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ِح  ْحَمِن الرَّ ِه الرَّ  می ِبْسِم اللَّ
 ی الَعصر ادرکن ی  َول ای َک یاللُه َعلَ  یَصل  

 

 سالم با

جوان ها رواج  نیکه مخصوصاً ب ینیو رسم کافه نش استکه امروز در جامعه  یقیبا توجّه به عال .کافه امضا است یکارگاه اجرا موضوع

 جادیکه مجموعه کافه در سطح شهر ا میگرفت میتصم ،برنامه ها را اجرا کردند نیدوستان که ا یاست که با الهام از برخ یدارد، چند سال

شلوغ   یاز پارک ها  یکیکافه در   یمحل اجرا   .میو چند سال است آن را اجرا کرده ا میها در آن انجام داد  یت ها و نوآوریخالق  که  میکن

 نیو مخاطب ندیآ  یآنجا م  حیتفر  یهر شب برا یادیز  تیاست که عموم خانواده ها در آنجا حضور دارند و جمع  ییگذرها  ایباغ ها    ایشهر  

مثل  قاًیدق ییفضا .شود یم دهیچ یو صندل زیشود و م یبسته م ییباغ فضا ایدر آن پارک  .ها هستند دههم عموم مردم جامعه و خانوا

 برای   شود که در آن آشپزخانه، دوستان  یآشپزخانه در نظر گرفته م کیفضا  نیخواهد شد و در ا  جادیو مرتب و منظّم ا  کیکافه، ش  کی

که در آن پارک همان شب   یکه خانواده ها با دعوت  میکن  یکافه را آماده م  نیشوند و ا  یو سفارشات، آنجا مستقر م  ییرایپذ کردن  آماده

کنند و  یدر آنجا شرکت م ،قباًل انجام شده یمجاز یکه در فضا یغاتیاز تبل ایآن پارک  یبلندگو قیاز طر ای غیبا تبل یبه صورت عموم

آنها  یکه برا ییخانواده ها از فضا میساعت و ن کی نیکشد و در ا یطول م میو ن عتسا کی باًیهر سانس کافه تقر .نندینش یدر کافه م

ها، دمنوش،  یدنیکافه از انواع نوش کیتمام موارد  ،شده هیکه ته ییمنو .برند یکنند و از با هم بودن لذت م یاستفاده م میکرد جادیا

دهند و بعد  یسفارش م هستند،که  یو کسان منو قرار گرفته نیدر ا وهی و آبم یرازیو فالوده و مخصوصاً فالوده ش یسرد، بستن یدسرها

 یم لیشود و خانواده ها م یآورده م زهایهر کدام از م یشود و برا ی، آماده مشده به آشپزخانه برده ،که دارد یسفارش با شماره ا نیا

است   یکار یشکل کل  نیا  .«دیهستالسالم  هیعل  امیرالمؤمنین  مهمانشما همه  »  :آن منو نوشته شود  یکه رو  نیا  ،که هست ینکته ا  .کنند

سفانه أ مت .میرا ندار یکار مذهب کیو نشان دادن  غیقصد تبل میاصالً به صورت مستقتوجه کرد:  دیبه چند نکته با .شود یکه انجام م

نظم و  .میبا آن اقشار صحبت کن میما دوست دار فاقاًاز اقشار وجود دارد که ات یکارها در بعض نطوریدر جامعه ما نسبت به ا یگاردامروز 

است که  نیمهم ا. میکار را انجام ده نیدست، مرتب ا کی یبا لباس ها ک،یهمه ش یعنی .ها مهم است زبانیم یو صورت ظاهر بیترت

 اریبس  یامیدر پ (  تلگرام  ایواتساپ    یها  امیمثل پ )  کوتاه  یلیخود را خ  یغیتبل  امیو ما پ   نندیبنشالسالم    هیعل   امیرالمؤمنینافراد سر سفره    نیا

السالم  مهیعلو ائمه السالم  هیعل امیرالمؤمنینو امامت  ییو وال ینیاز موضوعات مهم د یکیدر  یو تلنگر میکن انیمخاطب خود ب یکوتاه برا

 ییها  یو نظرسنج  می( که گرفتfeedback)  ییها  دبکیبا ف  .میاکتفا کن  قهیدق  ستیب  ایربع    بازه یککوتاه در    امیپ   نیگفته شود و به هم

