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Рӯзатон ҳамвора нав, дӯстони азиз!

Биё, то гӯямат аз дуру наздик,
Куҳан афсонае аз халқи тоҷик.
Биё, то достоне созам оғоз
Зи пирӯзии Наврӯзи сарафроз.
Аз он вақте, ки олам мустақар шуд,
Ҳамоно, гардиши Хуршед сар шуд.
Дар атрофи дувоздаҳ бурҷи чун ташт
Дарозои тамоми сол мегашт.
Даруни хонаи ҳар бурҷ як моҳ
Чу ҳоким менишаст ӯ субҳу бегоҳ.
Замони «чиллаи хурд»-и зимистон,
Чу сардии ҳаво меёфт поён,
Ҷаноби Офтоб аз бурҷи марбут
Қадам мезад даруни хонаи Ҳут.
Агар бад бигзарад ин моҳи татҳир,
Бимирад насли пиру кам шавад шир.
В-агар хуш бигзарад айёми Ҳуташ,
Шавад бисёр қути лоямуташ.
Ки моҳи Ҳут моҳе дилфурӯз аст,
Замони ҳукмронии Аҷуз аст.
Зане афсонавӣ бошад Аҷуза,
Биёяд аз само ӯ чандрӯза.
Зи рӯи бовари мардум Худованд
Аҷузро мефиристад баҳри пайванд.
Чу момодояи фасли Баҳор аст,
Баҳоре, ки ба роҳаш чашмчор аст.
Насиме мевазад гарму пурафсун,
Аҷузу ёвараш дар дашту ҳомун
Барои кӯмаки тавлиди Наврӯз
Бибояд дар сафар гарданд пирӯз.
Валекин дар сари роҳаш баногоҳ
Чу кӯҳе мебарояд Деви бадхоҳ.
Касе, ки душмани хурду калон аст,
Зимистон асту хасми зиндагон аст.
Ба мардум он, ки кайфар мефиристад,
Шамоли сарду тундар мефиристад.
Нахоҳад ӯ, ҷаҳон озода гардад,
Ва ё тифли Баҳорон зода гардад.
Бинобарин, пайи озори он ёр
Бихоҳад ҳамла орад сӯи ағёр.
Миёни хонаи сарсабзу пургул
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Баҳори нозанини гул ба кокул
Ба истиқболи момодояи хеш
Дарича карда во, по мениҳад пеш.
Аҷузу ёвараш хушҳолу хандон,
Наҷоташ медиҳанд аз шарри Шайтон.
Ниҳон аз чашми кас бо амри борӣ
Зани обастаро созанд ёрӣ.
Ба ғурриш медарояд Деву истез,
Чу дандонҳои худро мекунад тез.
Ва ҳамроҳи шамолу барфу борон
Ҳуҷум ӯ оварад бар одамиён.
Замину осмон дар шӯру ғавғост,
Қиёмат ин замон гӯё, ки барпост.
Бидонад Дев: беш аз ин намонад,
Қасоси худ зи олам меситонад.
Чунин айём гарчанде напояд,
Набояд мардум аз манзил барояд.
Набояд сар бишӯяд духтари бикр,
Ва ё бар ҳамсараш марде кунад фикр.
Либоси худ набояд шусту кӯдак
Набояд оббозӣ созад, инак
Касе ин ҳукмро мекард инкор,
Зи дасти Дев мегардид бемор.
Дар ин соат миёни шоми дайҷур
Дари бурҷи Ҳамалро мезанад Хур.
Замони мӯъҷиза мегардад оғоз,
Таваллуд гашта Наврӯзи сарафроз!
Агар зулмат сипоҳаш дар сурур аст,
Дами маргаш паси як ламъа нур аст…
Агарчӣ зӯри Аҳриман фузун аст,
Ба наздики Аҳуро сарнагун аст!
Сипоҳи Деви золим гашта нобуд,
Зи оташбори қудсӣ мекунад дуд.
«Чу нури Ҳақ на аз пойину болост,
Вале равшан намояд он чапу рост».
Ҷаҳони пир акнун навҷавон аст,
Ҷавонӣ дар саропои ҷаҳон аст!
Дарахту сабзаву гул қад кашида,

Чӣ наққошест ин нақш офарида?
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Чунон пӯшида розе ошкор аст,
Ки таъбираш фақат бо Кирдигор аст!
