سحر ـ آذطبْ زؤيسِٚر,
اؤزِريٙيٗ زيّّريٙس ٜسؤيسِٚر.
ث ٛلبٖ ـ لبزا ,سٛر ٞب سٛس ٛاؤيسِٚر,
يؤِٕ ٝچِٝر الذشب ـ الذشب لبٖ اِٚس.ٚ
٭٭٭
سٛر ٌٛج ٚئرزي ,زاؼي ـ زاضي سيشرٜسسي,
زاضميرا٘الر ثيرز ٜيٛرٚش ائشسيّر.
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ا ٚسذرٜسسي ثبؼال٘سيؽي آؼبجي,
زاضميرا٘الر ثيرز ٜيٛرٚش ائشسيّر.

سٛر چيربرسسي ا ٚآؼبجي سىيٙس,ٖٜ
ٚٚرز ,ٚييرسي آجيمب٘ي نؤو٘ٛس.ٖٜ
زاغ زؤض٘ٛس ,ٜثير يبٔبجيٗ زيىيٙس,ٜ
زاضميرا٘الر ثيرز ٜيٛرٚش ائشسيّر.

ـ آي ٔيٗ ائّّي زاضميرا٘ي اؤِسٚر,ٖٜ
اؤز ٌٛجٛز ,ٚاؤز سْٛيٛز ٚثيّسيريٖ .
سيس چبرديطيٗ آجيمب٘ال زيخ ـ زيري,
اؤز ٌٛجٛز ,ٚاؤز سْٛيٛز ٚثيّسيريٖ .
٭٭٭
ٚٚرٚة ,ييرسي زاضميرا٘ي سيرايال,
سٛر ,زاِيٙب ضِٝيشّٕ٘ٝيص آؼبجال.
سٛدجٛزچ ,ٛ٘ٛاٚخ آسب٘ي آضيرزي,
سٛر ,زاِيٙب ضِٝيشّٕ٘ٝيص آؼبجال.

سٛر ٖٚسسي ٔيٗ ائّّييٞ ٝبي اِٚس,ٚ
آجيمب٘الر آذبٖ سئّ ٝدبي اِٚس.ٚ
آؼيرِيمسا زاؼب ـ زاضب سبي اِٚس,ٚ
سٛر ,زاِيٙب ضِٝيشّٕ٘ٝيص آؼبجال.
ثٛسٚٚ ٌٛ٘ٛ ٖٛرٚش ٌئشسي چؤوٝوس,ٜ
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ؤوِٛس ٚزاؼسا ,زٚزز ,ٜاسٝوس.ٜ
لبٖ ر
زاضميرا٘ي لٚٛز ٚائٛز ,ٖٜائطيىس,ٖٜ
سٛر ,زاِيٙب ضِٝيشّٕ٘ٝيص آؼبجال.
٭٭٭
آي ٔيٗ ائّّي ايٍيشّري سذرٜ٘يٗ,
آجيمب٘الر اس ٝـ لب٘ب سٛسبييت.
ثيريٙيس ٜسبغ لٛيٕبييٗ زؤيٛضس,ٜ
آجيمب٘الر اس ٝـ لب٘ب سٛسبييت.

يئر اِٛٚزٚر ,س ٛاِٛٚزٚر ,يٛرز ا,ِٛٚ
ٔيٗ ائّّيّر ئٛرٚق زٌ ,ِٛٚؤز ز.ِٛٚ
لٛيٕب لبچسيٗ ثيرزٌّ ٜسيٗ ,وس ي,ِٛٛ
آجيمب٘الر اس ٝـ لب٘ب سٛسبييت.

يئر ـ يؤي سب٘ري ,يٛرز ـ ائ ,ٛائالر سب٘ريزير,
زاضميرا٘الرٔ ,يٗ ائّّيّر آيريزير.
ا٘ٚالر اِي ,ا٘ٚالر اٚز ٚلبّ٘يزير,
آجيمب٘الر اس ٝـ لب٘ب سٛسبييت.
٭٭٭
ٌّيت آچسي لٛضبر ,آؼي آؼبجساٖ,
ا ٖٛ٘ٚنؤوس , ٛثيرز ٜل ِٛٛيبرايسي.
ا ٚيبراِي لبدالٖ ويٕي ٚٚرٚضٛر,
ا ٖٛ٘ٚنؤوس , ٛثيرز ٜل ِٛٛيبرايسي.
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سٛرا يبرزيٓ وسيّٕيطسي لٛضبر ثيرز ٜآغ,
نؤوّ ٛآؼبج اٖ لٛرذ ِٛٛثير يبراق.
آؼيٗ اٚذ ٛضٛسٛيٛرز ٚچٛخ اٚزاق,
ا ٖٛ٘ٚنؤوس , ٛثيرز ٜل ِٛٛيبرايسي.

آجيمب٘ساٖ لْٛرٚيٛرز ٚسٛر اري,
ا ٚزٚز آسير ,سٛسٛؼ ٛ٘ٛزٚز ٚٚرٚر.
سٛدجٛز ايّ ٝيئري يؤي ٝسٚٚٛرٚر,
ا ٖٛ٘ٚنؤوس , ٛثيرز ٜل ِٛٛيبرايسي.
٭٭٭
ـ ثيسٚ ٜئريٗٔ ,يٗ ائّّي ِر ,ث ٛيئري,
سيسسه ٌرٜن ثيسزٔ ٜيٗ ايُ يبضبيبق.
سيسيٗ يئري ثيسوي يئي ٖٝزئييّيه,
سيسسه ٌرٜن ثيسزٔ ٜيٗ ايُ يبضبيبق.

ـ چٛخ يبضبٔبق سئٛيٙج زئييُ ,آز زئييُ,
چٛخ يبضبيبٖ اٚرٜن ٌرٜن زٚز اِٚس.ٖٛ
يئريٗ ,يٛرز ,ٖٚاٚزٚق ,سٛيٌٛ ٖٛج ٛآز,
چٛخ يبضبيبٖ اٚرٜن ٌرٜن زٚز اِٚس.ٖٛ

ٔيٗ ائّّي٘ئ ,يٗ ايُ زٚزِٛن يبضبزار,
سٙس ٜزٚز أ ,َٚيٗ ايّّري ثبضب ٚٚر.
يبضبٔبلال زٚزِٛن جٛسسٚر ,لٛضبزير,
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چٛخ يبضبيبٖ اٚرٜن ٌرٜن زٚز اِٚس.ٖٛ
٭٭٭
يئر چئٛرٜسيٗ ,زٚالٖ ـ زٚالٖ ,سب٘ريالش,
ثيسي يؤر ٖٜا ِٛٚسب٘ري ٚار اِٚس.ٖٛ
ٞر ثير يئرز ٜا ٖٛ٘ٚيئري ,ايسي ٚار,
ثيسي يؤر ٖٜا ِٛٚسب٘ري ٚار اِٚس.ٖٛ

زٚالٖ ـ زٚالٖ ,آدبر ثيسي اٚؼٛرا,
ثِٛٛز ـ ثِٛٛز سب٘ري ذٕير يٛؼٛرا.
يؤي ٌ٘ٛطس ,ٖٜآي اِٚسٚززاٖ زٚؼٛالر,
ثيسي يؤر ٖٜا ِٛٚسب٘ري ٚار اِٚس.ٖٛ

ثبذيطالري يب٘ير اٚززا ,اٚجبلسا,
سذرٜ٘يطي يؤِس ,ٜچبيسا ,ثٛاللسا.
زٚز ٚيؤرٚر چؤِس ,ٜيٛرززا ,ثٛجبلسا,
ثيسي يؤر ٖٜا ِٛٚسب٘ري ٚار اِٚس.ٖٛ
٭٭٭
يبسسي ٌئج ٝسٛر لبٖ سريٗ ايچيٙس,ٜ
آغ يؤيرچيٗ ٌّيت ا ٛ٘ٚسسّٝزي.
سٛر آزٔيطسي يٛذٛالرزا ثٛس ـ ثٛس,ٖٛ
آغ يؤيرچيٗ ٌّيت ا ٛ٘ٚسسّٝزي.

