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ــام و در  ــن ای ــوای ای ــال و ه ــبت ح ــه مناس ب
ایــام محــرم بــه دیــدار اســتاد کالمــی رفتیــم و 

ــا وی همــکالم شــدیم. ب
ــل  ــاعر اه ــداح و ش ــی م ــی اهلل کالم ــتاد ول اس
ــال  ــی؛ در س ــاج عل ــوم ح ــد مرح ــت؛ فرزن بی
1333 در خانــواده ای متوســط چشــم بــه جهــان 

گشــود.
اســتاد کالمــی در ســال 1353 بــه عنوان ســرباز 
بــه آبــادان و از آنجــا بــه بنــدر عبــاس اعــزام 
ــه جــرم ســرودن  ــار ب ــد ب و در ایــن دوران چن
اشــعار مذهبــی مــورد خشــم مامــوران پهلــوی 
قــرار گرفــت و پــس از آن ایــام نیــز بــه شــغل 

و حرفــه خــود خیاطــی مشــغول شــد.
پــس از پیــروزی انقــالب اســالمی اســتاد 
ــهید  ــرادر ش ــویق ب ــه تش ــی؛ ب ــی اهلل کالم ول
ــه  ــا توج ــده و ب ــر ش ــه حاض ــود در جبه خ
ــی  ــغل خیاط ــه ش ــت ب ــه داش ــه ای ک ــه حرف ب
مشــغول شــده و بــه ســرودن اشــعاری در هــر 
یــک از عملیات هــا اقــدام کــرد. مشــروح 
ــی را در  ــتاد کالم ــا اس ــارس ب ــوی ف گفت وگ

می خوانیــد: ذیــل 

گفت وگــو؛  آغازیــن  کالم  عنــوان  بــه     
اســتاد بفرماییــد تخلــص کالمــی رو از کجــا 

بــرای خودتــون انتخــاب کردیــد؟
نــام خانوادگــی بنــده اجاقلــو بــود؛ امــا پــس از فــو 
ت پدربــزرگ مــادری خــودم » آقــا ســید کالم میــری« 

ــاب  ــاتید انتخ ــنهاد اس ــه پیش ــی را ب ــص کالم تخل
ــام فامیلــی خــودم را هــم تغییــر دادم.  کــردم و ن

  از دوران جنــگ بفرماییــد و شــهید ناصــر 
اجاقلــو کــه نقــش پررنگــی هــم در اشــعار 

شــما دارنــد؟
شــهید ناصــر اجاقلــو بــرادر بنــده هســتند؛ در واقــع 
ــد؛  ــم بودن ــر ه ــده کوچکت ــه از بن ــا اینک ــان ب ایش
ــه  ــن در جبه ــور م ــزایی در حض ــش بس ــی نق ول
ــنهاد  ــه پیش ــار ب ــتین ب ــرای نخس ــون ب ــت؛ چ داش
وی در جبهــه و بــرای تعمیــر لبــاس رزمنــدگان بــا 

ــردم. ــدا ک ــاط حضــور پی ــوان خی عن
ــش  ــت بخ ــرای تقوی ــه ب ــده در جبه ــور بن حض
فرهنگــی بــود و بــه مــا اجــازه بــه دســت گرفتــن 
ــار  ــده در کن ــه بن ــان ک ــد؛ همچن ــلحه را ندادن اس
تعمیــر لبــاس رزمنــدگان و خیاطــی بــا شــروع هــر 
ــرودم و  ــدگان می س ــرای رزمن ــعری ب ــات ش عملی
ــو و  ــر گنج خانل ــن شــعرها توســط حــاج اصغ همی

ــد. ــده می ش ــدی خوان ــای نق آق

  از حضورتــان در حســینیه اعظــم زنجــان 
بــرای  شــما  شــعر  نخســتین  و  بفرماییــد 

حســینیه مربــوط بــه چــه ســالی اســت؟
ــأت حســینیه اعظــم  ــای هی ــت پ ــده از دوران طفولی بن
ــرای  ــرودن ب ــعر س ــا ش ــده ام؛ ام ــزرگ ش ــان ب زنج
حســینیه را حــدودا از ســال 1362 یــا 1363 آغــاز کردم.