Ба рӯзи аввали ин ҷашни тоза
Гирифта кӯдакон ҳаққи иҷоза,
Зи боми хона боло чашм дӯзанд,
Сипас бояд ки гулхан барфурӯзанд.
Гули баҳман ба фарқи кӯҳу дашт аст,
Гурӯҳи наврасон дар сайругашт аст.
Зи дашту теппаҳо оянд боло,
Ки рӯзе мартабат ёбанд воло.
Халоиқ шоду гулханҳо фурӯзон,
Барои поксозии гуноҳон.
Ба манзил хони наврӯзӣ кушода,
Ҳама бар меҳмонӣ рӯ ниҳода.

Тайи як ҳафтаи таҷлили ин ид
Аҷузи меҳрбон бар абри испед
Ба зарби чӯбдасташ дода фармон,
Намояд ҷамъ оби поки борон.

Давои зардпарвин асту заҳмат,
На оби сода, балки Оби Раҳмат.
Захира карданаш расми ниё ҳаст,
Ки он шӯяндаи айбу гуноҳ аст.
Ҷуз ин боре агар гесӯбаландон
Бад-он шӯянд мӯ, гардад дучандон.
Ба ғусли Навбаҳору тифли навзод
Аҷузи гармрӯ месозад имдод.
Бувад «Полоиши Наврӯз» номаш,
Дар олам гашта маъмул эҳтиромаш.
Зи сарҳадди Ҳабаш то мулки Чин аст,
Ки расми обпошӣ инчунин аст.
Ҳазорон сол Наврӯзи музаффар
Зи Машриқ то ба Мағриб паҳновар
Бигардида, ба қалбу дида ҷо шуд,
Зи фарҳанги Аҷам қасре бино шуд!
Ҳама девору садҳоро шикаста,
Зи сад занҷиру банди зулм раста,
Нагашта коста фарру шукӯҳаш,

3/7

)Достони Наврӯз (бар асоси мифологияи халқи тоҷик
Муаллиф: Шаҳнози Беназир
23.03.2014 14:38

!Бузургӣ ёфт ин миллат зи рӯҳаш
Ҷаҳони пир акнун навҷавон аст,
!Ҷавонӣ дар саропои ҷаҳон аст
Сухан ин ҷост аз иқболи тоҷик,
Ҳамон нур аст истиқлоли тоҷик.
Диёри тоҷикон маҳди Замин аст,
Куҳанмулки тамаддунофарин аст.
Ки мо ҳам зодаи фасли Баҳорем,
Ватан бошад ваю насли Баҳорем.
Чу Наврӯз аст хушиқболу озод
Дар олам кишвари мо тозамилод.
Ҷавонему ҷавон аст давлати мо,
روزﺘاﻦ ﻫﻤوارﻪ ﻧﻮ ،دوﺴﺘاﻦ ﻋزﯿﺰ !Зи насли навҷавон аст савлати мо
داﺴﺘاﻦ ﻧوروﺰ
ﺑﺮ اﺴاﺲ ﻣﯿﻔاﻠوژﯽ ﺧﻠﻖ ﺗاﺠﯿﮏ(
)

ﺑﯿﺎ ،ﺗﺎ ﮔوﯿﻤﺖ اﺰ دوﺮ ﻭ ﻧزدﯿﮏ،
ﮐﻬﻦ اﻔﺴاﻨﻪاﯽ اﺰ ﺧﻠﻖ ﺗاﺠﯿﮏ
.
ﺑﯿﺎ ،ﺗﺎ داﺴﺘاﻨﯽ ﺳازﻢ آﻐاﺰ
ﺯ .ﭘﯿروﺰﯼ ﻧوروﺰ ﺳراﻔراﺰ
اﺰ آﻦ وﻘﺘﯽ ،ﮐﻪ ﻋاﻠﻢ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪ،
ﻫﻤاﻨﺎ ،ﮔردﺶ ﺧورﺸﯿﺪ ﺳﺮ ﺷﺪ
.
دﺮ اﻄراﻒ دوازدﻪ ﺑرﺞ ﭼوﻦ ﺗﺸﺖ
درازاﯽ ﺗﻤاﻢ ﺳاﻞ ﻣﯽﮔﺸﺖ
.
دروﻦ ﺧاﻨﺔ ﻫﺮ ﺑرﺞ ﯾﮏ ﻣاﻪ
ﭼﻮ ﺣاﮑﻢ ﻣﯽﻧﺸﺴﺖ اﻮ ﺻﺒﺢ ﻭ ﺑﯿﮕاﻪ
.
