
 صلی اهلل علیک یا اباصالح المهدی ادرکنا

 زندگی خوب

 نحوه اجرا: ترکیبی میز و غرفه

 توضیح اجرای میز

 مخاطبین توسط نیروهای دعوت و مدیر جشن به میزها راهنمایی می شوند.

ر در بدو ورود و قبل از حاضر شدن مجری میزز ذزریرایی توسزط عوامزل مربوطزه انجزاو مزی شزوده بجفاصزله مجزری میزز بز

 سر میز حاضر می شود.

  در حقیقت میزهزا بزه عنزوان م زان ذزریرایی و دیرمقزدو مزی باشزد و زمزاده سزازی اولیزه جهزت حتزور در غرفزه توسزط 

 .دقیقه باشد 5مطلقا زمان اجرای مجری میز نباید بیش از مجری صورت می گیرد و 

 محتوای میز

منزون کزه دعزوت مزا رو ذریرفتیزده ون تبریزک مزی گزبه مدیلی دوش زمدیده ایاو میجد منجزی عزالب بشزیریت رو دزدمتت

      ذززریراییتون رو میززل مززی کنیززین مززن قنززد لح ززه وقتتززون رو مززی گیززرو و باززد ان شززا اهلل دوسززتان مززا در غرفززه هززا  تززا

   منت ر شما هستن تزا اصزل برنامزه رو در دزدمتتون باشزنه در ضزمن هرجزای عزراید مزن یزا دوسزتانب دادزل غرفزه اگزر

وال یا ابهزامی داشزتینه عزده ای از سزروران و اسزاتید مزا در میزهزای ذرسزش و ذاسزت حاضزر هسزتن و دوشزحال احیانا س

 می شن اگه بتونن برای شما رفع ابهاو انجاو بدن.

 با لحنی کامج صمیمی و عامیانه و ایجاد فتایی گرو و دوستانه

 اینگونه شروع می نیب:

 من یه قند تا سوال میخواو ازتون بپرسب:

 ما ققدر احساس دوشبختی می نین؟)مشارکت دادن تک تک مخاطبین و شنیدن ذاست اونها(ش

 نمره بدین  000تا  0دوب حاال اگر بخواهید به میزان دوشبختی در زندگی شخصیتون از 

 قه نمره ای میدین؟؟؟ )مجددا شنیدن ذاست از مخاطبین(

 خاطب قرار میدهیب و میپرسیب ؛با توجه به جوابها کسانی ه نمره کمی به دود دادند رو م

 برسین؟؟؟ 000به ن رتون قه قیزهایی تو زندگیتون کب دارین تا به اون نمره 

       باززد از شززنیدن جززواب هززا بززا ایجززاد جززرابیت بززرای مخاطززب اینگونززه مخززاطبین رو مجززاب می نززیب کززه از غرفززه حتمززا 

 ؛استفاده کنند

انزاتی کزه غرفه هزا منتطزر شزما هسزتن تزا ببینزیب قزه جزوری بزا همزین ام  دوستان ما دره دوب این مقدمه برنامه ما بود

 زندگی کنیب االن داریب میتونیب دوب

 سپس مجری میز میهمانان دود را تا درب غرفه راهنمایی می ند



 توضیح اجرای غرفه

ندلی هزا مزی نشزیننده )افراد با راهنمایی مجری میز وارد غرفه مزی شزوند و بزا دوشزامد گزویی مجزری کم زی بزر روی صز

     ذس از ت میل ظرفیزت مجزری کم زی تبریزک و دوشزامد گزویی کلزی را انجزاو مزی دهزد و بزار دیگزر بزه ایزن ن تزه کزه

      هززر جززا سززوال یززا ابهززامی داشززتید اسززاتید در بخززش ذرسززش و ذاسززت در انت ززار شززما هسززتند اشززاره مززی کنززد و سززپس 

 اصلی را مارفی و دعوت می کنده(   مجری

 وه من هب به نوبه دودو این ایاو رو تبریک می گب.سج

  خوب زندگی کردنکنب همه ما یک هدف مشترک داشته باشیب ف ر می

   ایزده زل هزایی داریزب کزه مزارو تزو رسزیدن بزه ایزن هزدف یزاری مزون یزهفرادزور سزن و سزال و موقایتهب هرکدوو ازما 

