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 ۲۰۱۹/ ۳ /۸        فارانی                                                                                         حامد

  عشاق معروف جهان
 

 

 ایشان تصفای تاری    خ را رقم زدند ایشان ارجمندیکه با عشق خردمندانه    عشاق
ی

این  . مفتخر استاری    خ و از بزرگ
مردان    شخصیت اعتبار . تا نقش زنان را در خدمت شما بمناسبت روز ارجمند زنان جهان تقدیم یم کنم. نکته را 

 زنان آنها شناخته شده است.  اریم.  شمبگرایم 
ی

پشت هر مرد یا  بقول معروف  مؤفقیت هر مرد نتیجه بزرگ
م  مارچ را به تمام زنان  8 . تموفق یک زن موفق ایستاده اس  جهان مبارک وتهنیت عرض یم کنم. محتر

 

 سلیمان )ع( و  بلقیس                                                    داود)ع( و بتسامه                   
 

 لییل و مجنون                                                      . یوسف)ع( و  زلیخا                  
 

ین                                                         قیس و لبنا / لبنی                 فرهاد و شتر
 

ه                                                              عذرا و  وامق                 ژ ن ومنتر ژ  بتر
 

ی  ویسه و                                                         سالمان وابسال.                  رامیر
 

 و طاهر  هطاهر                                                              همای و همایون.             
 

 ندختر شاه سمنگاتهمینه رستم و                                                 اتللو و دزدمونا.              
 

 فردریک شوپن و ژرژساند                                                          . زال  و  رودابه            
 

 و  ا  کلوپاتر                                                  رابرت شومان و کالرا              
ی

 انتوان
 

ی                 رابعه و بکتاش                                                     ناپلیون و ژوزفیر
 

 و ئروم و  ژولیت                                                     زهره و منوچهر                
 

                 . ی  شاه جهان و  ممتاز                                                      کندی و ژاکلیر
 

 پل. و ویرژینی                                                                         بهرام وگل اندام     
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فراء      تحیه و جمال عبدانارص    

َ
رَوه و ع

ُ
  ع

   
ی        رناظر و منظو     مهر و مشتر

          
 

مسعود فارانی تحت عنوان) حاصل عشق( ودر خاتمه هم در مورد عشق شعری از شاعر محترم 
 تقدیم میکنم  که  می گوید :

 
  

 حاصل عشق
             

 پای  تــــو گرفتار شدیمـــــــر عشـق باز س  
 ی ســر دار شدیمه ازآن مستی، پــذیراــــک

 
 اشقان جمله بصیرت شده مـارا دیـدنــدــــع

 کار شـدیـم ر  ــــبی هـراس آمـده مستانه  س
 

 ه مـرا گرمی جان بخشیدیــــــای گـرامی ک
 رفـتـار شــدیـمـــگـ تـوگـشتیم وبـخـدا صید 

 
 م  یار به پیشم حاضرــم جهان جمله  وهــه

 ظـر، در پی دلـدار شـدیمــطع نـــاز جهان ق
 

 صل بهاران چــــــــه کندــــازگی فـــنگهم  ت
 دیـد ازان تــازگـی بـی زار شـدیـم ا تـراـــــت

 
 توست یزان صورت مهتاب ،وــــت  بی نیازی

 بــازار شــدیـم و برزن و در ـــبهر دیدار تـ
 

 که رسیدی خوش باش یجاه عشق بزا "سعودم"
   ار شدیمبی یو سر  بی در هردو جهان ورنه
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