
 
 

آغؼثبیدبى 

ظاقتبًالؼی 
 



ايلی کؽم 
 

 

 التیٌدَ قیي اّضْهبق اّچْى ثْؼا تیکلَ یي

 

  

 

  

               ئْقتبظًبهَ 

 

 

, هي ظى قٌَ اهبًت,           ظلی کؤًْل

. یبضهیعی_           ظئوَ ثْ ظًّیبظا لبلین 

, لبؼظال یبظ اّلْ-          ثیؽ گْى اّالؼ لُْْم

. ائلین یبضهیعی,           ظئوَ ئْلْقْم ّاؼ

 

,           هدلیكَ ّاؼاًعا اّؾًّْ اّیوَ

, کیوكیَ قؤیوَ,           نیطبًب ثبج ّئؽیت

,           لْت لی اّلكبى ظا یْضكْلْ ظؤیوَ

. لْلْم یبضهیعی, ّؼلْیبمؾ,           ظئوَ کی

 

, لْچبق اّلگًْبى,           لْچبق ظاى اّلْثكبى

, ثبال ظاى لبچبق اّلگًْبى,           لبظا ظاى

, آلچبق اّلگًْبى, هؽظ اّل,           قي آچیك اّل

. پْلْم یبضهیعی,           ظئوَ ّاؼین چْضعّ

 

?           ضكتَ لبقین کیوَ لیلكیي ظاظیٌی

, اّؾّ چکكیي اّظًّْ,           خبًی چیطكیي

,           یبضهی ایگیع یبهبى ائتوؿ آظیٌی

. اّلْم یبضهیعی,           چًْکی یبهبى آظظاى

 

. ثیؿ ظٍ ظئیک ایکی اّلكْى, ایکی ظئیؽ, ئْقتبظ الؼ ئْقتبظًبهٌی ثیؽ یْش

 

, آقوبًب,           ّاضت اّالؼ لبلطبؼقبى عؽنَ

! کؤًْل,           ّاضت اّالؼ ُبّا ظاى ائٌؽ قي

, ظّهبًب,           ّاضت اّالؼ ظّنؽ قي چٌَ

! کؤًْل, ُؽ ایهی لبًبؼقبى,           ّاضت اّالؼ



 

,           ّاضت اّالؼ چیطبؼقبى هدٌْى ظاغیٌب

,           ّاضت اّالؼ ظّنؽ قي لن ییغٌبغیٌب

,           ّاضت اّالؼ یْؾ آتم کبؼ ائتوؿ قبًب

! کؤًْل,           ّاضت اّالؼ آلیهیت یبًبؼقبى

 

,           ّاضت اّالؼ هسّوع تئؿ گلؽ خْنب

,           ّاضت اّالؼ ُئچ الیي گئتوؿ ثیؽ ایهَ

, ظانب,           ّاضت اّالؼ ظؤًؽ قي ظهیؽٍ

! کؤًْل,           ّاضت اّالؼ نیهَ تک قیٌبؼقبى

 

                          

 

  

. ثیؿ ظٍ ظئیک اّچ اّلكْى, اّچ ظئیؽ,    ئْقتبظ الؼ ئْقتبظًبهٌی ایکی یْش

 

             قالم ّئؽیت ثیؽ هدلیكَ ّاؼاًعا 

. یبضهی ظّؼ, یبضهی اّتْؼ,              یبضهی ایلم

, کلوَ خبّاة ّئؽ-             ظیي ظیؽًع کلوَ

. یبضهی ظیؽ, ثؽکبلالٍ:              گؤؼى ظئكیي

 

,              هٌن ظئیي لؽی تبًی ائلیٌعٍ

             ایگیعیي قبضبقی گؽک فئلیٌعٍ 

,              پیف اّالظ الؼ یبضهی آتب یئؽیٌعٍ

.              لبلوبغیي ظاى لبلوبهبغی یبضهی ظیؽ

 

, قؤؾ یئؽظٍ لبلوبؾ,              آي ئْلْلْ کؽین

,              ًبکف تکججْؼ لؽ ظّقت لعؼی ثیلوؿ

,              ظایبى ظئوک ایلَ ًبهؽظ ایلٌوؿ

َ ًیي اّؾّ ثیلي یبضهی ظیؽ .              ُؽ کكت

 

, گٌدَ نِؽیٌعٍ کین ظى. گٌدَ نِؽیي ظى,    قیؿٍ ُبؼا ظاى ظاًیهین

. ضیبظ ضبى ظاى

- اّالظقیؿ. ُویهَ اّالظ ظؼظی چکیؽظی.    ضیبظ ضبًیي اّالظی یْش ایعی

ّؾیؽی لبؼا کئهیم ظٍ اّ گًْعٍ . اّؾّ گْلوْؼظّ, لیك ظاى للجی آچیلویؽظی

. ثیؽ گْى ضبى لبؼا کئهیهلَ ثبغعا اّتْؼهْنعّ. الپ قْ چْضْؼّ تبپویهعی. ایعی

. ظؼظلهیؽظی لؽ, گلدک ظى يسجت ائلییؽظی لؽ, کئچویم ظى

:    ضیبظ ضبى ظئعی

اّلي ظى قًْؽا ثیؿین . ًَ هٌین, ًَ قٌیي اّالظیي ّاؼ, کئهیم   _ 

, فْغؽاًیي لبؼًیٌی ظّیعّؼاق-گل فبغیؽ? چیؽاغیویؿی کین یبى ظیؽاخبق



اّؾّ ظٍ ایٌعی ظى . ثلکَ هللا ثیؿٍ ثیؽ اّالظ ّئؽظی, ًییبؾ ّئؽک-یؽًع

. آؼاظا نؽط لْیبق

:    کئهیم ظئعی

. تکی اّالظیویؿ اّلكْى, ًَ کیوی نؽط ظئكي ؼاضییبم   _ 

:    ضیبظ ضبى ظئعی

هي لیؿیوی قٌیي اّغلًْب , قٌیي اّغلْى اّلعّ, ایؽ هٌین لیؿین   _ 

قي لیؿیٌی هٌین اّغلْهب , هٌین اّغلْم اّلعّ, قٌیي لیؿیي, یْش; ّئؽین

. ّئؽ

لْل لْیعّق ظاى قًْؽا ُؽٍ اّؾ اّتبغیٌب , کبغیػ یبؾیت.    کئهیم ؼاضی اّلعّ

. گئتعی

, قغیؽى ُؽ ًَ کی ّاؼ-فبغیؽ,    قسؽیكی گْى ضیبظ ضبى گٌدَ اُلیٌی

- الكیؿ, اییي لؽیي گئییي ظیؽظی, لبؼیي الؼیي ظّیعّؼظّ, ثیؽ یئؽٍ خوع ائلعی

.  یْال قبلعی, آیبلكیؿ الؼا پْل ّئؽیت

 

                             

 

  

- ظّلمْؾ قب, ظّلمْؾ ظلیمَ, ظّلمْؾ قبعت, ظّلمْؾ گْى,    ظّلمْؾ آي

لبؼا کئهیهیي ظٍ ثیؽ لیؿی , ًییَ کئچي ظى قًْؽا ضیبظ ضبًیي ثیؽ اّغلْ

, نبظیبًبلیك کئچیؽتعی, انؽفی تْپالییت-ضیبظ ضبى ایبى. ظًّیبیب گلعی

ّ الؼ, اّغالًیي آظیٌی هسوْظ - اّنبق الؼی تبپهیؽ. لیؿیي آظیٌی هؽین لْیع

َ لؽٍ اّنبق الؼ ثؤیْیْة . ًبغیل ظیلی یْیؽک اّالؼ, ًئدَ ظئیؽ لؽ. ظیالؼ ظای

لبؼا کئهیم . ضیبظ ضبى اّغلًْْ هْلال یبًیٌب لْیعّ. قککیؿ یبنب چبتعی الؼ

. ظٍ لیؿیٌی اّؾّ اّضْتوبغب ثبنالظی

; هسوْظال هؽین اّى ثئم یبنیٌب چبتعی الؼ, ایل کئچعی,    آي ظّالًعی

. ًَ ظٍ اّغالى لیؿی, اهب ثْ اّى ثئم ایلیي عؽضیٌعٍ ًَ لیؿ اّغالًی گؤؼهْنعّ

ثیؽ گْى هسوْظ هلل قی . هسوْظ گًًْْْ هلل قی قْفی ایلَ کئچیؽیؽظی

: قْفییَ ظئعی

. هي اّّا چیطوبق ایكتییؽم, گئت آتبم ظاى ایؿى آل, قْفی   _ 

ضیبظ ضبى ایؿى . هسوْظّى قؤؾًّْ ضیبظ ضبًب یئتیؽظی,    قْفی گئعیت

نِؽ ظى , تؽالًیٌی ظا لْلًْْى اّقتًَْ آلیت, هسوْظ آت هیٌعی. ّئؽظی

- ثیؽ لعؼ یْل گئتعیک ظى قًْؽا هسوْظّى تؽالًی لْلًْْى اّقتْى. چیطعی

اّؾًّْ ّّؼظّ آغبج الؼیي , ثیؽ لهٌگ لْنْ لبثبغیٌب لبتیت, ظى لبلطعی

. آؼاقیٌب

:    هسوْظ ظئعی

گؤؼّم ُبؼا , هي تؽالًیي ظالیكیٌدب گئعین, قي آتیوی قبضال, قْفی   _ 

? لًْعّ

هسوْظ . هسوْظ ظّنعّ لْنْى ظالیٌدب.    قْفی آتالؼیي یبًیٌعا لبلعی

. قیؿٍ ظئیین کئهیم لیؿی هؽین ظى, تؽالًیٌی آضتبؼهبلعا اّلكْى

چبتوبؾ -قؽّ آغبخیٌیي یبًیٌب چبتبؼ.    هؽین ثبغب قئیؽٍ چیطویهعی



لْل اّؾًّْ . ثیؽ تؽالى گؤؾل ثیؽ لْنْ لبثبغیٌب لبتیت لّّْؼ, گؤؼظّ کی

تؽالى . هؽین تئؿ لْنْ تْتعّ. قْضْلعّ هؽیویي لْخبغیٌب, یئتیؽیت

هؽین تؽالًی ظا , ایكتَ ظی لْنْ هؽیویي الیي ظى آلكیي, اّؾًّْ یئتیؽظی

. تْتعّ

. ثْ ثبغب چیطعی,    اّ ثیؽی طؽف ظى هسوْظ آغبج الؼیي آؼاقییٌبى گلیت

آغبج الؼ . ثْلجْل گْلْ چبغیؽیؽ, گْل ثْلجْلْ.. ?ثبغ ًَ ثبغ, ثبضعی کی

هسوْظ ثیؽ لعؼ ایؽٍ لی گئعیت گؤؼظّ . ًؽگیؿ لؽ ثبل لبل ظیؽیت, چیچکلییت

- لوؿٍ ایلَ ظایب-قؽّ آغبخیٌیي آلتیٌعا هبؼال هثبل ثیؽ لیؿ یْؾ ًبؾ, کی

قیٌَ قوؽلٌع , ثْؼّى ُیٌع فیٌعیغی, گؤؾ لؽ لبؼا, لبل الؼ کبهبى. ًیت

- هسوْظ ایؽلیلَ. هسوْظ گؤؼظّ تؽالًی ظا ثْ لیؿیي الیٌعٍ ظی. کبغیػی

, کبهبى لبل الؼیٌی چبتیت. هک ایكتیٌعٍ هؽین گئؽی ظؤًْة اًّْ گؤؼظّ

: غضت لی ظئعی-غضت لی

? ایؿًكیؿ ثْ ثبغب ًییَ گیؽهی قي? کین قي, اّغالى   _ 

: گؤؼک تؽالًیٌی لیؿ ظاى ًئدَ ایكتییؽ,    هسوْظ آلعی قیٌَ قبؾیٌی

                             

 

  

:    آلعی هسوْظ

 

, ظ آفؽیي ايلیٌَو,              آي گؤؾل لیؿ

! تؽالًیوی گتیؽ ّئؽ,              آالگؤؾلْم

,              هٌن اّ تؽالًیي اّّچْ قییبظی

! تؽالًیوی گتیؽ ّئؽ,              آالگؤؾلْم

 

- لبؼا قبچال. تؽالى ثًًْْکْظّ,    هسوْظ ثئلَ ظئیٌعٍ لیؿ ثیلعی کی

گؤؼک اًّب ًَ , قیٌكبؾ اّؾیٌعٍ قیٌكیٌَ ثبقعی, ؼیي ظاى اّچ تئل آییؽیت

. خبّاة ّئؽظی

:    آلعی هؽین

 

,              هي ثیلیؽم ثْ تؽالًیي ایهیٌی

! تؽالًیٌی گل آپبؼ,              کؽم ائیلَ

,              تؽالى گؽک یئكیي اّّّى ظؤنًْْ

! تؽالًیٌی گل آپبؼ,              کؽم ائیلَ

 

:    آلعی هسوْظ

 

,              ایٌیٌَ گئییت قي گؤؾل ظاؼایی

;              نبًب آلیت تئل لؽیٌی ظاؼایی

,              قییبظ اّالى تؽالًیٌی آؼایی

! تؽالًیوی گتیؽ ّئؽ,              آالگؤؾلْم



 

:    آلعی هؽین

 

,              اّّّى اّلْة ثعٍ ًیي ظى یبؼا لی

; قبؼا لی,              ثْلجْل اّالى گْل گؤؼهكَ

?              ًَ اّچْى ظّؼّثكبى هي ظى آؼالی

! تؽالًیٌی گل آپبؼ,              کؽم ائیلَ

 

:    آلعی هسوْظ

 

, ًلؽ گلعی ثبنیوب,              هسوْظ ظئیؽ

.. ?تْنْهب-             گئعین قؤیلییووی تبیی

, چیطعیي لبؼنیوب, گؤؾل,              اّّّم قي قي

! تؽالًیوی گتیؽ ّئؽ,              آالگؤؾلْم

 

:    آلعی هؽین

 

, گؤؾل لؽیي گؤؾّین,              ايلی ظئعیي

, قؤؾّین,              آنیك الؼیي يسجتیین

 

                            

 

  

, لبؼا کئهیم لیؿییبم,              آظین هؽین

! تؽالًیٌی گل آپبؼ,              کؽم ائیلَ

 

: لیؿ ظئعی,    قؤؾ تبهبهب یئتعی

کئهیم ثبثبم گلیت ثیؿی , تئؿ چیص ثْؼا ظاى گئت, کؽم ائلَ, اّغالى   _ 

. گؤؼهكیي

:    هسوْظ ظئعی

- ایٌعی لْ. قٌیي آظیي ايلی, ثْ گْى ظى هٌین آظین کؽم اّلكْى   _ 

. ّاؼین گئعین, نْهْ ّئؽ

:    آلعی ايلی خبّاثیٌعا گؤؼک ًَ ظئعی

 

, لْنْى ئْچعّ لًْعّ ثْظاغب,              کؽم

! لْنْى آل, کؽم ائیلَ,              کؽم اّغالى

, قبظاغب,              گؤؾ لؽیٌَ ّئؽؼم لْؼثبى

! لْنْى آل, کؽم ائیلَ,              کؽم اّغالى

 

, لبثبغب-             هٌیولَ ظّؼّثكبى لبثبق



,              اّلْم لبهتیٌَ لْؼثبى قبظاغب

,              ضیبظ ضبى اّغلًْب اّلوبؾ لبظاغب

! لْنْى آل, کؽم ائیلَ,              کؽم اّغالى

 

,              ثْلجْل لؽ اّضْیْؼ ثبُبؼیي فف لی

,              گؤؾ لؽیي اّلْثعّ خبًیویي لًعی

, قي لْیعّى ايلی,              آظین هؽین ایعی

! لْنْى آل, کؽم ائیلَ,              کؽم اّغالى

 

- عِعّ, لیؿ ظا کؽهَ عبنك اّلعّ, کؽم لیؿا.    قؤؾ تبهبهب یئتعی

. پئیوبى ائلعی لؽ

لیؿ ظا ایپک ظقوبلیٌی کؽهَ ,    کؽم ثبؼهبغیٌعاکی اّؾّیْ لیؿا

. کؽم ايلی ًیي گؤؾ لؽیي ظى اّپوک ایكتیٌعٍ ايلی گئؽی چکیلعی. ّئؽظی

: گؤؼک ًَ ظئعی, قیٌكبؾ ائلعی, قبچ الؼیي ظاى ایکی تئل آییؽیت

 

? هلْل ثْ یئؽظ-             ًَ گؿیؽ قي هلْل

! هٌی ؼّقْاي ائیلوَ,              آهبى کؽم

,              قٌی هٌَ لیكوت ائیلییت ضْظا

! هٌی ؼّقْاي ائیلوَ,              آهبى کؽم

 

ايلی ثیؽ تسؽ . اًّْ لْخبلالظی,    کؽم لیؿیي یبلْاؼهبغیٌب ثبضوبییت

:      اًّْى الیي ظى لْؼتبؼیت ظئعی

 

                            

 

  

?              ُئچ اّلْؼهْ ثْ یئؽ لؽظٍ ثئلَ ایم

,              کئهیم ثبثبم ظّیْة ائیلیؽ تفتیم

, قّّْل, آؼتیك ّاؼ,              اّپعّى ظٍ لْخعّى ظا

! هٌی ؼّقْاي ائیلوَ,              آهبى کؽم

 

. ال آتعی لیؿیي ایٌدَ ثئلیٌَ,    کؽم اّؾًّْ قبضالیب ثیلوییت

:     ايلی ظئعی

 

,              ظّیوبهیهبم نکؽ کیوی ظیلیي ظى

,              لْؼضْم یْضعّ هٌین ُئچ ظٍ اّلْم ظى

,              قبؼیلیجكبى ایٌدَ هییبى ثئلین ظى

! هٌی ؼّقْاي ائیلوَ,              آهبى کؽم

 

! ضبى کؽم, پبنبم کؽم,              آغبم کؽم



! یبى کؽم, تْتْل کؽم,              آلیم کؽم

, خبى کؽم,              ايلیي اّلكْى قٌَ لْؼثبى

! هٌی ؼّقْاي ائیلوَ,              آهبى کؽم

 

قْفی ًیي , زْهوت ائلعی-کؽم اًًّْال زبالل.    قؤؾ تبهبم اّلعّ

اّؾ هٌؿیلیٌعٍ ايلی ظئییت . آتیٌی هیٌیت نِؽٍ گلعی, یبًیٌب لبییتعی

. قیؿٍ ظئیین ضیبظ ضبى ظاى, گیؿ لی آغالهبلعا اّلكْى-گیؿ لی

, ًئچَ گًْعّ کی, اّغلْى ضكتلٌیت,    ضیبظ ضبًب ضجؽ چبتعی کی

اّغلًْْى , ُبهبى قبعت ضیبظ ضبى لبلطیت. هٌؿیلیٌٌي ثبییؽا چیطویؽ

: ضجؽ آلعی, یبًیٌب گلعی

? ظؼظیي ًعی, اّغلْم   _ 

:    کؽم ظئعی

. ظیلٌي ظئكن ظیلین آلیهیت یبًبؼ, ظؼظیوی قبؾ ایلَ ظئیین, ایؿى ّئؽ, آتب   _ 

.    ضیبظ ضبى ایؿى ّئؽظی

: گؤؼک آتبقیٌب ًَ ظئعی,    آلعی کؽم

 

,              کئهیم ثبغچب قیٌعا ثیؽ گؤؾل گؤؼظّم

? ًَ چبؼ,              آغلیوی ثبنیوٌبى آلعی

, تؤکْة اّؾًَّ,              ظاؼاییت ؾّلفًْْ

? ًَ چبؼ,              قؽیوی قؤّظایب قبلعی

 

,              هي ظٍ ثیلعین ثْ ثیؽ تؽقب لیؿیعی

,              قسؽ ظى پبؼالهیم ظاى ئْلعّؾّظّ

, گؤل لؽ لبضیعی,              یبنیلجبل قًْبظی

? ًَ چبؼ,              آغلیوی ثبنیوٌبى آلعی

                            

 

  

,              ظؼظ لی کؽم ظئیؽ فْؼلتین لبتی

, یْیؽکعی آتی,              کكکیٌعی لیلیٌدی

, هي هسّوع زْهوتی,              اّ ایكْی

? ًَ چبؼ,              آتهی قؽیوعٍ لبلعی

 

 

: ضیبظ ضبى ظئعی,    قؤؾ تبهبم اّلعّ

َ ظین, اّغْل   _  ایؽ . قٌیي ظئعیک لؽیي ظى هي ثیؽ نئي ثبنب ظّنو

. قٌیي اّچْى آلین, ظئ گؤؼّم کیوی ایكتییؽ قي, آنیمكبى

ضیبظ ضبى اّغلًْْى .    کؽم اّچ یبنیٌعا اّنبق کیوی ثبنالظی آغالهبغب

ُؽ کین , تبضتیٌب چیطیت اهؽ ّئؽظی کی, ثیؽ ثبل ظیْاًب گلعی, یبًیي ظاى چیطیت

. هي اًّْ ظًّیب هبلیي ظاى لٌی ائلؽم, هٌین اّغلْهْى ظؼظیٌی ثیلَ



اهب ُئچ کین کؽهیي ,    نِؽظٍ طجیت لبلوبظی گلوویم اّال

َ ظی . ظؼظیي ظى ثیؽ نئي آًالیب ثیلو

ثیؽ لبؼی .    ثیؽ گْى کؽم اّتْؼهْنعّ ثبغعا اّؾّ ظٍ چْش ظاهبلكیؿظی

َ ظی, ائهیتعی کی ُئچ کین ظٍ اًّْى ظؼظیٌی تبپب , ضیبظ ضبًیي اّغلْ ضكت

: ظئعی, ثیلویؽ

ثلکَ , اّلكْى گؽک هي کؽهیي ظؼظیٌی تبپبم-ُؽ ًَ اّلْؼ   _ 

. ضیبظ ضبى هٌَ ثیؽ لیؽهیؿی ظًّلْق ّئؽٍ

گؤؼظّ , اّؾّى یئتیؽظی ضیبظ ضبًیي ثبغیٌب,    لبؼی اقبقیي الیٌَ آلیت

: ظئعی, گؤؾ لؽی یْل چکیؽ, کؽم چْش لوگیي اّتْؼّة

اّغالى الؼی گْلهي ثبغیٌب قئیؽٍ , لیؿ الؼی, نِؽیي گلیي لؽی, اّغْل   _ 

? تٌِب اّتْؼّثكبى-قي ًَ اّچْى ثْؼاظا تک, چیطیت الؼ

:    کؽم ظئعی

آًدبق ثْ قؤؾ ایکیویؿیي . قٌٌي ثیؽ قؤؾ قْؼّنبخبغبم, لبؼی ًٌَ   _ 

. آؼا قیٌعا لبلوبلیعی

:    لبؼی ظئعی

َ قي. ثیؽ اّّّج ظاؼیعی, لبؼی کی ّاؼ, اّغْل   _  ائلَ اّؼاظاخب , ُبؼا قپل

! قي قؤؾًّْ ظئ. لبالؼ

:    کؽم ظئعی

! اّ لیؿ الؼیي ایچیٌعٍ کئهیهیي لیؿی ظا اّالخبلوی, ًٌَ   _ 

:    لبؼی ظئعی

! اّالخبق   _ 

کؽم , ثیلعی کی, لبؼی ایهی ثبنب ظّنعّ.    کؽم ظؼیٌٌي ثیؽ آٍ چکعی

: ظئعی, اّؾًّْ ضیبظ ضبًب یئتیؽظی, ثبالغیٌی لبتالییت. هؽیوَ آنیمعی

. اّغلّّْى ظؼظیٌی ثیلویهن, ضیبظ ضبى   _ 

:    ضیبظ ضبى قْؼّنعّ

?      اّغلْهْى ظؼظی ًعی   _ 

 

                            

 

  

:    لبؼی ظئعی

. اّغلْى کئهیم لیؿی هؽیوَ آنیك اّلْة   _ 

,    ضیبظ ضبى ایهی یمیي ائلیي ظى قًْؽا لبؼییب پْل ّئؽیت یْال قبلعی

کئهیم ضیبظ . زضْؼًّب چبغیؽت ظیؽظی, ُبهبى قبعت کئهیم اّچْى آظام گؤًعؼیت

ضیبظ ضبى اًّب . قالهیٌی یئؽیٌَ یئتیؽظی-اظة, ضبًیي زضْؼًّب گلیت

: ضیبظ ضبى ظئعی, کئهیم اّتْؼظّ. اّتْؼهبغب یئؽ گؤقتؽظی

يبثبذ گؽک -ثْ گْى, هٌین اّغلْم قٌیي لیؿیٌب آنیمعی, کئهیم   _ 

. تْي الؼیٌی ائلیک

:    کئهیم ظئعی

تعاؼّک , آًدبق هٌَ اّچ آي هؤُلت ّئؽ! هٌین گؤؾّم اّقتَ   _ 



. گؤؼّم

کئهیم . لیؿا ّئؽقیي, اّقتلیک اًّب ثیؽ اّؾّک ّئؽظی کی,    ضیبظ ضبى ؼاضی اّلْة

: آؼّاظیٌی چبغیؽیت ظئعی, اّؾّیْ آالًٌبى قًْؽا ثیؽ ثبل ائْیٌَ گلعی

! گل لبچبق. ضیبظ ضبى لیؿی الیویؿ ظى آالخبق, آؼّاظ   _ 

ُبهبى گْى ائْظٍ اّالى ُؽ ًَ نئي لؽی ّاؼظیكب ,    آؼّاظ ؼاضی اّلعّ

اًّالؼ . کْفلتٌي نِؽ ظى چیطیت لبچعی الؼ-قسؽ آچیلوبهیم کؤچ, قبتعی الؼ

. قْفی ظى, قٌَ کیوٌي ظئیین, لبچوبلعا اّلكْى

:    قْفی ایهعى ضجؽظاؼ اّالى کیوی کؽهیي یبًیٌب گلیت ظئعی

کؽم ثًْْ . ًیهبى ظا تبضعی الؼ, آتبى کئهیهیي لیؿیٌی قٌَ آلعی   _ 

: ائهی ظى کیوی قبؾیٌی قیٌكیٌَ آلیت ظئعی

 

, قًْجْلْى, قْقي,              ّععٍ قی چبتیٌدب

! گئتكیي, فبقیي چکویَ ظال گلكیيو             

, قفبقیي-             قْؼییي ظًّیبًیي غؤّق

! گئتكیي,              ثْیٌب ظّالًوبغب لْل گلكیي

 

, گْل ًعی, قًْجْل ًعی,              قْقي ًعی

, لْنب ضبل ًعی-             آغ اّؾًّعٍ لْنب

, ثبل ًعی, نؽثت ًعی,              نکؽ ًعی

! گئتكیي, آغؿین ایچیٌعٍ ظیل گلكیي,              ّئؽ

 

, قًْجْل هٌیوعی,              ظّقت ثبغیٌعا قْقي

,              ثْظاغیٌعا اّتي ثْلجْل هٌیوعی

,              ثبغچبظا ضبؼ گؤؼهیي گْل هٌیوعی

! گئتكیي,              اّپوکچْى ظّظاغب ضبل گلكیي

 

.              نبٍ گلیت فتر ائتعی ثْ کؽم کبًی

? ههْلْ ُبًی,              کؽهیي آنیغی

,              لْؼضْؼام لبچیؽظا ايلی خبًبًی

! گئتكیي,              لْیوب اّقتَ لئیؽ ال گلكیي

 

                            

 

  

ظّؾ , یبؼی ًبنبظ هٌؿیلیٌَ کئچیت, کؽم یبؼی نبظ.    قؤؾ تبهبم اّلعّ

َ ظی . اّچ آي گؤؾل

. آتبقیٌیي یبًیٌب گلعی, قبؾیٌی الیٌَ آلیت,    ثیؽ گْى ثْتبقی یبظیٌب ظّنْة

:    ضیبظ ضبى ضجؽ آلعی

? ثئلَ گلویی ًیي قججی ًعیؽ, اّغْل   _ 

: گؤؼک آتبقیٌب ًَ ظئعی,    کؽم قبؾیٌی آلیت



 

,              آنعی گئتعی لبؼ لی ظاغیي آؼظیٌب

. آغالؼام,              ضبى ايلین یبظیوب ظّنعّ

,              ُئچ طجیت لؽ چبؼٍ ائتوؿ ظؼظیوَ

. آغالؼام,              ضبى ايلین یبظیوب ظّنعّ

 

,              ظاغ الؼیي ثْؼچْقْ هٌَ یْؼظ اّلعّ

, لْؼظ اّلعّ,              هئهكیٌعٍ آقالى اّلعّ

,              ثْ اّچ آي هٌَ ثیؽ ثؤیْک ظؼظ اّلعّ

. آغالؼام,              ضبى ايلین یبظیوب ظّنعّ

 

,              ئْخب ظاغ ثبنیٌعا اّتْنْؼ لْل الؼ

? کین لؽ گؤؼهْل لؽ,              هبؼالین لبچیجعی

             ظؼظیوی آًالهبؾ لبؼا کئهیم لؽ 

. آغالؼام,              ضبى ايلین یبظیوب ظّنعّ

 

, ثْظّ قؤؾّى اؾٍ لی,              ُئي آغب الؼ

, ثبغ الؼ تؤکؽ ضؿٍ لی,              پبییؿ اّالؼ

,              ظؼظ آًالهبؾ ثْ یئؽ لؽیي گؤؾٍ لی

. آغالؼام,              ضبى ايلین یبظیوب ظّنعّ

 

, ثْ ظؼظین ثیتوؿ,              ظؼظ لی کؽم ظئیؽ

,              یبؼیویي قؤّظاقی قؽین ظى گئتوؿ

, ثیؽی کبؼ ائتوؿ,              یْؾ هیي اّیْظ ّئؽقؿ

. آغالؼام,              ضبى ايلین یبظیوب ظّنعّ

 

: ضیبظ ضبى ظئعی.    قؤؾ تبهبم اّلعّ

, يبثبذ کئهیهیي لْیعّغْ ایغؽاؼ تبهبهعی, ثْ گْى يجؽ ائلَ, اّغلْم   _ 

. ثیؽلیکعٍ گئعؼیک قٌیي ثْتبّّ گتیؽهیَ, ییغیهیت

َ قی گْى ضیبظ ضبى ثؤیْک خبٍ کئهیهیي ائْیٌَ , خاللٌبى ییغیهیت-   ائؽت

ّ الؼ : ثیؽ لعؼ یْل گئعى ظى قًْؽا کؽم ظئعی. گلویَ ثیٌب لْیع

. قیؿ ظى لبثبق گئعخین, هي آتیوی چبپیت, قیؿ یبّال گلیي   _ 

یْلعا , ثیؽ لعؼ گئتویهعی کی, کؽم آتیٌی چبپیت.    ضیبظ ضبى ؼاضی اّلعّ

: کؽم اًّالؼ ظاى ضجؽ آلعی. ایکی ًفؽ پییبظایب ؼاقت گلعی

 

                            

 

  

? ُبؼا الؼا گئعیؽقیٌیؿ, ُبؼ ظاى گلیت   _ 

:    ظئعی لؽ



, کیتبثب ثبش ظیؽاق, اًّْى یبًیٌب گئتویهعیک کی, کٌعظٍ ثیؽ کئهیم ّاؼ   _ 

. کْلفتییٌي کؤچْة گئعیت-گئعیت گؤؼظّک کؤچ

ثیؽ لعؼ آتیٌی .    کؽم ثئلَ ائهیعًعٍ آؾ لبال آغلی ثبنیٌٌبى چیطعی

- آتیٌی قبضال. لبؼنیعاکی ظاغ الؼیي ثبنیٌی ظّهبى ثْؼّیْة, گؤؼظّ کی, قْؼظّ

: گؤؼک ظاغ الؼا ًَ ظئعی, ییت

 

, ًگی ظى فؽاؼ ائلییتؾ             ضبى ايلین 

! ثبنی ظّهبى لی ظاغ الؼ,              یْل ّئؽهییي

,              ثئلَ گئتویم آتبقی ایلَ آًبقی

! ثبنی ظّهبى لی ظاغ الؼ,              یْل ّئؽهییي

 

, آغب الؼ تْیب,              لبلطیهعی الؼ ضبى الؼ

;              غًگی ًیي آظاهی ثبتیجعی لْیب

,              ئْچْثعّ الین ظى ثیؽ آغدب هبیب

. ثبنی ظّهبى لی ظاغ الؼ,              یْل ّئؽهییي

 

,              ظؼظ لی کؽم ثْ عهك ایلَ ثیهویهعی

; ثبنیي ظاى کئچویهعی-             قئْظا اّچْى خبى

, کئهیم ضْي اّقتًَْ کؤچوْنعّ,              ايلی

! ثبنی ظّهبى لی ظاغ الؼ,              یْل ّئؽهییي

 

ُؽ , آتعاى ظّنْة. اّؾًّْ کئهیهیي ثبغیٌب قبلعی,    کؽم آتیٌی چبپیت

هلل , ظّغؽّ ظئییؽهیم لؽ, گؤؼظّ کی; ايلی ظى ثیؽ ایؿ تبپوبظی. طؽفی گؿظی

: گؤؼک ًَ ظئعی, آلعی. کؽهیي ظؼظی تْغیبى ائلعی. کؤچْة یْؼظّ ثْل

 

, ائیلعین ًظؽ,              گلعین ظّقت ثبغیٌب

.              گؤؼظّم یبؼیي ثبغچب قیٌعا گْل یئؽی

, ظًَ ظّؾّلوْل-             آغ ثْضبغب ظًَ

.              آغلیوی ثبنین ظاى آلعی ضبل یئؽی

 

, گًْعّؾ هي خلیل-             چبغیؽیؽام گئدَ

;              اّقتْهْؾظٍ لبظیؽ هؤّالم ُن ظلیل

َ قی هلْل,              آغ کفٌی لن لی , اییٌ

َ ًیٌع ال یئؽی .              ثل لی یبؼیي کف

 

, زبلین یبؾظین هي ايلی ظّقتب-             عؽٌ

,              اًّْى اّچْى اّلعّ کؤًْل نیکكتَ

,              یبقعیغی لبى آغالؼ یْؼغبًی یب يعا

! یئؽی,              ظؤنک خبّاة ّئؽؼ هٌعٍ یْل

 



                            

 

  

, یبظ الؼی تْتوْل,              کؽهیٌی آتویم

, ظؼظیوَ لبتویم,              ظؼظیٌی تْپالییت

,              آال گؤؾ ظى چبغالییجبى یْل ائتویم

.              ّفب لی ظّقت اّتبغیٌعا قئل یئؽی

 

- اّؾًّْ یئتیؽظی ُویهَ ايلی کؤل,    کؽم قؤؾًّْ تبهبهب چبت ظیؽیت

آضب قؽّ آغبخیٌی -اّؼٍ ییٌٌي لبؼا لبى آضب. گكیٌعٍ اّتْؼاى قؽّ آغبخیٌب

: گؤؼک ايلیٌی اًٌّبى ًئدَ ضجؽ آلعی, لْخبلالییت

 

, قٌٌي ضجؽ قْؼایین, ظّؼ, قؽّ,              ظّؼ

? قٌیي هبؼالیي ُبًی,              قؽّ آغبخی

,              گؤؾّهٌي آضیتوب لبى لی یبل الؼی

? قٌیي هبؼالیي ُبًی,              قؽّ آغبخی

 

, ئْخب لی لبؼنیعا ظاغ الؼ-             آلچبق لی

, گؤؾّم لبى آغالؼ,              کؤًلْم ایٌتیظبؼظی

َ ًیي زبلیٌٌبى ًَ ثیلؽ قبغ الؼ ?              ضكت

? قٌیي هبؼالیي ُبًی,              قؽّ آغبخی

 

َ قي , لعظیي اییلكیي,              ظّغؽّ قؤیلو

, ثئلیي ثْکْلكْى,              لبؼغبؼام هؤّال ظاى

,              ثیؽ آٍ چکین یبؼپبق الؼیي تؤکْلكْى

? قٌیي هبؼالیي ُبًی,              قؽّ آغبخی

 

, گؤؾ یبل الؼی تؤکؽم,              کؽم ظئیؽ

,              ّیؽاى ثبغعا ثْلجْل اّلْة اّتؽم

,              یبؼیویي یْلًْعا ثبل ظاى کئچؽم

? قٌیي هبؼالیي ُبًی,              قؽّ آغبخی

 

َ ظی,    کؽم ظؤًْة کئهیهیي , قؽّ آغبخیٌٌبى ُئچ ثیؽ خبّاة آال ثیلو

کؽهیي . ّیؽاى اّلْة, کئهیهیي ائْی ئْچْلْة, گؤؼظّ کی. ائْیٌَ طؽف گلعی

: گؤؼک ًَ ظئعی, قیٌَ قبؾیٌی آلیت. ظاُب ظا ظؼظی آؼتعی

 

,                 کئهیم ثبغچبقیٌب گلعین

.                 گؤؼظّم ًبؾ لی یبؼین گئتویم

,                 ثبغ گؤؾّهَ ضْؼ گؤؼًّعّ

.                 قبلالًیت گؿًین گئتویم



 

,                 خبًین زكؽتعی گؤؾًَّ

;                 نکؽ ظى نیؽیي قؤؾًَّ

                قییبٍ ؾّلفْى آغ اّؾًَّ 

.                 ظاؼاییت تؤکٌین گئتویم

                            

 

  

,                 ثْیْ ثٌؿؼظی فیعاًب

,                 اّظالؼ قبلعی نیؽیي خبًب

, یبًب-                هٌی لْیْة یبًب

.                 قبلالًیت گؿًین گئتویم

 

,                 گْلكْؾ ثبغب ثْلجْل گلوؿ

, _                 گْللْ ثبغ الؼ ّیؽاى اّلوبؾ

,                 کؽم قٌكیؿ ثْؼظا لبلوبؾ

.                 ُبؼاي ايلی ضبًین گئتویم

 

کٌبؼظاکی گْل , ثبضعی کی, آضتبؼا ثبغی گؿیؽظی-   کؽم ايلیٌی آضتبؼا

اّؾًَّ -اّؾ. ثْ ايلی ضبًعی, کؽم ائلَ ثیلعی کی. ثبغیٌعا ثیؽ لیؿ قئیؽ ائعیؽ

آلعی قبؾی . اّؾّ ثبغعا قئیؽ ائعیؽ, هٌی آغالؼ لْیْة! ثیْفب یبؼ, آش: ظئعی

:  گؤؼک ًَ ظئعی

 

, ًبؾ لی ظیلجؽ,              آال گؤؾلْ

? گْلًْوْ اّلعّى,              گْلًْوْ اّلعّى

,              عؿل هٌین ایعیي عٌجؽ

? ائلیٌوی اّلعّى,              ائلیٌوی اّلعّى

 

,              پٌدؽیَ چکیت پؽظٍ

;              قي ئْغؽاتعیي هٌی ظؼظٍ

قي ثْ یئؽظٍ ,              هي گئعیؽُن

? لبالًوی اّلعّى,              لبالًوی اّلعّى

 

,              ائْیویؿیي ظالی اییعٍ

,              اییعٍ ًیي ئْخالؼی گؤیعٍ

َ لی ائیْاى اّیعٍ               ظؤنو

? گلیٌوی اّلعّى,              گلیٌوی اّلعّى

 

,              آیٌبًی آلعیي ظیؿیٌَ

,              قْؼهٌی چکعیي گؤؾًَّ



,              قي ثؿک ّئؽیت اّؾًَّ

? ضبًیووی اّلعّى,              ضبًیووی اّلعّى

 

,              گؽظًَ تؤکعّى تئلیٌی

, فئلیٌی-             ایهلتعیي فیتٌَ

,              ثْکعّى کؽهیي ثئلیٌی

? لٌیووی اّلعّى,              لٌیووی اّلعّى

 

                            

 

  

:    لیؿ کؽهَ طؽف گلیت ظئعی

, ًَ هعتعی کی, قٌیي آؼاظیغیي ايلیٌی. هي ايلی ظئییلن, اّغالى   _ 

. ُبؼا آپبؼظیغیٌی ظا ثیلویؽم. آتبقی گؤتْؼّة گئتعی

. آغالیب قؽّ آغبخیٌب طؽف گئتعی-   کؽم ظؤًْة آغالیب

ًئچَ آظام الؼًبى کئهیهیي ثبغیٌب ظاضیل اّلْة -   ضیبظ ضبى ًئچَ

ّ لؽ کی . ثْؼا الؼظا کئهیم ًَ گؿیؽ. یْؼظّ ثْل, هلل کؤچْة, گؤؼظ

اّؾّ ظٍ قْفیٌی ,    ضیبظ ضبى آظام گؤًعؼظی کئهیم ظى ثیؽ ضجؽ ثیلكیي

گلیت ُبهبى قؽّ آغبخیٌیي . کؽهی آضتبؼهبغب ثبنالظی, آلیت یبًیٌب

. قْفی کؽهی یئؽ ظى لبلطیؿظی. ظیجیٌعٍ کؽهی آغالؼ ثیؽ زبلعا تبپعی الؼ

: ضیبظ ضبى ضجؽ آلعی

? ثف کئهیم ُبؼاظاظی? ثْ ًَ زبلعی ظّنْة قي, اّغلْم   _ 

:    کؽم ظئعی

. ظیلین آلیهیت یبًبؼ, ظیل ایلَ ظئكن. ایؿى ّئؽ ظؼظیوی قبؾال ظئیین, آتب   _ 

- گؤؼک آتبقیٌب ًَ ظئ, کؽم آلیت قیٌَ قبؾیٌی,    ضیبظ ضبى ایؿى ّئؽظی

:         یدک

 

,              فلک هٌی ثبغب ثبغوبى ائیلعی

َ ظین . آغالؼام,              ظّقت ثبغیٌب ُئچ گیؽه

َ ظییین گْل لؽی ,              عبلن ظؼظی ثكل

. آغالؼام,              ثیؽ گْل ظؼیت اییلوعین

 

,              گؤؼًّوْؼ ُئچ ثْ یئؽ لؽیي قْلتبًی

?              ثْ ضكتَ کؤًلْهْى طجیجی ُبًی

,              عؿل ظى قئْهیهعین هي ايلی ضبًی

َ ظی . آغالؼام,              لْل ثْیًٌْب ُئچ ظیو

 

, گؤؼًّوؿ هٌین هبؼالین,              گؤؼًّوؿ

; لؽاؼین, لبلوبظی يجؽین,              کكیلعی

,              لبؼا کئهیم لیؿی ايلیعی یبؼین



َ ظی . آغالؼام,              یبؼ زبلیوی ُئچ ثیلو

 

َ ظی,              کؽم ظئیؽ , ظبلین فلک ًئیل

َ ظی ,              ضٌدؽ ایلَ ثبغؽین ثبنیي تئیل

,              ايلی ضبًین هٌَ ًلؽ ائیلعی

. آغالؼام,              ایلمبؼیٌعا ظّؾ اّلوبظی

 

گؤؾًٌّي ثبُبؼ , ثئلَ کی, کؽم ثبنالظی آغالهبغب,    قؤؾ تبهبم اّلعّ

.         ثْلْظّ کیوی یبل آضیؽظی

                            

 

  

,    ضیبظ ضبًیي کئهیهیي ظالیٌدب گؤًعؼظییی آظام الؼ گئؽی لبییتعی الؼ

پئهوبى اّغلًْْ یبًیٌب -ضیبظ ضبى کْؼ. کئهیهیي لبچعیغیٌی ضجؽ ّئؽظی لؽ

. ائْیٌَ لبییتعی, آلیت

ضیبظ ضبًب ضجؽ . قْلوبغب ثبنالظی-   کؽم اّؾ هٌؿیلیٌعٍ قبؼالیت

ضیبظ ضبى ُبهبى قبعت ثیؽ ًئچَ هعتجؽ . ثف اّغلْى پیف زبلعاظی, گئتعی کی

. پْؼقبًلیك ائلكیي لؽ-ازْال, نطى لؽی اّغلًْْى یبًیٌب گؤًعؼظی کی

- کؽهٌي ُؽ ًَ قْ.    ضیبظ ضبًیي آظام الؼی گئتعی لؽ کؽهیي یبًیٌب

ّ الؼقب َ ظی, ؼّنع . کؤًلًْْ آلعی الؼ, ًًیست ّئؽظی لؽ-اًّب اّیْظ. خبّاة ّئؽه

:    آضیؽظا کؽم قبؾی قیٌكیٌَ ثبقیت ظئعی

 

, للن لبل لی,                 آال گؤؾلْ

,                 هٌین قًْبم گؤل ظى ئْنعّ

,                 هٌی لْیعّ ایٌتیظبؼظا

. لئیؽی گؤلَ ظّنعّ,                 ّاؼیت

 

,                 ثیؿین ائللؽ گْل ثبغیعی

;                 کؤًْل عهمیي ثْالغیعی

, ؾّلفْى ظاغیعی,                 یئل اثؽ

.                 ایٌعی فْؼقت ثئلَ ظّنعّ

 

,                 ُؽ ؾاهبى چکؽم یبقی

;                 قیلیٌوؿ کؤًلْهْى پبقی

                قؽیویي گئتوؿ قئْظاقی 

.                 آلتْى کوؽ ثئلَ ظّنعّ

 

?, ُبًی,                 ُبًی قئْظیدییین

,                 یْلًْعا لْیوْنبم خبًی

,                 کؽم قئْظی ايلی ضبًی



.                 اّ ظا لْؼثت ائلَ ظّنعّ

 

. آغالهبغب ثبنالظی, کؽم اّؾّلْیلْ ییطیلیت.    قؤؾ تبهبم اّلعّ

. ازْاالتی ضیبظ ضبًب ضجؽ ّئؽظی لؽ, آظام الؼ گئؽی لبییعیت

. کؽهیي یبًیٌب گلعی,    ضیبظ ضبى ثْ ظفعَ اّؾّ قْفیٌی ظٍ گؤتْؼّة

. پبییؿ یبؼپبغی کیوی قبؼالیت قْلْة, اّغلْ اّ اّغْل ظئییل, گؤؼظّ کی

:    کؽم آتبقیٌی گؤؼًعٍ قبؾی قیٌكیٌَ ثبقیت ظئعی

 

,              ايلین کؤچ ائلعی ّطي ائلیي ظى

!              ؼلیت لؽیي ضبطؽ ائْی ضْل اّلكْى

,              ثْ آیؽیلیك ثیؿٍ گلعی هؤّال ظاى

! گؤؾ لؽیویؿ یبل اّلكْى,              آغالیبلین

 

                            

 

  

,              عدت آیؽی ظّنعّم ًبؾ لی یبؼین ظاى

,              یْلًْعا کئچعییین خبًْ قؽین ظى

,              یبؾیلعی ثیؿیوچیي هؤّال کؽین ظى

!              عبنك گؽک هیي ثالیَ تْل اّلكْى

 

, ثیلوؿظین فٌعیي,              اّؾّهَ گْلؽظی

,              لئیؽییَ آچبخبق کؤکكًْْى ثٌعیي

َ ظین لجی ًیي لٌعیي ,              هي اهَ ثیلو

.              یبغی ؼلیت لؽیي کؤًلْ ضْل اّلكْى

 

َ ظین-             اّغؽّى , اّغؽّى ظّقت ثبغیٌب گیؽه

َ ظین ,              ال ئْؾاظیت لًْچب گْلْى ظؼه

َ ظین ,              یبؼی اّتبغیٌعا تٌِب گؤؼه

َ لؽی ظّل اّلكْى,              گًْعّؾ ضیبل ! گئد

 

, ًؽظیٌی,              ثي لؽ اّیٌبؼ نتؽًدیٌی

,              کیوكَ ثیلوؿ اّؼٍ ییویي ظؼظیٌی

,              چْش چکویهن ثْ ظؼظ لؽیي ظؤؼظًّْ

! ثًْْى ایلَ ثئم اّلكْى,              لْي چکیین

 

,              قییبٍ ؾّلفْ آغ اّؾًَّ یبییالى

,              ظال گؽظًعٍ ُؽ ُؤؼّیْ ثیؽ ایالى

, یبؼی یبؼ ظاى آییؽاى,              یبؼی هٌٌي

!              گؤؼّم اًّْ ثیتوؿ ظؼظٍ تْل اّلكْى



 

, ظاغ الؼیي لبؼی اؼیكیي,              اؼیكیي

,              قئل اّلْثبى یئؽ اّؾًّْ ثْؼّقْى

, قبلی یْؼّقْى,              قْؼازی لؽ ظّلكْى

! ثیؿٍ ًْل اّلكْى, ایچک,              ایچک ثبظٍ

 

, اّثب ظاى-             کؽم گئعؼ اّلعّ ثْ ائل

, ئًْْتوبییي ظعب ظاى, یْلعال,              یبؼاى

,              ایگیع نبُیي ئْچْؼهْنبم یّْا ظاى

!. ضبطؽیٌیؿ ضْل اّلكْى,              هي گئعیؽُن

 

: ضیبظ ضبى ظئعی,    قؤؾ تبهبم اّلعّ

آچیك قؤیلَ . ظانب قبلوب-قي هٌی ثْ لْخب ّاضتیوعا ظاغب, اّغْل   _ 

? ًَ ائلوک ایكتییؽ قي, گؤؼّم

. پْؼقبًلیمب گلعی لؽ-   ائلَ ثْ یئؽظٍ کؽهیي ثیؽ ًئچَ ظّقت الؼی ازْال

: گؤؼک ًَ ظئعی, کؽم ثْى الؼی گؤؼى کیوی اّؼٍ یی کؤّؼکلٌعی

                            

 

  

, یْلعانین قبغ اّلكْى-یبؼ,              گئعؼ اّلعّم

! آنی ظًّیبًیي,              ثْل اّلكْى چؤؼیی

,              ثْى ظاى قًْؽا ظؼظ لؽیٌیؿ ظّؼّلكْى

! لبنی ظًّیبًیي,              قْؼهلٌكیي گؤؾّ

 

,              اؼى لؽ لْیعّغْ یْل الؼی قئچعین

, عهمیي ثبظقیي ایچعین,              ظّلعّؼّثبى

,              ثیؽ ثئلَ قئْظاچیي قؽیوٌي کئچعین

! گؤُّؽ اّلكْى ظانی ظًّیبًیي,              لل

 

, يسؽا الؼ, ثْقتبى اّلكْى چؤل لؽ,              ثبغال

,              ثبل ایلَ یبغ اّلكْى یئعظی ظؼیب الؼ

, اّّا الؼ,              هئیٍْ ّئؽقیي ثْتْى ظاغ الؼ

!              ایكتؽم یبؾ اّلكْى لیهی ظًّیبًیي

 

, ظًّیب فبًیعی;              ظؼظ لی کؽم ظئیؽ

َ لؽیي ائلؽ آثعال . یْؼّظّ,              ًئچ

,              کیوكَ ثیلوؿ ًَ ؾاهبى ظاى ثؽیعی

             ُئچ زكبثب گلوؿ یبنی ظًّیبًیي 

 

: کؽم ظئعی.    قؤؾ تبهبم اّلعّ



. هٌین ظؼظین کئهیم لیؿی ايلی ضبًیي ظؼظیعی, آتب   _ 

:    ضیبظ ضبى ظئعی

هي ثْؼاظا کؤًلْى ! قي گل اّ لیؿیي عهمیٌی اّؼٍ ییي ظى قیل, اّغْل   _ 

. ایكتَ ظییی ثیؽ لیؿی قٌَ آالؼام

:    کؽم ظئعی

هي گؽک اًّْ . اؾ گؤؾل الؾین ظئییل-هٌَ ايلی ظى لئیؽ, آتب   _ 

. تبپبم, آضتبؼام

:    ضیبظ ضبى ظئعی

! لْؼثتَ ظّنوَ-گل قي ثیؽ کئهیهیي لیؿیٌٌبى اّتؽّ ظییبؼ, اّغْل   _ 

:    کؽم ظئعی

, ثلکَ لیكوت اّال. لْؼثت هٌَ ضْنعّ. ایؿى ّئؽ هي گئعین, آتب   _ 

. یبؼیوب یئتیهن

:    ضیبظ ضبى ظئعی

! هللا قٌَ یبؼ اّلكْى, گئت, ثْ قئْظا ظاى ال چکویؽ قي, قي کی, اّغْل   _ 

. قْفی ایلَ ثیؽلیکعٍ آًبقیٌیي یبًیٌب گئتعی,    کؽم آتبقیٌیي الیي ظى اّپعّ

:    آًبقی ثًْْ ثئلَ گؤؼًعٍ ضجؽ آلعی

? ثئلَ گلویی ًیي ايلی ًعی, اّغلْم   _ 

:    کؽم ظئعی

. ایؿى ّئؽ قبؾًبى ظئیین, آًب خبى   _ 

 

                            

 

  

: گؤؼک آًبقیٌب ًَ ظئعی,    آلعی کؽم

 

, لضبّت ثْ گْى ثبنب ّئؽیلعی,              لن

! آیؽیلیغیي گًْْظّ, آًب,              آغال

,              ثیؿٍ لیكوت لؽیت ائللؽ یبؾیلعی

! آیؽیلیغیي گًْْظّ, آًب,              آغال

 

,              هٌی ضبؼ ائلعی ائلیي ظیل لؽی

; گؤؾلوییي یْل الؼی,              هي گئعیؽُن

,              ّاؼیجبى گؿؼم لْؼثت ائللؽی

! آیؽیلیغیي گًْْظّ, آًب,              آغال

 

,              فلک ثیؿی ظانب چبلیت ًَ اّؾلؽ

; ایٌتیظبؼظا لبلوبقیي گؤؾ لؽ,              آًب

, ايلین یْلْهْ گؤؾ لؽ:              کؽم ظئیؽ

! آیؽیلیغیي گًْْظّ, آًب,              آغال

 



 

قْفی ایلَ ثؽاثؽ , کؽم آًبقیٌٌبى زبالللیك آلیت,    قؤؾ تبهبم اّلعّ

. گؤؼک ثْى الؼ ایلَ ًئدَ زباللالنبخبق, گلیت یْلعال الؼیٌیي یبًیٌب

:    آلعی کؽم

 

, گلعی ثبنیوب,              یئٌی ثیؽ قئْظاظی

. هي گئعؼ اّلعّم,              گلیي زباللالنبق

, قیؿی گؤؼهؽم,              گلیت یب گلوییت

. هي گئعؼ اّلعّم,              گلیي زباللالنبق

 

,              اّؼٍ ییوعٍ ّاؼظی قؤًوؿ آتم لؽ

,              یبؼ الیٌٌي ظؼیي یبؼا الؼ ایهلؽ

, قیؽظال الؼ,              گْلْة ظاًیهعیغین ظّقت الؼ

. هي گئعؼ اّلعّم,              گلیي زباللالنبق

 

,              قئیؽاغیجب قیؽؼیٌیؿی ّئؽهییي

,              کئهیم گلكَ ثْ یئؽ لؽٍ لْیوبییي

, قؤیلییي,              ايلی گلكَ کؽم گئتعی

. هي گئعؼ اّلعّم,              گلیي زباللالنبق

 

- قْفی ایلَ ثیؽ. کؽم اّؾ ظّقت الؼی ایلَ گؤؼّنْة آیؽیلعی,    قؤؾ تبهبم اّلعّ

چْش , آؾ گئتعی لؽ, ًَ گًْعّؾ ثیلعی لؽ, ًَ گئدَ ثیلعی لؽ. لیکعٍ یْال ظّنعّ

ثْى الؼیي ایچیٌعٍ . ثیؽ ثْالق ثبنیٌعا ثیؽ ظقتَ لیؿا ؼاقت گلعی لؽ, گئتعی لؽ

 

                            

 

  

کؽم اًّْ گؤؼى کیوی قبؾی خییؽیٌَ . ايلی ضبًب ثٌؿؼ ثیؽ لیؿ ّاؼ ایعی

:     ثبقیت ظئعی

 

قبلالًب یْلْى اّقتًَْ -             قبلالًب

, هٌی خبًٌبى ائیلعیي,              چیطبى ظیلجؽ

, نبُیي ثبضیم لی,              لْثب لبؾ یئؽیم لی

. هٌی خبًٌبى ائیلعیي,              ثبضبى ظیلجؽ

 

,              نبُیي کیوی گؤؼ ًَ گلیؽ اّقتْهَ

,              ضْة یبؼانیؽ لیؿیل گْل لؽ ظقتیٌَ

,              ثبضیم الؼی ظّؼّة خبًین لًعیٌَ

. هٌی خبًٌبى ائیلعیي,              ثبضبى ظیل لؽ

 



,              تؽالى گؤؼقَ ُْؼکْندک قًْب الؼ

لئیؽی گؤلَ لًْب الؼ _              لْؼضْم ثْظّ 

الْاى ٌُب الؼ -الْاى,              آغ اللؽٍ

. هٌی خبًٌبى ائیلعیي,              یبضبى ظیلجؽ

 

,              کؽهیي ظؼظیٌَ آغالیبؼ گؤي لؽ

,              گلیت گئعى لؽٍ ظؼظیٌی قؤي لؽ

! ?             کؤًْل ايلی ضبى ظاى لئیؽیكیي ًئي لؽ

. هٌی خبًٌبى ائیلعیي,              ظّؼاى ظیلجؽ

 

   کؽهیي ثئلَ اّضْهبغیٌی گؤؼى لیؿ الؼ یْل ظاى چیطیت کٌبؼال گئتوک 

: گؤؼک ثْ ظفعَ لیؿ الؼا ًَ ظئعی, ایكتیٌعٍ کؽم قبؾیٌی آلیت

 

, ًبؾ لی ثبخی الؼ,              هي ظى کْقي ًبؾ لی

! یْل قیؿیي اّلكْى,              هي کٌبؼ ظاى کئچین

, آخی الؼ,              اّؼٍ ییوعٍ چْضعّ لن لؽ

ْ الؼ هٌیوکی ! ثبل قیؿیي اّلكْى,              آغ

 

, یْل الؼ کئچیت گئعیؽُن,              هي یْلچْیبم

,              عهمیي لبتبؼیٌی چکیت گئعیؽُن

, ایچیت گئعیؽُن, قْ ّئؽ,              یبًیملییبم

! ظّل قیؿیي اّلكْى,              ثیؽ خبم ّئؽیي ایچین

 

, خییؽین لبؼا,              قیٌن ظّیًْلْظّ

, آّاؼا,              ايلیكیؿ لبلویهبم لوگیي

, ظییبؼا,              ثبل گؤتْؼّة گئتعین چؤلَ

َ لؽ هٌین ! ائل قیؿیي اّلكْى,              ّیؽاً

                            

 

  

,              هئي ایچیت هكت اّلوبق یبؼانوبؾ ثیؿٍ

, گؿٍ-             یبؼی گؽک تبپبم هي گؿٍ

, تؿٍ-تؽ, تؿٍ,              ثیؽ لًْچب گْلْم ّاؼ

!              یئٌگیعٍ آچیالى گْل قیؿیي اّلكْى

 

, گؤؾلین ايلی:              ظؼظ لی کؽم ظئیؽ

; اّؼٍ یین پبيلی,              گؤؾ لؽین یبنلیعی

, یبيلی,              اًّعاى آیؽیال لی یبيلییبم

! آل قیؿیي اّلكْى,              هي لبؼا گئییٌین

 



کؽم قْ ایچعیک ظى . لیؿ الؼ کؽهَ قْ ّئؽظی لؽ,    قؤؾ تبهبم اّلعّ

. قًْؽا قْفی ایلَ ثیؽلیکعٍ یْال ؼّاى اّلعّ

.    ثیؽ هعت یْل گلعیک ظى قًْؽا کیچیک ثیؽ کبؼّاًب ؼاقت گلعی لؽ

, قیٌكیٌَ ثبقعی, آلعی قبؾی, کؽم کبؼّاًی گؤؼًعٍ ايلی یبظیٌب ظّنعّ

:               ظئعی

 

کؤًْل لْنْ ,                   آي آغب الؼ

. ایلٌیؽ,                   ُبّایب لبلطیؽ

                  لْؼثت ائلَ ظّني آظام 

. ایلٌیؽ,                   گؤؾ یبنیي قیلیؽ

 

,                   ثْهْ لْؼثت ائلیي ُبلی

,                   هْنکْل اّلْؼ یبؼ ّّقب لی

                  قئْظییین یبؼیي ضییب لی 

. ایلٌیؽ,                   آغلیوب گلیؽ

 

ّ الؼ,                   هلهیؽ لْیْى , لْؾ

ّ الؼ ,                   ُؽٍ اّؾ ائلیي آؼؾ

                  ئْؾاق اّالًعا هٌؿیل لؽ 

. ایلٌیؽ,                   ثیؽ ؾاهبى لبلیؽ

 

, ظیلعٍ,                   قؤؾّم آغیؿ الؼظا

;                   گؤؾّم لبلیت لًْچب گْلعٍ

                  ظؼظ لی کؽم لْؼثت ائلعٍ 

. ایلٌیؽ, ؾاؼ ائعیؽ-                  آُْ

 

لن لی اّضْهبغیٌب تعددْة -ُبهی کؽهیي لن لی.    قؤؾ تبهبم اّلعّ

: کبؼّاًجبنی قْؼّنعّ. ائلعی

اّؼٍ ییویؿی ? یبًیك لی اّضْیْؼقبى-ثئلَ یبًیك لی, قٌَ ًَ اّلْة کی, آنیك   _ 

.            الپ لبًب ظؤًعؼظیي

 

                            

 

  

: کبؼّاًجبنی ظئعی.    قْفی هبخؽاًی ثْى الؼا ًبغیل ائلعی

گئعیي , آًدبق ثْ یبضیٌعا ثیؽ اّثب ّاؼ. ثیؿ کئهیم گؤؼهویهیک, آنیك   _ 

. ثلکَ اًّالؼ ثیلؽ لؽ. قْؼّنْى, اّؼایب

ّ الؼ,    کؽهگیل اًّالؼال ضْظازبفیؿلهیت , ثیؽ لعؼ گلیت. یْال ؼّاى اّلع

. اًّالؼیي ثبنیٌب چْش آظام تْپالًعی. اّؾلؽیٌی ُبهبى اّثبیب یئتیؽظی لؽ

: ايلی ضبًی گؤؼک ثْ آظام الؼ ظاى ًئدَ ضجؽ آلعی, کؽم قبؾی آلیت



 

,                 ًبؾ لی یبؼیوی لبچیؽتعین

? ضبى ايلین گؤؼظّؾهْ,                 ائللؽ

,                 ثْلجْلْ ثبغ ظاى ئْچْؼتعّم

? ضبى ايلین گؤؼظّؾهْ,                 گْل لؽ

 

,                 ثْ گْى ثیؿین ائللؽ کؤچؽ

,                 آیبغی ثْ یْل ظاى کئچؽ

,                 چْش گؤؾل ثْ قْظاى ایچؽ

? ضبى ايلین گؤؼظّؾهْ,                 گؤل لؽ

 

,                 ايلی ُْؼیعی ثیلٌَ

;                 لْیٌْ خٌٌتعی گیؽًَ

,                 گؤؾ لؽی ثٌؿؼ خئیؽاًب

? ضبى ايلین گؤؼظّؾهْ,                 گؤل لؽ

 

, اّیوبق-                اّثب الؼی اّیوبق

,                 اّلوبؾ ایویم یبؼ ظاى ظّیوبق

, ظّظاق لبیوبق,                 آغیؿ قْظظّ

? ضبى ايلین گؤؼظّؾهْ,                 ظیل لؽ

 

, قع ُبؾاؼ,                 ؾّلفْظّ ُبؾاؼ

.                 ًَ گؤؾل ظاؼاییت ظّؾؼ

, گؿؼ,                 لْؼثت ائلَ ظّنوْل

? ضبى ايلین گؤؼظّؾهْ,                 یْل الؼ

 

, گؤؼظّم ايلی کؤچْة,                 گلعین

,                 آتیي قْؼّة ثْؼ ظاى کئچیت

,                 اییلیت قْیْى ظاى ایچیت

? ضبى ايلین گؤؼظّؾهْ,                 قْالؼ

 

, خبًین کیوی;                 کؽم ظئیؽ

,                 آتالـ گئیؽ ضبًین کیوی

,                 هي قئْیؽم خبًین کیوی

? ضبى ايلین گؤؼظّؾهْ,                 ائللؽ

 

                            