زﻤاﻦ »ﭼﻞّﺓ ﺧرﺪ« زﻤﺴﺘاﻦ،
ﭼﻮ ﺳردﯽ ﻫوﺎ ﻣﯽﯾاﻔﺖ ﭘاﯿاﻦ،
ﺟﻨاﺐ آﻔﺘاﺐ اﺰ ﺑرﺞ ﻣرﺒوﻂ
ﻗدﻢ ﻣﯽزﺪ دروﻦ ﺧاﻨﺔ ﻫوﺖ
.
اﮕﺮ ﺑﺪ ﺑﮕذرﺪ اﯿﻦ ﻣاﻪ ﺗﻄﻬﯿﺮ،
ﺑﻤﯿرﺪ ﻧﺴﻞ ﭘﯿﺮ ﻭ ﮐﻢ ﺷوﺪ ﺷﯿﺮ
.
ﻭ-اﮕﺮ ﺧوﺶ ﺑﮕذرﺪ اﯽّاﻢ ﻫوﺘﺶ،
ﺷوﺪ ﺑﺴﯿاﺮ ﻗوﺖ ﻟاﯿﻤوﺘﺶ
.
ﮐﻪ ﻣاﻪ ﻫوﺖ ﻣاﻬﯽ دﻞﻓروﺰ اﺴﺖ،
زﻤاﻦ ﺣﮑﻤراﻨﯽ ﻋﺠوﺰ اﺴﺖ
.
زﻨﯽ اﻔﺴاﻨوﯽ ﺑاﺸﺪ ﻋﺠوزﻪ،
ﺑﯿاﯿﺪ اﺰ ﺳﻤﺎ اﻮ ﭼﻨدروزﻪ
.
ﺯ روﯽ ﺑاوﺮ ﻣردﻢ ﺧداوﻨﺪ
ﻋﺠوﺰ رﺎ ﻣﯽﻓرﺴﺘﺪ ﺑﻬﺮ ﭘﯿوﻨﺪ
.
ﭼﻮ ﻣاﻤاداﯽ ﻓﺼﻞ ﺑﻬاﺮ اﺴﺖ،
ﺑﻬارﯽ ،ﮐﻪ ﺑﻪ راﻬﺶ ﭼﺸﻤﭽاﺮ اﺴﺖ
.
ﻧﺴﯿﻤﯽ ﻣﯽوزﺪ ﮔرﻢ ﻭ ﭘراﻔﺴوﻦ،
ﻋﺠوﺰ ﻭ ﯾاورﺶ دﺮ دﺸﺖ ﻭ ﻫاﻤوﻦ
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ﺑراﯽ ﮐﻤﮏ ﺗوﻠﯿﺪ ﻧوروﺰ
ﺑﺒاﯿﺪ دﺮ ﺳﻔﺮ ﮔردﻨﺪ ﭘﯿروﺰ
.
ﻭ ﻟﯿﮑﻦ دﺮ ﺳﺮ راﻬﺶ ﺑﻨاﮕاﻪ
ﭼﻮ ﮐوﻬﯽ ﻣﯽﺑرآﯿﺪ دﯿﻒ ﺑدﺨواﻪ
.
ﮐﺴﯽ ،ﮐﻪ دﺸﻤﻦ ﺧرﺪ ﻭ ﮐﻠاﻦ اﺴﺖ،
زﻤﺴﺘاﻦ اﺴﺖ ﻭ ﺧﺼﻢ زﻨدﮕاﻦ اﺴﺖ
.
ﺑﻪ ﻣردﻢ آﻦ ،ﮐﻪ ﮐﯿﻔﺮ ﻣﯽﻓرﺴﺘﺪ،
ﺷﻤاﻞ ﺳرﺪ ﻭ ﺗﻨدﺮ ﻣﯽﻓرﺴﺘﺪ
.
ﻧﺨواﻬﺪ اﻮ ،ﺟﻬاﻦ آزادﻪ ﮔردﺪ،
ﻭ .ﯾﺎ ﻃﻔﻞ ﺑﻬاراﻦ زادﻪ ﮔردﺪ
ﺑﻨﺎ ﺑرﯿﻦ ،ﭘﯽ آزاﺮ آﻦ ﯾاﺮ
ﺑﺨواﻬﺪ ﺣﻤﻠﻪ آرﺪ ﺳوﯽ اﻐﯿاﺮ
.