البتــه در آن زمــان درگیــر جنــگ بودیــم و بــا توجــه 
بــه مقتضیــات زمانــی کشــور تــک بیــت » دوشــدی 
ابوالفضلیــن ادی دیللــر/ شــیعه فــدا اول کســیلناللر« 

را ســرودم..

خــاص  ســال  هــر  حســینیه  نوحــه  ســر   
اســت و بــه یــک موضــوع مهــم اشــاره دارد؛ 

فلســفه ایــن موضــوع چیســت؟
ــأت  ــری؛ هی ــم رهب ــام معظ ــوده مق ــه فرم ــد ب ببینی
ــد  ــه بای ــد بلک ــاوت باش ــکوالر و بی تف ــد س نمی توان
ــزاداران و  ــال ع ــت ح ــان و وضعی ــت زم ــا وضعی ب
وضعیــت کشــور بــا عنایــت بــه آن مناســبت هایی کــه 
در آن هســتیم؛ هیــأت نیــز واکنش هــای داشــته باشــد.

از همیــن رو مــا هــم هــر ســال در حســینیه اعظــم 
ــرای مراســمات شــبانه  زنجــان؛ یــک ســر نوحــه ب
ــم. ــاب می کنی ــرم انتخ ــتم مح ــم هش ــه مراس و البت

ــتند  ــانی داش ــرم جانفش ــان ح ــی مدافع ــال وقت مث
بایــد یــک الگــو بــرای آنهــا معرفــی کردیــم کــه در 
ایــن زمینــه چــه الگویــی بهتــر پــس بــرای ایشــان 
یکســرنوحه ســرودیم کــه ایــن بــود؛ »عبــاس آقــام 

مدافــع حرمــدی/ دریــای احســان صاحــب کرمدی« 
را انتخــاب کردیــم.

  این روزها در مورد حقوق های میلیاردی 
نظــر  بســیار صحبــت می شــود؛  مداحــان 

شــما در ایــن مــورد چیســت؟
ببینیــد؛ دشــمنان از خیلــی ســال قبــل از هــر ترفندی 
بــرای تخریــب اعتقــادات اســتفاده می کننــد و 

ــد. ــش گرفته ان ــن روش را در پی ــز ای ــال نی امس
امــا اگــر بــه عقبــه و پیشــینه روضه خوانــی برگردیــم؛ 
ــر  ــی و ه ــی و بزرگ ــر امام ــال ه ــع کرب ــاز وقای از آغ
صاحــب عزایــی اقامــه عــزا بــرای سیدالشــهدا )ع( یک 
ــه  ــد ک ــوان می دادن ــا روضه خ ــداح ی ــه م ــه ای ب صل
ایــن نــه تجــارت اســت و نه بــده بســتان. از همیــن رو 
مداحانــی کــه واقعــا بــرای خدمــت بــه اهل بیــت )ع( 
ــل  ــه اه ــد و ن ــه دارن ــه تجارت خان ــد؛ ن ــت دارن فعالی
بــده بســتان هســتند؛ هرچنــد کــه مــا بــا مداحــی کــه 
قــرارداد ببنــدد و شــرط و شــروط بــرای مجلــس ائمــه 

معصومیــن )ع( داشــته باشــد؛ موافــق نیســتیم. 