 

  

- کؽهیي اّضْهبغیي ظاى ثْى الؼ ثیؽ نئي ثبنب ظّنوَ,    قْفی گؤؼظّ کی



: ظیللَ ضجؽ آلعی, ظیلؽ

کْلفتٌي ثئلَ ّاؼیت گئعى ثیؽ کئهیم -ثْ طؽف لؽظٍ کؤچ, لبؼظال   _ 

َ ظیٌیؿهی ? گؤؼه

َ ظی لؽ .    ثْى الؼ ظاى ثیؽ ًئچَ قی کئهیهیي گْؼخْقتبًب طؽف گئتعیییٌی قؤیل

- کؽهگیل ائلَ ُبهبى گًْْ گْؼخْقتبًب طؽف گئتوییي ثیٌبقیي لْیعّ

ثیؽ چؤلْى ظّؾًّعٍ گؤیٌي گئعى ثیؽ لبتبؼ , ثیؽ هعت یْل گئتعی لؽ. الؼ

ّ لؽ گؤؼک , کؽم ظّؼًب الؼی گؤؼى کیوی قبؾیٌی قیٌیَ ثبقیت. ظّؼًب گؤؼظ

: ظّؼًب الؼ ظاى ًَ ضجؽ آلعی

 

, لبتبؼ گؤي اّؾًّعٍ قْؾّؼقْؾ-             لبتبؼ

. ضجؽ قْؼایین, ایلي, ظّؼًبم,              ایلي

?              ثیؿین یْؼظ ظاى ًَ ضجؽ لؽ ثیلیؽقیؿ

. ضجؽ قْؼایین, ایلي, ظّؼًبم,              ایلي

 

?              ثیؿین یئؽظٍ قؽیي ثْالق آضبؼهی

َ لؽ لْضبؼهی ?              یبؾ گلٌعٍ ثٌفه

?              آالگؤؾلْم قئیؽًگبزب چیطبؼهی

. ضجؽ قْؼایین, ایلي, ظّؼًبم,              ایلي

 

,              ثیتوؿهی آغبخی ثیؿین ثبغ الؼیي

,              اقکیک ظئییل ُؽ خْؼ گْلْ ظاغ الؼیي

,              ُئچ اّلْؼهْ قٌیي گؤؾل چبغ الؼیي

. ضجؽ قْؼایین, ایلي, ظّؼًبم,              ایلي

 

?              ضبى ايلیویي قئیؽًگبزی ُبؼاظا

;              زبق چبت ظیؽقیي آنیك الؼی هْؼاظا

? ًَ گؿیؽ قي ثْؼاظا,              خبًین ظّؼًب

. ضجؽ قْؼایین, ایلي, ظّؼًبم,              ایلي

 

? ُبؼ ظاى گلؽقیؿ:              ظؼظ لی کؽم ظئیؽ

, یْؼظّى ثیلؽقیؿ,              ضبى ايلیویي یئؽیي

, اًّب هي ظى قالم ظئیؽقیؿ,              گؤؼقؿ

. ضجؽ قْؼایین, ایلي, ظّؼًبم,              ایلي

 

, ظّؼًب الؼ ُئي ظالجبظال گئعیؽ, ثبضعی کی.    کؽم قؤؾّى تبهبم ائلعی

: قْفییَ ظئعی

- لْي ثْى. ثْ ظّؼًب الؼ ثیؿین ائللؽٍ گئعیؽ لؽ, گؤؼّؼ قٌوی, قْفی هلل   _ 

. الؼًبى ائلیویؿٍ ثیؽ ضجؽ گؤًعؼین

                            

 



  

آلعی , تئل لؽی ظیللي ظیؽظی, قبؾیٌی ثبقعی قیٌكیٌَ,    کؽم ثًْْ ظئییت

:  گؤؼک ًَ ظئعی

 

, گئعؼ اّلكبى ثیؿین ائللؽٍ,              ظّؼًبم

.              یبضهی قؤیلَ ثبل ظاى کئچي زبل الؼی

هْقبزیت اّالى الؼ , ظّقت, لبؼظال-             لُْْم

.              ثْى ظاى قًْؽا گؤؾلوكیي یْل الؼی

 

, کؤنکًَْ,              ثیؽ چیطبیعین ائیْاًیٌب

, هْنکًَْ,              ثیؽ ثبتبیعین عٌجؽیٌَ

,              آظی ثل لی ايلی ضبًین عهمیٌَ

. تؤک قي تئل لؽی, ظّؼًب,              اّلعّؼؼ لؽ

 

, ُئچ کف یبؼیي اّیوكیي,              کؽم ظئیؽ

,              ال ئْؾاظیت آچبم یبضب ظّیوكیي

,              ُئچ ایییعیي اّضْ ظانب ظیوكیي

.              یبظ اّلوبقیي هٌین کیوی ائللؽی

 

- گْى, ثیؽ هعت گئعیت. یْل الؼیٌب ظاّام ائلعی لؽ,    قؤؾ تبهبم اّلعّ

ثْؼاظا ثؤیْک , ثبضعی الؼ کی. لؽیي ثیؽیٌعٍ گْؼخْقتبى قؽزعظیٌَ چبتعی الؼ

کبالم ظاى قًْؽا کین -قالم, خبزی لی لبثبغب چیطعی-اّثبًیي آُیل. ثیؽ اّثب ّاؼ

ّ الؼ, ُبؼا ظاى گلیت, اّلعّق الؼیٌی کؽم قبؾی . ُبؼا گئتعیک لؽیٌی قْؼّنع

: اّؾًّْ ثئلَ ًیهبى ّئؽظی, قیٌكیٌَ ثبقیت

 

,              فلک هٌی ثبغب ثبغوبى ائیلعی

. گْل آغالؼ, ثبغچب آغالؼ,              ثبغوبى آغالؼ

,              ظّقت ثبغیٌب آضوبؾ اّلعّ قْالؼین

. قئل آغالؼ, قًْجْل آغالؼ,              قْقي آغالؼ

 

, ضیٌب یبضبم الیٌَ,              یبؼی تبپبم

َ ًیي ائلیٌَ .              آلیت گئعم ّت

, قبؼیالیعین ثئلیٌَ,              ًَ اّالؼ کی

. ثئل آغالؼ, لبفتبى آغالؼ,              کوؽ آغالؼ

 

, ائلیوی,              تؽک ائیلعین ّطٌیوی

,              الین ظى آلعی الؼ لًْچب گْلْهْ

,              اًًّْچْى لْؼثتَ قبلعین یْلْهْ

. ائل آغالؼ, ّطي آغالؼ,              اّثب آغالؼ

 



, گؤل لؽٍ-             اّؼظک کیوی ئْچعّم گؤل ظى

, چؤل لؽٍ-             خئیؽاى کیوی لبچعین چؤل ظى

, ظّنعّم ثعًبم ظیل لؽٍ:              کؽم ظئیؽ

. یْل آغالؼ, گئعى آغالؼ,              گلي آغالؼ

 

                            

 

  

قْفی ییغیالى الؼ ظاى . ُبهی کؽهَ آفؽیي ظئعی.    قؤؾ تبهبم اّلعّ

: ظئعی لؽ, کئهیهی ضجؽ آلعی

. آضتبؼظیغیٌیؿ کئهیم تیفلیكعٍ اّلْؼ   _ 

. ائهیت کئهیم ظى, ثیؽ ثبل تیفلیكَ گلوکعٍ اّلكْى,    کؽم اّؼا ظاى لبلطیت

َ ظى چیطیت َ لؽی ظّالًب, اّثب الؼی,    کئهیم گٌد - ظّالًب گلیت چبت-اّلک

: ثْؼاًیي کٌیبؾیٌیي یبًیٌب گلیت ظئعی. هیهعی تیفلیكَ

. هي لیؿیوی ثیؽ هْقلوبى اّغلًْْى الیي ظى گؤتْؼّة لبچویهبم   _ 

. قٌیي اّلکٌعٍ یبنبیین, ایؿى ّئؽ

کْلفتیٌي ثْؼاظا لبلوبلعا -کئهیم کؤچ.    کٌیبؾ کئهیهَ ثیؽ ائْ ّئؽظی

. ایٌعی ائهیت کؽم ظى. اّلعّ

ثیؽ ظقتَ خبّاى , گؤؼظّ کی,    کؽم گلیت الپ نِؽیي کٌبؼیٌب چبتعی

ثْى الؼ کؽهی گؤؼى . اّیٌبییؽ, اّضْیْؼ, اّغالى یبنیل چوٌگبزعا چبلیت

. کیوی اطؽافیٌی آلعی الؼ

َ قي ّئؽؼیک. گل ثیؿین اّچْى ثیؽ آغیؿ اّضْ, آنیك   _  . ًَ لعؼ پْل ایكت

:    کؽم ظئعی

اگؽ هٌَ . آًدبق ثیؿ پْل آنیغی ظئییلیک, اّضْهبغیٌب اّضْیبؼام   _ 

. کؤهک ائلوک ایكتییؽقیٌیؿقَ قْؼّنعّغْهب خبّاة ّئؽیي

: گؤؼک ًَ ظئعی,    کؽم آلعی

 

 

, گلیي قیؿٍ قؤیلیین,              ائي آغب الؼ

. گؤؼى اّلوبظی,              ایتیؽظین ايلیوی

َ لؽ کیوی آلیهعین , یبًعین,              پؽّاً

.              هي تک ثْ چؤل لؽظٍ لبالى اّلوبظی

 

,              کین گؤؼهْنعّ فؽزبظ ایلَ نیؽیٌی

, ثیؽیٌی-             اّالؼ ظا قئْظی لؽ ثیؽی

, یبؼظی قؽیٌی,              آتعی کْلًْگًْْ

.              فؽزبظ کیوی یبؼچْى اّلي اّلوبظی

 

,              ضْؼنیع اّؾ هبُیٌیي ظیؿیٌَ یبتعی

,              لٌجؽ آؼؾّقًْْى تْؾًّب ثبتعی



,              ظًّیبظا نبٍ قٌن هْؼاظا چبتعی

.              آنیك لؽیت کیوی گْلي اّلوبظی

 

,              آغ لّْاق لیؿ یْؼّ ثیی ًیي ظًگی

,              نبٍ ایكوبییلیي یبؼی عؽثؿًگی

,              لئیال ظا ثیؽ ؾاهبى هدًٌْْى ظًگی

.              اًّالؼا ظا ایوعاظ اّالى اّلوبظی

 

                            

 

  

, ظاغ ظؤنًْعٍ اّتْؼظّم:              کؽم ظئیؽ

,              ظؼظین اللی ایکي یْؾٍ یئتیؽظین

,              لْغوبى زکین کیوی خؽؼاٍ گتیؽظین

.              هٌین ظؼظ لؽیوی ثیلي اّلوبظی

 

قْفی ثْى الؼ ظاى ظا کئهیهی .    ُبهی یئؽثیئؽ ظى کؽهی آلمیهالظی الؼ

: ظئعی لؽ, ضجؽ آلعی

ايلی , ائلَ ظاقتبى اّلكْى کی. ثیؿٍ ثیؽ هؿٍ لی ظاقتبى قؤیلَ, آنیك   _ 

. قًْؽا کئهیهیي یئؽیٌی قٌَ ظئیک. یبالى ظاى ظّؾلكیي, اّلوبقیي

: گؤؼک ًَ ظئعی,    کؽم آلیت

 

, گؿٍ ثیؽ هیلچیَ تْل اّلعّم-             گؿٍ

.              ضٌدؽ ایلَ تْتْة کكعین ثبنیٌی

, چکیت آپبؼام,              گْخْم چبتوبظی کی

.              یئعظی ظاغیي اّقتَ قؽظین لئهیٌی

 

, ئْچعّ ُبّایب,              هیلچک ّیؿیلعاظی

,              یبغیي قْؾظّم اّچ یْؾ آلتویم تبّایب

َ ظین اتیٌی ظّضكبى ظّیَ ,              یْکل

.              ضْظکبؼ اّچْى گؤًعؼظین هي لئهیٌی

 

,              آلیت اًّْ ثیؽ هئیعاًب آتعی الؼ

, قبتعی الؼ,              اتیي یْؾ هیي تْهي ظئییت

, کؤؼپْ چبتعی الؼ,              قْهْک لؽیي ییغیت

. ایکی هیي ایل یبنیٌی,              زكبة ائتعیک

 

,              اّلچْة گؤؼظّم یئعظی لبؼیم ظیؿی ّاؼ

,              اّتْؾ ضیؽهبى ظاى ظا ثؤیْک گؤؾّ ّاؼ

,              ظؼیكیٌعٍ یئعظی لبؼیم تْؾّ ّاؼ



.              زكبثالهبق اّلوْؼ اًّْى ظیهیٌی

 

,              ظؼیكیي ظى چبظیؽ لْؼّة اّتْؼظّق

, اّى کْچیَ یئتیؽظیک,              اتیي کكیت

,              ايفِبى ظاى ثیؽ هیٌطْؼ گتیؽظیک

. قبیعی ظیهیٌی,              آچیجبى آغؿیٌی

 

, تؤکعّک ظؼییَ,              ظیؽًبق الؼیي لیؽیت

,              ثْظ الؼیٌی ییغعیك اللی کیكیَ

,              لبًبظیٌی یئلکي چکعیک گوییَ

.              فیل ثْؼًْى ظاى ئْؾّى گؤؼظّم لبنیٌی

                            

 

  

,              هي گؤؼّؼم لبؼاًلیمعا گلٌی

,              گلیجٌی نیؽیي خبًین آالًی

,              ظؼظ لی کؽم قؤي لؽ ثئلَ یبالًی

.              ثئلَ گؤؼظّم گؤؾل لؽیي ایهیٌی

 

َ ظی لؽ کئهیهیي تیفلیكعٍ اّلعّغًْْ ,    تْپالنبى الؼ کؽهَ آفؽیي قؤیل

ّ لؽ, کؽهگیل خبهبعتال ضْظازبفیؿلهیت. اًّب ضجؽ ّئؽظی لؽ . یْال ظّنع

کؽم ثبضعی . کْؼ چبییٌیي کٌبؼیٌب چیطعی الؼ, چْش گئتعی لؽ, آؾ گئتعی لؽ

کؽم قبؾی قیٌكیٌَ . ایکی گؤؾل کْؼ چبییٌیي کٌبؼیٌعا قیبزت ائعیؽ, کی

: گؤؼک ثْ ایکی گؤؾلَ ًَ ظئعی, هیي ظیؽظی

 

خیلْلٌَ -                خیلْلٌَ

! ?ظیلجؽ,                 ًَ گئعیؽقیؿ لْنب

                تبًؽی آیؽیلیك ّئؽهكیي 

! ظیلجؽ,                 ُبّاظاکی لْنب

 

, زبلیٌی,                 ضْنالظین ضكیبت

,                 آغ اّؾظٍ لبؼا ضبلیٌی

,                 گؤؼًعٍ گْل خبهبلیٌی

! ظیلجؽ,                 کؤًْل گلعی خْنب

 

,                 قئْظین قي کیوی قًْبًی

,                 لبفیل اّضالظیي قیٌوی

,                 گؤؾ لؽیي لبى لی زؽاهی

! ظیلجؽ,                 لبظاغب ّئؽ لبنب

 



,                 ثیؽ اّش آتعین غؼًیهبًب

,                 اّ ظا گئتعی پؽیهبًب

,                 ظئعین ثلکَ ثیؽ یْههبًب

! ظیلجؽ,                 ثبغؽی ظؤًوْل ظانب

 

,                 زیؽاًییبم ايلی ضبًیي

,                 کؽم ظٍ اّلكْى لْؼثبًیي

,                 قٌیي ثْ ظلی ظؤّؼاًیي

! ظیلجؽ,                 ّاؼهبؾ ُؽگیؿ ثبنب

 

ثْى الؼ , تیفلیف ثؤیْک. لیؿ الؼ ظاى آیؽیلعی,    کؽم قؤؾًّْ تبهبهب یئتیؽیت

. گلیت ثیؽ لسْضبًبیب چبتعی الؼ, چْش گؿظی لؽ, آؾ گؿظی لؽ. ًبثلع

. گْؼخْقتبًی تعؽیف ائلكیي, لسْضبًبظا اّالى الؼ اًّعاى ضبُیم ائلعی لؽ کی

: آلعی گؤؼک ًَ ظئعی, کؽم اًّالؼیي قؤؾًّْ یئؽٍ قبلوبییت

                            

 

  

,              قئیؽ ائلعین گْؼخْقتبًیي ائلیٌی

. ثیؿین ائلَ ثٌظوؿ_              ائللؽی ّاؼ 

, لبؼ لی ظاغ الؼی,              ثبؼ لی ثبغچب الؼی

. ثیؿین گْلَ ثٌظوؿ_              گْل لؽی ّاؼ 

 

, هعٌبظی,              عبلین لؽی یبؾی یبؾاؼ

, هیي ظؼظ لؽٍ ظاّاظی_              گْل لؽی ّاؼ 

, هسجْة الؼی االظی,              گؤؾل لؽی

. ثیؿین هبال ثٌظوؿ_              هبل الؼی ّاؼ 

 

,              ثبل الؼیٌب کئچَ پبپبق لْیبل الؼ

, ظئیل لؽ_ هْظی, هْظی_             چبغیؽاًعا 

, یبنی لی گئیل لؽ-لیؿ الؼ آل,              گلیي

. ثیؿین ظیلَ ثٌظوؿ_              ظیل لؽی ّاؼ 

 

, خْنمْى چبي الؼیٌی کئچویهن-             خْنمْى

, قؽیي قْالؼیٌی ایچویهن-             قؽیي

, ظیلجؽ لؽیي قئچویهن:              کؽم ظئیؽ

. ثیؿین زبال ثٌظوؿ_              زبل الؼی ّاؼ 

 

گئدَ , ائلَ کی, ثْؼا ظاى ثیؽ لعؼ چبلیت اّضْیبًٌبى قًْؽا-اّؼا ظاى,    ثلی

: چبیچی کؽم ظى ضجؽ آلعی, هدلیف ظاغیلعی, آؼالیغب گلعی

- ُبؼایب گئت, ُبؼا ظاى گلیت, ظئییي گؤؼّم. آنیك طبیفِكی گؿؼی اّالؼ   _ 



? هک ایكتییؽقیٌیؿ

:    قْفی ظئعی

. ثْ آنیك ضیبظ ضبًیي اّغلْظّ. ثیؿ قٌیي ثیلعیییي آنیك الؼ ظاى ظئییلیک   _ 

کئهیم ظٍ لیؿیٌی گؤتْؼّة . آتبقیٌیي ّؾیؽی لبؼا کئهیهیي لیؿیٌب عبنك اّلْة

. کئهیهی آضتبؼیؽیك, لْؼثتَ ظّنْة-ایٌعی ثیؿ ظییبؼ. لبچیت

:    چبیچی ظئعی

. قیؿ آضتبؼظیغیٌیؿ کئهیم کْفلتییٌي ثیؿین لًْهْلْغْهْؾظا اّلْؼ   _ 

, آیبغب لبلطعی کی.    کؽم چبیچی ظاى ثْ ضجؽی ائهیعًعٍ چْش نبظ اّلعّ

آًدبق گئدَ اّلعّغًْب گؤؼٍ قْفیگیل اًّْ , اّ قبعت گئعیت ايلیٌی گؤؼقْى

. قْفی یئؽٍ گیؽى کیوی یْضْیب کئچعی. چبیچی اًّالؼا یئؽ قبلعی. لْیوبظی الؼ

َ ظی - ظؤنییٌَ ثیؽٍ ظّلعّؼهْل-ائلَ ثیل یْؼغبى. اهب کؽم یبتب ثیلو

َ ظی. ظّالؼ , قسؽ آچیلعی, ائلَ کی. قسؽٍ کیوی گؤؾ لؽیٌَ چیویؽ ظٍ گلو

: قْفیٌی ظّهكْکلییت ظئعی

! ظّؼ, قسؽظی, قْفی هلل   _ 

چبیچیٌیي ّئؽظییی قبلیك ایلَ گلیت . ُؽ ایکیكی ظّؼّة نِؽٍ چیطعی الؼ,    ثلی

. کئهیم لبپیٌی آچعی. قْفی کئهیهیي لبپیكیٌی ظؤیعّ. کئهیهیي ائْیٌی تبپعی الؼ

: قْفی ظئعی. ظّظاغی لْؼّظّ-کؽهی گؤؼى کیوی ظیل

 

                            

 

  

لیؿیي ظا کؽهَ , کؽم قٌیي لیؿیٌب, قي اّؾّى ثیلیؽ قي کی, کئهیم   _ 

. ايلیٌی ّئؽ کؽهَ, گل قي ثیؿی چْش ایٌدیتوَ. آنیمعی

کْي قبلكب یبضهی -ُبي, گؤؼظّ کی. ثبغیؽ قبلكیي-   کئهیم اّل ایكتَ ظی چیغیؽ

: یْهْنبللیمٌبى ظئعی, اّلوبیبخبق

. ثیؽ ایهعی ظّنْة. ائلعییین ایهَ هي اّؾّم ظٍ پئهوبى اّلوْنبم, قْفی   _ 

, آًدبق ثْ گْى ثیؿظٍ لبلیي. هي لیؿیوی ّئؽظین کؽهَ. گلیي ایچؽی

. لیؿی آپبؼاؼقیؿ, قسؽ تئؿ ظى ائلَ ثْؼاظا تْیْ ائلؽیک

اًّالؼا ثیؽ . اّؾّى ظى اّپعّ,    کئهیم لْلًْْ کؽهیي ثْیًٌْب قبلیت

نِؽیي ثبل کئهیهی ًیي یبًیٌب , اّؾّ ائْظى چیطیت. اّتبق ّئؽیت ؼازتالظی

: ثبل کئهیم اًّْى ثبنیٌب گلي لؽٍ لْالق آقیت ظئعی. هًلستَ گلعی

! گئت, ائلَ ثْ گئدَ لبچ! قي ثْ یئؽ لؽظٍ لبلوب   _ 

اّ ثیؽی طؽف ظى . قیؿٍ ضجؽی ّئؽین کؽم ظى,    کئهیم ثْؼاظا لبلكیي

ائلَ ُیتَ آیبغیٌی لْیبى . ظّنعّ کئهیهیي ُیتیٌَ, کؽم آضهبهی قبلعی

گؤؼک ًَ , آلعی, کؽهیي عهمی خْنَ گلعی. کیوی ايلی چیطعی اًّْى لبثبغیٌب

:          ظئعی

 

, قبلالًب چیطعی لبؼنیوب-             قبلالًب

! یبًبق الؼی آل ايلی,              ثْیْ قؽّ

, هلکعٍ تبیی تبپیلوبؾ,              ُْؼیعٍ



! ظّظاق الؼی ثبل ايلی,              ظیلی نکؽ

 

,              هكوٌی چکیجعی للن لبنیٌب

,              آغ ایپک چبلوبًی قبلیت ثبنیٌب

, خئیؽاى ظؤنًَْ,              قیٌَ ثٌؿؼ آُْ

! ايلی, گل ثْیٌْهب قبل,              آچ لْل الؼیي

 

, یْؾ ایل قٌَ لْل اّلْم,              کؽم ظئیؽ

,              ایؿى ّئؽ لبپیٌعا ؼًدجؽ ظّؼّم

,              لیكوت اّلكْى قي ظى هْؼاظین آلین

! ايلی,              قي ظٍ هٌٌي هْؼاظیٌی آل

 

 

, ايلی اّؾ ثبنیٌب گلي لؽی کؽهَ. ثیؽیٌَ قبؼهبنعی الؼ-   ایکی زكؽت ثیؽ

قؤؾ گلعی لبؼا , ائلَ کی. کؽم ظٍ اّؾ ثبنیٌب گلي لؽی ايلییَ ظاًیهعی

کؽم . ايلی ثبنالظی آغالهبغب, کئهیهیي ثْ گْى کؽهَ ّئؽظییی ّععُیَ

: اًٌّبى قْؼّنعّ

? ثف ًَ اّچْى آغالییؽقبى   _ 

:    ايلی ظئعی

لْؼضْم . اّ هٌی قٌَ ّئؽى ظئییل. آتبم قٌی آلعا ظیؽ, کؽم خبى   _ 

. اّ ثْ گئدَ هٌی ثْؼا ظاى لبچیؽظا, ثْظّ

 

                            

 

  

:    کؽم ظئعی

. اّ ظاُب ّئؽظییی ثْ قؤؾ ظى لبچوبؾ, ايلی, یْش   _ 

کؽم ایلَ قْفی . ثیؽیي ظى آیؽیلعی الؼ-ثیؽ,    ُؽ ایکی زكؽتکئم گؤؼّنْة

- قٌَ ظئیین ًبهؽظ کئهیم, اّؼک لؽی آؼضبییي گئدٌی یبتوبلعا اّلكْى الؼ

.  ظى

عؽضْؼّهب یْال , کْلفتیٌی ییغیم ظیؽظی-کؤچ,    کئهیم گئدٌی آؼایب قبلیت

- ًَ کئهیهیي لْؼضْقْى ظاى ظاظ, یبؾیك ايلی ًَ لعؼ ّّؼًْضعّقب. ظّنعّ

. ًَ ظٍ کؽهَ ضجؽ چبت ظیؽا ثیلعی, فؽیبظ ائلیَ ثیلعی

ّ لؽ کی.    قسؽ آچیلعی کئهیم , یْؼظّ ثْل, هلل کؤچْة, کؽهلَ قْفی گؤؼظ

: گؤؼک ًَ ظئعی, آلعی قبؾی, کؽهیي اّؼٍ یی لْثبؼ ائلعی. یئٌَ ظٍ لبچیت

 

, ظؤًكْى ظؤّؼاًیي,              ظّالًكیي اییبهیي

! فلک,              لْیوبظیي یئتیهین هْؼاظا

, آچیلوبؾ کؤًلْم,              لْؼّهبؾ گؤؾ یبنین

ْ قي هٌیٌي ایٌبظا ! فلک,              ظّنو



 

, لسسبؼیي-             خجؽیٌَ قیؿ ثبضیي چؽضی

, افکبؼیي-             ظلوًْْ آؼتیؽظی هي ظیل

,              خفبقیي هي چکعین گْل اّؾلْ یبؼیي

!              آضیؽ ًًیت ائتعیي ضْؼیبظا فلک

 

, هلیین,              الین ظى آلویكبى ُْؼی

,              عهك اّظًّب یبى ظیؽهیكبى اّؼٍ یین

,              آضیؽظا قٌیٌلَ ظّنؽ گیلئیین

ْ لؽ ًبزبق لبى آؼاظا . فلک,              تؤک

 

, یبؼقیؿ ثْؼظا ًئي لؽم:              کؽم ظئیؽ

,              عجكعی کین ثْ قؤؾ لؽی قؤي لؽم

,              هسهؽظٍ الیٌٌي نْکٍْ ائیلؽم

! فلک, یئتؽ ایوعاظا,              اًّكْؾ ظئییل

 

: قْفی ظئعی.    قؤؾ تبهبهب یئتعی

ضْؼخْى الؼیویؿی , گئعک, ظّؼ. آغالهبق ظاى ثیؽ نئي چیطوبؾ, کؽم   _ 

. کئهیهیي ظالیٌدب یْلالًبق, گؤتْؼک

خبهبعت اًّالؼی ثئلَ .    ظّؼّة ثیؽ ثبل ظّنعّک لؽی لسْضبًبیب گلعی لؽ

قْفی کئهیهیي اًّالؼی ًئدَ آلعاظیت لبچعیغیٌٌبى . قججیٌی قْؼّنعّ, گؤؼّة

: ظئعی, آلعی, کؽهیي ظؼظی تؿلٌعی. ظاًیهعی

 

َ ظی,              ثیؽ اّظ ظّنعّ , اّؼٍ ییوی تئیل

. آغالؼام, یبًعین,              اّظ تْتْثبى خیكوین

 

                            

 

  

,              ظبلین کئهیم یئٌَ زییلَ ائیلعی

َ لؽیي لبًعین . آغالؼام,              هْؼظاؼ زییل

 

,              کؤًلْم ایكتؽ گؤؾل لؽیي هؽظیٌٌي

,              لْؼتبؼهبظین هي ثْ ظلوْى ظؼظیٌٌي

, ايلی کؤچْة یْؼظًٌّبى,              آهبى هلل

. آغالؼام,              ایٌعی اًّب هي ایٌبًعین

 

, لْغوبى یْش ظؼظیوی لبًب,              زکین یْش

, ظؤًْثعّ لبًب,              اؼیییجعی ثبغؽین

, یبًب,              آؾ لبلیجعی کؽم اّظظاًب



. آغالؼام, یبًعین,              اّظ تْتعّ ثعًین

 

: ظئعی لؽ.    خبهبعت یئؽثیئؽ ظى کئهیهَ قؤیویَ ثبنالظی

تْیًْْ , قٌَ ثیٌعیییي لیؿی آالق. قي گل لبل ثیؿین ثْ یئؽ لؽظٍ   _ 

? ال چکَ ثیلویؽ قي, اّ لیؿظا ًَ گؤؼّة قي کی. ائلیک

:    کؽم قبؾی ظؤنًَْ ثبقیت ظئعی

 

,              ايلین گئتعی گْؼخْقتبًیي ائلیٌٌي

?              هٌین ثْؼظا لبلیهیوب ًَ ظئؽقیؿ

             ایکی ظیل لی ُؽخبییٌیي الیٌٌي 

?              قبؼالیجبى قْلْنْهب ًَ ظئؽقیؿ

 

, ضیٌب یبضبم ظقتیوَ,              ثبیؽام گلَ

; ظّقتْهب,              قالم ّئؽم یبؼاًیوب

, ايلی گلوؿ اّقتْهَ,              ضكتَ اّلكبم

? لؽیت اّلْنْهَ ًَ ظئؽقیؿ-             لؽیت

 

,              هدٌْى لئیال اّچْى چکعی خفبًی

,              لؽیت نبٍ قٌولَ قْؼظّ قفبًی

,              آؼاییت ظا تبپعین هي ثیْفبًی

?              ایٌعی ظٍ آیؽیلیهیوب ًَ ظئؽقیؿ

 

,              ثیؽ ؾّلفًَْ آقیالیین ظاؼ ظئیَ

,              لًْچب گْلَ قبؼیالیین ضبؼ ظئیَ

,              هٌین ثْؼظا تْتی ظیلین ّاؼ ظئیَ

? گئعیت گلیهیوَ ًَ ظئؽقیؿ-             گئعیت

 

,              قسؽ ایلَ ایکیٌعی ًیي آؼاقی

,              آلعی هٌی لبل الؼیٌیي لبؼاقی

,              کیوكَ ثیلوؿ ًعی ظؼظین چبؼاقی

? هلْل ثبضیهیوب ًَ ظئؽقیؿ-             هلْل

                            

 

  

, کؽهلییین ثیل ظیؽظین,              هي کؽهن

, ظّنوٌیوی گْلعّؼظّم,              ظّقتْ آغالظیت

, ضبى ايلیوی آلعیؽظین,              ئْؾّى ثْیلْ

? آؼقیؿ گْلْنْهَ ًَ ظئؽقیؿ-             آؼقیؿ

 

: قؤؾلَ ظئعییی کیوی ظیللَ ظٍ ظئعی کی, کؽم قبؾال.    قؤؾ تبهبم اّلعّ



. آًدبق هي اّؾ ايلیوی تبپوبلییبم! لبؼظال الؼ, قبغ اّلْى   _ 

زْهوت ائلییت یْال -خبهبعتال زبالل,    قْفی ضْؼخًْْ گؤتْؼظّ

ّ لؽ اّیؽّ -گْؼخْقتبًیي ایؽی, نِؽ ظى چیطیت ثیؽ آؾ گئتویهعی لؽ کی. ظّنع

: کؽم ظئعی. یْل الؼی ثبنالًعی, خیغیؽ الؼی

. ضبى ايلیوی ثْ یْل الؼ ظاى ضجؽ آلین, ظایبى, قْفی   _ 

کؽم آلیت قبؾیٌی گؤؼک ايلی ضبًی یْل الؼ ظاى ًئدَ ,    قْفی ظایبًعی

.        ضجؽ آلعی

 

, اّیؽّم گئعى یْل الؼ-                ایؽین

? ايلیوی گؤؼظّؾهْ,                 یْل الؼ

,                 ظّنوْنن یبؼین ایؿیٌَ

? ايلیوی گؤؼظّؾهْ,                 ایؿلؽ

 

,                 ایٌیٌَ گئییجعی قبیب

,                 یبًیٌعا ّاؼ ثیؽ خْت هبیب

, لبیب,                 قٌٌي ضجؽ آلین

? ايلیوی گؤؼظّؾهْ,                 لبیب

 

,                 ايلیویي کئچعییی یْؼظ الؼ

,                 کؽهیي چکعییی ظؼظ لؽ

,                 لْیْى الؼی یئیي لْؼظ الؼ

? ايلیوی گؤؼظّؾهْ,                 لْؼظ الؼ

 

گْى لؽیي ثیؽیٌعٍ , تپَ ظّؾ گئتعی لؽ, ظؼٍ, اّؾ گئتعی لؽ,    آؾ گئتعی لؽ

اتک لؽی , ثْ ظاغیي ثبنی لبؼ, ثبضعی الؼ کی. ثیؽ ئْخب ظاغیي اتییٌَ چیطعی الؼ

- تؿخَ ظاغیي گعیییي ظى آنوبق ایكتییؽ. ثبغچبظی-ثبغ, ایكَ چوٌلیک

َ ظی لؽ ُبؼا , یْلْ ایتیؽظی لؽ, چي ثْى الؼی ائلَ لبپالظی کی, ظّهبى, ظیلؽ ثیلو

: ظئعی, کؽم گؤؼظّ چّْغْى ثْى الؼی اّلعّؼخک. گئتكیي لؽ

لْنب -لْؼظ, ثْؼاظا اّلْة. هٌین قبؾیوی ّئؽ, قْفی لبؼظال, آهبًعی   _ 

. یبؼیوب چبتوبیبخبغبم. یئن اّالخبغیك

: گؤؼک ًَ ظئعی, آلعی کؽم.    قْفی قبؾی ّئؽظی

 

, قْلتبى ظاغی,                 قٌَ ظئیین

!. ?ثبنیي قٌیي,                 ًَ ظّهبًعی

                            

 

  

, ظّهبى چؤکؽ,                 چیكکیي تؤکؽ

! ?                ُئچ گئتوؿهی لیهیي قٌیي

 



,                 ظؤؼظ ثیؽ یبًٌبى ثكت اّلوْقبى

! ?                ظؼظهی تک هكت اّلوْقبى

,                 خولَ ظاغ ظاى اّقت اّلوْقبى

! ?                ًَ ئْخبظی ثبنیي قٌیي

 

یبغبؼ ,                 اقکیک اّلوبؾ لبؼیي

, ثیؽیي لّْاؼ-                ثْلْظ الؼ ثیؽ

,                 يبثبذ گًْم قٌَ ظّغبؼ

.                 خْاُیؽظی ظانیي قٌیي

 

,                 آلت یبًیي ثبغ ایلَ ثْقتبى

, گْلْقتبى-                اّ ثیؽ یبًیي گْل

,                 آییؽظی الؼ هٌی ظّقت ظاى

.                 اّتؽ لؽیت لْنْى قٌیي

 

, ایتعین, اّلعّم:                 کؽم ظئیؽ

;                 ثْ فبًی ظًّیب ظاى گئتعین

,                 لْخب الؼ ظاى قْال ائتعین

.                 کیوكَ ثیلوؿ یبنیي قٌیي

 

, ظاغیي ثبنیٌعاکی ظّهبى چکیلیت گئتعی.    کؽم قؤؾًّْ تبهبهب یئتیؽظی

َ لؽ, ظؼٍ لؽ ظى قئل کیوی, کؽهگیل یْال ظاّام ائعیت. چّْغْى یبتعی - تپ

ّ الؼ, ظى یئل کیوی گئعیت : کؽم چْثبًٌبى قْؼّنعّ. ثیؽ چْثبًب ؼاقت اّلع

? ثْؼ ظاى ثیؽ کئهیم کئچعیوی   _ 

:    چْثبى ظئعی

. ُبهبى کئهیم ضْة ّیالیتیٌَ طؽف گئتوییي ثیٌبقیي لْیعّ, آنیك   _ 

, اّؼٍ یی لْثبؼ ائلعی, اّؾ ظاغ الؼی ئْؾاق ظاى گؤؼًّْؼ,    کؽم ثبضعی کی

:  گؤؼک ًَ ظئعی, آلعی

 

, یبؾ آیالؼی,                 گلیت ثبُبؼ

.                 قْالؼ آضبؼ ایٌعى ثئلَ

, لْهؽّ,                 ُؽ طؽف ظى تْتی

. اّضْؼ ایٌعى ثئلَ,                 خْنْؼ

 

, ُؿیي-                ثْلجْل اّتؽ ُؿیي

,                 خٌٌتَ ثٌؿؼ ایلک یبؾیي

چیچک یئؽ اّؾّى ,                 ثٌْنَ

.                 الْاى ائلؽ ایٌعى ثئلَ

                            

 



  

,                 آغبج الؼ گئیؽ ظًًّْْ

,                 زبلب چئْیؽؼ یؤًًْْ

َ ًیٌی                  ظؼظ لی کؽم ّت

. قیؿ الؼ ایٌعى ثئلَ,                 آًبؼ

 

ّ لؽ.    قؤؾ تبهبهب یئتعی گًْعّؾ یْل -گئدَ. کؽهگیل یْال ظّنع

ّ لؽ لیؿ, ثیؽ چبي کٌبؼیٌب چبتعی الؼ. گئتعی لؽ گلیي لؽ پبلتبؼ -گؤؼظ

. گْى کیوی ایهیك ّئؽیؽ, ثْى الؼیي ایچؽیكیٌعٍ ثیؽ گؤؾل گلیي ّاؼ. یْیْؼ الؼ

: گؤؼک گلیٌَ ًَ ظئعی, آلعی, کؽهیي عهمی خؤّنَ گلعی

 

,              گئعؼیکي ثیؽ گلیٌَ تْل اّلعّم

.              یْلچًْْ یْلًٌْبى ائیلؽ ثْ گلیي

, ًیمبثیٌی آتعی اّؾًٌّي,              گؤؼخک

.              یْلچًْْ یْلًٌْبى ائیلؽ ثْ گلیي

 

,              هٌین ايلین خٌٌتعکی ُْؼیعی

; ظانی اؼیعی,              ثیؽ آٍ چکكن ظاغی

, پؽیعی, هلک,              گؤؾللیکعٍ ُْؼی

.              یْلچًْْ یْلًٌْبى ائیلؽ ثْ گلیي

 

, ظال الؼ اؼییؽ,              ثیؽ آٍ چکكن ظاغ الؼ

,              ًعی ثْ قٌعکی اّ قییبٍ تئل لؽ

, اّ ًبؾیک اللؽ,              ضیٌب لی ثبؼهبق الؼ

.              یْلچًْْ یْلًٌْبى ائیلؽ ثْ گلیي

 

,              کؽم چکؽ یبؼ ئْخْى ظاى غلتی

,              ثیْفب ظّقت ُئچ ائیلوؿ هْؼّتی

?              اّؾّى گؤؼى ًئي لؽ ظًّیب لػظتی

.              یْلچًْْ یْلًٌْبى ائیلؽ ثْ گلیي

 

,              ثٌؿؼ ايلین خٌٌتعکی ُْؼییَ

, ظال الؼ اؼییَ,              آٍ چکٌعٍ ظاغ الؼ

,              ظؼظ لی کؽم ثْ یْل الؼظا چْؼّیَ

.              یْلچًْْ یْلًٌْبى ائیلؽ ثْ گلیي

 

ّ الؼ-   کئهیهی لیؿ - کْلفتلَ چبي-لیؿ الؼ کئهیهیي کؤچ. گلیي لؽ ظى قْؼّنع

. کؽم آیؽیلیت گئتویَ ثبنالظی. ظاى کئچیت گئتعیییٌی اًّب ضجؽ ّئؽظی لؽ

- اّؼٍ یی ظؤیْى, کؽهیي ُبلی ظییهیلعی, چْش گئتویهعی لؽ,    آؾ گئتویهعی لؽ

, ايلیوَ چبتوبیبخبغبم_: اّؼٍ ییٌعٍ ظئعی. گؤؾ لؽی لبؼالعی, هیَ ثبنالظی



: زبلیٌب هًْبقیت گؤؼک ًَ ظئعی, آلعی. _اّلْة لْؼثت ائللؽظٍ لبالخبغبم

 

                            

 

  

             زبل ظاى زبال ظّني ّیؽاى کؤًلْهْى 

.              ُؽ هسلكیٌعٍ ثیؽ خبُبى ایلهویم

, ًبظاى, گبٍ ظاًب, گعا اّلْؼ,              گبٍ نبٍ

.              گبٍ ُؽ هسلكیٌعٍ ؾیٌعاى ایلهویم

 

, ثئم لؽ,              ثیؽ هسلَ قیٌعٍ یئعظی لؽ

,              ثیؽ هسلَ قیٌعٍ ثعضیؽگبى ایهلؽ

,              ثیؽ هسلَ قیٌعٍ ظّلمْؾ ظؼّیم لؽ

.              ثیؽ هسلَ قیٌعٍ پیؽاى ایلهویم

 

,              ثیؽ هسلَ قیٌعٍ خبًبى خبى ائیلؽ

,              ثیؽ هسلَ قیٌعٍ گْل فغبى ائیلؽ

,              ثیؽ هسلَ قیٌعٍ ثْلجْل لبى ائیلؽ

.              ثیؽ هسلَ قیٌعٍ گْلهي ایلهویم

 

,              ثیؽ هسلَ قیٌعٍ خوبلیي گؤؼم

,              ثیؽ هسلَ قیٌعٍ گْل لؽیي ظؼم

,              ثیؽ هسلَ قیٌعٍ ثیچبؼٍ کؽم

.              ثیؽ هسلَ قیٌعٍ خبًبى ایلهویم

 

ثبللیدبیب , گئدٌی گًْعّؾٍ لبتیت, یْال ظّنْة.    قؤؾ تبهبهب یئتعی

- قْفی آظام الؼ ظاى کئهیهی قْ. اًّالؼیي یبًیٌب چْش آظام تْپالًعی. گلعی لؽ

: ثیؽ ًفؽ ظئعی. ؼّنعّ

هگؽ ? ثیؽ لیؿیي ظالیٌدب ظّنْثكًْْؾ, قیؿٍ ًَ اّلْة کی, آي خبًین   _ 

. ثبنمبقی اّلكْى, اّ اّلوبقیي? ظًّیبظا لیؿ یْضعّ

: ظئعی,    آلعی کؽم

 

, ضبى ايلین ظى آیؽیلعین,              آي آغب الؼ

َ لی َ لی ظئییي,              هٌی اّلعّؼه ! ظؤیو

, گًْعّؾ آٍ ائعیجي یبًبؼام-             گئدَ

َ لی َ لی ظئییي,              هٌی اّلعّؼه ! ظؤیو

 

,              ثیؽخَ ظفعَ ضبطؽیٌی قْؼهبظین

, هْؼاظیٌب ایؽهعین,              کئچعی عْهؽّم

َ ظین ,              فْؼقت العٍ ایکي ظم لؽ قْؼه



َ لی َ لی ظئییي,              هٌی اّلعّؼه ! ظؤیو

 

,              الیوٌي آلعیؽظین گؤؾّ آالًی

,              اًّْى اّچْى تؽک ائیلعین قیلٌی

,              ثبنیوب قبلویهبم ثًْدب ثالًی

َ لی َ لی ظئییي,              هٌی اّلعّؼه ! ظؤیو

                            

 

  

, عهك ثبظقیي ایچیؽظین,              هي کؽهن

ْ ظاًی اّؾ ثبنین ظاى کئچیؽظین ,              ثْ قئ

, ايلیوی العى ئْچْؼظّم,              ُبییف کی

َ لی َ لی ظئییي,              هٌی اّلعّؼه ! ظؤیو

 

ّ ظاى زبق آنی, ثبضعی الؼ کی.    کؽم قؤؾًّْ تبهبهب یئتیؽظی - ثْ ظّغؽ

کؽهگیل گئدٌی اّؼاظا . کئهیهگیلیي گئتعییی یْلْ اًّالؼا گؤقتؽظی لؽ. غیعی

ّ لؽ, لبلیت . قسؽ تئؿ ظى یْال ظّنع

هئَ لبثبق طؽف ظى . قؽیي ثیؽ هئَ ثبنالظی,    ثیؽ آؾ گئتویهعی لؽ

: کؽم ظئعی. الپ اًّالؼیي اّؾًَّ ّّؼّؼظّ. اقیؽظی

. يجب ظاى ضجؽ آالخبغبم-ظایبى هي ضبى ايلیوی ثْ ثبظی, قْفی   _ 

: ظئعی, ثبقعی ثبغؽیٌب,    قبؾی کؤیٌییي ظى چیطبؼیت

 

, یبؼ ظاى ضجؽ قْؼایین,              ایلٌویؽ کی

!.. يجب ُئي-اقیت گئعى ثبظی-             اقیت

, لبًبظی,              لیؽیلكیي ثبعثیي لْلْ

!..              ُئچ کیوكَ ظّنوكیي یبؼ ظاى خیعا ُئي

 

, ثیبؾ ائیلعین,              یْظّم ظّلجٌعیوی

, آیبؾ ائیلعین,              قیلعین کؤًْل پبقیي

,              هي لبى لی فلیَ ًییبؾ ائیلعین

!..              فلک هٌَ ّئؽظی چْضلْ خفب ُئي

 

,              ظّؼهبیْثبى آضیؽ چئهویویي یبنی

,              آضعیغی یئؽ لؽظٍ اؼی ظیؽ ظانی

,              ثئلَ ایویم لبى لی فلییي ایهی

!.. ًَ ظٍ گعا ُئي, ًَ ضبى,              ًَ نبٍ ثیلیؽ

 

, ضْؼیبت الؼا تبي اّلعّم,              هي کؽهن

, عدت ثبي اّلعّم,              ثیْفب یبؼ قئْظین

, غاي اّلعّم, گْى چْؼّتعّم,              عْهْؼ اّؾظّم



!..              هٌی ثْنبلتعی الؼ لبة ظاى لبثب ُئي

 

 

ّ الؼ یْؼغًْلْق الؼیٌی چیطبؼتعیك ظاى , ظیٌح لؽیٌی آلیت.    ثیؽ آؾ اّتْؼظ

ّ الؼ ثیؽ , چْش گئتعی لؽ, آؾ گئتعی لؽ. قًْؽا ظّؼّة گئتوییي ثیٌبقیٌی لْیع

: کؽم ظایبًیت ظئعی. نِؽ ضبؼاثبلیغیٌب چیطعی الؼ

- ثْ نِؽظٍ آظام الؼ ظؤّؼاى قْؼّؼ, ثیؽ ؾاهبى ّاؼیویم کی, قْفی هلل   _ 

آظام الؼی ? گؤؼّم ثْ نِؽ ًییَ ضبؼاثب لبلیت, قْؼّنْم, ظایبى. هْل

?                   ًئدَ اّلْة

 

                            

 

  

: آلعی کؽم گؤؼک ضبؼاثب نِؽٍ ًَ ظئعی

 

          قییبٍ اّلْة ثْ عبلوی گؿؼکي 

.           ؼاقت گلویهن ثْ ّیؽاًیي ظانیٌب

? ًَ ؾاهبًٌبى ثؽی قي,           قؤیلَ ّیؽاى

? ًَ گلدک ثبنیٌب,           ًَ گلویهعی

 

: کؽهیي قؤؾ لؽیي ظى ّیؽاى ظیلَ گلیت ظئعی

 

,           زضؽت ًْزْى ؾاهبًیٌٌبى ثؽیین

... زبلال ًلؽ گلعی ثبنیوب-          اهؽ

          ثبنیوب گلٌی قؤیلیین قٌَ 

.           گؤؼ ًَ ؾُؽ لبتیلیجعی آنیوب

 

: آلعی کؽم

 

,           کین ائهیتكَ قٌیي آٍ ایلَ ؾاؼیي

, ّاؼیي,           تؽک ائلیؽ العٍ اّالًیي

, ثبؾاؼیي-          ًؤچْى ضبؼاة اّلعّ چبؼقی

.           عمل ایؽهؿ اّ ضْظاًیي ایهیٌَ

 

:  آلعی ّیؽاى

 

َ لؽین آضبؼظی ,           اّچ یْؾ آلتویم چئهو

,           گؤؾل لؽین قئیؽگبزب چیطبؼظی

,           ضبًین الؼین للْ گؤُّؽ تبضبؼظی

.           ثبضوبؾهیكبى ضبى یئؽیٌعٍ ظانیوب



 

: آلعی کؽم

 

َ ظی ,           ظؼظ لی کؽم قٌَ ّیؽاى قؤیل

َ ظی,           قؤیلَ ? ایییع لؽیي فلک ًئیل

?           کین لؽ گلیت قٌی ّیؽاى ائیلعی

?           فلک ًییَ ظانیي قبلعی ثبنیٌب

 

:  آلعی ّیؽاى

 

,           چْضلْ ایییع لؽین ّاؼظی ثْؼاظا

, گؿیت اّؼاظا,           کیوی قبؾ چبالؼظی

, لبلعین آؼاظا,           ایٌعی ّیؽاى اّلْة

. اًّالؼی چکعین ظؤنْهَ,           ّیؽاًبم

 

                         

 

  

, گئعیت. گئتوییي ثیٌبقیي لْیعّ,    کؽم قؤؾًّْ تبهبم ائلییت

کؽم ُؽ خْؼ . آضهبم چبغی چبلْثب ظئییلي ثیؽ یئؽٍ چیطعی الؼ, گئعیت

ثبغیي ایچیٌعٍ ثیؽ ظقتَ لیؿ . اللؿاؼ ثیؽ ثبغب گیؽظی, گْلٌي ظّلْ, آغبخٌبى

کؽم ثْ لیؿ الؼیي ایچیٌعٍ ايلییَ ثٌؿؼ ثیؽ . اّیٌبییؽظی, اّضْیْة, چبلیت

: ظئعی, لیؿ گؤؼظّ

- ثْ لیؿ هٌین ضبى ايلیوَ ثي, ظایبى ثیؽ لبتبؼ قؤؾ ظئیین, قْفی   _ 

. غییؽ

: یبًب ثْ لیؿا ظئعی-   کؽم اّؼٍ یی ظهیؽچی کْؼٍ قی کیوی آلیهیت یبًب

 

,                   گؤؾل لؽ چیطیت الؼ قئیؽٍ

.                   ثیؽیكی ايلیوَ ثٌؿؼ

,                   آل گئییجي قبلالًیهی

.                   یئؽیهی ايلیوَ ثٌؿؼ

 

,    کؽم ثئلَ ظئیٌعٍ ُبهبى لیؿ لْالج قبچ الؼیٌی قیٌَ قبؾی ائلییت

: گؤؼک کؽهیي ثْ قؤؾًّْى هْلبثیلیٌعٍ ًَ ظئعی

 

, آنیك,                   ئْؾاق ائلعى گلي

,                   قٌیي ايلیي هي ظئییلن

, آنیك,                   چْضْى ظؼظٍ قبالى

.                   قٌیي ايلیي هي ظئییلن

 



:         آلعی کؽم

,                   عهمیي ثبظقیٌی ایچعین

,                   ثْالًیك چبي الؼ ظاى کئچعین

. ظؼظٍ ظّنعّم,                   ثیؽ لیؿ گؤؼظّم

.                   ظّؼّنْ ايلیوَ ثٌؿؼ

 

:            آلعی لیؿ

,                   قؤؾًّْ لبًویهبم عؿل

,                   ثبغیوب ظیوییت ضؿل

,                   یبظ ائلیٌَ گئتعی گؤؾل

.                   قٌیي ايلیي هي ظئییلن

 

:         آلعی کؽم

,                   هٌَ هْنتبق لْؼثت ائللؽ

?                   گؤؾ یبنیوی کین لؽ قیلؽ

, ؼلیت گْلؽ,                   کؽم آغالؼ

.                   گْلْنْ ايلیوَ ثٌؿؼ

 

                            

 

  

:            آلعی لیؿ

 

,                   قٌیي آضتبؼظیغیي ايلی

, لبؼاگؤؾلْ,                   لبؼالبل لی

,                   هٌین آظین ضبًیوٌبؾظی

.                   قٌیي ايلیي هي ظئییلن

 

: لیؿ ظئعی, کؽم کئهیهی اًّعاى ضجؽ آلعی,    قؤؾ تبهبم اّلعّ

, کْلفتیٌٌي ثْؼا ظاى کؤچْة-قٌیي آضتبؼظیغیي کئهیم ثْ گْى کؤچ   _ 

. گًْچیطبى طؽفَ گئتعی

گؤؼک قْفییَ ,    کؽم ثْ قؤؾّ لیؿ ظاى ائهی ظى کیوی قبؾی قیٌكیٌَ ثبقیت

:             ًَ ظئعی

 

, قْفی هلل, گئعک,                   ظّؼهب

.                   یئٌَ ايلین کؤچ ائیلییت

,                   لبى آغالؼام ثًٌْبى ثئلَ

.                   یئٌَ ايلین کؤچ ائیلییت

 

,                   ايلین ائلیي ظى کؤچْثعّ



,                   آلوب لی ظاغ ظاى کئچیجعی

,                   ظانجْالش ظاى قْ ایچیجعی

.                   یئٌَ ايلین کؤچ ائیلییت

 

,                   یبؼ ظاى هٌَ یبؼا ظیویم

,                   ُئچ ظّؾلوؿ ثْ هْنکْل ایم

,                   اًّال ثئلَ لبؼا کئهیم

.                   یئٌَ ايلین کؤچ ائیلییت

 

, گل ائیلَ قؤیلوَ,                   قْفی

,                   ثبغؽیویي ثبنیي تئیلوَ

, یْل ظاى ائیلوَ,                   گئعیؽُن

.                   یئٌَ ايلین کؤچ ائیلییت

 

,                   لبؼنیویؿظا لبؼ لی ظاغ الؼ

,                   کؤًْل هسججتی چبغ الؼ

,                   ايلی کؤچْة کؽم آغالؼ

.                   یئٌَ ايلین کؤچ ائیلییت

 

ثیؽ ًئچَ گْى یْل گلعیک ظى قًْؽا گلیت ,    کؽهگیل اّؼا ظاى ظا لبلطیت

کؽهیي ؼًگی گْل . ثْؼاظا تْي ّاؼ, ثبضعی الؼ کی. ثیؽ کٌعٍ چیطعی الؼ

.            یبؼپبغی کیوی قْلعّ

 

                            

 

  

:    قْفی ضجؽ آلعی

? قٌَ ًَ اّلعّ, کؽم   _ 

:    کؽم ظئعی

. ثْ تْي ظا اًّْى تْیْظّ, ظبلین کئهیم ايلیٌی اؼٍ ّئؽیت   _ 

:    قْفی ظئعی

. هللا کؽیوعی, گل ظالیودبى   _ 

هدلیف کؽهی کئچیؽظی یْضبؼی .    قْفی کؽهی تْي هدلیكیٌَ آپبؼظی

: ضؤؼک یئیٌٌي قًْؽا ظئعی لؽ. ثبنب

. اّؼٍ ییویؿ آچیلكیي, ثیؽ آؾ اّضْ, آنیك   _ 

آیبغب لبلطیت چبلوبق ایكتیٌعٍ گؤؾّ اّ ثیؽی ,    کؽم قبؾیٌی الیٌَ آلعی

, لیؿ الؼ ظا اًّب ؾیٌت ّئؽیؽ, گؤؼظّ ثیؽ گلیي اّتْؼّة تبضت اّقتَ, اّتبغب قبتبنعی

: ظئعی. ثْ ايلیعی, یمیي ائلعی کی

 

, ظیْاى ائیلؽ,                   چیطبؼ تبضتب



. گؤؾ لؽیي, لبل الؼیي,                   ايلی

,                   گؤؾّم ظى لبى ؼّاى ائیلؽ

. گؤؾ لؽیي, لبل الؼیي,                   ايلی

 

,                   نبٍ کیوی هطلت ثیتیؽؼ

,                   زؤکوْى یئؽیٌَ یئتیؽؼ

,                   ظیلكیؿی ظیلَ گتیؽؼ

. گؤؾ لؽیي, لبل الؼیي,                   ايلی

 

,                   فیؽلتیي هٌی یبى ظیؽاؼ

. ظانی ظّالى ظیؽاؼ,                   ظاغی

, لبپی ظیلي ظیؽُؽ-                  لبپی

. گؤؾ لؽیي, لبل الؼیي,                   ايلی

 

,                   ُبّاظا نبُیٌَ ثٌؿؼ

,                   یئؽظکی الچیٌب ثٌؿؼ

,                   گؤیعٍ گؤیؽچیٌَ ثٌؿؼ

. گؤؾ لؽیي, لبل الؼیي,                   ايلی

 

, گبٍ گْلعّؼؼ,                   گبٍ آغالظاؼ

,                   گبٍ گؤؾللیییي ثیل ظیؽُؽ

,                   آضیؽ کؽهی اّلعّؼؼ

. گؤؾ لؽیي,                   ايلی لبل الؼیي

 

َ ظی.    قؤؾ تبهبهب یئتعی . ُبهی کؽهیي ثْ ضْل آّاؾیٌب ازكي قؤیل

:         ثیؽ ًفؽ کؽهَ ظئعی

 

                            

 

  

ثیؿین . ائهیک يبزجی اّل-ائْ, آنیملیك ائلَ, گل لبل ثیؿین ائلعٍ, ائي آنیك   _ 

. ائللؽ لؽیت قئًْعی

:    کؽم ثئلَ ائهیعًعٍ ظئعی

. ظئیین, ثیؽ لبتبؼ ظا قؤؾّم ّاؼ, لْالق آقیي, آغب الؼ   _ 

:    ظئعی لؽ

! ثْیْؼ   _ 

:    کؽم ظئعی

َ لؽ ,              تک ثیؽخَ یبؼیوی هٌَ ّئؽق

?              ثْ فبًی ظًّیبظا هبلی ًئي لؽم

,              ثیؽ ایوعاظ اّلْؼقب هؤّال ظاى اّلكْى



?              لئیؽی ًیي ّئؽظییی هبلی ًئي لؽم

 

,              ئْخب ظاغ ثبنیٌعا تؽالى الؼ قْؾؼ

,              گؤل لؽظٍ یبنیلجبل قًْب الؼ اّؾؼ

,              ايلی ًیي یبًبغیي ثیؽ خْت ضبل ثؿؼ

?              لئیؽی ًیي ّئؽظییی ضبلی ًئي لؽم

 

. ًَ اّلعّم, هي ًَ ایعین:              کؽم ظئیؽ

, قْلعّم,              ايلیویي عهمیي ظى قبؼالعین

, هدًٌْب ظؤًعّم,              خیكوین تْک گتیؽظی

? خال لی ًئي لؽم-             ايلیكیؿ هي خبٍ

 

- کؽهیي ظئعیییٌٌي هدلیف اُلی ثیؽ نئي ثبنب ظّل.    قؤؾ تبهبم اّلعّ

: قْفی ایهی ثئلَ گؤؼًعٍ ظئعی. هعی

اّؾ ّؾیؽ لؽی لبؼا کئهیهیي لیؿیٌب . ثْ ضیبظ ضبًیي اّغلْظّ, لبؼظال الؼ   _ 

, کئهیم لیؿیٌی ثًْب ّئؽهک ایكتوییت. لیؿ ظا ثًْب آنیمعی. عبنك اّلْة

- ثیؿ ظٍ ثْؼایب گلوی. کئهیم ثْؼاظا اّلْؼ, ثیؿٍ ظئعی لؽ کی. گؤتْؼّة لبچیت

. تْي اًّْى قؤّگْلْقًْْى تْیْظّ, کؽم ائلَ ثیلعی کی. نیک

:    تْیجیی ظئعی

قٌیي آضتبؼظیغیي کئهیم ظًّي . ثْ ثبنمب آظاهیي تْیْظّ, آنیك   _ 

. ثْؼا ظاى کئچیت گئتعی

ّ لؽ,    کؽهلَ قْفی گئدٌی ثْؼاظا لبلیت . قسؽ تئؿ ظى ظّؼّة یْال ظّنع

. ثْ طؽف ظى گؤیعٍ ثیؽ لبتبؼ ظّؼًب گؤؼًّعّ, اًّالؼ گئتوکعٍ اّلكْى الؼ

: گؤؼک ظّؼًب الؼا ًَ ظئعی,    کؽم آلعی قبؾیٌی

 

, گئعؼقیؿ ُبؼایب,                   ظّؼًب

!                   هٌٌي یبؼا قالم ظئییي

,                   گؤؼقؿ اگؽ ثْتبم آغالؼ

!                   ظؤًْة یبؼا قالم ظئییي

 

                            

 

  

,                   یْلًْْؾ گئعیؽ آغعانب

, آنب-                  لبؼ لی ظاغ الؼ آنب

, ُن لبؼظانب,                   ُن لُْْهب

!                   ُن ظییبؼا قالم ظئییي

 

, نبًب-تئلیي نبًب,                   ظّؼًب

; ُن ثْ یبًب,                   ُن اّ یبًب



                  آلیي قیؿٍ ثیؽ ًیهبًب 

! یبؼا قالم ظئییي,                   ّئؽین

 

,                   ظاظ قئیؽاغیجیي الیٌٌي

,                   آنیك ظاغ الؼیي ثئلیٌٌي

,                   ظؼظ لی کؽهیي ظیلیٌٌي

! یبؼا قالم ظئییي,                   ظّؼًبم

 

 

ثیؽ هعت . یْال ظاّام ائلعی لؽ,    کؽم قؤؾًّْ هْضتًؽ ائیلعی

کؽم اّثبًیي کٌبؼیٌعا ثیؽ گؤؾل لیؿ . ثیؽ اّثبیب چبتعی الؼ, یْل گئعیت

لیؿ . گْى کیوی ُؽ طؽفَ ایهیك قبلیؽظی, ثْ لیؿ اّ لعؼ گؤؾل ایعی کی. گؤؼظّ

کؽم قبؾی . خبزیل کؽهیي اطؽافیٌب تْپالًعی-ثیؽ ظقتَ آُیل. کئچیت گئتعی

: قیٌكیٌَ ثبقیت ظئعی

 

,              قیؿیي ائلعٍ هي ثیؽ گؤؾل گؤؼهْنن

.              نْضْ ظّنْة گْؼخْقتبًیي ائلیٌَ

, نیؽیي ظاًیهیؽ-             ثْلجْل کیوی نیؽیي

.              ثبل تؤکْلْؼ ظُبًیي ظاى ظیلیٌَ

 

,              لعیؽ هؤّالم ّئؽیت ضْة خبهبلیٌی

,              اًّْ قئْى ًئیٌؽ ظًّیب هبلیٌی

,              لْؼنبییت کوؽلَ ایٌدَ ثئلیٌی

.              ثْیْ ثٌؿؼ ئْخب قؽّیي ظالیٌب

 

,              کؽم ظئیؽ هٌین یبؼین ایٌدعی

,              ظّظاق الؼی یبؼی آچویم لًْچبظی

,              قًْجْل تئلی تْپْغْى ظاى ئْخبظی

.              ثیؽ تئلیي ّئؽهؽم ظًّیب هبلیٌب

 

; يعف ظیم لؽی, هیؽّاؼی,              ایٌدیعی

,              لْظؼت ظى چکیلیت کبهبى لبل الؼی

لْالج قبچ الؼی -             ظال گؽظًعٍ لْالج

. ظّالًیؽ ایٌدَ ثئلیٌَ,              قبؼهبنیؽ

                            

 

  

, گئدَ لیلالم ؾاؼیوی,              هي کؽهن

, چکین خؤّؼیٌی,              زبق خبًین آلوبقیي

             یْضبؼی ظاى ضجؽ آلعین یبؼیوی 



.              ظئعی لؽ کؤچْثعّ ثبیبى ائلیٌَ

 

