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  برنامه دوشنبه ۱۹ ماه فوریه 
 به دلیل تعطیالت مدارس کانتی فیرفکس کانون نیز تعطیل

 میباشد.

 ۳ ویدئو از سخنرانی دوشنبه قبل بهمراه ۲ ویدئو از بخش پرسش و پاسخ

 
بی همگان به سر شود بیتو به سر نمیشود                     داغ تو دارد این دلم جای دگر نمیشود
دیده عقل مست تو چرخه چرخ پست تو                      گوش طرب به دست تو بیتو به سر نمیشود
جان ز تو جوش میکند دل ز تو نوش میکند                   عقل خروش میکند بیتو به سر نمیشود
خمر من و خمار من باغ من و بهار من                        خواب من و قرار من بیتو به سر نمیشود
جاه و جالل من تویی ملکت و مال من تویی                      آب زالل من تویی بیتو به سر نمیشود
گاه سوی وفا روی گاه سوی جفا روی                            آن منی کجا روی بیتو به سر نمیشود
دل بنهند برکنی توبه کنند بشکنی                          این همه خود تو میکنی بیتو به سر نمیشود
بی تو اگر به سر شدی زیر جهان زبر شدی                    باغ ارم سقر شدی بیتو به سر نمیشود
گر تو سری قدم شوم ور تو کفی علم شوم                        ور بروی عدم شوم بیتو به سر نمیشود
خواب مرا ببستهای نقش مرا بشستهای                        وز همهام گسستهای بیتو به سر نمیشود
گر تو نباشی یار من گشت خراب کار من                     مونس و غمگسار من بیتو به سر نمیشود
بی تو نه زندگی خوشم بیتو نه مردگی خوشم             سر ز غم تو چون کشم بیتو به سر نمیشود
هر چه بگویم ای سند نیست جدا ز نیک و بد              هم تو بگو به لطف خود بیتو به سر نمیشود

ویدئوی روز عشق ایرانی (سپندارمذگان)
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کانون دوستداران فرهنگ ایران 
ـبی هـمگان ـبه سـر شـود ـبیـتو ـبه سـر نـمیشـود                  داغ ـتو دارد ایـن دـلم جـای دگـر نـمیشـود

 ـبرـنامـه هـای کـانـون در مـاه فـوریـه ۲۰۱۸

  دوشـنبه ۲۶ ـفورـیه ۲۰۱۸

 بدلیل در دسترس نبودن محل،
 کانون تعطیل میباشد

https://kanooneiranian.org/2018/02/14/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%86%DB%8C/
https://youtu.be/jX9wOSl4zCY