  در مــورد دیدارهــای خــود بــا مقــام معظــم 
رهبــری هــم می فرماییــد؟

قبــل از مقــام معظــم رهبــری مــا پیــرو امــام راحــل 
بودیــم؛ امــا پــس از وصیت نامــه امــام خمینــی )ره( 
و آغــاز رهبــری حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای مــا از 
زنجــان بــا دههــا اتوبــوس بــرای تجدیــد بیعــت بــه 

محضــر مقــام معظــم رهبــری رفتیــم.
ــعرخوانی و  ــرای ش ــه ب ــت ک ــس از آن سال هاس پ
ــه حضــور مقــام معظــم رهبــری مــی روم؛  ــدار ب دی
امــا پــس از ســال 1382 بــه حضــور ایشــان بــرای 
ــار  ــا هــر ســال ســه ب ــم و گاه شعرســرایی می روی

ــم. ــدار می کنی ــری دی ــم رهب ــام معظ ــا مق ب

  و کالم آخر؟
کالم آخــر اینکــه امیدواریــم بــه عنایــت اهــل بیــت 
ــیری  ــده و در مس ــوی دور ش ــای دنی )ع( از جنبه ه
ــا گام هــای اســتوار  ــد؛ ب کــه شــهدا ترســیم کرده ان
ــهرت  ــن و ش ــن عناوی ــه ای ــرا ک ــم؛ چ ــی بمانی باق
ــه  ــم ب ــر ه ــته و اگ ــی نداش ــان ارزش ــام و نش و ن
ــیده ایم؛  ــی رس ــه جای ــین )ع( ب ــام حس ــت ام عنای

ــوده اســت. ــه برکــت دســتگاه ایشــان ب ب
امــا آنچــه کــه مهــم اســت؛ ایــن اســت کــه همــه 
مــا بایــد قــدر مقــام معظــم رهبــری را بدانیــم و از 
ایشــان تبعیــت کنیــم؛ چــون رهبــری مهمتریــن رکن 
بقــای یــک جامعــه اســت؛ همچنــان کــه همســایگان 
ــا  ــم پاشــیده و ی ــری؛ از ه ــت نداشــتن رهب ــه عل ب

وضعیــت مناســبی ندارنــد.

کالمی؛ از انقالب حسینی تا انقالب خمینی
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زائــران گرامــی بــرای طــرح نــذر نیابتــی می تواننــد بــه دفتــر نــذورات 

ــماره 33323۰3۰-  ــا ش ــا ب ــرده و ی ــه ک ــان مراجع ــم زنج ــینیه اعظ حس

۰2۴ تمــاس حاصــل فرماینــد و همچنیــن شــماره حســاب بانــک ملــت 

133۴21۹222 بــرای واریــز نــذورات عــزاداران اختصــاص یافتــه اســت.

محــرم  هشــتم  روز  نوحــه  مطلــع 
توســط  زنجانی هــا«  »یوم العبــاس 

اســتادکالمی اعــالم شــد.
ــرد:  ــار ک ــی اظه ــی اهلل کالم ــتاد ول اس
ــینیه اعظــم زنجــان  ــع نوحــه حس مطل
ــده  ــخص ش ــاری مش ــال ج ــرای س ب

ــت. اس
ــان  ــان اوال قرب ــرد: »ج ــح ک وی تصری
شــرف دائمــه/ منتظــران فــرج قائمــه«؛ 
»عالــم بــو شــور و ... احساســه قربــان/ 
ــم  ــان« جان ــاس قرب ــدی عب ــاراِن مه ی
هشــتم  مراســم  مطلــع  ابوالفضــل 

زنجانی هاســت. 
ــرم  ــتم مح ــکوه روز هش ــم باش مراس
)دســته عــزاداری حســینیه اعظــم 

زنجــان( امســال نیــز بــا حضــور مــردم 
ــعور  ــور و ش ــت ش ــدار پایتخ والیت م
ــمی  ــود، مراس ــزار می ش ــینی برگ حس

ــرای  ــاه بیت ب ــک ش ــال ی ــر س ــه ه ک
آن ســروده می شــود، تــا نشــانه ای 
ــرت  ــه حض ــان ب ــردم زنج از ارادت م