ليس آغ زؤ٘س ٚاؤز ائٛي ٝٙاٌ ٚئج,ٝ

www.turuz.com

161

آتا (پوئما ـ ائپوس)

Söhrab Tahir

گؤيجه يازيالر

زيىسيٙيرزي سٛر ٖٚآزي ٌّيٙج.ٝ
اٚرٌٜيٙس ٜسئٌٛي ايٙج ,ٝسؤز ايٙج,ٝ
آغ يؤيرچيٗ ٌّيت ا ٛ٘ٚسسّٝزي.
ايىي اٚرٜن ,ايىي ٌٙجيٗ ايسشٌٝي,
يبذيٗ ايسي ايىيسي٘يٗ زيٌّٝي.
ثيري اؤ٘ٝر ,ثيري زاؼالر چيچٌٝي,
آغ يؤيرچيٗ ٌّيت ا ٛ٘ٚسسّٝزي.
٭٭٭
سب٘ري ثيس ٜسئٌٛي ٚئرير ,سئٛيريه,
ث ,ٛسب٘ريٙيٗ سئٌٛيسيسير ,يب ثيسيٓ.
ثبؼال٘يريك سؤز ,ٜاٚز ,ٜيؤرٚض,ٝ
ث ,ٛسب٘ريٙيٗ سئٌٛيسيسير ,يب ثيسيٓ.

سٛي ,ٖٛيئّيٗ ,سؤز ٖٚسسي ايٙجِٝير,
زِٜيّيٍي ثير ثبذيطال زيٙجِٝير.
اٚزاق ,يبذيٗ ,ويٕسٝسيسي ويٕسِٝير,
ث ,ٛسب٘ريٙيٗ سئٌٛيسيسير ,يب ثيسيٓ.

سب٘ري ث ٛ٘ٛچٛخ يؤرٔٝسيٗ ثيسِر,ٜ
ا ٖٛ٘ٚايّ ٝايطيك ٌّير اٚزِر.ٜ
چىيٓ لٛ٘ٛر يبديطيمّي سؤزِر,ٜ
ث ,ٛسب٘ريٙيٗ سئٌٛيسيسير ,يب ثيسيٓ.
٭٭٭
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زاضميرا٘الر لبييسيرالر ثير زاٞب,
»يب اؤِِٕٝي ,يب ث ٛيئري سٛسٕبِي«.
يئ ٝٙزيٙير ضبلميّسايبٖ سٛدجٛزالر,
»يب اؤِِٕٝي ,يب ث ٛيئري سٛسٕبِي«.

ٔيٗ ائّّيّر ث ٛزؤيٛضس ٜچبضيرالر,
آجيمب٘الر آضيريٕي آضيرالر.
وٛورٜيرٜن نؤدٛرٚرِر ,زاضيرالر,
»يب اؤِِٕٝي ,يب ث ٛيئري سٛسٕبِي«.

سٛر ا٘ٚالريٗ ثبضچيسييال ٚٚرٚضٛر,
ثيرز ٜا ٖٛ٘ٚآز ـ سٛي ٛ٘ٛسٛرٚضٛر.
ـ آزيٓ زاضمير ,اؤز ْٚايس ٝزاش لٛض,ٛ
»يب اؤِِٕٝي ,يب ث ٛيئري سٛسٕبِي«.
٭٭٭
اَ سبذالييت ٞبٔي ثبذير ا٘ٚالرا,
ؤَ ٖ اؤِس ,ٖٛلبالٖ ويٕسير يئر ا.ٖٛ٘ٚ
ا ٜ
سٛر زاضميري سٛدٛرِٝيير ,لبِسيرير,
ؤَ ٖ اؤِس ,ٖٛلبالٖ ويٕسير يئر ا.ٖٛ٘ٚ
ا ٜ

سٛر چٓ ٚٚرٚر ,زاضمير يئر ٜسريّير,
يئرز ٜثٛي ٖٛزأبرالري ٌريّير.
ث ٛسؤزِري زئييت ,يئ ٝٙزيريّير,
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ؤَ ٖ اؤِس ,ٖٛلبالٖ ويٕسير يئر ا.ٖٛ٘ٚ
ا ٜ

سٛر زاضميريٗ ايىي ثٛوٛر ثٛي,ٛ٘ٛ
ٞبٔي زئييراؤِسٚر ,اؤِسٚر سٛر ,ا.ٛ٘ٚ
سٛر اؤِسٚرٔٛر ,سٛراغ آِير سٛي,ٛ٘ٛ
ؤَ ٖ اؤِس ,ٖٛلبالٖ ويٕسير يئر ا.ٖٛ٘ٚ
ا ٜ
٭٭٭
ـ آي زِٜيّر ثيرز ٜثٛرا ٌّٕٝييٗ,
٘ ٝلسر وي ٔيٗ ائّّي ٚار ث ٛيئرز.ٜ
سيس ازيّيت زاؼيالرسيس ث ٛسبيبق,
٘ ٝلسر وي ٔيٗ ائّّي ٚار ث ٛيئرز.ٜ

ث ٛيئرِر ٜل٘ٛبق ويٕي ٌّيٙيس,
ث ٛآجيؽي اٚرٌٜيسز ٖٜسيّيٙيس.
ث ٛيئرِري سٛسٕبق إِٚبز ثيّيٙيس,
٘ ٝلسر وي ٔيٗ ائّّي ٚار ث ٛيئرز.ٜ

ٔٗ ث ٛيئريٗ ارٜ٘ييٓ ,آزيٓ سٛر,
ليس آغ ٔٙيٓ سئٌٛيٓ ,سٛي ,ْٛاٚزٔٚسٚر.
ا ٖٛ٘ٚيٛرزٙٔ ٚيٓ آ٘ب يٛرزٔٚسٚر,
٘ ٝلسر وي ٔيٗ ائّّي ٚار ث ٛيئرز.ٜ
٭٭٭
زؤيٛش ثيشير ,ليس آغ زٚرٚر اٚسب٘جبق,
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ٞبٔي ٌّير ار ٖٜسٛرا ثبش اٜيير.
ثِٛٛز ائٙير لبٖ ايسيٙي سيّٕ,ٌٝٝ
ٞبٔي ٌّير ار ٖٜسٛرا ثبش اٜيير.

ايىي ثبضچي ,ايىي سئٜٛر اٚز اٚز,ٜ
ٞبراي زٚضٛر ,سس يبييّير يؤي زٚز.ٜ
ؤيٛن سٛر ثيس«ٜ
» لٛي وٛرٜوٗ اِٚس ٖٛة
ٞبٔي ٌّير ار ٖٜسٛرا ثبش اٜيير.
لٛضبر آِير زيٙميريٙي زيٙسيرير,
ؤ٘سٚرٚر.
لبٖ ـ لبزا٘يٗ آِ ٛ٘ٚٚٛس
زؤيٛضّري سٛي ـ زٚي ٝ٘ٛزؤ٘سٜرير,
ٞبٔي ٌّير ار ٖٜسٛرا ثبش اٜيير.
٭٭٭
ـ آي ٔيٗ ائّّي ,زيري ائّّي ايٍيشّر,
آجيمب٘الر ثٛرا ثيرزٌّٝ ٜجه.
آييك ا ,ِٖٛٚاَ ثير ا ,ِٖٛٚار ا,ِٖٛٚ
آجيمب٘الر ثٛرا ثيرزٌّٝ ٜجه.

سيسمب اِٛٚر آجيمب٘ي إِٚبيبٖ,
ا٘ٚب لبرضي ٌٛج ,ٝاؤج ٝزِٕٚبيبٖ.
ٚٚرٚة ,ييريت يبراؼيٙي إِٓبيبٖ,
آجيمب٘الر ثٛرا ثيرزٌّٝ ٜجه.
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ثيس ٔيٗ ائّّئ ,يٗ ايّّريٗ سبييييك,
ززِٜريٗ يئر اٚز٘ٚس ٜدبييييك.
لبرزاضّيؽيٗ ,سٛدالضّيؽيٗ سبييييك,
آجيمب٘الر ثٛرا ثيرزٌّٝ ٜجه.
٭٭٭
ـ چبسسيٗ س ٝٙسؤز ,ْٚسسيٓ ,لب٘بزيٓ,
زيرِيه لٛض ,ٛل ٖٛچييٙيٕ ٝيبالضبق.
سٙس ٝٙٔ ٖٝاٚؼٛر ٚئرٌٛ ,ٖٜج ٚئر,ٖٜ
زيرِيه لٛض ,ٛل ٖٛچييٙيٕ ٝيبالضبق.
ٔٗ سٙسٜيٓ ,سٗ ٔٙسٜسٗ ٚارجيؽيٓ,
ث ٛيؤريؤرز ٜزاؼبرجيؽيٓ ,زارجيؽيٓ.
ٚارِيؽيٕب اٚز زِٚسٚراٖ اٚزجٛؼ,ْٛ
زيرِيه لٛض ,ٛل ٖٛچييٙيٕ ٝيبالضبق.