ﻣﯿاﻦ ﺧاﻨﺔ ﺳرﺴﺒﺰ ﻭ ﭘرﮕﻞ
ﺑﻬاﺮ ﻧازﻨﯿﻦ ﮔﻞ ﺑﻪ ﮐاﮑﻞ
ﺑﻪ اﺴﺘﻘﺒاﻞ ﻣاﻤاداﯽ ﺧوﯿﺶ
درﯿﭽﻪ ﮐردﻪ وﺎ ،ﭘﺎ ﻣﯽﻧﻬﺪ ﭘﯿﺶ
.
ﻋﺠوﺰ ﻭ ﯾاورﺶ ﺧوﺸﺤاﻞ ﻭ ﺧﻨداﻦ،
ﻧﺠاﺘﺶ ﻣﯽدﻬﻨﺪ اﺰ ﺷﺮّ ﺷﯿﻄاﻦ
.
ﻧﻬاﻦ اﺰ ﭼﺸﻢ ﮐﺲ ﺑﺎ اﻤﺮ ﺑارﯽ
زﻦ آﺒﺴﺘﻪ رﺎ ﺳازﻨﺪ ﯾارﯽ
.
ﺑﻪ ﻏﺮّﺵ ﻣﯽدرآﯿﺪ دﯽ ﻭ اﺴﺘﯿﺰ،
ﭼﻮ دﻨداﻨﻬاﯽ ﺧوﺪ رﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﯿﺰ
.
ﻭ ﻫﻤراﻪ ﺷﻤاﻞ ﻭ ﺑرﻒ ﻭ ﺑاراﻦ
ﻫﺠوﻢ اﻮ آورﺪ ﺑﺮ آدﻤﯿاﻦ
.
زﻤﯿﻦ ﻭ آﺴﻤاﻦ دﺮ ﺷوﺮ ﻭ ﻏوﻐاﺴﺖ،
ﻗﯿاﻤﺖ اﯿﻦ زﻤاﻦ ﮔوﯿﺎ ،ﮐﻪ ﺑرﭙاﺴﺖ
.
ﺑداﻨﺪ دﯿﻒ :ﺑﯿﺶ اﺰ اﯿﻦ ﻧﻤاﻨﺪ،
ﻗﺼاﺺ ﺧوﺪ ﺯ ﻋاﻠﻢ ﻣﯽﺳﺘاﻨﺪ
.
ﭼﻨﯿﻦ اﯽّاﻢ ﮔرﭽﻨدﯽ ﻧﭙاﯿﺪ،
ﻧﺒاﯿﺪ ﻣردﻢ اﺰ ﻣﻨزﻞ ﺑراﯿﺪ
.
ﻧﺒاﯿﺪ ﺳﺮ ﺑﺸوﯿﺪ دﺨﺘﺮ ﺑﮑﺮ،
.ﻓﮑﺮﻭ ﯾﺎ ﺑﺮ ﻫﻤﺴرﺶ ﻣردﯽ ﮐﻨﺪ
ﻟﺒاﺲ ﺧوﺪ ﻧﺒاﯿﺪ ﺷﺴﺖ ﻭ ﮐودﮏ
ﻧﺒاﯿﺪ آﺐﺑازﯽ ﺳازﺪ ،اﯿﻨﮏ
ﮐﺴﯽ اﯿﻦ ﺣﮑﻢ رﺎ ﻣﯽﮐرﺪ اﻨﮑاﺮ،
ﺯ .دﺴﺖ دﯿﻒ ﻣﯽﮔردﯿﺪ ﺑﯿﻤاﺮ
دﺮ اﯿﻦ ﺳاﻌﺖ ﻣﯿاﻦ ﺷاﻢ دﯿﺠوﺮ
دﺮ ﺑرﺞ ﺣﻢَﻝ رﺎ ﻣﯽزﻨﺪ ﺧﺮ
.
زﻤاﻦ ﻣﻌﺠزﻪ ﻣﯽﮔردﺪ آﻐاﺰ،
ﺗوﻠﺪ ﮔﺸﺘﻪ ﻧوروﺰ ﺳراﻔراﺰ
!
اﮕﺮ ﻇﻠﻤﺖ ﺳﭙاﻬﺶ دﺮ ﺳروﺮ اﺴﺖ،
دﻢ ﻣرﮕﺶ ﭘﺲ ﯾﮏ ﻟﻤﻌﻪ ﻧوﺮ اﺴﺖ
...