 کند

o بزه ن رمزون بزرای یزک اوّل درس بخزونیبه قزون  ی دزوب و دانشزگاه تزرازیزک رشزته تزو د دزوادلمون می

 ن نیاز داریب.اوزندگی دوب به 

o  داشته باشیبشغل مناسب و درزمد زیاد دوست داریب یه برای لرّت بردن از زندگی با جیب ذر ذوله 

o یب. مان مانا بدیب که به زندگیددانواده تش یل می 

o ماشین دوبه دونه مناسب و دیلی قیزهای دیگه 

 عنوان یک وسیله برای زندگی دوب میدونیب همه رو به

 ! حاال یک سؤال 

 ه ات نزت بزا مزنه تزو بزه کارهزای دیگزونگزران نبزاشه ن هه تزو دیگزبرای دونه ات نون مزی دزروه من هاگر ذدرت از امروز بگ

 صف نانوایی رفتن داریب؟!  توتازه داشتن و  نوندریدنه  نونی دیگر دغدغه برس! 

 زورو! تازه می نونات دهبه تو قه کار داریه من هر روز سر سفرهنه! او گفته که من می

 !شهن برداشته می ومدریدن از زندگی نوندیگر استرسِ 
 

       اش بزا مزن! تزو الزو نیسزت همزه اونبزاشه نداشزته روحاال اگزر ی زی ذیزدا بشزه بگزهه تزو اسزترسِ زنزدگیِ دزوب داشزتن 

 داشته باشب و... ی کنب؟! از کجا بیارو؟! قکار قه رواو به این ف ر کنی که زندگی

 زندگیِ دوبت با من! 

 ؟! هقطور حالمونزن موقع 

 ؟قه جوری؟ باید بازو نگران باشیب که از کجا

 !!!زندگیب دوب نیست بمن تا سوار مازراتی نباش ببگی 

 !!!نمیتونب دوب زندگی کنب بهنگیرن phd تا از دانشگاه ذرینستون 

تزازه مم نزه همزه اینهزا رو هزب داشزته باشزیب ولزی از     دزواهیب؟! ا را بزرای یزک زنزدگی دزوب نمزیهزی ایزنمگر ما همه

 زندگمون لرت نبریب!!!

 دیگه قی ار داری قه جوری از کجا ؟! حاال ی ی ذیدا شده میگه اون زندگی دوبت با من ؛

 

حتمزا فزجن  حتمزا از فزجن جزا بخزرهمزی گزیب و تزو نگزران نبزاشه  مزی دزرون تزو را واون ذدری که گفت من نز مگه به 

 ساعت از دواب بیدار شوه حتما این کار رو ب نه حتما اون کار رو ب ن؟

داری از کجزاه قزه  کزارزورو! داغِ داغ! دیگزر قزهمزی نزونمزن برایزت  اگه گفتیب بابامون حق داره بهمون بگه بزه تزو قزه!!!!!

 ! جوری



 

 ! مه زندگی دوب داشتن مه برامونما 

 

 انِ ماروفی هسته شاید شنیده باشید! یک داست

    ی ذززایین رفززتن ه در هنگززاو غززروب زفتززابه رو بززه دریززا نشسززته بززود و داشززت از لح ززهمززردی کنززار سززاحل

دواهزد همزین فزردا زیزد و از او مزی ذرسزد: دلزت مزیگزری ذزیش او مزیبرد! گززارشزفتاب در افق لرّت می

گویزده مزن در یزک شزرکت تبلیغزاتی بزه عنزوان ویزیتزور مزی ات بیافتد؟! زن مزردقه اتفاق دوبی در زندگی

دواهد همین فزردا بزه مزن بگوینزد دیگزر الزو نیسزت ذشزت تلفزن بنشزینیه قزرار اسزت کنبه دلب میکار می

   کزنب! زن مدیر بخزش بازاریزابی بشزوی کزه اتّفاقزاق حقزوق زن هزب دیلزی بزاالتر از کزاری اسزت کزه االن مزی

دواهزد بزاالتر گویزد بازد از زن دلزب مزیدواهزد؟! مزیاز زن قه قیزز دلزت مزی ذرسد: دب بادگر میگزارش

گویزد بازد از زن بزاز هزب بزاالتر بزروو بروو و مااون مدیر اجرایی شزرکت بشزوو! مزی ذرسزد: بازد از زن؟ مزی

   گویزد دزب حتی مزدیر عامزل همزین شزرکت کزه در زن مشزغول بزه کزار هسزتب بشزوو! بازد از زن؟ مزی و 