ٔيٗ ايُ ثيرٌ ٝيئر اٚز٘ٚس ٜيبضبريك,
ٔبٙٞي ,سؤيّ٘ٝج ,لٛضٕب ,اٚيٙبر لٛضبريك.
زاؼالر ,زيىّر ,يبِالر ,يِٛالر آضبريك,
زيرِيه لٛض ,ٛل ٖٛچييٙيٕ ٝيبالضبق.
٭٭٭
ـ ٘ ٝيؤزِٜسير ثبضچيٓ سٛر ٖٚليس آؼي,
اٚؼّ ٛاِٚس ٖٛاَ ثبرٔبلالر سبييٙسا.
يئري ـ يٛرزٌٛ ٚز ٖٜاٚؼٌ َٛرٜوسير,
اٚؼّ ٛاِٚس ٖٛاَ ثبرٔبلالر سبييٙسا,
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ليسي اِٚس ٌَٛ ٖٛيبدرالالر سبييٙسا.

يؤز َٜليس آغ ث ٛائّّريٗ ٚاريسير,
ا ٚاريّ ,ٝلبٖ ٌ ِٛٛايّ ٝيبريسير.
ليسي ٚئر ٖٜارِر ,اٚؼّ ٛسب٘ريسير,
اٚؼّ ٛاِٚس ٖٛاَ ثبرٔبلالر سبييٙسا,
ليسي اِٚس ٌَٛ ٖٛيبدرالالر سبييٙسا.

ليس آغ ار ,ٖٜليس آغ سبري چيچٝوسير,
ا ٚزؤيٛضس ٜزؤيٛضچٛي ٝزيرٜوسير.
لبٞبريّٕبز ثير لِٛسٚر ا ,ٚثيّٝوسير,
اٚؼّ ٛاِٚس ٖٛاَ ثبرٔبلالر سبييٙسا,
ليسي اِٚس ٌَٛ ٖٛيبدرالالر سبييٙسا.
٭٭٭
ـ ٘ ٝزئييرسٗ ,ي ,ِّْٛٛلٛضبر,
ليس آغ ثبِسير ,زيُ يؤيٝٙزير.
يؤزِّٜيىس ٜسبيي ٞب٘ي,
ليس آغ ثبِسير ,زيُ يؤيٝٙزير.

ايٙجِٝيىس ٜيٛذبْ اِٚس,ٖٛ
زٚؼس٘ ,ٖٛئچ ٝچبؼبْ اِٚس.ٖٛ
زؤيٛضّرز ٜآرذبْ اِٚس,ٖٛ
ليس آغ ثبِسير ,زيُ يؤيٝٙزير.
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يِٛالر ثيسي ي َٛائّٝزي,
اٚجبق چبسسي و َٛائّٝزي.
ٔٙيٓ سئٌٛيٓ ٌ َٛائّٝزي,
ليس آغ ثبِسير ,زيُ يؤيٝٙزير.
٭٭٭
يؤر يؤر ايىي ثٛيبزا٘سير,
ثير اٚز ٚآغ ,ثيري لبرا.
اؤِ ْٛـ ا ,ِْْٛٚسئٛيٙجّ ٝيبس,
ثير اٚز ٚآغ ,ثيري لبرا.

ثيري سبؼسير ,ثيري سِٛسٚر,
سئٛيٙجي آز ,يبسي ثِٛسٚر.
ايىي يبّ٘ي اٚز ٖٚيِٛسٚر,
ثير اٚز ٚآغ ,ثيري لبرا.

اٚزاق آغال لبراسيٙساٖ,
آؼريسيٙساٖ ,يبراسيٙساٖ.
لبَ ايىيسي آراسيٙسا,
ثير اٚز ٚآغ ,ثيري لبرا.
٭٭٭
سٛراغ ٚئرزي يؤزٜسچيّر,
٘ئچ ٝلبچؽيٗ زِٛٚة ائّ.ٝ
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دبَ ـ دبِشبري جيريك ـ جيريك,
٘ئچ ٝلبچؽيٗ زِٛٚة ائّ.ٝ

سٛرِٝٚرن سٛيِٕٛٛضالر,
سبدساال٘يت ,زؤيِٕٛٛضّر.
آِچبالراق ,اٜييّٕيطّر,
٘ئچ ٝلبچؽيٗ زِٛٚة ائّ.ٝ

سٛر ثبذيرزي يبزيك ـ يبزيك,
اِي سيٙيك ,ليچي سيٙيك.
ٌئييٓ زيسيه ,دبِشبر جيريك,
٘ئچ ٝلبچؽيٗ زِٛٚة ائّ.ٝ
٭٭٭
ثيُّ٘ر,
ـ آي ثبضچيالر ,ثبش ٜ
نؤِِ ٝيىس ٖٜثيس لبچٕيطيك.
آي ٔيٗ ائّّي ,زيري ائّّي,
نؤِِ ٝيىس ٖٜثيس لبچٕيطيك.

٘ ٝلبٔچيالر ٝ٘ ,آجيالر,
٘ ٝيبراالر ٝ٘ ,سب٘جيالر.
ثبسيت وسير ا ٚلب٘جيّالر,
نؤِِ ٝيىس ٖٜثيس لبچٕيطيك.
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اٚزٚة وئچسيه زٚلمٛز چبيي,
يِٛالرزاييك ٘ئچ ٝآيي.
لبديٙيسزاٖ لبيشبرٔبييٗ,
نؤِِ ٝيىس ٖٜثيس لبچٕيطيك.
٭٭٭
سٛراؼچيالر سٛراغ ٚئرير :لٚٚٛرالر,
زيجّ ,ٝفرار ليراؼيٙسا ائّّري.
نؤِ ٝويٕي يبثب٘جييب سبسيرالر,
زيجّ ,ٝفرار ليراؼيٙسا ائّّري.

ثبضچيالريٗ ليّيٙجي ٚار اِيٙس,ٜ
ليرير ,چبسير ويٓ اٚز ـ اٚزٌّ٘ٝ ٜس.ٜ
ايىي يئر ٜدبرچباليير ثئّيٙس,ٖٜ
زيجّ ,ٝفرار ليراؼيٙسا ائّّري.
ٔيٗ ائّّي ث ٛسٛراؼساٖ اٚزال٘ير,
سٛرال ثيرٌ ٝيبرالال٘ير ,آسال٘ير.
يؤر ٖٜويٕسير ا ٚآجيمبٖ ,يبز سب٘ير,
زيجّ ,ٝفرار ليراؼيٙسا ائّّري.
٭٭٭
ٌّير لٛ٘ٛر يٟر اٚسش ٝيبٚاضجب,
سحر سئسز ٖٜسٛرا زئيير يؤيرچيٗ.
ؤيّٝيير,
ـ ثير زيّّيسير سيسِ ٝا٘ٚالر ,س
سحر سئسز ٖٜسٛرا زئيير يؤيرچيٗ.
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يبرزيٓ ائّ ,ٝا٘ٚالر يبرزيٓ زيّٝيير,
لٛي ليريّسيٗ نؤِِٝيٍيٗ ثيٌّٝي.
ٌئسيٗ اٚرزا لب٘ال لب٘ي ثّٝييٗ,
سحر سئسز ٖٜسٛرا زئيير يؤيرچيٗ.

ـ ايشي ليّيٙج ليس ـ ٌّيٙي زٚؼرايير,
ليّيٙج يئري لبٖ فيطميرير ,آؼرايير.
ٞبراي سسي اٚرٜوّري زٚؼرايير,
سحر سئسز ٖٜسٛرا زئيير يؤيرچيٗ.
٭٭٭
ليس آغ سٛر ٚيٛال سبِيت لبييشسي,
يِٛسا لبچؽيٗ ,يِٛسا نؤچٍ ,ٖٛزيسٜرٌيٗ.
ا٘ٚالر وئچسي سبٚاال٘ي ,سٟٙسي,
يِٛسا لبچؽيٗ ,يِٛسا نؤچٍ ,ٖٛزيسٜرٌيٗ.
لٛضِٛسٚالر سٛرا ٔيٗ ـ ٔيٗ ٌئشسيّر,
ٌّسيىّري ي ِٛٛثيرز ٜاؤسسِٚر.
ي َٛيؤسشرزي ٘بذيرچيالر ,وٙسِيّر,
يِٛسا لبچؽيٗ ,يِٛسا نؤچٍ ,ٖٛزيسٜرٌيٗ.

لبييسا٘الر يٛرز ـ يٚٛازاٖ لِٛٚٚٛة,
ائ ٛـ ائطيٍي يب٘يت ,يؤي ٝسٚٛرِٛٚة.
اؤِ ْٛـ ايشيٓ ,لبٖ ـ لبزازاٖ يٛرِٛٚة,
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يِٛسا لبچؽيٗ ,يِٛسا نؤچٍ ,ٖٛزيسٜرٌيٗ.
٭٭٭
چبيي وئچيت ٔئطِٝيىس ٜزٚرزٚالر,
سٛر ٔيٗ ائّّي سٛدّ٘ٛٔٛب سؤيّٝزي:
ـ ٞبٔي يبراق سبدٕبِيسير اؤز,ٝ٘ٚ
سٛر ٔيٗ ائّّي سٛدّ٘ٛٔٛب سؤيّٝزي.