دو ساعت  ،میساعت و ن کی دیکه شا یمورد استقبال قرار گرفته که در جان مخاطب هم نشسته و چه بسا از کار اریبس م،یکه انجام داد

چرایی انتخاب که  میاسم کافه را کافه امضا گذاشت .قرار گرفته است شتر یداده و مورد توجه ب شتریجواب ب اریبس ،باشد یغیصرفا کار تبل

 .کنم یعرض م و طرز شروع، دعوت و آمدن آن حضار در کافه را این اسم

 

مثل  یالملل نیب یها والیارزشمندتر و شأنش باالتر است، با الهام از فست یاز هر فرد علیه السالم امیرالمؤمنینمهمانان  نکهیتوجه به ا با

 شیوارد سالن هما نکهیکنند و آنها قبل از ا یآنها فرش قرمز پهن م یپا ریکه در آن افراد معروف حضور دارند، ز فجر والیفست ایکن 

 یفرد  چیکه ه  میدیرس  جهینت  نیشوند، به ا  یبرنامه م  یو بعد وارد تاالر اجرا  رندیگ  یعکس م  .شوند  یقرمز رد م  فرش  نیا  یاز رو  ،شوند

، از میرا آماده کرد یاستند .ستی، ندنکن یشرکت مالسالم  همیعل تیو اهل ب امیرالمؤمنینکه در مجلس  یدر عالم با ارزشمندتر از کسان

با  میآماده کرده بود یعکاس .رندیاستند بگ نیا یجلو یکه عکس خانوادگ میکرد ینشسته بودند، دعوت م ککه در پار ییخانواده ها

، هستنددر انتظار    نکهیا  یکه برا  مینشستن آنها در نظر گرفته بود  یبرا یگاهیگرفتند و جا  یخانواده ها به نوبت قرار م  ،یحرفه ا  نیدورب

 یشد و به آنها وقت ورود به کافه را اعالم م یبه آنها داده م یبعد شماره ا .گرفت یآنها م زا یعکاس ما عکس حرفه ا .نشوند تیاذ

ما  ییرایو از پذ دیاوریب فیتشر .شود یکافه باز م یسانس بعد گریساعت د مین میگفت یگرفتند، م یعکس شان را م یمثال وقت .میکرد

 هیآتل .میکرده بود جادیشد که پشت کافه ا یبرده م یا هیبه آتل عکاس( memory) یبعد عکس ها همان موقع از ممور .دیاستفاده کن

 ی ممور یعکس ها از رو م،یهم گذاشته بود وتریو دو دستگاه کامپ میکرد هیرا ته یزریل یصورت بود که دو دستگاه چاپ رنگ نیبه ا
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هم آماده کرده  اف یام د یها یشاس چاپ می شد. ۱۳×۱۸ زیو آنجا در سا ختهیر وتریکامپ یرو، شد یعکاس به آنجا انتقال داده م

 ییرایتا بعد از آنکه خانواده ها وارد کافه شدند و پذ  کردند  یچسباندند و آماده م  یم  ها یشاس  نیا  یرو  که عکس ها را دوستان ما  بودیم

شده  هیته یی. لوگوامضا به اسم کافه آماده کرده بودیم کیو ش بایز اریبس یاستند .میکرد یم میآن عکس ها را تقد ،و برنامه تمام شد

را گفته   ریغد دیع   کیتبر  م،یگذاشته بود  شیآن را رو  .است  ریماندگار با غد  عتیب ،تینها  یب  نیکه منظور از ا  «تینها  یما تا ب»بود به نام  

فرش   نیا  یگرفتند و بعد از رو یاستند عکس م  نیا  یشده بود. خانواده ها جلو  ذاشتهاستند گ  یرو  علیه السالم  امیرالمؤمنینو اسم   میبود

به   ،شد  یکه نوبت شان م یوقت .شدند  یم تیباغ مانند پارک شهر هدا  یدر آن فضا  (میمتر فرش قرمز گذاشته بود ۱۰۰که حدود  )قرمز  

 یشدند و آنجا م یم ییما راهنما یها زبانیم به وسیله ،ودشده ب هیکه ته ییزهایآمدند و سر م یرفتند و بعد به کافه م یسمت کافه م

و  کیش اریبس یمتحدالشکل و همه با کت شلوارها یمحترم ما با لباس ها زبانانیم ،نشستند یم زیکه در کافه سر م یوقت .نشستند