   گویززد شززرکتب را گسززترش بززدهب در د شززرکتِ دززودو را راه انززدازی کززنب! باززد از زن؟ مززیدلززب مززی دواهزز

      گویززد بشززوو مالززکِ یززک شززرکتِ قنززد ملّیتززیه بززا ارزشِ سززهاوِ بززاالیی درسززطح کشززور! باززد از زن؟! مززی

تزری ی قنزد هززار ماو بزا یزک دانزهگوید همیشزه در زرزویِ یزک کشزتیِ کزروز بزودهبورس! باد از زن؟! می

باشزب کزه اصزجق بزرایب کزب و زیزاد شزدنِ زنه گویزد زن قزدر ذزول داشزتهشهر! باد از زن؟! مزی در فجن جای 

    ای یهززید دغدغززه دواهززد راحززت و زسززوده و بگویززد زن موقززع دلززب مززیباززد از زن؟! مززی   مهززب نباشززد! و 

گویزدگزر بزه زن مزرد مزیزارشزیب همینجا و راحت بنشینب غزروب زفتزاب را در افزق تماشزا کزنب!!! زن گزبی

   هزایش در حزدّ زرزو بزاقی بمانزده برایزت بزرزورده شزوده زندزواهی ایزن همزه زرزو کزه شزاید دیلزیه تو می

بنشزینی و از غزروب زفتزاب لزرّت ببزری؟!!! دزب همزین االن بزدون هزید گونزه    جزاوقت تازه بیایی همزین

 بری!!لرّت می سختی کشیدنی که داری 

 !همرد کنار ساحل همینها مثل یلی وقتی ما هب دقصّه

 به قول ماروف:

 زب در کوزه و ما تشنه لبان می گردیب             یار در دانه و ما گرد جهان می گردیب

 زندگی دوب به قی می گیب؟

 بخوره تا از زندگی راضی باشیب؟تیک  مونتماو قک لیست زرزوها باید

     ز زنزدگیه در کنزارش بزه ف زر زرزوهزامون هزب باشزیب و بزرای رسزیدن بزه مزی تزونیب دزوب باشزیب و لزرت ببزریب ا هیا نه

        اونها هب تجش کنیب؟!

 ی رؤیایی داده شده!وعده اونن نیسته به تک تکِ من و شما ومشاید حواس

 نگرانِ زندگی دوب نباش! زن با من! 

 زده است؟! روقه کسی این حرف 

 ! ....تا به امروز  ن جهان نگاه کنیب! از اوّل تاریتکنیب! به این نگاه موبه دور و اطرافیه کب دقت کنیبه 

 ! ونهن برسوبه هدفم رواین عالب را طوری طرّاحی کرده که من و شما  -دداوند-دالق این عالب

 .واسه همینهه افتادهعالب  توی ایناتّفاقاتی که  همه اصجق

 زندگیِ خوبت با من! و این دداست که به ما گفته: 

 ات بدهی!به زندگی 000ی کنبه تو نمرهگوش کن؛ من یک کاری می روبه من بسپاره حرف من  روت تو دود

 !هعین حقیقت! نقدِ تاارف ن رده! قول ددا هید وقت نسیه نیست ه نقدِ !ددا هید وقت با ما شودی ن رده

  کزه بزه او اعتمزاد همیبینزی؛  فقزط کافیز رواش  ب نزیه نتیجزه روکزار اگزر فزجن  ! وقتزی گفتزهانجزاو میزدهه داده وعده هاگ

 ذر باشب. کنب و از او اطاعت کنب تا دست



  !ددا محدود به یک لرّت گررا نیست کنب! صحبت برایت فراهب می رومن زندگی دوب ددا گفته وقتی 

 بی که جاودانه است و محدود نیست! باید توقع کار ددایی داشت! زندگی دوب دداه یانی زندگی دو  از ددا  

 

 مدیب! دنیایی ذر از ناشنادته هاه ذر از ذید و دب! اوما دست دالی به این دنیا 

 هب برای حرکت و رسیدن به دواسته هامون نداشتیب.ابزاری  

 ! یک نقشه و راهنما هب قرار داده هامون از دواسته وواوّل برای هر کد همونولی ددا از 

  هزب بزه تزو  رو دهزبه دطزرات راه غلزط  ن مزیوبزه تزو نشز روددا گفته می دواهی دزوب زنزدگی کنزیه مزن راه درسزت 