ٌئجٌٛ ٝز ,ٖٚسذِ٘ٝٝيٗ ٞر يب٘ب,
لٛيٕبييٗ وي آجيمب٘ي اٚيب٘ب.
يبراؼيٙي آِيٗ ,لبسيٗ آَ لب٘ب,
سٛر ٔيٗ ائّّي سٛدّ٘ٛٔٛب سؤيّٝزي.

ث٘ٛساٖ ثئّ ٝلبٖ آِٙيٕيس يبرالسير,
يبرالّيٕيس آييك لٛضساٖ اٚيبلسير.
ثيس ٜزٚزِٛن ,ثيرز ٜسب٘ري زايبلسير,
سٛر ٔيٗ ائّّي سٛدّ٘ٛٔٛب سؤيّٝزي.
٭٭٭
يبرالّيالر يبٚاش ـ يبٚاش چٛذبِسي,
سٛراغ سٛسس ٚائُ ـ اٚثبالر ث ٛايطس.ٖٜ
زيجّ ,ٝفرار ,نؤرفس سٛي ٛثٛي٘ٛجب,
سٛراغ سٛسس ٚائُ ـ اٚثبالر ث ٛايطس.ٖٜ

ؤزِري,
يؤزِّٜريٗ آؼالر لبِيت ي
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سبسيرزيالر عرثّر ٜليسالري.
رّٛٔٚالرا ثئطي ,ا ,ٛ٘ٚيٛزِري,
سٛراغ سٛسس ٚائُ ـ اٚثبالر ث ٛايطس.ٖٜ

سٛر سٛدٌّٕ ٛٔٛيّر ٜزِٚسٚالر,
نؤِِ ٝري عرثّرز ٖٜآِسيالر.
نؤرفس ثٛيٞ ٛبراي ـ ٞطير سبِسيالر,
سٛراغ سٛسس ٚائُ ـ اٚثبالر ث ٛايطس.ٖٜ
٭٭٭
ؤسٛر,ٖٚ
ـ ٚٚر ,ٖٚآِيٗ ,ليس ـ لبزيٙي ي
سب٘ريّيمسير ليس ـ لبزيٙب اَ سٛسٕبق.
ثيسيٓ ليسيُ زأبريٕيس سؤيّٝيير:
سب٘ريّيمسير ليس ـ لبزيٙب اَ سٛسٕبق.

ـ آي ٔيٗ ائّّي ,زيري ائّّي ,ثير ائّّي,
سٛر اٚؼر ٖٛ٘ٚثٛؼبزيٙساٖ ثئص اِّي.
زأبريٙب ٌٛج ييػ يٛزائُ ,يٗ ايّّيه,
سب٘ريّيمسير ليس ـ لبزيٙب اَ سٛسٕبق.
آجيمب٘ي ٚٚر ,ٖٚيئر ٜيبسيريٗ,
ؤسٛر.ٖٚ
يبرالالريٗ ,دبَ ـ دبِشبريٗ ي
٘ ٝيؤسٛرسس لبچميٙالرا يئشيريٗ,
سب٘ريّيمسير ليس ـ لبزيٙب اَ سٛسٕبق.
٭٭٭
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سٛر سٛدّ ٛٔٛآرا ـ سيرا ثرويييت,
ليّيٙج ٚٚرٔبق ,لبِربٖ سٛسٕبق اؤيرٜ٘ير.
ثبِشب ,ثيساٚج ,اٚخ آسٕبؼيٗ اؤز يئري,
ليّيٙج ٚٚرٔبق ,لبِربٖ سٛسٕبق اؤيرٜ٘ير.

آجيمب٘يٗ سٛدّ ٛٔٛچٛخٌٛ ,ج ٛچٛخ,
نؤِِ ٝيٍيٗ نؤرفس ثٛي ٛنؤچ ٛچٛخ.
ٔيٗ ائّّي٘يٗ ايسشٌٝي چٛخ ,سٛچ ٛچٛخ,
ليّيٙج ٚٚرٔبق ,لبِربٖ سٛسٕبق اؤيرٜ٘ير.

سٛر ٌّٕٝييت يؤزٌ ٛسٛيب ثبذٕبؼب,
يبضيُ ـ يبضيُ ٜؤ٘سٚرِٛي ٝاقِرٕبؼب.
سئس ـ سئس اٚٚا ,اٚٚچِٛٛؼب چيرٕبؼب,
ليّيٙج ٚٚرٔبق ,لبِربٖ سٛسٕبق اؤيرٜ٘ير.
٭٭٭
رّٛٔٚالرا چبسسيرزيالر ,زئسيّر,
سٛر سٛدّ ٛٔٛيٛرٚش ائسير نؤرفس.ٜ
زيّّيسيٙس ,ٖٜائّّيسيٙسٌٛ ٖٜج ييؽيت,
سٛر سٛدّ ٛٔٛيٛرٚش ائسير نؤرفس.ٜ
يبييّيجالر لٛث ٛيئرز ٖٜلٛثٛيب,
چئٛريّيجّر ائّ ,ٝيٛرزا ,اٚثبيب.
س ٛي ِٛ٘ٛٛاٚزٛٔٚز ٜلبدبيبٖ,
سٛر سٛدّ ٛٔٛيٛرٚش ائسير نؤرفس.ٜ
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لٛضٛالرسب ث ٛسٛدّٔٛب ائُ ثير آز,
ٌُ ٖ ٌٛج إِٚبز.
ؤٖر ٜاٚسشٜ ٖٛ
ث ٛا ٜ
س٘ٛرا سٛر ٖٚزيه ثٛر ٛ٘ٚإِٚٚٚبز,
سٛر سٛدّ ٛٔٛيٛرٚش ائسير نؤرفس.ٜ
٭٭٭
ث ٛايُ يبٔبٖ ايسشي زٚضس ٚنؤرفس,ٜ
رّٛٔٚالرزا يبييٙسيالر زؤيٛضس.ٖٜ
چيي يٛٔٛرسب لٔٛسا ثيطسي ايسشيس,ٖٜ
رّٛٔٚالرزا يبييٙسيالر زؤيٛضس.ٖٜ

آجيمب٘ي لٛرذ ٛآِيت يبٞبِشسي,
زؤيٛضّرز ٖٜلبچب٘يٙي چٛذبِشسي.
زئي ٖ ٞبراييٙي اٚجبِشسي,
سٛر اؤج ٜ
رّٛٔٚالرزا يبييٙسيالر زؤيٛضس.ٖٜ

سٛر ا٘ٚالريٗ وسسي سٛزاٖ ي,ِٛ٘ٛٛ
لٛيٕبزيالر سٛيب ثبسب يؤ٘.ٛ٘ٛ
زؤ٘سٜرزيّر ل ْٛچؤِ ٝ٘ٛا ؤ٘,ٛ٘ٛ
رّٛٔٚالرزا يبييٙسيالر زؤيٛضس.ٖٜ
٭٭٭
چيربٖ چيرسي ,لبالٖ ثبسسي لٔٛالرا,
سب٘ري ثيس ٜچٛخ يؤرٔٝسيٗ ث٘ٛالري.

www.turuz.com

175

آتا (پوئما ـ ائپوس)

Söhrab Tahir

گؤيجه يازيالر

ٔيٗ ائّّيايسي آجيمب٘ب ٌٛج ٌّ,ٖٝ
سب٘ري ثيس ٜچٛخ يؤرٔٝسيٗ ث٘ٛالري.

ل ْٛز٘يسي س ٖٛائ ٛاِٚس ٚا٘ٚالرا,
س ٖٛلٛيِٛس ٚآذيسيالٖ لب٘الرا.
ر ْٚيٛرٚض ٛچبسسي س٘ٛب ,س٘ٛالرا,
سب٘ري ثيس ٜچٛخ يؤرٔٝسيٗ ث٘ٛالري.

ٌئج ٝزٚضس ٚلٛي ٖٛـ لٛز ٚثٝييرزي,
لٛش زاِؽبالر ,اٚيٙبق سٛالر سٝييرزي.
دبٔجيك ثِٛٛز يبؼسي ,يبؼيص اٜييرزي,
سب٘ري ثيس ٜچٛخ يؤرٔٝسيٗ ث٘ٛالري.
٭٭٭
لٛضبر لبدسي زيٙميريٙي ,چبَ ٞب چبَ,
ٌ َٖٛويٓ.
اٚرسبِيمسا آؼاليبٖ ويٜٓ ,
سبرٔبضيمّي سبدٕبجبالر سؤيّٝزي,
ٌ َٖٛويٓ.
اٚرسبِيمسا آؼاليبٖ ويٜٓ ,

ـ اٝ٘ ٚزيروي يؤيس ٖٜزٚضر فيطيّسار,
اٝ٘ ٚزيروي ث٘ٛب ثٙسٜر ليژيّسار.
ايىيسي ٝٙثٙسٜرِيسي ايطيّسار,
ٌ َٖٛويٓ.
اٚرسبِيمسا آؼاليبٖ ويٜٓ ,
ـ آي زيّي ثير ,نؤّ٘ ٛيٛذب ائّّريٓ,
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لٛضبر آچسيٗ ث ٛزٚي ّٛ٘ٛسؤزِري.
زيٙميرييال ٌّيت چيرسيٗ اٚرسبيب,
لٛضبر آچسيٗ ث ٛزٚي ّٛ٘ٛسؤزِري.

