




 towerنا   Pisaغمام هبائي انسس سحاب هبائي  

 لني هبائي نا نزديك ْايا اهنسس ملوا،

 ديكهسس ححهسس سوطط هك اهنا نزديك لوككو ححهسس ككهنا،

 ،ظظناكِك ناححهسس اهنسس تعريف ثثظظناوسس 
 هي كوئي طرف التفات،نظظيطط مككر كرسس 

{  يسس ثثوتاينمشغول ؛ كرب ما انسس كرسس ؛ 
 وات،



 كرتا متيطط كوئي التفاتنظظيطط مهيطط اتنا دور سي ْايا،  -: سحاب هبائي

هزارو لوككو ْاوسس ححهسس منسس ديكهوا، متاري طرف سوطط ! منسس ديكهو -: لني هبائي
كروطط ميطط التفات، متيطط كــــون؟ متــــيطط تو ايك ناهـــنا وادل متارا جيـــــوا ححهسس 

 هــــزارو، 

 سورج، ححاند انسس ستاراؤ  ديكهوا ْاوسس ححهسس مارو نظارو، –انسس ميطط 

 ؟فخراتنو سوطط ححهسس متنسس ككهمند انسس  -: غمام هبائي
 ،بظظترْا جككه نتهي خوبصورت، ححلو سحاب هبائي جئيسس كوئي جككه 

  



ححلتا ثثهنححي تو بيوسس وادل ححلتا 
 ،Paris جائي ححهسس

 Eiffelوهاطط دور سي بيوسس نسس  
لني مككر هبائي ديكهائي ححهسس، 

هبائي نا قصة نا بعد بيوسس اهنا 
 ،كترائي ححهسسنزديك جاوا سي 

Eiffel كيم كهٌرا ححهو متيطط اتنا دور؟،  -: هبائي
 نزديـــــك ْاؤ هتــــــاسسس متنسس خوشــــــــي ضــــــرور،

 كهوطط ححهوطط متنسس اهـــــال وسهـــــال،
كيم رهيو سفر بتاؤ تو  –سوطط خرب ححهسس متاري  

 هبال،
  -: غمام هبائي

بظظتر جيوارسس ديكهي مهيطط متاري  
 صورة انسس قد ما اونححائي،

تو امي هتيو هك متيطط هبي كرسـو لني  هبائي  
 ،مهوضضائي ين مثل 

مككر متارا ما ححهسس ككهنو تواضع انسس  
 نرمائي،

سبب متاري ْا بلندي انسس { انسس اهنا 
 !خوبصوريت ححهسس اسس هبائسس



Eiffel   هبـــــــائي هي ْا كـــــــــالم ثثر سنـــــايا شكر نا كالم، انسس موكلو بيوسس
 نا ساهتسس لني هبائي ين طرف نصيحة نو ثثيغام،

بيــــوسس ْا ثثيــــغام لئــــي نسس لـــــــني هبـــــــائي ين طرف ككيــــــا،  
ديكهسس ححهسس سوطط هك لني هبائي تو  قدقامة ما جهكي ككيا، تو 

بيوسس وادل اهنسس كهسس ححهسس هك متيطط جانو ححهو اسس هبائي هك 
 ؟متيطط ْا مثل سوطط كام هتئي ككيا

!  نظظيطط -:لني هبائي
ميطط نظظيطط جانتو مارا  ْا 

منسس امي حالة نو سبب، 
هتيو   هك سككال منسس موكي نسس 

Eiffel   هبائي ثثاسسس كيم
 ححال ككيا

 



ميطط كهوطط ححهوطط  -:غمام هبائي 
 متنسس غور كرجو ماري وات ما،

تكــرب انسس مهــــــو صٌصــــــائي كرتـــــــا  متيطط 
 ما،حالة رهـــــــيا هر 

هبائي ين مثل  Eiffelجو متيطط 
 تواضع كرتسس،

تو بلندي متاري باقي رهتسس انسس 
لوككو متاري طرف شوق كرتسس، 

هبائي نو ثثيغام   Eiffelهوسس متيطط ْا 
 -:لو 



cd 

 !مننتائي! مننتائي! مننتائي
مارا جيوي مننتائي تارا ما 

 هوئي
 اهلل نسس ُجهكي عبادة كر
 موىل نسس ُجهكي طاعة كر

 !مننتائي! مننتائي! مننتائي
 َمن َتْواَضَع هلل َرَفَعُه اهلل

 َمن َتَكرب َعَلى الَناِس ذل
 

ba 

 





 من الكلمات النورانية
 

بلكه حسني امام نا دنو متارا مظظمان ؛، مؤمنني ين   : كرامة 
 كرجوكرامة  ينْامظظمان مجاعة      

سناؤو ححهوطط  يوم عاشوراء قيامة نو دن ؛ قيامة  ثثيغام  ايك : ثثيغام
كرتا اروع   مارا موىل متارا موىل خالئق نا موىل حسني كالسس  شهيد  

 هتاسـسس  

نسس  ماين ليجو  نصيحةمتارا ككلٌداباوا، والد مشفق ين  : نصيحة 
 كيم هك ميطط  متاري مهيشه خري خواهي كريس

{  مار و ححظظره ديكهي رهيا ححهو، ككويا ماري جملس  ما :  فخر
 متنسس  ؛،فخر  شامل ححهو متيطط، هي شرف انسس 

كربالء ين زمني هي خامس اهل الكساء نو ترحيب   : اهال وسظظال 
 كظظيو، اهال وسظظال كيدي زمني هي

شرف: سككالنسس  ميطط  كظظوطط  ححهوطط  هك، مامت نو شرف حاصل كري  
 لسس
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