 ه!تگوشزد می نب؛ امّا نهایتاق انتخاب با دود

 

 ار کنب؟ایب: به ددا توکّل کن! یانی قه ک شنیده  دیلی رواین کلمه 

 کی وکیل می گیره؟

 اونی که توی یه کاری وارد نیسته درسته؟

 شدوشز هنزدارو زیزا از کزاری کزه او میگز هه کزارانجزاو میزده ه روبگز وکیزل هرقزه؟ هکار می نز ه قهگرفتکه وکیل  وقتی

 و  هذزس بزه او اعتمزاد می نزهه بلزد ناو میدونزهه هجن کزار را ب زنه قزون و قزرا نمی نزمیآید! اگزر بگویزد فز بدشمیآید یا 

 ! هحل شش لتا مش  بگههمی نههر کاری 

  نب او وانجزاو میزدهبه قزون میزد هاو بگز  رومیسزپارو دسزت دزدا و هزر قزه  روتوکّل هزب یانزی همزین! یانزی هزر کزاری 

 بدهب. نشون روددا راه و قاه   دودو نمیآیب به دیگه  .ونهبه هدفب برس رومن ه قرار

 قزه طزور    کزه  یبتزرکّر بزد بهزش ده مانزا نمزی گفزت واسزت نزون مزی گیزرو ی ذزدر وقتز شبیه مثالی که زدیزب و گفتزیب

 ذول بدست بیآور و ... که بتوانی هر روز صبحه نان بخری! قه جوریدرید کنه 

در فزجن   یب اِلّزا و البزد دوشزبختیِ مزنندگیِ دوبزت بزا مزنه زیزا مانزا میزده کزه بگزداده و گفته که ز وعده مادا هب به د 

 قیز است و ال غیر؟

 کار رو هب ن نه سای دودت رو هب تو زندگی ب نه باقیش با من!!!ددا گفته فجن کار به نفاتهه انجاو بده. فجن 

 .توکّل به دداوند را برای سادتن یک زندگیِ دوب همین است

 هبرای اینه که من دلب قرص باش ههمه ی ادیان الهی از اوّل تاریت 

 و دطر باید دوری کنب.وو از کدومه ینه که من بفهمب زندگیِ دوب کدبرای ا 

 ای ما راحتتر کرده!بل ه ددا کار را از این هب بر

 ددا گفته است اگزر سزختی و دشزواری هزب بزه سزراغتان زمزده بزه مزنِ دزدا  بسزپارید تزا زسزایش و راحتزی را همزراهش 

 کنب.

 دین ددا یانی همان مسیر زندگی دوب! 

 دداوند کار را به اینجا دتب ن رده!  ولی

 ت هستی و دودت!  ...از اینجا به باد دود هن دین و راه و روش موفّقیّته دیگنگفته ای

 دداوند اگر دینی فرستادهه برایش ذیشوا و صاحب وراهنما هب فرستاده

   ه بل زه دزودش دسزت مزارو هزب میگیزره و از هبزا تمزاو ذزید و دزب و سزختیهایش مزی شناسز روراهنمایی که نزه نتهزا راه 

 مسیر زندگی عبور میده

  فه؟؟نباشیب که راه صحیح از کداو طرتا دیگه نگران این 
 

  .اونهبا  که استرس دوب زندگی کردن ماه راهنمای دین در هر زمانی کسی

 !!و تا به هدفمون نرسیبه زروو نمی گیرهکسیه که در کنار ما و قدو به قدو ما توی مسیر دین ددا حرکت می کنه 

 که وقتی کنارش باشیب سختیها و گرفتاریهای ظاهر زندگیمون هب یه مانای دیگه می گیره!!! اون کسیه



 ؟ههاب درستو انتخوکد ؟!ی می شهزینده قکه دیگر برای قه استرس داشته باشب؟ 

 .هعاقبت کار به ضرر من باش  نمی گرارد .او هست

    بزه روبزا در کنزار او بزودن دیزنِ کامزل  هه میگزهکنز بزه مزا مارّفزی مزی ن روابل اعتمزادی کزه دداونزد وقتزی اوراهنمای ق

 زورد.دست دواهی 

 )پخش زیر صدا(

 می گبه اینجوری گفت: می فهمب قرا دداه توی اون روز داصه عید غدیر روحاال 

 "اَکمَلتُ لَ ُب دینَ ب و اَتمَمتُ عَلَی ُب نامَتی  " 