شماره  ،برگ سفارش یباال .گرفتند یاز آنها سفارش م ،شده بود هیکه از قبل ته ییآمدند و با منو یم نیمرتب و منظم خدمت مدعو

 یی رایبا شماره پذ،  گرفته بودند  هیرا که در آتل  یبردند در آشپزخانه تا سفارش آنها آماده شود و همزمان که شماره ا  یرا م  آنها  .خورده بود

آماده که عکس ها  .و خانواده است زیمربوط به کدام م ،که گرفته شده یداده تا مشخص شود که هر عکس هیبه آتل ،شد ینوشته م نهایا

زنند،  یکافه در پارک شهر، دور هم نشسته، باهم حرف م کیدر  .برند یدر آن فضا خانواده ها لذت م .میبرمی  خانواده ها یبرا شد،

که سفارش  یشوند. وقت یخود م رشاتکردن سفا لیبرند و خانواده ها مشغول م یم زهایرا سر م ییرایپذ زبانانیکنند، م یگفت و گو م

 ی شود و فضا یکافه خاموش م یکند و تمام چراغ ها یم یاشاره ا ،است یاز دوستان ما که آنجا مسئول هماهنگ یکی ،ها تمام شد

چرا خاموش  شد؟ هکه چ ردیگ یاست که آنجا شکل م یهمهمه ا م،یکن یکه مشاهده م یزیچ نیاول .شود یم جادیا کدستی کیتار

سِن در سه  ۳ما  .شود یما شروع م شینما .اتفاق هستند کیهمه منتظر  .ماست یغیسرآغاز کار تبل نجایاند و ا لیشد؟ همه دنبال دل

ناگهان با  ،در سمت چپ، با خاموش شدن تمام چراغ ها یکیدر سمت راست و  یکیکافه،  یدر جلو یکی .میقسمت مختلف درست کرد

 یما روشن م یاز سن ها یکیهست،  وزیف کیکه مثال نشان دهنده وصل  ییصدا کی ایبوق  یصدا کیمثل  ،بلند اریبس یداص کی

بدون  ،شود یچراغ روشن م یوقت ،ستادهیما ا یگرهایاز باز یکی سن یباال .شوند یم ،شود و همه متوجه آن سن که روشن شده است

به من . کند یمعلمم در گوشم صدا م یف هاحر شهیکنم، هم یمن معلمم را فراموش نم :دیگو یماو  .کند یشروع م یمقدمه ا چیه

از   قهیدو دق  ای  کیمتن را در حد  ... آخر و عاقبت ندارد  نهایا  .نان حرام نخور  .کار خالف نکن .نشو  وقت از راه راست خارج  چیگفته بود: ه

دوباره   .کند  یم  تیسن پشتش را به جمع  یرو  گریباز  .شود  یها خاموش م  غدوباره تمام چرا .کند  یم  انیمعلمش ب  یمعلمش و حرف ها

زد و از صحبت  یکه آنجا از معلمش حرف م یفرد .کشد یطول نم هیدو ثان یکیاز  شتریب .شود یو چراغ سنش روشن م گردد یبرم

روزگار کار  نیشود در ا یمگر م .رمب یم ادیرا از  شیکنم، حرف ها ی: من معلمم را فراموش مدیگو یناگهان م ،گفت یمعلمش م یها

 .کنم یآنها را فراموش م .کنم یمن به آن حرف ها فکر هم نم یدرست بود ول شیشود نان حالل خورد؟ حرف ها یخالف نکرد؟ مگر م

کافه   یشود و سن دوم که در وسط و روبرو  یدوباره تمام چراغ ها خاموش م  .دیگو یمعلمش م  یرا درباره فراموش کردن حرف ها  یمتن

کنم، مگر  یکند: من مادرم را فراموش نم یقرار گرفته و از مادرش صحبت م گرید گریباز کیسن دوم  یرو .شود یروشن م ،قرارگرفته

و  ... کنم یوش نممادرم را فرام چگاهیه .کرد یچقدر فداکار .من نشست یشود آدم مادرش را فراموش کند؟ چه شبها تا صبح به پا یم

کند و دوباره در  یم تیّپشت به جمع گریآن باز .شود یبعد دوباره چراغ خاموش م .کند یمورد مادر اجرا م در یا قهیمتن دو، سه دق