اﮕﺮ ﭼﻪ زوﺮ اﻬرﯿﻤﻦ ﻓزوﻦ اﺴﺖ،
ﺑﻪ ﻧزدﯿﮏ اﻬورﺎ ﺳرﻨﮕوﻦ اﺴﺖ
!
ﺳﭙاﻪ دﯿﻒ ﻇاﻠﻢ ﮔﺸﺘﻪ ﻧاﺒوﺪ،
ﺯ .آﺘﺸﺒاﺮ ﻗدﺴﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ دوﺪ
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ﭼﻮ ﻧوﺮ ﺣﻖ ﻧﻪ اﺰ ﭘاﯿﯿﻦ ﻭ ﺑاﻠاﺴﺖ«،
وﻠﯽ روﺸﻦ ﻧﻤاﯿﺪ آﻦ ﭼﭗ ﻭ راﺴﺖ
».
ﺟﻬاﻦ ﭘﯿﺮ اﮑﻨوﻦ ﻧوﺠواﻦ اﺴﺖ،
ﺟواﻨﯽ دﺮ ﺳراﭙاﯽ ﺟﻬاﻦ اﺴﺖ
!
درﺨﺖ ﻭ ﺳﺒزﻪ ﻭ ﮔﻞ ﻗﺪ ﮐﺸﯿدﻪ،
ﭼﻪ ﻧﻖّاﺸﯿﺴﺖ اﯿﻦ ﻧﻘﺶ آﻔرﯿدﻬ؟
ﭼﻨاﻦ ﭘوﺸﯿدﻪ رازﯽ آﺸﮑاﺮ اﺴﺖ،
ﮐﻪ ﺗﻌﺒﯿرﺶ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﮐردﮕاﺮ اﺴﺖ
!
ﺑﻪ روﺰ اﻮّﻝ اﯿﻦ ﺟﺸﻦ ﺗازﻪ
ﮔرﻔﺘﻪ ﮐودﮑاﻦ ﺣﻖ اﺠازﻪ،
ﺯ ﺑاﻢ ﺧاﻨﻪ ﺑاﻠﺎ ﭼﺸﻢ دوزﻨﺪ،
ﺳﭙﺲ ﺑاﯿﺪ ﮐﻪ ﮔﻠﺨﻦ ﺑرﻔروزﻨﺪ
.
ﮔﻞ ﺑﻬﻤﻦ ﺑﻪ ﻓرﻖ ﮐوﻪ ﻭ دﺸﺖ اﺴﺖ،
ﮔروﻪ ﻧورﺴاﻦ دﺮ ﺳﯿروﮕﺸﺖ اﺴﺖ
.
ﺯ دﺸﺖ ﻭ ﺗﯿﭗّﻩﻫﺎ آﯿﻨﺪ ﺑاﻠﺎ،
ﮐﻪ روزﯽ ﻣرﺘﺒﺖ ﯾاﺒﻨﺪ واﻠﺎ
.
ﺧﻠاﯿﻖ ﺷاﺪ ﻭ ﮔﻠﺨﻨﻬﺎ ﻓروزاﻦ،
ﺑراﯽ ﭘاﮑﺴازﯽ ﮔﻨاﻬاﻦ
.
ﺑﻪ ﻣﻨزﻞ ﺧاﻦ ﻧوروزﯽ ﮔﺸادﻪ،
ﻫﻤﻪ ﺑﺮ ﻣﻬﻤاﻨﯽ رﻮ ﻧﻬادﻪ
.
ﻃﯽ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﺔ ﺗﺠﻠﯿﻞ اﯿﻦ ﻋﯿﺪ
ﻋﺠوﺰ ﻣﻬرﺒاﻦ ﺑﺮ اﺒﺮ اﺴﭙﯿﺪ
ﺑﻪ ﺿرﺐ ﭼوﺒدﺴﺘﺶ دادﻪ ﻓرﻤاﻦ،
ﻧﻤاﯿﺪ ﺟﻤﻊ آﺐ ﭘاﮏ ﺑاراﻦ
.
دواﯽ زردﭙروﯿﻦ اﺴﺖ ﻭ زﺤﻤﺖ،
ﻧﻪ آﺐ ﺳادﻪ ،ﺑﻠﮑﻪ آﺐ رﺤﻤﺖ
.