ـ آي زيّي ثير ,ليّيٙج سٛسبٖ ائّّريٓ,
ائٖٗ چبؼي فيطيّسار.
ا ٚليّيٙجسير ٜ
ا ٚثيريسي زيجّ ,ٝفرار چبييسير,
آذبر ,آذبر ائٙيطّرز ٜليژيّسار.
ايىيسي ٝٙاٚذطبيب٘ي ٌ٘ٛطسير,
ليّيٙج ويٕي ,چبيالر ويٕي ايطيّسار.

ـ اٝ٘ ٚزيروي يؤز ,ٚثبضي ,اٚز ٚيٛخ,
زٚؼسٚلالري نؤچرٌ ,ئسٜر اؤِ.ّٝٔٛ
زٚؼٛة ,آرسيت ,يبضبزيمجب ا ٚاؤِٕٛر,
زٚؼسٚلالري نؤچرٌ ,ئسٜر اؤِ.ّٝٔٛ

َ ٕ٘يص ائّيٕسير,
ـ ا ٚيئر اٚسش ٝسذٜ ٝ
زٚؼٛة ,آرسبر ,يبضبزيمجب ا ,ٚاؤِٕس.
زٚؼسٚلالري اؤِر ا ٖٛ٘ٚيِ٘ٛٛسا,
زٚؼٛة ,آرسبر ,يبضبزيمجب ا ,ٚاؤِٕس.

اٝ٘ ٚزيروي ثبضچيالرزاٖ لبثبلسير,
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آؼسي ٌِٛر ,يؤز ٚلبيٙبر ثٛاللسير.
ائُ ـ اٚثب٘ي سئُ آدبرسب ,اٚز يبذسب,
آؼسي ٌِٛر ,يؤز ٚلبيٙبر ثٛاللسير.
ـ ا ٚاٚضبلسير ,ثبضچيالرزاٖ لبثبلسير,
ؤسهٔسير ,ثٛيٛرٚلساٖ اٚزالسير.
ا ,ٚا ٜ
آ٘ب سٛز ٚلبيؽيسييال يبضبيير,
آؼسي ٌِٛر ,يؤز ٚلبيٙبر ثٛاللسير.
٭٭٭
سحر ائّّر آَ ٌ٘ٛطي ٞبيالزي,
اٚز لبالييت ,آر وسسيّر ٌ٘ٛط.ٝ
ا ٚلٛٔٚٛضس ٚآجيمب٘ي ث ٛيئرز,ٖٜ
اٚز لبالييت ,آر وسسيّر ٌ٘ٛط.ٝ

سحر ٞبٔي ثبضي آچيك ,يبريٓ ِٛر,
زٚزالالرزا  ٓٞيبِٛاريص ٓٞ ,اؤيٛز.
ؤيٛن«
» اٌ٘ٛ ِٛٚص ,يئر اٚز ٝ٘ٚسٗ ة
اٚز لبالييت ,آر وسسيّر ٌ٘ٛط.ٝ

ٌ٘ٛص لبِرسي ,آِٚٛال٘سي ,اٚز اِٚس,ٚ
ٌ٘ٛطّ٘ٝسي ٞبٔي ا٘ٚال جٛر اِٚس.ٚ
يئرزٚ ٜارِيك ,آؼبج ,چؤرٜن ,اٚر اِٚس,ٚ
اٚز لبالييت ,آر وسسيّر ٌ٘ٛط.ٝ
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ٞبٔي چؤوس ٚيبِٛاريطال زيس اٚسش,ٝ
ايسشي لٔٛب ثبش سؤيىٝزي اٚز اٚسش.ٝ
ةيٛن سب٘ري ٘ ٝثٛيٛرسبٖ ,يؤز اٚسش«ٝ
» ؤ
اٚز لبالييت ,آر وسسيّر ٌ٘ٛط.ٝ
٭٭٭
ـ ٌب ٜز٘يسزٌ ,ٖٜبٞسا زاؼساٖ چيريرسبٖ,
ٌ٘ٛص ,ثيسيٓ ث ٛائّّرٞ ٜبيبٖ ا.َٚ
ثيس سٙيٙيه ,ثيس سٙسٜييه ,سٗ اِّٛٚق,
ٌ٘ٛص ,ثيسيٓ ث ٛائّّرٞ ٜبيبٖ ا.َٚ

ٚئريجسٖ ثٚ ٛارِيؽي ثيسِر,ٜ
ٜ
سٗ
يؤزِّٜيٍي ,ثيشٝرِيٍي زٚزِر.ٜ
يئر سئچٌٕٝي ,زٚز يؤرٌٔٝي يؤزِر,ٜ
ٌ٘ٛص ,ثيسيٓ ث ٛائّّرٞ ٜبيبٖ ا.َٚ

ايسشيٗ ,ثٛيبٖ ,ايطيمّيؽيٗ لب٘يٕسا,
اٚزِ ,ٛلبيٙبر ثبذيطالريٗ آِٙيٕسا.
ثيس نؤِٝييه ٞبرزا اِٚسبق ,يب٘يٙسا,
ٌ٘ٛص ,ثيسيٓ ث ٛائّّرٞ ٜبيبٖ ا.َٚ
٭٭٭
ـ ٔيٗ ايُ اٌ٘ٛ َّٚص لٛ٘ٛة ز٘يس,ٜ
لٛضب ز٘يس جٛضٛة ,لبِريت لبيٙبييت.
ثٛزاللالرزا ثٛز اريييت س ٛاِٛٚة,
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لٛضب ز٘يس جٛضٛة ,لبِريت لبيٙبييت.

زئييرِروي ,سب٘ري ٌّيت ث ٛيئر,ٜ
سب٘ري چيٕير أ ٖٚيٗ ايّس ٖٜثيرور.ٜ
ايطيمال٘يت زيجّ ,ٝفرارٔ ,رٔر,ٜ
لٛضب ز٘يس جٛضٛة ,لبِريت لبيٙبييت.
ثير ي َٛثيسٌ ٜيسِي ل٘ٛبق ٌّيت ا,ٚ
سْٛيٛٔٛزٌٛٔٛ٘ٛ ,ٚز ٚثيّيت ا.ٚ
ؤِٛة ا,ٚ
يئري ,سٛي ٛآرأيسزا ة
لٛضب ز٘يس جٛضٛة ,لبِريت لبيٙبييت.
٭٭٭
ؤزِري,
ـ لٛضبر ,يبسيرر زيٙميريٙب س
سز ايٙجيسي ٌّيت ثيس ٜسب٘ريساٖ.
ؤ
ايطيمال٘سير سب٘ري ويٕي اٚزِري,
سز ايٙجيسي ٌّيت ثيس ٜسب٘ريساٖ.
ؤ

اٚيب٘يطب ,ايٙب٘يطب يبسبٖ ا,ٚ
اٚرٜوّر ,ٜثئييّٙر ٜثبسبٖ ا.ٚ
سب٘ريالريٗ لبديسيٙب چبسبٖ ا,ٚ
سز ايٙجيسي ٌّيت ثيس ٜسب٘ريساٖ.
ؤ

سؤز يييٝسي سب٘ريالرا يبذيٙسير,
سؤز ؛ چؤرٜييٓ ,سٛي ,ْٛاسيٓ ,ايغيٕسير.
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ث ٌٖٛ ٛجٛضٛة ,سؤز سؤيّٝٔٝن چبؼيٕسير,
سز ايٙجيسي ٌّيت ثيس ٜسب٘ريساٖ.
ؤ
٭٭٭
ـ ثير يؤزِٜي نؤِِٝيٍ ٝلبسسيالر,
لبزاٖ آِيٓ ٔٙي آدبر ,ا ٛ٘ٚيٛخ.
ا ,ٚث ٛائّيٗ ٌٛزٌٛسٛزٚر ,يؤزٚزٚر,
لبزاٖ آِيٓ ٔٙي آدبر ,ا ٛ٘ٚيٛخ.
ا ٚنؤِٝزيرٙٔ ,س ٜا ٖٛ٘ٚنؤِٝسي,
ٞب٘ي ائّس ٜيؤزِّٜيىس ٜثئّٝسي.
ٌئشسٝ؛ ثيرز ٜيؤرٞ ٖٜبچبٖ ٌّٝسي,
لبزاٖ آِيٓ ٔٙي آدبر ,ا ٛ٘ٚيٛخ.

