








 سظظانو   ككهنو   دنْاج نو  ؛  

  ايك ثثيارو مور ِدكهانو؟منسس  

 

 

 برنككي ؛ اهين ثثانكهـرنكك 

 اهين  ْانكهـ  مهويتانسس كتين   

  

 

 ين زباين   ؛ ْا مور سوطط  

 كظظاين   اهيناثثنسس  سنيسس   





 طاووس نوجوانححهوطط ميطط ايك 

 عبوس  هبائي؛  اولكهان  ماري  

  

 امي      بس     منسس       ؛     فكر  

 هن هوئي خوبصورة كوئي مارا جيم

 

  ,peacock  مور     -طاووس

  ,sadُاداس     -عبوس



 هتئي ؛ ماري ككهينعمر سونححو ححهوطط 

 تو    كيم   نتهي   ملي   منسس   ماري     مورين

  



 ٌدررات    دن      ؛     منسس    ره سس 

 شكاري لئي جاسسس ماري عمر



 اهنا تو ؛ بحّحه ثثيارا ثثيارا

 اسوطط هتاسسس جو نظظيطط ْاوسس مار



 مارا       ثثككْا     ؛        كمي    بس  

 رهسسس مارا سي كظظاطط لككححهثثا                   



 يادمنسس      ؛ جهوموؤ    ْاوسس    *ككهنا دن سي ْايو نتهي ورساد 



 هن لئي جائي كوئي مارا ثثانكهـ

 الكهـ ثثاسسس           مارا ؛        كظظاطط 





 ْايا      سامنسس        سي          ككلدا            هبائي
 كمال ين ْاوسس ؛ بيوسس ين سركهائي

 
 نو حال ريش كظظسس ؛ ْا سوطط ؛ متارا  
 نتهي       رهيو        متارو            كوئي          مجال 

 
 هم غمسبب ؛ ْا نو متارو 

 هج كرتا رهيا متيطط  هر  دم
 

 كيدو      ككلدا    هبائي    نا كالم      ما    تفكر  
 ما  جان  افسوس       هتيو      اهنسس     اهنا        

 
 
 
 

 ,feathersثثانكهـ           -ريش

   ,to thinkسوححؤو             -تفكر     



 موكي ديدي فكر ين ثثوضضلي الكك  

 هتئي     ككيو اهنسس مهيشه  لكك     ْارام

   
 دهلن    ملي اهنسس من ثثسند 

 انسس هتيا     ككهنا      ثثيارا     فرزند



 كرمْا كالم ؛ موىْل نو مسجها 
 "اهلّم نصف اهلرم"؛ 





 من الكلمات النوراية
  

  هم غم  منسس  ديكهي نسس  تسلّي هتائي، سككال نا     -هم غم
 دور هتائي  

حسني نا  نوجوان ورس نا 18علي اكرب   - نوجوان
 ؛سامنسس  شهيد هتئي جائي  

حسني نسس  اطمئنان ؛، مؤمنني نسس  اطمئنان نو      - فكر
 كرجوهن  فكرسبب خبشو، كوئي موت ين وقت كوئي 

نسس  هجي مليب كرسس  انسس   عمرخدا تعاىل ماري        -عمر
متارا سككال نا درميان رهوطط، متنسس  ارشادات كرتو  

 (ْامني ) رهوطط، انسس  حسني نو مامت كراؤطط  



  

 رات دن سا دنو نسس  غنيمة لئي ليجو، ْا هتوٌرا     -رات  دن
 حسني ين ذكر كري ليجو         

كري نسس  روئي ياد انسس  ثثرم دن كربالء نا شظظيد نسس       -ياد
 لو،

نسس   الكهوحسني عرش نا ستارا، ححمكتا ستارا هج    -الكهـ
 بناوسسستارا 

حسني نا غم سوى متنسس  كوئي بسس  ححيين هن هوئي،     - ْارام
 سي رهو    ارام ْ متيطط  خوش رهو،

حسني ثثر روو سظظل كري آثثجو، مامت كروو سظظل      -جان
هوئي، روو  جان، سخت دل هوئي، سخت ْاثثجوكري 

 هوئي اهنسس  رووا جيوو منهـ بناوو سظظل كري آثثجو،    هنْ ا ؤتو 
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