     کزه دسزت در دسزتان  اونهزاییزغزاز شزد. لزرّت زنزدگیِ دزوب بزرای صلّیاللهالیهوزلهوسزلّب این همراهزی بزا وجزود مقزدّس ذیزامبر

جو علیهاامیرالمززؤمنین علززی         ادامززه یافززت. راه بززرای کسززانی کززه قشززب بززه قززدمهای زمامززداران دینشززان از  قززرار دادنلسززّ

جو علززیفرزنززدان       ... تززوی همززین عصززر ت نولززو ی و باززد از قززرن هززا ...امززروز و مونززددودتنززد روشززن و همززوار بززاقی  علیهالسززّ

 .زندگیِ خوبتان با من، نگران نباشید ما هب ی ی رو داریب که با صدای رسا می گه:  ارتباطات ...

  الناسینَ لِذِکْرِکُمْاِنّا غَیرُ مُهمِلین لِمُرائاتِکُم و 

 ما در رعایت حال شما کوتاهى نمى کنیب و شما را فراموش نمى کنیب

امزاو رضزایی کزه همزه مزا ایرانیهزاه جزدا از هزر مزراو و مسزلک و عقیزده ای اون امروز ماییب و راهنما و یار و همراهزی کزه 

 داریبه برای ما این طور مارفی کرده اند: ایشون داشته باشیبه ارادت داصی به که 

 

کزودک کوقک)شزیردوار(ه ذنزاه بنزدگانِ دزدا در گرفتزار ِ  اماو همدو و رفیقه ذزدر مهربزانه بزرادر برابزره مزادر دلسزوز بزه

 سخت است

   تزا لزرّت زنزدگی  هدسزتانش بگزراریب تزویتزا بزه سزمتش بزرویب و دسزت  هصزدا مزی زنز رواو کسی است که ذدارنزه مزا  و

 روی زمین است.کسی بگراریب که کریب ترین زدو  یست در دستاه دونهبه ما بچش رو شکنار دود

 ؟به کی می گنکریب  

بززر،ه دزوب  ه بزه همزهه کوقزک وه. مثزل زفتزابه مزی بخشزهقشب داشزت مزی بخشز یکه بی دردواست و به کریب کسی

 .هذشت ذرده ها ذنهان کنش رون ه دودایه نه هاب بهره ببرکه از نور زفته ه همهه زرنگ کسیهو بده ذیر و جوان ندار

ایزن دزود   ههرهزا کنز رودسزت مزا ه محالز  دادیزب ش کزه اگزر دسزت بزه دسزت ههکریب کسیهدار هب هکریب یک مانای دیگ

  دسزت مهزر هدیگزتزا دوبزاره مزا برگزردیب و بزار  مونزههزب او منت زر مزی  تزازه اون موقزعمی کشیبه  رون وماییب که دستم

 .بازکنهبرای ما  رو شو زغوش مادرانه دود هذدری بر سر ما ب ش

 هاین تابیر وجود دار تویمحبت مادر دلسوز به طفل شیردواره یک ن ته ای ه قه تابیر زیبایی

      ه هوزاد درکزی از شزدت محبزت مزادرش نززدارنزه امزا همزادر بزه نزوزاد دززود قزه محبتزی دار همزه مزا مزی فهمزیب کزه یزک

       بزه زغزوش او رو مزوننیب. فقزط بایزد دودن عزاجز و نزاتواوحبزت ایزن همزراه و راهنمزای دزدایی مزشزدت مما هب از درک 

 بسپاریب. 

 رو   نه مزا اوهیزه زنزدگی دزوب برسزونه امزروز غا بز ید ایزن راهنمزایی کزه از طزرف  دزدا اومزده و قزراره مزا رو بزهشاید بگ

 ؟هت لیف ما قی هنمی بینیب

باه م جسزی دوران مدرسزه اشزتغیبزت امزاو زمزان را بزا غیبزت هن نزد  شزتباه متوجزه شزده ایزبه ا رومانای این وا ه  ن نه

 یب؟گرفت

مدرسزه مزی گرشزت بزی دبزر بزود؛ امزاو زمزان هزب  تزوی اونچزههم جسزی غایزب از اون کزه  جوری همونکنیب ف ر می 

 نسبت به ما دارن. روغایب هستن همین حالت  قون 



 ان زیستن نه گب شدن و نبودن.نه!!! غیبت یانی نهان شدن و ذنه

         ن همززانطور کزه دودشززون فرمززوده انزد درمجززالس مزا شززرکت مززی کننزد بززر همزین فرشززهای مززا راه مزی رونززد مززاوایشز 

 ایشان را می بینیب اما نمی شناسیب.