ا ,ٚيؤزِٜسير ,ايٙج ٝثٛي ٛـ ثٛذ,ٛ٘ٛ
آِيت ٔٙيٓ زيٙجّيٍيٕي ,يٛذ.ٛٔٛ
آالٚ ,ئريٓ ثٛسٚ ٖٛاريٓ ـ يٛذ,ٛٔٛ
لبزاٖ آِيٓ ٔٙي آدبر ,ا ٛ٘ٚيٛخ.
٭٭٭
لٛضبر اؤسٛر زيٙمير ـ زيٙمير ,چبَ ٞب چبَ,
سٛر اٚسٛرٚة زٚضٛ٘ٛرز ٚثبيبلساٖ.
اٚرسبِيمسا آؼاليبٖ ويٓ ٌِٖٝٛ ,ويٓ,
سٛر اٚسٛرٚة زٚضٛ٘ٛرز ٚثبيبلساٖ.

» ـ ٌرٜن سٛدّ ْٛيٛرٚضّر ٜسٛش اِٚس,ٖٛ
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آجيمب٘ي زيسيت ,سؤن ٖ ٜزيص اِٚس.ٖٛ
ائُ سبذاليبٖ ,ائُ لٛرٚيبٖ ثبش اِٚس«.ٖٛ
سٛر اٚسٛرٚة زٚضٛ٘ٛرز ٚثبيبلساٖ.

» ثٛزاللالرزاٖ ثٛرا ويٕي يَٛ؛ ا ٖٚآي,
اٚرزا ليطسير ثٛس ٖٛايّي ,ثٛرزا يبي.
ييؽبجبؼبْ ث ٛائّّرز ٖٜيٛز آالي«.
سٛر اٚسٛرٚة زٚضٛ٘ٛرز ٚثبيبلساٖ.
٭٭٭
» ـ ث ٛائُ ايطّٝن ,اٚرٌٜي زٚز ,ايٙب٘بٖ,
ث٘ٛب ثبضچي ,ثبش ثيّّ٘ٝر ٌرٜوسير.
ث٘ٛالر ايّ ٝيئر اٚز ٛ٘ٚسٛسبرسبٖ,
ث٘ٛب ثبضچي ,ثبش ثيّّ٘ٝر ٌرٜوسير.

ٌرٜن ٌئسيت ٘ٛٞسٚر يئرز ٜاٚسٛراق,
آاليالرزا زؤيٛضچ ٛ٘ٛآرسيراق.
وٛورِٜٝٔر زاِؽبسيٙي يبسيراق,
ث٘ٛب ثبضچي ,ثبش ثيّّ٘ٝر ٌرٜوسير.

ؤيٛن ,ويچيه يئري سبذال٘ب,
ٌرٜن ة
ائّيٗ ثبضي ثير ثبضچييب ثبؼال٘ب.
ٞبٔي آؼير يٛرٚضّرز ٜيٛذال٘ب,
ث٘ٛب ثبضچي ,ثبش ثيّّٙر ٌرٜوسير.
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٭٭٭
ـ سٛدّ ْٛثيسي نؤِِٝيىس ٖٜلٛرسبرار,
زئير؟
لٛرسبرٔبسب ,ائّّر ٜٔ ٝ٘ ٝٙ
يٛز ٔيّٙري اؤز زاِيٕجب آدبرراْ,
زئير؟
آدبرٔبسبْ ,ائّّر ٜٔ ٝ٘ ٝٙ

يٛذسب ثيس ٜس ٖٛلٛيبجبق نؤِِٝيه,
يٛرز إِٚبسب ثيس ليريّيت اؤِٝريه.
ٔٗ ثبش ثيّ ٖٝإِٚبِييبْ حِّٝيه,
زئير؟
اٚالٕ٘بسبْ ,ائّّر ٜٔ ٝ٘ ٝٙ
سب٘ريٙٔ ,ي سيٙبؼب چه ,زٚز ائّ,ٝ
اِيٓ اٚز ,اٚرٌٜيٕي ثٛز ائّ.ٝ
لبّ٘ي٘ي ثير ,يِّٛٔٛٛز ٚيٛز ائّ,ٝ
ائّٝٔٝسٗ ,ائّّر ٔ ٝ٘ ٝٙزئيٝر؟
٭٭٭
ثير سس ٌّسي ,سٛر ا ٚسسي ائطيشسي,
اٚذٛيٛرز ٚيبذيّٙيمسا يؤيرچيٗ.
» ـ سب٘ري س ٝٙاؤز ي ِٛ٘ٛٛيؤسشريت«.
اٚذٛيٛرز ٚيبذيّٙيمسا يؤيرچيٗ.

ثيز ٖ اٚالٖ زؤضس ٜثبش ائ ٛسبَ,
» ـ ٌئز ان ٜ
ان ّ٘رز ,ٖٜثيچّ٘ ٜرزٚ ٖٜئرٌي آَ.
ٜ
ايطُر ,يٛز اٚجبِز«,
ٜ
ث ٛائّّري يبضبِز,
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اٚذٛيٛرز ٚيبذيّٙيمسا يؤيرچيٗ.

» ـ سٗ زٚز اِٚسبٖ يئر اٚز ٛ٘ٚسٛسبرسبٖ,
چٛخ يٛرزالري اؤز يٛرز٘ٚب لبسبرسبٖ.
يبِٙيس ا٘ٚسا ايسشٌٝي ٝٙچبسبرسبٖ« ،
اٚذٛيٛرز ٚيبذيّٙيمسا يؤيرچيٗ.
٭٭٭
» ـ اِ٘ٛس زاؼيٗ اسٝوّري سيّسيريٓ,
سيّسيريٕالر ,سٛرٚضِٕٝر لٛرذ.ِٛٛ
زؤرز ثير يب٘ي زريٗ ـ زريٗ اٚچٛر,ْٚ
سيّسيريٕالر ,سٛرٚضِٕٝر لٛرذ.ِٛٛ
آجيمب٘الر ثٛرا ٌّيت چيربٕ٘بز,
ائّي ثٛؼٛة ,يٛرز ـ يٚٛا٘ي يبذبٕ٘بز.
ا٘ٚب زٚرٚة يٛذبريساٖ ثبذبٕ٘بز,
سيّسيريٕالر ,سٛرٚضِٕٝر لٛرذ.ِٛٛ

اٚچٛرٔٚالر آغ ثِٛٛزال زِٛٚزٚر,
ِٛر لبيبالر ٌ٘ٛص ويٕي اِٛٚزٚر.
ضيص لبيبالر اِٚسٚزالريٗ يِٛٛزٚر,
سيّسيريٕالر ,سٛرٚضِٕٝر لٛرذ.«ِٛٛ
٭٭٭
ائّّر سٛر ٚثبضب زٚضٛة زٚيسٚالر,
ا٘ٚالر زؤيٛش ارٜ٘ي ٝٙثبش اٜيسي.
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زاش وسسيّر ,اٚجب ائِٛر سبِسيالر,
ا٘ٚالر زؤيٛش ارٜ٘ي ٝٙثبش اٜيسي.

زؤرز ثير يب٘سا سيد ـ سيد سبذيُ اوسيّر,
ثٛرا لبيٙبر ثٛاللالري چىسيّر.
٘ئچ ٝـ ٘ئچ ٝس ٛسبذال٘جي سيىسيّر,
ا٘ٚالر زؤيٛش ارٜ٘ي ٝٙثبش اٜيسي.