کنم! کار دارم و گرفتار  یکنم! مادرم را فراموش م ی: فراموش مدیگو یگردد و م یبر م گریباز .شود یچراغ روشن م هیعرض دو، سه ثان

 .کنم یدگیتوانم به او رس ینم .زنم یم یخودم را به فراموش .دیزحمت کش میهست چقدر برا ادمی .شدم! او را خانه سالمندان گذاشتم

آدم  کیدهد  ینشان م که یعرب یبا لباس معمول یشود و مرد یسن سوم روشن م ؛سن سوم، پرده سوم .شود یچراغ ها خاموش م

کند و  یگفتن م الوگیشروع به دبا حالت مظلومانه مثل مردم ساده کوچه و بازار  ،بوده شیعرب، در هزار و چهار صد سال پ  یمعمول

 ة حجاست و رفتن همه با هم به الوداع  ةحجبه  انیو دعوت جارچ صلی اهلل علیه و آله امبریآخر عمر پ  یروزها فیدر مورد توص الوگشید

داغ جمع   یصحرا   کیهزار نفر در    ستیب  وبود که صد    نیافتاد و آن اتفاق ا  یو در بازگشت اتفاق  دانجام دادن  راکه حج    نیاست و ا  الوداع

و السالم  هیعل نیالمؤمنریام ینیسه ساعت خطبه خواندند و سه روز همه را نگه داشتند و در مورد جانش صلی اهلل علیه و آله امبریشدند و پ 

برای مثال به این  ،یمعمول لحن کیبا . کرد عتیفرد هم ب نیکردند و ا عتیصحبت کردند و بعد همه ب شانیامامت ا و تیوال ت،یوصا

و به  میهم جمع شد ما  .همه جمع شدند  .خواهند بروند  یبه حج م  صلی اهلل علیه و آله  امبریصدا در دادند که پ   انیجارچ  ر،یبخ  ادشی  صورت:
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 دیکأکردند ت عتیکه همه ب نیو به ا عتیو ب ریغد انیجر .کند یم فیتعر قهیلحن، داستان را حدود پنج، شش دق نیبا ا ... میحج رفت

 ن یشود و ا یچراغ روشن م. گردد یبعد بر م هیدو، سه ثان .کند یم تیبه جمع شتپ  گریشود و باز یخاموش م او چراغ سپس .کند یم

همه   ،در شهر کودتا شده بود  .دارم ینه مال، نه خانواده ا  ر،ینه شمش.  هستم  یمن فرد معمول  .کنم یمن فراموش م :دهد  یادامه م  گریباز

خود را فراموش کرده  عتیب ایآ :به من گفتند .آمدند ما به در خانه علیهم السالم نیو فاطمه و حسن یعل .خود را فراموش کرده بودند عتیب

 .حکومت عوض شده بود .آمد یاز من بر نم یکار .زدم یخودم را به فراموش .انداختم نییسرم را پا .به خاطر داشتم امّا شرمنده ام ؟یا

که افراد عوض  نیافتاده بود و ا و آله و سلم هیاهلل و عل یصلاکرم  امبریبعد از شهادت پ  یاتفاقات که چه نیا گریباز نیا ... شهر کودتا شده بود

 یچراغ خاموش م .دهد یرا نشان م ریغد ؛سن اول و دوم یفراموش را بیان می کند. شده بودند، کودتا شده بود و فضا را فراموش کردند

 ه یبر دوش و چف ییباع  ،یمردریآنجا پ  .گردد یبر م ،شود که به سن اول که سمت چپ کافه قرار داشت یروشن م یشود و چراغ بعد

 یمن فراموش نم: دیگو یم می کند. شروع به سخن گفتن .است یعالم بزرگ اسالم کی نیاست که ا نینشان دهنده ا ،قرمز بر دور سر

کجا و   علیه السالم  ی. علم و تقوا و زهد علدانست یتمام قرآن را م  .دانست  یرا م  یتمام وح  .عالمان زمان ما بود نیبرتر  علیه السالم  یعل  کنم،

 ن ی رالمؤمنیام  یاز فضائل علم  رمردیپ   .باُبها  ی  العلم و عل  ةُ نیأنا مد  :بارها فرمودند  صلی اهلل علیه و آله  امبریق کجا؟ پ یعلم و عبادت تمام خال

 یو م  گردد یبرم  .شود  یچراغ روشن م  .کند  یم  تیپشت به جمع  .شود  یچراغ خاموش م  .کند یصحبت م  قهیدر سه چهار دق  السالمعلیه  