. قْفی آظام الؼ ظاى کئهیهی ضجؽ آلعی.    کؽم قؤؾّ تبهبم ائلعی

کؽم یْال ؼّاى . خبّاى الؼ کئهیهیي لبؼقب گئتعیییٌی اًّب ضجؽ ّئؽظی لؽ

ّ لؽ ثیؽ . لبؼقب طؽف گئتوییي ثیٌبقیٌی لْیعّ, اّلْة یْلعا یئٌَ گؤؼظ

: کؽم قْفییَ ظئعی. لبتبؼ ظا ظّؼًب گئعیؽ

. لْي ثْ ظّؼًب الؼ ظاى ظا ثیؽ قؤؾ قْؼّنْم, قْفی هلل   _ 

: گؤؼک ظّؼًب الؼا ًَ ظئعی,    آلعی کؽم

 

, ثؤلْک ظّؼًب الؼ-             گؤي اّؾًّعٍ ثؤلْک

? زبلیٌیؿ,              ًعی قیؿیي ازْالیٌیؿ

, یبؼا یئتیؽیي, زبل یبؾین-             ثیؽ عؽضی

.              ظّقت یبًیٌب ظّنؽ ایكَ یْلًْْؾ

 

, گؤؼّة چبنبؼقیؿ, نًْمبؼ,              گؤیعٍ نبُیي

?              اّل ئْخب ظاغ الؼی ًَ خْؼ آنبؼقیؿ

,              اّّچْ گؤؼى کیوی لبًبظ آچبؼقیؿ

.              لیهعا لبؼاهبًعی قیؿیي ائلیٌیؿ

 

, ئْغؽاظین ظؼظٍ:              ظؼظ لی کؽم ظئیؽ

,              خبًین لْؼثبى اّلكْى هؽظ اّغلْ هؽظٍ

? ًَ گؿؼ قي ثْ یئؽظ,              یبؾیك ظّؼًب

َ ًیٌیؿ ? ائلیٌیؿ,              یْضوْ قیؿیي ّت

 

- گْى لؽیي ثیؽیٌعٍ گئعیت لبؼـ نِؽیٌَ چبت, چْش گئتعی لؽ,    آؾ گئتعی لؽ

ّ الؼ. ظیالؼ آظام الؼ ُؽ طؽف ظى تؤکْلْة . ثْؼاظا ثیؽ لبؼییب لًْبق اّلع

ّ الؼ, لًْبغب ضْل گلویكیؿ ظئعی لؽ. گلعی لؽ آلعی . اًّالؼیي ازْالیٌی قْؼظ

: تْپالنبى الؼیي قْال الؼیٌب ثئلَ خبّاة ّئؽظی, کؽم

 

ًئدَ اّلْؼ ,                   ُئي آغب الؼ

?                   ُبلی یبؼ ظاى آیؽیالًیي

                  آضیؽ ظّنؽ لْؼثت ائلَ 

.                   یْلْ یبؼ ظاى آیؽیالًیي

 

,                   لؽًفیل لؽ تْتوبؾ ایویم

,                   گْل تیکبًكیؿ ثیتوؿ ایویم

گْخَ گئتوؿ ایویم ,                   ایهَ

.                   علی یبؼ ظاى آیؽیالًیي

                            

 



  

,                   نبُیي لؽ گؤیَ چکیلیؽ

,                   ظّؼًب الؼ گؤلَ تؤکْلْؼ

                  اّى ثئم یبنیٌعا ثْکْلْؼ 

.                   ثئلی یبؼ ظاى آیؽیالًیي

 

, ظئیؽ لؽ,                   کؽم لْخب الؼ

, ظئیؽ لؽ,                   ثْ یئؽظٍ اّلؽ

_ الل اّالؼ ظئیؽ لؽ ,                   ظیٌوؿ

.                   ظیلی یبؼ ظاى آیؽیالًیي

 

:    آظام الؼ کؽهَ ظئعی لؽ

? ثیؿ ظى ًَ ضلت ایكتییؽ قي? آؼؾّى ًعی, آنیك   _ 

:    کؽم ظئعی

- قیؿٍ ثیؽ لبتبؼ قؤؾ اّضْیبخب. هي ضلت آالى آنیك الؼ ظاى ظئییلن   _ 

. کؤًلًْْؾ نبظ اّلكْى, غبم

: ظئعی, کؽم,    آلعی

 

, ثْظّ قي ظى ظیلیین,              لعیؽ هؤّالم

. یبؾ اّال,              ثْ گلي لیهیویؿ ثبُبؼ

,              گًْعٍ اّتْؾ ایکی ظؤّؼاى ائیلیَ

. تئؿ اّال,              عکكیٌَ چئْؼیلیت ثْؼاى

 

,              گًْعٍ هیي تْیْغْم یْهْؼتب قبال

,              یبضهی کبتیت گؽک زكبثیي آال

,              هیي ثیؽ لبؼا لبؼغب گؤیؽچیي اّال

.              ثیؽ ظام ظّلْ اّؼظک ایلَ لبؾ اّال

 

,              هیي قفیٌن ظؼیب الؼظا لیهالیب

,              لیؽش لْلًْلْ هیي لیكؽاغین کیهٌیَ

,              یبًیٌعا ایکی یْؾ چْثبى ایهلیَ

.              ُؽ ثیؽ قْؼّقًْعٍ هیي ثئم یْؾ اّال

 

,              ظلی کؤًلْم عهك اّظًّب لبالًب

, قؤؾّم یبظظا قبضالًب,              ُئي آغب الؼ

,              ظّلمْؾ تؤّلَ آتین زبضؽ ثبغالًب

. ایکی تّْالظا ضبم یبغیؿ اّال-             ثیؽ

 

, ظًّیبًیي ایهی:              ظؼظ لی کؽم ظئیؽ

,              گؤؾّهٌي آضیتعین ُئي لبى لی یبنی



,              تب ثْ لعؼ هبال هبلیکكَ کیهی

.              ثیؽ علی ایؽاًعا يبفی اّؾ اّال

                            

 

  

: ظئعی لؽ.    قْفی ثْى الؼ ظاى ظا کئهیهی قْؼّنعّ

. ثبیبؾیعا گئتعی, کئهیم ثْؼا ظاى کئچیت   _ 

- قسؽ تئؿ ظى یْال ظّنْة گئت,    کؽهلَ قْفی گئدٌی اّؼاظا لبلعی الؼ

گؤؼظّ ثْ یئؽظٍ اّ لعؼ . کؽم ظاغ اتیی ایلَ گئعیؽظی. هیَ ثبنالظی الؼ

ثیؽ ظى ثیؽٍ کؽهیي . ثْ طؽفَ ئْچْنْؼ الؼ-اّ طؽفَ, ککلیک ّاؼ کی, تْؼاج

: زبلیٌب هًْبقیت گؤؼک ًَ ظئعی, قبؾی قیٌكیٌَ ثبقیت. ُبلی پؽیهبى اّلعّ

 

, کؤهک ائیلَ ثْ گًْعٍ,              آهبى فلک

!              ًبگبٍ یئؽظٍ گلعی آلعی ظؼظ هٌی

, آلیهعین, گًْعّؾ اّظا یبًعین-             گئدَ

! یْلْم یْلعّ ظؼظ هٌی-یْلْم,              تْتعّ

 

,              لْؼثت ائلعٍ ئْخب ظاغ الؼ آنب لی

َ لی ,              آٍ ائتعیکدَ لبؼا ثبغؽین ظئه

َ لی,              هي ايلین ظى آیؽی ظّنعّم , ظّن

. ظلعی ظؼظ هٌی, ظلیک ائتعی-             ظلیک

 

,              فلک هٌین ایلَ ایٌبظ ائیلعی

َ ظی,              لن ایلَ ُیدؽاًعی تؤزفي , قؤیل

َ ظی ,              کكکیي لیلیدییال ثبغؽین تئیل

. ثؤلعّ ظؼظ هٌی, ثؤلْک ائتعی-             ثؤلْک

 

, گًْعّؾ کكوؿ گؤؾّهْى یبنی-             گئدَ

,              قبلعی لبى لی فلک ثبنیوب ظانی

,              عؽضْؼّم ظاغیٌعا کئچیؽظین لیهی

. چؤلَ قبلعی ظؼظ هٌی-             آضیؽ چؤل ظى

 

, یْضكب ظّل کیوی,              ثیلون ضییبلیوعی

, لیم کیوی,              گلعی کئچعی ثْؼاى کیوی

,              ظؼظ لی کؽم یّْا قیٌعا لْل کیوی

. یْلْم یْلعّ ظؼظ هٌی-یْلْم,              تْتعّ

 

هٌؿیلجوٌؿیل آضیؽظا , یْل الؼیٌب ظاّام ائعیت,    قؤؾ تبهبم اّلعّ

ّ الؼ کی. آلتْیب چیطعی الؼ, گئعیت کئهیم ثبیبؾیعٍ , ثْؼاظا ظا ضجؽ تْتع

ثبیبؾیعٍ طؽف گئتوییي , ؾاظ ظاى یئییت-ثیؽ لعؼ چؤؼک ظى. گئعیت



ّ الؼ . ثیٌبقیي لْیع

ثبیبؾیعیي یبًیٌعا ثیؽ ظقتَ لیؿا ؼاقت . چْش گئتعی لؽ,    آؾ گئتعی لؽ

ثؽاثؽی , هیثلی, لیؿ الؼیي ایچیٌعٍ ثیؽ لیؿ ّاؼ کی, کؽم ثبضعی. گلعی لؽ

: گؤؼک ًَ ظئعی, آلعی قبؾی, کؽهیي آغلی ثبنیٌٌبى چیطعی. یْضعّ

                            

 

  

, ثْ گْى ثیؽ گؤؾل گؤؼظّم,              قْفی للن

.              لْظؼت ظى چکیلیت لبؼا لبل الؼی

, ًبؾ لی یبؼی ظیي ظیؽُن,              ایكتَ ظین کی

. ثیلعین ایهلؽی,              آنیك اّلعّؼهکعی

 

,              ًَ گؤؾل ثؿًیت کؤًْل قًْبقی

َ قی-             تبضتی , قْلئیوبًعی یبؼیي قیٌ

,              هیي ًبؾ ایلَ ثكلییجعی آًبقی

.              ظال گؽظًی ثْؼّیْثعّ قبچ الؼی

 

, ظّؼلْ ُبلی ّاؼ-ظّؼلْ:              کؽم ظئیؽ

, ظًَ ضبلی ّاؼ-             یبًبغیٌعا ظًَ

, ظّظاغیٌعا ثبلی ّاؼ,              آغؿی نکؽ

.              ایٌدَ يعف ظّؾّلْثعّ ظیم لؽی

 

. یْال ظّنْة ثیؽ هٌؿیل گئعیت ثبیبؾیعا چبتعی الؼ.    قؤؾ تبهبهب یئتعی

قبؾی , ظؤًْة ثیؽ گلعییی یْال ثبضعی. کؽم نِؽیي کٌبؼیٌعا ظایبًعی

: ظؤنًَْ ثبقیت ظئعی

 

, اّچ هولکت کئچیؽظیک,              قْفی لبؼظال

. ثیؽ گیالى, ثیؽی تْؼاى,              ثیؽی ایؽاى

,              ایگیعیي ثبنیٌب اّچ ظؤّلت لًْبؼ

. ثیؽی نبى, ثیؽی گٌدلیک,              ثیؽی عمل

 

,              کئهیهیي ائتعییی ثئلَ ظٍ لبلوبؾ

,              ایکی هسجْة للجیي اّ قبیب قبلوبؾ

:              ثْ ظًّیب اّؾًّعٍ اّچ نئي غاي اّلوبؾ

. ثیؽی ًبى, ثیؽی علن,              ثیؽی یبضهیلیك

 

, لن الیي ظى هي ظٍ ثئؿاؼام,              ظؼظ

,              ثْ ظؼظ لؽی للن آلیت یبؾاؼام

,              چْش یئؽ لؽی ایٌٌي قْؼا گؿؼم

. ثیؽی ّاى, ثیؽی ثبیبؾیع,              ثیؽی تیفلیف



 

, کؽم هْؼاظیٌب ایؽیعی,              کبل کی

. یبؼیي اّؾّى گؤؼیعی,              لیكوت اّلْة

:              لعیؽ هؤّالم هٌَ اّچ ظؼظ ّئؽیعی

. ثیؽی یبى, ثیؽی تْتْل,              ثیؽی آلیم

 

- ّاى نسَ, گلیت, گلیت. یْل ثبنالظی,    کؽم قؤؾًّْ تبهبم ائلییت

آظام الؼ ظاى کئهیهیي . نِؽیي کٌبؼیٌعا کؽم ظایبًعی. ؼیٌَ چبتعی الؼ

 

                            

 

  

ّ لؽ, اؼظازبًب گئتعیییٌی ثیلیت اؼظازبًب , ئْؾاق یْلْ یبضیي ائعیت, یْال ظّنع

: گؤؼک ًَ ظئعی, آلعی, ايلی کؽهیي یبظیٌب ظّنعّ. چبتعی الؼ

 

, ثْؼا گتیؽظین,              ثیؿین ائلعى قْؼظّم

.              ثْ ظاغ الؼ ظاى آنبى ثیؽ قًْبم تکعی

, ایتیؽظین, ثْؼاى اّلعّ,              چیكکیي اّلعّ

.              ثْ ظاغ الؼ ظاى آنبى ثیؽ قًْبم تکعی

 

,              ائٌؽ یئؽظٍ ظّهبى چیكکیٌی ثف لؽ

,              آنیك اّالى اّؾ ههْلًْْ قف لؽ

,              پیف گًْعٍ ظّقتًْْ آتوبؾ هؽظ کف لؽ

.              ثْ ظاغ الؼ ظاى آنبى ثیؽ قًْبم تکعی

 

, آؼاؼام,              ایتیؽظین ايلیوی ظّؼهبؾ

, ُن یْضعّ چبؼام,              کكیلعی قجیؽین

, عهك اّظًّب یبًبؼام,              هي کؽهن

.              ثْ ظاغ الؼ ظاى آنبى ثیؽ قًْبم تکعی

 

- آظام الؼ کئهیهیي ظًّي کئچعی.    کؽم آظام الؼ ظاى کئهیهی قْؼّنعّ

ثیؽ . ثیؽ هعت یْل گئتعی لؽ, ثْى الؼ یْال ظّنْة. ییٌی ضجؽ ّئؽظی لؽ

- اًّالؼی ُؽ طؽف, ظاغیي اتییٌعٍ ثْى الؼیي لبثبغیٌب لیؽش زؽاهی چیطعی

: کؽم ازْا لی ثئلَ گؤؼًعٍ قبؾی گؤتْؼّة ظئعی. ظى آؼایب آلعی الؼ

 

, ؾاؼی آغالؼام-گًْعّؾ ؾاؼی-             گئدَ

! یب ؼثجی,              هٌی ّطٌیوَ گؤًعؼ

,              ثْ ظًّیبیب گلي گئتوک اّچًْعّ

! یب ؼثجی,              ثْؼا ظاى لْلًْْ لْؼتبؼ

 



, قي قبضال کؤًلْهْ لن ظى,              یب ؼثجی

, خبى چیطوبؾ تي ظى,              ایتیؽظین آغلیوی

, یبؼ گئعؼ العى,              اّلعّؼؼ لؽ هٌی

! یب ؼثجی,              هٌین زبلین قٌَ یئتؽ

 

,              ثْ کؽهی عهك اّظًّب یبى ظیؽهبى

,              قئْظییین لًْچبیی هي ظى قبل ظیؽهبى

, ائللؽی ظٍ گْلعّؼهي,              ُئي آغب الؼ

! یب ؼثجی,              للجیٌَ هؽزوت یئي ظیؽ

 

ّ الؼ,    زؽاهی الؼ اًّالؼی اّلعّؼهییت : قْؼّنع

? ُبؼا گئعیؽقیٌیؿ, قیؿ کیوكیٌیؿ   _ 

                            

 

  

:    کؽم ظئعی

. لبؼا کئهیهیي لیؿیٌب آنیك اّلوْنبم. هي ضیبظ ضبًیي اّغلْیبم   _ 

. اًّْى ظالیٌب ظّنوْنن. کئهیم لیؿیٌی گؤتْؼّة لبچیت

: ظئعی لؽ, ثیؽی ًیي اّؾًَّ ثبضیت-   زؽاهی الؼ ثیؽ

. هللا قٌی هْؼاظیٌب چبت ظیؽقیي, آنیك, ّاؼ گئت. ثْ زبق آنیغیعی   _ 

ثیؽ نِؽٍ یبضیٌالنبًعا کؽم ,    کؽهلَ قْفی ثیؽ لعؼ گئتعی لؽ

: قْفی ظئعی. ظایبًعی

? ًییَ ظایبًویكبى   _ 

:    کؽم ظئعی

. کئهیم ثْؼظا ظا یْضعّ, ثیلیؽم   _ 

َ ظی, کؽم آؾ ائهیتعی,    قْفی چْش ظئعی قْفی ًعالج . یئؽیي ظى تؽپٌو

کؽم . اّؾّ ضجؽ تْتوبق اّچْى نِؽٍ گئتعی, کؽهی اّؼاظا لْیعّ

: قبؾی ظؤنًَْ ثبقیت ظئعی, لْيًَ اًّْ چْغالظی-لن, لبلعی تک

 

,                 للجی ُبّایٌبى ئْچبؼقبى

. قٌی, کؤًْل,                 ائٌعیؽیعین

ثْظاق گْل ظالیٌب -                ثْظاق

. قٌی, کؤًْل,                 لًْعّؼایعین

 

,                 ئْخب ظاغ الؼ ئْخب اّلْؼ

, گئدَ اّلْؼ,                 گًْعّؾ کئچؽ

,                 گؤؼ آیؽیلیك ًئدَ اّلْؼ

. قٌی, کؤًْل,                 لبى ظیؽایعین

 

,                 ئْخب ظاغ ظاى آنیؽایعین



َ ًیٌٌِي کؤچْؼیعین ,                 ّت

,                 لْؼثت ائلَ ظّنْؼیعین

. کؤًْل قٌی,                 یبى ظیؽایعین

 

,                 اّؼظیی اّّالؼ الؼ گؤلعٍ

,                 نبُیٌی ثف لؽ لؽ لْلعا

                ثعضیؽگبى کئچعییی یْلعا 

. قٌی, کؤًْل,                 ائٌعیؽیعین

 

,                 ظؼظ لی کؽم لبى آغلییبؼ

,                 اّؼٍ ییي چبؼپبؾ ظاغلییبؼ

, ثبُبؼی یبـ قبضلییبؼ,                 یبؾ

. قٌی, کؤًْل,                 گْلعّؼیعین

 

                            

 

  

کئهیهیي اّؼاظا اّلوبظیغیٌی , قْفی گلعی,    قؤؾ تؿخَ تبهبم اّلوْنعّ کی

قبؾی . کؽهیي اّؼٍ یی ظهیؽچی کْؼٍ قی کیوی یبًوبغب ثبنالظی. ضجؽ ّئؽظی

: اّؾًّْ یْل الؼا تْتْة ظئعی, ظؤنًَْ ثبقعی

 

,              لبيیع یبؼ ظاى یبهبى ضجؽ گتیؽظی

.              هٌَ ًَ عدبییت زبل اّلعّ ثْ گْى

,              ثیؽ اّالى ظؼظیوی یْؾٍ یئتیؽظی

. کْل اّلعّ ثْ گْى,              یبًعی لبؼا ثبغؽین

 

, ظاغی,              هدٌْى کیوی گؿظین يسؽاًی

,              فلک نؽثتیوی ائیلعی آغی

,              ایعی لبهتیوی ايلی فؽاغی

. الل اّلعّ ثْ گْى,              تْتْلعّ ظیل لؽین

 

, ًئیلیین, ًئیلویهن,              هي کؽهن

. ثبغؽین ثبنیي تئیلیین,              ضٌدؽ آلیت

,              اّؾ تْتْة لْؼثتَ قفؽ ائیلیین

.              لبؼ لی ظاغ الؼ هٌَ یْل اّلعّ ثْ گْى

 

, ایكتَ ظی اًّب تكل لی ّئؽقیي. کؽهیي ُبلی چْش پؽیهبًعی,    قْفی گؤؼظّ کی

: ظئعی

? گٌَ ًَ اّلعّ قي, عؿیؿین   _ 

:    کؽم قبؾی ثبقعی ظؤنًَْ



 

? ًَ قْؼّؼقبى هٌین زبلیوی,              قْفی

.              یبؼ ظاى آیؽیالًعا نبظ اّلوبؾ کؤًْل

,              لئیلیكیي ایتیؽهیم هدًٌْب ظؤًعّم

.              ُؽ گئدَ پبپبغی تبج اّلوبؾ کؤًْل

 

, لیلیٌح لْؼنبًیؽ,              ثیؽ ظم قییبٍ اّلْؼ

, یئؽٍ ظؤنٌیؽ,              ثیؽ ظم تْؼاة اّلْة

, اّنٌیؽ,              ثیؽ ظم زبق ظاى لْؼضْ چکیؽ

.              ثیؽ ظم پبظنبٌُبى ثبج اّلْؼ کؤًْل

 

, لبهیهعی,              ثیؽ ظم گؤلعٍ ثیتي لبؼغی

,              ثیؽ ظم ثبغچب الؼظا ظّؼلْ یئویهعی

, ثیؽ ظم گْهْنعّ,              ثیؽ ظم لیؿیل اّلْؼ

. تًْح اّلْؼ کؤًْل,              ثیؽ ظم پبقالًیؽ ظا

                            

 

  

, ثیؽ ظم آتالًیؽ,              ثیؽ ظم پییبظاظی

, ثیؽ ظم ظاظالًیؽ,              ثیؽ ظم نکؽ اّلْؼ

,              ثیؽ ظم اّلْؼ ُؽ خفبیب لبتالًیؽ

.              ثیؽ ظم ؾُؽ ظى ظٍ آخی اّلْؼ کؤًْل

 

, گیؽیؽ نبل الؼا,              ثیؽ ظم آثعال اّلْؼ

, ظّنْؼ ظیل لؽٍ,              ثیؽ ظم ظلالل اّلْؼ

, گئعیؽ یْل الؼا,              ثیؽ ظم یْلچْ اّلْؼ

.              ثیؽ ظم کئچي لؽ ظى ثبج آلیؽ کؤًْل

 

, آضیؽیٌب ایؽیلوؿ:              کؽم ظئیؽ

, کؤًْل یْؼّلوبؾ,              عؽة آت یْؼّلْؼ

, ُؤؼّلوؿ,              کؤًْل ثیؽ قبؼایعی قیٌبؼ

. قْؼاقی کؤچ اّلْؼ کؤًْل,              اؾٍ لی

 

. یئٌَ ظٍ گئتویَ ثبنالظی الؼ, آیبغب لبلطعی,    کؽم قؤؾّ لْؼتبؼیت

- ائلَ کؽهی چیي ًیي. ثیؽ آضهبم گؤؾل ثیؽ کٌعٍ گلیت چیطعی الؼ, گئتسبگئت

عؿتٌي ثیؽ ائٍْ , اًّالؼی زؤؼهتٌي, ظٍ قبؾ گؤؼخک کٌع اُلی تؤکْلعّ

- ثْؼا ظاى يسجت ائلعی-اّؼا ظاى, ایچعی لؽ, لًْبق الؼ یئعی لؽ, ثلی. آپبؼظی الؼ

َ قی اّضْهبغیٌی ضبُیم ائلعی. لؽ , کؽم آیبغب لبلطعی. کؽم ظى ثیؽ ًئچ

: ظئعی, قبؾی ظؤنًَْ ثبقعی

 



, ايلین گئتعی الین ظى,              آي ُؿؼات

. ؾاؼیي ایچیٌعٍ-             لبلعین ثْؼظا آُْ

َ قی ,              ثبغی تْتعّ نئیعا ثْلجْل ًبل

.              ثْلجْل ثبغؽی یبًعی ضبؼیي ایچیٌعٍ

 

,              قئیؽاغیجیي فیتٌكیٌَ ایٌبًعین

.              فیؽلت ًَ اّلعّغْى قًْؽا ظاى لبًعین

, یبًعین,              یبؼیي زكؽتیٌٌي آلیهعین

.              پیلتتک لّْؼّلعّم ًبؼیي ایچیٌعٍ

 

, ائلین, ًئدْلعّ ئْلْقْم,              کؽهن

, یبؼ قؤیلوک ظى الل اّلعّ ظیلین,              یبؼ

,              ضبى ايلین ظى آیؽی ثْکْلعّ ثئلین

.              لبلعین ًبهْـ ایلَ آؼیي ایچیٌعٍ

 

یبًیك لی اّضْهبغیي ظاى پؽیهبى -   هدلیف اُلی کؽهیي ثئلَ یبًیك لی

ّ الؼ, اّلْة : قْفی ظى قْؼّنع

? لن لی اّضْیْؼ-ًییَ لن لی? ثْ آنیك ُبؼالیعی   _ 

 

                            

 

  

قْفی ًیي .    قْفی ثْتْى ازْاالتی اّل ظى آضیؽا هدلیف اُلیٌَ ظاًیهعی

. ثْ ظاًیهوبغیي ظاى کؽهیي اّؼٍ یی ثیؽ آؾ ظا اّظ تْتْة یبًوبغب ثبنالظی

: قبؾی ظؤنًَْ هیي ظیؽیت ظئعی

 

, گلیي قیؿٍ قؤیلیین,              آي عبؼیف لؽ

.              ایكتک لی ظّقت هٌٌي آؼا لی ظّنعّ

, آیالؼ آیؽیكی,              ایللؽ زكؽتیین

.              قیٌن ثبیغْ کیوی یبؼا لی ظّنعّ

 

, اّى ظؤؼظ یبنیٌعا, اّى اّچ,              یئٌییئتوَ

, لبنیٌعا,              عبئیجی یْضعّ کیپؽیییٌعٍ

, يبثبذ ثْالش الؼیي ثبنیٌعا,              آضهبم

.              یبظیوب ظاغ الؼیي هبؼا لی ظّنعّ

 

, لْثبؼ اّلعّ, یْل الؼین تْؾ,              کؽهن

, لبؼ اّلعّ, چْغْى اّلعّ,              ثْؼاى اّلعّ

, ًبؼ اّلعّ,              ظّقت ثبغیٌعا ُئیْا اّلعّ

.              ثْ ایل ثیؿین ثبغ الؼ لْؼا لی ظّنعّ



 

 

, آؾ گئتعی لؽ. قْفی ظٍ اًّْى ظالیٌدب.    کؽم قؤؾّ لْؼتبؼیت یْال ظّنعّ

قبغ طؽف , کؽم ثبضعی کی. گئعیت ثیؽ چبییي کٌبؼیٌب چبتعی الؼ, اّؾ گئتعی لؽ

: قْفییَ ظئعی, ظایبًیت. لبثبق ظا چبیعی, قْل هئهَ, لبیب

ثلکَ ثْى الؼ , ایلي ثْ یئؽ لؽ ظى ايلی ضبًی قْؼّنْم, قْفی هلل   _ 

. ثیؿٍ اًّْى یئؽیٌی ظئعی لؽ

َ ظى, آلعی کؽم گؤؼک لبیب ظاى.    قْفی ظایبًعی چبي ظاى ايلیٌی , هئه

:  ًَ خْؼ قْؼّنعّ

 

, آي قبؼی لبیب,              قي ظى ضجؽ آلین

?              هٌین ايلین ثْؼا الؼ ظاى کئچعیوی

,              هْثبؼک کؤلگٌلَ قبلیجكبى قبیب

?              هٌین ايلین ثْؼا الؼ ظاى کئچعیوی

 

: آلعی گؤؼک خبّاثیٌعا ًَ ظئعی,    قبؼی لبیب ظیلَ گلیت

 

,              قٌَ ضجؽ ّئؽین آنیك الؼ ضبقی

.              قٌیي ايلیي ثْؼ ظاى گلعی ظٍ گئتعی

,              یبًیٌعا ایعی آتبقی ایلَ آًبقی

.              لپیؽیي اّؾّهَ قبلعی ظا گئتعی

 

                            

 

  

:    آلعی کؽم

 

, آي لبؼا هئهَ,              قي ظى ضجؽ آلین

,              للوی لْظؼت ظى چکیلویم لبنب

ْ قي ظاغب , ظانب ثٌؤّنَ,              ثْؼّه

?              هٌین ايلین ثْؼا الؼ ظاى کئچعیوی

 

: کؽهیي خبّاثیٌعا ظئعی,    هئهَ ظٍ ظیلَ گلیت

 

,              یبؼیي قبلعی قٌی اّلوبؾیي لوَ

?              ظایبًوبؾهی یبضهی ایییع ثْ ظم

,              گًْم کیوی لًْعّ هٌین قیٌوَ

.              ايلی هي ظى ثیؽ گْل آلعی ظا گئتعی

 

: ظئعی,    کؽم اّؾًّْ تْتعّ چبیب



 

, زیبت کیوی ظاین آضبؼقبى-             آثی

,              زبلیي خبهبلیٌب ُؽ ظى ثبضبؼقبى

, ظّالًب ائْلؽ ییطبؼقبى-             ظّالًب

?              هٌین ايلین ثْؼا الؼ ظاى کئچعیوی

 

: کؽهَ ثئلَ خبّاة ّئؽظی,    چبي ظا ظیلَ گلیت

 

,              کؽم قبش الؼ اًّْى ُویهَ یبقیي

, آًبقیي-             یبًیٌب آلویهعی آتب

,              ُن ایچیت ُوی ظٍ ظّلعّؼظّ تبقیي

.              آتالؼیي قْیْهب قبلعی ظا گئتعی

 

گؤؼظّ چبییي , ثْ یبًب ثبضیت, کؽم اّ یبًب.    قؤؾ تبهبهب یئتعی

اّؾّى , قبؾی ظؤنًَْ ثبقعی. گلعی کؤؼپًْْى یبًیٌب. اّقتًْعٍ ثیؽ کؤؼپْ ّاؼ

: گؤؼک ًَ ظئعی, آلعی, تْتعّ کؤؼپْیَ

 

,                 یْلْم گلعی قٌَ چیطعی

? ايلیوی گؤؼظًّوْ,                 کؤؼپْ

,                 قئیؽاغیت الؼ هٌی ییطعی

? ايلیوی گؤؼظًّوْ,                 کؤؼپْ

 

,                 لبؼا لبیب ظاًعی ظانیي

,                 ثل لی ظئییل قٌیي یبنیي

,                 اقکیک اّلوبؾ تؽ قبّانیي

? ايلیوی گؤؼظًّوْ,                 کؤؼپْ

 

                            

 

  

,                 ظؼظ لی کؽم گلیت ظّؼاؼ

,                 لْل کیوی ثْیًٌْْ ثْؼاؼ

,                 ايلی ضبًی قي ظى قْؼاؼ

? ايلیوی گؤؼظًّوْ,                 کؤؼپْ

 

- ثیؽ ظى لبثبق, گئتوک ایكتییؽظی کی,    کؽم قؤؾًّْ هْضتًؽ ائلییت

کؽم خئیؽاًی گؤؼى کیوی قبؾیٌی هیي ظیؽظی . الؼیٌب ثیؽ خئیؽاى چیطعی

: گؤؼک خئیؽاى ظاى ايلیٌی ًَ خْؼ ضجؽ آلعی, قیٌكیٌَ

 

, آي گؤؾل خئیؽاى,              قي ظى ضجؽ آلین



? کئهیم ثْؼا الؼ ظاى کئچعیوی,              ايلی

, اّلوْنبم ؼّاى,              هیٌیت عهك قوٌعیي

?              چْثبى کؤؼپْقْى ظى ثیؽ قْ ایچعیوی

 

گؤؼک کؽهَ ًَ خبّاة ,    کؽم ثئلَ ظئیٌعٍ خئیؽاى ظیلَ گلیت

:         ّئؽظی

 

, آي خبّاى اّغالى,              قٌَ ضجؽ ّئؽین

ّ لؽ یْال .              ايلی آًبقیلَ ظّنع

ثْؼ ظاى ,              ثیؽ قسؽ ّاضتیٌعا گؤؼظّم کی

.              یبًیٌعا آتبقی کئچعی لؽ قْال

 

:    آلعی کؽم

 

,              ثْ آیؽیلیك ایعی هٌین لعظیوی

,              آغیؽ ائلعٍ ثعًبم ائتعی آظیوی

? هٌی تبپكیي ظئعیوی,              کؽم گلكیي

? گیؿ لی قیؽؼیي قٌَ آچعیوی-             گیؿ لی

 

:        خئیؽاى

 

,              هْؼاظا یئتیؽقیي قٌی یبؼا ظاى

,              قئیؽاغیت الؼ گؤؼّم چیطكیي آؼا ظاى

,              قئْظیدیییي کؤچلَ کئچعی ثْؼا ظاى

. ًَ قْال,              ثبضوبظی ايلی ضبى ًَ قبغ

 

:    آلعی کؽم

 

,              ًَ ؾاهبًعی ثْ یئؽ لؽظٍ ظّؼّثكبى

,              قیٌیك کؤًلْم لبؼا ظانب ّّؼّثكبى

?              ايلی ضبًی قي آغالؼهی گؤؼّة قي

?              یْضكب گْلْة ثْ ظاغ الؼی آنعیوی

 

                            

 

  

:        خئیؽاى

 

,              لعیؽ هؤّالم ُئچ ظى یبؼاتویم ثیؿی

,              گئدیَ لبتعی الؼ گًْلْ گًْعّؾّ



: ايلی ضبًیي آضیؽکی قؤؾّ,              کؽم

.              عؽضْؼّهب ّاؼقب کؤًلْم ضْل اّال

 

:    آلعی کؽم

 

? کیوَ ظئیین ظؼظیوی:              کؽم ظئیؽ

?              قئیؽاغیت الؼ لًْچب گْلْ ظؼظیوی

,              ّاؼقبم عؽضْؼّهب گؤؼؼم ايلیوی

?              یْضكب کئهیم آلیت یئٌَ لبچعیوی

 

:        خئیؽاى

 

,              هؤّالم قٌَ کؤهک اّلكْى ثْ ایهعٍ

, چبپ قوٌعیي یئؽیهعٍ:              خئیؽاى ظئیؽ

,              عؽضْؼّهب ّاؼظی ظبلین کئهیم ظٍ

.              ضجؽ ّئؽظین لیكوت قٌَ تْل اّال

 

: خئیؽاى ظئعی.    کؽم ايلی ضبًی خئیؽاى ظاى ظیللَ ظٍ ضجؽ آلعی

. قٌیي آضتبؼظیغیي کئهیم عؽضْؼّهب طؽف گئتعی   _ 

- ثیؽ اّثبیب چبت, گئعیت, گئعیت. یْال ظّنعّ,    کؽم خئیؽاًٌبى آیؽیلیت

- کؽم. ثْؼاًیي آظام الؼی یبهبى لًْبق قئْهیي آظام الؼ ایعی لؽ. ظیالؼ

َ ظی, گیل ثْؼاظا ثیؽ لعؼ گؿیت ظّالًعی الؼ . ثْى الؼا ُئچ کین یبضیي گلو

اهب ُئچ کین , ثْ طؽفَ کئچیؽ, ائلَ آظام الؼ اّ طؽف, کؽم ثبضعی کی

- قبؾیٌی ظؼظ لی قیٌَ, کؽهیي اّؼٍ یی لْثبؼالًعی. اًّالؼیي زبلیٌی قْؼّنوْؼ

: گؤؼک ًَ ظئعی, آلعی, ثویٌی ثن ائلعی, غیلیٌی غیل, قیٌَ هیي ظیؽظی

 

, لؽیت آغالؼام-             لْؼثت ائلعٍ لؽیت

! ثیلي یْش,              هْنکْل زبلین ثیل ظیؽُي یْش

, گًْعّؾ فغبى لیلیت یبًبؼام-             گئدَ

! گْلي یْش, گْلعّؼى یْش,              آغال ظاى یْش

 

, آًبهی,              تؽک ائلعین هي آتبهی

,              گؤلْم ظى ئْچْؼظّم تئل لی قًْبهی

,              ضٌدؽ آلیت ظؼظ اّیالغی قیٌوی

. ظلي یْش, ظل ظیؽُي یْش,              تئیلیي یْش

                            

 

  

, ظاغ الؼام,              ظؼظ لی قیٌن ظّیْى لؽم

, لبؼا الؼی ثبغ الؼام,              آغ گئیوؽم



, آغالؼام,              ظؼظ الیٌٌي آٍ چکؽم

! قیلي یْش,              گؤؾّم یبنیي قیل ظیؽُي یْش

 

َ ظین هي ايلی ضبًب,              کؽهن , یئتو

,              نبي ثیلعین اّلْهْ ثْ یبؾیك خبًب

, گًْعّؾ لفلَ ایهلؽ ُؽ یبًب-             گئدَ

!              اّؾ چئْیؽیت ثْ ّیؽاًب گلي یْش

 

 

ُبچبًٌبى ُبچبًب ثیؽ لْخب کیهی گلیت ثْى الؼا .    قؤؾ تبهبهب یئتعی

: قْفی لْخبیب ظئعی. قالم ّئؽظی

. ؾاظا ثبضبى یْضعّ-ثْؼاظا ُئچ لًْبغب? ثْؼا ًئدَ یئؽظی, آي لْخب   _ 

:    لْخب کیهی ظئعی

. اّغلْم هي ظٍ ثْؼا لی ظئییلن, ائلعی   _ 

:    پیؽاًی کؽهیي کین اّلعّغًْْ ثیلیت ظئعی

, گئت. قٌیي آضتبؼظیغیي کئهیم ظًّي ثْؼا ظاى کئچیت گئتعی, آنیك   _ 

! هللا قٌَ یبؼ اّلكْى

- ائلَ ثیؽ لعؼ گئت.    کؽم اّؼا ظاى چیطیت گئتوییي ثیٌبقیي لْیعّ

ّ لؽ کی, هیهعی لؽ تٌِب قْؾّة -گؤي اّؾًّعٍ ثیؽ ظّؼًب تک, ثیؽ ظٍ گؤؼظ

: گؤؼک ظّؼًبیب ًَ ظئعی, کؽم قْفیٌی قبضالییت. گئعیؽ

 

,              گؤي اّؾًّعٍ قْؾّة گئعى تک ظّؼًب

. کؤًْل نبظ ظئییل, لن لی اّتوَ-             لن لی

,              قي ظٍ هٌین تکی یبؼ ظاى آیؽیلعیي

. کؤًْل نبظ ظئییل, لن لی اّتوَ-             لن لی

 

, هلْل گؤي اّؾًّعٍ قْؾؼ قي-             هلْل

َ لؽی گؿؼ قي ,              قییبٍ اّلْة اّلک

,              قْؾّنًْعٍ ضبى ايلیوَ ثٌؿؼ قي

. کؤًْل نبظ ظئییل, لن لی اّتوَ-             لن لی

 

, آؼیٌی,              ظؼظ لی کؽم آتعی ًبهْـ

,              یْلًْعا يؽف ائتعی ثْتْى ّاؼیٌی

, تبپویؽ ايلی یبؼیٌی,              ُئي آضتبؼیؽ

. کؤًْل نبظ ظئییل, لن لی اّتوَ-             لن لی

 

ثیؽ گْى یْل گلعیک ظى قًْؽا ثیؽ ثْالق ثبنیٌعا ثیؽ ,    قؤؾ تبهبم اّلعّ

ّ الؼ-ظقتَ گلیي کؽم ثْ لیؿ الؼیي ایچیٌعٍ ايلییَ ثٌؿؼ . لیؿا تْل اّلع

. گؤؼک ًَ ظئیدک, قبؾیٌی آلیت قیٌكیٌَ, ثیؽ لیؿ گؤؼّة

                            



 

  

:    آلعی کؽم

 

, لیؿ الؼ,              قْ ثبنیٌعا ظّؼاى گلیي لؽ

. ضبى ايلیوَ ثٌؿؼ قي,              آللی گلیي

,              ظّغؽّقْى قؤي لؽ لؽ زبلی قئْى لؽ

. ضبى ايلیوَ ثٌؿؼ قي,              ضبل لی گلیي

 

گؤؼک , ُبهبى لیؿ لْالج قبچ الؼیٌی قیٌَ قبؾی ائعیت,    کؽم ثئلَ ظئیٌعٍ

. کؽهَ ًَ خبّاة ّئؽخک

 

:     آلعی لیؿ

 

, آنیت لبؼ لی ظاغ الؼ گلیت قي,              آنیت

. قٌیي یبؼیي ظئییلن,              ّاؼ گئت ثْؼ ظاى

, ظّنعّى چؤل لؽٍ,              ایتیؽظیي آغلیٌی

. قٌیي یبؼیي ظئییلن,              ّاؼ گئت ثْؼ ظاى

 

:    آلعی کؽم

,              ضبى ايلی تک یبًبغیٌعا ضبلیي ّاؼ

َ ظى الپ ایٌدَ عدت ثئلیي ّاؼ ,              ایٌد

,              ظُبًیٌعا ثبل ظاى نیؽیي ظیلیي ّاؼ

. ضبى ايلیوَ ثٌؿؼ قي,              آللی گلیي

 

:     آلعی لیؿ

, قٌی چکؽ لؽ ظاؼا, آنیك,              ظیٌوَ

, ّّؼظّؼؼام یبؼا,              قبل ظیؽؼام ؾیٌعاًب

, لیل ثبنیٌب چبؼا,              اّؾّل ثیؿ لؽ ظى

. قٌیي یبؼیي ظئییلن,              ّاؼ گئت ثْؼ ظاى

 

:    آلعی کؽم

, ئْخب ظاغ آنعی-             ظؼظ لی کؽم ئْخب

,              آنیجبى ظا لْؼثت ائللؽٍ ظّنعّ

, قبؼا ایلیهعی,              ئْچْؼتعّم تؽالًی

. ضبى ايلیوَ ثٌؿؼ قي,              آللی گلیي

 

:     آلعی لیؿ

,              گْللْ ضبًین گْل ؼًگیٌی قْلعّؼاؼ

,              آنیك اّالى ههْلًْْ گْلعّؼؼ



, قٌی اّلعّؼؼ,              ثیؽ ًیهبًلین ّاؼظی

. قٌیي یبؼیي ظئییلن,              ّاؼ گئت ثْؼ ظاى

 

                            

 

  

: لیؿ الؼ ظئعی لؽ. قْفی لیؿ الؼ ظاى کئهیهی ضجؽ آلعی.    قؤؾ تبهبم اّلعّ

. ائلَ ثْ گْى چیطیت گئتعی لؽ, کئهیهگیل ظًّي ثْؼاظا ایعی لؽ   _ 

ثیؽ ثبل لیؿ الؼیي گؤقتؽظیک لؽی طؽفَ گئتوکعٍ ,    قْفی کؽهی آلیت

. قیؿٍ ظئیین کئهیم ظى, اّلكْى الؼ

گئدٌی , گًْعّؾّ گئدیَ لبتعی, گًَْ ثیؽ هٌؿیل,    کئهیم ثْؼا ظاى چیطیت

ثیؽ ثبل اّؾًّْ پبنبًیي یبًیٌب یئتیؽیت , گلیت چبتعی لئیكؽییَ, گًْعّؾٍ

: ظئعی

. هي ثیؽ هْقلوبى آنیغیٌیي الیي ظى لیؿیوی گؤتْؼّة لبچویهبم   _ 

ایؿیي . ایٌعی قیؿٍ پٌبٍ گتیؽهیهن. اًّْى الیٌٌي هٌَ ظیٌدلیک یْضعّ

ُبهبى آنیك گلیت , آًدبق ثیؽ نؽطلَ کی. هولکتیٌعٍ یبنبیین, ّئؽ

. قٌیي ؼعیتیي هٌین ائْیوی اًّب گؤقتؽهكیي, ثْؼا الؼا چیطكب

اهؽ , کئهیهَ ضلْت یئؽظٍ ثیؽ ائْ ّئؽظیک ظى قًْؽا,    پبنب ؼاضی اّلْة

ُؽ , تْتكْى الؼ, ثبنمب تْؼپبق ظاى ثْؼا کؽم آظیٌعا آنیك گلكَ, ائلعی کی

. ظاؼ آغبخیي ظاى آقیالخبق, کین ظٍ کئهیهیي ائْیٌی ُبهبى کؽهَ گؤقتؽقَ

نِؽ اُلی ظٍ .    ثئلَ ثیؽ اهؽ ظى قًْؽا کئهیم پبنب ظاى چْش ؼاضی لبلعی

اّقوبى لی تْؼپبغیٌب کؽم آظیٌعا کین گلكَ تْتْة , لْالق اّلعّ کی-گؤؾ

. پبنبیب ّئؽقیي لؽ

.    ایٌعی کئچک ايل هطلجَ

ثیؽ لبؼ لی ظاغیي , ًئچَ گئدَ یْل گئعیت,    کؽم قْفییٌي ًئچَ گْى

کؽهیي . ثْ ظاغ الؼ گٌدَ ظاغ الؼیٌب یبهبى اّضهبییؽظی. اتییٌَ چبتعی الؼ

: گؤؼک ًَ ظئعی, آلعی, اّؼٍ یی خْنب گلعی

 

,                 لبؼنی ظّؼاى لبؼ لی ظاغ الؼ

...                 ظاغ الؼ ثیؿین ظاغ الؼهْال

,                 آغ ثیؽچک لی لْخب آًبم

... آغالؼهْال,                 اّغْل ظئییت

 

َ ظى گلي ُبخی الؼ ,                 هکک

,                 اّؼٍ ییوعٍ ّاؼ آخی الؼ

                ائْهیؿظکی خْت ثبخی الؼ 

...                 لبؼظال ظئییت آغالؼهْال

 

,                 فلک ًعی هٌین ضبتبم

; ًَ ظٍ نبظام,                 ًَ هلْالم



                آغ قبلمبل لی لْخب آتبم 

... آغالؼهْال,                 کؽم ظئییت

 

ثیؽ ظى ُبّا , ائلَ ثْى الؼ گئتوک ایكتییؽظی لؽ کی.    قؤؾ تبهبم اّلعّ

قْفی ُبلی . نعت لی لبؼ یبغعی. چیكکیي ثْؼّظّ-ُؽ یئؽی ظّهبى, پْؾّلعّ

:               ثئلَ گؤؼّة ظئعی

 

                            

 

  

- لیم لْؼ. گل گئؽی ظؤًک. اّلْة ثْؼاظا لبالخبغیك, آهبى کؽم   _ 

. قًْؽا گلؽیک, تبؼاؼ

: گؤؼک ًَ ظئعی,    کؽم اًّْى خبّاثیٌعا آلعی

 

, فغبى ائیلعی,              ظلی کؤًْل لبلطعی

! گئؽی ظؤى, لیهعی, کؽم,              گئعهوؿ قي

, لیم ظاى,              لبلوبظی هبخبلین ثْؼاى ظاى

! گئؽی ظؤى, لیهعی, کؽم,              گئعهوؿ قي

 

, یئؽیي اّؾّ یبل اّالؼ,              یبغیم یبغبؼ

, لیم اّالؼ, ثْؼاى اّالؼ,              چیكکیي اّالؼ

, یئٌَ ضْل اّالؼ,              ُبّا ثئلَ لبلوبؾ

! گئؽی ظؤى, لیهعی, کؽم,              گئعهوؿ قي

 

, گؤؼؼیک یبؾی,              گئعؼ لیم اییبهی

,              گْلْقتبًب ظؤًؽ ظاغ الؼیي اّؾّ

, آغالتوب ثیؿی, ًَ اّالؼ,              ائي فلک

! گئؽی ظؤى, لیهعی, کؽم,              گئعهوؿ قي

 

 

: آلعی کؽم. یْلْ ایتیؽظی لؽ. ظاُب ظا پیكلهعی,    ُبّا آچیلوبظی

 

,              ثْؼاى لی ظاغ الؼظا یْلْم ایتیؽظین

!.. آهبى ُئي,              چبغیؽیؽام آهبى فلک

, لبؼ قپؽ,              ثیؽ یبًیوعا یبغیم یبغبؼ

!.. ظّهبى ُئي,              ثیؽ یبًیوعا چیكکیي ثْلْظ

 

َ ظین یْلْهْ,              آضهبم اّلعّ , گؤؼهو

, الیوی,              قْیْق آلعی آیبغیوی

,              گؤؾّم آلتعا آلعین یئٌَ اّلْهْ



!..              ظاُب یْضعّ قبغلیغیوب گْهبى ُئي

 

, زْهوت ائعیي ثْؼظا لبلوبیین,              ظاغ الؼ

,              لبلیؽقبم ظا لْؼثت ائلعٍ اّلویین

,              لبؼی ظّنوي لؽٍ هؤزتبج اّلوبیین

!.. هٌین زبلین یبهبى ُئي,              آهبى فلک

 

, لْل الؼ ییغی الؼ الؼ لئهیوَ,              لْؼظ الؼ

,              ثبضوبؾ الؼ گؤؾّم ظى آضبى یبنیوب

,              لْؼثت ائلعٍ ثال گلؽ ثبنیوب

!.. آهبى ُئي, فلک-             ظّغؽّ ظؤًوؿ چؽش

                            

 

  

,              ظاؼ گًْْهعٍ کیوكَ یئتوؿ فؽیبظا

,              چّْغًْْى الیٌٌي گلویهن ظاظا

, اّلْم زبلعی ظًّیبظا:              کؽم ظئیؽ

!..              آضیؽتعٍ لبؼنی گلكیي ایوبى ُئي

 

 

. ایلعیؽین نیغیعی. گْؼّلتْ لْپعّ,    کؽم قؤؾًّْ لْؼتبؼاى کیوی نبلمیلتی

: کؽم قبؾی ظؤنًَْ ثبقیت ظئعی

 

, ثْظّ قٌٌي ظیلیین,              آهبى فلک

.              لْیوب هٌی یبؼی یْلعا لیم گًْْ

, ثیؽخَ یبپیم الیوٌي,              کؽم ائیلَ

.              یئتیؽ هْؼاظیٌب قي ثْ ظّنکًْْ

 

, ثْؼاى آلیت ظؤؼظ ثیؽ یبًیوی,              چّْغْى

, لبًیوی,              قْیْق کكیت ایلیییوی

, گل آل خبًیوی,              ّععُن تبهبهعیكب

. هٌَ هیٌٌت ائتوَ ثئم گًْْ,              فلک

 

َ ظی ظاظا,              کؽهن , ثیؽ کیوكَ یئتو

, ُئچ قبلوبؾ یبظا,              ايلی ثیْفبظی

, ؾاؼال ظًّیبظا-             عْهؽّم کئچعی آُْ

َ ظین ضْل گًْْ,              چْش آضتبؼظین . ثیؽ گؤؼه

 

ّ لؽ کی : ظئعی, ثیؽ ًْؼاًی کیهی ظبُؽ اّلعّ,    قؤؾ لْؼتبؼاى کیوی ثیؽ ظٍ گؤؼظ

. قیؿی ظاؼ ظاى لْؼتبؼاى تبپی الؼ. ظاؼظا لبلوبؾقیٌیؿ, لن ائلوییي   _ 



! یْهْى گؤؾًّْؾّ

ّ الؼ ثیؽ ظٍ , ًَ لعؼ کئچعی ثیلویؽم.    کؽهلَ قْفی گؤؾ لؽیٌی یْهع

: ًْؼاًی کیهی ظئعی

! آچیي گؤؾ لؽیٌیؿی   _ 

ّ لؽ کی ؾاظ -ًْؼاًی کیهی. ثیؽ ثبقفب یئؽظٍ ظی لؽ,    گؤؾ لؽیٌی آچیت گؤؼظ

. ثْلجْل ثْلجْلْ, گْل گْلْ چبغیؽیؽ, ائلعی کی... اهب یئؽ ًَ یئؽ. ظا یْضعّ

ْ الؼ ایکی لْؾّلْ ثیؽ خئیؽاى ّّؼّة الؼ, کؽم گؤؾ ظّالى ظیؽیت گؤؼظّ کی . اّّچ

لیؽهیؿی -لیؿیل لبًی گْل لؽی لیپ. خئیؽاى ثبال الؼیٌیي یبًیٌعا ایٌیلعییؽ

: گؤؼک ًَ ظئعی, آلعی قبؾی, کؽهیي اّؼٍ یی لبًب ظؤًعّ. لیؿاؼظیت

 

? ًئدَ یبًوبیین, آي قْفی هلل,              هي

,              ايلی ضبًیي خئیؽاًیعی ثْ خئیؽاى

?              ایًٌبفعیوی ازْالیٌی ثیلویین

,              ايلی ضبًیي خئیؽاًیعی ثْ خئیؽاى

                            

 

  

,              گْهلل ظییت ثْ خئیؽاًیي اّؾًَّ

, ظیؿیٌَ,              لبى تؤکْلْة تْپْغًْب

,              گؤؾّ ثٌؿؼ ضبى ايلی ًیي گؤؾًَّ

.              ايلی ضبًیي خئیؽاًیعی ثْ خئیؽاى

 

,              ظبلین اّّچْ ثًْْ العى قبلیجعی

,              ظؤؼظ یبًیٌی لبؼا لبى الؼ آلیجعی

, هْنکْل لبلیجعی, هلْل,              کیوكَ قی یْش

.              ايلی ضبًیي خئیؽاًیعی ثْ خئیؽاى

 

, تؿظی,              یبؼا الؼی کؤزٌَ ظئییل

,              قییبٍ قْؼهَ آال گؤؾٍ هؿظی

?              ثْ خئیؽاًی کین آل لبًب ثؿظی

.              ايلی ضبًیي خئیؽاًیعی ثْ خئیؽاى

 

, ظّنوْنن هي لْؼثت ائلَ,              کؽهن

,              قئیؽاًب چیطویهعی خئیؽاًی چؤلَ

, قیؿ الؼام هي ثْى ظاى ثئلَ,              آغالؼام

.              ايلی ضبًیي خئیؽاًیعی ثْ خئیؽاى

 

ّ لؽ کی ْ الؼ ظاغ ظاى ائٌیت گلیؽ لؽ,    ائلَ ثْ ظهعٍ ثیؽ ظٍ گؤؼظ . اّّچ

ْ الؼیي گلوییٌی , کؽم ثْى الؼی گؤؼى کیوی قبؾی گؤتْؼّة گؤؼک اّّچ

: خئیؽاًب ًَ خْؼ ضجؽ ّئؽظی



 

قْؼٍ اّّچْ ظاغ ظاى ائٌعیؽُي -             قْؼٍ

. یبظ اّّچْ گلعی, لْؾّلْ خئیؽاى,              لبچ

,              اّضْ ایلَ ّّؼّة تْؼپبغب قؽى

. یبظ اّّچْ گلعی, لْؾّلْ خئیؽاى,              لبچ

,              گؤؾل چوٌلیکعٍ خئیؽاى قْؼّقْ

ّ ظى آیؽیلویم اًّْى ثیؽیكی ,              قْؼ

,              لبًب ثْیبًیجعی گؤؾل ظؼیكی

. یبظ اّّچْ گلعی, لْؾّلْ خئیؽاى,              لبچ

 

, گلیؽ ایؿیٌَ,              ظبلین اّّچْ ظّنوْل

,              آل لبًی آضیتویم ایکی ظیؿیٌَ

,              هیلچک لؽ لًْْثعّ لبى لی اّؾًَّ

. یبظ اّّچْ گلعی, لْؾّلْ خئیؽاى,              لبچ

 

ْ الؼیي ثؽٍ قی ,              ثئلِوی اّلْؼ اّّچ

, قیؿ الؼ یبؼاقی,              لْلتْغْى ظاى ّّؼّة

, یْضعّ چبؼاقی,              زکیوَ گؤقتؽیت

. یبظ اّّچْ گلعی, لْؾّلْ خئیؽاى,              لبچ

                            

 

  

, لّْا ائٌعیؽظی لؽ یبؾییب-             لّْا

,              تْل ائتعی لؽ ایتی ظیم لی تبؾییب

گل ثبضوب قي لْؾّیب ,              ایم هْنکْلعّ

. یبظ اّّچْ گلعی, لْؾّلْ خئیؽاى,              لبچ

 

, قْؼٍ یئي ظیؽظی لؽ ظاغ الؼ ظاى-             قْؼٍ

, ثبغ الؼ ظاى,              آل قْقي لی ثبغچب الؼ ظاى

,              کؽم ظئیؽ کئچعیدیین یْل الؼ ظاى

. یبظ اّّچْ گلعی, لْؾّلْ خئیؽاى,              لبچ

 

ثبال الؼیٌی چکیت ثیؽ یبًب گئعٍ ,    یبؼا لی خئیؽاى ًَ لعؼ ائلعیكَ

َ ظی کؽم ازْا لی ثئلَ . اّؾّ ظٍ ثبال الؼیي ظاى آیؽیلوبق ایكتویؽظی. ثیلو

ْ الؼیي لبثبغیٌب گئتعی : اّّچْ اًّعاى قْؼّنعّ. گؤؼًعٍ اّّچ

َ ظیٌیؿهی   _  ? ثْؼا الؼظا ثیؽ یبؼا لی خئیؽاى گؤؼه

:    کؽم ثبنمب ثیؽ ئْچْؼّم ظؼٍ گؤقتؽیت ظئعی

. خئیؽاى لبچیت اّ ظؼیَ گئتعی   _ 

ْ الؼ ظؼٍ طؽفَ یؤًلعی لؽ کؽم گلیت خئیؽاًیي یبؼا الؼیٌی .    اّّچ

, قًْؽا قبؾیٌی ظیللي ظیؽیت. آپبؼیت یبضیٌعاکی هبغبؼایب لْیعّ, ثبغالظی



: ظؼظ لی اّضْهبغب ثبنالظی-ظؼظ لی

 

             ثْ قفؽ آییٌیي ایییؽهی ثئهیٌعٍ 

! ایٌیلعؼ,              ثْ ظاغعا ثیؽ خئیؽاى آغالؼ

,              ایکی کؤؼپَ لْؾّ ّاؼظی ظؤنًْعٍ

! ایٌیلعؼ,              ثْ ظاغعا ثیؽ خئیؽاى آغالؼ

 

,              اّضالؼ ظییت اًّْ خبى ظاى قبلویهعی

,              ظؤؼظ یبًیٌی لیؿیل لبى الؼ آلویهعی

ّ الؼی هلْل , هسضْى لبلویهعی,              لْؾ

! ایٌیلعؼ,              ثْ ظاغعا ثیؽ خئیؽاى آغالؼ

 

, لبضی الؼ,              ایٌكبى عدت ظبلین اّلعّ

,              قیٌكیٌعٍ یبؼا الؼی قیؿی الؼ

ّ الؼ ,              کؽم کیوی اّؾ یْؼظًّْ آؼؾ

! ایٌیلعؼ,              ثْ ظاغعا ثیؽ خئیؽاى آغالؼ

 

, خبًیٌعا,              چْضلْ اّش یبؼاقی ّاؼظی

,              ثیؽ خْت ثبال الؼی آغالؼ یبًیٌعا

, آًبقی یْش یبًیٌعا:              کؽم ظئیؽ

! ایٌیلعؼ,              ثْ ظاغعا ثیؽ خئیؽاى آغالؼ

                            

 

  

کؽم . گلیت ثیؽ اّثبیب چیطعی الؼ, گلیت.    قْفی کؽهی لبل ظیؽیت گؤتْؼظّ

اّثبًیي الپ کٌبؼیٌب چبتبًعا گؤیعٍ ثیؽ ظقتَ ظّؼًب . ثؽک ضكتلٌویهعی

ظّؼًب الؼًبى اّؾ ائللؽیٌَ گؤؼک ًَ قیفبؼیم , کؽم قبؾی گؤتْؼّة. گؤؼًّعّ

:         ائلعی

 

, گئعؼ اّلكبؾ ثیؿین ائللؽٍ,              ظّؼًب

.              لْؼثتعٍ ثیؽ ضكتَ گؤؼظّم ظئیؽقیؿ

,              اگؽ قیؿ ظى قْال ائعى اّالؼقب

.              لْؼثتعٍ ثیؽ ضكتَ گؤؼظّم ظئیؽقیؿ

 

, لبًبظ الؼین یْؼّلعّ,              هي ئْچبؼظین

,              لْؼثت ائلعٍ لبؼا ثبغؽین لّْؼّلعّ

, ایٌعی ثئلین لیؽیلعی,              ضكتَ ظّنعّم

.              لْؼثتعٍ ثیؽ ضكتَ گؤؼظّم ظئیؽقیؿ

 

, هسضْى اّلوْنبم,              لْؼثت ائلعٍ هلْل



َ لی هدٌْى اّلوْنبم ,              عهمیٌَ ظّن

,              ثیؽ قبچی لئیالیَ هفتْى اّلوْنبم

.              لْؼثتعٍ ثیؽ ضكتَ گؤؼظّم ظئیؽقیؿ

 

, کیوكَ ثیلوؿ زبلیوی,              ضكتَ ظّنعّم

,              الین ظى آلعیؽظین لًْچب گْلْهْ

?              ًَ ظییبؼٍ تْتْم گئعین یْلْهْ

.              لْؼثتعٍ ثیؽ ضكتَ گؤؼظّم ظئیؽقیؿ

 

, ایٌیلعؼ,              ظؼظ لی کؽم ضكتَ ظّنْة

,              آٍ ائتعیکدَ لْالق الؼی خیٌگیلعؼ

,              ثلکَ هؤّالم ثیؿٍ ایوعاظٍ گلؽ

.              لْؼثتعٍ ثیؽ ضكتَ گؤؼظّم ظئیؽقیؿ

 

- یئٌَ ظٍ یْال ظّل, لبلطیت, ضكتلییَ ثبضوبییت.    قؤؾ تبهبم اّلعّ

لجیؽیكتبًی گؤؼى . ثیؽ لجیؽیكتبًلیغب چبتعی الؼ, ثیؽ لعؼ گئعیت. ظّلؽ

: گؤؼک ًَ ظئعی, قبؾی ظؤنًَْ ثبقیت آلعی. کیوی کؽم ثیؽ تسؽ اّلعّ

 

,              یئٌَ ّطٌین ظى اّلعّم ظیعؼگیي

. لْؼثت ائللؽظٍ لبلعین,              ضكتَ ظّنعّم

,              قئیؽاغیت الؼ آؼالیطعا چْضبلعی

. فئل لؽظٍ لبلعین,              آؼتعی یبهبى الؼین

 

, تْتًْْم تْتوؿ, یبًبؼام,              یبًبؼام

, آُین کیوكیَ یئتوؿ,              آٍ چکؽم

 

                            

 

  

,              ايلیویي قئْظاقی قؽین ظى گئتوؿ

. ظیل لؽظٍ لبلعین,              عدت ؼّقْاي اّلْة

 

,              کؽم ایٌعی قبتیي گؿیؽ اّلْهْ

, لْلْهْ,              فلک لیؽظی لبًبظیوی

, آؾظین ایٌعی یْلْهْ,              ظّهبى گلعی

. ثْؼاى لی چؤل لؽظٍ لبلعین,              چیكکیي لی

 

 

گؤؼظّ . کؽهیي گؤؾّ یئؽٍ قبتبنعی,    ائلَ قؤؾ تبؾاخب تبهبم اّلوْنعّ کی

کؽم . ظاغیلویم کؤزٌَ ثیؽ لجؽیي ایچیٌعٍ ثیؽ لْؼّ کللَ ّاؼ-ئْچْلْة



َ ظی, اییلیت کللٌی گؤتْؼظّ ثْ طؽفیٌَ ثبضیت -اّ طؽف, تْؾًّْ قیلیت تویؿل

: ظئعی

ثیؽ ؾاهبى ثْ ظا ثیؿین ? ثْ لْؼّ کللٌی گؤؼّؼ قٌوی, قْفی هلل   _ 

لْي ثْى ظاى . ثیؽ ؾاهبى اّالخبق ثیؿ ظٍ ثئلَ اّالخبغیك. کیوی ایٌكبى ایویم

. ثیؽ ًئچَ قؤؾ ضجؽ آلین

َ ظى ًَ قْؼّنعّ,    آلعی کؽم : گؤؼک کلل

 

, ضجؽ ّئؽ هٌَ,              ثیؽ قّْال قْؼایین

! ?لبفب,              قي ظٍ ثْ ظًّیبظا ّاؼظیٌوی

? ًَ ایعیي, ایٌكبًویعیي,              زیْاًویعیي

! ?لبفب,              ظّؼلْ هئیٍْ لؽ ظى یئؽظیٌوی

 