ان ثيش٘ٝيٗ آزي زٚضس ٚزيّّر,ٜ
ٌئسيت چبسسي اٚزاق ـ اٚزاق ائّّر.ٜ
وشٓ ٖ ٜسسي زٚضس ٚيبضيُ چؤِّر,ٜ
ا٘ٚالر زؤيٛش ارٜ٘ي ٝٙثبش اٜيسي.
٭٭٭
ؤوسٚ ,ٚارٌّ ,ير,
سب٘ري ثٛرا ايطيك ر
ثيزٖ.
چٛخ يؤزِري لبٔبضسيرزي ان ٜ
اٚجب لبال ,ل٘ٛبق ائٛي ,نؤدر ,ٚي,َٛ
ثيزٖ.
چٛخ يؤزِري لبٔبضسيرزي ان ٜ

ٚار آدبرزي ثٛرا سئٛيٙج ٌشير,ٖٜ
ٚار يؤسٛرز ٚآردب ,ثٛؼسا يئشير.ٖٜ
٘ ٝچبدميٙچي ٝ٘ ,زاؼيسيت ايشير,ٖٜ
ثيزٖ.
چٛخ يؤزِري لبٔبضسيرزي ان ٜ
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سٛر ثٛرازا ثبش ائ ٛسبِسي ,ضب ٜاِٚس,ٚ
ا ٚسؤيى٘ٝسي اِ٘ٛس زاؼب ,زاغ اِٚس.ٚ
ائُ لٛرسبرزي آجيمب٘ساٖ ,سبغ اِٚس,ٚ
چٛخ يؤزِري لبٔبضسيرزي ان ثيش.ٖٝ
٭٭٭
وبرٚاٖ ٌّسي رٔٚساٖ ,چيٙسٔ ,ٖٜيصيرز,ٖٜ
آضسي ـ زاضسي ٞر ثير يئرز ٜثبزارالر.
لٛش سٛز ٚز ٜسٛرٚضسبيسيٗ سبدبرزيٗ,
آضسي ـ زاضسي ٞر ثير يئرز ٜثبزارالر.

ٚئرٌي ثبش ائ ٛسبذال٘جيٙسا ثِٛٛيس,ٚ
سٛدّ ْٛضبٞب سؤيى٘ٝجايسي ,ثئُ ايسي.
ٚار آذيرزي ,ائُ ايچيٙس ٜسئُ ايسي,
آضسي ـ زاضسي ٞر ثير يئرز ٜثبزارالر.
٘ ٝايسشٝسٞ ٝبٔي ٌّير ث ٛيئر,ٜ
آؼسبلمبِالر سبغ ا َٚزئيير سٛر ار.ٜ
 ٓٞثيّيىّي ٓٞ ,سبرسيّٕبز ثير ار,ٖٜ
آضسي ـ زاضسي ٞر ثير يئرز ٜثبزارالر.
٭٭٭
ليس آغ ٌّسي ,سبغ ـ سِ٘ٛٛسا اٚضبلالر,
لبرضيالزي ضبٔ ٜيٗ ائّّي ٌّيٙي.
يِٛالر ,ائِٛر ,ليس ـ ٌّيّٙر سئٛيٙج ٜن,
لبرضيالزي ضبٔ ٜيٗ ائّّي ٌّيٙي.
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چٛذساٖ ايسي آيريّٕيطسي ليس آؼساٖ,
ٚارٌٛ ,ج ,يبراق يؤ٘سٜريرزي اٚزالساٖ.
ي َٛاٚسش٘ٛس ٜيؤزِٝييرزي ثبيبلساٖ,
لبرضيالزي ضبٔ ٜيٗ ائّّي ٌّيٙي.

ان ثيش٘ٝيٗ ٌ ٖٛـ ٌ٘ٛطّي ٌ٘ٛ٘ٛس,ٜ
ٚار چبسيّٕيص يٛن آسالري اؤ٘٘ٛس.ٜ
ٔيٗ ائّّي٘يٗ ار ٌئييٕي ا ٜيٙيٙس,ٜ
لبرضيالزي ضبٔ ٜيٗ ائّّي ٌّيٙي.
٭٭٭
سئٛيٙج ,ايٙبْ ٌشيرٔيطسي ثٌّ ٛيٗ,
ان ثيش٘ٝيٗ ثبش ائٛي ,ٝٙائّي.ٝٙ
سب٘ري اؤز ٚيؤ٘سٜرٔيطسي ا٘ٚالري,
ان ثيش٘ٝيٗ ثبش ائٛي ,ٝٙائّي.ٝٙ
آسب ـ ثبال ,ارِ ٝآرٚاز يؤرٚضس,ٚ
ث ٛيؤرٚض ٝچٛذ ٛثبذسي ,ايريطسي.
ليس آغ ٌٛجّ ٛآرذب ايسي ,زؤيٛضس,ٜ
ان ثيش٘ٝيٗ ثبش ائٛي ,ٝٙائّي.ٝٙ

ؤيٛوّر,
سئٛيٙسٝز ٜچٛخ ثبضچيالر ,ة
آز زئييّسي ائ ٛييرب٘الر ,زؤ٘ٛوّر.
آز زئييّسير ٚئجسيس ,يئرسيس نؤسٛوّر,
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ان ثيش٘ٝيٗ ثبش ائٛي ,ٝٙائّي.ٝٙ
٭٭٭
اٚجبِسبزا سٛر ار ضبٞيٗ ثبش ائٛي,
ائ ٛـ ائطيٍي زٚال٘سيراٖ لبزيٙسير.
ٌٛجّ ٛاِٚسب ,جيّيس اِٚسب يئٝٙز,ٜ
ائ ٛـ ائطيٍي زٚال٘سيراٖ لبزيٙسير.

ضبٞسا يؤز ٚاٚالٖ ليسالر چىيّسي,
چٛخ ايّيطى ٖٝيئر ـ يٚٛاالر سؤوِٛس.ٚ
ثٛرزا يئٙي ايٙبْ ائٛي سيىيّسي,
ائ ٛـ ائطيٍي زٚال٘سيراٖ لبزيٙسير.

ايىي اٚؼ ,َٛيؤز َٜثبال ,ثٛي ـ ثٛذ,ٖٛ
ؤحن زيطي الذالٔيطسي چٛخ ـ چٛذ.ٖٛ
نٜ
ليس آغ ايسي ضبٞيٗ ثيرجٚ ٝار ـ يٛذ,ٛ
ائ ٛـ ائطيٍي زٚال٘سيراٖ لبزيٙسير.
٭٭٭
اٚؼِٛالريٗ ٌٙج يؤرنٔ ٜي يؤزِٜسير,
«زٚز ار» ايسي« ,يٛز ار» ايسي آزالري.
اِّريٙس ٜسٛسبق ,ثيساٚج ,اٚخ ,ليّيٙج,
«زٚز ار» ايسي« ,يٛز ار» ايسي آزالري.

اٚؼٚ َٛئرير سب٘ري ايٍيز ائّّر,ٜ
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سٛر ار ويٕي آزي زٚضٛر زيّّر.ٜ
ايىي لبرزاش آر لٚٚٛرالر چؤِّر,ٜ
«زٚز ار» ايسي« ,يٛز ار» ايسي آزالري.

ايىي لبرزاش اٚز ائٛي ٝٙچبسيرالر,
ؤيٛن سب٘ري ايطيؽيٙب ثبسيرالر.
ة
يبِٛاريطي ايٙب٘يطب لبسيرالر,
«زٚز ار» ايسي« ,يٛز ار» ايسي آزالري.

ســؤزَـٚن

آجيمبٖ :زٚضٕبٖ
آغ :ليس آزي
يئي ٖ
آزأجيُ :آزاْ ٜ
آزؼيٗ :آزٔيصٌٕ ,راٜ
آضيريٓ :زاؼيٗ ثئّي
ثيزٖ :اويٝٙجه يئري ,اوجبسبٖٕٞ ,ساٖ
ان ٜ
آِذيس :ليسؼيٗ ٔحبرث ٝسب٘ريسي
آي سيرار :يئر آزي
آيريج :يِٛالريٗ آيريالٖ يئري
آذٕبز :ز٘يسجيه ,زريبچٝ
آِيٗ ي:ِٛٛطبِع,آِيٗ يبزيسي

www.turuz.com

189

آتا (پوئما ـ ائپوس)

Söhrab Tahir

گؤيجه يازيالر

اَ سٛر :يبرزيٕچي ,نؤٔىچيي
اٚچبر :لٛش ,اٚچبٖ
اٚچبر س :ٛآثطبر ,ضالِٝ
اٚزٚقَ٘ :فَس
ؤيٛن
ا :ِٛٚة
اٚيالقٔ :ئط ٝلبريطيك چيّٕٙيىّر
اٚيٕبق :س ِٛٛچؤِّرز ٜيبضبييص يئرِري
اٚيٕب :آِسإ٘ب
اٚسبٕ٘بق :ثئسٔه
ؤسه ْ :اٚجب  ٚوسرِي سس
ا ٜ
اؤير٘ ٜج :عبزر
اؤزٔ :َٜرصٛظ
اؤ٘ر :اؤٖار ,ثبضچي
اؤيٛز٘ :صيحر
اؤج :ا٘شمبْ
اٜيّٝزيّر :اٚسٛرزٚالر
اٚرو :ٛلٛرذٛ
اٚز٘ٚش :ٛؼٓ ,وسر
ايشي آر :ثبجبريٗ آسيٙيٗ آزي
ايٙب٘ج :اعشمبز
ايٙيّشي٘ :بِٝ
ايّيطه ٖ :سّ ,ٝسٛر
ٜ

www.turuz.com

190

آتا (پوئما ـ ائپوس)