اشتباه   شود؟  ینماز و محراب چه م  فیتکل دانم؟  ینم میبگو  .کنند  یم  سؤالاز من    .ندآی  یمردم سراغ من م  .کنم ی: من فراموش مدگوی

در نخلستان مشغول کندن  علیه السالم یحاال عل .شود یکه نم نیا دانم؟ ینم میبگو .خواهند یقرآن م ریتفسچه کنم؟ مردم از من ، کنم

علیه  نیرالمؤمنیتمام فضائل ام کند یکه فراموش م نیخودش را از ا دیو پل یطانیجاست که آن ذات ش نیچاه و کاشتن نخل است. و ا

 ی همانگونه که فرد میجا انداخت تیجمع یما در اصل برا .رسد می اتمام به چهارم پرده .شود یچراغ خاموش م .هدد یرا نشان م السالم

مهر و محبت مادرش را به خاطر زن و بچه   یکس ای  است  اد بردهیشدن به کار از    ریو درگ ایمعلمش را به خاطر مال و منال دن  های  حرف

و  ریکه مال و منال نداشتند، شمش نیهم به بهانه ا ای گذارد و عده می سالمندان و مادرش را خانه کند یفراموش م یو کار و گرفتار

داشتند، شهوت  علیه السالم نیرالمؤمنی که به ام ای نهیهم به خاطر حسد و ک ای عده .خودشان را فراموش کردند عتیخانواده نداشتند، ب

 علیه السالم  نیرالمؤمنیافضل افراد ام دانستند یکه م نیبا ا .برگردانند یرو علیه السالم نیرالمؤمنامی از که واداشت را هامقام و بزرگ بودن آن

که  میندازیجا ب مخواهی یجا منیا .اعصار متما یبوده برا یعتیب ر،یغد عتیزدند و فراموش کردند که ب یخودشان را به فراموش .هستند

با لباس  فردی ،پنجم در پرده .میرو می پنجم و سراغ پرده شود می تمام چهارم . پس پردهدیایسراغ ما ن یفراموش نیا میمراقب باش

 و. اند گرفته ها خانواده نیکه ا هایی عکس، از همان عکس کیدستش است و  رغدی خطابه .دیآ یسن م یکت و شلوار رو و یمعمول

 با .ام را خوانده ریدر روز غد صلی اهلل علیه و آله امبریپ  رغدی من هم خطابه .برم ینم ادیرا از  ریغد مانی: من هم پ کند یگونه شروع منای

و محبت و  علیه السالم نیرالمؤمن یخودش با ام عتیدر مورد ب .کنم یفراموش نم میرا با موال عتمیمن ب .کردم عتیب علیه السالم نیرالمؤمنامی

و  کند  یرو م  تیو به جمع  شود  یچراغ روشن م  گردد،  یبرم  .شود  ی. بعد چراغ خاموش مکند یصحبت م  السالمعلیه    نیرالمؤمنیام  تیوال

 یم ادی ازامام خود را  یگاه .کنم یمن هم فراموش م یول: کند یگونه صحبت منیا ،هست تیبا زبان خودش که انگار زبان تمام جمع

 وقت  بیشتراست.  علیه السالم امام عصر نیو حاضر و زنده است و آن وجود نازن یّکه امروز ح یاست، امام ریکه امروز وارث غد یامام .برم

من  ضاام در کافه ر،غدی جشن در ام امشب آمده .برد ینم ادیاو مرا از  یول رود یم ادمیامام خودم را  .شوم یم زندگی و کار گرفتار ها

خانه   یجا  نیعکس را در بهتر  نای  .اند  گرفته  ها  عکس  نیهم از ا  تیچون جمع   ،دهد  ینشان م  تیرا رو به جمع  یعکس  .هم عکس گرفتم

 ریو ز فتمیب علیه السالم نیرالمؤمنیو ام علیه السالمدوباره خودم با امام عصر  عتیامضا و ب کافه ادیگذارم که هر وقت از کنارش رد شدم،  یم

فشفشفه  .شود یچراغ ها روشن م ،شود ینفر آخر تمام م الوگید یوقت .کنم دیخودم را تجد عتیتا دوباره ب کنم یعکس را امضا م نیا