َ قی , تؤکْلوْل ظیهی,              آیؽیلویم چٌ

, قْؾّلوْل لبنی,              پْؾّلوْل کیؽپییی

, فلییي ایهی,              ُویهَ ثئلِعی

! ?لبفب,              ثئم ّاضت ًبهبؾیٌی لیلعیٌوی

 

,              ثبضوبؾهیكبى آلٌیٌعاکی یبؾیٌب

, گؤؾًَّ,              تْؼپبق ظّلوْل لْالغیٌب

,              ُئچ ئْیعًّوْ کْؼ نیطبًیي قؤؾًَّ

! ?لبفب,              زبالل ظئیَ زؽام یئعیٌوی

 

: ظئعی,    کؽم قؤؾًّْ لْؼتبؼاى کیوی کللَ ظیلَ گلعی

 

, کئچي زبلیوی-             ظیٌلَ ظئیین گلي

.              ثیؽ ؾاهبى ظًّیبظا هي ظٍ ّاؼ ایعین

, ثال گلعی ثبنیوب,              ثیؽ نبٍ ایعین

.              ثْتْى عًؽ لؽٍ یبظیگبؼ ایعین

 

                            

 

  

: آلعی کؽم

 

? ثیؽ ظئ هؽظهیعیي, ثْ ظًّیبظا,           لبفب

?           ظًّیب هبلی اّچْى یْضكب لْؼظهْظّى

? اّى ثئم یبنیٌعا ثیؽ ایییعهیعیي,           اّى

! ?لبفب,           یْضكب آغ قبلمبل لی پیؽهیعیي

 

:  آلعی کللَ



 

, ثبغچب الؼظا ثیتؽظین,           هي ثیؽ گْلعّم

, علن لؽٍ یئتؽظین,           لْغوبى ایعین

, یْؾ ایل یئتیؽظین,           آلتویم ایل یبنبظین

. آظلی ًبهیعاؼ ایعین,           ندبعت لی

 

: آلعی کؽم

 

! ?ثْ ظًّیبظا یبضهی ضبقویعیي,           لبفب

! ?          ظًّیب هبلی اّچْى لبؼا یبقویعیي

! ?ایچیؽهؿ ثیؽ ًبکكویعیي,           یئعیؽهِؿ

! ?لبفب,           قْفؽٍ قی هئیعاًعا اؼهیعیي

 

:  آلعی کللَ

 

,           ثیلوؿ ایعین هي هبلیویي زكبثیي

,           ظّنًْوؿظین ُئچ آضیؽت عػاثیي

          عبلیجت ًْل ائتعین عدل نؽاثیي 

.           اّلي ّاضتب تبهبم ایطتییبؼ ایعین

 

: آلعی کؽم

 

, ؾاؼیي آؼتیؽقیي-          ظؼظ لی کؽم آٍ

,           گْهلَ هْنکْل ایهلؽیٌی ثیتیؽقیي

?           ًَ ؾاهبى ظاى ثؽی ثْؼظا یبتیؽقبى

! ?لبفب,           ثْ ظًّیبظا اّلون ظئؽهیعیي

 

:  آلعی کللَ

 

, ثْؼظا اّتْؼظّم,           هي لْؼّ کللین

,           قٌیي هْنکْل ایهلؽیٌی ثیتیؽظین

,           یْؾ اّى ایلعی هي ثْ یئؽظٍ یبتیؽظین

.           هي ظٍ قٌیي کیوی آنیکبؼ ایعین

 

                         

 

  

ظیغیؽالًب گئعیت یئٌَ -   کللَ قؤؾًّْ تبهبم ائیلیي کیوی ظیغیؽالًب

- لجیؽیكتبى. کؽهگیل یْل الؼیٌب ظاّام ائلعی لؽ. یْش اّلعّ, گیؽظی لجؽٍ

- ثیؽ خبّاى لیؿ ثیؽ لجؽیي یبًیي, ظاى چیطوبغب آؾ لبلویم کؽم گؤؼظّ کی



یئٌَ , آؼاثیؽ ظّؼّة لجؽیي ظؤؼظ طؽفیٌَ ظّالًیؽ. ظا اّتْؼّة آغالییؽ

. اّتْؼّة ثبنالییؽ آغالهبغب

: گؤؼک لیؿا ًَ ظئیدک,    کؽم قبؾیٌی قیٌكیٌَ ثبقیت

 

:    آلعی کؽم

 

, گؤؾ لؽی یبغی,              لبل الؼی هئِؽاثی

! ?ًَ ظؤًْؼ قي هؿاؼی,              آُْ گؤؾلْم

, ظّظاغی,              آنیغی ثٌع ائعؼ ؾّلفْ

! ?ًَ ظؤًْؼ قي هؿاؼی,              آُْ گؤؾلْم

 

ظال گؽظٍ ًیي تؤکْلوْل لْالج ,    کؽم ثئلَ ظئیٌعٍ لیؿ لبلطیت

: گؤؼک کؽهَ ًئدَ خبّاة ّئؽخک, قبچیي ظاى اّچ تئل آییؽیت

 

:     آلعی لیؿ

 

, ًَ قْؼّؼقبى هٌین زبلیوی,              آنیك

!              یبؼ عهمیلَ ظّالًیؽام هؿاؼی

,              ًَ هعتعی یبًعین فیؽلت اّظًّب

!              یبؼ عهمیلَ ظّالًیؽام هؿاؼی

 

:    آلعی کؽم

 

, یب يعاظی ثبنیي,              لبؼا الؼ گئییت قي

, لبؼاظی لبنیي,              لْظؼت ظى چکیلیت

, یْضكب لبؼظانیي,              آتبًوی اّلْثعّ

! ?ًَ ظؤًْؼ قي هؿاؼی,              آُْ گؤؾلْم

 

:     آلعی لیؿ

 

, یب يعاظی ثبنین,              لبؼا الؼ گئیویهن

, لبؼاظی لبنین,              لْظؼت ظى چکیلیت

, ًَ ظٍ لبؼظانین,              ًَ آتبم اّلْثعّ

!              یبؼ عهمیلَ ظّالًیؽام هؿاؼی

 

:    آلعی کؽم

 

َ لی َ ظین ثْ ظًّیبیب گل ,              گْى گؤؼه

َ لی ,              آغالییجبى گؤؾّم یبنیي قیل

                            



 

  

?              ًئچَ ایلعی قٌیي یبؼیي اّللی

! ?ًَ ظؤًْؼ قي هؿاؼی,              آُْ گؤؾلْم

 

:     آلعی لیؿ

 

,              پبییؿ اّلدبق ثبضچب الؼظا گْل قْالؼ

,              آغالییجبى گؤؾّم یبنی قئل اّالؼ

,              قئْظیدییین اّلي یئعظی ایل اّالؼ

!              یبؼ عهمیلَ ظّالًیؽام هؿاؼی

 

:    آلعی کؽم

 

, گؤل لؽ لْؼّیْة,              لبلطیهیت قًْب الؼ

, چوي ثْؼّیْة-             اطؽافیٌی چبییؽ

, ایٌعی یبؼیي چْؼّیْة,              یئعظی ایلكَ

! ?ًَ ظؤًْؼ قي هؿاؼی,              آُْ گؤؾلْم

 

:     آلعی لیؿ

 

,              الین ظى آلعی الؼ گْل اّؾلْ یبؼی

, لْثبؼی,              آؼتعی اّؼٍ ییویي لوی

,              اّؼٍ ییوعٍ قؤًوْؼ عهمیویي ًبؼی

.              یبؼ عهمیلَ ظّالًیؽام هؿاؼی

 

:    آلعی کؽم

 

, گؤؾّ زؽاهی, یئؽی ُئي,              یئؽی ُئي

, ّؼهی,              اّؼٍ ییوعٍ لْیعّى ظؼظی

,              ضبى ايلین ظى ثئتؽ ائتعیي کؽهی

! ?ًَ ظؤًْؼ قي هؿاؼی,              آُْ گؤؾلْم

 

:     آلعی لیؿ

 

, ثئلَ لْیعّق ایلمبؼی:              ًبؾ لی ظئیؽ

,              آغالهبق ظاى عْهؽّم اّلْثعّ یبؼی

, ثیؽ گؤؼّم یبؼی,              آچیي هؿاؼیٌی

.              یبؼ عهمیلَ ظّالًیؽام هؿاؼی

 



, کؽم ثبنب ظّنعّ کی. لیؿ ثبنالظی آغالهبغب.    قؤؾ تبهبم اّلعّ

. گْج ایلَ لبى لی فلک الیي ظى آلیت-اًّْ غّؼ, لجیؽظکی لیؿیي ًیهبًلیكیعی

: کؽم لیؿا تكکیٌلیک ّئؽى ظى قًْؽا ظئعی

                            

 

  

َ ظیي-ثْ طؽف لؽظٍ کؤچ, گؤؾل لیؿ   _  ? کْلفت لی ثیؽ کئهیم گؤؼه

َ ظی - کؽم ًَ لعؼ ظئعیكَ لیؿ ظاى خبّاة آال ثیل.    لیؿ خبّاة ّئؽه

- اًّْى فیکؽی ائلَ لجیؽ. ُؽ ًَ ظئییؽقَ لیؿ ُئچ ًَ ائهیتویؽ, ثبضعی کی. هعی

, آؾ گئتعی لؽ, لجیؽیكتبًلیك ظاى کئچیت. ًبچبؼ اًّعاى آیؽیلعی الؼ-چبؼ. ظظی

: کؽم ظئعی. گلیت یئٌَ ظٍ ثیؽ ئْخب ظاغیي اتییٌَ چبتعی الؼ, چْش گئتعی لؽ

. ثْى ظاى قؤؾ ضجؽ آلین, ظایبى, قْفی لبؼظال   _ 

: گؤؼک ظاغب ًَ ظئعی,    آلعی کؽم

 

, نًْمبؼ قكلٌؽ,              ثبنیي اّقتَ نبُیي

. ُئچ اقکیلوؿ ظّهبًیي,              آلْیؿ ظاغی

, لْهؽّ ثكلٌؽ,              اتییٌعٍ تْتی

. ُئچ اقکیلوؿ ظّهبًیي,              آلْیؿ ظاغی

 

, یبغیم الییؽ, ثْؼاى اّلْؼ,              تیپی

, هلییؽ,              هئهٌعٍ ظّالًیؽ هبؼال

, چبلمبل ئْالییؽ,              کْل الؼیٌعا تْلکْ

. ُئچ اقکیلوؿ ظّهبًیي,              آلْیؿ ظاغی

 

,              قیٌٌعٍ ضبؼالًویم ًن لی لبؼ اّلْؼ

, ثبؼ اّلْؼ,              آلت یبًیٌعا ثبغچب اّلْؼ

, ًبؼ اّلْؼ, ُئیْا اّلْؼ,              آلوب اّلْؼ

. ُئچ اقکیلوؿ ظّهبًیي,              آلْیؿ ظاغی

 

, هبلیي,              ثئلیٌعٍ اّتالییؽ لْیًْْى

, ُیٌعّقتبًب ثللیعی زبلیي,              ُیٌعٍ

, خباللیي, خبزیي, کؤچمًْْى,              کبؼّاًیي

. ُئچ اقکیلوؿ ظّهبًیي,              آلْیؿ ظاغی

 

, یبقتی ظانیي ّاؼ, ئْخب لبیبى-             ئْخب

, نیؽیي اّتي هیي ثیؽ لْنْى ّاؼ-             نیؽیي

,              کؽم کیوی ًَ ثال لی ثبنیي ّاؼ

. ُئچ اقکیلوؿ ظّهبًیي,              آلْیؿ ظاغی

 

.    کؽم قؤؾّى تبهبم ائعى کیوی آلْیؿ ظاغی ثْى الؼا یْل ّئؽظی



یئٌَ ظٍ ثیؽ ثْالق ثبنیٌب , گًَْ ثیؽ هٌؿیل گئعیت, ثْؼا ظاى کئچیت

ؾاؼافبتالنب -ثْؼاظا ثیؽ ظقتَ لیؿ ؾاؼافبتالنب, کؽم ثبضعی کی. چبتعی الؼ

ّ الؼ یبضب قیي ظاى کی. پبلتبؼ یْیْؼ : لیؿ الؼ کؽهی گؤؼى کیوی تْتع

! ایکی کلوَ قؤؾ ظئ-ثیؿٍ ثیؽ, آنیك   _ 

: لیؿ الؼا گؤؼک ًَ ظئعی,    آلعی کؽم

                            

 

  

,              ثْالق کٌبؼیٌعا پبلتبؼ یْیبى الؼ

.              عیٌی هٌین ضبى ايلیوَ ثٌؿؼقیؿ

, یْیْة گْل ظالیٌب قؽى لؽ-             یْیْة

.              عیٌی هٌین ضبى ايلیوَ ثٌؿؼقیؿ

 

َ لی,              ایؽیدَ لبنی ّاؼ , ئْخْ ایو

َ لی,              کتبى کؤیٌک گئییت , کؤکكْ ظّیو

َ لی,              اّ ظا قیؿیي کیوی گؤؾل , اّیو

.              عیٌی هٌین ضبى ايلیوَ ثٌؿؼقیؿ

 

, گْل ظى تبؾاخک,              کتبى کؤیٌک گئییت

,              ثْلجْل قیتن ائیلؽ گْلَ یبؾاخک

, ًبؾیدک,              اّ ظا قیؿیي کیوی ثیبؾ

.              عیٌی هٌین ضبى ايلیوَ ثٌؿؼقیؿ

 

, ثْؼایب گلعین, ظّالًعین,              کؽهن

, گْلعّم,              قیؿی گؤؼى کیوی نبظ اّلعّم

, هي ايلی ثیلعین, لیؿ الؼ,              ظاؼیلوبییي

.              عیٌی هٌین ضبى ايلیوَ ثٌؿؼقیؿ

 

کؽهلَ قْفی ثْؼاظا . گلیي لؽ ُبهیكی کؽهَ آفؽیي ظئعی لؽ,    لیؿ الؼ

عؽضْؼّهْى گعیییٌَ , گًَْ ثیؽ هٌؿیل گلیت. ثیؽ آؾ ظیٌدلیت لبلطعی الؼ

: ظئعی, ُبّا لبؼالیؽ, کؽم ثبضعی کی. چبتعی الؼ

- یْضكب ثیؿٍ یْل ّئؽهَ, ایکی قؤؾ ظئیین-ثْ ظاغب ثیؽ, ظایبى, قْفی   _ 

. یدک

:    قْفی زیؽيلٌیت ظئعی

- ظانب قؤؾ ظئیدَ-ائلَ ُؽ ظاغب! ُئچ ًَ ظئوَ. الؾین ظئییل, ضئیؽ   _ 

? کكي

- یبّال ظاغیي ثبنیٌب چیطوبغب ثبل-یبّال.    کؽم ثیؽ قؤؾ ظئوعی

گل , لبؼ ثبنالظی, ثیؽ ثْؼاى ثبنالظی, ائلَ آنیؽیوب آؾ لبلویهعی الؼ کی. الظی الؼ

: کؽم ظئعی. گؤؼٍ قي

ایٌعی اّلْة , ثیؿٍ یْل ّئؽقیي, ایکی قؤؾ ظئین-لْیوبظیي ظاغب ثیؽ   _ 



. ثْؼاظا لبالخبغیك

:    قْفی ایهی ثئلَ گؤؼًعٍ ثبنالظی کؽهَ یبلْاؼهبغب

. ثلکَ ًدبت تبپبق, ًَ قؤؾّى ّاؼ ظئ, کؽم, آهبى   _ 

: ظئعی,    کؽم آلعی قبؾی

 

,              عؽضْؼّهْى گعیییٌَ ّاؼاًعا

. ثْؼّم لبؼ گلیؽ-             اًّعا گؤؼظّم ثْؼّم

                            

 

  

, گل ثْ یْل ظاى لبییعاق:              هلل ظئعی

. ظؤًوک ًبهْقْهب آؼ گلیؽ:              ظئعین

 

,              عؿل ظى هبییالم اّ آال گؤؾٍ

,              ظاؼاییت ؾّلفًْْ تؤکْة گْل اّؾٍ

,              ضْخب الؼ یْک تْتْة چیطعی الؼ ظّؾٍ

.              ائلَ ثیلعین کبؼّاى ایلَ یبؼ گلیؽ

 

, لْؼثتَ قبلعین یئؽیوی,              کؽهن

, آؼیوی,              تؽک ائلعین ًبهْقْهْ

, آلوب العى ًبؾ لی یبؼیوی,              ثْؼاى

.              گئي ظًّیب ثبنیوب یئٌَ ظاؼ گلیؽ

 

, ظّهبى. ثْؼاى گئتعیکدَ آؼتعی, چّْغْى, اهب کی.    قؤؾ تبهبم اّلعّ

- ثْ زبال هًْب, کؽم آلعی. ائلَ ثیل گئدَ اّلعّ, لبؼ ُؽ طؽفی ائلَ آلعی کی

:       قیت ظئعی

 

,              عؽضْؼّهْى گعیییٌَ ّاؼاًعا

! آهبى ُئي, لعیؽ هؤّالم,              اًّعا ظئعین

, ثبظ اثؽ, ثْؼاى,              ُؽ طؽف ظى چّْغْى

! ظّهبى ُئي,              تْتوْل ُؽ یبًیوی چیكکیي

 

, ییؽغبالظاؼ ظالیٌی,              ثْلجْل لًْبؼ

,              اّؼظک اّؾؼ ظالغبالظاؼ گؤلًْْ

,              ضْظام لیؽقیي ثعضبذ الؼیي ثئلیٌی

!              ایٌعى ثئلَ گؤؼّنَ یْش گْهبى ُئي

 

,              قْ ظّؼاى یئؽ لؽی قًْبم گؤل ائیلؽ

,              چئهوین یبنی گیؽیجبى ظاى قئل ائیلؽ

,              ثعضیؽگبى الؼ اّقتْهْؾ ظى یْل ائیلؽ



!              اًّعا هٌین زبلین اّالؼ یبهبى ُئي

 

,              ایگیع گؽک قؽ هئیعاًعا اّیٌبظا

,              عهك آتهیي قیٌكیٌعٍ لبیٌبظا

,              ُؽ کف اّچْى اّلْم زبلعی ظًّیبظا

!              تبپیلوبیب اّقت لؽیٌعٍ خبُبى ُئي

 

, عهك لبؾاًیي لبیٌب ظاى:              کؽم ظئیؽ

,              گئٌیم اّّا الؼظا کؤزلي اّیٌب ظاى

, چْش آًب الؼ آغال ظاى,              فؽیبظ ائعیت

! آهبى ُئي, یبًب-             هي آغالیین یبًب

 

                            

 

  

اّلْم گلعی ظّؼظّ اًّْى . ظاغ یْل ّئؽهک ایكتویؽ,    کؽم ثبضعی کی

: ظئعی. گؤؾًّْى لبثبغیٌعا

 

;              ثْ ظًّیبظا اّچدَ نئي ظى لْؼضْم ّاؼ

! ثیؽ اّلْم, ثیؽ یْضكْللْق,              ثیؽ آیؽیلیك

_              ُئچ ثیؽیي ظى ايال کؤًلْم نبظ ظئییل 

! ثیؽ اّلْم, ثیؽ یْضكْللْق,              ثیؽ آیؽیلیك

 

,              ثبغؽین ثبنیي فلک ًَ چبلعی ظانب

,              یبؾیالى الؼ گلیؽ ثْ لؽیت ثبنب

, لبؼظانب-لُْْم,              زكؽت لبلعین ائلَ

! ثیؽ اّلْم, ثیؽ یْضكْللْق,              ثیؽ آیؽیلیك

 

,              چْش قْلئیوبى الؼی تبضت ظاى ائٌعیؽظی

َ لؽیي گْل ؼًگیٌی قْلعّؼظّ ,              ًئچ

َ لؽیي گلوؿ یْال گؤًعؼظی ,              ًئچ

! ثیؽ اّلْم, ثیؽ یْضكْللْق,              ثیؽ آیؽیلیك

 

,              لؽیجیي ثْیًْب کفي ثیچیلوؿ

, ایچیلوؿ,              عدل خبهی چْش آخیعی

_ ثیؽیي ظى قئچیلوؿ -             اّچ ظؼظین ّاؼ ثیؽ

! ثیؽ اّلْم, ثیؽ یْضكْللْق,              ثیؽ آیؽیلیك

 

َ لؽیي لبالقیٌب اّظ آتعی ,              ًئچ

َ ًیي آنیٌب ؾُؽیوبؼ لبتعی ,              ًئچ



َ لؽیي خبّاى ایکي لْخبلتعی               ًئچ

! ثیؽ اّلْم, ثیؽ یْضكْللْق,              ثیؽ آیؽیلیك

 

,              کؽم یبؼ یْلًْعا خبًیي ظاى کئچعی

,              لْؼثت ائلعٍ عدل ثبظقیي ایچعی

,              گْل ثبغیي ظاى ثْلجْل لْؼثتَ ئْچعّ

! ثیؽ اّلْم, ثیؽ یْضكْللْق,              ثیؽ آیؽیلیك

 

چّْغْى ظاُب ظا , ثْؼاى.    ثبنالظی الؼ ظاغیي ظؤنْ ایلَ یْضبؼی چیطوبغب

: کؽم اًّعاى ضجؽ آلعی. قْفی ثبنالظی آغالهبغب. ثؽکیعی

? ًَ اّچْى آغالییؽقبى, هلل   _ 

:    قْفی ظئعی

- ثعًیویؿ لْؼظ, اّلْة ثْ ظاغعا لبالخبغیك? ًئیلیین, آغالهبیین   _ 

. گل لبییعاق گئؽی. لْنب یئن اّالخبق

 

                            

 

  

:    کؽم ظئعی

- هي تک گئعٍ, ایكتییؽ قي قي لبییت. ظؤًعّ یْضعّ, اّلعّ ّاؼ, هلل   _ 

. لبالؼام, لبالؼام, اّلؽم, اّلؽم. خین

:    قْفی ظئعی

گؤؼک , یئؽی گئعک, ثئلَ اّلعّ, ایٌعی کی? هي قٌی تک ُبؼا ثْؼاضین   _ 

. ثبنیویؿا ًَ گلیؽ

. یْضبؼی الؼظا ثْؼاى ظاُب ظا نعتلٌعی.    ثبنالظی الؼ ظاغب چیطوبغب

: قْفی کؽهیي قبؾیٌی آلیت ظئعی

 

             عؽضْؼّهْى گعیییٌَ ّاؼاًعا 

. ثْؼّم لبؼ گلیؽ-             اًّعاى گؤؼظّم ثْؼّم

, گل ثْ یْل ظاى لبییعاق, کؽم:              ظئعین

. اًّب آؼ گلیؽ,              گؤؼظّم ضبى اّغلْظّ

 

, چیكکیي ُؽ طؽفی ثْؼّیْة,              ظّهبى

, خبًین اؼیییت-             ثعًیوعٍ خیكوی

? کین ثْ یْلعا یبؼیییت, کؽم:              ظئعین

. گئي ظًّیب قبًب ظاؼ گلیؽ,              گؤؼظّم کی

 

... ًئي لؽم, ًئیلویهن,              هي قْفیین

;              ظؼظ الیي ظى لبؼا ثبغؽین تئي لؽم

? ظؼظین کیوَ قؤي لؽم,              لْغوبى یْضعّ



. تؽالى اّیالغیٌب قبؼ گلیؽ,              ُبییف

 

قْفی گئعٍ , کؽم گؤؼظّ کی. گْج قؤؾّ لْؼتبؼیت ییطیلعی-   قْفی ائلَ غّؼ

ثیؽ ثبالخب , ثیؽ تسؽ یبلیي ثبنیٌب چبت ظیؽظی, اًّْ لْخبغیٌب گؤتْؼّة. ثیلویؽ

اّؾّ ظٍ , ؾاظ ظاى اّؼتعّ-اّقتًَْ ضْؼخْى ظاى, لبیبًیي ظیجیٌعٍ یئؽٍ لْیعّ

ثیؽ ظى لبیبًیي . ثیؽ طؽفعٍ اّتْؼظّ, ظیلی تْتْلوْل ثیؽ زبلعا ثْؾّنْة

لبؼیي , ثیؽ تسؽ کی. کؽهیي ثبنیٌب تؤکْلعّ, اّقتًْعکی لبؼ ییغیوی ئْچْة

: اّؾّى عؽضْؼّم ظاغ الؼیٌب تْتْة ظئعی, آلتیي ظاى چیطعی

 

, ئْخب ظاغ الؼی-             عؽضْؼّهْى آلچبق

.              یبنیلجبل قًْب الؼ ئْچكْى گؤلْى ظى

,              آغؿین آچیت قٌَ لبؼغیم ائیلؽم

.              لجْل اّلكْى ُؽ ًَ چیطبؼ ظیلین ظى

 

! چیكکیي ُئچ ثبنبخبى گئتوكیي,              ظّهبى

!              آغیؽ ائللؽ اتییٌی تْتوبقیي

! چیچییي ثیتوكیي-             یبؾ اّالًعا گْل

!              ُئچ گؤؾل لؽ اییلوكیي گْلْى ظى

 

                            

 

  

, ظّنوٌلیییي ثیل ظیؽظیي,              ظّنوي اّلعّى

, قي قْفیٌی اّلعّؼظّى,              ثبعث اّلْة

, گؤؾ یبنیوی قیل ظیؽظیي:              کؽم ظئیؽ

.              آنعی لبؼا کئهیم لبؼ لی ثئلیي ظى

 

کؽهگیل . ظیؿ لؽیٌَ تبلت گلعی,    قؤؾ لْؼتبؼاى کیوی قْفی آیبغب لبلطعی

َ ظی لؽ کی َ ظی لؽ ُبؼایب . یب ًعی, ثْؼاًعی, لبؼظی, ظاي ُئچ ثیلو ُئچ ثیلو

- گئعیت, تب کی. ائلَ اّؾلؽیٌی ثیؽ طؽفَ تْتْة گئتویَ ثبنالظی الؼ. گئعیؽ لؽ

- ظّل, ثْؼاظا ظا ُئچ ثیؽ نئي اّیؽًَ ثیلوییت. عؽضْؼّهب چبتعی الؼ, گئعیت

- یْل لبثبق, ائلَ نِؽ ظى تؿخَ چیطویهعی الؼ کی. ظّلؽ یْلْى آغیٌب

َ ظی لؽ ثْ یْل الؼیي ُبًكی ایلَ , هتتل-لبلعی الؼ هبت. الؼیٌعا اّچلعی ثیلو

: کؽم قبؾی ظؤنًَْ ثبقیت ثْ زبال هًْبقیت گؤؼک ًَ ظئعی. گئتكیي لؽ

 

, اّچ اّلعّ یْلْم,              عؽضْؼّهٌبى چیطعین

?              هي ثْ یْلْى ُبًکیكیٌب گئعیین

, گًْعّؾ چبغیؽیؽام یبؼا ظاى-             گئدَ

?              هي ثْ یْلْى ُبًکیكیٌب گئعیین

 



, ًئدَ اّلعّ زبلیویؿ,              آهبى هلل

, ائلیویؿ,              ُبؼظا لبلعی ّطٌیویؿ

, ّیؽاى لبلعی گؤلْهْؾ,              اّؼظک ئْچعّ

?              هي ثْ یْلْى ُبًکیكیٌب گئعیین

 

, هؽ ظاًب-             کؽم چکؽ خفب هؽظی

,              ثیْفب الیي ظى گلویهن خبًب

, یبلْاؼام اًّب,              ثیؽ کیوكَ یْضعّ کی

?              هي ثْ یْلْى ُبًکیكیٌب گئعیین

 

ثیؽ آؾ عؿل . ائهیت ايلی ظى,    کؽهگیل ثْؼاظا یْل آضتبؼهبلعا اّلكْى الؼ

ثبنیٌب , کئهیم لئیكؽیعٍ قْلئیوبى پبنبًیي یبًیٌب گئعیت, ظئعیک کی

. کؽهی چْش پیكلویهعی, گلي لؽیي اّقتًَْ ثیؽ آؾ ظا یبالى ظاى لًْعاؼیت

ُؽ . اًًّْال ظّقتالنویهعی, قْلئیوبى پبنب ظا کئهیهیي ظئعیک لؽیٌَ ایٌبًیت

لئیكؽییَ کؽم آظلی آنیك گلكَ اًّب , یئؽٍ ظٍ آظام لْیوْنعّ کی

- ائهیت لئیكؽی لیؿال, ایٌعی کئهیم ثْؼاظا یبنبهبلعا اّلكْى. ضجؽ ّئؽقیي لؽ

. ؼیي ظاى

.    یبؾ فف لی ایعی ظئییي لئیكؽی لیؿ الؼیي ظاى ثیؽ ظقتَ قئیؽٍ چیطویهعی

: لیؿ الؼ ظاى ثیؽی ظئعی

- گلیي اًّْ ظا اّؾّ, ثْؼاظا ايلی آظیٌعا لؽیت ثیؽ لیؿ ّاؼ, لیؿ الؼ   _ 

.          یبؾیمعی, هْؾلَ آپبؼاق

                            

 

  

ّ الؼ : لیؿ الؼ ايلی ضبًیي یبًیٌب گلیت ظئعی لؽ.    یْلعال الؼی ؼاضی اّلع

ايلی لیؿ الؼیي کؤًلْى . قئیؽٍ چیطبق, گل قي ظٍ لْنْل ثیؿٍ, ايلی ثبخی   _ 

لبؼا کئهیم ثبغچب الؼیي ظاى ثبییؽا چیطوبغی , اهب کی. قیي ظیؽهبق ایكتوعی

, ايلی ثبنمب ثیؽ یئؽٍ گئعٍ ثیلوییت, اّظّ کی. ايلییَ لبظاغبى ائلویهعی

لیؿ الؼ ؼاضی . ائلَ اًّالؼیي ثبغچب الؼیٌعا گؿقیي لؽ, لیؿ الؼ ظاى ضبُیم ائلعی کی

ّ الؼ ائهیت , ایٌعی لیؿ الؼ ايلیگیلیي ثبغچب الؼیٌعا گؿهکعٍ اّلكْى الؼ. اّلع

. کؽم ظى

ثبنی ائلَ -اّقت. لئیكؽی نِؽیٌَ چبتعی,    کؽم ثیؽ هعت یْل گئعیت

یْلْ ظّنعّ ايلیگیلیي . ُئچ ثیلویؽظی ُبؼا گئتكیي, خیي ظیؽ ایعی کی-خیؽین

, ثْؼاظا ثیؽ ظقتَ لیؿ چبلیت, گؤؼظّ کی. ُویي ثبغچبقیٌیي یبًیي ظاى

, ثْظّ, کؽم کئچیت گئتوک ایكتیٌعٍ ثیؽ ظٍ گؤؼظّ. اّیٌبییؽ, اّضْیْة

. لوؿٍ ایلَ لیؿ الؼا طؽف گئعیؽ-یْؾ ًبؾ, ثبغچبظاکی ائْظى ثیؽ لیؿ چیطیت

َ ظی. ظلتلَ ثبضبًعا ايلیٌی تبًیعی قبؾیٌی . ظاُب ُئچ ثیؽ قؤؾ ظئیَ ثیلو

: گؤؼک ًَ ظئعی, گؤتْؼظّ, ظؤنًَْ ثبقعی

 

, قبلالًب چیطعی ضبًب ظاى-             قبلالًب



! گئعى خئیؽاى هٌیوعی,              آي ُؿؼات

, لبًب اّیْظ آلیت آًب ظاى-             لبًب

! گئعى خئیؽاى هٌیوعی,              آي ُؿؼات

 

,              هي ًَ ظئیین چبؼضی ظؤًوْل فلیَ

,              آضیؽ قبلعی هٌی اّلوبؾ کلیَ

,              ايلین ثٌؿؼ ثئِهتعکی هلیَ

! گئعى خئیؽاى هٌیوعی,              آي ُؿؼات

 

, گبذ ظاى هٌی گْلعّؼؼ,              گبٍ آغالظاؼ

, گؤؾ یبنیوی قیل ظیؽُؽ,              ظقوبل آلیت

, ثْ ظؼظ هٌی اّلعّؼؼ:              کؽم ظئیؽ

! گئعى خئیؽاى هٌیوعی,              آي ُؿؼات

 

: لبچعی ايلی ًیي یبًیٌب کی,    لیؿ الؼ ظاى ثیؽی اًّْ گؤؼّة

- ائلَ یبًیك لی, ثیؽ یبًهبق ظایبًیت ثبغچبًیي آغؿیٌعا, ايلی ثبخی   _ 

... یبًیك لی اّضْیْؼ کی

:    ايلی ظئعی

. ثلکَ اّؼٍ ییویؿ آچیال, اّضْقْى, ثیؽ آؾ چبلكیي, چبغیؽ گلكیي   _ 

اهب ًَ . کؽم ايلییَ تبًیم گلعی.    لیؿ گئعیت کؽهی گتیؽظی

َ ظی َ ظی کی. لعؼ ثبضعیكب آًهیؽظا ثیلو کؽهیي , اًّب گؤؼٍ آًهیؽظا ثیلو

اّؾّ . قبچ الؼی ئْؾاًیت چیي ًیي تؤکْلوْنعّ, گؤؾًّْ تْک ثبقویهعی-اّؾًّْ

                            

 

  

ثبنی ظا الپ -اّقتْ. ثیؽ قْهْک, ثیؽ ظؼی لبلویهعی, ظٍ ائلَ آؼیمالهیهعی کی

. تؤکْلْة خیي ظیؽالنویهعی

اًّْ ثیؽ , اّظّ کی. ايلی اًّْ تبًییب ثیلویؽ,    کؽم ثبنب ظّنوْنعّ کی

: گؤؼک ًَ ظئعی, ظٍ قیٌبهبق اّچْى آلعی

 

,              یئٌَ گؤؼظّم ًبؾ لی یبؼیي اّؾًّْ

.              کؤزٌَ ظؼظیي تؿلٌعی یبؼاقی

,              ًلؽ چکعین قئْظیییویي الیي ظى

?              ثیلون ًعی هؤزٌتیویي چبؼاقی

 

َ ظى ًؿیک ,              کتبى کؤیٌک گئییت الل

.              لًْچب خؤّؼ ائلییؽ ثْلجْلَ یبؾیك

, اّؾّک, اّؾّین,              ظؼظّ لن چکیؽم

. آي خیگؽین پبؼاقی,              لییوب هٌَ

 



, لْؼثتَ ظّنْثعّ یْلْم,              کؽهن

, ظّلْم,              ظاغ الؼی ثْؼّیْة یبغیهین

? هي ًئدَ ظؤًْم, ظؤًوییؽ,              کؤًْل کی

.              ثٌعٍ قبلیت لبل الؼیٌیي لبؼاقی

 

َ ظی لؽ.    قؤؾ تبهبهب یئتعی لیؿ الؼ ظاى ثیؽی . لیؿ الؼ کؽهَ آفؽیي قؤیل

: ظئعی

َ قي. یبؼا لی اّضْیْؼ-ثْ یبًهبق چْش یبؼا لی   _  چْش ثؤیْک ظؼظی , ظئی

. اّؾّ ظٍ لؽیت آظاهب اّضهبییؽ. ّاؼ

:    ايلی قْؼّنعّ

? ُبؼالیكبى, آنیك   _ 

ّ ظاى ظا اًّْ تبًییب ثیلویؽ,    کؽم گؤؼظّ یْش ثیؽ آٍ چکیت . ايلی ظّغؽ

: ظئعی

. لبؼاثبغ ظاًبم   _ 

- کؽهیي اّقت.    لبؼاثبغ قؤؾًّْ ائهی ظى کیوی ايلی ًیي گؤؾ لؽی یبنبؼظی

: ثیؽ اّّّج پْل چیطبؼتعی کی, گؤؾًَّ ثبضیت-اّؾ, ثبنیٌب

, پبلتبؼ آل-اّؾًَّ پبل, آل ثْ پْلْ. هي ظٍ لبؼاثبغ ظاًبم, آنیك   _ 

. ثئلَ گؿهَ

: ظئعی.    ايلی ًیي قؤؾ لؽی کؽهَ گْهلل کیوی ظیعی

 

, ؾیجب ثیچؽظی-             ضییبت هٌَ غؼی

!.. گْل هٌَ, ايلین,              ایٌعی چیلپبق لبلعین

, لبنٌبى اّیٌبؼظی الین-             ثیؽ ؾاهبى ظال

! گْل هٌَ, ايلین,              ایٌعی چیلپبق لبلعین

 

                            

 

  

, ظاغلییبم,              یبؼ الیي ظى ظّیًْلْین

?              لْؼثت ائلعٍ ظؼظین کیوَ آغلییبم

,              عبلن ثیلیؽ هي ثیؽ ضبًیي اّغلْیبم

! لْل هٌَ, ًبیت,              ثبل ایؽظی ًؤکؽ

 

,              لْؼّ یئؽظٍ اّؼیبى لبلعی ثعًین

?              هي اّلٌعٍ کین لؽ تیکؽ کفٌین

, یبظا ظّنعّ ّطٌین:              کؽم ظئیؽ

! گؤقتؽیعی یْل هٌَ,              ثلع یْضعّ

 

اًّْى اّؼٍ ییٌی آلوبق اّچْى ثیؽ گْل .    ايلی ظئعیییٌَ ظٍ پئهیوبى اّلعّ

: لْپبؼیت ظئعی



. ثْ گْلْ آل هي ظى, ُئچ اّلوبؾقب, آنیك   _ 

:    کؽم ظئعی

? گؤؼ ًَ ظئییؽم, لْالق آـ, ضبًین   _ 

:    آلعی کؽم

 

,              هي یبؾیغی آغالؼ لْیبى ثیْفب

?              آغالیبى کیوكیَ گْل ًیَ الؾین

, گْلَ ییطعیي آتبم ائْیٌی-             گْلَ

?              ظّنوٌلیکعٍ نیؽیي ظیل ًیَ الؾین

 

:    ايلی ضبى کؽهیي قؤؾًّْ کكیت ظئعی

ّطٌعٍ هٌین . هي ظٍ لؽیجن, قي لؽیت اّلعّغْى کیوی, آنیك   _ 

- ثْؼا یبًهبلال. قؤؾّم اًّعا ظئییل. ظٍ گؤؾّ یبل لی ثیؽ ههْلْم لبلیت

پبلتبؼ , ایٌعی کی! قي گل ثْ پْلْ هي ظى آل. ؼیٌیي گئییوی ثبنمب خْؼ اّلْؼ

. یْلعا ضؽج لؽ قي, ایكتویؽ قي

:    کؽم آلعی قؤؾّى اّ ثیؽی ثٌعیٌی

 

, یبًعین کْل اّلعّم,              زكؽتیي ظى یبًعین

, هْهب ظیل اّلعّم, آلیهعین,              آلیهعین

, اّؾّم ظؤًعّم لْل اّلعّم,              ضبى اّغلْیعّم

?              لْل اّالى کیوكیَ لْل ًیَ الؾین

 

,              کؽهیي عْهؽًّْ قي ّئؽظیي غایب

, اّؾ تْتوبظیي ضْظایب,              هًْکْؼ اّلعّى

, ظّنعّم يسؽایب,              اّلعّم ضبؼاثبتی

?              ضبؼاثبت اُلیٌَ یْل ًیَ الؾین

                            

 

  

َ ظی.    ايلی کؽهی تبًیعی . ییطیلیت اّؾّى ظى گئتعی, اّؼٍ یی تبة گتیؽه

قي ثیؿین لؽیت لًْبغب ًَ , ثبغ ظاى چیطبؼتعی الؼ کی, لیؿ الؼ کؽهی لّّْة

ايلی آییالى کیوی . قًْؽا تْپالنعی الؼ ايلی ًیي یبًیٌب. اّ ثئلَ اّلعّ, ظئعیي کی

: لیؿ الؼ ظاى قْؼّنعّ

? یبًهبق ًئدَ اّلعّ, لیؿ الؼ   _ 

:    ظئعی لؽ

. لّْظّق گئتعی   _ 

گؤؼظّ کؽم ثیؽ آؾ آؼا لی ,    ايلی ظّؼّة اّ طؽف ثْ طؽفَ ثْیالًعی

ّ لؽ. زكؽت اًّب ثبضیؽ-زكؽت, ظایبًیت ایكتَ ظی لؽ , لیؿ الؼ ظا کؽهی گؤؼظ

: ظّؼظّ کی. ايلی لْیوبظی, یبهبًالییت لّْاالقیي الؼ-قؤیْة

. هي ائٍْ گئعیؽُن   _ 



ّ لؽ اًّْى یبًیٌب .    لیؿ الؼ ظّنع

. قٌَ ظئیین کؽم ظى,    ایٌعی اًّالؼ گلیت کئچوکعٍ اّلكْى الؼ

. ثبنیٌی آچویهعی الؼ-لیؿ الؼ اًّْى ظؤنًْْ, اّؾّى ظى گئتویهعی,    ايلی کی

, گؤؼک ايلییَ ًئدَ ایهبؼٍ ائلعی کی, ایٌعی گلیت کئچٌعٍ کؽم قبؾیٌی آلیت

.      ظؤنًْْ ثبغالقیي

 

,                   قبلالًیجبى گلي ظیلجؽ

!.. ظّیولَ,                   یبضبى ظّیولَ

,                   هٌی ظؼظٍ قبالى ظیلجؽ

!.. ظّیولَ,                   یبضبى ظّیولَ

 

:    کؽم ثئلَ اّضْیبًعا ايلی ضبى لبییعیت لیؿ الؼا ظئعی

? قیؿ لؽ ظى کیویي ظؤنْ آچیمعی, ثبضیي. یبًهبق طبیفِكی قؤؾخْل اّلْؼ   _ 

:    لیؿ الؼ ظئعی لؽ

. ثیؿ لؽ ظى ظؤنْ آچیك اّالى یْضعّ   _ 

   کؽم ثْ ظفعَ ایهبؼًی ّّؼهبق اّچْى ايلی ضبًیي پبلتبؼیٌیي آظیٌی 

: آچیك ظؤل اًًّْکْظّ, ثلکَ ايلی ثبنب ظّنَ کی, چکعی

, یبنیل ثْؼًّؽ,    آل گئییت

ّ لؽ ,    ؾّلف لؽی یبًب ُؤؼ

, هوي گؤؼًّؽ,    یئل ّّؼاؼ

!.. ظّیولَ,    یبضبى ظّیولَ

 

.                   یبضبى چبؼپبؾ ایلیهوكیي

,                   ُئچ کین ظیٌیت ظاًیهوبقیي

,                   یبظ الؼ گؤؼّة گْلْنوكیي

!.. ظّیولَ,                   یبضبى ظّیولَ

 

                            

 

  

َ ظی کؽم ثْ ظفعَ .    ايلی یئٌَ ظؤنًْْى آچیك اّلعّغًْْ ثبنب ظّنو

: گؤؼک ايلی ضبًب ًَ کیوی ایهبؼٍ لؽ ائلعی

 

,                   کؤیٌیی ًیي گْلْ یبنیل

,                   قْقي قًْجْلَ ظّالنیؽ

,                   گؤؾللیک قٌَ یبؼانیؽ

!.. ظّیولَ,                   یبضبى ظّیولَ

 

,                   ایٌیٌَ گئییٌیت نیلَ

,                   ثیؿی تْتْة نیؽیي ظیلَ



,                   غؼ کوؽ چک ایٌدَ ثئلَ

!.. ظّیولَ,                   یبضبى ظّیولَ

 

,                   کالغبییي ئْخْ قبؼی

,                   آچیلیؽ کؤًلْم لْثبؼی

,                   قؤیلَ گؤؼّم کیویي یبؼی

!.. ظّیولَ,                   یبضبى ظّیولَ

 

آضیؽ قؤؾًّْ ,    ايلی یئٌَ ظٍ ثیؽ نئي ثبنب ظّنویٌعٍ کؽم آلیت

:      ًئدَ تبهبهالظی

 

,                   کؽم قٌَ ًلؽ ظئویم

, ظّظاغیٌی یئویم,                   ظیلیي

, ثٌعی گْهْل,                   کتبى کؤیٌک

!.. ظّیولَ,                   یبضبى ظّیولَ

 

کؽهیي , ثبنیٌب ثبضیت گؤؼظّ کی-   کؽم ثئلَ ظئیٌعٍ ايلی اّقت

- کؽٍ, تئؿ ظؤنًْْ ظّیولعی. یبضبقی ظا آچیمعی. ظئعییی ًیهبى الؼ ثًْعاظی

. یْال ظّؾلعی, هَ گیؿ لی ایهبؼٍ ّئؽیت

, ثیؽ ظقت فبضیؽ لیجبـ آلیت گئییٌعی,    کؽم اّ قبعت اّؾًّْ ثبؾاؼا ّئؽظی

: ظئعی, ايلی ًیي آًبقی کؽهی گؤؼظّ. ثیؽ ثبل ايلی ًیي ثبغچبقیٌب گئتعی

? کیوی ایكتییؽ قي, آي اّغالى   _ 

:    کؽم ظئعی

. ظیهیوی چک ظیؽهِک ایكتییؽم. آًب ظیهین آغؽیییؽ   _ 

:    آؼّاظ ظئعی

. گل ثؽی چکین   _ 

: آؼّاظ اًّْى آغؿیٌی آچیت ظئعی.    کؽم ائٍْ گیؽیت اّتْؼظّ

?       ُبًكی ظیهیي آغؽیییؽ   _ 

                            

 

  

:    کؽم ظئعی

. آؾی ظیهین   _ 

- چکوک ایكتیٌعٍ کؽم تؽ,    آؼّاظ کلجتیٌی اًّْى آغؿیٌب قبلعی

: آؼّاظ ايلیٌی چبغیؽیت ظئعی. پٌعی

, گل. ثْ اّغالى کلجتی ًیي آلتیٌعا فبؼاغبت ظّؼا ثیلویؽ, لیؿین   _ 

. ظیهیٌی چکین, یبؾیمعی, لؽیجعی, ثًْْى ثبنیٌی ظیؿی ًیي اّقتًَْ لْي

َ ظی.    ايلی کؽهی تبًیعی یبّاندب . اهب لْؼضْقْى ظاى ظیٌَ ثیلو

کئهیهیي آؼّاظی کؽهیي آؾی ظیهیٌی . کؽهیي ثبنیٌی آلیت قیٌكیٌَ ظایبظی

: کؽم ظئعی. چکعی



. آغؽییبى اّ ثیؽی ظیهیوعی. يبف ظیهیوی چکوی قي, ّاي   _ 

آغالهبغب , ايلی ظاّام گتیؽٍ ثیلوییت.    آؼّاظ اّ ثیؽی ظیهیٌی ظٍ چکعی

: آؼّاظ قْؼّنعّ. ثبنالظی

قي ًییَ , هي ثْ اّغالًیي ظیهیٌی چکیؽم? ثْ ًَ ایهعی, لیؿین   _ 

? آغالییؽقبى

:    ايلی ظئعی

. یبؾیغین گلیؽ, لؽیت اّغالًعی   _ 

:    کؽم ظئعی

. آغؽییبى اّ ثیؽی ظیهیوعی. قي یئٌَ ظٍ يبف ظیهیوی چکوی قي, آؼّاظ   _ 

. آؼّاظ کؽهیي اّتْؾ ایکی ظیهیٌی تبهبم چکعی, ثئلَ-   ثئلَ

- ائلَ ثیل ُئچ ظیهی چکیل, اهب ائلَ لبلطعی کی.    کؽم یئؽیي ظى لبلطعی

. هویهعی

,    آؼّاظ کؽهیي ايلییَ چْش زكؽتٌي ثبضوبغیي ظاى نْثسلٌیت

ًبچبؼ اّؾًّْ چئْیؽیت گئتوک -ايلی چبؼ. کئچكیي اّ ثیؽی اّتبغب, ایهبؼٍ ائلعی کی

: کؽم قبؾی ثبقعی ظؤنًَْ ظئعی, ایكتیٌعٍ

 

, ايلی قٌیي الیي ظى, اّلعّم,              اّلعّم

. ثیؽ ظٍ گؤقتؽ یبؼا اّؾ,              یبًعی قیٌن

,              ُویهَ اّقتًْعٍ تیتؽؼظی خبًین

. یبؼا اّؾ, کؤًْل ظؼظ لی,              خكع ظؼظ لی

 

, ثلکَ قبغبالم,              ثبل لْیْم ظیؿیٌَ

,              قبغ لْلْهال یبؼ یْلًْعا قبغ اّالم

, چتیي ثْ یبؼا ظاى قبغبالم,              چتیي

. یبؼا یْؾ, ظؼظین تکعی,              ُیدؽاى تکعی

 

, لْؼثبى یبؼ اّچْى:              ظؼظ لی کؽم ظئیؽ

, یبؼ ایچین, ظّغؽا ثبغؽین,              کف خییؽین

یبؼ اّچْى , یبؼ یْلًْعا,              یبؼ اّظّ کی

. یبؼا اّؾ, یبل آضیعا, لن چکَ-             ظؼظ

                            

 

  

ثؽک ظى ,    قؤؾ تبهبهب یئتي کیوی ايلی ضبًیي آًبقی کؽهی تبًیییت

: لیهمیؽظی کی

!.. ثْ کؽم ایویم, آهبى, اّي   _ 

ثبنی آلّْلْ کئهیهیي یبًیٌب ,    آؼّاظ کؽهیي ظیم لؽیٌی ظٍ گؤتْؼّة

کؽم ثیؽ . اّتبلعا ايلی ایلَ کؽم تک لبلعی الؼ, ضجؽٍ گئتوکعٍ اّلكْى

ههْق , ایکی عبنك. ايلییَ طؽف گلعی, تسؽ آغؿیٌیي لبًیٌی تویؿلییت

آًبقی ضجؽٍ , اهب ايلی ثیلیؽظی کی. ثیؽی ًیي ثْیًٌْب قبؼیلعی الؼ-ثیؽ



قبچیي ظاى ایکی تئل , اّظّ کی. ایٌعی ُبؼاظا اّلكب آتبقیٌی تبپیت گتیؽخک, گئعیت

: گؤؼک ًَ ظئعی, آلعی, قیٌكیٌَ ثبقعی, آییؽیت

 

, یبًبؼام,              یئٌَ ظّنعّم آتهیٌَ

! هٌی ؼّقْاي ائیلوَ, کؽم,              یبًعین

,              هٌی قبلعیي قي ثْ عهمیي اّظًّب

! هٌی ؼّقْاي ائیلوَ, کؽم,              یبًعین

 

: ظئعی,    آلعی کؽم

 

, قْؼا گلویهن-             ثیؿین ائلعى قْؼا

! ?قٌیي الیٌٌي, ايلی,              ًلؽ چکعین

, ظؼیي ظؼیب الؼا ظالویهبم-             ظؼیي

! ?قٌیي الیٌٌي, ايلی,              ًلؽ چکعین

 

:     آلعی ايلی

 

َ ظین-             اّغؽّى , اّغؽّى ظّقت ثبغیٌب گیؽه

َ ظین,              ال ئْؾاظیت , لًْچب گْلْى ظؼه

َ ظین ,              آیؽیال لی ثیؽخَ ظفعَ گْلو

! هٌی ؼّقْاي ائیلوَ, کؽم,              یبًعین

 

:    آلعی کؽم

 

,              آضیتویهبم گؤؾ لؽیوٌي یبنیوی

,              لْؼثت ائلَ قبلعین لؽیت ثبنیوی

,              آًبى چکعی اّتْؾ ایکی ظیهیوی

! ?قٌیي الیٌٌي, ايلی,              ًلؽ چکعین

 

:     آلعی ايلی

 

, لّْا لؽیت ائلَ گتیؽظیي-             لّْا

,              ثیؽ اّالى ظؼظیوی یْؾٍ یئتیؽظیي

                            

 

  

, ًَ ظٍ قي ال گؤتْؼظّى,              ًَ هي اّلعّم

! هٌی ؼّقْاي ائیلوَ, کؽم,              یبًعین

 

:    آلعی کؽم



 

, يسؽایب, چؤلَ, ظانب,              ظّنعّم ظاغب

,              ثْ قؽیوی قبلعیي اّلوبؾ قئْظایب

,              هسهؽ گًْْ قؤؾّم ّاؼظی هؤّالیب

! ?قٌیي الیٌٌي, ايلی,              ًلؽ چکعین

 

:     آلعی ايلی

 

! ضبى کؽم, پبنبم کؽم, کؽم,              آهبى

! کؽم, یبى, کؽم, تْتْل, کؽم,              آلیم

! خبى کؽم,              ايلیي اّلكْى قٌَ لْؼثبى

! هٌی ؼّقْاي ائیلوَ, کؽم,              یبًعین

 

:    آلعی کؽم

 

?              ثیلویؽم هي ثْ قبغلیغی ًئیلین

.              ضٌدؽ آلیت ثبغؽین ثبنیي تئیلین

,              ظؼظ الیٌٌي ثْ قؤؾ لؽی قؤیلین

! قٌیي الیٌٌي, ايلی,              ًلؽ چکعین

 

:     آلعی ايلی

 

,              ًئچَ ایلعی هي گؿیؽم ظاغ الؼی

,              ثْ قیٌوَ چکعیي یبهبى ظاغ الؼی

,              ايلی قٌَ کؽم ظئییت یبلْاؼی

! هٌی ؼّقْاي ائیلوَ, کؽم,              آهبى

 

:    آلعی کؽم

 

َ ظین:              کؽم ظئیؽ , ظّقت ثبغیٌب گیؽه

َ ظین ,              ال ئْؾاظیت لًْچب گْلْى ظؼه

َ ظین ,              هي یبؼین ظاى ُئچ ثیؽ ّفب گؤؼه

! ?قٌیي الیٌٌي, ايلی,              ًلؽ چکعین

 

: ايلی ظئعی,    قؤؾ تبهبم اّلعّ

ایؽ اّ ایٌعی . آتبم قٌی قْلئیوبى پبنبیب ثؽک چْغْلالییت, کؽم   _ 

اهب . تْتْة ؾیٌعاًب قبل ظیؽاخبق, یمیٌعی کی, قٌیي ثْؼاظا اّلعّغًْْ ثیلكَ

                            

 

  



آپبؼ ّئؽ قْلئیوبى , هي ثیؽ کبغیػ یبؾین ّئؽین قٌَ. قي لْؼضوب

هٌی , ثلکَ پبنب ؼزوَ گلیت. ظیلٌي ظٍ اًّب ظئ, اّؾ ظؼظیٌی آچ. پبنبیب

. قٌَ ّئؽٍ, آتبم ظاى آلیت

ايلی کؽهیي آغالهبغیٌب يجؽ .    کؽم اّنبق کیوی آغالهبغب ثبنالظی

: ائلیَ ثیلوییت ظئعی

 

, آغالهب ثبغؽین لبى اّلْ,              آغالهب

! کؽم,              لْي لْنْم یبًیٌب لْل الؼی

,              ثیؽ اؼیؿٍ یبؾین قْلئیوبى ضبًب

! کؽم, ظیل لؽی-             اّؾّى ظاًیم ظؼظی

 

, هي اًّب پكن,              ًَ لعؼ آتبم ّاؼ

,              ایلمبؼیوٌبى ظؤًكن کككیي کیلیكن

, هي ظٍ ثیکكن, لؽیجن,              ظئوَ کی

! کؽم,              چیطبؼت ضیبلیي ظاى اًّالؼی

 

, قبى لی, کؽم لٍْ لی:              ايلی ظئیؽ

,              اّلًْدَ آتبهال اّالخبم لبى لی

َ قي آتالًكیي اخن , اّقوبى لی,              ایكت

! کؽم,              ّیؽاًب لْیبؼام یْل الؼی

 

 

:    ايلی قؤؾًّْ هْضتًؽ ائلییت ظئعی

, یب ثْظّ کی. ثْؼظا اّتْؼّة آغالهبق ظاى ثیؽ نئي چیطوبؾ, کؽم   _ 

اّؾ عؽضیویؿی , ُؽ ایکیویؿ گئعک پبنبًیي یبًیٌب, یب ظا کی, قي ظّؼ تک گئت

. اًّب یئتیؽک

:    کؽم ظئعی

ایٌبًویؽام اّ آتبًی . پبنب ظاى هٌین آغلین ُئچ ثیؽ نئي کكویؽ   _ 

. ثیؿٍ لْالق آقب, لْیْة

:     ايلی ظئعی

 

,              اّل ثبل ظاى قٌیي آغلیي اّلكبیعی

. لْل الؼی,              لبچیؽتوبؾظیي ثعّي الؼی

,              ئْیوبؾ ایعیي قي کئهیهیي فئلیٌَ

. تْل الؼی-             آغالؼ لْیوبؾ ایعیي تبي

 

,              قي ضبى اّغلْ اّؾ یئؽیٌعٍ لبلكبیعیي

,              گٌدَ گؤؾلی ًیي ثیؽیي آلكبیعیي

,              اًّْى لبظاقیٌی خبًب قبلكبیعیي

.              ایٌعی چک ظیؽهؿظیي ایٌدَ ظیم لؽی



                            

 

  

, هي آغالؼام اّؼک ظى:              ايلی ظئیؽ

,              لْؼتبؼهبظیك کئهیم لْؼاى کلک ظى

,              نیکبیت ائیلؽم لبى لی فلک ظى

. ثئلَ ایهلؽی,              یبؾی یبؾاى یبؾیت

 

کؽم , تلكیک اّ ثیؽی اّتبغب کئچوک ایكتییؽظی کی,    ايلی قؤؾًّْ لْؼتبؼظی

: اًّْ گئعى گؤؼّة ظئعی

 

, آیؽیالق,              ظؤى ثؽییَ زباللالنبق

! ايلی ضبى, لْؼثبى یبؼا,              ثیؽ ثؽی ظؤى

, خیلًّّْْ چکؽم,              هئستؽ اّلالم

! ايلی ضبى, ّاؼا ُؽ ظییبؼا-             ّاؼا

 

,              هدٌْى کیوی ثْ چؤل لؽٍ ّاؼهبقبم

, گْلْى ظؼهكن,              خفبکئم ثبغوبًبم

, يبثبذ گْل اّؾًّْ گؤؼهكن-             آضهبم

! ايلی ضبى,              اّالخبلعی گًْْم لبؼا

 

, هٌٌي قئیؽٍ ّاؼهبؾ الؼ:              کؽم ظئیؽ

, قیٌیك کؤًلْم ُؤؼهؿ لؽ,              ثٌٌب اّلْة

, قٌی هٌَ ّئؽهؿ لؽ,              یمیٌعی کی

! ايلی ضبى,              کین ائیلؽ ظؼظیوَ چبؼا

 

: ظئعی, کؽهَ ّئؽظی,    ايلی ضبى ثیؽ کبغیػ یبؾیت

ثْ , آل. عمل لی ثیؽ آظاهعی, چْش ععالت لی. پبنبًیي ثیؽ ّؾیؽی ّاؼ   _ 

َ لؽ, ایهعی, کبغیػی قبضال . ّئؽؼ قي ُبهبى ّؾیؽٍ, اگؽ قٌی تْتْة ائلك

. قْفی اًّْ گؤؾلییؽ,    کؽم کبغیػی آلیت چؤلَ چیطبى کیوی گؤؼظّ کی

ّ لؽ ّ لؽ, گؤؼّنع لبؼاًلیك لّّْنْؼظّ ظئییي ظاُب پبنبًیي یبًیٌب , اّپْنع

َ ظی لؽ گئدَ کؽم ًَ لعؼ . قْفی اًّْ گؤتْؼّة گلعی هٌؿیلیٌَ. گئتو

َ ظی کبؼّاًمیؽاى , ثبضعی کی. آضیؽظا ظّؼّة چیطعی ثبییؽا. ائلعیكَ یبتب ثیلو

گؤؼک کبؼّاًمیؽاى , آلعی. ائلَ ثیل قسؽظی, ئْلعّؾ گؤیْى اّؼتبقیٌب لبلطیت

:     ئْلعّؾا ًَ ظئعی

 

, ظؼظلی لؽ یبتوبؾ,                 يْثر اّلعّ

! کبؼّاًمیؽاى ظؤًَ,                 ظؤًَ

,                 عهك آتهی قؽ ظى گئتوؿ

! کبؼّاًمیؽاى ظؤًَ,                 ظؤًَ



 

,                 ثبؼهبغیٌعا لیؿیل اّؾّک

,                 لْلًْعا لیؿیل ثیلؽؾیک

                            

 

  

,                 ثْیٌْى ایویم لیؿا یبؾیك

! کبؼّاًمیؽاى ظؤًَ,                 ظؤًَ

 

,                 قٌَ کبؼّاًمیؽاى ظئؽ لؽ

,                 یبؼا ایلمبؼ ّئؽى ظئؽ لؽ

,                 هٌَ ظؼظ لی کؽم ظئؽ لؽ

! کبؼّاًمیؽاى ظؤًَ,                 ظؤًَ

 

 

: کؽم قْفییَ ظئعی.    ثْ ظهعٍ قْفی چیطعی چؤلَ

, ايلی ضبًیي اّلعّغْ ائْیي ثبخبقیٌب چیطبق, گل گئعک, قْفی هلل   _ 

. ُئچ اّلوبقب اًّْى اّؾًّْ گؤؼّم. گؤؼک ايلی ضبى ًَ ائلییؽ

- ايلی ضبًیي یبتعیغی ائْیي ثبخبقیٌب گل, ثیؽیٌَ لْنْلْة-   ُؽ ایکیكی ثیؽ

, اّؼٍ یی لْثبؼ ائلعی. گؤؼظّ کی ايلی ضبى یبتیت, کؽم ثبخب ظاى ثبضیت. ظیلؽ

:       آلعی قبؾی

 

, گبٍ گلیؽم ثبخبیب,              گبٍ گئعیؽُن

! اّؾظٍ ضبلیي قئْظییین, ايلین,              اّیبى

,              کبؼّاًمیؽاى گلعی چیطعی ئْخبیب

! اّؾظٍ ضبلیي قئْظییین, ايلین,              اّیبى

 

,              هي گؿهیهن آلچبق ایلَ ئْخبًی

,              یبؼ یْلًْعا فعا لیلالم ثْ خبًی

?              ًئدَ ظؤؾّم هي ثْ ئْؾّى گئدٌی

! اّؾظٍ ضبلیي قئْظییین, ايلین,              اّیبى

 

? لبالش ثْؼظا ًَ ائعک,              قسؽ اّلعّ

, ثبغؽین ثبنیي ثیؿ ظیعک,              ضٌدؽ آلیت

, ظّؼ گئعک,              قْفی هلل هٌَ ظئییؽ

! اّؾظٍ ضبلیي قئْظییین, ايلین,              اّیبى

 

,              کف ظیؽئیعین یبقعیغیٌیي یبًیٌی

,              ثیؽ تْتبیعین کیپؽییی ًیي قبًیٌی

?              ًَ تبپیجكبى کْؼ یْضًْْى کبًیٌی



! اّؾظٍ ضبلیي قئْظییین, ايلین,              اّیبى

 

, هبییلن آال گؤؾًَّ,              کؽهن

, نیؽیي قؤؾًَّ,              نکؽ يسجتیٌَ

?              قبتیٌوی آلعیي قي یْضًْْ اّؾّى

! اّؾظٍ ضبلیي قئْظییین, ايلین,              اّیبى

                            

 

  

اّ قبعت ُؽ طؽف ظى تؤکْلْة .    ظئوَ فؽؼال الؼ اًّالؼی پْقْؼهْل الؼ

ّ الؼ . پبنبًیي یبًیٌب آپبؼظی الؼ, ثؽک ثبغالییت-لْل الؼیٌی ثؽک, اًّالؼی تْتع

: گؤؼک ًَ ظئعی, آلعی, کؽم ازْا لی ثئلَ گؤؼّة

 

, قٌیي الیٌٌي, هعظ ايلین,              هعظ

! ?             اّلعّؼهک ظى لئیؽی کبؼ ثیؿٍ ًئي لؽ

, تب کئچویهیک خبى ایلَ قؽ ظى,              ثیؿ کی

! ?             ایٌعی ًبهْـ ایلَ آؼ ثیؿٍ ًئي لؽ

 

,              ايلی ضبًیي آتهیلَ قؤي لؽم

,              ائٌیت عهمیي ظؼیبقیٌی ثْي الؼام

, آزال اّیٌبؼام, گًْعّؾ لولَ-             گئدَ

! ?لبؼ ثیؿٍ ًئي لؽ, چّْغْى,              ایٌعی ثْؼاى

 

