قصيدة قرة العين جناب طاهرة
ترجمت تقريبيت باللغت العربيت من أحد المصادر:

ٌٚ ٛلع ٔظر ٜعٍيه
فإٕٔ ٝسأضرح ٌه غّّٝ٘ٚ ٝ

ٚجٙا ٌٛجٗ
تسثثه تدلح ِرٕا٘يح

ِسأٌح ِسأٌح
ٌمد أدفعد إٌيه

ٚضعرج ضعرج
وريخ اٌصثا تٙدف رؤيح ٚجٙه

فأرمٍد ِٓ ِٕسي إٌِٕ ٝسي

 ِٓٚتاب إٌ ٝتاب

 ِٓٚزلاق إٌ ٝزلاق
تيّٕا يسيً دَ لٍثٝ

 ِٓٚد ٝإٌ ٝدٝ
ٚيّٕٙر ِٓ عيٕ ٝتسثة فراله

دجٍح دجٍح ٚيّا يّا
دٛي فّه اٌصغير ٚجٕران

ٔٚثعا ً ٔثعا ً ٚجدٚال جدٚال
ٚفٛلّٙا خطه اٌعٕثرٜ

ٚوٍ ُٙتراعُ فٛق تراعُ

ٚٚرٚد فٛق ٚرٚد

ٚضمائك فٛق ضمائك
ٌمد إصطاد داجثه ٚعيٕه

ٚعطر فٛق عطر
ٚخاٌه طائر اٌمٍة

طثعا تطثع ٚلٍثا تمٍة
ٔٚسج لٍث ٝاٌذسيٓ

ٚدثا تذة ٚأٌفح تأٌفح
دثه عٍ ٝلّاش اٌرٚح

خيطا خيطا ٚفرٍح فرٍح

ٚسد ٜسدٌٚ ٜذّح ٌذّح

ٌمد جاٌد طا٘رج ف ٝأٔذاء لٍثٙا

 ٌُٚذر فيٗ إالن

جاٌد فيٗ صفذح صفذح ٚطيح طيح

ٚدجاتا دجاتا ٚطثمح طثمح

:ترجمت تقريبيت باللغت العربيت من مصدر آخر

 ضعرج تطعرج، ٔمطح تٕمطح،رج ٌطردد ُ ٌه وً أدسأيٛرج تصٛ ص،ٗجٌٛ اٙجٚ ،إْ أٌميد عٍيه ٔظرج
بٚ ٘ائّح في اٌدر،  ِٓ زلاق ٌسلاق، ِٓ ِٕسي ٌّٕسي

 ٘ثثد ُ ِثً ٔسيُ اٌصثا،ففي سثيً رؤيره

 غديرا في غدير،ٓراء عيٚ  عيٕا،ُ يّا في ي،رٙٔ را فيٙٔ
ي ثغرن اٌعٕثر اٌرليكٛد

ٔي إثر فرالهٛذسيً اٌدِاء ِٓ عي

ادحٛر٘ا اٌفٛاٌسٔاتك تعطٚ ، رٛ٘اٌسٚ َُ اٌثراعٛذذ

رٌٕٛزٔثمح تجٕة زٔثمح رالصح رلصح اٚ

ز٘رج في دضٓ ز٘رجٚ ،ترعّا فثرعّا

َٚ رء، رديّح، ضفيمح،لٍثا تعد لٍة

بٍٛر اٌمٛضاِره طيٚ ، اجثهٛاصطادخ د

ترجمت تقريبيت باللغت اإلنجليزيت من أحد المصادر

I would explain all my grief

Dot by dot, point by point

If heart to heart we talk

And face-to-face we meet

To catch a glimpse of thee

I am wandering like a breeze

From house to house, door to door

Place to place, street to street.

In separation from thee

The blood of my heart gushes out of my eyes

In torrent after torrent, river after river

Wave after wave, stream after stream.

This afflicted heart of mine

Has woven your love

To the stuff of life

Strand by strand, thread to thread

شعر حضرة الطاهرة قرة العين

گر تٗ ذ ٛافردَ ٔظر چـٙرٖ تٗ چـٙرٖ ر ٚتٗ رٚ
ضرح دُ٘ غُ ذٛرا ٔىرٗ تٗ ٔىرٗ ِ ٛتٗ ِٛ
از پ ٝديدْ رخد ّ٘چ ٛصثا فرادٖ اَ
خأٗ تٗ خأٗ در تٗ در وٛچٗ تٗ وٛچٗ وٛتٗ وٛ
ِ ٝرٚد از فراق ذ ٛخ ْٛدي از د ٚديدٖ اَ
دجٍٗ تٗ دجٍٗ يُ تٗ يُ چطّٗ تٗ چطّٗ ج ٛتٗ جٛ
دٚر د٘اْ ذٕگ ذ ٛعارض عٕثريٓ خطد
غٕچٗ تٗ غٕچٗ گً تٗ گً الٌٗ تٗ الٌٗ ت ٛتٗ تٛ
اترٚ ٚچطُ ٚخاي ذ ٛصيد ّٔٛدٖ ِرغ دي
طثع تٗ طثع دي تٗ دي ِٙر تٗ ِٙر ٚخ ٛتٗ خٛ
ِٙر ذ ٛرا دي دسيٓ تافرٗ ترلّاش جاْ
رضرٗ تٗ رضرٗ ٔخ تٗ ٔخ ذار تٗ ذار پ ٛتٗ پٛ
در دي خٛيص "طا٘رٖ" گطد ٔٚديد جس ذٛرا
صفذٗ تٗ صفذٗ التٗ ال پردٖ تٗ پردٖ ذ ٛتٗ ذٛ

