
 

 

 
 

 
 تزًا تَد زیس داًص دل پ  تَاًا تَد ّز کِ داًا تَد    

       
 صیخَ یدارد جش غذا یسَراخ یاست کِ در قصز هلک یهثل تَ چَى هَرچِ ا      

هلک  زیغالهاى ٍ سز یاریٍ اس جوال صَرت قصز ٍ تس ٌذیت یًو یشیچ صیخَ اراىیٍ 
را  است کِ تَ یتعال یِ صٌع خذاخثز ًذارد.تذاى کِ ّز چِ در ٍجَد است ،ّو چیّ یٍ

 . یفزهَدُ است تا در آى ًظز کٌ
 

 یتزا یدٌّذ ٍ ّوزاّاى خَت یرا تِ ها ًطاى ه یتخت کیراُ ً یدٍستاى ٍاقع     
آٍرًذ  یچطن ه صیّا را پ یّواى قذر کِ خَت ٌِییتْتز ّستٌذ آى ّا هثل آ ییضکَفا

 ی،خَض یَب ،در توام لحظات سًذگ.در ٍاقع دٍستاى خاًٌذیًوا یّا را ّن تِ ها ه ةیع
 کٌٌذ .  ی،تِ ها کوک ه یٍ ًاخَض

 
در حق  گزاىیدر حق فالى عاتذ کِ د ییرا گفت : چِ گَ ییاس تشرگاى پارسا یکی    

   ةیٍدر تاطٌص غ ٌنیت یًو ةیتِ طعٌِ سخي ّا گفتِ اًذ؟گفت : تز ظاّزش ع یٍ
 داًن . یًو

 
تز ارسش ٍ گَّز کالم ٍاقف  گزید یضاعز اس ّز صیاست .ت گاًِی یحافظ ضاعز     

در  سزهطق اٍ يیآهَسد.تشگتز یه ستيیٍ ضاد س ستيیتَدُ است .حافظ تِ ها خَب س
 قزآى را اس تز داضتِ است .  شیقزآى تَدُ است ٍ خَد ً ییسخي سزا

 
 صیگَ یٍگًَاگًَ ییایجغزاف یٍگستزدگ یفزٌّگ یفزاخٌا یها تا ّوِ  زاىیا     

 یرا ت یشکاًیهاًذ کِ در دل ٍ داهاى خَد عش یه یلْجِ ّا ،تِ گلستاً یّاٍ رًگارًگ
 پزٍراًذ . یتَجِ تِ رًگ ٍ چْزُ ،ًَا ًٍالِ ه

 
 نیاس آى تِ، کِ کطَر تِ دضوي دّ            نیّوِ سز تِ سز ،تي تِ کطتي دّ   
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