,              نبُیٌی گؿ ظیؽُؽ ثي لؽ لْلًْعا

, قْلًْعا-             لْل الؼی قییؽظؼ قبغی

, نت ظّؼهْنبم زبلیي یْلًْعا-             ؼّؾی

! ?ظاؼ ثیؿٍ ًئي لؽ,              کوٌع ظیؽ ثْیٌْهعا

 

, ًكجی ظاًویهبم-             عهمَ ئْیْة ايل

.              قئیؽاغیجیي ُییلكیٌی لبًویهبم

, عهك اّظًّب یبًویهبم,              هي کؽهن

! ?ًبؼ ثیؿٍ ًئي لؽ,              خٌِوَ گیؽقک

 

:    پبنب کؽم ظى قْؼّنعّ

? قي ًییَ کئهیهیي لیؿیٌیي ثبخبقیٌب چیطویهعیي   _ 

: گؤؼک اًّب ًئدَ خبّاة ّئؽظی,    کؽم آلعی قبؾی

 

_ هٌین ظؼظین ,                آي خبهبعت

. ثیؽ ُیدؽاى, ثیؽ فیؽلت,                ثیؽ لن

               گؤؾّهْ آچبى ظاى گؤؼظّم 



. ثیؽ ُیدؽاى, ثیؽ فیؽلت,                ثیؽ لن

 

,                ایتیؽظین ايلی ضبًیوی

,                هْضٌٌف ایچعی لبًیوی

               ُؽ ؾاهبى اّؾّؼ خبًیوی 

. ثیؽ ُیدؽاى, ثیؽ فیؽلت,                ثیؽ لن

 

,                خكعیوعٍ یبًبى ًبؼظی

,                هٌی عهمَ قبالى یبؼظی

 

                            

 

  

, ؾاؼظی-               چکعیدیین آُْ

. ثیؽ ُیدؽاى, ثیؽ فیؽلت,                ثیؽ لن

 

,                قؤیلوکلَ ظؼظین ثیتوؿ

,                ًبؾ لی یبؼین هْؼّت ائتوؿ

               یبؼا لی قیٌن ظى گئتوؿ 

. ثیؽ ُیدؽاى, ثیؽ فیؽلت,                ثیؽ لن

 

, یبل تؤکْم-لبى:                کؽم ظئیؽ

, لبپیٌعا ثْیٌْم ثْکْم,                یبؼ

هٌین یْکْم ,                ثعضیؽگبًبم

. ثیؽ ُیدؽاى, ثیؽ فیؽلت,                ثیؽ لن

 

 

:    پبنب ظئعی

. اّؾّ ظٍ کئهیم لیؿی, ايلی گبّّؼ, قي ثیؽ هْقلوبى آظاهكبى, آنیك   _ 

گل قي اًّعاى ال ? ثین ظًّیبظا آیؽی ثیؽ لیؿ قٌیي ثبنیٌب لستعی

! آیؽی ثیؽ لیؿ آل, چک

قبؾی قیٌكیٌَ ثبقیت ,    پبنبًیي قؤؾ لؽیي ظى کؽهیي اّؼٍ یی خؤّنَ گلعی

:            ظئعی

 

, ًئدَ ظئیین,                آي ُؿؼات

... کؤًْل ظؤًوؿ,                هي ظؤًؽم

,                ثیؽ گؤؾلَ ظّنعّ هئیلین

... کؤًْل ظؤًوؿ,                هي ظؤًؽم

 

,                ککلیک کیوی قکیهلی ظى



,                کؤکكْ الْاى ًبضیهلی ظاى

               ثیؽ زؽاهی ثبضیهلی ظاى 

... کؤًْل ظؤًوؿ,                هي ظؤًؽم

 

,                هٌَ لبل اّیٌب ظیؽ ًبظاى

, لبنیٌٌبى,                اّلعّم گؤؾًٌّي

               ايلی تک کئهیم لیؿیٌٌبى 

... کؤًْل ظؤًوؿ,                هي ظؤًؽم

 

,                یْلًْعا لْیوْنبم خبًی

,                ظیعهٌي آضیتعین لبًی

, ايلی ضبًی,                کؽم قئْظی

... کؤًْل ظؤًوؿ,                هي ظؤًؽم

 

                            

 

  

. کؽهیي ازْاالتیٌی اًّعاى قْؼّنعّ,    پبنبًیي ّؾیؽی قْفیٌی چبغیؽیت

: گؤؼک ّؾیؽٍ ًَ خبّاة ّئؽظی, قْفی آلعی

 

: اّچ ظؼظ هٌی لْخبل ظیؽ,              ُئي آغب الؼ

. ثیؽ ظٍ تئل ظؼظی, ضبل ظؼظی,              ؾّلف ظؼظی

             هي یبؾیغیي هیي گًًْْْ ثیؽ ائلؽ 

. فئل ظؼظی, ضْؼیبت ظؼظی,              ًبظاى ظؼظی

 

َ ًیٌی , ائلیٌی,              تؽک ائیلعی ّت

,              الیي ظى آلعیؽظی لًْچب گْلًْْ

,              کیوكَ ثیلوؿ ثْ لْؼثتعٍ زبلیٌی

. ائل ظؼظی, ّطي ظؼظی,              ثبغچب ظؼظی

 

,              آچ کؤکكًْْ اّقتًَْ ثیؽ ثبغ تیکیین

, الْاى چیچک لؽ ظى اکیین-             الْاى

? _              هي ثْ ظؼظیي ُبًكی ثیؽیي چکیین

. گْل ظؼظی, قًْجْل ظؼظی,              قْقي ظؼظی

 

,              خْنمْى ظؼظین قْالؼ کیوی ثْالًعی

, لبؼ لی ظاغ الؼ ظّالًعی,              ّاؼظی گئتعی

, لبپی ظیلٌعی-             ظؼظ ثبغالییت لبپی

. نبل ظؼظی, اثب ظؼظی,              پبلتبؼ ظؼظی

 



, ظّنعّ ظیل ظى ظیل لؽٍ,              یبؾیك اّلعّ

,              ثْلجْل لًْوبؾ اّلعّ لًْچب گْل لؽٍ

, آغالیب ظّنعّک یْل الؼا-             آغالیب

. یْل ظؼظی, کئچي ظؼظی,              گلي ظؼظی

 

, کؽم اّؾّهَ ثبضبؼ:              قْفی ظئیؽ

,              ثْ خبًیوی عهمیي اّظًّب یبضبؼ

, _ ثْ ظؼظ هٌی تئؿ ییطبؼ,              هي ثیلیؽم

. ظیل ظؼظی, کؽم ظؼظی,              ايلی ظؼظی

 

. قؤؾ ایلَ ظٍ کؽهیي ثْتْى ازْاالتیٌی ظاًیهعی,    قْفی قبؾ ایلَ ظئعییی کیوی

ّؾیؽ . ّئؽظی ّؾیؽٍ, اّقتلیک ايلی ًیي یبؾظیغی کبغیػی ظا کؽم ظى آلیت

هي ظٍ , اّ هٌَ عبنمعی. کؽهَ ؼزویي گلكیي_: ايلی یبؾیت, ثبضعی کی

: ّؾیؽ ایهی ثئلَ گؤؼًعٍ پبنبیب ظئعی. _آتبم ثیؿٍ ظلن ائلییؽ. اًّب

ثیؿ گؽک ايلیٌی کئهیم ظى آلیت اًّب . کؽم زبق آنیغیعی, پبنبم   _ 

.                       ّئؽک

 

                            

 

  

: فؽیبظ ائلعی کی-   کئهیم ظاظ

. کؽم زبق آنیغی ؾاظ ظئییل   _ 

:    پبنب ظئعی

. اّلوبظیغیٌی یْش الؼیك-ثیؿ اًّْى زبق آنیغی اّلْة   _ 

چبغیؽیت ازْاالتی . ثیؽ ثبخیكی ّاؼ ایعی,    پبنبًیي زْقٌییَ آظلی چْش عمل لی

َ ظی : زْقٌییَ ظئعی. اًّب قؤیل

. هي ثْ قبعت اًّْ یْش الؼام   _ 

,    زْقٌییَ ضبًین ثیؽ ظقتَ لیؿیي ُبهیكیٌب ثیؽ خْؼٍ پبلتبؼ گئییي ظیؽیت

کؽم ظى , ايلیٌی ظٍ ثْ لیؿ الؼیي ایچیٌَ قبلیت. یبؾ ثبغچبقیٌب گتیؽظی

: قْؼّنعّ

? ايلی ثْ قبعت ُبؼاظاظی, ظئ گؤؼّم   _ 

, اّؾّ ظٍ لیؿ الؼ ظاى ضئیلی آؼا لی, ايلی ثبغعاظی,    کؽهَ ثیبى اّلعّ کی

: گؤؼک زْقٌییَ ضبًیوب ًَ خبّاة ّئؽظی, آلعی. هسضْى ظایبًیت-هلْل

 

                  ضبى ايلین ثبغچب ایچیٌعٍ 

... غاّال لی,                   گؿؼ غاّال لی

                  لبؼنیویؿظا آال گؤؾّى 

... غاّال لی,                   قْؾؼ غاّال لی

 

,                   لبل الؼی ثٌؿؼ کبهبًب



,                   آنیغیي ائیلؽ ظیْاًب

یبًب -                  ؾّلف لؽیٌی یبًب

... غاّال لی,                   چؤؾؼ غاّال لی

 

, ُئي ثي لؽ,                   ُئي آغب الؼ

! ?                  کؽم لئیؽی یبؼی ًئي لؽ

                  گؤؼى ثیؿ ظى ًئچْى ائیلؽ 

... غاّال لی,                   ُؿؼ غاّال لی

 

,                   کؽهعی عهمیٌَ یبًبى

;                   اّلوْنْق ظیل لؽظٍ ظاقتبى

                  آنیغیي لتلیٌَ فؽهبى 

... غاّال لی,                   یبؾاؼ غاّال لی

 

:    زْقٌییَ ضبًین ظئعی

, ایٌعی قٌیي گؤؾ لؽیٌی ثبغالیبخبغبم. ايلی ًیي ُبؼاظا اّلعّغًْْ ثیلعیي   _ 

, ثیؽ لیجب يعا, ُبهیكی ثیؽ ثْیعا. آلتی لیؿ گتیؽیت لبثبغیي ظاى کئچیؽخین

ّ ظاى ظا زبق آنیغیكبى. اّؾلؽی ظٍ اّؼتْلْ . اگؽ اًّالؼی ظا تبًیكبى ظّغؽ

 

                            

 

  

. ثیؽ گئییوعٍ آلتی اّؾّ ثْؼّکلْ لیؿ گتیؽظی لؽ, ثیؽ ثْضًْعا,    ثیؽ ثْیعا

: گؤؼک لیؿ الؼی ًَ خْؼ ًیهبى ّئؽظی, کؽم آلعی

 

,                   آلتی لیؿیي ثیؽی ثبًی

! آلتی لیؿ الؼ,                   آلتی لیؿ الؼ

?                   ثیؿٍ هسججتیي ُبًی

! آلتی لیؿ الؼ,                   آلتی لیؿ الؼ

 

,                   آلتی لیؿیي ثیؽی ایٌدی

,                   گؤؾللیکعٍ الپ ثیؽیٌدی

,                   لْیًٌْعا ایکی تْؼًّدْ

! آلتی لیؿ الؼ,                   آلتی لیؿ الؼ

 

,                   آلتی لیؿیي ثیؽی پْقتَ

;                   ظؼظیٌٌي اّلوْنبم ضكتَ

,                   لْي لعهیي قیٌن اّقتَ

! آلتی لیؿ الؼ,                   آلتی لیؿ الؼ

 



,                   آلتی لیؿیي ثیؽی خئیؽاى

;                   اّلْم گؤؾ لؽیٌَ زیؽاى

                  قیؿلَ کبل قْؼیعین ظؤّؼاى 

! آلتی لیؿ الؼ,                   آلتی لیؿ الؼ

 

,                   آلتی لیؿیي ثیؽی ضعخَ

, ثئلی ایٌدَ,                   لعظی علیف

,                   گؤؾل گؤؼهَ هیهن قٌدَ

! آلتی لیؿ الؼ,                   آلتی لیؿ الؼ

 

,                   آلتی لیؿیي ثیؽی ثكعی

,                   گؤؾ لؽی خبًیویي لًعی

,                   ثْ ظؼظ لؽ کؽهَ ثكعی

! آلتی لیؿ الؼ,                   آلتی لیؿ الؼ

 

:    زْقٌییَ ضبًین ظئعی

ّ ظاى ظا زبق آنیغی ایویم قي! آفؽیي   _  ایٌعی لیؿیي اّؾًّعٍ . قي ظّغؽ

. قي ظى ال چکین, اّالى ًیهبى الؼی ظئ

: گؤؼک ايلی ًیي اّؾًّعٍ اّالى ضبل الؼا ًئدَ لییوت ّئؽظی,    آلعی کؽم

 

ايلی ضبًیویي , ثیلیي,                آي ُؿؼات

.                اّؾًّعٍ ضبل الؼی ًبؾیٌبى گلیؽ

, ثیؽ ضبلی ثئیعی,                ثیؽ ضبلی علیفعی

.                ثیؽ ضبلی ظفتؽٍ یبؾیٌبى گلیؽ

 

                            

 

  

, گلوؿ ایؽًگَ,                ثیؽ ضبلی ُئیْاظی

,                ثیؽ ضبلی ایؽاًی قبلیجعی لٌگَ

, گئعؼ فیؽًگَ,                ثیؽ ضبلی ائلچیعی

.                ثیؽ ضبلی يسجتْ قبؾیٌبى گلیؽ

 

, ثیؽ ضبلی یبهبى,                ثیؽ ضبلی یبضهیعی

,                ثیؽ ضبلی کؤًلْهَ قبلیجعی گْهبى

, ثیؽ ضبلی ظّهبى,                ثیؽ ضبلی ثْلْظظّ

.                ثیؽ ضبلی ظاغ الؼا آیبؾًبى گلیؽ

 

, ؼّهْى لئیكؽی,                ثیؽ ضبلی ثؿؾاؾظی

, کؤّقؽی-               ثیؽ ضبلی ایچیجعی آثی



,                ثیؽ ضبلی آغلیوی ائعیت قؽقؽی

.                ثیؽ ضبلی آغ اّؾٍ ظّؾّلي گلیؽ

 

, پبکلیك,                کؽهَ گلیجعی تویؿلیک

; تکلیک,                تبًؽییب گلیجعی یبلٌیؿلیك

,                لبتبؼ ظاى آیؽیلویم آي گؤؾل ککلیک

.                ضبى اّغلْ اّقتًَْ ثبؾیٌبى گلیؽ

 

. ظّؾ گلیت ظایبًعی ايلی ًیي لبثبغیٌعا,    کؽم قؤؾًّْ لْؼتبؼظی

: زْقٌییَ ضبًین ظئعی

ثْ گْى قسؽ . ایٌعی ثیؽ ایهیویؿ لبلیت. لیؿ تبًیوبلعا هبُیؽ قي, آنیك   _ 

ـ ظیؽهبغی, کفٌلییت لؽ, یْیْة الؼ. ثْؼاظا ثیؽ لؽیت اّلْة گئعک . لبلیت ثب

. قًْؽا تْیًْْ ائلیک, تْؼپبغب تبپهیؽاق, اًّب ثیؽ ًبهبؾ لیل

:    کؽم ظئعی

! ثبل اّقتَ   _ 

- کؽهی لجیؽیكتبًب آپبؼ,    زْقٌییَ ضبًین فؽؼال الؼا اهؽ ائلعی کی

: زْقٌییَ ضبًین پبنبیب ظئعی, کؽهی آپبؼظی الؼ, ائلَ کی. قیي الؼ

ثیؽ ظیؽی آظاهی . ثْ هٌین آضیؽیٌدی قیٌبغیوعی. اّلْة ائلیي یْضعّ   _ 

اگؽ ثْ . قیؿ ظٍ گئعک, ظّؼّى. تبثْتب لْیعّؼهْنبم, کفٌَ تْتعّؼّة

تبي زبق آنیغی اّلوبغیٌب ُئچ کكیي قؤؾّ , کفٌعکی اّلْ ظئییل, ثیلكَ کی

. اّال ثیلوؿ

, آیبغب لبلطعی الؼ,    ُبهی زْقٌییَ ضبًیویي ثْ تعثیؽیٌَ آفؽیي ظئییت

ّ لؽ کؽم خٌبؾیَ , گلیت چبتعی الؼ, ائلَ کی. لجیؽیكتبًب طؽف یْال ظّنع

: ثبضیت قْؼّنعّ

آًدبق ثیلویؽم اّلْ . هي ًبهبؾ لیلوبلییبم, ظئییؽقیٌیؿ کی   _ 

? یب ظیؽی ًبهبؾی, ًبهبؾی لیلین

:    پبنب لًعى اّؾًّْ غضت لی گؤقتؽیت ظئعی

                            

 

  

? ثْ ًَ قؤؾظّ   _ 

:    کؽم ظئعی

. ظیؽیعی, کفٌعکی ُلَ اّلوییت, ثْ اّ ظئیي قؤؾظّ کی   _ 

:    زْقٌییَ ضبًین یئؽیي ظى ظیک لبلطیت ظئعی

ّ ظاى . ظاُب هٌین قٌَ قؤؾّم یْضعّ! آفؽیي قٌَ آنیك   _  قي ظّغؽ

ّ ظاى ظا اّلْ , لْي ُبهی ثیلكیي کی. ظا زبق آنیغی ایویم قي کفٌعکی ظّغؽ

. ظیؽیعی, ظئییل

:    پبنب کئهیهَ ظئعی

ّ ظاى ظا زبق آنیغیعی, گؤؼّؼ قي کی, کئهیم   _  قي گل لیؿی ّئؽ . ثْ ظّغؽ

. ثًْب



:    کئهیم ظئعی

َ قی لیؿین یْضعّ   _  . هٌین اًّب ّئؽیل

:    کئهیم ثئلَ ظئیٌعٍ ّؾیؽ ایؽٍ لی یئؽیییت ظئعی

. ثیؽیٌی قئْیؽ لؽ-اًّالؼ ثیؽ, لیؿیي اّؾّ ظٍ هٌَ یبؾیت کی, ثْظّ, کئهیم   _ 

َ قی چْش پیف اّالخبق, اگؽ لیؿ گلیت قٌیي اّؾًَّ ظّؼقب لیؿی , قي گل. ًتید

. ّئؽ کؽهَ

: ًبچبؼ ؼاضی اّلْة ظئعی-   کئهیم چبؼ

. زبضؽلیك گؤؼّم, آًدبق هٌَ اّچ گْى هؤُلت ّئؽیي کی, یبضهی   _ 

. کئهیهَ اّچ گْى هؤُلت ّئؽظی,    پبنب ؼاضیالنیت

کؽهلَ قْفی ظٍ قئْیٌوکعٍ ,    ایٌعی خبهبعت ُبهی تْیْ گؤؾلوکعٍ

. ائهیت کئهیم ظى, اّلكْى الؼ

, گئدَ یبؼی آغیؽ ظاى, ُبهیٌی یْضْیب ّئؽظی,    کئهیم ائْیٌَ گلیت

. آقتب لبچبى ًبهؽظظی, یًْگْل ظى گؤتْؼّة یْال ظّنعّ

ّ لؽ کئهیم لبچیت,    قسؽ آچیلعی چْش . پبنب اًّْى ظالیٌدب آتلی قبلعی. گؤؼظ

, زْهوت ائلیییت-کؽم زبالل. تبپوبظی الؼ, تبپوبظی الؼ کی, گؿیت ظّالًعی الؼ

. قْفی ایلَ یْال ظّنعّ

قسؽ یئلیٌٌي گؤؼک ًَ قیفبؼیم , کؽم آلعی قبؾی.    قسؽ یئلی اقیؽظی

:         ائلیییؽ

 

,              اگؽ گئعؼ اّلكبى ثیؿین ائللؽٍ

! قسؽ یئلی, ظّؼ,              قٌَ ثیؽ قؤؾّم ّاؼ

,              هٌین قالهیوی تئؿ یئتیؽ یبؼا

! قسؽ یئلی,              ثْ گْى ضبى ايلیوی گؤؼ

 

,              لبثبق گئعیت اقوَ ؾّلفْى تئلیٌَ

,              ًظؽ لیل ؼّییٌعٍ ثیؽ خْفت ضبلیٌب

,              هسججت ًبهكیي اّؾّى الیٌَ

! ّئؽ قسؽ یئلی,              ثیؽ تٌِب یئؽظٍ تبپ

                            

 

  

, ثْؼظا لْیكبق قبؾ الؼی:              کؽم ظئیؽ

,              ضبطؽیوَ ظّنعّ نیؽیي قؤؾ لؽی

, آال گؤؾ لؽی,              لبؼاظی لبل الؼی

! قسؽ یئلی,              قي ظٍ هْؼاظیٌب ایؽ

 

کئهیم , اّیؽًعی لؽ کی, قْؼاق ائلعی لؽ-قبلیك, کٌع لؽ کئچعی لؽ,    نِؽ لؽ

چْش , آؾ گئتعی لؽ, هعٌبؾیل-تئییی, گًَْ ثیؽ هٌؿیل. زلت نِؽیٌَ گئعیت

گْى لؽیي ثیؽیٌعٍ گلیت زلت , آؾ ظایبًعی الؼ, چْش گئتعی لؽ, ظایبًعی الؼ

. نِؽیٌَ چبتعی الؼ



- اّؾلؽی ظٍ یْؼّلْة العى ظّنوْنعّ. ثْى الؼ ًبثلع,    نِؽ ثؤیْک

ّ الؼ. لؽ . کؽهیي عهمی یئٌَ ظٍ خؤّنَ گلعی. ثیؽ ثبغیي کٌبؼیٌعا اّتْؼظ

: آزكتَ ظئویَ ثبنالظی-آزكتَ, قبؾی کؤیٌک ظى چیطبؼیت قیٌكیٌَ ثبقعی

 

, عهمَ ظّني لؽ,              گیؿ لی قئْظا چکیت

.              ثیؽ گْى اّالؼ ُلجت ایبًب چیطبؼ

, کؤًْل,              چکلین هؤزٌتی يجؽ ایلَ

...              گؤؼک ثًْْى قًْْ ًَ یبًب چیطبؼ

 

,              فؽزبظ نیؽیي اّچْى ظلعی لبیبًی

,              هدٌْى لیلی اّچْى گؿظی يسؽاًی

,              کؽم ايلی ظئییت گؿؼ ظًّیبًی

.              آنیك اّؾ عهمیٌَ هؽ ظاى چیطبؼ

 

, گؤؾّ ظّالیی,              لبؼاظی لبل الؼی

,              یبضهی طجیت گؽک ّئؽقیي ظاّایی

,              آضتبؼقب الؼ ُؽ طؽف ظى ظًّیبیی

.              ثئلَ آنیك آًدبق ثیؽ ظًَ چیطبؼ

 

,              ثیؿٍ ثئلَ ایویم تك ظیؽیي ایهی

,              آضیتعی گؤؾّم ظى لبى ایلَ یبنی

,              آلعی ثْ کؽهی عهمیي آتهی

ْ ظاًیي قًْْ ثْؼیبًب چیطبؼ .              ثْ قئ

 

زلت پبنبقیٌیي ظاؼغبقی ? کیویي اّلوبیب,    ثْ ثبغ کیویي اّال

ظئوَ کؽم اّضْیبًعا گْلطبى ثیؽ کٌبؼظا ظایبًیت لْالق . گْلطبًیي

یبضیٌب گئعیت ثبضعی . کؽهیي اّضْهبغی اًّْى چْش ضْنًْب گلعی. آقیؽهیم

: قْؼّنعّ. ثْ آنیك کیوعیكَ چْش ظؼظ لی آظاهب اّضهبییؽ, کی

? ظؼظیي ًعی, ُبؼالیكبى, کین قي, آنیك   _ 

.    قْفی کؽهیي ثبنیٌب گلٌی گْلطبًب ًبغیل ائلعی

 

                            

 

  

:    گْلطبى ظئعی

َ قی ایلَ ثؽاثؽ ثْؼاظاظی, فیکیؽ ائلوَ, آنیك   _  هي . ُبهبى کئهیم عبئل

. قٌی قئْگیلیٌَ چبت ظیؽاؼام

: لبؼییب چْضلْ پْل ّئؽیت ظئعی. ثیؽ لبؼی چبغیؽظی,    گْلطبى ثًْْ ظئییت

اّ کئهیهیي ايلی . اّؼایب تؿٍ ثیؽ کئهیم گلیت. گئعؼ قي فیالى ائٍْ   _ 

... آظیٌعا ثیؽ لیؿی ّاؼ



:    لبؼی ظئعی

! قي قؤؾًّْ ظئ, تبًیییؽام   _ 

:    گْلطبى ظئعی

آتبقی لیؿی ثًْب . ُبهبى لیؿیي ثْتبقیعی, گؤؼّؼ قي, ثْ اّغالًی کی, ثبش   _ 

آضتبؼا گلیت -ثْ ظا لیؿی آضتبؼا. لبچیت ثْؼا گلیت, ّئؽهک ایكتوییت

. ایٌعی قي گؽک ثًْْى گلوییٌی لیؿا ضجؽ ّئؽٍ قي. چیطیت ثْؼایب

ثْ لبؼی ایوبى لی . ظئییت ظّؾلعی یْال_, _ ثبل اّقتَ_.    لبؼی پْلْ آلعی

یبضهیكی . هییلَ ّاؼ-ثلکَ ثْؼظا زییلَ, یْلعا فیکیؽلهعی کی. ایپک لبؼی ایعی

ّ ظاى ظا اّغالًی قئْیؽ, لْي لبثبلدب اّیؽًین, ثْظّ کی یب , گؤؼّم لیؿ ظّغؽ

.  یْش

- ايلی پٌدؽٍ ًیي لب, ثبضعی کی. لبؼی گئعیت چبتعی ايلی اّالى ائٍْ,    غؽٌ

لبؼی قالم . ثبُبؼ ثْلْظّ کیوی گؤؾ لؽیٌٌي یبل آضی ظیؽ, ثبغیٌعا اّتْؼّة

- یبّال. ثْؼ ظاى يسجتَ-ثبنالظی اّؼظاى, علئیک آالى ظاى قًْؽا اّتْؼظّ, ّئؽیت

. ايلی آچیت ثْتْى ازْاالتی لبؼییب ظاًیهعی. یبّال گلیت چیطعی هطلت اّقتًَْ

: ًًیست ائلویَ کی-لبؼی اًّْ قیٌبهبق اّچْى لًعى ثبنالظی اّیْظ

گل , اًّعاى ال چک. قي گبّّؼ, هْقلوبى, اّ? ًَ ایكتییؽ قي اًٌّبى   _ 

. قٌی گؤؾل ثیؽ اّغالًب ّئؽین

قیٌكبؾ ,    ايلی لبؼی ظاى ثْ قؤؾ لؽی ائهیتدک قبچ الؼیٌٌبى اّچ تئل آییؽیت

: گؤؼک ًَ ظئعی, آلعی, ائلعی

 

, گل ائیلوَ هؿهوت,              لبؼی ًٌَ

. گْلْم ّاؼ, گْلهٌین ّاؼ,              ثْلجْلْم ّاؼ

,              ظبلین فلک ّئؽیت ظؼظیي ثْلًٌْبى

. یبهبى ظْلْم ّاؼ,              گؤي ظى یئؽٍ اّلْة

 

,              آغ اّقتًٌْي ثبغالهیهبم لبؼاهی

, گل تئؿ ثبغال یبؼاهی,              طجیت قي قي

             گؤؾّ یبل لی لْیْة گلعین کؽهی 

.              یبؼ یبًیٌعا کبقبظ اّالى ظیلین ّاؼ

 

, اهیین گئتعی ثبظ الؼا,              ايلیین

, یبًعین اّظالؼا, تْتْنعّم,              آلیهعین

                            

 

  

, هلیک ّئؽقیي یبظ الؼا,              لْؼضْم ثْظّ

.              قئْگیلین ظى آیؽی ظّني الین ّاؼ

 

:    لبؼی ظئعی

- ایٌعی قٌی کؽهلَ ثبغچبظا گؤؼّل. هي قٌی قیٌبییؽظین, لیؿین   _ 



? ظّؼقن ؼاضی اّالؼقبًوی

:    ايلی ضبى ثْ قؤؾّ ائهی ظى کیوی گؤؾ یبنیٌی تؤکْة ظئعی

? کؽم ُبؼاظاظی, ظئ گؤؼّم, آهبى ًٌَ   _ 

ثْ قؤؾ لؽی گْلطبًب ,    لبؼی کؽهیي یئؽیٌی قؤیلییت گئؽی لبییتعی

َ ظی لبؼی ظا لبییعیت ايلی ضبًب ضجؽ . گْلطبًال ثبغچبیب گئتعی لؽ. قؤیل

: ايلی ضبى آًبقیٌیي یبًیٌب گلیت ظئعی. ّئؽظی

. ثبغب چیطین, ایؿى ّئؽ, اّؼٍ یین ظاؼیطیؽ, آًب   _ 

:    آًبقی اًّب ایؿى ّئؽیت ظئعی

لبؼی ايلی ایلَ . ظاّا ائلؽ, آتبى گلؽ, آًدبق چْش لٌگیوَ, لیؿین   _ 

, کؽم ثیؽ ظٍ ثبضعی کی. ائهیت کؽم ظى, ّععٍ یئؽیٌَ گلوکعٍ اّلكْى

. اهب اًّْ ثبغوبًب اّضهبتعی, کؽهی گؤؼظّ, اّ. ايلی لبؼی ایلَ گلیؽ

, ايلی ظؤًْة. چًْکی کؽم ثبغوبًیي ثئلیٌَ قؤیکٌیت ظایبًویهعی

: ثبغیي اّ ثیؽی طؽفیٌَ گئتوک ایكتیٌعٍ کؽم ظئعی

 

, ایللؽ زكؽتیٌی چکعییین,              آیالؼ

! ثئلَ ثبش,              اّؾّ ظؤًوْل ثیْفب یبؼ

,              گؤؾل لؽٍ قؽضْل گؿهک آؼ ظئییل

! ثبش,              آقیلیجعی گْهْل کوؽ ثئلَ

 

, یئتعین یبقیٌَ,              اّضْظّم علیفی

َ لؽ ضْة یبؼانیؽ یب قیٌَ ,              نْش هو

,              کبهیل اّّچْ ثؽقیٌَ یب قیٌَ

! ثبش, ظایبًویهبم ثئلَ,              ؼًدجؽیٌن

 

, کبم آلوبظین ظًّیبظا;              کؽم ظئیؽ

. عْهْؼ ّئؽظین هي ثبظا,              خفب چکعین

,              هدٌْى کیوی ظّالًیؽام ظًّیبظا

! ثبش, پیؽاى اّلعّم ثئلَ,              لْخبلویهبم

 

. قئْیٌعیییٌٌي ظًّْة یئؽیٌعخَ لبلعی.    ايلی ظؤًْة کؽهی گؤؼظّ

: قبؾی ظؤنًَْ ثبقیت ظئعی. آیبغب لبؼا گئییٌیت-ايلی ثبل ظاى, کؽم ثبضعی کی

 

یبؾ آیالؼی گلٌعٍ ,              اّل ثبُبؼ

. گئعیعین ثبغ الؼا قٌی,              آالیعین

 

                            

 

  

             خولَ لْل الؼ هْؼاظیٌی آالًعا 

.              لبل ظیؽایعین یبنیل ظاغ الؼا قٌی



 

,              خبهبلیي ضْثلْغْ هبت ائلؽ هبُی

,              گؤي لؽٍ ظایبًیؽ آنیغیي آُی

, گئیوَ قییبزی, یبنی لی-             گئییي آل

.              زبق ًًیت ائیلكیي آغالؼا قٌی

 

, گئؽچکعی قؤؾّم:              ظؼظ لی کؽم ظئیؽ

,              ثْ هلْل کؤًلْهْ نبظ ائلؽ اّؾّى

ظیٌعٍ اّؾّم ,              لیؿاؼیت آلوب الؼ

.              ائٌعیؽیعین یبنیل ثبغ الؼا قٌی

 

یْلْ ثْؼا ظاى .    قي ظئوَ ثْ گْى زلت پبنبقی گؿهیَ چیطیجویم

- ظؼظ لی اّضْ-ظاؼغبًیي ثبغیٌعا ثیؽ خبّاى اّغالى ظؼظ لی, ثبضعی کی. ظّنعّ

آتیٌی قْؼظّ ظّؾ ثبغیي . پبنبیب تْضًْعّ, ثْ. ثیؽ لیؿ ظا لْالق آقیؽ, یْؼ

لبچیت , ایهیي اّقتْ آچیلوبقیي ظئیَ, ايلی آظام گلعیییٌی گؤؼخک. ایچیٌَ

: ظئعی, پبنب آلعی کؽهیي ثبنیٌیي اّقتًْْ. گئتعی

? ثْؼاظا ًَ لبییؽیؽقبى? ظئ گؤؼّم کین قي   _ 

َ ظی کؽم یئٌَ ظٍ خبّاة . پبنب ثیؽ ظٍ قْؼّنعّ.    کؽم ظیٌو

َ ظی : پبنب ثیؽ ظٍ غضجلَ قْؼّنبًعا قبؾی قیٌكیٌَ هیي ظیؽیت ظئعی. ّئؽه

 

, فلک ظى-             نیکبیتین ّاؼظی چؽضی

. ثْکعّ ثئلیوی,              ظبلین فلک ایعی

,              عؿل ثْلجْل کیوی فؽیبظ ائعؼکي

.              ایٌعی الل ائیلعی نیؽیي ظیلیوی

 

, ظؤًعّ ثْؼیبًب,              یبًعی خییؽخییین

, ظؤًعّ اّهوبًب,              آضعی چئهوین یبنی

,              گتیؽظی لؽ هٌی ئْلْ ظیْاًب

. الیوی,              ثبغالظی الؼ آیبغیوی

 

,              ظؼظ لی کؽم لْیعّ ثبنی لبظایب

َ ظی ضلْت اّظایب ,              یبؼ ایلَ گئتو

, ضْظایب-             چْش نْکْؼ لؽ اّلكْى ثبؼی

.              گؤؾّم ایلَ گؤؼظّم ايلی یبؼیوی

 

َ قي ثبنمب ثیؽ ,    پبنب ظلتلَ لْالق آقیت گؤؼظّ یْش ثْؼظا ًَ ایكَ ظئی

:              ظئعی. هكئلَ ّاؼ

 

                            

 



  

? ظؼظیي ًعی? ظئ گؤؼّم کین قي, آنیك   _ 

:    کؽم ظیٌوویم قْفی ظئعی

َ لی ضیبظ ضبًیي اّغلْظّ, پبنب قبغ اّلكْى   _  , ًئچَ ایلعی کی. ثْ گٌد

آضیؽظا گلیت . ظییبؼ گؿیؽ-اًّْى ظالیٌدب ظییبؼ. کئهیهیي لیؿیٌب آنیمعی

قیؿ گلیت , قئْگیلیكی ایلَ گؤؼّنوک ایكتییؽظی کی. ثْؼظا قئْگیلیكیٌی تبپیت

. چیطعیٌیؿ

:    پبنب قْؼّنعّ

? لیؿ ظا ثًْْ ایكتییؽهی   _ 

:    قْفی ظئعی

. قْؼّنب ثیلؽقیٌیؿ, ثلی   _ 

. لیؿیٌی ظا چبغیؽت ظیؽظی, کئهیهی ظٍ,    پبنب اّ قبعت ثیؽ ععالت ظیْاًی لْؼّة

: لیؿا ظئعی

? قي ثْ اّغالًی قئْیؽ قٌوی, لیؿین   _ 

:    ايلی ضبى پبنبًیي آیبق الؼیٌب ییطیلیت ظئعی

آتبم هٌی اًّب . پبنب ثْ هٌین قئْگیلیوعی, قٌَ لْؼثبى اّلْم   _ 

. ثیؿی فؽاق اّظًّب یبى ظیؽیؽ, ّئؽهییت

:    پبنب اّؾًّْ کئهیهَ تْتْة ظئعی

? ًییَ لیؿیٌی اًّب ّئؽهیؽ قي   _ 

:    کئهیم ظئعی

ایکیٌدی ظٍ هٌین لیؿین . اّ هْقلوبى, هي گبّّؼام, اّال   _ 

. ًیهبًلیعی

: ايلی ظى قْؼّنعّ کی,    پبنب ظؤًعّ

? قي ًیهبًلیویكبى, لیؿین   _ 

:    ايلی ظئعی

آًدبق . هٌی ثْؼاظا اّؾلؽی گْخلَ ثیؽ اّغالًب ًیهبى لْیْة الؼ, پبنب   _ 

. هي کؽم ظى ثبنمبقیٌب گئتویدین

:    پبنب ظئعی

. گؽک لیؿی ّئؽٍ قي اًّب. ثْى الؼا ظلن ائتعیییي ثكعی, کئهیم   _ 

: ظئعی,    کئهیم گؤؼظّ آیؽی یْل یْضعّ

. زبضؽلیك گؤؼّم, هٌَ اّچ گْى هؤُلت ّئؽ! ثبل اّقتَ   _ 

:    خبهبعت یئؽثیئؽ ظى لیهمیؽظی کی

. یئٌَ ظٍ لبچبخبق, هؤُلت ّئؽهَ   _ 

:    پبنب ظئعی

. لبچوبؾ, یْش   _ 

:    قًْؽا اّؾًّْ کئهیهَ تْتْة ظئعی

, گئت. اّؾ لیؿ الؼیویي یبًیٌعا قبضالیبخبغبم, اّچ گْى ايلیٌی ثْؼاظا   _ 

.  اّچ گْى ظى قًْؽا تْیعّ. زبضؽالل

                            

 



  

ایٌعی ُبهی . زبضؽلیك ثبنالًعی.    ُبهی پبنبًیي ثْ تعثیؽیٌی ثیٌعی

. ائهیت کئهیم ظى, تْیب زبضؽالنوبلعا اّلكْى

َ گؽ تئؿ لیؿا لیؽهیؿی ضبؼا ظاى ثیؽ . اّؾّ ظٍ قئسؽکبؼ ایعی,    کئهیم چْش زیل

َ لؽ تیک ظیؽظی. ظّى زبضؽالتعی اّچًْدْ گْى . ظؤنًَْ تیلكیوجٌع ظّیو

: قًْؽا ظا ظئعی, اّؾ الیلَ ظًّْ اًّب گئي ظیؽظی, ايلی ًیي یبًیٌب گلیت

! ضْنجبضت اّل. قي اّؾ هْؼاظیٌب چبتعیي, هي چْش نبظام کی, لیؿین   _ 

اگؽ ثْ , ثبثبلین ثْیًٌْب. آًدبق قٌٌي آضیؽیٌدی ثیؽ ضبُیهین ّاؼ

َ لؽی اّؾّى آچكبى َ لؽی کؽم آچكیي, ظّیو . لْي ظّیو

, لیؽش گْى لیؽش گئدَ چبلعی الؼ. پبنبًیي اهؽی ایلَ تْي ثبنالًعی,    ثلی

. ايلیٌی کؽهَ ّئؽظی لؽ, هدلیف کئچیؽتعی لؽ, اّیٌبظی الؼ

, ايلی ضبى آلطبؼایب ثْؼًّْة,    کؽم گلیي اّتبغیٌب گیؽیت گؤؼظّ کی

کؽم ثْ گؤؾللییی . اّؾًَّ ظٍ یئتویم یئعظی للن ایلَ ثؿک ّّؼّة

: گؤؼک ًَ ظئعی, ايلی ضبًعا گؤؼى کیوی قبؾیٌی آلیت

 

                  قئْظییین ثبل ظاى آیبغب 

.                   آل لیؽهیؿی گئییٌیجعی

ظالیٌب -                  یبؼانیؽ لعظی

. لیؽهیؿی گئییٌیجعی,                   نبل

 

, آًبلیعی,                   آتبلیعی

, قًْبلیعی,                   اّؼظکلیعی

,                   لْالق الؼی تبًبلیعی

.                   لل لیؽهیؿی گئییٌیجعی

 

,                   ثبظٍ ظّلْظّ ایچویَ

, آغبج اکویَ, فیعاى,                   گْل

,                   ّاضتی گلیجعی آچوبغب

.                   گْل لیؽهیؿی گئییٌیجعی

 

, یبنب, قئْظیدییین,                   یبنب

,                   ًَ یبؾیلكب گلؽ ثبنب

لْنب -                  آل یبًبلعا لْنب

.                   ضبل لیؽهیؿی گئییٌیجعی

 

,                   کؽم ظظٍ گلعی قیؿٍ

,                   لعم ثبقعی ائْیٌیؿٍ

,                   هبیل اّلعّ آال گؤؾٍ

.                   آل لیؽهیؿی گئییٌیجعی

 



                            

 

  

ایکی آنیك . ايلی ًیي ثْیًٌْْ لْخبلالظی,    کؽم قؤؾًّْ تبهبم ائلییت

ّ لؽ, گؤؼّنْة : ايلی ظئعی. اّپْنع

ثیؽیویؿٍ -چْش خفب ظاى قًْؽا آضیؽظا ثیؽ, نْکْؼ اّلكْى, خبى کؽم   _ 

. چبتعیك

. اّتبلعا تکدَ کؽهلَ ايلی لبلعی. آظام الؼ ظاغیلیت گئتعی لؽ,    ثلی

: ايلی ظئعی

َ لؽیٌی قي آچبقبى, آتبم ثبثبل قبلیت کی, کؽم خبى   _  . ظًّْهْى ظّیو

َ ظی.    کؽم ایؽٍ لی گلعی َ لؽی آچب ثیلو ايلی ًَ . ًَ لعؼ ائلعی ظّیو

َ ظی َ لؽی آچب ثیلو َ لؽٍ , آلعی کؽم. لعؼ چبلیهعیكب ظّیو گؤؼک ظّیو

:       ًَ ظئعی

 

, ظاظ ائیلؽم الیٌٌي,              آهبى فلک

. هي اّلعّم,              آچیلكیي ايلی ظى ظّیوَ

, کؽم آلیهبؼ,              ايلی ضبى آغلییبؼ

. هي اّلعّم,              آچیلكیي ايلی ظى ظّیوَ

 

, نبٍ الؼیي نبُی,              آغب الؼ آغبقی

,              هٌَ کؤهک اّلكْى گؤي لؽیي هبُی

,              ایوبًكیؿ کئهیهیي ثْظّ هتبزی

. هي اّلعّم,              آچیلكیي ايلی ظى ظّیوَ

 

.    کؽم ثئلَ اّضْیبًعا ايلی ًیي یبضب قیٌعاکی ظّیوكی ًیي ثیؽی آچیلعی

:    آلعی کؽم

 

,              کئهیم لبثبغیوعا ثیؽ لبؼا ظّهبى

.              چبغیؽؼام هؤّالًی زبلیوعی یبهبى

, ایوبم,              هْنکْل لؽی آچبى پیغوجؽ

. هي اّلعّم,              آچیلكیي ايلی ظى ظّیوَ

 

َ ًیي ثیؽی ظٍ آچیلعی اهب اّ ثیؽی ظّیوَ .    کؽم ثئلَ ظئیٌعٍ ظّیو

: آغالیب ظئعی-کؽم آغالیب. اّ قبعت ثبغالًعی

 

َ لؽ ظى کٌعی ّاؼ,              آتبى کئهیم . کیلك

َ گؽظی . فٌعی ّاؼ, ثیلوک اّلوْؼ,              زیل

َ ًیي قک قي قککیؿ ثٌعی ّاؼ .              ثیؽ ظّیو

. هي اّلعّم,              آچیلكیي ايلی ظى ظّیوَ

 



َ لؽ آضیؽا کیوی آچیلعی ثیؽ ظّیوَ لبالًعا یئٌَ .    ثئلَ ظئیٌعٍ ظّیو

: ظئعی, آلعی کؽم. ثبنب کیوی ظّیولٌعی

                            

 

  

! لبؼیي اؼیكیي, ظاغ الؼ,              ثبُبؼ اّلدبق

! عْهؽّى ثْ لْؼثتعٍ چْؼّقْى,              کؽم

! الیي لْؼّقْى,              ظّیوَ کكي غؼگبؼ

. هي اّلعّم,              آچیلكیي ايلی ظى ظّیوَ

 

َ لؽ یئٌَ ظٍ ثیؽ ظّیوَ لبالًبخبى آچیلعی کؽم ثیؽ ثٌع ظٍ .    ظّیو

قؤؾ لْؼتبؼاى کیوی یئٌَ . ایم تؽقیٌَ اّلعّ. آضیؽیٌدی ثٌع آچیلكیي, اّضْظّ کی

َ لؽ ثبنب لعؼ ظّیولٌعی َ لؽ آچیلعی-ثئلَ. ظّیو - ثبغ, ثئلَ ظّیو

. آضیؽیٌدی ظّیوَ آچیالًعا ثیؽ اّظ چیطیت کؽهیي قیٌكیٌَ ظّنعّ, الًعی

اّؾًّْ یئییت , فغبى ائلییت آغالهبغب-ايلی ظاظ. کؽم ثبنالظی یبًوبغب

یبًب ًَ -گؤؼک یبًب, کؽم ايلیٌی ثئلَ گؤؼًعٍ آلعی. تؤکویَ ثبنالظی

:            ظئعی

 

! گل آغالهب, گل, ايلین,                گل

!.. یبًیؽام, ايلین,                یبًیؽام

,                خییؽین اّظظا ظاغالهب

!.. یبًیؽام, ايلین,                یبًیؽام

 

,                ثیؽ آتم ظّنعّ خبًیوب

, گلكیي یبًیوب,                آًبم یْش

,                ائللؽ آغالقیي زبلیوب

!.. یبًیؽام, ايلین,                یبًیؽام

 

,                چکعیدیین ظؼظلَ الن

,                هٌٌي ایجؽت آلكیي عبلن

,                ثئلَ چبلیٌیجعی للن

!.. یبًیؽام, ايلین,                یبًیؽام

 

, قؤیلٌیؽ آظین,                کؽهن

,                عؽنَ چیطیجعی فؽیبظین

,                الیوٌي گئتعی هْؼاظین

!.. یبًیؽام, ايلین,                یبًیؽام

 

َ ظى ظیؽًبغب کؽهی ثْؼّظّ فؽیبظیٌب خبهبعت -ايلی ًیي ظاظ.    آلّْ تپ

ّ الؼ-ُبهی ظاى لبثبق ايلی ًیي تبي. تؤکْلْة گلعی . تْل الؼی ایچؽییَ ظّلْنع



تبهبم یبًیت . آًدبق کؽهیي آلًّّْْ قؤًعّؼهک هْهکْى اّلوبظی

تؤکَ -گؤؾ یبنیٌی تؤکَ, ايلی پؽیهبى قبچ الؼیٌی قیٌكبؾ ائلییت. کْل اّلعّ

:          گؤؼک لیؿ الؼا ًَ ظئعی

                            

 

  

, هٌین هْنکْل زبلیوب, لیؿ الؼ,              ثبضیي

. قبلعی هٌی ثْ ظؼظٍ,              یبًعی کؽم

, ثْکعّ ثئلیوی,              ایعی لبهتیوی

... قبلعی هٌی ثْ ظؼظٍ,              یبًعی کؽم

 

?              ثیؿٍ زبق ظاى ثیؽ ایٌبیت اّلْؼهْ

?              هبخؽاهیؿ ضْل ؼّایت اّلْؼهْ

?              هسهؽظٍ گؤؼّنوک لیكوت اّلْؼهْ

... قبلعی هٌی ثْ ظؼظٍ,              یبًعی کؽم

 

, ایتیؽهیهن هؽظیوی,              هي ايلیین

, ضبؼ آلیجعی یْؼظّهْ,              ثْلجْل ئْچْة

, گؤؼّم اّؾًّْ,              آچیي هؿاؼیٌی

... قبلعی هٌی ثْ ظؼظٍ,              یبًعی کؽم

 

ايلی ظٍ , لیؿ الؼ پبنبیب ضجؽٍ لبچوبلعا اّلكْى الؼ.    قؤؾ تبهبم اّلعّ

. ائهیت کئهیم ظى, تٌِب آغالهبلعا-تک

:    کئهیم آؼّاظیٌی چبغیؽیت ظئعی

. یبًیت کْل اّال, گؽک اّ. کؽم ظى ثیؽ ضجؽ ثیل, گئت   _ 

ثیؽ تسؽ پٌدؽٍ ظى ايلیٌی , لبچب اّؾًّْ یئتیؽیت-   کئهیهیي آؼّاظی لبچب

َ ظی : آًبقی ضجؽ آلعی. گلعی پٌدؽیَ, ايلی گؤؼظّ گلي آًبقیعی. قكل

? یْضكب کؽم قٌی آلعاظیت لبچیت? ًییَ آغالییؽقبى, لیؿین   _ 

گؤؼک آًبقیٌب ًَ ,    آًبقی ثئلَ ظئیٌعٍ ايلی کؽهیي قبؾیٌی گؤتْؼّة

:  خبّاة ّئؽخک

 

, آًب,              هللا قیؿٍ ّئؽقیي ثال الؼ

! کؽم یبًعی ظئییي آغالؼام,              آًب

َ لؽ,              لبى آغالییؽ ثبغعا گْل لؽ , الل

! کؽم یبًعی ظئییي آغالؼام,              آًب

 

,              هٌی آغالؼ لْیعّؾ خبّاى ّاضتیوعا

,              لبؼا الؼ یبؾظیٌیؿ هٌین ثبضتیوعا

, تبضتیٌعا-             آتبم تبؼهبؼ اّلكْى تبخی

! کؽم یبًعی ظئییي آغالؼام,              آًب



 

,              گؤظک ائتعیؿ قیؿ ايلی ًیي ظیلیٌی

?              ثْلجْل اّالى ثْؼاضبؼهی گْلًْْ

,              گؤؾّهلَ گؤؼّؼم کؽم کْلًْْ

! کؽم یبًعی ظئییي آغالؼام,              آًب

                            

قي . ثبنیٌب تؤکعّ, کؽهیي کْلًْْ اّّّخالییت,    ايلی ثًْْ ظئییت

آًبقی اًّْ . ايلی ًیي قبچی اّظ آلعی. ظئوَ کْلْى ایچیٌعٍ ُلَ لْؼ لبلیجویم

ايلی تئؿ لبپیٌی ظال ظاى . ایچؽی گیؽقیي, قؤًعّؼهک اّچْى لبپییب لبچعی کی

ًَ لعؼ ائلعی لؽ . ُبهی تؤکْلْة گلعی. کئهیهیي آؼّاظی لیهمیؽظی. ثبغالظی

َ ظی لؽ . کؽهیي کْلًَْ لبؼیهعی, ايلی ظٍ یبًیت کْل اّلعّ. لبپیٌی آچب ثیلو

   پبنب کئهیهیي ظٍ آؼّاظیٌیي ظا تمًیؽیٌی اّؾًَّ اّضْیبى ظاى قًْؽا ُؽ 

. کؽم ایلَ ايلی ًیي کْلًْْ قبًعیغب ییغعی الؼ. ایکیكی ًیي ثْیًٌْْ ّّؼظّؼظّ

ـ ظیؽظی الؼ, لیؽش گئدَ یبـ قبضالییت, لیؽش گْى اّقتًْعٍ , کْلْ ثیؽ لجیؽظٍ ثب

.  قْفی ظٍ اّلًْدَ ثْ گًْجؿظٍ هْخّْؼ لبلعی. ظٍ ثیؽ گًْجؿ تیک ظیؽظی لؽ
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DASTANLARI 
 

 

 

 

  

 

  

               USTADNAMƏ 

 

 

          Dəli könül, məndən sənə əmanət, 

          Demə bu dünyada qalım _ yaxşıdı. 

          Bir gün olar qohum-qardaş yad olu, 

          Demə ulusum var, elim yaxşıdı. 

 

          Məclisə varanda özünü öymə, 

          Şeytana bac verib, kimsəyə söymə, 

          Qüvvətli olsan da yoxsulu döymə, 

          Demə ki, zorluyam, qolum yaxşıdı. 

 

          Qoçaqdan olubsan, qoçaq olgunan, 

          Qadadan, baladan qaçaq olgunan, 

          Sən açıq ol, mərd ol, alçaq olgunan, 

          Demə varım çoxdu, pulum yaxşıdı. 

 

          Xəstə Qasım kimə qılsın dadını? 



          Canı çıxsın, özü çəksin odunu, 

          Yaxşı igid yaman etməz adını, 

          Çünki yaman addan, ölüm yaxşıdı. 

 

Ustadlar ustadnaməni bir yox, iki deyər, biz də deyək iki olsun. 

 

          Vaxt olar qalxarsan ərşə, asmana, 

          Vaxt olar havadan enərsən, könül! 

          Vaxt olar düşərsən çənə, dumana, 

          Vaxt olar, hər işi qanarsan, könül! 

 

          Vaxt olar çıxarsan Məcnun dağına, 

          Vaxt olar düşərsən qəm yığnağına, 

          Vaxt olar yüz atəş kar etməz sana, 

          Vaxt olar alışıb yanarsan, könül! 

 

          Vaxt olar Məhəmməd tez gələr coşa, 

          Vaxt olar heç əlin getməz bir işə, 

          Vaxt olar dönərsən dəmirə, daşa, 

          Vaxt olar şişə tək sınarsan, könül! 

 

                          

 

  

   Ustadlar ustadnaməni iki yox, üç deyər, biz də deyək üç olsun. 

 

             Salam verib bir məclisə varanda 

             Yaxşı əyləş, yaxşı otur, yaxşı dur. 

             Dindirəndə kəlmə-kəlmə cavab ver, 

             Görən desin: bərəkallah, yaxşıdır. 

 

             Mənəm deyənləri tanı elində, 

             Igidin saxası gərək felində 

             Pis övladlar yaxşı ata yerində, 

             Qalmağından qalmamağı yaxşıdır. 

 

             Ay Ululu Kərim, söz yerdə qalmaz, 

             Nakəs təkəbbürlər dost qədri bilməz, 

             Dayan demək ilə namərd əylənməz, 

             Hər kəstənin özü bilən yaxşıdır. 



 

   Sizə haradan danışım, Gəncə şəhərindən. Gəncə şəhərində kimdən, 

Ziyad xandan. 

   Ziyad xanın övladı yox idi. Həmişə övlad dərdi çəkirdi. Övladsız- 

lıqdan qəlbi açılmırdı, üzü gülmürdü. Vəziri Qara keşiş də o gündə 

idi. Lap su çuxuru tapmışdı. Bir gün Xan Qara keşişlə bağda oturmuşdu. 

Keçmişdən, gələcəkdən söhbət eləyirdilər, dərdləşirdilər. 

   Ziyad xan dedi: 

   _ Keşiş, nə sənin övladın var, nə mənim. Öləndən sonra bizim 

çırağımızı kim yandıracaq? Gəl fağır-füğəranın qarnını doyduraq, 

nəzir-niyaz verək, bəlkə Allah bizə bir övlad verdi. Özü də indidən 

arada şərt qoyaq. 

   Keşiş dedi: 

   _ Nə kimi şərt desən razıyam, təki övladımız olsun. 

   Ziyad xan dedi: 

   _ Əyər mənim qızım, sənin oğlun oldu, mən qızımı sənin oğluna 

verim; yox, sənin qızın, mənim oğlum oldu, sən qızını mənim oğluma 

ver. 

   Keşiş razı oldu. Kağız yazıb, qol qoyduqdan sonra hərə öz otağına 

getdi. 

   Səhərisi gün Ziyad xan Gəncə əhlini, fağır-səğirən hər nə ki var, 

bir yerə cəm elədi, qarınların doydurdu, əyinlərin geyindirdi, əlsiz- 

ayaqsızlara pul verib, yola saldı.  

 

                             

 

  

   Doqquz ay, doqquz gün, doqquz saat, doqquz dəqiqə, doqquz sa- 

niyə keçəndən sonra Ziyad xanın bir oğlu, Qara keşişin də bir qızı 

dünyaya gəldi. Ziyad xan əyan-əşrəfi toplayıb, şadyanalıq keçirtdi, 

oğlanın adını Mahmud, qızın adını Məryəm qoydular. Uşaqları tapşır- 

dılar dayələrə. Necə deyərlər, nağıl dili yüyrək olar. Uşaqlar böyüyüb 

səkkiz yaşa çatdılar. Ziyad xan oğlunu molla yanına qoydu. Qara keşiş 

də qızını özü oxutmağa başladı. 

   Ay dolandı, il keçdi, Mahmudla Məryəm on beş yaşına çatdılar; 

amma bu on beş ilin ərzində nə qız oğlanı görmüşdü, nə də oğlan qızı. 

Mahmud gününü lələsi Sofi ilə keçirirdi. Bir gün Mahmud lələsi 

Sofiyə dedi: 

   _ Sofi, get atamdan izn al, mən ova çıxmaq istəyirəm. 

   Sofi gedib, Mahmudun sözünü Ziyad xana yetirdi. Ziyad xan izn 



verdi. Mahmud at mindi, tərlanını da qolunun üstünə alıb, şəhərdən 

çıxdı. Bir qədər yol getdikdən sonra Mahmudun tərlanı qolunun üstün- 

dən qalxdı, bir qəşəng quşu qabağına qatıb, özünü vurdu ağacların 

arasına. 

   Mahmud dedi: 

   _ Sofi, sən atımı saxla, mən tərlanın dalısınca gedim, görüm hara 

qondu? 

   Sofi atların yanında qaldı. Mahmud düşdü quşun dalınca. Mahmud 

tərlanını axtarmaqda olsun, sizə deyim keşiş qızı Məryəmdən. 

   Məryəm bağa seyrə çıxmışdı. Sərv ağacının yanına çatar-çatmaz 

gördü ki, bir tərlan gözəl bir quşu qabağına qatıb qovur. Quş özünü 

yetirib, soxuldu Məryəmin qucağına. Məryəm tez quşu tutdu. Tərlan 

özünü yetirdi, istədi quşu Məryəmin əlindən alsın, Məryəm tərlanı da 

tutdu. 

   O biri tərəfdən Mahmud ağacların arasıynan gəlib, bu bağa çıxdı. 

Baxdı ki, bağ nə bağ?.. Gül bülbülü, bülbül gülü çağırır. Ağaclar 

çiçəkləyib, nərgizlər baş qaldırıb. Mahmud bir qədər irəli gedib gördü 

ki, sərv ağacının altında maral misal bir qız yüz naz-qəmzə ilə daya- 

nıb. Qaşlar kaman, gözlər qara, burun hind fındığı, sinə Səmərqənd 

kağızı. Mahmud gördü tərlanı da bu qızın əlindədi. Mahmud irəlilə- 

mək istəyəndə Məryəm geri dönüb onu gördü. Kaman qaşlarını çatıb, 

qəzəbli-qəzəbli dedi: 

   _ Oğlan, kimsən? Iznsiz bu bağa niyə girmisən? 

   Mahmud aldı sinə sazını, görək tərlanını qızdan necə istəyir: 

                             

 

  

   Aldı Mahmud: 

 

             Ay gözəl qız, səd afərin əslinə, 

             Alagözlüm, tərlanımı gətir ver! 

             Mənəm o tərlanın ovçu səyyadı, 

             Alagözlüm, tərlanımı gətir ver! 

 

   Mahmud belə deyəndə qız bildi ki, tərlan bununkudu. Qara saçla- 

rından üç tel ayırıb, sinəsaz əvəzində sinəsinə basdı, görək ona nə 

cavab verdi. 

   Aldı Məryəm: 

 

             Mən bilirəm bu tərlanın işini, 



             Kərəm eylə, tərlanını gəl apar! 

             Tərlan gərək yesin ovun döşünü, 

             Kərəm eylə, tərlanını gəl apar! 

 

   Aldı Mahmud: 

 

             Əyninə geyibsən gözəl darayı, 

             Şana alıb tellərini darayı; 

             Səyyad olan tərlanını arayı, 

             Alagözlüm, tərlanımı gətir ver! 

 

   Aldı Məryəm: 

 

             Ovun olub bədənindən yaralı, 

             Bülbül olan gül görməsə, saralı; 

             Nə üçün durubsan məndən aralı? 

             Kərəm eylə, tərlanını gəl apar! 

 

   Aldı Mahmud: 

 

             Mahmud deyər, nələr gəldi başıma, 

             Gedim söyləyimmi tayı-tuşuma?.. 

             Ovum sənsən, gözəl, çıxdın qarşıma, 

             Alagözlüm, tərlanımı gətir ver! 

 

   Aldı Məryəm: 

 

             Əsli dedin, gözəllərin gözüyəm, 

             Aşıqların söhbətiyəm, sözüyəm, 

 

                            

 

  

             Adım Məryəm, Qara Keşiş qızıyam, 

             Kərəm eylə, tərlanını gəl apar! 

 

   Söz tamama yetdi, qız dedi: 

   _ Oğlan, kərəm elə, tez çıx buradan get, keşiş babam gəlib bizi 

görməsin. 

   Mahmud dedi: 



   _ Bu gündən mənim adım Kərəm olsun, sənin adın Əsli. Indi qu- 

şumu ver, varım gedim. 

   Aldı Əsli cavabında görək nə dedi: 

 

             Kərəm, quşun uçdu qondu budağa, 

             Kərəm oğlan, kərəm eylə, quşun al! 

             Gözlərinə verrəm qurban, sadağa, 

             Kərəm oğlan, kərəm eylə, quşun al! 

 

             Mənimlə durubsan qabaq-qabağa, 

             Olum qamətinə qurban sadağa, 

             Ziyad xan oğluna olmaz qadağa, 

             Kərəm oğlan, kərəm eylə, quşun al! 

 

             Bülbüllər oxuyur baharın fəsli, 

             Gözlərin olubdu canımın qəsdi, 

             Adım Məryəm idi, sən qoydun Əsli, 

             Kərəm oğlan, kərəm eylə, quşun al! 

 

   Söz tamama yetdi. Kərəm qıza, qız da Kərəmə aşiq oldu, əhdü- 

peyman elədilər. 

   Kərəm barmağındakı üzüyü qıza, qız da ipək dəsmalını Kərəmə 

verdi. Kərəm Əslinin gözlərindən öpmək istəyəndə Əsli geri çəkildi. 

Saçlarından iki tel ayırıb, sinəsaz elədi, görək nə dedi: 

 

             Nə gəzirsən məlul-məlul bu yerdə? 

             Aman Kərəm, məni rüsvay eyləmə! 

             Səni mənə qismət eyləyib Xuda, 

             Aman Kərəm, məni rüsvay eyləmə! 

 

   Kərəm qızın yalvarmağına baxmayıb, onu qucaqladı. Əsli bir təhər 

onun əlindən qurtarıb dedi:      

 

                            

 

  

             Heç olurmu bu yerlərdə belə iş? 

             Keşiş babam duyub eyləyər təftiş, 

             Öpdün də qucdun da, artıq var, sovuş, 

             Aman Kərəm, məni rüsvay eyləmə! 



 

   Kərəm özünü saxlaya bilməyib, əl atdı qızın incə belinə. 

   Əsli dedi:  

 

             Doymamışam şəkər kimi dilindən, 

             Qorxum yoxdu mənim heç də ölümdən, 

             Sarılıbsan incə miyan belimdən, 

             Aman Kərəm, məni rüsvay eyləmə! 

 

             Ağam Kərəm, paşam Kərəm, xan Kərəm! 

             Alış Kərəm, tutuş Kərəm, yan Kərəm! 

             Əslin olsun sənə qurban, can Kərəm, 

             Aman Kərəm, məni rüsvay eyləmə! 

 

   Söz tamam oldu. Kərəm onunla halal-hümmət elədi, Sofinin 

yanına qayıtdı, atını minib şəhərə gəldi. Öz mənzilində Əsli deyib 

gizli-gizli ağlamaqda olsun, sizə deyim Ziyad xandan. 

   Ziyad xana xəbər çatdı ki, oğlun xəstələnib, neçə gündü ki, 

mənzilinnən bayıra çıxmır. Haman saat Ziyad xan qalxıb, oğlunun 

yanına gəldi, xəbər aldı: 

   _ Oğlum, dərdin nədi? 

   Kərəm dedi: 

   _ Ata, izn ver, dərdimi saz ilə deyim, dilnən desəm dilim alışıb yanar. 