ــد. ــل )ع( باش ابوالفض
ــزه  ــن/ عزی ــدرم م ــادگار حی »جماعــت ی
مصطفایــه یــاورم مــن، دبیــر دفتــرم 
مــن/ وزیــر لشــکرم مــن« یکــی از 
رجزخوانی هایــی اســت کــه هــر ســال به 
یــاد حضــرت ابوالفضــل )ع( یــک صــدا 

ــود. ــده می ش ــت خوان ــط جمعی توس
همچنیــن یکــی از شــاه بیت هــای 
ــه  ــم زنجــان ک ــینیه اعظ ــروف حس مع
ــواره  ــوده و هم ــل ب ــن مح ــاد ای نم
ــت  ــینی اس ــزاداران حس ــان ع ورد زب
موالســی  بــل  گروهیــن  »هانســی 
عباســی  حضــرت  شــیعه لرین  وار/ 
ــرت  ــدح حض ــه در م ــت، ک وار« اس
ــت. ــده اس ــروده ش ــل )ع( س ابوالفض

شاه بیت روز هشتم محرم زنجانی  ها اعالم شد

جان اوال قربان شرف دائمه ،منتظران فرج قائمه

مدیــر روابــط عمومــی حســینیه 
اعظــم زنجــان گفــت: امســال بــرای 
نخســتین بــار شــماری از شــهروندان 
زنجانــی بــرای اســکان زائــران 
ــه  ــم در خان ــه اعظ ــینیه و زینبی حس
هــای خــود اعــالم آمادگــی کــرده 
ــوع  ــوع در ن ــن موض ــه ای ــد ک ان
خــود حرکتــی قابــل توجــه اســت.

مجتبــی شــهامی بــه تشــکیل ســتاد 
اســکان در حســینیه اعظــم در ســال 
جــاری اشــاره کــرد و افــزود: 
ــتاد متشــکل از شــماری از  ــن س ای
ــه در  ــت ک ــینیه اس ــان حس خادم
ــران  حــوزه اســکان مســافران و زائ

ــد. ــی کنن ــت م ــینی فعالی حس
وی ادامه داد: امســال برای نخســتین 

بــار شــماری از شــهروندان زنجانــی 
بــا مراجعــه بــه واحد ســتاد اســکان 
زائــران حســینیه اعظــم، بــرای 
ــافرانی  ــی از مس ــی و پذیرای میزبان
ــم  ــرکت در مراس ــت ش ــه جه ک
عــزاداری حســینیه و زینبیــه اعظــم 
بــه زنجــان ســفر مــی کننــد، اعــالم 

ــد.  ــرده ان ــی ک آمادگ
ــن  ــت: همچنی ــار داش ــهامی اظه ش
امســال بــا هماهنگــی هــای انجــام 
ــزار  ــه ه ــت س ــت اقام ــده ظرفی ش
ــه  ــینیه و زینبی ــران حس ــر از زائ نف
ــا  ــراهای اداره ه ــم در مهمانس اعظ
و نهادهــای مختلــف زنجــان ایجــاد 

شــده اســت.
ــینیه  ــی حس ــط عموم ــر رواب مدی

ــور  ــه منظ ــت: ب ــان گف ــم زنج اعظ
ــافران و  ــت مس ــی و هدای راهنمای
ــتاد  ــی، س ــز اقامت ــه مراک ــران ب زائ
ــای  ــینیه در ورودی ه ــکان حس اس

ــت.  ــده اس ــتقر ش ــهر مس ش
مهمانــان و مســافران زیــادی از 
ــای  ــاط کشــور در روزه اقصــی نق
ــه  ــرم ب ــاه مح ــم م ــتم و یازده هش
زنجــان ســفر مــی کننــد تا خــود را 
بــه قافلــه عــزاداری ســاده و در عین 
ــم و  ــینیه اعظ ــکوه حس ــال پرش ح

ــانند.  ــم برس ــه اعظ زینبی
و  هشــتم  عــزاداری  و  اجتمــاع 
ــا در  ــی ه ــرم زنجان ــم مح یازده
فهرســت ملــی میــراث معنــوی 
ــت.  ــیده اس ــت رس ــه ثب ــور ب کش