Söhrab Tahir

گؤيجه يازيالر

ثبيميٗٛٞ :ضسٛزٛٞ ,ضساٖ چيرٕيص
ثيساٚج :اٚج ٛثيس٘ ,يسٜ
ثٙيس :اٚز
ؤِٛن :لسٕز ,زسشٝ
ة
ثٛس ـ ثٛس :ٖٛسٕبْ  ٚوٕبَ
ثبش ائ :ٛسبراي
ثٛر :ْٚثٛرٚق
ثٛرو :ٛرطٛثشّي ايسشي
ثبؼيصٞ :سي ,ٝسحفٝ
ثبخ :ليس آزي
ثيؽّي :اروه ا٘سبٖ
ثبش ثيُ :ٖ ٜچٛخ ثيّ ,ٖٝاٚسسا(اٚس +زا  ,اٚس = عمُ ٛٞ ,ش)
دٝي :ٝآسالريٗ سبذال٘سيؽي آچيك يئر
سذرٜ٘يص :حروز
سٛٔٛرجٛق :ليٙچب (ؼٙچ)ٝ
سٛسبق :سٛسِٕٛٛش ,اسير
سٛدّ :ْٛلٛض ,ٖٛاٚرزٚ
ٖ ٖ ائٙسيس؛ زار يَٛ
ؤرٜ ٜ
جيؽيرٌ:ئسيص ـ ٌّيطسٖ ر
جباليير :دي٘ٛس ٚٚرٚر
جبزار :چبسالٔيص سٛسٛز يئر
چؤوٝن :زرٜ
چئٛر :ٜزٚر  ٚثر
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چٚٛؼ :ٖٛوِٝٛن
چبسيص :چبسٕبقٚ ,صبَ
چىيٙسي :احشيبط ائشسي
چِٛذب :اٚسِٕٛٛش سٛيٛق ,فريه
چىيٓ :جبشثٝ
چبؼب :وؤدر( ٜنؤرد ,)ٝثبالجب اٚضبق
چيّؽيٗ :زِٜي ,آزؼيٗ
زارسيٓ :عضّٝ
زاِؽيٗ :فيىيرِي ,فيىر ٜزإِيص
زٔير زؤز :زٔير ويٕي ,زٔير ٔمبٔٚشيٙس ٜاٚالٖ
زيّي ثير :زيّساش ,ثير زيّس ٜزا٘يطب٘الر
زٚر :ٚليس آزي ,ضفبؾ
زيرِيه :يبضبييص ,حيبر
زٚؼس :ٚزٚؼبٖ ,لبزيٗ
زٚالٔجبج :زٚالضيك
زؤزٜرِيه :زؤزْ ٜنٔ ,مبٔٚز
زٚيؽ :ٛحسّ
زٚرٚذٕبق :حيرر ائشٕه
زيّٝن :آرزي
زٚر ٚزاش :إِٓبس ,ضفبؾ زاش
زيىِٝسي :زٚرز ,ٚثبضيٙي لبِسيرزي
زٚضٛن :زٚضٕٛش ,ذسشٝ
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زٚش رِيه :ذسشِٝيه ,يٛرؼّٛ٘ٛق
ٜ
زيٙمير :زيٙميّسايبٖ ,سبز
زؤ٘ٛن :سبسميٗ ,ذبئٗ
شير :ٜٚزاؼيٗ اٖ اٚجب يئري ,لّّٝ
سبرزيالر :آِسيالر ,اضؽبَ ائشسيّر
سبييٗ ـ سٛي :ٖٛسبيؽي ,حرٔز
سٝييرسسي :آسيٗ جيّ ٛ٘ٚٚٛثٛراذسي
سذيه :زاؼيٙيك
سِٛؽ :ٖٛرٍ٘ي سِٕٛٛش ,اٚز ٚآؼبرٔيص
سٛز ي :ِٛٛسبٔبٖ ي ,ِٛٛوٟىطبٖ
س ٖٛائ :ٛسيٌْٗٛ ,ر ,لجيرٔ ,سار
سْٛي٘ :ژاز٘ ,سُ
سيَ٘ ٜج٘ :بؼيُ ,زاسشبٖ
ؤ
سيسمب :آريكٌٛ ,جسٛز
سيّسيريِٓٛ :ر لبيبالر
ضٛسٛيٛرز :ٚاٚچٛة ٌئسيرزي
ضيؽيٕبق :اٚٚچ ٛلٛضالريٗ اٚٚالريٙب يٛرٚش
ضيٕص ن :ايّسيريٓ
ٜ
لبدالٖ :دًّٙ
لبريٙجيُ :لبريٙذب ,چٛخ يئيٖٝ
لبْ :ضبٔب٘الريٗ يؤز ٜيؤرٕٝ٘ٚيّٙرِ ٝزا٘يطٕبسي
لب٘جيُ :لبٖ ائّٝيٗ ,زٚضٕبٖ
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لبٖ ٌ :َٛالِٝ
لبيؽي :ثيريٙيٗ فيىريٙي چىٕٝن ,زرزي ٝٙلبِٕبق
لٛضبر :لٛضبٖ ,سبز چبالٖ ,آضيك
ليشّيك :لٛرالّيك
لٛرٕ٘ٚبق :سبذالٕ٘بق ,حفظ إِ٘ٛٚبق
ليسمب٘ج :جيجيه ,حسبزر
ليسيد :ليسؼيٗ ,ليسٔيص آزاْ
ليسؼيٗ :ليسٔيص آزاْ
ليّيك :ذبصيز ,يبذطي رفشبر
ليٕيس :آر سٛزٚ
وسيه :لٛرثبٖ ،لٛرثبّ٘يك
نؤ٘ :َٛاٚرٜن
نؤٚرٜن :سيشرٜن ,يٛٔٛضبق
وٛورٜٝٔن:جٛضٕبق ,ليسٔبق ,اؤز٘ٚسٖ چيرٕبق
وشٕ :ٖٝثئُ
وئچيٙسي :اؤِسٚ
وؤدٛرز :ٚطؽيبٖ ائشسي
وٟر :سيٝٙسي ٌئٙيص ليرٔيس آر
نؤوس :سيٝٙ
نؤدٛرز :ٚطؽيبٖ ائشسي
ٌريّير :چىيّير
ٌئسٜريٌ :ئسٌٖ ,ئشٕٝن اٚزٜريٙس ٜاٚالٖ
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ٌٛجار :آزاْ آزيٌٛ ,جّ ٛايٍيز
يؤر :ْٚيؤر٘ٚشٙٔ ,ٛظرٜ
ٌٛر ـ ٌٛر :زٚؼب ,آچيٗ ,طجيعز
ٌِ٘ٛٛجٌِِٕٝٛ :ي ,الغٔ ,سررٜ
ٌ ٖٛزٚؼبٖ :زٚؼ ,ٛضرق
ؤِٛٔٛ
يؤٚز :ٜثئّسٖ يٛذبري ثسٖ ة
ٌٕٜٝ٘ٚٛن :فرر ائشٕٝن ,اعشٕبز ائشٕٝن
ٌيّيٙج :اسير
ِِٝٝن :لب٘بز
ٔبَ زا آر :يئر آزي
ٚٚر :ْٚضرثٝ
ٚير٘يرٕبق :لٛرزاالٕ٘بق ,ثٛش ـ ثٛض٘ٛب ا ٚيبٖ ـ ث ٛيب٘ب ٌئشٕٝن
ٙٞيرسي٘ :فس
ٞئيٌٛ :ج ,لّٜٛ
ٞئيٜٛر :ٜعجبيت
يبذٕبق :يب٘سيرٔبق
يبرا٘يص :ذّمز
يبرزيٓ :نؤْ ٜن
يبرؼبٖ :يبرِيؽبٖ ,اٚچٛرْٚ
يبريشٕبق :لبزا٘سيرٔبق ,فبيسا ٚئرٔبق
يبسيٓ :لبيسا ,لبئسٜ
يبَ :زاؼيٗ زؤضٛ
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يبٔبٖ :ديس ,ضيطبٖ
يب٘يّشٕبق :آِساسٕبق
يبيميٗ :يبييّٕيص ,اؤز٘ٚسٖ چيرٕيص
يئشٍيٗ :يئشيطٕيص ,ثٛس ,ٖٛوبُٔ
يئر چئٛرٜسي :يئر وٛرٜسي
يئُ اسٗ :لٛزئي ,ضٕبَ
چه ٌٖ٘ٛ :ئي ,جٛٙة
يئُ ٜ
يٛذب٘ :بزيه ,يٛٔٛضبق٘ ,بزيه الٚاش
يٛؼرِٕٚبق :ذٕير إِٚبق
يِٛٛق :اعشٙبسيس
ئٛبال٘سي :زيؽيرال٘سي
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