   Ziyad xan izn verdi. 

   Aldı Kərəm, görək atasına nə dedi: 

 

             Keşiş bağçasında bir gözəl gördüm, 

             Ağlımı başımnan aldı, nə çarə? 

             Darayıb zülfünü, töküb üzünə, 

             Sərimi sövdaya saldı, nə çarə? 

 

             Mən də bildim bu bir tərsa qızıdı, 

             Səhərdən parlamış dan ulduzudu, 

             Yaşılbaş sonadı, göllər qazıdı, 

             Ağlımı başımnan aldı, nə çarə? 

                            

 

  

             Dərdli Kərəm deyər fürqətim qatı, 

             Kəskindi qılıncı, yüyrəkdi atı, 



             O Isəvi, mən Məhəmməd hümməti, 

             Atəşi sərimdə qaldı, nə çarə? 

 

 

   Söz tamam oldu, Ziyad xan dedi: 

   _ Oğul, sənin dediklərindən mən bir şey başa düşmədim. Əyər 

aşıqsan, de görüm kimi istəyirsən, sənin üçün alım. 

   Kərəm üç yaşında uşaq kimi başladı ağlamağa. Ziyad xan oğlunun 

yanından çıxıb, bir baş divana gəldi, taxtına çıxıb əmr verdi ki, hər kim 

mənim oğlumun dərdini bilə, mən onu dünya malından qəni elərəm. 

   Şəhərdə təbib qalmadı gəlməmiş ola, amma heç kim Kərəmin 

dərdindən bir şey anlaya bilmədi. 

   Bir gün Kərəm oturmuşdu bağda özü də çox damaqsızdı. Bir qarı 

eşitdi ki, Ziyad xanın oğlu xəstədi, heç kim də onun dərdini tapa 

bilmir, dedi: 

   _ Hər nə olur-olsun gərək mən Kərəmin dərdini tapam, bəlkə 

Ziyad xan mənə bir qırmızı donluq verə. 

   Qarı əsasın əlinə alıb, özün yetirdi Ziyad xanın bağına, gördü 

Kərəm çox qəmgin oturub, gözləri yol çəkir, dedi: 

   _ Oğul, şəhərin gəlinləri, qızları, oğlanları Gülşən bağına seyrə 

çıxıblar, sən nə üçün burada tək-tənha oturubsan? 

   Kərəm dedi: 

   _ Qarı nənə, sənnən bir söz soruşacağam. Ancaq bu söz ikimizin 

arasında qalmalıdı. 

   Qarı dedi: 

   _ Oğul, qarı ki var, bir ovuc darıdı. Hara səpələsən, elə oradaca 

qalar. Sən sözünü de! 

   Kərəm dedi: 

   _ Nənə, o qızların içində keşişin qızı da olacaqmı! 

   Qarı dedi: 

   _ Olacaq! 

   Kərəm dərinnən bir ah çəkdi. Qarı işi başa düşdü, bildi ki, Kərəm 

Məryəmə aşıqdı. Balağını qatlayıb, özünü Ziyad xana yetirdi, dedi: 

   _ Ziyad xan, oğluvun dərdini bilmişəm. 

   Ziyad xan soruşdu: 

   _ Oğlumun dərdi nədi?      

 

                            

 

  



   Qarı dedi: 

   _ Oğlun keşiş qızı Məryəmə aşıq olub. 

   Ziyad xan işi yəqin eləyəndən sonra qarıya pul verib yola saldı, 

haman saat keşiş üçün adam göndərib, hüzuruna çağırtdırdı. Keşiş Ziyad 

xanın hüzuruna gəlib, ədəb-salamını yerinə yetirdi. Ziyad xan ona 

oturmağa yer göstərdi. Keşiş oturdu, Ziyad xan dedi: 

   _ Keşiş, mənim oğlum sənin qızına aşıqdı, bu gün-sabah gərək 

toylarını eləyək. 

   Keşiş dedi: 

   _ Mənim gözüm üstə! Ancaq mənə üç ay möhlət ver, tədarük 

görüm. 

   Ziyad xan razı olub, üstəlik ona bir üzük verdi ki, qıza versin. Keşiş 

üzüyü alannan sonra bir baş evinə gəldi, arvadını çağırıb dedi: 

   _ Arvad, Ziyad xan qızı əlimizdən alacaq. Gəl qaçaq! 

   Arvad razı oldu, haman gün evdə olan hər nə şeyləri vardısa 

satdılar, səhər açılmamış köç-küflətnən şəhərdən çıxıb qaçdılar. Onlar 

qaçmaqda olsun, sənə kimnən deyim, Sofidən. 

   Sofi işdən xəbərdar olan kimi Kərəmin yanına gəlib dedi: 

   _ Atan keşişin qızını sənə aldı, nişan da taxdılar. Kərəm bunu 

eşidən kimi sazını sinəsinə alıb dedi: 

 

             Vədəsi çatınca, süsən, sünbülün, 

             Səfasın çəkməyə dal gəlsin, getsin! 

             Sürəyin dünyanın zövq-səfasın, 

             Boyna dolanmağa qol gəlsin, getsin! 

 

             Süsən nədi, sünbül nədi, gül nədi, 

             Ağ üzündə qoşa-qoşa xal nədi, 

             Şəkər nədi, şərbət nədi, bal nədi, 

             Ver, ağzım içində dil gəlsin, getsin! 

 

             Dost bağında süsən, sünbül mənimdi, 

             Budağında ötən bülbül mənimdi, 

             Bağçada xar görməyən gül mənimdi, 

             Öpməkçün dodağa xal gəlsin, getsin! 

 

             Şah gəlib fəth etdi bu kərəm kanı. 

             Kərəmin aşığı, məşuqu hanı? 

             Qorxuram qaçırda Əsli cananı, 

             Qoyma üstə qeyr əl gəlsin, getsin! 



 

                            

 

  

   Söz tamam oldu. Kərəm yarı şad, yarı naşad mənzilinə keçib, düz 

üç ay gözlədi. 

   Bir gün butası yadına düşüb, sazını əlinə alıb, atasının yanına gəldi. 

   Ziyad xan xəbər aldı: 

   _ Oğul, belə gəlməyinin səbəbi nədir? 

   Kərəm sazını alıb, görək atasına nə dedi: 

 

             Aşdı getdi qarlı dağın ardına, 

             Xan Əslim yadıma düşdü, ağlaram. 

             Heç təbiblər çarə etməz dərdimə, 

             Xan Əslim yadıma düşdü, ağlaram. 

 

             Dağların burçusu mənə yurd oldu, 

             Meşəsində aslan oldu, qurd oldu, 

             Bu üç ay mənə bir böyük dərd oldu, 

             Xan Əslim yadıma düşdü, ağlaram. 

 

             Uca dağ başında ötüşür quşlar, 

             Maralım qaçıbdı, kimlər görmüşlər? 

             Dərdimi anlamaz qara keşişlər 

             Xan Əslim yadıma düşdü, ağlaram. 

 

             Hey ağalar, budu sözün əzəli, 

             Payız olar, bağlar tökər xəzəli, 

             Dərd anlamaz bu yerlərin gözəli, 

             Xan Əslim yadıma düşdü, ağlaram. 

 

             Dərdli Kərəm deyər, bu dərdim bitməz, 

             Yarımın sövdası sərimdən getməz, 

             Yüz min öyüd versəz, biri kar etməz, 

             Xan Əslim yadıma düşdü, ağlaram. 

 

   Söz tamam oldu. Ziyad xan dedi: 

   _ Oğlum, bu gün səbr elə, sabah keşişin qoyduğu iğrar tamamdı, 

yığışıb, birlikdə gedərik sənin butavu gətirməyə. 

   Ertəsi gün Ziyad xan böyük cah-cəlalnan yığışıb, keşişin evinə 



gəlməyə bina qoydular. Bir qədər yol gedəndən sonra Kərəm dedi: 

   _ Siz yavaş gəlin, mən atımı çapıb, sizdən qabaq gedəcəyəm. 

   Ziyad xan razı oldu. Kərəm atını çapıb, bir qədər getmişdi ki, yolda 

iki nəfər piyadaya rast gəldi. Kərəm onlardan xəbər aldı: 

 

                            

 

  

   _ Hardan gəlib, haralara gedirsiniz? 

   Dedilər: 

   _ Kənddə bir keşiş var, onun yanına getmişdik ki, kitaba baxdıraq, 

gedib gördük köç-külfətiynən köçüb gedib. 

   Kərəm belə eşidəndə az qala ağlı başınnan çıxdı. Bir qədər atını 

sürdü, gördü ki, qarşıdakı dağların başını duman bürüyüb. Atını saxla- 

yıb, görək dağlara nə dedi: 

 

             Xan Əslim Zəngidən fərar eləyib, 

             Yol verməyin, başı dumanlı dağlar! 

             Belə getmiş atası ilə anası, 

             Yol verməyin, başı dumanlı dağlar! 

 

             Qalxışdılar xanlar, ağalar toya, 

             Zənginin adamı batıbdı loya; 

             Uçubdu əlimdən bir ağca maya, 

             Yol verməyin, başı dumanlı dağlar. 

 

             Dərdli Kərəm bu eşq ilə bişmişdi, 

             Sevda üçün can-başından keçmişdi; 

             Əsli, keşiş Xoy üstünə köçmüşdü, 

             Yol verməyin, başı dumanlı dağlar! 

 

   Kərəm atını çapıb, özünü keşişin bağına saldı. Atdan düşüb, hər 

tərəfi gəzdi. Əslidən bir iz tapmadı; gördü ki, doğru deyirmişlər, lələ 

köçüb yurdu boş. Kərəmin dərdi tuğyan elədi. Aldı, görək nə dedi: 

 

             Gəldim dost bağına, eylədim nəzər, 

             Gördüm yarın bağçasında gül yeri. 

             Ağ buxağa dənə-dənə düzülmüş, 

             Ağlımı başımdan aldı xal yeri. 

 



             Çağırıram gecə-gündüz mən Cəlil, 

             Üstümüzdə qadir mövlam həm dəlil; 

             Ağ kəfəni qəmli, iynəsi məlul, 

             Bəlli yarın kəfənində əl yeri. 

 

             Ərz-halım yazdım mən Əsli dosta, 

             Onun üçün oldu könül şikəstə, 

             Yasdığı qan ağlar yorğanı yasda, 

             Döşək cavab verər məndə yol, yeri! 

 

                            

 

  

             Kərəmini atmış, yadları tutmuş, 

             Dərdini toplayıb, dərdimə qatmış, 

             Ala gözdən çağlayıban yol etmiş, 

             Vəfalı dost otağında sel yeri. 

 

   Kərəm sözünü tamama çatdırıb, özünü yetirdi həmişə Əsli köl- 

gəsində oturan sərv ağacına. Ürəyinnən qara qan axa-axa sərv ağacını 

qucaqlayıb, görək Əslini onnan necə xəbər aldı: 

 

             Dur, sərv, dur, sənnən xəbər sorayım, 

             Sərv ağacı, sənin maralın hanı? 

             Gözümnən axıtma qanlı yaşları, 

             Sərv ağacı, sənin maralın hanı? 

 

             Alçaqlı-ucalı qarşıda dağlar, 

             Könlüm intizardı, gözüm qan ağlar, 

             Xəstənin halınnan nə bilər sağlar? 

             Sərv ağacı, sənin maralın hanı? 

 

             Doğru söyləməsən, qəddin əyilsin, 

             Qarğaram mövladan, belin bükülsün, 

             Bir ah çəkim yarpaqların tökülsün, 

             Sərv ağacı, sənin maralın hanı? 

 

             Kərəm deyər, göz yaşları tökərəm, 

             Viran bağda bülbül olub ötərəm, 

             Yarımın yolunda başdan keçərəm, 



             Sərv ağacı, sənin maralın hanı? 

 

   Kərəm, sərv ağacınnan heç bir cavab ala bilmədi, dönüb keşişin 

evinə tərəf gəldi. Gördü ki, keşişin evi uçulub, viran olub. Kərəmin 

daha da dərdi artdı. Sinə sazını alıb, görək nə dedi: 

 

                Keşiş bağçasına gəldim, 

                Gördüm nazlı yarım getmiş. 

                Bağ gözümə xor göründü, 

                Sallanıb gəzənim getmiş. 

 

                Canım həsrətdi gözünə, 

                Şəkərdən şirin sözünə; 

                Siyah zülfün ağ üzünə 

                Darayıb tökənim getmiş. 

                            

 

  

                Boyu bənzərdi fidana, 

                Odlar saldı şirin cana, 

                Məni qoyub yana-yana, 

                Sallanıb gəzənim getmiş. 

 

                Gülsüz bağa bülbül gəlməz, 

                Güllü bağlar viran olmaz, _ 

                Kərəm sənsiz burda qalmaz, 

                Haray Əsli xanım getmiş. 

 

   Kərəm Əslini axtara-axtara bağı gəzirdi, baxdı ki, kənardakı gül 

bağında bir qız seyr edir. Kərəm elə bildi ki, bu Əsli xandı. Öz-özünə 

dedi: ax, bivəfa yar! Məni ağlar qoyub, özü bağda seyr edir. Aldı sazı 

görək nə dedi:  

 

             Ala gözlü, nazlı dilbər, 

             Gülünmü oldun, gülünmü oldun? 

             Əzəl mənim idin ənbər, 

             Elinmi oldun, elinmi oldun? 

 

             Pəncərəyə çəkib pərdə, 

             Sən uğratdın məni dərdə; 



             Mən gedirəm, sən bu yerdə 

             Qalanmı oldun, qalanmı oldun? 

 

             Evimizin dalı iydə, 

             Iydənin ucları göydə, 

             Döşəməli eyvan öydə 

             Gəlinmi oldun, gəlinmi oldun? 

 

             Aynanı aldın dizinə, 

             Sürməni çəkdin gözünə, 

             Sən bəzək verib özünə, 

             Xanımmı oldun, xanımmı oldun? 

 

             Gərdənə tökdün telini, 

             Işlətdin fitnə-felini, 

             Bükdün Kərəmin belini, 

             Qənimmi oldun, qənimmi oldun? 

 

                            

 

  

   Qız Kərəmə tərəf gəlib dedi: 

   _ Oğlan, mən Əsli deyiləm. Sənin aradığın Əslini, nə müddətdi ki, 

atası götürüb getdi. Hara apardığını da bilmirəm. 

   Kərəm dönüb ağlaya-ağlaya sərv ağacına tərəf getdi. 

   Ziyad xan neçə-neçə adamlarnan keşişin bağına daxil olub 

gördülər ki, lələ köçüb, yurdu boş. Buralarda keşiş nə gəzir. 

   Ziyad xan adam göndərdi keşişdən bir xəbər bilsin, özü də Sofini 

alıb yanına, Kərəmi axtarmağa başladı. Gəlib haman sərv ağacının 

dibində Kərəmi ağlar bir halda tapdılar. Sofi Kərəmi yerdən qalxızdı. 

Ziyad xan xəbər aldı: 

   _ Oğlum, bu nə haldı düşübsən? Bəs keşiş haradadı? 

   Kərəm dedi: 

   _ Ata, izn ver dərdimi sazla deyim. Dil ilə desəm, dilim alışıb yanar. 

   Ziyad xan izn verdi, Kərəm alıb sinə sazını, görək atasına nə de- 

yəcək:         

 

             Fələk məni bağa bağman eylədi, 

             Dost bağına heç girmədim, ağlaram. 

             Aləm dərdi bəslədiyim gülləri, 



             Bir gül dərib iyləmədim, ağlaram. 

 

             Görünmür heç bu yerlərin soltanı, 

             Bu xəstə könlümün təbibi hanı? 

             Əzəldən sevmişdim mən Əsli xanı, 

             Qol boynuna heç dəymədi, ağlaram. 

 

             Görünməz, görünməz mənim maralım, 

             Kəsildi, qalmadı səbrim, qərarım; 

             Qara keşiş qızı Əslidi yarım, 

             Yar halımı heç bilmədi, ağlaram. 

 

             Kərəm deyər, zalım fələk neylədi, 

             Xəncər ilə bağrım başın teylədi, 

             Əsli xanım mənə nələr eylədi, 

             Ilqarında düz olmadı, ağlaram. 

 

   Söz tamam oldu, Kərəm başladı ağlamağa, belə ki, gözünnən bahar 

buludu kimi yaş axırdı.         

                            

 

  

   Ziyad xanın keşişin dalınca göndərdiyi adamlar geri qayıtdılar, 

keşişin qaçdığını xəbər verdilər. Ziyad xan kor-peşman oğlunu yanına 

alıb, evinə qayıtdı. 

   Kərəm öz mənzilində saralıb-solmağa başladı. Ziyad xana xəbər 

getdi ki, bəs oğlun pis haldadı. Ziyad xan haman saat bir neçə mötəbər 

şəxsləri oğlunun yanına göndərdi ki, əhval-pürsanlıq eləsinlər. 

   Ziyad xanın adamları getdilər Kərəmin yanına. Kərəmnən hər nə so- 

ruşdularsa, cavab vermədi. Ona öyüd-nəsihət verdilər, könlünü aldılar. 

   Axırda Kərəm sazı sinəsinə basıb dedi: 

 

                Ala gözlü, qələm qaşlı, 

                Mənim sonam göldən uşdu, 

                Məni qoydu intizarda, 

                Varıb, qeyri gölə düşdü. 

 

                Bizim ellər gül bağıdı, 

                Könül eşqin bulağıdı; 

                Yel əsər, zülfün dağıdı, 



                Indi fürsət belə düşdü. 

 

                Hər zaman çəkərəm yası, 

                Silinməz könlümün pası; 

                Sərimin getməz sevdası 

                Altun kəmər belə düşdü. 

 

                Hanı sevdiciyim, hanı?, 

                Yolunda qoymuşam canı, 

                Kərəm sevdi Əsli xanı, 

                O da qürbət elə düşdü. 

 

   Söz tamam oldu. Kərəm üzüquylu yıxılıb, ağlamağa başladı. 

Adamlar geri qayıdıb, əhvalatı Ziyad xana xəbər verdilər. 

   Ziyad xan bu dəfə özü Sofini də götürüb, Kərəmin yanına gəldi. 

Gördü ki, oğlu o oğul deyil, payız yarpağı kimi saralıb solub. 

   Kərəm atasını görəndə sazı sinəsinə basıb dedi: 

 

             Əslim köç elədi vətən elindən, 

             Rəqiblərin xatir evi xoş olsun! 

             Bu ayrılıq bizə gəldi mövladan, 

             Ağlayalım, gözlərimiz yaş olsun! 

 

                            

 

  

             Əcəb ayrı düşdüm nazlı yarımdan, 

             Yolunda keçdiyim canü sərimdən, 

             Yazıldı bizimçin Mövla Kərimdən, 

             Aşiq gərək min bəlayə tuş olsun! 

 

             Üzümə gülərdi, bilməzdim fəndin, 

             Qeyriyə açacaq köksünün bəndin, 

             Mən əmə bilmədim ləbinin qəndin, 

             Yağı rəqiblərin könlü xoş olsun. 

 

             Oğrun-oğrun dost bağına girmədim, 

             Əl uzadıb qonça gülün dərmədim, 

             Yarı otağında tənha görmədim, 

             Gündüz xəyal, gecələri duş olsun! 



 

             Bəylər oynar şətrəncini, nərdini, 

             Kimsə bilməz ürəyimin dərdini, 

             Çox çəkmişəm bu dərdlərin dördünü, 

             Qoy çəkəyim, bunun ilə beş olsun! 

 

             Siyah zülfü ağ üzünə yayılan, 

             Dal gərdəndə hər hörüyü bir ilan, 

             Yarı mənnən, yarı yardan ayıran, 

             Görüm onu bitməz dərdə tuş olsun! 

 

             Ərisin, dağların qarı ərisin, 

             Sel oluban yer üzünü bürüsün, 

             Sürahilər dolsun, saqi yürüsün, 

             Içək badə, içək, bizə nuş olsun! 

 

             Kərəm gedər oldu bu el-obadan, 

             Yaran, yoldaş, unutmayın duadan, 

             Igid şahin uçurmuşam yuvadan, 

             Mən gedirəm, xatiriniz xoş olsun!. 

 

   Söz tamam oldu, Ziyad xan dedi: 

   _ Oğul, sən məni bu qoca vaxtımda dağa-daşa salma. Açıq söylə 

görüm, nə eləmək istəyirsən? 

   Elə bu yerdə Kərəmin bir neçə dostları əhval-pürsanlıqa gəldilər. 

Kərəm bunları görən kimi ürəyi kövrəkləndi, görək nə dedi: 

                            

 

  

             Gedər oldum, yar-yoldaşım sağ olsun, 

             Bol olsun çörəyi, aşı dünyanın! 

             Bundan sonra dərdləriniz durulsun, 

             Sürmələnsin gözü, qaşı dünyanın! 

 

             Ərənlər qoyduğu yolları seçdim, 

             Dolduruban, eşqin badəsin içdim, 

             Bir belə sevdaçın sərimnən keçdim, 

             Ləl, gövhər olsun daşı dünyanın! 

 

             Bağla, bostan olsun çöllər, səhralar, 



             Bal ilə yağ olsun yeddi dəryalar, 

             Meyvə versin bütün dağlar, ovalar, 

             Istərəm yaz olsun qışı dünyanın! 

 

             Dərdli Kərəm deyər; dünya fanidi, 

             Neçələrin elər abdal, yürüdü. 

             Kimsə bilməz nə zamandan bəridi, 

             Heç hesaba gəlməz yaşı dünyanın 

 

   Söz tamam oldu. Kərəm dedi: 

   _ Ata, mənim dərdim keşiş qızı Əsli xanın dərdidi. 

   Ziyad xan dedi: 

   _ Oğul, sən gəl o qızın eşqini ürəyindən sil! Mən burada könlün 

istədiyi bir qızı sənə alaram. 

   Kərəm dedi: 

   _ Ata, mənə Əslidən qeyr-əz gözəl lazım deyil. Mən gərək onu 

axtaram, tapam. 

   Ziyad xan dedi: 

   _ Oğul, gəl sən bir keşişin qızınnan ötrü diyar-qürbətə düşmə! 

   Kərəm dedi: 

   _ Ata, izn ver mən gedim. Qürbət mənə xoşdu. Bəlkə qismət ola, 

yarıma yetişəm. 

   Ziyad xan dedi: 

   _ Oğul, sən ki, bu sevdadan əl çəkmirsən, get, Allah sənə yar olsun! 

   Kərəm atasının əlindən öpdü, Sofi ilə birlikdə anasının yanına getdi. 

   Anası bunu belə görəndə xəbər aldı: 

   _ Oğlum, belə gəlməyinin əsli nədi? 

   Kərəm dedi: 

   _ Ana can, izn ver saznan deyim. 

 

                            

 

  

   Aldı Kərəm, görək anasına nə dedi: 

 

             Qəm, qəzavət bu gün başa verildi, 

             Ağla, ana, ayrılığın günüdü! 

             Bizə qismət qərib ellər yazıldı, 

             Ağla, ana, ayrılığın günüdü! 

 



             Məni xar elədi elin dilləri, 

             Mən gedirəm, gözləməyin yolları; 

             Varıban gəzərəm qürbət elləri, 

             Ağla, ana, ayrılığın günüdü! 

 

             Fələk bizi daşa çalıb nə üzlər, 

             Ana, intizarda qalmasın gözlər; 

             Kərəm deyər: Əslim yolumu gözlər, 

             Ağla, ana, ayrılığın günüdü! 

 

 

   Söz tamam oldu, Kərəm anasınnan halallıq alıb, Sofi ilə bərabər 

gəlib yoldaşlarının yanına, görək bunlar ilə necə halallaşacaq. 

   Aldı Kərəm: 

 

             Yeni bir sevdadı, gəldi başıma, 

             Gəlin halallaşaq, mən gedər oldum. 

             Gəlib ya gəlməyib, sizi görmərəm, 

             Gəlin halallaşaq, mən gedər oldum. 

 

             Ürəyimdə vardı sönməz atəşlər, 

             Yar əlinnən dərin yaralar işlər, 

             Gülüb danışdığım dostlar, sirdaşlar, 

             Gəlin halallaşaq, mən gedər oldum. 

 

             Seyrağıba sirrinizi verməyin, 

             Keşiş gəlsə bu yerlərə qoymayın, 

             Əsli gəlsə Kərəm getdi, söyləyin, 

             Gəlin halallaşaq, mən gedər oldum. 

 

   Söz tamam oldu, Kərəm öz dostları ilə görüşüb ayrıldı. Sofi ilə bir- 

likdə yola düşdü. Nə gecə bildilər, nə gündüz bildilər, az getdilər, çox 

getdilər, bir bulaq başında bir dəstə qıza rast gəldilər. Bunların içində 

 

                            

 

  

Əsli xana bənzər bir qız var idi. Kərəm onu görən kimi sazı ciyərinə 

basıb dedi:     

 



             Sallana-sallana yolun üstünə 

             Çıxan dilbər, məni cannan eylədin, 

             Quba qaz yerişli, şahin baxışlı, 

             Baxan dilbər, məni cannan eylədin. 

 

             Şahin kimi gör nə gəlir üstümə, 

             Xub yaraşır qızıl güllər dəstinə, 

             Baxışları durub canım qəsdinə, 

             Baxan dillər, məni cannan eylədin. 

 

             Tərlan görsə hürküşəcək sonalar, 

             Qorxum budu _ qeyri gölə qonalar 

             Ağ əllərə, əlvan-əlvan hənalar 

             Yaxan dilbər, məni cannan eylədin. 

 

             Kərəmin dərdinə ağlayar göylər, 

             Gəlib gedənlərə dərdini söylər, 

             Könül Əsli xandan qeyrisin neylər?! 

             Duran dilbər, məni cannan eylədin. 

 

   Kərəmin belə oxumağını görən qızlar yoldan çıxıb kənarla getmək 

istəyəndə Kərəm sazını alıb, görək bu dəfə qızlara nə dedi: 

 

             Məndən küsən nazlı, nazlı bacılar, 

             Mən kənardan keçim, yol sizin olsun! 

             Ürəyimdə çoxdu qəmlər, acılar, 

             Ağular mənimki, bal sizin olsun! 

 

             Mən yolçuyam, yollar keçib gedirəm, 

             Eşqin qatarını çəkib gedirəm, 

             Yanıqlıyam, su ver, içib gedirəm, 

             Bir cam verin içim, dol sizin olsun! 

 

             Sinəm düyünlüdü, ciyərim qara, 

             Əslisiz qalmışam qəmgin, avara, 

             Baş götürüb getdim çölə, diyara, 

             Viranələr mənim, el sizin olsun! 

                            

 

  



             Mey içib məst olmaq yaraşmaz bizə, 

             Yarı gərək tapam mən gəzə-gəzə, 

             Bir qonça gülüm var, təzə, tər-təzə, 

             Yengidə açılan gül sizin olsun! 

 

             Dərdli Kərəm deyər: gözəlim Əsli, 

             Gözlərim yaşlıdı, ürəyim paslı; 

             Ondan ayrılalı yaslıyam, yaslı, 

             Mən qara geyinim, al sizin olsun! 

 

   Söz tamam oldu, qızlar Kərəmə su verdilər. Kərəm su içdikdən 

sonra Sofi ilə birlikdə yola rəvan oldu. 

   Bir müddət yol gəldikdən sonra kiçik bir karvana rast gəldilər. 

Kərəm karvanı görəndə Əsli yadına düşdü, aldı sazı, sinəsinə basdı, 

dedi:               

 

                  Ay ağalar, könül quşu 

                  Havaya qalxır, əylənir. 

                  Qürbət elə düşən adam 

                  Göz yaşın silir, əylənir. 

 

                  Bumu qürbət elin halı, 

                  Müşkül olur yar vüsalı, 

                  Sevdiyim yarın xiyalı 

                  Ağlıma gəlir, əylənir. 

 

                  Mələşir qoyun, quzular, 

                  Hərə öz elin arzular, 

                  Uzaq olanda mənzillər 

                  Bir zaman qalır, əylənir. 

 

                  Sözüm ağızlarda, dildə, 

                  Gözüm qalıb qonça güldə; 

                  Dərdli Kərəm qürbət eldə 

                  Ahü-zar edir, əylənir. 

 

   Söz tamam oldu. Hamı Kərəmin qəmli-qəmli oxumağına təəccüb 

elədi. Karvanbaşı soruşdu: 

   _ Aşıq, sənə nə olub ki, belə yanıqlı-yanıqlı oxuyursan? Ürəyimizi 

lap qana döndərdin.            



 

                            

 

  

   Sofi macəranı bunlara nağıl elədi. Karvanbaşı dedi: 

   _ Aşıq, biz keşiş görməmişik. Ancaq bu yaxında bir oba var, gedin 

oraya, soruşun. Bəlkə onlar bilərlər. 

   Kərəmgil onlarla xudahafizləşib, yola rəvan oldular. Bir qədər gəlib, 

özlərini haman obaya yetirdilər. Onların başına çox adam toplandı. 

Kərəm sazı alıb, Əsli xanı görək bu adamlardan necə xəbər aldı: 

 

                Nazlı yarımı qaçırtdım, 

                Ellər, xan Əslim gördüzmü? 

                Bülbülü bağdan uçurtdum, 

                Güllər, xan Əslim gördüzmü? 

 

                Bu gün bizim ellər köçər, 

                Ayağı bu yoldan keçər, 

                Çox gözəl bu sudan içər, 

                Göllər, xan Əslim gördüzmü? 

 

                Əsli huridi bilənə, 

                Qoynu cənnətdi girənə; 

                Gözləri bənzər ceyrana, 

                Göllər, xan Əslim gördüzmü? 

 

                Obaları oymaq-oymaq, 

                Olmaz imiş yardan doymaq, 

                Ağız süddü, dodaq qaymaq, 

                Dillər, xan Əslim gördüzmü? 

 

                Zülfüdü hazar, səd hazar, 

                Nə gözəl darayıb düzər. 

                Qürbət elə düşmüş, gəzər, 

                Yollar, xan Əslim gördüzmü? 

 

                Gəldim, gördüm Əsli köçüb, 

                Atın sürüb burdan keçib, 

                Əyilib suyundan içib, 

                Sular, xan Əslim gördüzmü? 



 

                Kərəm deyər; canım kimi, 

                Atlas geyər xanım kimi, 

                Mən sevirəm canım kimi, 

                Ellər, xan Əslim gördüzmü? 

 

                            

 

  

   Sofi gördü ki, Kərəmin oxumağından bunlar bir şey başa düşmə- 

dilər, dillə xəbər aldı: 

   _ Qardaş, bu tərəflərdə köç-külfətnən belə varıb gedən bir keşiş 

görmədinizmi? 

   Bunlardan bir neçəsi keşişin Gürcüstana tərəf getdiyini söylədilər. 

Kərəmgil elə haman günü Gürcüstana tərəf getməyin binasın qoydu- 

lar. Bir müddət yol getdilər, bir çölün düzündə göynən gedən bir qatar 

durna gördülər. Kərəm durnaları görən kimi sazını sinəyə basıb, görək 

durnalardan nə xəbər aldı: 

 

             Qatar-qatar göy üzündə süzürsüz, 

             Əylən, durnam, əylən, xəbər sorayım. 

             Bizim yurddan nə xəbərlər bilirsiz? 

             Əylən, durnam, əylən, xəbər sorayım. 

 

             Bizim yerdə sərin bulaq axarmı? 

             Yaz gələndə bənəfşələr qoxarmı? 

             Alagözlüm seyrəngaha çıxarmı? 

             Əylən, durnam, əylən, xəbər sorayım. 

 

             Bitməzmi ağacı bizim bağların, 

             Əskik deyil hər cür gülü dağların, 

             Heç olurmu sənin gözəl çağların, 

             Əylən, durnam, əylən, xəbər sorayım. 

 

             Xan Əslimin seyrəngahı harada? 

             Haqq çatdırsın aşıqları murada; 

             Canım durna, nə gəzirsən burada? 

             Əylən, durnam, əylən, xəbər sorayım. 

 

             Dərdli Kərəm deyər: hardan gələrsiz? 



             Xan Əslimin yerin, yurdun bilərsiz, 

             Görsəz, ona məndən salam deyərsiz, 

             Əylən, durnam, əylən, xəbər sorayım. 

 

   Kərəm sözün tamam elədi. Baxdı ki, durnalar hey dalbadal gedir, 

Sofiyə dedi: 

   _ Sofi lələ, görürsənmi, bu durnalar bizim ellərə gedirlər. Qoy bun- 

larnan elimizə bir xəbər göndərim. 

                            

 

  

   Kərəm bunu deyib, sazını basdı sinəsinə, telləri dilləndirdi, aldı 

görək nə dedi:  

 

             Durnam, gedər olsan bizim ellərə, 

             Yaxşı söylə başdan keçən halları. 

             Qohum-qardaş, dost, müsahib olanlar 

             Bundan sonra gözləməsin yolları. 

 

             Bir çıxaydım eyvanına, köşkünə, 

             Bir bataydım ənbərinə, müşkünə, 

             Adı bəlli Əsli xanım eşqinə, 

             Öldürərlər, durna, töksən telləri. 

 

             Kərəm deyər, heç kəs yarın öyməsin, 

             Əl uzadıb açam yaxa düyməsin, 

             Heç iyidin oxu daşa dəyməsin, 

             Yad olmasın mənim kimi elləri. 

 

   Söz tamam oldu, yollarına davam elədilər. Bir müddət gedib, gün- 

lərin birində Gürcüstan sərhəddinə çatdılar. Baxdılar ki, burada böyük 

bir oba var. Obanın ahıl-cahılı qabağa çıxdı, salam-kalamdan sonra kim 

olduqlarını, haradan gəlib, hara getdiklərini soruşdular. Kərəm sazı 

sinəsinə basıb, özünü belə nişan verdi: 

 

             Fələk məni bağa bağman eylədi, 

             Bağman ağlar, bağça ağlar, gül ağlar. 

             Dost bağına axmaz oldu sularım, 

             Süsən ağlar, sünbül ağlar, sel ağlar. 

 



             Yarı tapam, xına yaxam əlinə, 

             Alıb gedəm vətəninə elinə. 

             Nə olar ki, sarılaydım belinə, 

             Kəmər ağlar, qaftan ağlar, bel ağlar. 

 

             Tərk eylədim vətənimi, elimi, 

             Əlimdən aldılar qonça gülümü, 

             Onunçun qürbətə saldım yolumu, 

             Oba ağlar, vətən ağlar, el ağlar. 

 

             Ördək kimi uçdum göldən-göllərə, 

             Ceyran kimi qaçdım çöldən-çöllərə, 

             Kərəm deyər: düşdüm bədnam dillərə, 

             Gələn ağlar, gedən ağlar, yol ağlar. 

 

                            

 

  

   Söz tamam oldu. Hamı Kərəmə afərin dedi. Sofi yığılanlardan 

keşişi xəbər aldı, dedilər: 

   _ Axtardığınız keşiş Tiflisdə olur. 

   Kərəm oradan qalxıb, bir baş Tiflisə gəlməkdə olsun, eşit keşişdən. 

   Keşiş Gəncədən çıxıb, obaları, ölkələri dolana-dolana gəlib çat- 

mışdı Tiflisə. Buranın knyazının yanına gəlib dedi: 

   _ Mən qızımı bir müsəlman oğlunun əlindən götürüb qaçmışam. 

Izn ver, sənin ölkəndə yaşayım. 

   Knyaz keşişə bir ev verdi. Keşiş köç-külfətinən burada qalmaqda 

oldu. Indi eşit Kərəmdən. 

   Kərəm gəlib lap şəhərin kənarına çatdı, gördü ki, bir dəstə cavan 

oğlan yaşıl çəməngahda çalıb, oxuyur, oynayır. Bunlar Kərəmi görən 

kimi ətrafını aldılar. 

   _ Aşıq, gəl bizim üçün bir ağız oxu. Nə qədər pul istəsən verərik. 

   Kərəm dedi: 

   _ Oxumağına oxuyaram, ancaq biz pul aşığı deyilik. Əgər mənə 

kömək eləmək istəyirsinizsə soruşduğuma cavab verin. 

   Kərəm aldı, görək nə dedi: 

 

 

             Ey ağalar, gəlin sizə söyləyim, 

             Itirdim Əslimi, görən olmadı. 



             Pərvanələr kimi alışdım, yandım, 

             Mən tək bu çöllərdə qalan olmadı. 

 

             Kim görmüşdü Fərhad ilə Şirini, 

             Olar da sevdilər biri-birini, 

             Atdı külüngünü, yardı sərini, 

             Fərhad kimi yarçun ölən olmadı. 

 

             Xürşid öz Mahının dizinə yatdı, 

             Qənbər Arzusunun tozuna batdı, 

             Dünyada Şahsənəm murada çatdı, 

             Aşıq Qərib kimi gülən olmadı. 

 

             Ağ Qovaq qız Yürü bəyinin dəngi, 

             Şah Ismayılın yarı Ərəbzəngi, 

             Leyla da bir zaman Məcnunun dəngi, 

             Onlara da imdad olan olmadı. 

 

                            

 

  

             Kərəm deyər: dağ döşündə oturdum, 

             Dərdim əlli ikən yüzə yetirdim, 

             Loğman həkim kimi cərrah gətirdim, 

             Mənim dərdlərimi bilən olmadı. 

 

   Hamı yerbəyerdən Kərəmi alqışladılar. Sofi bunlardan da keşişi 

xəbər aldı, dedilər: 

   _ Aşıq, bizə bir məzəli dastan söylə. Elə dastan olsun ki, əsli 

olmasın, yalandan düzəlsin. Sonra keşişin yerini sənə deyək. 

   Kərəm alıb, görək nə dedi: 

 

             Gəzə-gəzə bir milçəyə tuş oldum, 

             Xəncər ilə tutub kəsdim başını. 

             Gücüm çatmadı ki, çəkib aparam, 

             Yeddi dağın üstə sərdim leşini. 

 

             Milçək vızıldadı, uçdu havaya, 

             Yağın süzdüm üç yüz altmış tavaya, 

             Yüklədim ətini doxsan dəvəyə, 



             Xodkar üçün göndərdim mən leşini. 

 

             Alıb onu bir meydana atdılar, 

             Ətin yüz min tümən deyib, satdılar, 

             Sümüklərin yığıb, körpü çatdılar, 

             Hesab etdik, iki min il yaşını. 

 

             Ölçüb gördüm yeddi qarış dizi var, 

             Otuz xırmandan da böyük gözü var, 

             Dərisində yeddi qarış tozu var, 

             Hesablamaq olmur onun dişini. 

 

             Dərisindən çadır qurub oturduq, 

             Ətin kəsib, on küçəyə yetirdik, 

             Isfahandan bir minəxor gətirdik, 

             Açıban ağzını, saydı dişini. 

 

             Dırnaqların qırıb, tökdük dəriyə, 

             Budlarını yığdıq əlli kisəyə, 

             Qanadını yelkən çəkdik gəmiyə, 

             Fil burnundan uzun gördüm qaşını. 

                            

 

  

             Mən görürəm qaranlıqda gələni, 

             Gəlibəni şirin canım alanı, 

             Dərdli Kərəm söylər belə yalanı, 

             Belə gördüm gözəllərin işini. 

 

   Toplaşanlar Kərəmə afərin söylədilər, keşişin Tiflisdə olduğunu 

ona xəbər verdilər. Kərəmgil camaatla xudahafizləşib, yola düşdülər. 

Az getdilər, çox getdilər, Kür çayının kənarına çıxdılar. Kərəm baxdı 

ki, iki gözəl Kür çayının kənarında səyahət edir. Kərəm sazı sinəsinə 

mindirdi, görək bu iki gözələ nə dedi: 

 

                Cilvələnə-cilvələnə 

                Nə gedirsiz qoşa, dilbər?! 

                Tanrı ayrılıq verməsin 

                Havadakı quşa, dilbər! 

 



                Xoşladım xəsyat, halını, 

                Ağ üzdə qara xalını, 

                Görəndə gül camalını, 

                Könül gəldi coşa, dilbər! 

 

                Sevdim sən kimi sonanı, 

                Qafil oxladın sinəmi, 

                Gözlərin qanlı haramı, 

                Qadağa ver qaşa, dilbər! 

 

                Bir ox atdım zərnişana, 

                O da getdi pərişana, 

                Dedim bəlkə bir yumşana, 

                Bağrı dönmüş daşa, dilbər! 

 

                Heyranıyam Əsli xanın, 

                Kərəm də olsun qurbanın, 

                Sənin bu dəli dövranın, 

                Varmaz hərgiz başa, dilbər! 

 

   Kərəm sözünü tamama yetirib, qızlardan ayrıldı. Tiflis böyük, bunlar 

nabələd. Az gəzdilər, çox gəzdilər, gəlib bir qəhvəxanaya çatdılar. 

Qəhvəxanada olanlar ondan xahiş elədilər ki, Gürcüstanı tərif eləsin. 

Kərəm onların sözünü yerə salmayıb, aldı görək nə dedi: 

                            

 

  

             Seyr elədim Gürcüstanın elini, 

             Elləri var _ bizim elə bənzəməz. 

             Barlı bağçaları, qarlı dağları, 

             Gülləri var _ bizim gülə bənzəməz. 

 

             Alimləri yazı yazar, mənadı, 

             Gülləri var _ min dərdlərə davadı, 

             Gözəlləri, məhbubları əladı, 

             Malları var _ bizim mala bənzəməz. 

 

             Başlarına keçə papaq qoyallar, 

             Çağıranda _modi, modi_ deyəllər, 

             Gəlin, qızlar al-yaşılı geyəllər, 



             Dilləri var _ bizim dilə bənzəməz. 

 

             Coşqun-coşqun çaylarını keçmişəm, 

             Sərin-sərin sularını içmişəm, 

             Kərəm deyər: dilbərlərin seçmişəm, 

             Halları var _ bizim hala bənzəməz. 

 

   Bəli, oradan-buradan bir qədər çalıb oxuyannan sonra, elə ki, gecə 

aralığa gəldi, məclis dağıldı, çayçı Kərəmdən xəbər aldı: 

   _ Aşıq tayfası gəzəri olar. Deyin görüm, haradan gəlib, haraya get- 

mək istəyirsiniz? 

   Sofi dedi: 

   _ Biz sənin bildiyin aşıqlardan deyilik. Bu aşıq Ziyad xanın oğludu. 

Atasının vəziri Qara keşişin qızına aşiq olub. Keşiş də qızını götürüb 

qaçıb. Indi biz diyar-qürbətə düşüb, keşişi axtarırıq. 

   Çayçı dedi: 

   _ Siz axtardığınız keşiş küflətiynən bizim qonşuluğumuzda olur. 

   Kərəm çayçıdan bu xəbəri eşidəndə çox şad oldu. Ayağa qalxdı ki, 

o saat gedib Əslini görsün, ancaq gecə olduğuna görə Sofigil onu 

qoymadılar. Çayçı onlara yer saldı. Sofi yerə girən kimi yuxuya keçdi. 

Amma Kərəm yata bilmədi. Elə bil yorğan-döşəyinə birə doldurmuş- 

dular. Səhərə kimi gözlərinə çimir də gəlmədi. Elə ki, səhər açıldı, 

Sofini dümsükləyib dedi: 

   _ Sofi lələ, səhərdi, dur! 

   Bəli, hər ikisi durub şəhərə çıxdılar. Çayçının verdiyi salıq ilə gəlib 

keşişin evini tapdılar. Sofi keşişin qapısını döydü. Keşiş qapını açdı. 

Kərəmi görən kimi dil-dodağı qurudu. Sofi dedi: 

 

                            

 

  

   _ Keşiş, sən özün bilirsən ki, Kərəm sənin qızına, qızın da Kərəmə 

aşıqdı. Gəl sən bizi çox incitmə, Əslini ver Kərəmə. 

   Keşiş əvvəl istədi çığır-bağır salsın. Gördü ki, hay-küy salsa yaxşı 

olmayacaq, yumuşaqlıqnan dedi: 

   _ Sofi, elədiyim işə mən özüm də peşman olmuşam. Bir işdi düşüb. 

Gəlin içəri. Mən qızımı verdim Kərəmə. Ancaq bu gün bizdə qalın, 

səhər tezdən elə burada toyu elərik, qızı apararsız. 

   Keşiş qolunu Kərəmin boynuna salıb, üzündən öpdü. Onlara bir 

otaq verib rahatladı. Özü evdən çıxıb, şəhərin baş keşişinin yanına 



məsləhətə gəldi. Baş keşiş onun başına gələnlərə qulaq asıb dedi: 

   _ Sən bu yerlərdə qalma! Elə bu gecə qaç, get! 

   Keşiş burada qalsın, sizə xəbəri verim Kərəmdən. O biri tərəfdən 

Kərəm axşamı saldı, düşdü keşişin həyətinə. Elə həyətə ayağını qoyan 

kimi Əsli çıxdı onun qabağına. Kərəmin eşqi coşə gəldi, aldı, görək nə 

dedi:          

 

             Sallana-sallana çıxdı qarşıma, 

             Boyu sərv, yanaqları al Əsli! 

             Huridə, mələkdə tayı tapılmaz, 

             Dili şəkər, dodaqları bal Əsli! 

 

             Məsməni çəkibdi qələm qaşına, 

             Ağ ipək çalmanı salıb başına, 

             Sinə bənzər ahu, ceyran döşünə, 

             Aç qolların, gəl boynuma sal, Əsli! 

 

             Kərəm deyər, yüz il sənə qul olum, 

             Izn ver qapında rəncbər durum, 

             Qismət olsun səndən muradım alım, 

             Sən də mənnən muradını al, Əsli! 

 

 

   Iki həsrət bir-birinə sarmaşdılar. Əsli öz başına gələnləri Kərəmə, 

Kərəm də öz başına gələnləri Əsliyə danışdı. Elə ki, söz gəldi Qara 

keşişin bu gün Kərəmə verdiyi vədəyə, Əsli başladı ağlamağa. Kərəm 

onnan soruşdu: 

   _ Bəs nə üçün ağlayırsan? 

   Əsli dedi: 

   _ Kərəm can, atam səni aldadır. O məni sənə verən deyil. Qorxum 

budu, o bu gecə məni buradan qaçırda. 

 

                            

 

  

   Kərəm dedi: 

   _ Yox, Əsli, o daha verdiyi bu sözdən qaçmaz. 

   Hər iki həsrətkeş görüşüb, bir-birindən ayrıldılar. Kərəm ilə Sofi 

ürəkləri arxayın gecəni yatmaqda olsunlar, sənə deyim namərd keşiş- 

dən.  



   Keşiş gecəni araya salıb, köç-külfətini yığışdırdı, Ərzuruma yola 

düşdü. Yazıq Əsli nə qədər vurnuxdusa, nə keşişin qorxusundan dad- 

fəryad eləyə bildi, nə də Kərəmə xəbər çatdıra bildi. 

   Səhər açıldı. Kərəmlə Sofi gördülər ki, lələ köçüb, yurdu boş, keşiş 

yenə də qaçıb. Kərəmin ürəyi qubar elədi, aldı sazı, görək nə dedi: 

 

             Dolansın əyyamın, dönsün dövranın, 

             Qoymadın yetişim murada, fələk! 

             Qurumaz göz yaşım, açılmaz könlüm, 

             Düşmüsən məninən inada, fələk! 

 

             Cəbrinə siz baxın çərxi-qəhharın, 

             Zülmünü artırdı mən dil-əfkarın, 

             Cəfasın mən çəkdim gül üzlü yarın, 

             Axır nəsib etdin xoryada fələk! 

 

             Əlimdən almısan huri, mələyim, 

             Eşq oduna yandırmısan ürəyim, 

             Axırda səninlə düşər gileyim, 

             Tökülər nahaq qan arada, fələk. 

 

             Kərəm deyər: yarsız burda neylərəm, 

             Əbəsdi kim bu sözləri söylərəm, 

             Məhşərdə əlinnən şükuh eylərəm, 

             Onsuz deyil, yetər imdada, fələk! 

 

   Söz tamama yetdi. Sofi dedi: 

   _ Kərəm, ağlamaqdan bir şey çıxmaz. Dur, gedək, xurcunlarımızı 

götürək, keşişin dalınca yollanaq. 

   Durub bir baş düşdükləri qəhvəxanaya gəldilər. Camaat onları belə 

görüb, səbəbini soruşdu. Sofi keşişin onları necə aldadıb qaçdığınnan 

danışdı. Kərəmin dərdi təzələndi, aldı, dedi: 

 

             Bir od düşdü, ürəyimi teylədi, 

             Od tutuban cismim, yandım, ağlaram. 

 

                            

 

  

             Zalım keşiş yenə hiylə eylədi, 



             Murdar hiylələrin qandım, ağlaram. 

 

             Könlüm istər gözəllərin mərdinnən, 

             Qurtarmadım mən bu zülmün dərdinnən, 

             Aman lələ, Əsli köçüb yurdunnan, 

             Indi ona mən inandım, ağlaram. 

 

             Həkim yox, loğman yox dərdimi qana, 

             Əriyibdi bağrım, dönübdü qana, 

             Az qalıbdı Kərəm oddana, yana, 

             Od tutdu bədənim, yandım, ağlaram. 

 

   Camaat yerbəyerdən keşişə söyməyə başladı. Dedilər: 

   _ Sən gəl qal bizim bu yerlərdə. Sənə bəyəndiyin qızı alaq, toyunu 

eləyək. O qızda nə görübsən ki, əl çəkə bilmirsən? 

   Kərəm sazı döşünə basıb dedi: 

 

             Əslim getdi Gürcüstanın elinnən, 

             Mənim burda qalışıma nə dersiz? 

             Iki dilli hərcayının əlinnən 

             Saralıban soluşuma nə dersiz? 

 

             Bayram gələ, xına yaxam dəstimə, 

             Salam verəm yaranıma, dostuma; 

             Xəstə olsam, Əsli gəlməz üstümə, 

             Qərib-qərib ölüşümə nə dersiz? 

 

             Məcnun Leyla üçün çəkdi cəfanı, 

             Qərib Şahsənəmlə sürdü səfanı, 

             Arayıb da tapdım mən bivəfanı, 

             Indi də ayrılışıma nə dersiz? 

 

             Bir zülfünə asılayım dar deyə, 

             Qonça gülə sarılayım xar deyə, 

             Mənim burda tuti dilim var deyə, 

             Gedib-gedib gəlişimə nə dersiz? 

 

             Səhər ilə ikindinin arası, 

             Aldı məni qaşlarının qarası, 

             Kimsə bilməz nədi dərdim çarası, 



             Məlul-məlul baxışıma nə dersiz? 

                            

 

  

             Mən Kərəməm, Kərəmliyim bildirdim, 

             Dostu ağladıb, düşmənimi güldürdüm, 

             Uzun boylu, xan Əslimi aldırdım, 

             Arsız-arsız gülüşümə nə dersiz? 

 

   Söz tamam oldu. Kərəm sazla, sözlə dediyi kimi dillə də dedi ki: 

   _ Sağ olun, qardaşlar! Ancaq mən öz Əslimi tapmalıyam. 

   Sofi xurcunu götürdü, camaatla halal-hümmət eləyib yola 

düşdülər. Şəhərdən çıxıb bir az getmişdilər ki, Gürcüstanın əyri-üyrü 

cığırları, yolları başlandı. Kərəm dedi: 

   _ Sofi, dayan, xan Əslimi bu yollardan xəbər alım. 

   Sofi dayandı, Kərəm alıb sazını görək Əsli xanı yollardan necə 

xəbər aldı.        

 

                Əyrim-üyrüm gedən yollar, 

                Yollar, Əslimi gördüzmü? 

                Düşmüşəm yarım izinə, 

                Izlər, Əslimi gördüzmü? 

 

                Əyninə geyibdi saya, 

                Yanında var bir cüt maya, 

                Sənnən xəbər alım, qaya, 

                Qaya, Əslimi gördüzmü? 

 

                Əslimin keçdiyi yurdlar, 

                Kərəmin çəkdiyi dərdlər, 

                Qoyunları yeyən qurdlar, 

                Qurdlar, Əslimi gördüzmü? 

 

   Az getdilər, üz getdilər, dərə, təpə düz getdilər, günlərin birində 

bir uca dağın ətəyinə çıxdılar. Baxdılar ki, bu dağın başı qar, ətəkləri 

isə çəmənlik, bağ-bağçadı. Təzəcə dağın gədiyindən aşmaq istəyir- 

dilər, duman, çən bunları elə qapladı ki, yolu itirdilər, bilmədilər hara 

getsinlər. Kərəm gördü çovğun bunları öldürəcək, dedi: 

   _ Amandı, Sofi qardaş, mənim sazımı ver. Burada ölüb, qurd-quşa 

yem olacağıq. Yarıma çatmayacağam. 



   Sofi sazı verdi. Aldı Kərəm, görək nə dedi: 

 

                Sənə deyim, Soltan dağı, 

                Nə dumandı, başın sənin?!. 

                            

 

  

                Çiskin tökər, duman çökər, 

                Heç getməzmi qışın sənin?! 

 

                Dörd bir yannan bəst olmusan, 

                Dərdəmi tək məst olmusan?! 

                Cümlə dağdan üst olmusan, 

                Nə ucadı başın sənin?! 

 

                Əskik olmaz qarın, yağar 

                Buludlar bir-birin qovar, 

                Sabah günəş sənə doğar, 

                Cəvahirdi daşın sənin. 

 

                Alt yanın bağ ilə bostan, 

                O bir yanın gül-gülüstan, 

                Ayırdılar məni dostdan, 

                Ötər qərib quşun sənin. 

 

                Kərəm deyər: öldüm, itdim, 

                Bu fani dünyadan getdim; 

                Qocalardan sual etdim, 

                Kimsə bilməz yaşın sənin. 

 

   Kərəm sözünü tamama yetirdi. Dağın başındakı duman çəkilib getdi, 

çovğun yatdı. Kərəmgil yola davam edib, dərələrdən sel kimi, təpələr- 

dən yel kimi gedib, bir çobana rast oldular. Kərəm çobannan soruşdu: 

   _ Burdan bir keşiş keçdimi? 

   Çoban dedi: 

   _ Aşıq, haman keşiş Xob vilayətinə tərəf getməyin binasın qoydu. 

   Kərəm baxdı ki, öz dağları uzaqdan görünür, ürəyi qubar elədi, 

aldı, görək nə dedi:  

 

                Gəlib bahar, yaz ayları, 



                Sular axar indən belə. 

                Hər tərəfdən tuti, qumru, 

                Coşur, oxur indən belə. 

 

                Bülbül ötər həzin-həzin, 

                Cənnətə bənzər ilk yazın, 

                Bənəvşə, çiçək yer üzün 

                Əlvan elər indən belə. 

                            

 

  

                Ağaclar geyər donunu, 

                Haqqa çevirər yönünü, 

                Dərdli Kərəm vətənini 

                Anar, sızlar indən belə. 

 

   Söz tamama yetdi. Kərəmgil yola düşdülər. Gecə-gündüz yol 

getdilər. Bir çay kənarına çatdılar, gördülər qız-gəlinlər paltar 

yuyurlar. Bunların içərisində bir gözəl gəlin var, gün kimi işıq verir. 

Kərəmin eşqi cövşə gəldi, aldı, görək gəlinə nə dedi: 

 

             Gedərikən bir gəlinə tuş oldum, 

             Yolçunu yolunnan eylər bu gəlin. 

             Görcək, niqabını atdı üzünnən, 

             Yolçunu yolunnan eylər bu gəlin. 

 

             Mənim Əslim cənnətdəki huridi, 

             Bir ah çəksəm dağı, daşı əridi; 

             Gözəllikdə huri, mələk, pəridi, 

             Yolçunu yolunnan eylər bu gəlin. 

 

             Bir ah çəksəm dağlar, daşlar əriyər, 

             Nədi bu səndəki o siyah tellər, 

             Xınalı barmaqlar, o nazik əllər, 

             Yolçunu yolunnan eylər bu gəlin. 

 

             Kərəm çəkər yar ucundan zilləti, 

             Bivəfa dost heç eyləməz mürvəti, 

             Üzün görən neylər dünya ləzzəti? 

             Yolçunu yolunnan eylər bu gəlin. 



 

             Bənzər Əslim cənnətdəki huriyə, 

             Ah çəkəndə dağlar, daşlar əriyə, 

             Dərdli Kərəm bu yollarda çürüyə, 

             Yolçunu yolunnan eylər bu gəlin. 

 

   Keşişi qız-gəlinlərdən soruşdular. Qızlar keşişin köç-külfətlə çay- 

dan keçib getdiyini ona xəbər verdilər. Kərəm ayrılıb getməyə başladı. 

   Az getmişdilər, çox getmişdilər, Kərəmin halı dəyişildi, ürəyi döyün- 

məyə başladı, gözləri qaraldı. Ürəyində dedi: _Əslimə çatmayacağam, 

ölüb qürbət ellərdə qalacağam_. Aldı, halına münasib görək nə dedi: 

 

                            

 

  

             Haldan hala düşən viran könlümün 

             Hər məhləsində bir cahan əyləşmiş. 

             Gah şah, gəda olur, gah dana, nadan, 

             Gah hər məhləsində zindan əyləşmiş. 

 

             Bir məhəlləsində yeddilər, beşlər, 

             Bir məhəlləsində bəzirgan işlər, 

             Bir məhəlləsində doqquz dərvişlər, 

             Bir məhəlləsində piran əyləşmiş. 

 

             Bir məhəlləsində canan can eylər, 

             Bir məhəlləsində gül fəğan eylər, 

             Bir məhəlləsində bülbül qan eylər, 

             Bir məhəlləsində gülşən əyləşmiş. 

 

             Bir məhəlləsində cəmalın görəm, 

             Bir məhəlləsində güllərin dərəm, 

             Bir məhəlləsində biçarə Kərəm, 

             Bir məhəlləsində canan əyləşmiş. 

 

   Söz tamama yetdi. Yola düşüb, gecəni gündüzə qatıb, Ballıcaya 

gəldilər. Onların yanına çox adam toplandı. Sofi adamlardan keşişi so- 

ruşdu. Bir nəfər dedi: 

   _ Ay canım, sizə nə olub ki, bir qızın dalınca düşübsünüz? Məgər 

dünyada qız yoxdu? O olmasın, başqası olsun. 



   Aldı Kərəm, dedi: 

 

             Ay ağalar, xan Əslimdən ayrıldım, 

             Məni öldürməli, döyməli deyin! 

             Gecə-gündüz ah edibən yanaram, 

             Məni öldürməli, döyməli deyin! 

 

             Bircə dəfə xatirini sormadım, 

             Keçdi ömrüm, muradına irmədim, 

             Fürsət əldə ikən dəmlər sürmədim, 

             Məni öldürməli, döyməli deyin! 

 

             Əlimnən aldırdım gözü alanı, 

             Onun üçün tərk eylədim siləni, 

             Başıma salmışam bunca bəlanı, 

             Məni öldürməli, döyməli deyin! 

                            

 

  

             Mən Kərəməm, eşq badəsin içirdim, 

             Bu sevdanı öz başımdan keçirdim, 

             Hayıf ki, Əslimi əldən uçurdum, 

             Məni öldürməli, döyməli deyin! 

 

   Kərəm sözünü tamama yetirdi. Baxdılar ki, bu doğrudan haqq aşı- 

ğıdı. Keşişgilin getdiyi yolu onlara göstərdilər. Kərəmgil gecəni orada 

qalıb, səhər tezdən yola düşdülər. 

   Bir az getmişdilər, sərin bir meh başladı. Meh qabaq tərəfdən 

əsirdi. Lap onların üzünə vururdu. Kərəm dedi: 

   _ Sofi, dayan mən xan Əslimi bu badi-səbadan xəbər alacağam. 

   Sazı köynəyindən çıxarıb, basdı bağrına, dedi: 

 

             Əylənmir ki, yardan xəbər sorayım, 

             Əsib-əsib gedən badi-səba hey!.. 

             Qırılsın baisin qolu, qanadı, 

             Heç kimsə düşməsin yardan cida hey!.. 

 

             Yudum dolbəndimi, bəyaz eylədim, 

             Sildim könül pasın, ayaz eylədim, 

             Mən qanlı fələyə niyaz eylədim, 



             Fələk mənə verdi çoxlu cəfa hey!.. 

 

             Durmayuban axır çeşmimin yaşı, 

             Axdığı yerlərdə əridir daşı, 

             Belə imiş qanlı fələyin işi, 

             Nə şah bilir, nə xan, nə də gəda hey!.. 

 

             Mən Kərəməm, xoryatlara tay oldum, 

             Bivəfa yar sevdim, əcəb bay oldum, 

             Ömür üzdüm, gün çürütdüm, zay oldum, 

             Məni boşaltdılar qabdan qaba hey!.. 

 

 

   Bir az oturdular. Dinclərini alıb, yorğunluqlarını çıxartdıqdan 

sonra durub getməyin binasını qoydular. Az getdilər, çox getdilər, bir 

şəhər xarabalığına çıxdılar. Kərəm dayanıb dedi: 

   _ Sofi lələ, bir zaman varımış ki, bu şəhərdə adamlar dövran sürür- 

müş. Dayan, soruşum, görüm bu şəhər niyə xaraba qalıb? Adamları 

necə olub?                   

 

                            

 

  

Aldı Kərəm görək xaraba şəhərə nə dedi: 

 

          Səyyah olub bu aləmi gəzərkən 

          Rast gəlmişəm bu viranın daşına. 

          Söylə viran, nə zamannan bərisən? 

          Nə gəlmişdi, nə gələcək başına? 

 

Kərəmin sözlərindən viran dilə gəlib dedi: 

 

          Həzrət Nuhun zamanınnan bəriyəm, 

          Əmr-haqla nələr gəldi başıma... 

          Başıma gələni söyləyim sənə 

          Gör nə zəhər qatılıbdı aşıma. 

 

Aldı Kərəm: 

 

          Kim eşitsə sənin ah ilə zarın, 



          Tərk eləyər əldə olanın, varın, 

          Nöçün xarab oldu çarsı-bazarın, 

          Ağıl irməz o xudanın işinə. 

 

Aldı viran:  

 

          Üç yüz altmış çeşmələrim axardı, 

          Gözəllərim seyrgaha çıxardı, 

          Xanımlarım ləlü gövhər taxardı, 

          Baxmazmısan xan yerində daşıma. 

 

Aldı Kərəm: 

 

          Dərdli Kərəm sənə viran söylədi, 

          Söylə, iyidlərin fələk neylədi? 

          Kimlər gəlib səni viran eylədi? 

          Fələk niyə daşın saldı başına? 

 

Aldı viran:  

 

          Çoxlu iyidlərim vardı burada, 

          Kimi saz çalardı, gəzib orada, 

          Indi viran olub, qaldım arada, 

          Viranam, onları çəkdim döşümə. 

 

                         

 

  

   Kərəm sözünü tamam eləyib, getməyin binasın qoydu. Gedib, 

gedib, axşam çağı Çaloba deyilən bir yerə çıxdılar. Kərəm hər cür 

ağacnan, gülnən dolu, laləzar bir bağa girdi. Bağın içində bir dəstə qız 

çalıb, oxuyub, oynayırdı. Kərəm bu qızların içində Əsliyə bənzər bir 

qız gördü, dedi: 

   _ Sofi, dayan bir qatar söz deyim, bu qız mənim xan Əslimə bən- 

zəyir. 

   Kərəm ürəyi dəmirçi kürəsi kimi alışıb yana-yana bu qıza dedi: 

 

                  Gözəllər çıxıblar seyrə, 

                  Birisi Əslimə bənzər. 

                  Al geyibən sallanışı, 



                  Yerişi Əslimə bənzər. 

 

   Kərəm belə deyəndə haman qız qulac saçlarını sinə sazı eləyib, 

görək Kərəmin bu sözünün müqabilində nə dedi: 

 

                  Uzaq eldən gələn, aşıq, 

                  Sənin Əslin mən deyiləm, 

                  Çoxun dərdə salan, aşıq, 

                  Sənin Əslin mən deyiləm. 

 

   Aldı Kərəm:      

                  Eşqin badəsini içdim, 

                  Bulanıq çaylardan keçdim, 

                  Bir qız gördüm, dərdə düşdüm. 

                  Duruşu Əslimə bənzər. 

 

   Aldı qız:         

                  Sözünü qanmışam əzəl, 

                  Bağıma dəyməyib xəzəl, 

                  Yad elinə getdi gözəl, 

                  Sənin Əslin mən deyiləm. 