ــام  ــاز ای ــورد نی ــی از دام م ــن بخش تامی
محــرم توســط مؤسســه مصبــاح حســینیه 

ــت. ــد گرف ــام خواه ــان انج ــم زنج اعظ
مدیرعامــل مؤسســه مصبــاح حســینیه 
ــی  ــن بخش ــت: تامی ــان گف ــم زنج اعظ
ــرح  ــرای ط ــرای اج ــاز ب ــورد نی از دام م
نیابتــی در ایــام محــرم توســط ایــن 

می شــود. انجــام  مؤسســه 
ــرای  ــادآوری اج ــا ی ــیابی ب ــد آس محم
ــی در حســینیه اعظــم زنجــان  طــرح نیابت
اظهــار کــرد: تامیــن بخشــی از دام مــورد 
ــده  ــر عه ــرح ب ــن ط ــرای ای ــاز در اج نی

ــت. ــاح اس ــه مصب مؤسس
ــده در  ــی ش ــای پیش بین ــداد دام ه وی تع
اجــرای طــرح نیابتــی را حــدود 8۰۰ راس 
ــداد دام  ــن تع ــرد: ای ــح ک ــالم و تصری اع
بــر اســاس روال ســال های گذشــته بــوده 
و در راســتای اجــرای طــرح نیابتــی بیــن 
1۰ تــا 2۰ درصــد افزایــش یافتــه اســت.

موسسه مصباح بخشی از احشام زنجانی ها در اسکان زائران حسینی مشارکت می کنند
قربانی یوم العباس را تامین می کند
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عشق، الزمه درک پیام کربال
قرار گرفتن در دایره مهر سیدالشهدا )ع( زندگی بشر را تضمین می کند

آیــت ا... علــی فروغــی گفــت: قــرار 
ــهدا  ــر سیدالش ــره مه ــن در دای گرفت
ضامــن و تامیــن کننــده زندگــی بشــر 

ــا و آخــرت اســت. در دنی
و  بــزرگ  بــه  فروغــی  ا...  آیــت 
ــزاداری  ــس ع ــودن مجل ــمند ب ارزش
و  کــرد  تاکیــد  سیدالشــهدا  بــر 
ــر  ــات پیامب ــاس فرمایش ــت: براس گف
اکــرم)ص( افــراد هوشــیار و آگاه 
متوجــه اهمیــت قــرار گرفتــن در 
ــدگان  ــد و بن ــذب خداون ــوزه ج ح

می شــوند. خداونــد  صالــح 
ــد را از  ــر محــور توحی وی زندگــی ب
نشــانه های انســان  خداجــو اعــالم 
ــوان  ــه عن ــان ب ــت: انس ــرد و گف ک
یــک جــزء بــا اعمــال خــود در صــدد 

ــت. ــه کل اس ــال ب اتص
آیــت ا... فروغــی ذوب شــدن در 
ــل  ــه تکام ــل را پیش زمین ــان کام انس
ــد در  ــت: خداون ــت و گف ــر دانس بش
قــرآن خــود را پــرورش دهنــده عالــم 
ــن  ــان در ای ــا انس ــد ت ــی می کن معرف
ــد نظــر برســد. ــل م ــه تکام مســیر ب

ســخنران حســینیه اعظــم زنجــان خــدا 

صفــت شــدن انســان را خواســت 
ــر  ــه داد: بش ــت و ادام ــد دانس خداون
ــت  ــا تح ــت ت ــت اس ــد والی نیازمن
رهبــری ایــن انســان در مســیر متعالــی 

ــرد. ــرار بگی ق
وی بــا اشــاره بــه تاثیرگــذاری مجالــس 
شــخصیت  ســاخت  در  عــزاداری 
بشــریت تاکیــد کــرد: اگــر ایــن 
ــی  ــد زندگ ــی نباش ــا در زندگ برنامه ه
بــا مشــکالت معنــوی مواجــه می شــود.