 اگر به ددا توکّل کردیب راضی شدیب به رضای اونه باید دست در دست کسی بگراریب که ذدرانه در انت ار ماست.

 او ذدر ماسته ذدر کارش ذدری کردن استه ذدر منت ر فرزند نمیمانده

 ن است و کریبه او ذدرانه ذدری می کند قه من بروو و قه غفلت کنب. او مهربا 

 زن ه از او طلبِ کمک کرده باشیبه ذدرِ ما کریمانه  در حقّمان محبت می ند بی

         بارهززا ایشززون رو تززوی تشززرفات دیززدنه در حززالی کززه دسززت بززه ذززرده کابززه داشززتن بززرای حززوا   دل مززن و شززما دعززا

 .می کردن

 به دودو کزه نگزاه می نبهمیبیزنب بزه جزز  بزی وفزایی و فراموشز اری هزید کزاری بزراش ن ردو...امّزا اون اونقزدر مهربزوون 

اش را بزرایب بزاز  ه درِ دانزههمحبّتزی از مزن دیزده بزی ه غفلت میزنزد و انگزار نزه انگارکزه  ایزن همزه هست  که دودش را ب

 می گرارد و منت ر است که قدمی به سمتش بردارو.

 ... دور هب جمع کرده تا نگاهش کنیبه با او حرف بزنیب روکه امروز اینجا ما نشان این توجّه همین 

 نشانی ای از او نداریب که نزدش برویب و با او حرف بزنیب!شاید بگویید قگونه؟ ما که 

  ببینیب اماو باقر قه مزی فرماینزده شزیاه ای از یزک شزهر دور بزه مدینزه زمزد و دزود را بزه امزاو بزاقر رسزاند و ایزن گونزه 

         : یززابن رسززول اهلله ایززن شززیایان و محبززین شززما در مدینززهه هززر گززاه مشزز لی دارنززده غمززی بززر رود دلشززاندعززرک کززر

      سزنگینی مزی کنزده بزه نزززد شزما مزی زینزده درد و دل مززی کننزده دزود را سزبک مزی کننززده مزا قزه کنزیبه از شززما دور

  مطلبزی کزه بزه دلزش مزی افتزده قبزل از زن زه لزب ه هزر جزای عزالب کزه باشزدهافتاده ایب؟ اماو باقر فرموده باشند: شیاه ما

 از لب باز کنده ما زگاهیب.

 داندان؛نواده همان اماو باقر استه با همان ویژگی هاه سهب من و شما از اون

 .یبه کار را به دست صاحبش بسپاربطلب کرده را در این دنیا ببینی مانزرامشی که ددا برای باگر میخواهی

    قززرار  موندسززت در دسززت امززاو زمززانهبرامززون تلززت نباشه دیگززه اگززه دوسززت داریززب سززختی هززا و دشززواریهای زنززدگی هززب

 .یببردارو دیگر مطمئن و زراو در این هیاهوی دنیا قدو  یببد

 در زدر میخواهب یه دواهشی ازتون ب نب! 

  همین جاه در همین مجلس بزا صزاحب الزّمزان عهزد و ذیمزان ببنزدیب کزه هزر قزه او گفزت و بزه هزر قزه او راضزی بیایب 

صزاحب الزّمزان  ی شزیرین همنشزینی بزا تصمیب بگیزریب بزا امزاو زمانمزان بیشزتر زنزدگی کنزیب و تجربزهبود عمل کنیب.  

 را به دیگران هب بچشانیب.

  این شبها شب تولد اماو زمان ما هسزت مامزوال رسزب اسزت کزه شزب تولزد هزر کسزی یزه قیززی کزه دیلزی دوشزحالش

 می نه بهش کادو میدن 

 به فرموده دودشون هید قیز مثل دعا برای تاجیل در فرجشون ایشون رو دوشحال نمی نه 

 "اللّهب عجّل لولیّک الفرج"ن بلند می نیب و از ته دل میخوانیب: ذس دستهایمان را رو به زسما