 

   Aldı Kərəm:      

                  Mənə müştaq qürbət ellər, 

                  Göz yaşımı kimlər silər? 

                  Kərəm ağlar, rəqib gülər, 

                  Gülüşü Əslimə bənzər. 

 

                            

 

  

   Aldı qız:         

 

                  Sənin axtardığın Əsli, 

                  Qaraqaşlı, qaragözlü, 

                  Mənim adım Xanımnazdı, 

                  Sənin Əslin mən deyiləm. 

 

   Söz tamam oldu, Kərəm keşişi ondan xəbər aldı, qız dedi: 

   _ Sənin axtardığın keşiş bu gün köç-külfətinnən buradan köçüb, 



günçıxan tərəfə getdi. 

   Kərəm bu sözü qızdan eşidən kimi sazı sinəsinə basıb, görək Sofiyə 

nə dedi:             

 

                  Durma, gedək, Sofi lələ, 

                  Yenə Əslim köç eyləyib. 

                  Qan ağlaram bunnan belə, 

                  Yenə Əslim köç eyləyib. 

 

                  Əslim elindən köçübdü, 

                  Almalı dağdan keçibdi, 

                  Daşbulaxdan su içibdi, 

                  Yenə Əslim köç eyləyib. 

 

                  Yardan mənə yara dəymiş, 

                  Heç düzəlməz bu müşkül iş, 

                  Onla belə Qara keşiş, 

                  Yenə Əslim köç eyləyib. 

 

                  Sofi, gəl eylə söyləmə, 

                  Bağrımın başın teyləmə, 

                  Gedirəm, yoldan eyləmə, 

                  Yenə Əslim köç eyləyib. 

 

                  Qarşımızda qarlı dağlar, 

                  Könül məhəbbəti çağlar, 

                  Əsli köçüb Kərəm ağlar, 

                  Yenə Əslim köç eyləyib. 

 

   Kərəmgil oradan da qalxıb, bir neçə gün yol gəldikdən sonra gəlib 

bir kəndə çıxdılar. Baxdılar ki, burada toy var. Kərəmin rəngi gül 

yarpağı kimi soldu.            

 

                            

 

  

   Sofi xəbər aldı: 

   _ Kərəm, sənə nə oldu? 

   Kərəm dedi: 

   _ Zalım keşiş Əslini ərə verib, bu toy da onun toyudu. 



   Sofi dedi: 

   _ Gəl dalımcan, Allah kərimdi. 

   Sofi Kərəmi toy məclisinə apardı. Məclis Kərəmi keçirdi yuxarı 

başa. Xörək yeyənnən sonra dedilər: 

   _ Aşıq, bir az oxu, ürəyimiz açılsın. 

   Kərəm sazını əlinə aldı, ayağa qalxıb çalmaq istəyəndə gözü o biri 

otağa sataşdı, gördü bir gəlin oturub taxt üstə, qızlar da ona zinət verir, 

yəqin elədi ki, bu Əslidi. Dedi: 

 

                  Çıxar taxta, divan eylər, 

                  Əsli, qaşların, gözlərin. 

                  Gözümdən qan rəvan eylər, 

                  Əsli, qaşların, gözlərin. 

 

                  Şah kimi mətləb bitirər, 

                  Hökmün yerinə yetirər, 

                  Dilsizi dilə gətirər, 

                  Əsli, qaşların, gözlərin. 

 

                  Firqətin məni yandırar, 

                  Dağı, daşı dolandırar. 

                  Qapı-qapı diləndirər, 

                  Əsli, qaşların, gözlərin. 

 

                  Havada şahinə bənzər, 

                  Yerdəki laçına bənzər, 

                  Göydə göyərçinə bənzər, 

                  Əsli, qaşların, gözlərin. 

 

                  Gah ağladar, gah güldürər, 

                  Gah gözəlliyin bildirər, 

                  Axır Kərəmi öldürər, 

                  Əsli qaşların, gözlərin. 

 

   Söz tamama yetdi. Hamı Kərəmin bu xoş avazına əhsən söylədi. 

Bir nəfər Kərəmə dedi:         

 

                            

 

  



   _ Ey aşıq, gəl qal bizim eldə, aşıqlıq elə, ev-eşik sahibi ol. Bizim 

ellər qərib sevəndi. 

   Kərəm belə eşidəndə dedi: 

   _ Ağalar, qulaq asın, bir qatar da sözüm var, deyim. 

   Dedilər: 

   _ Buyur! 

   Kərəm dedi: 

             Tək bircə yarımı mənə versələr, 

             Bu fani dünyada malı neylərəm? 

             Bir imdad olursa mövladan olsun, 

             Qeyrinin verdiyi malı neylərəm? 

 

             Uca dağ başında tərlanlar süzər, 

             Göllərdə yaşılbaş sonalar üzər, 

             Əslinin yanağın bir cüt xal bəzər, 

             Qeyrinin verdiyi xalı neylərəm? 

 

             Kərəm deyər: mən nə idim, nə oldum. 

             Əslimin eşqindən saraldım, soldum, 

             Cismim tük gətirdi, Məcnuna döndüm, 

             Əslisiz mən cah-cəlalı neylərəm? 

 

   Söz tamam oldu. Kərəmin dediyinnən məclis əhli bir şey başa düş- 

mədi. Sofi işi belə görəndə dedi: 

   _ Qardaşlar, bu Ziyad xanın oğludu. Öz vəzirləri Qara keşişin qızına 

aşiq olub. Qız da buna aşıqdı. Keşiş qızını buna vermək istəməyib, 

götürüb qaçıb. Bizə dedilər ki, keşiş burada olur. Biz də buraya gəlmi- 

şik. Kərəm elə bildi ki, toy onun sövgülüsünün toyudu. 

   Toybəyi dedi: 

   _ Aşıq, bu başqa adamın toyudu. Sənin axtardığın keşiş dünən 

buradan keçib getdi. 

   Kərəmlə Sofi gecəni burada qalıb, səhər tezdən durub yola düşdülər. 

Onlar getməkdə olsunlar, bu tərəfdən göydə bir qatar durna göründü. 

   Kərəm aldı sazını, görək durnalara nə dedi: 

 

                  Durna, gedərsiz haraya, 

                  Mənnən yara salam deyin! 

                  Görsəz əgər butam ağlar, 

                  Dönüb yara salam deyin! 

 



                            

 

  

                  Yolunuz gedir Ağdaşa, 

                  Qarlı dağlar aşa-aşa, 

                  Həm qohuma, həm qardaşa, 

                  Həm diyara salam deyin! 

 

                  Durna, telin şana-şana, 

                  Həm o yana, həm bu yana; 

                  Alın sizə bir nişana 

                  Verim, yara salam deyin! 

 

                  Dad seyrağıbın əlinnən, 

                  Aşıq dağların belinnən, 

                  Dərdli Kərəmin dilinnən, 

                  Durnam, yara salam deyin! 

 

 

   Kərəm sözünü müxtəsər eylədi, yola davam elədilər. Bir müddət 

yol gedib, bir obaya çatdılar. Kərəm obanın kənarında bir gözəl qız 

gördü. Bu qız o qədər gözəl idi ki, gün kimi hər tərəfə işıq salırdı. Qız 

keçib getdi. Bir dəstə ahıl-cahıl Kərəmin ətrafına toplandı. Kərəm sazı 

sinəsinə basıb dedi: 

 

             Sizin eldə mən bir gözəl görmüşəm, 

             Şoxu düşüb Gürcüstanın elinə. 

             Bülbül kimi şirin-şirin danışır, 

             Bal tökülür dəhanından dilinə. 

 

             Qədir mövlam verib xub camalını, 

             Onu sevən neynər dünya malını, 

             Qurşayıb kəmərlə incə belini, 

             Boyu bənzər uca sərvin dalına. 

 

             Kərəm deyər mənim yarım incədi, 

             Dodaqları yarı açmış qonçadı, 

             Sünbül teli topuğundan ucadı, 

             Bir telin vermərəm dünya malına. 

 



             Incidi, mirvari, sədəf dişləri; 

             Qüdrətdən çəkilib kaman qaşları, 

             Dal gərdəndə qulac-qulac saçları 

             Sarmaşır, dolanır incə belinə. 

                            

 

  

             Mən Kərəməm, gecə qıllam zarımı, 

             Haqq canım almasın, çəkim cövrini, 

             Yuxarıdan xəbər aldım yarımı 

             Dedilər köçübdü Bayan elinə. 

 

   Kərəm sözü tamam elədi. Sofi adamlardan keşişi xəbər aldı. 

Cavanlar keşişin Qarsa getdiyini ona xəbər verdilər. Kərəm yola rəvan 

olub, Qarsa tərəf getməyin binasını qoydu. Yolda yenə gördülər bir 

qatar da durna gedir. Kərəm Sofiyə dedi: 

   _ Sofi lələ, qoy bu durnalardan da bir söz soruşum. 

   Aldı Kərəm, görək durnalara nə dedi: 

 

             Göy üzündə bölük-bölük durnalar, 

             Nədi sizin əhvalınız, halınız? 

             Bir ərzi-hal yazım, yara yetirin, 

             Dost yanına düşər isə yolunuz. 

 

             Göydə şahin, şonqar, görüb çaşarsız, 

             Ol uca dağları nə cür aşarsız? 

             Ovçu görən kimi qanad açarsız, 

             Qışda Qaramandı sizin eliniz. 

 

             Dərdli Kərəm deyər: uğradım dərdə, 

             Canım qurban olsun mərd oğlu mərdə, 

             Yazıq durna, nə gəzərsən bu yerdə? 

             Yoxmu sizin vətəniniz, eliniz? 

 

   Az getdilər, çox getdilər, günlərin birində gedib Qars şəhərinə çat- 

dılar. Burada bir qarıya qonaq oldular. Adamlar hər tərəfdən tökülüb 

gəldilər. Qonağa xoş gəlmisiz dedilər, onların əhvalını sordular. Aldı 

Kərəm, toplaşanların suallarına belə cavab verdi: 

 

                  Hey ağalar, necə olur 



                  Halı yardan ayrılanın? 

                  Axır düşər qürbət elə 

                  Yolu yardan ayrılanın. 

 

                  Qərənfillər tutmaz imiş, 

                  Gül tikansız bitməz imiş, 

                  Işə, gücə getməz imiş 

                  Əli yardan ayrılanın. 

                            

 

  

                  Şahinlər göyə çəkilir, 

                  Durnalar gölə tökülür, 

                  On beş yaşında bükülür 

                  Beli yardan ayrılanın. 

 

                  Kərəm qocalar, deyərlər, 

                  Bu yerdə ölər, deyərlər, 

                  Dinməz, lal olar deyərlər _ 

                  Dili yardan ayrılanın. 

 

   Adamlar Kərəmə dedilər: 

   _ Aşıq, arzun nədi? Bizdən nə xələt istəyirsən? 

   Kərəm dedi: 

   _ Mən xələt alan aşıqlardan deyiləm. Sizə bir qatar söz oxuyaca- 

ğam, könlünüz şad olsun. 

   Aldı, Kərəm, dedi: 

 

             Qədir mövlam, budu səndən diləyim, 

             Bu gələn qışımız bahar, yaz ola. 

             Gündə otuz iki dövran eyləyə, 

             Əksinə çevrilib boran, tez ola. 

 

             Gündə min toyuğum yumurta sala, 

             Yaxşı katib gərək hesabın ala, 

             Min bir qara qarğa göyərçin ola, 

             Bir dam dolu ördək ilə qaz ola. 

 

             Min səfinəm dəryalarda qışlaya, 

             Qırx qulunlu min qısrağım kişnəyə, 



             Yanında iki yüz çoban işləyə, 

             Hər bir sürüsündə min beş yüz ola. 

 

             Dəli könlüm eşq oduna qalana, 

             Hey ağalar, sözüm yadda saxlana, 

             Doqquz tövlə atım hazır bağlana, 

             Bir-iki tovlada xam yağız ola. 

 

             Dərdli Kərəm deyər: dünyanın işi, 

             Gözümnən axıtdım hey qanlı yaşı, 

             Ta bu qədər mala maliksə kişi, 

             Bir əli Iranda safi üz ola. 

                            

 

  

   Sofi bunlardan da keşişi soruşdu. Dedilər: 

   _ Keşiş buradan keçib, Bayazıda getdi. 

   Kərəmlə Sofi gecəni orada qaldılar, səhər tezdən yola düşüb get- 

məyə başladılar. Kərəm dağ ətəyi ilə gedirdi. Gördü bu yerdə o qədər 

turac, kəklik var ki, o tərəfə-bu tərəfə uçuşurlar. Birdən birə Kərəmin 

halı pərişan oldu. Sazı sinəsinə basıb, halına münasib görək nə dedi: 

 

             Aman fələk, kömək eylə bu gündə, 

             Nagah yerdə gəldi aldı dərd məni! 

             Gecə-gündüz oda yandım, alışdım, 

             Tutdu, yolum-yolum yoldu dərd məni! 

 

             Qürbət eldə uca dağlar aşalı, 

             Ah etdikcə qara bağrım deşəli, 

             Mən Əslimdən ayrı düşdüm, düşəli, 

             Dəlik-dəlik etdi, dəldi dərd məni. 

 

             Fələk mənim ilə inad eylədi, 

             Qəm ilə hicrandı töhfən, söylədi, 

             Kəskin qılıcıyla bağrım teylədi, 

             Bölük-bölük etdi, böldü dərd məni. 

 

             Gecə-gündüz kəsməz gözümün yaşı, 

             Saldı qanlı fələk başıma daşı, 

             Ərzurum dağında keçirdim qışı, 



             Axır çöldən-çölə saldı dərd məni. 

 

             Bilməm xiyalımdı, yoxsa duş kimi, 

             Gəldi keçdi boran kimi, qış kimi, 

             Dərdli Kərəm yuvasında quş kimi, 

             Tutdu, yolum-yolum yoldu dərd məni. 

 

   Söz tamam oldu, yollarına davam edib, mənzilbəmənzil axırda 

gedib, Altuya çıxdılar. Burada da xəbər tutdular ki, keşiş Bayazıdə 

gedib. Bir qədər çörəkdən-zaddan yeyib, Bayazıdə tərəf getməyin 

binasın qoydular. 

   Az getdilər, çox getdilər. Bayazıdın yanında bir dəstə qıza rast 

gəldilər. Kərəm baxdı, qızların içində bir qız var ki, misli, bərabəri 

yoxdu. Kərəmin ağlı başınnan çıxdı, aldı sazı, görək nə dedi: 

                            

 

  

             Sofi lələm, bu gün bir gözəl gördüm, 

             Qüdrətdən çəkilib qara qaşları. 

             Istədim ki, nazlı yarı dindirəm, 

             Aşıq öldürməkdi, bildim işləri. 

 

             Nə gözəl bəzənib könül sonası, 

             Taxtı-Süleymandı yarın sinəsi, 

             Min naz ilə bəsləyibdi anası, 

             Dal gərdəni bürüyübdü saçları. 

 

             Kərəm deyər: dürlü-dürlü halı var, 

             Yanağında dənə-dənə xalı var, 

             Ağzı şəkər, dodağında balı var, 

             Incə sədəf düzülübdü dişləri. 

 

   Söz tamama yetdi. Yola düşüb bir mənzil gedib Bayazıda çatdılar. 

Kərəm şəhərin kənarında dayandı. Dönüb bir gəldiyi yola baxdı, sazı 

döşünə basıb dedi: 

 

             Sofi qardaş, üç məmləkət keçirdik, 

             Biri Iran, biri Turan, bir Gilan. 

             Igidin başına üç dövlət qonar, 

             Biri ağıl, biri gənclik, biri şan. 



 

             Keşişin etdiyi belə də qalmaz, 

             Iki məhbub qəlbin o saya salmaz, 

             Bu dünya üzündə üç şey zay olmaz: 

             Biri yaxşılıq, biri elm, biri nan. 

 

             Dərd, qəm əlindən mən də bezaram, 

             Bu dərdləri qələm alıb yazaram, 

             Çox yerləri innən sora gəzərəm, 

             Biri Tiflis, biri Bayazıd, biri Van. 

 

             Kaş ki, Kərəm muradına irəydi, 

             Qismət olub, yarın üzün görəydi. 

             Qədir mövlam mənə üç dərd verəydi: 

             Biri alış, biri tutuş, biri yan. 

 

   Kərəm sözünü tamam eləyib, yol başladı. Gəlib, gəlib, Van şəhə- 

rinə çatdılar. Şəhərin kənarında Kərəm dayandı. Adamlardan keşişin 

 

                            

 

  

Ərdahana getdiyini bilib, yola düşdülər, uzaq yolu yaxın edib, Ərdahana 

çatdılar. Əsli Kərəmin yadına düşdü, aldı, görək nə dedi: 

 

             Bizim eldən sürdüm, bura gətirdim, 

             Bu dağlardan aşan bir sonam təkdi. 

             Çiskin oldu, boran oldu, itirdim, 

             Bu dağlardan aşan bir sonam təkdi. 

 

             Enər yerdə duman çiskini bəslər, 

             Aşıq olan öz məşuqunu səslər, 

             Pis gündə dostunu atmaz mərd kəslər, 

             Bu dağlardan aşan bir sonam təkdi. 

 

             Itirdim Əslimi durmaz, araram, 

             Kəsildi səbirim, həm yoxdu çaram, 

             Mən Kərəməm, eşq oduna yanaram, 

             Bu dağlardan aşan bir sonam təkdi. 

 



   Kərəm adamlardan keşişi soruşdu. Adamlar keşişin dünən keçdi- 

yini xəbər verdilər. Bunlar yola düşüb, bir müddət yol getdilər. Bir 

dağın ətəyində bunların qabağına qırx haramı çıxdı, onları hər tərəf- 

dən araya aldılar. Kərəm əhvalı belə görəndə sazı götürüb dedi: 

 

             Gecə-gündüz zarı-zarı ağlaram, 

             Məni vətənimə göndər, ya rəbbi! 

             Bu dünyaya gələn getmək üçündü, 

             Buradan qulunu qurtar, ya rəbbi! 

 

             Ya rəbbi, sən saxla könlümü qəmdən, 

             Itirdim ağlımı, can çıxmaz təndən, 

             Öldürərlər məni, yar gedər əldən, 

             Mənim halım sənə yetər, ya rəbbi! 

 

             Bu Kərəmi eşq oduna yandırman, 

             Sevdiyim qonçayı məndən saldırman, 

             Hey ağalar, elləri də güldürmən, 

             Qəlbinə mərhəmət yendir, ya rəbbi! 

 

   Haramılar onları öldürməyib, soruşdular: 

   _ Siz kimsiniz, hara gedirsiniz? 

                            

 

  

   Kərəm dedi: 

   _ Mən Ziyad xanın oğluyam. Qara keşişin qızına aşıq olmuşam. 

Keşiş qızını götürüb qaçıb. Onun dalına düşmüşəm. 

   Haramılar bir-birinin üzünə baxıb, dedilər: 

   _ Bu haqq aşığıdı. Var get, aşıq, Allah səni muradına çatdırsın. 

   Kərəmlə Sofi bir qədər getdilər, bir şəhərə yaxınlaşanda Kərəm 

dayandı. Sofi dedi: 

   _ Niyə dayanmısan? 

   Kərəm dedi: 

   _ Bilirəm, keşiş burda da yoxdu. 

   Sofi çox dedi, Kərəm az eşitdi, yerindən tərpənmədi. Sofi naəlac 

Kərəmi orada qoydu, özü xəbər tutmaq üçün şəhərə getdi. Kərəm 

qaldı tək, qəm-qüssə onu çuğladı, sazı döşünə basıb dedi: 

 

                Qəlbi havaynan uçarsan, 



                Endirəydim, könül, səni. 

                Budaq-budaq gül dalına 

                Qonduraydım, könül, səni. 

 

                Uca dağlar uca olur, 

                Gündüz keçər, gecə olur, 

                Gör ayrılıq necə olur, 

                Qandıraydım, könül, səni. 

 

                Uca dağdan aşıraydım, 

                Vətəninnən köçürəydim, 

                Qürbət elə düşürəydim, 

                Yandıraydım, könül səni. 

 

                Ördəyi ovlarlar göldə, 

                Şahini bəslərlər qolda, 

                Bəzirgan keçdiyi yolda 

                Endirəydim, könül, səni. 

 

                Dərdli Kərəm qan ağlıyar, 

                Ürəyin çarpaz dağlıyar, 

                Yaz, baharı yas saxlıyar, 

                Güldürəydim, könül, səni. 

 

                            

 

  

   Söz təzəcə tamam olmuşdu ki, Sofi gəldi, keşişin orada olmadığını 

xəbər verdi. Kərəmin ürəyi dəmirçi kürəsi kimi yanmağa başladı. Sazı 

döşünə basdı, üzünü yollara tutub dedi: 

 

             Qasid yardan yaman xəbər gətirdi, 

             Mənə nə əcayib hal oldu bu gün. 

             Bir olan dərdimi yüzə yetirdi, 

             Yandı qara bağrım, kül oldu bu gün. 

 

             Məcnun kimi gəzdim səhranı, dağı, 

             Fələk şərbətimi eylədi ağı, 

             Əydi qamətimi Əsli fərağı, 

             Tutuldu dillərim, lal oldu bu gün. 



 

             Mən Kərəməm, neyləmişəm, neyləyim, 

             Xəncər alıb, bağrım başın teyləyim. 

             Üz tutub qürbətə səfər eyləyim, 

             Qarlı dağlar mənə yol oldu bu gün. 

 

   Sofi gördü ki, Kərəmin halı çox pərişandı. Istədi ona təsəlli versin, 

dedi: 

   _ Əzizim, gənə nə oldu sənə? 

   Kərəm sazı basdı döşünə: 

 

             Sofi, nə sorursan mənim halımı? 

             Yardan ayrılanda şad olmaz könül. 

             Leylisin itirmiş Məcnuna döndüm, 

             Hər gecə papağı tac olmaz könül. 

 

             Bir dəm səyyah olur, qılınc qurşanır, 

             Bir dəm turab olub, yerə döşənir, 

             Bir dəm haqdan qorxu çəkir, üşənir, 

             Bir dəm padşahnan bac olur könül. 

 

             Bir dəm göldə bitən qarğı, qamışdı, 

             Bir dəm bağçalarda dürlü yemişdi, 

             Bir dəm qızıl olur, bir dəm gümüşdü, 

             Bir dəm paslanır da, tunc olur könül. 

                            

 

  

             Bir dəm piyadadı, bir dəm atlanır, 

             Bir dəm şəkər olur, bir dəm dadlanır, 

             Bir dəm olur hər cəfaya qatlanır, 

             Bir dəm zəhərdən də acı olur könül. 

 

             Bir dəm abdal olur, girir şallara, 

             Bir dəm dəllal olur, düşür dillərə, 

             Bir dəm yolçu olur, gedir yollara, 

             Bir dəm keçənlərdən bac alır könül. 

 

             Kərəm deyər: axırına irilməz, 

             Ərəb at yorulur, könül yorulmaz, 



             Könül bir saraydı sınar, hörülməz, 

             Əzəli, sorası köç olur könül. 

 

   Kərəm sözü qurtarıb, ayağa qalxdı, yenə də getməyə başladılar. 

Gethaget, bir axşam gözəl bir kəndə gəlib çıxdılar. Elə Kərəmi çiynin- 

də saz görcək kənd əhli töküldü, onları hörmətnən, izzətnən bir evə 

apardılar. Bəli, qonaqlar yedilər, içdilər, oradan-buradan söhbət elədi- 

lər. Kərəmdən bir neçəsi oxumağını xahiş elədi. Kərəm ayağa qalxdı, 

sazı döşünə basdı, dedi: 

 

             Ay həzərat, Əslim getdi əlimdən, 

             Qaldım burda ahü-zarın içində. 

             Bağı tutdu şeyda bülbül naləsi, 

             Bülbül bağrı yandı xarın içində. 

 

             Seyrağıbın fitnəsinə inandım, 

             Firqət nə olduğun sonradan qandım. 

             Yarın həsrətinnən alışdım, yandım, 

             Piltətək qovruldum narın içində. 

 

             Kərəməm, necoldu ulusum, elim, 

             Yar, yar söyləməkdən lal oldu dilim, 

             Xan Əslimdən ayrı büküldü belim, 

             Qaldım namus ilə arın içində. 

 

   Məclis əhli Kərəmin belə yanıqlı-yanıqlı oxumağından pərişan 

olub, Sofidən soruşdular: 

   _ Bu aşıq haralıdı? Niyə qəmli-qəmli oxuyur? 

 

                            

 

  

   Sofi bütün əhvalatı əvvəldən axıra məclis əhlinə danışdı. Sofinin 

bu danışmağından Kərəmin ürəyi bir az da od tutub yanmağa başladı. 

Sazı döşünə mindirib dedi: 

 

             Ay ariflər, gəlin sizə söyləyim, 

             Istəkli dost mənnən aralı düşdü. 

             Illər həsrətiyəm, aylar ayrısı, 

             Sinəm bayğu kimi yaralı düşdü. 



 

             Yeniyetmə, on üç, on dörd yaşında, 

             Eybi yoxdu kipriyində, qaşında, 

             Axşam, sabah bulaxların başında, 

             Yadıma dağların maralı düşdü. 

 

             Kərəməm, yollarım toz, qubar oldu, 

             Boran oldu, çoğun oldu, qar oldu, 

             Dost bağında heyva oldu, nar oldu, 

             Bu il bizim bağlar qoralı düşdü. 

 

 

   Kərəm sözü qurtarıb yola düşdü. Sofi də onun dalınca. Az getdilər, 

üz getdilər, gedib bir çayın kənarına çatdılar. Kərəm baxdı ki, sağ tərəf 

qaya, sol meşə, qabaq da çaydı. Dayanıb, Sofiyə dedi: 

   _ Sofi lələ, əylən bu yerlərdən Əsli xanı soruşum, bəlkə bunlar 

bizə onun yerini dedilər. 

   Sofi dayandı. Aldı Kərəm görək qayadan, meşədən, çaydan Əslini 

nə cür soruşdu:  

 

             Səndən xəbər alım, ay sarı qaya, 

             Mənim Əslim buralardan keçdimi? 

             Mübarək kölgənlə salıbsan saya, 

             Mənim Əslim buralardan keçdimi? 

 

   Sarı qaya dilə gəlib, aldı görək cavabında nə dedi: 

 

             Sənə xəbər verim aşıqlar xası, 

             Sənin Əslin burdan gəldi də getdi. 

             Yanında idi atası ilə anası, 

             Ləpirin üzümə saldı da getdi. 

 

                            

 

  

   Aldı Kərəm: 

 

             Səndən xəbər alım, ay qara meşə, 

             Qələmi qüdrətdən çəkilmiş qaşa, 

             Bürümüsən dağa, daşa bənövşə, 



             Mənim Əslim buralardan keçdimi? 

 

   Meşə də dilə gəlib, Kərəmin cavabında dedi: 

 

             Yarın saldı səni olmazın qəmə, 

             Dayanmazmı yaxşı iyid bu dəmə? 

             Günəş kimi qondu mənim sinəmə, 

             Əsli məndən bir gül aldı da getdi. 

 

   Kərəm üzünü tutdu çaya, dedi: 

 

             Abi-həyat kimi daim axarsan, 

             Haqqın camalına hərdən baxarsan, 

             Dolana-dolana evlər yıxarsan, 

             Mənim Əslim buralardan keçdimi? 

 

   Çay da dilə gəlib, Kərəmə belə cavab verdi: 

 

             Kərəm saxlar onun həmişə yasın, 

             Yanına almışdı ata-anasın, 

             Həm içib həmi də doldurdu tasın, 

             Atların suyuma saldı da getdi. 

 

   Söz tamama yetdi. Kərəm o yana, bu yana baxıb, gördü çayın 

üstündə bir körpü var. Gəldi körpünün yanına. Sazı döşünə basdı, üzün 

tutdu körpüyə, aldı, görək nə dedi: 

 

                Yolum gəldi sənə çıxdı, 

                Körpü, Əslimi gördünmü? 

                Seyrağıblar məni yıxdı, 

                Körpü, Əslimi gördünmü? 

 

                Qara qayadandı daşın, 

                Bəlli deyil sənin yaşın, 

                Əskik olmaz tər savaşın, 

                Körpü, Əslimi gördünmü? 

 

                            

 

  



                Dərdli Kərəm gəlib durar, 

                Qul kimi boynunu burar, 

                Əsli xanı səndən sorar, 

                Körpü, Əslimi gördünmü? 

 

   Kərəm sözünü müxtəsər eləyib, getmək istəyirdi ki, birdən qabaq- 

larına bir ceyran çıxdı. Kərəm ceyranı görən kimi sazını mindirdi 

sinəsinə, görək ceyrandan Əslini nə cür xəbər aldı: 

 

             Səndən xəbər alım, ay gözəl ceyran, 

             Əsli, keşiş buralardan keçdimi? 

             Minib eşq səməndin, olmuşam rəvan, 

             Çoban körpüsündən bir su içdimi? 

 

   Kərəm belə deyəndə ceyran dilə gəlib, görək Kərəmə nə cavab 

verdi:         

 

             Sənə xəbər verim, ay cavan oğlan, 

             Əsli anasilə düşdülər yola. 

             Bir səhər vaxtında gördüm ki, burdan 

             Yanında atası keçdilər sola. 

 

   Aldı Kərəm: 

 

             Bu ayrılıq əydi mənim qəddimi, 

             Ağır eldə bədnam etdi adımı, 

             Kərəm gəlsin, məni tapsın dedimi? 

             Gizli-gizli sirrin sənə açdımı? 

 

   Ceyran:     

 

             Murada yetirsin səni yaradan, 

             Seyrağıblar görüm çıxsın aradan, 

             Sevdiciyin köçlə keçdi buradan, 

             Baxmadı Əsli xan nə sağ, nə sola. 

 

   Aldı Kərəm: 

 

             Nə zamandı bu yerlərdə durubsan, 

             Sınıq könlüm qara daşa vurubsan, 



             Əsli xanı sən ağlarmı görübsən? 

             Yoxsa gülüb bu dağları aşdımı? 

 

                            

 

  

   Ceyran:     

 

             Qədir mövlam heçdən yaratmış bizi, 

             Gecəyə qatdılar günlü gündüzü, 

             Kərəm, Əsli xanın axırkı sözü: 

             Ərzuruma varsa könlüm xoş ola. 

 

   Aldı Kərəm: 

 

             Kərəm deyər: kimə deyim dərdimi? 

             Seyrağıblar qonça gülü dərdimi? 

             Varsam Ərzuruma görrəm Əslimi, 

             Yoxsa keşiş alıb yenə qaçdımı? 

 

   Ceyran:     

 

             Mövlam sənə kömək olsun bu işdə, 

             Ceyran deyər: çap səməndin yerişdə, 

             Ərzuruma vardı zalım keşiş də, 

             Xəbər verdim qismət sənə tuş ola. 

 

   Kərəm Əsli xanı ceyrandan dillə də xəbər aldı. Ceyran dedi: 

   _ Sənin axtardığın keşiş Ərzuruma tərəf getdi. 

   Kərəm ceyrannan ayrılıb, yola düşdü. Gedib, gedib, bir obaya çat- 

dılar. Buranın adamları yaman qonaq sevməyən adamlar idilər. Kərəm- 

gil burada bir qədər gəzib dolandılar, bunlara heç kim yaxın gəlmədi. 

Kərəm baxdı ki, elə adamlar o tərəf, bu tərəfə keçir, amma heç kim 

onların halını soruşmur. Kərəmin ürəyi qubarlandı, sazını dərdli sinə- 

sinə mindirdi, zilini zil, bəmini bəm elədi, aldı, görək nə dedi: 

 

             Qürbət eldə qərib-qərib ağlaram, 

             Müşkül halım bildirən yox, bilən yox! 

             Gecə-gündüz fəğan qılıb yanaram, 

             Ağladan yox, güldürən yox, gülən yox! 



 

             Tərk elədim mən atamı, anamı, 

             Gölümdən uçurdum telli sonamı, 

             Xəncər alıb dərd oylağı sinəmi, 

             Teyləyən yox, dəldirən yox, dələn yox. 

                            

 

  

             Dərdli sinəm düyünlərəm, dağlaram, 

             Ağ geymərəm, qaraları bağlaram, 

             Dərd əlinnən ah çəkərəm, ağlaram, 

             Gözüm yaşın sildirən yox, silən yox! 

 

             Kərəməm, yetmədim mən Əsli xana, 

             Şay bildim ölümü bu yazıq cana, 

             Gecə-gündüz qəflə işlər hər yana, 

             Üz çevirib bu virana gələn yox! 

 

 

   Söz tamama yetdi. Haçannan haçana bir qoca kişi gəlib bunlara 

salam verdi. Sofi qocaya dedi: 

   _ Ay qoca, bura necə yerdi? Burada heç qonağa-zada baxan yoxdu. 

   Qoca kişi dedi: 

   _ Elədi, oğlum mən də buralı deyiləm. 

   Pirani Kərəmin kim olduğunu bilib dedi: 

   _ Aşıq, sənin axtardığın keşiş dünən buradan keçib getdi. Get, 

Allah sənə yar olsun! 

   Kərəm oradan çıxıb getməyin binasın qoydu. Elə bir qədər get- 

mişdilər, bir də gördülər ki, göy üzündə bir durna tək-tənha süzüb 

gedir. Kərəm Sofini saxlayıb, görək durnaya nə dedi: 

 

             Göy üzündə süzüb gedən tək durna, 

             Qəmli-qəmli ötmə, könül şad deyil. 

             Sən də mənim təki yardan ayrıldın, 

             Qəmli-qəmli ötmə, könül şad deyil. 

 

             Məlul-məlul göy üzündə süzərsən, 

             Səyyah olub ölkələri gəzərsən, 

             Süzüşündə xan Əslimə bənzərsən, 

             Qəmli-qəmli ötmə, könül şad deyil. 



 

             Dərdli Kərəm atdı namus, arını, 

             Yolunda sərf etdi bütün varını, 

             Hey axtarır, tapmır Əsli yarını, 

             Qəmli-qəmli ötmə, könül şad deyil. 

 

   Söz tamam oldu, bir gün yol gəldikdən sonra bir bulaq başında bir 

dəstə gəlin-qıza tuş oldular. Kərəm bu qızların içində Əsliyə bənzər 

bir qız görüb, sazını alıb sinəsinə, görək nə deyəcək. 

                            

 

  

   Aldı Kərəm: 

 

             Su başında duran gəlinlər, qızlar, 

             Allı gəlin, xan Əslimə bənzərsən. 

             Doğrusun söylərlər haqqı sevənlər, 

             Xallı gəlin, xan Əslimə bənzərsən. 

 

   Kərəm belə deyəndə, haman qız qulac saçlarını sinə sazı edib, görək 

Kərəmə nə cavab verəcək. 

 

   Aldı qız:  

 

             Aşıb, aşıb qarlı dağlar gəlibsən, 

             Var get burdan, sənin yarın deyiləm. 

             Itirdin ağlını, düşdün çöllərə, 

             Var get burdan, sənin yarın deyiləm. 

 

   Aldı Kərəm: 

             Xan Əsli tək yanağında xalın var, 

             Incədən lap incə əcəb belin var, 

             Dəhanında baldan şirin dilin var, 

             Allı gəlin, xan Əslimə bənzərsən. 

 

   Aldı qız:  

             Dinmə, aşıq, səni çəkərlər dara, 

             Saldırram zindana, vurdurram yara, 

             Üzüş bizlərdən, qıl başına çara, 

             Var get burdan, sənin yarın deyiləm. 



 

   Aldı Kərəm: 

             Dərdli Kərəm uca-uca dağ aşdı, 

             Aşıban da qürbət ellərə düşdü, 

             Uçurtdum tərlanı, sara ilişdi, 

             Allı gəlin, xan Əslimə bənzərsən. 

 

   Aldı qız:  

             Güllü xanım gül rəngini soldurar, 

             Aşıq olan məşuqunu güldürər, 

             Bir nişanlım vardı, səni öldürər, 

             Var get burdan, sənin yarın deyiləm. 

 

                            

 

  

   Söz tamam oldu. Sofi qızlardan keşişi xəbər aldı. Qızlar dedilər: 

   _ Keşişgil dünən burada idilər, elə bu gün çıxıb getdilər. 

   Sofi Kərəmi alıb, bir baş qızların göstərdikləri tərəfə getməkdə 

olsunlar, sizə deyim keşişdən. 

   Keşiş buradan çıxıb, günə bir mənzil, gündüzü gecəyə qatdı, gecəni 

gündüzə, gəlib çatdı Qeysəriyə, bir baş özünü paşanın yanına yetirib 

dedi: 

   _ Mən bir müsəlman aşığının əlindən qızımı götürüb qaçmışam. 

Onun əlinnən mənə dinclik yoxdu. Indi sizə pənah gətirmişəm. Izin 

ver, məmləkətində yaşayım. Ancaq bir şərtlə ki, haman aşıq gəlib 

buralara çıxsa, sənin rəiyyətin mənim evimi ona göstərməsin. 

   Paşa razı olub, keşişə xəlvət yerdə bir ev verdikdən sonra, əmr 

elədi ki, başqa torpaqdan bura Kərəm adında aşıq gəlsə, tutsunlar, hər 

kim də keşişin evini haman Kərəmə göstərsə, dar ağacından asılacaq. 

   Belə bir əmrdən sonra keşiş paşadan çox razı qaldı. Şəhər əhli də 

göz-qulaq oldu ki, Osmanlı torpağına Kərəm adında kim gəlsə tutub 

paşaya versinlər. 

   Indi keçək əsl mətləbə. 

   Kərəm Sofiynən neçə gün, neçə gecə yol gedib, bir qarlı dağın 

ətəyinə çatdılar. Bu dağlar Gəncə dağlarına yaman oxşayırdı. Kərəmin 

ürəyi coşa gəldi, aldı, görək nə dedi: 

 

                Qarşı duran qarlı dağlar, 

                Dağlar bizim dağlarmola... 



                Ağ birçəkli qoca anam, 

                Oğul deyib, ağlarmola... 

 

                Məkkədən gələn hacılar, 

                Ürəyimdə var acılar, 

                Evmizdəki cüt bacılar 

                Qardaş deyib ağlarmola... 

 

                Fələk nədi mənim xatam, 

                Nə məlulam, nə də şadam; 

                Ağ saqqallı qoca atam 

                Kərəm deyib, ağlarmola... 

 

   Söz tamam oldu. Elə bunlar getmək istəyirdilər ki, birdən hava 

pozuldu, hər yeri duman-çiskin bürüdü. Şiddətli qar yağdı. Sofi halı 

belə görüb dedi:               

 

                            

 

  

   _ Aman Kərəm, ölüb burada qalacağıq. Gəl geri dönək. Qış qur- 

tarar, sonra gələrik. 

   Kərəm onun cavabında aldı, görək nə dedi: 

 

             Dəli könül qalxdı, fəğan eylədi, 

             Gedəmməzsən, Kərəm, qışdı, geri dön! 

             Qalmadı macalım borandan, qışdan, 

             Gedəmməzsən, Kərəm, qışdı, geri dön! 

 

             Yağış yağar, yerin üzü yaş olar, 

             Çiskin olar, boran olar, qış olar, 

             Hava belə qalmaz, yenə xoş olar, 

             Gedəmməzsən, Kərəm, qışdı, geri dön! 

 

             Gedər qış əyyamı, görərik yazı, 

             Gülüstana dönər dağların üzü, 

             Ey fələk, nə olar, ağlatma bizi, 

             Gedəmməzsən, Kərəm, qışdı, geri dön! 

 

 



   Hava açılmadı, daha da pisləşdi. Yolu itirdilər. Aldı Kərəm: 

 

             Boranlı dağlarda yolum itirdim, 

             Çağırıram aman fələk, aman hey!.. 

             Bir yanımda yağış yağar, qar səpər, 

             Bir yanımda çiskin bulud, duman hey!.. 

 

             Axşam oldu, görəmmədim yolumu, 

             Soyuq aldı ayağımı, əlimi, 

             Gözüm altda aldım yenə ölümü, 

             Daha yoxdu sağlığıma güman hey!.. 

 

             Dağlar, hümmət edin burda qalmayım, 

             Qalırsam da qürbət eldə ölməyim, 

             Qarı düşmənlərə möhtac olmayım, 

             Aman fələk, mənim halım yaman hey!.. 

 

             Qurdlar, quşlar yığılarlar leşimə, 

             Baxmazlar gözümdən axan yaşıma, 

             Qürbət eldə bəla gələr başıma, 

             Doğru dönməz çərx-fələk, aman hey!.. 

                            

 

  

             Dar günümdə kimsə yetməz fəryada, 

             Çovğunun əlinnən gəlmişəm dada, 

             Kərəm deyər: ölüm haqdı dünyada, 

             Axirətdə qarşı gəlsin iman hey!.. 

 

 

   Kərəm sözünü qurtaran kimi şaqqıltı, gurultu qopdu. Ildırım şığıdı. 

Kərəm sazı döşünə basıb dedi: 

 

             Aman fələk, budu sənnən diləyim, 

             Qoyma məni yarı yolda qış günü. 

             Kərəm eylə, bircə yapış əlimnən, 

             Yetir muradına sən bu düşkünü. 

 

             Çovğun, boran alıb dörd bir yanımı, 

             Soyuq kəsib iliyimi, qanımı, 



             Vədəm tamamdısa, gəl al canımı, 

             Fələk, mənə minnət etmə beş günü. 

 

             Kərəməm, bir kimsə yetmədi dada, 

             Əsli bivəfadı, heç salmaz yada, 

             Ömrüm keçdi ahü-zarla dünyada, 

             Çox axtardım, bir görmədim xoş günü. 

 

   Söz qurtaran kimi bir də gördülər ki, bir nurani kişi zahir oldu, dedi: 

   _ Qəm eləməyin, darda qalmazsınız. Sizi dardan qurtaran tapılar. 

Yumun gözünüzü! 

   Kərəmlə Sofi gözlərini yumdular. Nə qədər keçdi bilmirəm, bir də 

nurani kişi dedi: 

   _ Açın gözlərinizi! 

   Gözlərini açıb gördülər ki, bir basəfa yerdədilər. Nurani kişi-zad 

da yoxdu. Amma yer nə yer... Elədi ki, gül gülü çağırır, bülbül bülbülü. 

Kərəm göz dolandırıb gördü ki, ovçular iki quzulu bir ceyran vurublar. 

Ceyran balalarının yanında inildəyir. Qızıl qanı gülləri qıp-qırmızı 

qızardıb. Kərəmin ürəyi qana döndü, aldı sazı, görək nə dedi: 

 

             Mən, ay Sofi lələ, necə yanmayım? 

             Əsli xanın ceyranıdı bu ceyran, 

             Insafdımı əhvalını bilməyim? 

             Əsli xanın ceyranıdı bu ceyran, 

                            

 

  

             Güllə dəyib bu ceyranın üzünə, 

             Qan tökülüb topuğuna, dizinə, 

             Gözü bənzər xan Əslinin gözünə, 

             Əsli xanın ceyranıdı bu ceyran. 

 

             Zalım ovçu bunu əldən salıbdı, 

             Dörd yanını qara qanlar alıbdı, 

             Kimsəsi yox, məlul, müşkül qalıbdı, 

             Əsli xanın ceyranıdı bu ceyran. 

 

             Yaraları köhnə deyil, təzədi, 

             Siyah sürmə ala gözə məzədi, 

             Bu ceyranı kim al qana bəzədi? 



             Əsli xanın ceyranıdı bu ceyran. 

 

             Kərəməm, düşmüşəm mən qürbət elə, 

             Seyrana çıxmışdı ceyranı çölə, 

             Ağlaram, sızlaram mən bundan belə, 

             Əsli xanın ceyranıdı bu ceyran. 

 

   Elə bu dəmdə bir də gördülər ki, ovçular dağdan enib gəlirlər. 

Kərəm bunları görən kimi sazı götürüb, görək ovçuların gəlməyini 

ceyrana nə cür xəbər verdi: 

 

             Sürə-sürə ovçu dağdan endirən 

             Qaç, quzulu ceyran, yad ovçu gəldi. 

             Oxu ilə vurub torpağa sərən, 

             Qaç, quzulu ceyran, yad ovçu gəldi. 

             Gözəl çəmənlikdə ceyran sürüsü, 

             Sürüdən ayrılmış onun birisi, 

             Qana boyanıbdı gözəl dərisi, 

             Qaç, quzulu ceyran, yad ovçu gəldi. 

 

             Zalım ovçu düşmüş, gəlir izinə, 

             Al qanı axıtmış iki dizinə, 

             Milçəklər qonubdu qanlı üzünə, 

             Qaç, quzulu ceyran, yad ovçu gəldi. 

 

             Beləmi olur ovçuların bərəsi, 

             Qoltuğundan vurub, sızlar yarası, 

             Həkimə göstərib, yoxdu çarası, 

             Qaç, quzulu ceyran, yad ovçu gəldi. 

                            

 

  

             Qova-qova endirdilər yazıya, 

             Tuş etdilər iti dişli tazıya, 

             Iş müşküldü, gəl baxma sən quzuya 

             Qaç, quzulu ceyran, yad ovçu gəldi. 

 

             Sürə-sürə yendirdilər dağlardan, 

             Al süsənli bağçalardan, bağlardan, 

             Kərəm deyər keçdicəyim yollardan, 



             Qaç, quzulu ceyran, yad ovçu gəldi. 

 

   Yaralı ceyran nə qədər elədisə, balalarını çəkib bir yana gedə 

bilmədi. Özü də balalarından ayrılmaq istəmirdi. Kərəm əhvalı belə 

görəndə ovçuların qabağına getdi. Ovçu ondan soruşdu: 

   _ Buralarda bir yaralı ceyran görmədinizmi? 

   Kərəm başqa bir uçurum dərə göstərib dedi: 

   _ Ceyran qaçıb o dərəyə getdi. 

   Ovçular dərə tərəfə yönəldilər. Kərəm gəlib ceyranın yaralarını 

bağladı, aparıb yaxındakı mağaraya qoydu. Sonra sazını dilləndirib, 

dərdli-dərdli oxumağa başladı: 

 

             Bu səfər ayının iyirmi beşində 

             Bu dağda bir ceyran ağlar, inildər! 

             Iki körpə quzu vardı döşündə, 

             Bu dağda bir ceyran ağlar, inildər! 

 

             Oxlar dəyib onu candan salmışdı, 

             Dörd yanını qızıl qanlar almışdı, 

             Quzuları məlul, məhzun qalmışdı, 

             Bu dağda bir ceyran ağlar, inildər! 

 

             Insan əcəb zalım oldu, qazılar, 

             Sinəsində yaraları sızılar, 

             Kərəm kimi öz yurdunu arzular, 

             Bu dağda bir ceyran ağlar, inildər! 

 

             Çoxlu ox yarası vardı, canında, 

             Bir cüt balaları ağlar yanında, 

             Kərəm deyər: anası yox yanında, 

             Bu dağda bir ceyran ağlar, inildər! 

                            

 

  

   Sofi Kərəmi qaldırıb götürdü. Gəlib, gəlib bir obaya çıxdılar. Kərəm 

bərk xəstələnmişdi. Obanın lap kənarına çatanda göydə bir dəstə durna 

göründü. Kərəm sazı götürüb, durnalarnan öz ellərinə görək nə sifariş 

elədi:         

 

             Durna, gedər olsaz bizim ellərə, 



             Qürbətdə bir xəstə gördüm deyərsiz. 

             Əgər sizdən sual edən olarsa, 

             Qürbətdə bir xəstə gördüm deyərsiz. 

 

             Mən uçardım, qanadlarım yoruldu, 

             Qürbət eldə qara bağrım qovruldu, 

             Xəstə düşdüm, indi belim qırıldı, 

             Qürbətdə bir xəstə gördüm deyərsiz. 

 

             Qürbət eldə məlul, məhzun olmuşam, 

             Eşqinə düşəli Məcnun olmuşam, 

             Bir saçı Leylayə məftun olmuşam, 

             Qürbətdə bir xəstə gördüm deyərsiz. 

 

             Xəstə düşdüm, kimsə bilməz halımı, 

             Əlimdən aldırdım qonça gülümü, 

             Nə diyarə tutum gedim yolumu? 

             Qürbətdə bir xəstə gördüm deyərsiz. 

 

             Dərdli Kərəm xəstə düşüb, inildər, 

             Ah etdikcə qulaqları cingildər, 

             Bəlkə mövlam bizə imdadə gələr, 

             Qürbətdə bir xəstə gördüm deyərsiz. 

 

   Söz tamam oldu. Xəstəliyə baxmayıb, qalxıb, yenə də yola düş- 

dülər. Bir qədər gedib, bir qəbiristanlığa çatdılar. Qəbiristanı görən 

kimi Kərəm bir təhər oldu. Sazı döşünə basıb aldı, görək nə dedi: 

 

             Yenə vətənimdən oldum didərgin, 

             Xəstə düşdüm, qürbət ellərdə qaldım. 

             Seyrağıblar aralıxda çoxaldı, 

             Artdı yamanlarım, fellərdə qaldım. 

 

             Yanaram, yanaram, tütünüm tütməz, 

             Ah çəkərəm, ahım kimsəyə yetməz, 

 

                            

 

  

             Əslimin sevdası sərimdən getməz, 



             Əcəb rüsvay olub, dillərdə qaldım. 

 

             Kərəm indi satın gəzir ölümü, 

             Fələk qırdı qanadımı, qolumu, 

             Duman gəldi, azdım indi yolumu, 

             Çiskinli, boranlı çöllərdə qaldım. 

 

 

   Elə söz tazaca tamam olmuşdu ki, Kərəmin gözü yerə sataşdı. Gördü 

uçulub-dağılmış köhnə bir qəbrin içində bir quru kəllə var. Kərəm 

əyilib kəlləni götürdü, tozunu silib təmizlədi, o tərəf-bu tərəfinə baxıb 

dedi: 

   _ Sofi lələ, bu quru kəlləni görürsənmi? Bir zaman bu da bizim 

kimi insan imiş. Bir zaman olacaq biz də belə olacağıq. Qoy bundan 

bir neçə söz xəbər alım. 

   Aldı Kərəm, görək kəllədən nə soruşdu: 

 

             Bir suval sorayım, xəbər ver mənə, 

             Sən də bu dünyada vardınmı, qafa?! 

             Heyvanmıdın, insanmıdın, nə idin? 

             Dürlü meyvələrdən yerdinmi, qafa?! 

 

             Ayrılmış çənəsi, tökülmüş dişi, 

             Pozulmuş kirpiyi, süzülmüş qaşı, 

             Həmişə belədi, fələyin işi, 

             Beş vaxt namazını qıldınmı, qafa?! 

 

             Baxmazmısan alnındakı yazına, 

             Torpaq dolmuş qulağına, gözünə, 

             Heç uydunmu kor şeytanın sözünə, 

             Halal deyə haram yedinmi, qafa?! 

 

   Kərəm sözünü qurtaran kimi kəllə dilə gəldi, dedi: 

 

             Dinlə deyim gələn-keçən halımı, 

             Bir zaman dünyada mən də var idim. 

             Bir şah idim, bəla gəldi başıma, 

             Bütün əsrlərə yadigar idim. 

 

                            



 

  

Aldı Kərəm: 

 

          Qafa, bu dünyada, bir de mərdmidin? 

          Dünya malı üçün yoxsa qurdmudun? 

          On, on beş yaşında bir iyidmidin? 

          Yoxsa ağ saqqallı pirmidin, qafa?! 

 

Aldı kəllə:  

 

          Mən bir güldüm, bağçalarda bitərdim, 

          Loğman idim, elmlərə yetərdim, 

          Altmış il yaşadım, yüz il yetirdim, 

          Şücaətli, adlı namidar idim. 

 

Aldı Kərəm: 

 

          Qafa, bu dünyada yaxşı xasmıdın?! 

          Dünya malı üçün qara yasmıdın?! 

          Yedirməz, içirməz bir nakəsmidin?! 

          Süfrəsi meydanda ərmidin, qafa?! 

 

Aldı kəllə:  

 

          Bilməz idim mən malımın hesabın, 

          Düşünməzdim heç axirət əzabın, 

          Aqibət nuş etdim əcəl şərabın 

          Ölən vaxta tamam ixtiyar idim. 

 

Aldı Kərəm: 

 

          Dərdli Kərəm ah-zarın artırsın, 

          Gümlə müşkül işlərini bitirsin, 

          Nə zamandan bəri burda yatırsan? 

          Bu dünyada ölməm dermidin, qafa?! 

 

Aldı kəllə:  

 

          Mən quru kəlləyəm, burda oturdum, 



          Sənin müşkül işlərini bitirdim, 

          Yüz on ildi mən bu yerdə yatırdım, 

          Mən də sənin kimi aşikar idim. 

 

                         

 

  

   Kəllə sözünü tamam eyləyən kimi dığırlana-dığırlana gedib yenə 

girdi qəbrə, yox oldu. Kərəmgil yollarına davam elədilər. Qəbiristan- 

dan çıxmağa az qalmış Kərəm gördü ki, bir cavan qız bir qəbrin yanın- 

da oturub ağlayır. Arabir durub qəbrin dörd tərəfinə dolanır, yenə 

oturub başlayır ağlamağa. 

   Kərəm sazını sinəsinə basıb, görək qıza nə deyəcək: 

 

   Aldı Kərəm: 

 

             Qaşları mehrabı, gözləri yağı, 

             Ahu gözlüm, nə dönürsən məzarı?! 

             Aşığı bənd edər zülfü, dodağı, 

             Ahu gözlüm, nə dönürsən məzarı?! 

 

   Kərəm belə deyəndə qız qalxıb, dal gərdəninə tökülmüş qulac 

saçından üç tel ayırıb, görək Kərəmə necə cavab verəcək: 

 

   Aldı qız:  

 

             Aşıq, nə sorursan mənim halımı, 

             Yar eşqilə dolanıram məzarı! 

             Nə müddətdi yandım firqət oduna, 

             Yar eşqilə dolanıram məzarı! 

 

   Aldı Kərəm: 

 

             Qaralar geyibsən, yasdadı başın, 

             Qüdrətdən çəkilib, qaradı qaşın, 

             Atanmı ölübdü, yoxsa qardaşın, 

             Ahu gözlüm, nə dönürsən məzarı?! 

 

   Aldı qız:  

 



             Qaralar geymişəm, yasdadı başım, 

             Qüdrətdən çəkilib, qaradı qaşım, 

             Nə atam ölübdü, nə də qardaşım, 

             Yar eşqilə dolanıram məzarı! 

 

   Aldı Kərəm: 

 

             Gün görmədim bu dünyaya gələli, 

             Ağlayıban gözüm yaşın siləli, 

                            

 

  

             Neçə ildi sənin yarın öləli? 

             Ahu gözlüm, nə dönürsən məzarı?! 

 

   Aldı qız:  

 

             Payız olcaq baxçalarda gül solar, 

             Ağlayıban gözüm yaşı sel olar, 

             Sevdiciyim ölən yeddi il olar, 

             Yar eşqilə dolanıram məzarı! 

 

   Aldı Kərəm: 

 

             Qalxışıb sonalar, göllər quruyub, 

             Ətrafını çayır-çəmən bürüyüb, 

             Yeddi ilsə, indi yarın çürüyüb, 

             Ahu gözlüm, nə dönürsən məzarı?! 

 

   Aldı qız:  

 

             Əlimdən aldılar gül üzlü yarı, 

             Artdı ürəyimin qəmi, qubarı, 

             Ürəyimdə sönmür eşqimin narı, 

             Yar eşqilə dolanıram məzarı. 

 

   Aldı Kərəm: 

 

             Yeri hey, yeri hey, gözü harami, 

             Ürəyimdə qoydun dərdi, vərəmi, 



             Xan Əslimdən betər etdin Kərəmi, 

             Ahu gözlüm, nə dönürsən məzarı?! 

 

   Aldı qız:  

 

             Nazlı deyər: belə qoyduq ilqarı, 

             Ağlamaqdan ömrüm olubdu yarı, 

             Açın məzarını, bir görüm yarı, 

             Yar eşqilə dolanıram məzarı. 

 

   Söz tamam oldu. Qız başladı ağlamağa. Kərəm başa düşdü ki, 

qəbirdəki qızın nişanlısıdı, onu zor-güc ilə qanlı fələk əlindən alıb. 

Kərəm qıza təskinlik verəndən sonra dedi: 

                            

 

  

   _ Gözəl qız, bu tərəflərdə köç-külfətli bir keşiş görmədin? 

   Qız cavab vermədi. Kərəm nə qədər dedisə qızdan cavab ala bil- 

mədi. Baxdı ki, hər nə deyirsə qız heç nə eşitmir. Onun fikri elə qəbir- 

dədi. Çar-naçar ondan ayrıldılar. Qəbiristanlıqdan keçib, az getdilər, 

çox getdilər, gəlib yenə də bir uca dağın ətəyinə çatdılar. Kərəm dedi: 

   _ Sofi qardaş, dayan, bundan söz xəbər alım. 

   Aldı Kərəm, görək dağa nə dedi: 

 

             Başın üstə şahin, şonqar səslənər, 

             Alvız dağı, heç əskilməz dumanın. 

             Ətəyində tuti, qumru bəslənər, 

             Alvız dağı, heç əskilməz dumanın. 

 

             Tipi, boran olur, yağış ələyir, 

             Meşəndə dolanır maral, mələyir, 

             Kollarında tülkü, çaqqal ulayır, 

             Alvız dağı, heç əskilməz dumanın. 

 

             Sinəndə xarlanmış nəmli qar olur, 

             Alt yanında bağça olur, bar olur, 

             Alma olur, heyva olur, nar olur, 

             Alvız dağı, heç əskilməz dumanın. 

 

             Belində otlayır qoyunun, malın, 



             Hində, Hindustana bəllidi halın, 

             Karvanın, köçqonun, cahın, calalın, 

             Alvız dağı, heç əskilməz dumanın. 

 

             Uca-uca qayan, yastı daşın var, 

             Şirin-şirin ötən min bir quşun var, 

             Kərəm kimi nə bəlalı başın var, 

             Alvız dağı, heç əskilməz dumanın. 

 

   Kərəm sözün tamam edən kimi Alvız dağı bunlara yol verdi. 

Buradan keçib, günə bir mənzil gedib, yenə də bir bulaq başına 

çatdılar. Kərəm baxdı ki, burada bir dəstə qız zarafatlaşa-zarafatlaşa 

paltar yuyur. Qızlar Kərəmi görən kimi tutdular yaxasından ki: 

   _ Aşıq, bizə bir-iki kəlmə söz de! 

   Aldı Kərəm, qızlara görək nə dedi: 

                            

 

  

             Bulaq kənarında paltar yuyanlar, 

             Eyni mənim xan Əslimə bənzərsiz. 

             Yuyub-yuyub gül dalına sərənlər, 

             Eyni mənim xan Əslimə bənzərsiz. 

 

             Əyricə qaşı var, ucu əyməli, 

             Kətan köynək geyib, köksü düyməli, 

             O da sizin kimi gözəl, öyməli, 

             Eyni mənim xan Əslimə bənzərsiz. 

 

             Kətan köynək geyib, güldən tazacək, 

             Bülbül sitəm eylər gülə yazacək, 

             O da sizin kimi bəyaz, nazicək, 

             Eyni mənim xan Əslimə bənzərsiz. 

 

             Kərəməm, dolandım, buraya gəldim, 

             Sizi görən kimi şad oldum, güldüm, 

             Darılmayın, qızlar, mən Əsli bildim, 

             Eyni mənim xan Əslimə bənzərsiz. 

 

   Qızlar, gəlinlər hamısı Kərəmə afərin dedilər. Kərəmlə Sofi burada 

bir az dincəlib qalxdılar. Günə bir mənzil gəlib, Ərzurumun gədiyinə 



çatdılar. Kərəm baxdı ki, hava qaralır, dedi: 

   _ Sofi, dayan, bu dağa bir-iki söz deyim, yoxsa bizə yol vermə- 

yəcək. 

   Sofi hirslənib dedi: 

   _ Xeyr, lazım deyil. Heç nə demə! Elə hər dağa-daşa söz deyəcə- 

ksən? 

   Kərəm bir söz demədi. Yavaş-yavaş dağın başına çıxmağa baş- 

ladılar. Elə aşırıma az qalmışdılar ki, bir boran başladı, qar başladı, gəl 

görəsən. Kərəm dedi: 

   _ Qoymadın dağa bir-iki söz deyəm, bizə yol versin, indi ölüb 

burada qalacağıq. 

   Sofi işi belə görəndə başladı Kərəmə yalvarmağa: 

   _ Aman, Kərəm, nə sözün var de, bəlkə nicat tapaq. 

   Kərəm aldı sazı, dedi: 

 

             Ərzurumun gədiyinə varanda, 

             Onda gördüm burum-burum qar gəlir. 

                            

 

  

             Lələ dedi: gəl bu yoldan qayıdaq, 

             Dedim: dönmək namusuma ar gəlir. 

 

             Əzəldən mayılam o ala gözə, 

             Darayıb zülfünü töküb gül üzə, 

             Xocalar yük tutub çıxdılar düzə, 

             Elə bildim karvan ilə yar gəlir. 

 

             Kərəməm, qürbətə saldım yerimi, 

             Tərk elədim namusumu, arımı, 

             Boran, alma əldən nazlı yarımı, 

             Gen dünya başıma yenə dar gəlir. 

 

   Söz tamam oldu. Amma ki, çovğun, boran getdikcə artdı. Duman, 

qar hər tərəfi elə aldı ki, elə bil gecə oldu. Kərəm aldı, bu hala müna- 

sib dedi:       

 

             Ərzurumun gədiyinə varanda, 

             Onda dedim, qədir mövlam, aman hey! 

             Hər tərəfdən çovğun, boran, bad əsər, 



             Tutmuş hər yanımı çiskin, duman hey! 

 

             Bülbül qonar, yırğaladar dalını, 

             Ördək üzər dalğaladar gölünü, 

             Xudam qırsın bədxahların belini, 

             Indən belə görüşə yox güman hey! 

 

             Su duran yerləri sonam göl eylər, 

             Çeşmim yaşı giribandan sel eylər, 

             Bəzirganlar üstümüzdən yol eylər, 

             Onda mənim halım olar yaman hey! 

 

             Igid gərək sər meydanda oynada, 

             Eşq atəşin sinəsində qaynada, 

             Hər kəs üçün ölüm haqdı dünyada, 

             Tapılmaya üstlərində cahan hey! 

 

             Kərəm deyər: eşq qazanın qaynadan, 

             Geniş ovalarda köhlən oynadan, 

             Fəryad edib, çox analar ağladan, 

             Mən ağlayım yana-yana, aman hey! 

 

                            

 

  

   Kərəm baxdı ki, dağ yol vermək istəmir. Ölüm gəldi durdu onun 

gözünün qabağında. Dedi: 

 

             Bu dünyada üçcə şeydən qorxum var; 

             Bir ayrılıq, bir yoxsulluq, bir ölüm! 

             Heç birindən əsla könlüm şad deyil _ 

             Bir ayrılıq, bir yoxsulluq, bir ölüm! 

 

             Bağrım başın fələk nə çaldı daşa, 

             Yazılanlar gəlir bu qərib başa, 

             Həsrət qaldım elə, qohum-qardaşa, 

             Bir ayrılıq, bir yoxsulluq, bir ölüm! 

 

             Çox süleymanları taxtdan endirdi, 

             Neçələrin gül rəngini soldurdu, 



             Neçələrin gəlməz yola göndərdi, 

             Bir ayrılıq, bir yoxsulluq, bir ölüm! 

 

             Qəribin boyuna kəfən biçilməz, 

             Əcəl camı çox acıdı, içilməz, 

             Üç dərdim var bir-birindən seçilməz _ 

             Bir ayrılıq, bir yoxsulluq, bir ölüm! 

 

             Neçələrin qalasına od atdı, 

             Neçənin aşına zəhrimar qatdı, 

             Neçələrin cavan ikən qocaltdı 

             Bir ayrılıq, bir yoxsulluq, bir ölüm! 

 

             Kərəm yar yolunda canından keçdi, 

             Qürbət eldə əcəl badəsin içdi, 

             Gül bağından bülbül qürbətə uçdu, 

             Bir ayrılıq, bir yoxsulluq, bir ölüm! 