ذﺨﯿرﻪ ﮐردﻨﺶ رﺴﻢ ﻧﯿﺎ ﻫﺴﺖ،
ﮐﻪ آﻦ ﺷوﯿﻨدﺔ ﻋﯿﺐ ﻭ ﮔﻨاﻪ اﺴﺖ
.
ﺟﺰ اﯿﻦ ﺑارﯽ اﮕﺮ ﮔﯿﺴوﺒﻠﻨداﻦ
ﺑﺪ-آﻦ ﺷوﯿﻨﺪ ﻣﻮ ،ﮔردﺪ دوﭽﻨداﻦ
.
ﺑﻪ ﻏﺴﻞ ﻧوﺒﻬاﺮ ﻭ ﻃﻔﻞ ﻧوزاﺪ
ﻋﺠوﺰ ﮔرﻢرﻮ ﻣﯽﺳازﺪ اﻤداﺪ
.
ﺑوﺪ »ﭘاﻠاﯿﺶ ﻧوروﺰ« ﻧاﻤﺶ،
دﺮ ﻋاﻠﻢ ﮔﺸﺘﻪ ﻣﻌﻤوﻞ اﺤﺘراﻤﺶ
.
ﺯ ﺳرﺤدﺪ ﺣﺒﺶ ﺗﺎ ﻣﻠﮏ ﭼﯿﻦ اﺴﺖ،
ﮐﻪ رﺴﻢ آﺐﭘاﺸﯽ اﯿﻨﭽﻨﯿﻦ اﺴﺖ
.
ﻫزاراﻦ ﺳاﻞ ﻧوروﺰ ﻣﻈﻒّﺭ
ﺯ ﻣﺸرﻖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻐرﺐ ﭘﻬﻦآوﺮ
ﺑﮕردﯿدﻪ ،ﺑﻪ ﻗﻠﺐ ﻭ دﯿدﻪ ﺟﺎ ﺷﺪ،
ﺯ! ﻓرﻬﻨﮓ ﻋﺠﻢ ﻗﺼرﯽ ﺑﻨﺎ ﺷﺪ
ﻫﻤﻪ دﯿواﺮ ﻭ ﺳدﻬﺎ رﺎ ﺷﮑﺴﺘﻪ،
ﺯ ﺻﺪ زﻨﺠﯿﺮ ﻭ ﺑﻨﺪ ﻇﻠﻢ رﺴﺘﻪ،
ﻧﮕﺸﺘﻪ ﮐاﺴﺘﻪ ﻓﺮّ ﻭ ﺷﮑوﻬﺶ،
ﺑزرﮕﯽ ﯾاﻔﺖ اﯿﻦ ﻣﻞّﺕ ﺯ روﺤﺶ
!
ﺟﻬاﻦ ﭘﯿﺮ اﮑﻨوﻦ ﻧوﺠواﻦ اﺴﺖ،
ﺟواﻨﯽ دﺮ ﺳراﭙاﯽ ﺟﻬاﻦ اﺴﺖ
!
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ﺳﺨﻦ اﯿﻦ ﺟاﺴﺖ اﺰ اﻘﺒاﻞ ﺗاﺠﯿﮏ،
ﻫﻤاﻦ ﻧوﺮ اﺴﺖ اﺴﺘﻘﻠاﻞ ﺗاﺠﯿﮏ
.
دﯿاﺮ ﺗاﺠﯿﮑاﻦ ﻣﻬﺪ زﻤﯿﻦ اﺴﺖ،
ﮐﻬﻨﻤوﻠﮏ ﺗﻤﺪّﻧاﻔرﯿﻦ اﺴﺖ
.
ﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﻢ زادﺔ ﻓﺼﻞ ﺑﻬارﯿﻢ،
وﻄﻦ ﺑاﺸﺪ وﻪ ﻭ ﻧﺴﻞ ﺑﻬارﯿﻢ
.
ﭼﻮ ﻧوروﺰ اﺴﺖ ﺧوﺶاﻘﺒاﻞ ﻭ آزاﺪ
دﺮ ﻋاﻠﻢ ﮐﺸوﺮ ﻣﺎ ﺗازﻤﯿﻠاﺪ
.
ﺟواﻨﯿﻢ ﻭ ﺟواﻦ اﺴﺖ دوﻠﺖ ﻣﺎ،
ﺯ ﻧﺴﻞ ﻧوﺠواﻦ اﺴﺖ ﺻوﻠﺖ ﻣﺎ
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