کند و  یو شاد م بایز اریشعر بس کیاز دوستان مداح شروع به خواندن  یکی .شود یم جادیا یشاد بسیار یفضا .شود یها روشن م

عکس ها را سر  نیبرند و ا یم زهایشوند و عکسها را سر م یوارد کافه م بایز یبا حالت کیش یها ینیدر س ،کافه جهتما از دو  زبانانیم

از شور  یشود و مردم هم به حالت یشود و گرفته م یفشفشه در آسمان هست و زده م ،کند یم یکه مداح مداح یشاد یدر فضا زهایم

 ی م زیرا سر م که عکس ها یو افراد زبانیچون م .مهم است یلیها خ زبانیم الوگید .برند یم زهایم را سر  عکس ها ،اند دهیو شعف رس

 ،دیاگر موافق باش  .دیگرفت ر یغد ام یدر ا ی ادگاری است که شما  یعکس .عکس شما آماده است»: ندیبگو نگونهیا دیبه خانواده ها با ،برند

از آن ها  .«باشد علیه السالمو امامت امام عصر  تیو ول  علیه السالم امیرالمؤمنینبا  باره دو یعتیامضا ب نی تا ا دیرا همه باهم امضا کن رشیز
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عکس ها  نیا یاجرا و اهدا نیبا ا .شما زنده شود یو خاطره امشب برا ادیو  دینیکه هر روز بب دیبگذار ییجا عکس را در :دیخواهش کن

 .ندشو یشود و خانواده ها از مراسم خارج م یکافه تمام م

 

 کنم:  یچند نکته را خدمتتان عرض م   انیپا  در

 یکه خانواده ها م ییو از صحبت ها میدید یکار را م نیا یگذارریثأ ت ،شتیمروج دام خو هنگاکه دم درب کافه  ییها یاز نظرسنج ما

 نکهیا نبدو ،داده شده یمذهب امیپ  کیو به آنها  افتدیشکل اتفاق ب نیبه ا یکار مذهب کیشدند که  غافلگیرگفتند چقدر  یکردند و م

شدند و از آن عکس  یثر مأ مت اریبودند بسالسالم  هیعل امیرالمؤمنین همانیکه م ییرایاز پذ نکهیشود و ا لیبه آنها تحم یزیبخواهد چ

در  حتما عکس ها یتابلو نیاکه  میدیرس جهینت نیبه ا ،میخانواده ها انجام داد یکه از برخ یدانیم قاتیبا تحق ،گرفتند یکه م یادگاری

 را  ریکه واقعه غد یافتادند و برخ یمالسالم  هیعل امیرالمؤمنینو  ریغد ادیبه  ،کنند یو هر وقت به آن نگاه منقاط خانه نصب شده  نیبهتر

 هیعل  امیرالمؤمنیندرباره    یبود و صحبت  یریغدافتد که    یم ادمانی  ،میکن یعکس ها نگاه م نیوقت به ا  گفتند ما هر  یم ،فراموش کردند

تا خانواده هایی که دارای کودک بودند، بتوانند راحتتر از برنامه استفاده کردیم    هیتهبرای کودکان  را    ییفضادر کافه هم   البتهشد و  السالم 

ودکان ، برای کیک ساعت و نیم برنامهدر این    میکرد  شخواه  ،که با کار کودک آشنا بودند  یانیاز مرب  نفر  چنداز    .اجبار نبود  این امر  کنند.

است  یبگونه ا نیز کافه یفضا هیم.این مورد را می توانیم پیشنهاد بد .ستیجزء کافه ن مورد نیالبته ا ند.برنامه جداگانه ای داشته باش

 .در قسمت کودکان باشند تا از برنامه های کافه استفاده کنند رها هم دوست داشتند بچه ها د یلیاما خ دتوان با بچه ها اجرا کر یکه م

 ییکارها ، تمامکند یم ییکه آقا ییآن آقا مطمئننا .کند تیرا به همه ما عناالسالم  هیعلبه ساحت امام عصر  یخدمتگزار قیهلل توفءاانشا

 دهد. یفهمد و اجر م یو م ندیب ینحو ممکن م نیتربه به را شود یکه انجام م

کنم و  یتشکر م انیپا . درمیبزرگوار و مظلوم را انجام ده یموال نی ا ینوکر میکه امسال هم بتوان می داشته باش قیتوف همه ماهلل ءاانشا

 .دیکه استفاده برده باش دوارمیام
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