 

   Başladılar dağın döşü ilə yuxarı çıxmağa. Boran, çovğun daha da 

bərkidi. Sofi başladı ağlamağa. Kərəm ondan xəbər aldı: 

   _ Lələ, nə üçün ağlayırsan? 

   Sofi dedi: 

   _ Ağlamayım, neyləyim? Ölüb bu dağda qalacağıq, bədənimiz qurd- 

quşa yem olacaq. Gəl qayıdaq geri. 

 

                            

 

  

   Kərəm dedi: 

   _ Lələ, öldü var, döndü yoxdu. Istəyirsən sən qayıt, mən tək gedə- 

cəyəm. Ölərəm, ölərəm, qalaram, qalaram. 

   Sofi dedi: 

   _ Mən səni tək hara buraxım? Indi ki, belə oldu, yeri gedək, görək 

başımıza nə gəlir. 

   Başladılar dağa çıxmağa. Yuxarılarda boran daha da şiddətləndi. 

Sofi Kərəmin sazını alıb dedi: 

 

             Ərzurumun gədiyinə varanda 

             Ondan gördüm burum-burum qar gəlir. 

             Dedim: Kərəm, gəl bu yoldan qayıdaq, 



             Gördüm xan oğludu, ona ar gəlir. 

 

             Duman, çiskin hər tərəfi bürüyüb, 

             Bədənimdə cismi-canım əriyib, 

             Dedim: Kərəm, kim bu yolda yarıyıb? 

             Gördüm ki, gen dünya sana dar gəlir. 

 

             Mən Sofiyəm, neyləmişəm, neylərəm... 

             Dərd əlindən qara bağrım teylərəm; 

             Loğman yoxdu, dərdim kimə söylərəm? 

             Hayıf, tərlan oylağına sar gəlir. 

 

   Sofi elə zor-güc sözü qurtarıb yıxıldı. Kərəm gördü ki, Sofi gedə 

bilmir. Onu qucağına götürüb, bir təhər yalın başına çatdırdı, bir balaca 

qayanın dibində yerə qoydu, üstünə xurcundan-zaddan örtdü, özü də 

dili tutulmuş bir halda büzüşüb, bir tərəfdə oturdu. Birdən qayanın 

üstündəki qar yığımı uçub, Kərəmin başına töküldü. Bir təhər ki, qarın 

altından çıxdı, üzün Ərzurum dağlarına tutub dedi: 

 

             Ərzurumun alçaq-uca dağları, 

             Yaşılbaş sonalar uçsun gölündən. 

             Ağzım açıb sənə qarğış eylərəm, 

             Qəbul olsun hər nə çıxar dilimdən. 

 

             Duman, çiskin heç başacan getməsin! 

             Ağır ellər ətəyini tutmasın! 

             Yaz olanda gül-çiçəyin bitməsin! 

             Heç gözəllər iyləməsin gülündən! 

 

                            

 

  

             Düşmən oldun, düşmənliyin bildirdin, 

             Bais olub, sən Sofini öldürdün, 

             Kərəm deyər: göz yaşımı sildirdin, 

             Aşdı Qara keşiş qarlı belindən. 

 

   Söz qurtaran kimi Sofi ayağa qalxdı, dizlərinə taqət gəldi. Kərəmgil 

day heç bilmədilər ki, qardı, borandı, ya nədi. Heç bilmədilər haraya 

gedirlər. Elə üzlərini bir tərəfə tutub getməyə başladılar. Ta ki, gedib- 



gedib, Ərzuruma çatdılar. Burada da heç bir şey öyrənə bilməyib, düş- 

dülər yolun ağına. Elə şəhərdən təzəcə çıxmışdılar ki, yol qabaq- 

larında üçlədi. Qaldılar mat-məəttəl, bilmədilər bu yolların hansı ilə 

getsinlər. Kərəm sazı döşünə basıb bu hala münasib görək nə dedi: 

 

             Ərzurumnan çıxdım, üç oldu yolum, 

             Mən bu yolun hankısına gedəyim? 

             Gecə-gündüz çağırıram yaradan, 

             Mən bu yolun hankısına gedəyim? 

 

             Aman lələ, necə oldu halımız, 

             Harda qaldı vətənimiz, elimiz, 

             Ördək uçdu, viran qaldı gölümüz, 

             Mən bu yolun hankısına gedəyim? 

 

             Kərəm çəkər cəfa mərdi-mərdana, 

             Bivəfa əlindən gəlmişəm cana, 

             Bir kimsə yoxdu ki, yalvaram ona, 

             Mən bu yolun hankısına gedəyim? 

 

   Kərəmgil burada yol axtarmaqda olsunlar, eşit Əslidən. Bir az əzəl 

dedik ki, keşiş Qeysəridə Süleyman paşanın yanına gedib, başına 

gələnlərin üstünə bir az da yalandan qondarıb, Kərəmi çox pisləmişdi. 

Süleyman paşa da keşişin dediklərinə inanıb, onunla dostlaşmışdı. Hər 

yerə də adam qoymuşdu ki, Qeysəriyə Kərəm adlı aşıq gəlsə ona 

xəbər versinlər. Indi keşiş burada yaşamaqda olsun, eşit Qeysəri qızla- 

rından. 

   Yaz fəsli idi deyin Qeysəri qızlarından bir dəstə seyrə çıxmışdı. 

Qızlardan biri dedi: 

   _ Qızlar, burada Əsli adında qərib bir qız var, gəlin onu da özü- 

müzlə aparaq, yazıqdı.          

                            

 

  

   Yoldaşları razı oldular. Qızlar Əsli xanın yanına gəlib dedilər: 

   _ Əsli bacı, gəl sən də qoşul bizə, seyrə çıxaq. Əsli qızların könlün 

sındırmaq istəmədi. Amma ki, Qara keşiş bağçalarından bayıra çıxmağı 

Əsliyə qadağan eləmişdi. Odu ki, Əsli başqa bir yerə gedə bilməyib, 

qızlardan xahiş elədi ki, elə onların bağçalarında gəzsinlər. Qızlar razı 

oldular. Indi qızlar Əsligilin bağçalarında gəzməkdə olsunlar, eşit 



Kərəmdən. 

   Kərəm bir müddət yol gedib, Qeysəri şəhərinə çatdı. Üst-başı elə 

cırım-cındır idi ki, heç bilmirdi hara getsin. Yolu düşdü Əsligilin 

həmin bağçasının yanından. Gördü ki, burada bir dəstə qız çalıb, 

oxuyub, oynayır. Kərəm keçib getmək istəyəndə bir də gördü, budu, 

bağçadakı evdən bir qız çıxıb, yüz naz-qəmzə ilə qızlara tərəf gedir. 

Diqqətlə baxanda Əslini tanıdı. Daha heç bir söz deyə bilmədi. Sazını 

döşünə basdı, götürdü, görək nə dedi: 

 

             Sallana-sallana çıxdı xanadan, 

             Ay həzərat, gedən ceyran mənimdi! 

             Qana-qana öyüd alıb anadan, 

             Ay həzərat, gedən ceyran mənimdi! 

 

             Mən nə deyim çarxı dönmüş fələyə, 

             Axır saldı məni olmaz kələyə, 

             Əslim bənzər behiştdəki mələyə, 

             Ay həzərat, gedən ceyran mənimdi! 

 

             Gah ağladar, gahdan məni güldürər, 

             Dəsmal alıb, göz yaşımı sildirər, 

             Kərəm deyər: bu dərd məni öldürər, 

             Ay həzərat, gedən ceyran mənimdi! 

 

   Qızlardan biri onu görüb, qaçdı Əslinin yanına ki: 

   _ Əsli bacı, bir yanşaq dayanıb bağçanın ağzında, elə yanıqlı- 

yanıqlı oxuyur ki... 

   Əsli dedi: 

   _ Çağır gəlsin, bir az çalsın, oxusun, bəlkə ürəyimiz açıla. 

   Qız gedib Kərəmi gətirdi. Kərəm Əsliyə tanış gəldi. Amma nə 

qədər baxdısa anşırda bilmədi. Ona görə anşırda bilmədi ki, Kərəmin 

üzünü-gözünü tük basmışdı, saçları uzanıb çiyninə tökülmüşdü. Özü 

                            

 

  

də elə arıqlamışdı ki, bir dəri qalmışdı, bir sümük. Üstü-başı da lap 

tökülüb cındırlaşmışdı. 

   Kərəm başa düşmüşdü ki, Əsli onu tanıya bilmir. Odu ki, onu bir 

də sınamaq üçün aldı, görək nə dedi: 

 



             Yenə gördüm nazlı yarın üzünü, 

             Köhnə dərdin təzələndi yarası. 

             Nələr çəkdim sevdiyimin əlindən, 

             Bilməm nədi möhnətimin çarası? 

 

             Kətan köynək geyib lalədən nəzik, 

             Qonça cövr eləyir bülbülə yazıq. 

             Dərdü qəm çəkirəm, üzüyəm, üzük, 

             Qıyma mənə, ay cigərim parası. 

 

             Kərəməm, qürbətə düşübdü yolum, 

             Dağları bürüyüb yağışım, dolum, 

             Könül ki, dönməyir, mən necə dönüm? 

             Bəndə salıb qaşlarının qarası. 

 

   Söz tamama yetdi. Qızlar Kərəmə afərin söylədilər. Qızlardan biri 

dedi: 

   _ Bu yanşaq çox yaralı-yaralı oxuyur. Deyəsən, çox böyük dərdi 

var. Özü də qərib adama oxşayır. 

   Əsli soruşdu: 

   _ Aşıq, haralısan? 

   Kərəm gördü yox, Əsli doğrudan da onu tanıya bilmir. Bir ah çəkib 

dedi: 

   _ Qarabağdanam. 

   Qarabağ sözünü eşidən kimi Əslinin gözləri yaşardı. Kərəmin üst- 

başına, üz-gözünə baxıb, bir ovuc pul çıxartdı ki: 

   _ Aşıq, mən də Qarabağdanam. Al bu pulu, özünə pal-paltar al, 

belə gəzmə. 

   Əslinin sözləri Kərəmə güllə kimi dəydi. Dedi: 

 

             Xəyyat mənə zəri-ziba biçərdi, 

             Indi çılpaq qaldım, Əslim, gül mənə!.. 

             Bir zaman daş-qaşnan oynardı əlim, 

             Indi çılpaq qaldım, Əslim, gül mənə! 

 

                            

 

  

             Yar əlindən düyünlüyəm, dağlıyam, 

             Qürbət eldə dərdim kimə ağlıyam? 



             Aləm bilir mən bir xanın oğluyam, 

             Baş əyərdi nökər, naib, qul mənə! 

 

             Quru yerdə üryan qaldı bədənim, 

             Mən öləndə kimlər tikər kəfənim? 

             Kərəm deyər: yada düşdü vətənim, 

             Bələd yoxdu, göstərəydi yol mənə! 

 

   Əsli dediyinə də peşiman oldu. Onun ürəyini almaq üçün bir gül 

qoparıb dedi: 

   _ Aşıq, heç olmazsa, bu gülü al məndən. 

   Kərəm dedi: 

   _ Xanım, qulaq as, gör nə deyirəm? 

   Aldı Kərəm: 

 

             Mən yazığı ağlar qoyan bivəfa, 

             Ağlayan kimsəyə gül nəyə lazım? 

             Gülə-gülə yıxdın atam evini, 

             Düşmənlikdə şirin dil nəyə lazım? 

 

   Əsli xan Kərəmin sözünü kəsib dedi: 

   _ Aşıq, sən qərib olduğun kimi, mən də qəribəm. Vətəndə mənim 

də gözü yaşlı bir məşuqum qalıb. Sözüm onda deyil. Bura yanşaqla- 

rının geyimi başqa cür olur. Sən gəl bu pulu məndən al! Indi ki, paltar 

istəmirsən, yolda xərclərsən. 

   Kərəm aldı sözün o biri bəndini: 

 

             Həsrətindən yandım, yandım kül oldum, 

             Alışdım, alışdım, muma dil oldum, 

             Xan oğluydum, özüm döndüm qul oldum, 

             Qul olan kimsəyə qul nəyə lazım? 

 

             Kərəmin ömrünü sən verdin zaya, 

             Münkür oldun, üz tutmadın xudaya, 

             Oldum xarabatı, düşdüm səhraya, 

             Xarabat əhlinə yol nəyə lazım? 

                            

 

  

   Əsli Kərəmi tanıdı. Ürəyi tab gətirmədi, yıxılıb özündən getdi. 



Qızlar Kərəmi qovub, bağdan çıxartdılar ki, sən bizim qərib qonağa nə 

dedin ki, o belə oldu. Sonra toplaşdılar Əslinin yanına. Əsli ayılan kimi 

qızlardan soruşdu: 

   _ Qızlar, yanşaq necə oldu? 

   Dedilər: 

   _ Qovduq getdi. 

   Əsli durub o tərəf bu tərəfə boylandı, gördü Kərəm bir az aralı 

dayanıb, həsrət-həsrət ona baxır. Qızlar da Kərəmi gördülər, istədilər 

söyüb-yamanlayıb qovalasınlar, Əsli qoymadı. Durdu ki: 

   _ Mən evə gedirəm. 

   Qızlar düşdülər onun yanına. 

   Indi onlar gəlib keçməkdə olsunlar, sənə deyim Kərəmdən. 

   Əsli ki, özündən getmişdi, qızlar onun döşünü-başını açmışdılar. 

Indi gəlib keçəndə Kərəm sazını alıb, görək Əsliyə necə işarə elədi ki, 

döşünü bağlasın.      

 

                  Sallanıban gələn dilbər, 

                  Yaxan düymələ, düymələ!.. 

                  Məni dərdə salan dilbər, 

                  Yaxan düymələ, düymələ!.. 

 

   Kərəm belə oxuyanda Əsli xan qayıdıb qızlara dedi: 

   _ Yanşaq tayfası sözcül olur. Baxın, sizlərdən kimin döşü açıqdı? 

   Qızlar dedilər: 

   _ Bizlərdən döşü açıq olan yoxdu. 

   Kərəm bu dəfə işarəni vurmaq üçün Əsli xanın paltarının adını 

çəkdi, bəlkə Əsli başa düşə ki, açıq döş onunkudu: 

   Al geyib, yaşıl bürünər, 

   Zülfləri yana hörülər, 

   Yel vurar, məmən görünər, 

   Yaxan düymələ, düymələ!.. 

 

                  Yaxan çarpaz ilişməsin. 

                  Heç kim dinib danışmasın, 

                  Yadlar görüb gülüşməsin, 

                  Yaxan düymələ, düymələ!.. 

 

                            

 

  



   Əsli yenə döşünün açıq olduğunu başa düşmədi. Kərəm bu dəfə 

görək Əsli xana nə kimi işarələr elədi: 

 

                  Köynəyinin gülü yaşıl, 

                  Süsən sünbülə dolaşır, 

                  Gözəllik sənə yaraşır, 

                  Yaxan düymələ, düymələ!.. 

 

                  Əyninə geyinib şilə, 

                  Bizi tutub şirin dilə, 

                  Zər kəmər çək incə belə, 

                  Yaxan düymələ, düymələ!.. 

 

                  Kəlağayın ucu sarı, 

                  Açılır könlüm qubarı, 

                  Söylə görüm kimin yarı, 

                  Yaxan düymələ, düymələ!.. 

 

   Əsli yenə də bir şey başa düşməyəndə Kərəm alıb, axır sözünü 

necə tamamladı:      

 

                  Kərəm sənə nələr demiş, 

                  Dilin, dodağını yemiş, 

                  Kətan köynək, bəndi gümüş, 

                  Yaxan düymələ, düymələ!.. 

 

   Kərəm belə deyəndə Əsli üst-başına baxıb gördü ki, Kərəmin 

dediyi nişanlar bundadı. Yaxası da açıqdı. Tez döşünü düymələdi, Kərə- 

mə gizli işarə verib, yola düzəldi. 

   Kərəm o saat özünü bazara verdi, bir dəst faxir libas alıb geyindi, 

bir baş Əslinin bağçasına getdi. Əslinin anası Kərəmi gördü, dedi: 

   _ Ay oğlan, kimi istəyirsən? 

   Kərəm dedi: 

   _ Ana dişim ağrıyır. Dişimi çəkdirmək istəyirəm. 

   Arvad dedi: 

   _ Gəl bəri çəkim. 

   Kərəm evə girib oturdu. Arvad onun ağzını açıb dedi: 

   _ Hansı dişin ağrıyır?       

                            

 



  

   Kərəm dedi: 

   _ Azı dişim. 

   Arvad kəlbətini onun ağzına saldı, çəkmək istəyəndə Kərəm tər- 

pəndi. Arvad Əslini çağırıb dedi: 

   _ Qızım, bu oğlan kəlbətinin altında farağat dura bilmir. Gəl, 

bunun başını dizinin üstünə qoy, qəribdi, yazıqdı, dişini çəkim. 

   Əsli Kərəmi tanıdı. Amma qorxusundan dinə bilmədi. Yavaşca 

Kərəmin başını alıb sinəsinə dayadı. Keşişin arvadı Kərəmin azı dişini 

çəkdi. Kərəm dedi: 

   _ Vay, saf dişimi çəkmisən. Ağrıyan o biri dişimdi. 

   Arvad o biri dişini də çəkdi. Əsli davam gətirə bilməyib, ağlamağa 

başladı. Arvad soruşdu: 

   _ Qızım, bu nə işdi? Mən bu oğlanın dişini çəkirəm, sən niyə 

ağlayırsan? 

   Əsli dedi: 

   _ Qərib oğlandı, yazığım gəlir. 

   Kərəm dedi: 

   _ Arvad, sən yenə də saf dişimi çəkmisən. Ağrıyan o biri dişimdi. 

   Belə-belə, arvad Kərəmin otuz iki dişini tamam çəkdi. 

   Kərəm yerindən qalxdı. Amma elə qalxdı ki, elə bil heç dişi çəkil- 

məmişdi. 

   Arvad Kərəmin Əsliyə çox həsrətnən baxmağından şübhələnib, 

işarə elədi ki, keçsin o biri otağa. Əsli çar-naçar üzünü çevirib getmək 

istəyəndə, Kərəm sazı basdı döşünə dedi: 

 

             Öldüm, öldüm, Əsli sənin əlindən, 

             Yandı sinəm, bir də göstər yara üz. 

             Həmişə üstündə titrərdi canım, 

             Cəsəd dərdli, könül dərdli, yara üz. 

 

             Baş qoyum dizinə, bəlkə sağalam, 

             Sağ qolumla yar yolunda sağ olam, 

             Çətin, çətin bu yaradan sağalam, 

             Hicran təkdi, dərdim təkdi, yara yüz. 

 

             Dərdli Kərəm deyər: qurban yar üçün, 

             Kəs ciyərim, doğra bağrım, yar içim, 

             Yar odu ki, yar yolunda, yar üçün 

             Dərd-qəm çəkə, yaş axıda, yara üz. 



                            

 

  

   Söz tamama yetən kimi Əsli xanın anası Kərəmi tanıyıb, bərkdən 

qışqırdı ki: 

   _ Oy, aman, bu Kərəm imiş!.. 

   Arvad Kərəmin dişlərini də götürüb, başı alovlu keşişin yanına 

xəbərə getməkdə olsun, otaqda Əsli ilə Kərəm tək qaldılar. Kərəm bir 

təhər ağzının qanını təmizləyib, Əsliyə tərəf gəldi. Iki aşiq, məşuq 

bir-birinin boynuna sarıldılar. Amma Əsli bilirdi ki, anası xəbərə 

gedib, indi harada olsa atasını tapıb gətirəcək. Odu ki, saçından iki tel 

ayırıb, sinəsinə basdı, aldı, görək nə dedi: 

 

             Yenə düşdüm atəşinə, yanaram, 

             Yandım, Kərəm, məni rüsvay eyləmə! 

             Məni saldın sən bu eşqin oduna, 

             Yandım, Kərəm, məni rüsvay eyləmə! 

 

   Aldı Kərəm, dedi: 

 

             Bizim eldən sora-sora gəlmişəm, 

             Nələr çəkdim, Əsli, sənin əlinnən?! 

             Dərin-dərin dəryalara dalmışam, 

             Nələr çəkdim, Əsli, sənin əlinnən?! 

 

   Aldı Əsli:  

 

             Oğrun-oğrun dost bağına girmədim, 

             Əl uzadıb, qonça gülün dərmədim, 

             Ayrılalı bircə dəfə gülmədim, 

             Yandım, Kərəm, məni rüsvay eyləmə! 

 

   Aldı Kərəm: 

 

             Axıtmışam gözlərimnən yaşımı, 

             Qürbət elə saldım qərib başımı, 

             Anan çəkdi otuz iki dişimi, 

             Nələr çəkdim, Əsli, sənin əlinnən?! 

 

   Aldı Əsli:  



 

             Qova-qova qərib elə gətirdin, 

             Bir olan dərdimi yüzə yetirdin, 

                            

 

  

             Nə mən öldüm, nə də sən əl götürdün, 

             Yandım, Kərəm, məni rüsvay eyləmə! 

 

   Aldı Kərəm: 

 

             Düşdüm dağa, daşa, çölə, səhraya, 

             Bu sərimi saldın olmaz sevdaya, 

             Məhşər günü sözüm vardı mövlaya, 

             Nələr çəkdim, Əsli, sənin əlinnən?! 

 

   Aldı Əsli:  

 

             Aman, Kərəm, paşam Kərəm, xan Kərəm! 

             Alış, Kərəm, tutuş, Kərəm, yan, Kərəm! 

             Əslin olsun sənə qurban, can Kərəm! 

             Yandım, Kərəm, məni rüsvay eyləmə! 

 

   Aldı Kərəm: 

 

             Bilmirəm mən bu sağlığı neyləyəm? 

             Xəncər alıb bağrım başın teyləyəm. 

             Dərd əlinnən bu sözləri söyləyəm, 

             Nələr çəkdim, Əsli, sənin əlinnən! 

 

   Aldı Əsli:  

 

             Neçə ildi mən gəzirəm dağları, 

             Bu sinəmə çəkdin yaman dağları, 

             Əsli sənə Kərəm deyib yalvarı, 

             Aman, Kərəm, məni rüsvay eyləmə! 

 

   Aldı Kərəm: 

 

             Kərəm deyər: dost bağına girmədim, 



             Əl uzadıb qonça gülün dərmədim, 

             Mən yarımdan heç bir vəfa görmədim, 

             Nələr çəkdim, Əsli, sənin əlinnən?! 

 

   Söz tamam oldu, Əsli dedi: 

   _ Kərəm, atam səni Süleyman paşaya bərk çuğullayıb. Əyər o indi 

sənin burada olduğunu bilsə, yəqindi ki, tutub zindana saldıracaq. Amma 

                            

 

  

sən qorxma. Mən bir kağız yazım verim sənə, apar ver Süleyman 

paşaya. Öz dərdini aç, dilnən də ona de. Bəlkə paşa rəhmə gəlib, məni 

atamdan alıb, sənə verə. 

   Kərəm uşaq kimi ağlamağa başladı. Əsli Kərəmin ağlamağına səbr 

eləyə bilməyib dedi: 

 

             Ağlama, ağlama bağrım qan olu, 

             Qoy qoşum yanına qulları, Kərəm! 

             Bir ərizə yazım Süleyman xana, 

             Özün danış dərdi-dilləri, Kərəm! 

 

             Nə qədər atam var, mən ona pəsəm, 

             Ilqarımnan dönsəm kəssin kilisəm, 

             Demə ki, qəribəm, mən də bikəsəm, 

             Çıxart xəyalından onları, Kərəm! 

 

             Əsli deyər: Kərəm qüvvəli, sanlı, 

             Ölüncə atamla olacam qanlı, 

             Istəsən atlansın əcəm, osmanlı, 

             Virana qoyaram yolları, Kərəm! 

 

 

   Əsli sözünü müxtəsər eləyib dedi: 

   _ Kərəm, burda oturub ağlamaqdan bir şey çıxmaz. Ya budu ki, 

sən dur tək get, ya da ki, hər ikimiz gedək paşanın yanına, öz ərzimizi 

ona yetirək. 

   Kərəm dedi: 

   _ Paşadan mənim ağlım heç bir şey kəsmir. Inanmıram o atanı 

qoyub, bizə qulaq asa. 

   Əsli dedi:  



 

             Əvvəl başdan sənin ağlın olsaydı, 

             Qaçırtmazdın bədoyları, quşları. 

             Uymaz idin sən keşişin felinə, 

             Ağlar qoymaz idin tay-tuşları. 

 

             Sən xan oğlu öz yerində qalsaydın, 

             Gəncə gözəlinin birin alsaydın, 

             Onun qadasını cana salsaydın, 

             Indi çəkdirməzdin incə dişləri. 

                            

 

  

             Əsli deyər: mən ağlaram ürəkdən, 

             Qurtarmadıq keşiş quran kələkdən, 

             Şikayət eylərəm qanlı fələkdən, 

             Yazı yazan yazıb, belə işləri. 

 

   Əsli sözünü qurtardı, tələsik o biri otağa keçmək istəyirdi ki, Kərəm 

onu gedən görüb dedi: 

 

             Dön bəriyə halallaşaq, ayrılaq, 

             Bir bəri dön, qurban yara, Əsli xan! 

             Mehtər ollam, cilovunu çəkərəm, 

             Vara-vara hər diyara, Əsli xan! 

 

             Məcnun kimi bu çöllərə varmasam, 

             Cəfakeş bağmanam, gülün dərməsəm, 

             Axşam-sabah gül üzünü görməsəm, 

             Olacaqdı günüm qara, Əsli xan! 

 

             Kərəm deyər: mənnən seyrə varmazlar, 

             Bənna olub, sınıq könlüm hörməzlər, 

             Yəqindi ki, səni mənə verməzlər, 

             Kim eylər dərdimə çara, Əsli xan! 

 

   Əsli xan bir kağız yazıb, Kərəmə verdi, dedi: 

   _ Paşanın bir vəziri var. Çox ədalətli, ağıllı bir adamdı. Al, bu 

kağızı saxla, işdi, əgər səni tutub eləsələr, verərsən haman vəzirə. 

   Kərəm kağızı alıb çölə çıxan kimi gördü ki, Sofi onu gözləyir. 



Görüşdülər, öpüşdülər, qaranlıq qovuşurdu deyin daha paşanın yanına 

getmədilər. Sofi onu götürüb gəldi mənzilinə. Gecə Kərəm nə qədər 

elədisə yata bilmədi. Axırda durub çıxdı bayıra. Baxdı ki, karvanqıran 

ulduz göyün ortasına qalxıb, elə bil səhərdi. Aldı, görək karvanqıran 

ulduza nə dedi:     

 

                Sübh oldu, dərdlilər yatmaz, 

                Dönə, karvanqıran dönə! 

                Eşq atəşi sərdən getməz, 

                Dönə, karvanqıran dönə! 

 

                Barmağında qızıl üzük, 

                Qolunda qızıl bilərzik, 

                            

 

  

                Boynun əymiş qıza yazıq, 

                Dönə, karvanqıran dönə! 

 

                Sənə karvanqıran derlər, 

                Yara ilqar verən derlər, 

                Mənə dərdli Kərəm derlər, 

                Dönə, karvanqıran dönə! 

 

 

   Bu dəmdə Sofi çıxdı çölə. Kərəm Sofiyə dedi: 

   _ Sofi lələ, gəl gedək, Əsli xanın olduğu evin bacasına çıxaq, 

görək Əsli xan nə eləyir. Heç olmasa onun üzünü görüm. 

   Hər ikisi bir-birinə qoşulub, Əsli xanın yatdığı evin bacasına gəl- 

dilər. Kərəm bacadan baxıb, gördü ki Əsli xan yatıb. Ürəyi qubar elədi, 

aldı sazı:       

 

             Gah gedirəm, gah gəlirəm bacaya, 

             Oyan, Əslim, üzdə xalın sevdiyim! 

             Karvanqıran gəldi çıxdı ucaya, 

             Oyan, Əslim, üzdə xalın sevdiyim! 

 

             Mən gəzmişəm alçaq ilə ucanı, 

             Yar yolunda fəda qıllam bu canı, 

             Necə dözüm mən bu uzun gecəni? 



             Oyan, Əslim, üzdə xalın sevdiyim! 

 

             Səhər oldu, qalax burda nə edək? 

             Xəncər alıb, bağrım başın biz didək, 

             Sofi lələ mənə deyir, dur gedək, 

             Oyan, Əslim, üzdə xalın sevdiyim! 

 

             Kəsdireydim yasdığının yanını, 

             Bir tutaydım kipriyinin sanını, 

             Nə tapıbsan kor yuxunun kanını? 

             Oyan, Əslim, üzdə xalın sevdiyim! 

 

             Kərəməm, mayiləm ala gözünə, 

             Şəkər söhbətinə, şirin sözünə, 

             Satınmı aldın sən yuxunu özünə? 

             Oyan, Əslim, üzdə xalın sevdiyim! 

                            

 

  

   Demə fərraşlar onları pusurmuşlar. O saat hər tərəfdən tökülüb 

onları tutdular, qollarını bərk-bərk bağlayıb, paşanın yanına apardılar. 

Kərəm əhvalı belə görüb, aldı, görək nə dedi: 

 

             Mədəd, mədəd Əslim, sənin əlinnən, 

             Öldürməkdən qeyri kar bizə neylər?! 

             Biz ki, ta keçmişik can ilə sərdən, 

             Indi namus ilə ar bizə neylər?! 

 

             Əsli xanın atəşilə söylərəm, 

             Enib eşqin dəryasını boylaram, 

             Gecə-gündüz qəmlə, ahla oynaram, 

             Indi boran, çovğun, qar bizə neylər?! 

 

             Şahini gəzdirər bəylər qolunda, 

             Quşları səyirdər sağı-solunda, 

             Ruzi-şəb durmuşam haqqın yolunda, 

             Kəmənddir boynumda, dar bizə neylər?! 

 

             Eşqə uyub əsl-nəsəbi danmışam, 

             Seyrağıbın hiyləsini qanmışam. 



             Mən Kərəməm, eşq oduna yanmışam, 

             Cəhənnəmə girsək, nar bizə neylər?! 

 

   Paşa Kərəmdən soruşdu: 

   _ Sən niyə keşişin qızının bacasına çıxmışdın? 

   Kərəm aldı sazı, görək ona necə cavab verdi: 

 

               Ay camaat, mənim dərdim _ 

               Bir qəm, bir firqət, bir hicran. 

               Gözümü açandan gördüm 

               Bir qəm, bir firqət, bir hicran. 

 

               Itirdim Əsli xanımı, 

               Müxənnəs içdi qanımı, 

               Hər zaman üzür canımı 

               Bir qəm, bir firqət, bir hicran. 

 

               Cəsədimdə yanan nardı, 

               Məni eşqə salan yardı, 

 

                            

 

  

               Çəkdicəyim ahü-zardı, 

               Bir qəm, bir firqət, bir hicran. 

 

               Söyləməklə dərdim bitməz, 

               Nazlı yarım mürvət etməz, 

               Yaralı sinəmdən getməz 

               Bir qəm, bir firqət, bir hicran. 

 

               Kərəm deyər: qan-yaş töküm, 

               Yar, qapında boynum büküm, 

               Bəzirganam, mənim yüküm 

               Bir qəm, bir firqət, bir hicran. 

 

 

   Paşa dedi: 

   _ Aşıq, sən bir müsəlman adamsan, Əsli gavur, özü də keşiş qızı. 

Bəyəm dünyada ayrı bir qız sənin başına qəhətdi? Gəl sən ondan əl 



çək, ayrı bir qız al! 

   Paşanın sözlərindən Kərəmin ürəyi cövşə gəldi, sazı sinəsinə basıb 

dedi:            

 

               Ay həzərat, necə deyim, 

               Mən dönərəm, könül dönməz... 

               Bir gözələ düşdü meylim, 

               Mən dönərəm, könül dönməz... 

 

               Kəklik kimi səkişlidən, 

               Köksü əlvan naxışlıdan, 

               Bir haramı baxışlıdan 

               Mən dönərəm, könül dönməz... 

 

               Mənə qaş oynadır nadan, 

               Öldüm gözünnən, qaşınnan, 

               Əsli tək keşiş qızınnan 

               Mən dönərəm, könül dönməz... 

 

               Yolunda qoymuşam canı, 

               Didəmnən axıtdım qanı, 

               Kərəm sevdi, Əsli xanı, 

               Mən dönərəm, könül dönməz... 

 

                            

 

  

   Paşanın vəziri Sofini çağırıb, Kərəmin əhvalatını ondan soruşdu. 

Sofi aldı, görək vəzirə nə cavab verdi: 

 

             Hey ağalar, üç dərd məni qocaldır: 

             Zülf dərdi, xal dərdi, bir də tel dərdi. 

             Mən yazığın min gününü bir elər 

             Nadan dərdi, xoryat dərdi, fel dərdi. 

 

             Tərk eylədi vətənini, elini, 

             Əlindən aldırdı qonça gülünü, 

             Kimsə bilməz bu qürbətdə halını, 

             Bağça dərdi, Vətən dərdi, el dərdi. 

 



             Aç köksünü üstünə bir bağ tikəyim, 

             Əlvan-əlvan çiçəklərdən əkəyim, 

             Mən bu dərdin hansı birin çəkəyim? _ 

             Süsən dərdi, sünbül dərdi, gül dərdi. 

 

             Coşqun dərdim sular kimi bulandı, 

             Vardı getdi, qarlı dağlar dolandı, 

             Dərd bağlayıb qapı-qapı diləndi, 

             Paltar dərdi, əba dərdi, şal dərdi. 

 

             Yazıq oldu, düşdü dildən dillərə, 

             Bülbül qonmaz oldu qonça güllərə, 

             Ağlaya-ağlaya düşdük yollara, 

             Gələn dərdi, keçən dərdi, yol dərdi. 

 

             Sofi deyər: Kərəm üzümə baxar, 

             Bu canımı eşqin oduna yaxar, 

             Mən bilirəm, bu dərd məni tez yıxar, _ 

             Əsli dərdi, Kərəm dərdi, dil dərdi. 

 

   Sofi saz ilə dediyi kimi, söz ilə də Kərəmin bütün əhvalatını danışdı. 

Üstəlik Əslinin yazdığı kağızı da Kərəmdən alıb, verdi vəzirə. Vəzir 

baxdı ki, Əsli yazıb: _Kərəmə rəhmin gəlsin. O mənə aşiqdi, mən də 

ona. Atam bizə zülm eləyir_. Vəzir işi belə görəndə Paşaya dedi: 

   _ Paşam, Kərəm haqq aşığıdı. Biz gərək Əslini keşişdən alıb ona 

verək.                       

 

                            

 

  

   Keşiş dad-fəryad elədi ki: 

   _ Kərəm haqq aşığı zad deyil. 

   Paşa dedi: 

   _ Biz onun haqq aşığı olub-olmadığını yoxlarıq. 

   Paşanın Hüsniyə adlı çox ağıllı, bir bacısı var idi. Çağırıb əhvalatı 

ona söylədi. Hüsniyə dedi: 

   _ Mən bu saat onu yoxlaram. 

   Hüsniyə xanım bir dəstə qızın hamısına bir cürə paltar geyindirib, 

yaz bağçasına gətirdi. Əslini də bu qızların içinə salıb, Kərəmdən 

soruşdu: 



   _ De görüm, Əsli bu saat haradadı? 

   Kərəmə bəyan oldu ki, Əsli bağdadı, özü də qızlardan xeyli aralı, 

məlul-məhzun dayanıb. Aldı, görək Hüsniyə xanıma nə cavab verdi: 

 

                  Xan Əslim bağça içində 

                  Gəzər zavallı, zavallı... 

                  Qarşımızda ala gözün 

                  Süzər zavallı, zavallı... 

 

                  Qaşları bənzər kamana, 

                  Aşığın eylər divana, 

                  Zülflərini yana-yana 

                  Çözər zavallı, zavallı... 

 

                  Hey ağalar, hey bəylər, 

                  Kərəm qeyri yarı neylər?! 

                  Görən bizdən neçün eylər 

                  Həzər zavallı, zavallı... 

 

                  Kərəmdi eşqinə yanan, 

                  Olmuşuq dillərdə dastan; 

                  Aşığın qətlinə fərman 

                  Yazar zavallı, zavallı... 

 

   Hüsniyə xanım dedi: 

   _ Əslinin harada olduğunu bildin. Indi sənin gözlərini bağlayacağam, 

altı qız gətirib qabağından keçirəcəyəm. Hamısı bir boyda, bir libasda, 

üzləri də örtülü. Əgər onları da tanısan doğrudan da haqq aşığısan. 

 

                            

 

  

   Bir boyda, bir buxunda, bir geyimdə altı üzü bürüklü qız gətirdilər. 

Kərəm aldı, görək qızları nə cür nişan verdi: 

 

                  Altı qızın biri Banı, 

                  Altı qızlar, altı qızlar! 

                  Bizə məhəbbətin hanı? 

                  Altı qızlar, altı qızlar! 

 



                  Altı qızın biri Inci, 

                  Gözəllikdə lap birinci, 

                  Qoynunda iki turuncu, 

                  Altı qızlar, altı qızlar! 

 

                  Altı qızın biri Püstə, 

                  Dərdinnən olmuşam xəstə; 

                  Qoy qədəmin sinəm üstə, 

                  Altı qızlar, altı qızlar! 

 

                  Altı qızın biri Ceyran, 

                  Olum gözlərinə heyran; 

                  Sizlə kaş sürəydim dövran 

                  Altı qızlar, altı qızlar! 

 

                  Altı qızın biri Xədcə, 

                  Qəddi əlif, beli incə, 

                  Gözəl görməmişəm səncə, 

                  Altı qızlar, altı qızlar! 

 

                  Altı qızın biri Bəsdi, 

                  Gözləri canımın qəsdi, 

                  Bu dərdlər Kərəmə bəsdi, 

                  Altı qızlar, altı qızlar! 

 

   Hüsniyə xanım dedi: 

   _ Afərin! Sən doğrudan da haqq aşığı imişsən. Indi qızın üzündə 

olan nişanları de, səndən əl çəkim. 

   Aldı Kərəm, görək Əslinin üzündə olan xallara necə qiymət verdi: 

 

               Ay həzərat, bilin, Əsli xanımın 

               Üzündə xalları nazınan gəlir. 

               Bir xalı əlifdi, bir xalı beydi, 

               Bir xalı dəftərə yazınan gəlir. 

 

                            

 

  

               Bir xalı heyvadı, gəlməz irəngə, 

               Bir xalı Iranı salıbdı ləngə, 



               Bir xalı elçidi, gedər Firəngə, 

               Bir xalı söhbətü sazınan gəlir. 

 

               Bir xalı yaxşıdı, bir xalı yaman, 

               Bir xalı könlümə salıbdı güman, 

               Bir xalı buluddu, bir xalı duman, 

               Bir xalı dağlara ayaznan gəlir. 

 

               Bir xalı bəzzazdı, Rumun Qeysəri, 

               Bir xalı içibdi abi-kövsəri, 

               Bir xalı ağlımı edib sərsəri, 

               Bir xalı ağ üzə düzülən gəlir. 

 

               Kərəmə gəlibdi təmizlik, paklıq, 

               Tanrıya gəlibdi yalnızlıq, təklik; 

               Qatardan ayrılmış ay gözəl kəklik, 

               Xan oğlu üstünə bazınan gəlir. 

 

   Kərəm sözünü qurtardı, düz gəlib dayandı Əslinin qabağında. 

Hüsniyə xanım dedi: 

   _ Aşıq, qız tanımaqda mahirsən. Indi bir işimiz qalıb. Bu gün səhər 

burada bir qərib ölüb. Yuyublar, kəfənləyiblər, qalıb basdırmağı. Gedək 

ona bir namaz qıl, torpağa tapşıraq, sonra toyunu eləyək. 

   Kərəm dedi: 

   _ Baş üstə! 

   Hüsniyə xanım fərraşlara əmr elədi ki, Kərəmi qəbiristana apar- 

sınlar. Elə ki, Kərəmi apardılar, Hüsniyə xanım paşaya dedi: 

   _ Ölüb eləyən yoxdu. Bu mənim axırıncı sınağımdı. Bir diri adamı 

kəfənə tutdurub, tabuta qoydurmuşam. Durun, siz də gedək. Əgər bu 

bilsə ki, kəfəndəki ölü deyil, tay haqq aşığı olmağına heç kəsin sözü 

ola bilməz. 

   Hamı Hüsniyə xanımın bu tədbirinə afərin deyib, ayağa qalxdılar, 

qəbiristana tərəf yola düşdülər. Elə ki, gəlib çatdılar, Kərəm cənazəyə 

baxıb soruşdu: 

   _ Deyirsiniz ki, mən namaz qılmalıyam. Ancaq bilmirəm ölü 

namazı qılım, ya diri namazı? 

   Paşa qəsdən özünü qəzəbli göstərib dedi: 

                            

 

  



   _ Bu nə sözdü? 

   Kərəm dedi: 

   _ Bu o deyən sözdü ki, kəfəndəki hələ ölməyib, diridi. 

   Hüsniyə xanım yerindən dik qalxıb dedi: 

   _ Afərin sənə aşıq! Daha mənim sənə sözüm yoxdu. Sən doğrudan 

da haqq aşığı imişsən. Qoy hamı bilsin ki, kəfəndəki doğrudan da ölü 

deyil, diridi. 

   Paşa keşişə dedi: 

   _ Keşiş, görürsən ki, bu doğrudan da haqq aşığıdı. Sən gəl qızı ver 

buna. 

   Keşiş dedi: 

   _ Mənim ona veriləsi qızım yoxdu. 

   Keşiş belə deyəndə Vəzir irəli yeriyib dedi: 

   _ Keşiş, budu, qızın özü də mənə yazıb ki, onlar bir-birini sevirlər. 

Əgər qız gəlib sənin üzünə dursa, nəticəsi çox pis olacaq. Sən gəl, qızı 

ver Kərəmə. 

   Keşiş çar-naçar razı olub dedi: 

   _ Yaxşı, ancaq mənə üç gün möhlət verin ki, hazırlıq görüm. 

   Paşa razılaşıb, keşişə üç gün möhlət verdi. 

   Indi camaat hamı toyu gözləməkdə, Kərəmlə Sofi də sevinməkdə 

olsunlar, eşit keşişdən. 

   Keşiş evinə gəlib, hamını yuxuya verdi, gecə yarı ağırdan, 

yüngüldən götürüb yola düşdü, asta qaçan namərddi. 

   Səhər açıldı, gördülər keşiş qaçıb. Paşa onun dalınca atlı saldı. Çox 

gəzib dolandılar, tapmadılar ki, tapmadılar. Kərəm halal-hümmət eliyib, 

Sofi ilə yola düşdü. 

   Səhər yeli əsirdi. Kərəm aldı sazı, səhər yelinnən görək nə sifariş 

eliyir:         

 

             Əgər gedər olsan bizim ellərə, 

             Sənə bir sözüm var, dur, səhər yeli! 

             Mənim salamımı tez yetir yara, 

             Bu gün xan Əslimi gör, səhər yeli! 

 

             Qabaq gedib əsmə zülfün telinə, 

             Nəzər qıl ruyində bir cüft xalına, 

             Məhəbbət naməsin özün əlinə, 

             Bir tənha yerdə tap, ver səhər yeli! 

                            

 



  

             Kərəm deyər: burda qoysaq sazları, 

             Xatirimə düşdü şirin sözləri, 

             Qaradı qaşları, ala gözləri, 

             Sən də muradına ir, səhər yeli! 

 

   Şəhərlər, kəndlər keçdilər, salıq-soraq elədilər, öyrəndilər ki, keşiş 

Hələb şəhərinə gedib. Günə bir mənzil, teyyi-mənazil, az getdilər, çox 

dayandılar, çox getdilər, az dayandılar, günlərin birində gəlib Hələb 

şəhərinə çatdılar. 

   Şəhər böyük, bunlar nabələd. Özləri də yorulub əldən düşmüşdü- 

lər. Bir bağın kənarında oturdular. Kərəmin eşqi yenə də cövşə gəldi. 

Sazı köynəkdən çıxarıb sinəsinə basdı, ahəstə-ahəstə deməyə başladı: 

 

             Gizli sevda çəkib, eşqə düşənlər, 

             Bir gün olar həlbət əyana çıxar. 

             Çəkəlim möhnəti səbr ilə, könül, 

             Görək bunun sonu nə yana çıxar... 

 

             Fərhad Şirin üçün dəldi qayanı, 

             Məcnun Leyli üçün gəzdi səhranı, 

             Kərəm Əsli deyib gəzər dünyanı, 

             Aşıq öz eşqinə mərdanə çıxar. 

 

             Qaradı qaşları, gözü dolayı, 

             Yaxşı təbib gərək versin davayı, 

             Axtarsalar hər tərəfdən dünyayı, 

             Belə aşıq ancaq bir dənə çıxar. 

 

             Bizə belə imiş təqdirin işi, 

             Axıtdı gözümdən qan ilə yaşı, 

             Aldı bu Kərəmi eşqin atəşi, 

             Bu sevdanın sonu büryana çıxar. 

 

   Bu bağ kimin ola, kimin olmaya? Hələb paşasının darğası 

Gülxanın. Demə Kərəm oxuyanda Gülxan bir kənarda dayanıb qulaq 

asırmış. Kərəmin oxumağı onun çox xoşuna gəldi. Yaxına gedib baxdı 

ki, bu aşıq kimdisə çox dərdli adama oxşayır. Soruşdu: 

   _ Aşıq, kimsən, haralısan, dərdin nədi? 

   Sofi Kərəmin başına gələni Gülxana nağıl elədi. 



 

                            

 

  

   Gülxan dedi: 

   _ Aşıq, fikir eləmə, haman keşiş ailəsi ilə bərabər buradadı. Mən 

səni sevgilinə çatdıraram. 

   Gülxan bunu deyib, bir qarı çağırdı. Qarıya çoxlu pul verib dedi: 

   _ Gedərsən filan evə. Oraya təzə bir keşiş gəlib. O keşişin Əsli 

adında bir qızı var... 

   Qarı dedi: 

   _ Tanıyıram, sən sözünü de! 

   Gülxan dedi: 

   _ Bax, bu oğlanı ki, görürsən, haman qızın butasıdı. Atası qızı buna 

vermək istəməyib, qaçıb bura gəlib. Bu da qızı axtara-axtara gəlib 

çıxıb buraya. Indi sən gərək bunun gəlməyini qıza xəbər verəsən. 

   Qarı pulu aldı. _Baş üstə_, _ deyib düzəldi yola. Bu qarı imanlı 

ipək qarı idi. Yolda fikirləşdi ki, bəlkə burda hiylə-miylə var. Yaxşısı 

budu ki, qoy qabaqca öyrənim, görüm qız doğrudan da oğlanı sevir, ya 

yox.  

   Qərəz, qarı gedib çatdı Əsli olan evə. Baxdı ki, əsli pəncərənin qa- 

bağında oturub, bahar buludu kimi gözlərinnən yaş axıdır. Qarı salam 

verib, əleyk alandan sonra oturdu, başladı ordan-burdan söhbətə. Yavaş- 

yavaş gəlib çıxdı mətləb üstünə. Əsli açıb bütün əhvalatı qarıya danışdı. 

Qarı onu sınamaq üçün qəsdən başladı öyüd-nəsihət eləməyə ki: 

   _ Nə istəyirsən onnan? O, müsəlman, sən gavur. Ondan əl çək, gəl 

səni gözəl bir oğlana verim. 

   Əsli qarıdan bu sözləri eşitcək saçlarınnan üç tel ayırıb, sinəsaz 

elədi, aldı, görək nə dedi: 

 

             Qarı nənə, gəl eyləmə məzəmmət, 

             Bülbülüm var, gülşənim var, gülüm var. 

             Zalım fələk verib dərdin bolunnan, 

             Göydən yerə olub, yaman zülüm var. 

 

             Ağ üstünnən bağlamışam qaramı, 

             Təbib sənsən, gəl tez bağla yaramı, 

             Gözü yaşlı qoyub gəldim Kərəmi 

             Yar yanında kasad olan dilim var. 

 



             Əsliyəm, əməyim getdi badlara, 

             Alışdım, tutuşdum, yandım odlara, 

                            

 

  

             Qorxum budu, Məlik versin yadlara, 

             Sevgilimdən ayrı düşən əlim var. 

 

   Qarı dedi: 

   _ Qızım, mən səni sınayırdım. Indi səni Kərəmlə bağçada görüş- 

dürsəm razı olarsanmı? 

   Əsli xan bu sözü eşidən kimi göz yaşını töküb dedi: 

   _ Aman nənə, de görüm, Kərəm haradadı? 

   Qarı Kərəmin yerini söyləyib geri qayıtdı, bu sözləri Gülxana 

söylədi. Gülxanla bağçaya getdilər. Qarı da qayıdıb Əsli xana xəbər 

verdi. Əsli xan anasının yanına gəlib dedi: 

   _ Ana, ürəyim darıxır, izn ver, bağa çıxım. 

   Anası ona izn verib dedi: 

   _ Qızım, ancaq çox ləngimə, atan gələr, dava elər. Qarı Əsli ilə 

vədə yerinə gəlməkdə olsun, eşit Kərəmdən. Kərəm bir də baxdı ki, 

Əsli qarı ilə gəlir. O, Kərəmi gördü, amma onu bağmana oxşatdı. 

Çünki Kərəm bağmanın belinə söykənib dayanmışdı. Əsli dönüb, 

bağın o biri tərəfinə getmək istəyəndə Kərəm dedi: 

 

             Aylar, illər həsrətini çəkdiyim, 

             Üzü dönmüş bivəfa yar, belə bax! 

             Gözəllərə sərxoş gəzmək ar deyil, 

             Asılıbdı gümüş kəmər belə, bax! 

 

             Oxudum əlifi, yetdim yasinə, 

             Şux məmələr xub yaraşır ya sinə, 

             Kamil ovçu bərəsinə ya sinə, 

             Rəncbərinəm, dayanmışam belə, bax! 

 

             Kərəm deyər; kam almadım dünyada, 

             Cəfa çəkdim, ömür verdim mən bada. 

             Məcnun kimi dolanıram dünyada, 

             Qocalmışam, piran oldum belə, bax! 

 

   Əsli dönüb Kərəmi gördü. Sevindiyinnən donub yerindəcə qaldı. 



Kərəm baxdı ki, Əsli başdan-ayağa qara geyinib. Sazı döşünə basıb dedi: 

 

             Əvvəl bahar, yaz ayları gələndə 

             Alaydım, gedəydim bağlara səni. 

 

                            

 

  

             Cümlə quşlar muradını alanda 

             Qaldıraydım yaşıl dağlara səni. 

 

             Camalın xubluğu mat elər mahı, 

             Göylərə dayanır aşığın ahı, 

             Geyin al-yaşılı, geymə siyahı, 

             Haqq nəsib eyləsin ağlara səni. 

 

             Dərdli Kərəm deyər: gerçəkdi sözüm, 

             Bu məlul könlümü şad elər üzün, 

             Qızarıb almalar, dəyəndə üzüm 

             Endirəydim yaşıl bağlara səni. 

 

   Sən demə bu gün Hələb paşası gəzməyə çıxıbmış. Yolu buradan 

düşdü. Baxdı ki, darğanın bağında bir cavan oğlan dərdli-dərdli oxu- 

yur, bir qız da qulaq asır. Bu, paşaya toxundu. Atını sürdü düz bağın 

içinə. Əsli adam gəldiyini görcək, işin üstü açılmasın deyə, qaçıb 

getdi. Paşa aldı Kərəmin başının üstünü, dedi: 

   _ De görüm kimsən? Burada nə qayırırsan? 

   Kərəm dinmədi. Paşa bir də soruşdu. Kərəm yenə də cavab 

vermədi. Paşa bir də qəzəblə soruşanda sazı sinəsinə mindirib dedi: 

 

             Şikayətim vardı çərxi-fələkdən, 

             Zalım fələk əydi, bükdü belimi. 

             Əzəl bülbül kimi fəryad edərkən, 

             Indi lal eylədi şirin dilimi. 

 

             Yandı ciyərciyim, döndü büryana, 

             Axdı çeşmim yaşı, döndü ümmana, 

             Gətirdilər məni ulu divana, 

             Bağladılar ayağımı, əlimi. 

 



             Dərdli Kərəm qoydu başı qadaya, 

             Yar ilə getmədi xəlvət odaya, 

             Çox şükürlər olsun bari-xudaya, 

             Gözüm ilə gördüm Əsli yarımı. 

 

   Paşa diqqətlə qulaq asıb gördü yox, burda nə isə deyəsən başqa bir 

məsələ var. Dedi:              

 

                            

 

  

   _ Aşıq, de görüm kimsən? Dərdin nədi? 

   Kərəm dinməmiş Sofi dedi: 

   _ Paşa sağ olsun, bu gəncəli Ziyad xanın oğludu. Neçə ildi ki, 

keşişin qızına aşıqdı. Onun dalınca diyar-diyar gəzir. Axırda gəlib 

burda sevgilisini tapıb. Sevgilisi ilə görüşmək istəyirdi ki, siz gəlib 

çıxdınız. 

   Paşa soruşdu: 

   _ Qız da bunu istəyirmi? 

   Sofi dedi: 

   _ Bəli, soruşa bilərsiniz. 

   Paşa o saat bir ədalət divanı qurub, keşişi də, qızını da çağırtdırdı. 

Qıza dedi: 

   _ Qızım, sən bu oğlanı sevirsənmi? 

   Əsli xan paşanın ayaqlarına yıxılıb dedi: 

   _ Sənə qurban olum, paşa bu mənim sevgilimdi. Atam məni ona 

verməyib, bizi fəraq oduna yandırır. 

   Paşa üzünü keşişə tutub dedi: 

   _ Niyə qızını ona vermirsən? 

   Keşiş dedi: 

   _ Əvvəla, mən gavuram, o müsəlman. Ikinci də mənim qızım 

nişanlıdı. 

   Paşa döndü, Əslidən soruşdu ki: 

   _ Qızım, sən nişanlımısan? 

   Əsli dedi: 

   _ Paşa, məni burada özləri güclə bir oğlana nişan qoyublar. Ancaq 

mən Kərəmdən başqasına getməyəcəyəm. 

   Paşa dedi: 

   _ Keşiş, bunlara zülm etdiyin bəsdi. Gərək qızı verəsən ona. 

   Keşiş gördü ayrı yol yoxdu, dedi: 



   _ Baş üstə! Mənə üç gün möhlət ver, hazırlıq görüm. 

   Camaat yerbəyerdən qışqırdı ki: 

   _ Möhlət vermə, yenə də qaçacaq. 

   Paşa dedi: 

   _ Yox, qaçmaz. 

   Sonra üzünü keşişə tutub dedi: 

   _ Üç gün Əslini burada, öz qızlarımın yanında saxlayacağam. Get, 

hazırlaş. Üç gündən sonra toydu.  

                            

 

  

   Hamı paşanın bu tədbirini bəyəndi. Hazırlıq başlandı. Indi hamı 

toya hazırlaşmaqda olsun, eşit keşişdən. 

   Keşiş çox hiyləgər, özü də sehrkar idi. Tez qıza qırmızı xaradan bir 

don hazırlatdı. Döşünə tilsimbənd düymələr tikdirdi. Üçüncü gün 

Əslinin yanına gəlib, öz əlilə donu ona geydirdi, sonra da dedi: 

   _ Qızım, mən çox şadam ki, sən öz muradına çatdın. Xoşbaxt ol! 

Ancaq sənnən axırıncı bir xahişim var. Babalım boynuna, əgər bu 

düymələri özün açsan, qoy düymələri Kərəm açsın. 

   Bəli, paşanın əmri ilə toy başlandı. Qırx gün qırx gecə çaldılar, 

oynadılar, məclis keçirtdilər, Əslini Kərəmə verdilər. 

   Kərəm gəlin otağına girib gördü ki, Əsli xan alxaraya bürünüb, 

özünə də yetmiş yeddi qələm ilə bəzək vurub. Kərəm bu gözəlliyi 

Əsli xanda görən kimi sazını alıb, görək nə dedi: 

 

                  Sevdiyim başdan ayağa 

                  Al qırmızı geyinibdi. 

                  Yaraşır qəddi-dalına 

                  Şal, qırmızı geyinibdi. 

 

                  Atalıdı, analıdı, 

                  Ördəklidi, sonalıdı, 

                  Qulaqları tanalıdı, 

                  Ləl qırmızı geyinibdi. 

 

                  Badə doludu içməyə, 

                  Gül, fidan, ağac əkməyə, 

                  Vaxtı gəlibdi açmağa, 

                  Gül qırmızı geyinibdi. 

 



                  Yaşa, sevdiciyim, yaşa, 

                  Nə yazılsa gələr başa, 

                  Al yanaqda qoşa-qoşa 

                  Xal qırmızı geyinibdi. 

 

                  Kərəm dədə gəldi sizə, 

                  Qədəm basdı evinizə, 

                  Mail oldu ala gözə, 

                  Al qırmızı geyinibdi. 

 

                            

 

  

   Kərəm sözünü tamam eləyib, Əslinin boynunu qucaqladı. Iki aşıq 

görüşüb, öpüşdülər. Əsli dedi: 

   _ Can Kərəm, şükür olsun, çox cəfadan sonra axırda bir-birimizə 

çatdıq. 

   Bəli, adamlar dağılıb getdilər. Otaqda təkcə Kərəmlə Əsli qaldı. 

Əsli dedi: 

   _ Kərəm can, atam babal salıb ki, donumun düymələrini sən açasan. 

   Kərəm irəli gəldi. Nə qədər elədi düymələri aça bilmədi. Əsli nə 

qədər çalışdısa düymələri aça bilmədi. Aldı Kərəm, görək düymələrə 

nə dedi:       

 

             Aman fələk, dad eylərəm əlinnən, 

             Açılsın Əslidən düymə, mən öldüm. 

             Əsli xan ağlıyar, Kərəm alışar, 

             Açılsın Əslidən düymə, mən öldüm. 

 

             Ağalar ağası, şahların şahı, 

             Mənə kömək olsun göylərin mahı, 

             Imansız keşişin budu mətahı, 

             Açılsın Əslidən düymə, mən öldüm. 

 

   Kərəm belə oxuyanda Əslinin yaxasındakı düyməsinin biri açıldı. 

   Aldı Kərəm: 

 

             Keşiş qabağımda bir qara duman, 

             Çağırram mövlanı halımdı yaman. 

             Müşkülləri açan peyğəmbər, imam, 



             Açılsın Əslidən düymə, mən öldüm. 

 

   Kərəm belə deyəndə düymənin biri də açıldı. Amma o biri düymə 

o saat bağlandı. Kərəm ağlaya-ağlaya dedi: 

 

             Atan keşiş, kilsələrdən kəndi var. 

             Hiyləgərdi, bilmək olmur, fəndi var. 

             Bir düymənin səksən səkkiz bəndi var. 

             Açılsın Əslidən düymə, mən öldüm. 

 

   Belə deyəndə düymələr axıra kimi açıldı. Bir düymə qalanda yenə 

başa kimi düymələndi. Aldı Kərəm, dedi: 

                            

 

  

             Bahar olcaq, dağlar, qarın ərisin! 

             Kərəm, ömrün bu qürbətdə çürüsün! 

             Düymə kəsən zərgar, əlin qurusun! 

             Açılsın Əslidən düymə, mən öldüm. 

 

   Düymələr yenə də bir düymə qalanacan açıldı. Kərəm bir bənd də 

oxudu ki, axırıncı bənd açılsın. Iş tərsinə oldu. Söz qurtaran kimi yenə 

düymələr başa qədər düymələndi. Belə-belə düymələr açıldı, bağ- 

landı, axırıncı düymə açılanda bir od çıxıb Kərəmin sinəsinə düşdü. 

Kərəm başladı yanmağa. Əsli dad-fəğan eləyib ağlamağa, özünü yeyib 

tökməyə başladı. Kərəm Əslini belə görəndə aldı, görək yana-yana nə 

dedi:            

 

               Gəl, Əslim, gəl, gəl ağlama! 

               Yanıram, Əslim, yanıram!.. 

               Ciyərim odda dağlama, 

               Yanıram, Əslim, yanıram!.. 

 

               Bir atəş düşdü canıma, 

               Anam yox, gəlsin yanıma, 

               Ellər ağlasın halıma, 

               Yanıram, Əslim, yanıram!.. 

 

               Çəkdicəyim dərdlə ələm, 

               Mənnən ibrət alsın aləm, 



               Belə çalınıbdı qələm, 

               Yanıram, Əslim, yanıram!.. 

 

               Kərəməm, söylənir adım, 

               Ərşə çıxıbdı fəryadım, 

               Əlimnən getdi muradım, 

               Yanıram, Əslim, yanıram!.. 

 

   Alov təpədən dırnağa Kərəmi bürüdü. Əslinin dad-fəryadına camaat 

tökülüb gəldi. Hamıdan qabaq Əslinin tay-tuşları içəriyə doluşdular. 

Ancaq Kərəmin alovunu söndürmək mümkün olmadı. Tamam yanıb 

kül oldu. Əsli pərişan saçlarını sinəsaz eləyib, göz yaşını tökə-tökə 

görək qızlara nə dedi:          

                            

 

  

             Baxın, qızlar, mənim müşkül halıma, 

             Yandı Kərəm, saldı məni bu dərdə. 

             Əydi qamətimi, bükdü belimi, 

             Yandı Kərəm, saldı məni bu dərdə... 

 

             Bizə haqdan bir inayət olurmu? 

             Macəramız xoş rəvayət olurmu? 

             Məhşərdə görüşmək qismət olurmu? 

             Yandı Kərəm, saldı məni bu dərdə... 

 

             Mən Əsliyəm, itirmişəm mərdimi, 

             Bülbül uçub, xar alıbdı yurdumu, 

             Açın məzarını, görüm üzünü, 

             Yandı Kərəm, saldı məni bu dərdə... 

 

   Söz tamam oldu. Qızlar paşaya xəbərə qaçmaqda olsunlar, Əsli də 

tək-tənha ağlamaqda, eşit keşişdən. 

   Keşiş arvadını çağırıb dedi: 

   _ Get, Kərəmdən bir xəbər bil. Gərək o, yanıb kül ola. 

   Keşişin arvadı qaça-qaça özünü yetirib, bir təhər pəncərədən Əslini 

səslədi. Əsli gördü gələn anasıdı, gəldi pəncərəyə. Anası xəbər aldı: 

   _ Qızım, niyə ağlayırsan? Yoxsa Kərəm səni aldadıb qaçıb? 

   Anası belə deyəndə Əsli Kərəmin sazını götürüb, görək anasına nə 

cavab verəcək:  



 

             Allah sizə versin bəlalar, ana, 

             Ana, Kərəm yandı deyin ağlaram! 

             Qan ağlayır bağda güllər, lalələr, 

             Ana, Kərəm yandı deyin ağlaram! 

 

             Məni ağlar qoyduz cavan vaxtımda, 

             Qaralar yazdınız mənim baxtımda, 

             Atam tarmar olsun taci-taxtında, 

             Ana, Kərəm yandı deyin ağlaram! 

 

             Gödək etdiz siz Əslinin dilini, 

             Bülbül olan buraxarmı gülünü? 

             Gözümlə görürəm Kərəm külünü, 

             Ana, Kərəm yandı deyin ağlaram! 

                            

   Əsli bunu deyib, Kərəmin külünü ovuclayıb, başına tökdü. Sən 

demə külün içində hələ qor qalıbmış. Əslinin saçı od aldı. Anası onu 

söndürmək üçün qapıya qaçdı ki, içəri girsin. Əsli tez qapını daldan 

bağladı. Keşişin arvadı qışqırdı. Hamı tökülüb gəldi. Nə qədər elədilər 

qapını aça bilmədilər. Əsli də yanıb kül oldu, Kərəmin külünə qarışdı. 

   Paşa keşişin də arvadının da təqsirini üzünə oxuyandan sonra hər 

ikisinin boynunu vurdurdu. Kərəm ilə Əslinin külünü sandığa yığdılar. 

Qırx gün, qırx gecə yas saxlayıb, külü bir qəbirdə basdırdılar, üstündə 

də bir günbəz tikdirdilər. Sofi də ölüncə bu günbəzdə mücəvür qaldı. 
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