آیــت ا... فروغــی بــا بیــان اینکــه مردم 
یمــن بــا هدایــت حضــرت علــی )ع( 
ــه داد: ایشــان  مســلمان شــده اند، ادام
در اوج جوانــی و بــا راهنمایــی پیامبــر 

اســالم موفــق بــه اینــکار شــدند.
وی تاکیــد کــرد: بــر اســاس روایــات 
ــره مهــر  ــن در دای ــرار گرفت رســیده ق
سیدالشــهدا ضامــن زندگــی در دنیــا و 

آخــرت اســت.

 عاشــورا برای همه انســان ها 
در ادوار مختلف پیام دارد

ــا  ــان ب ــم زنج ــینیه اعظ ــخنران حس س
ــه  ــرای هم ــورا ب ــه عاش ــان اینک بی

انســا ن ها در همــه ادوار پیــام دارد، 
ــه  ــل اســت ک ــن دلی ــه همی ــت: ب گف
می گوینــد کل یــوم عاشــورا و کل 

ــال. ارض کرب
آیــت ا... علــی فروغــی در جمــع 
عــزاداران ایــن حســینیه عبــور از 
ــان را  ــم انس ــه عال ــوان ب ــم حی عال
اظهــار  و  برشــمرد  تکامــل  راه کار 
کــرد: مشــغولیت های زندگــی انســان 
مانــع عــروج بــه کمــال مطلــق شــده 

ــت. اس
خداونــد  نماینــده  را  بشــر  وی 
ــذا  ــت: ل ــرد و گف ــی ک ــم معرف درعال
سیدالشــهدا عالــم حماســه را بــا عالــم 
واال عجیــن کــرده و نهضــت کربــال را 

خلــق کرده انــد.
آیــت ا... فروغــی بــا تاکیــد بــر تــوان 
ــد  ــزود: بای ــروج اف ــرای ع ــان ب انس
عاشــورا را بــا عشــق در خیــال خــود 
تجســم کــرد چنانکــه هــر کــه عاشــق 
بــود در کربــال ذوب و موفــق بــه 

ــد. درک آن ش
ــا  ــان ب ــم زنج ــینیه اعظ ــخنران حس س
بیــان اینکــه انســان از اوج نــزول 
ــن  ــرد: ای ــح ک ــت، تصری ــرده اس ک
ــروج  ــد ع ــر بای ــار دیگ ــان یکب انس
کنــد کــه راه کار آن زندگــی در جــوار 
انســان کامــل و در واقــع ذوب شــدن 

ــت. ــل اس ــان کام در انس
ــد  ــام را نیازمن ــی انســان خ وی پختگ
ــه داد:  ــت و ادام ــوی دانس والدت معن
قانــون حاکــم بــر نظــام تکویــن ایــن 
اســت کــه ناقــص بایــد فــدای کامــل 

شــود.

پیــام    عشــق، الزمــه درک 
کربــال

ســخنران حســینیه اعظــم زنجــان گفت: 
و  کربــال  در  داده  روی  وقایــع  درک 
ــی  ــا م ــه م ــی را ب ــه پیام ــه چ اینک
رســاند، نیازمنــد عاشــق بــودن اســت.

آیــت ا... علــی فروغــی در جمــع 
ــینیه  ــن حس ــر در ای ــزاداران حاض ع

بازســازی عاشــورا را اقــدام الزم هــر 
روزه بــرای انســان دانســت و تصریــح 
کــرد: بــا بازســازی ایــن واقعــه بایــد 
جایــگاه خــود را مشــخص کــرد کمــا 
ایــن صحنــه  در  اینکــه خیلی هــا 

مــردود شــده اند.
وی تعقــل در زندگــی را ضــروری 
ــس در  ــرد: هرک ــد ک ــالم و تاکی اع
زندگــی تعقــل نکنــد؛ مغلــوب توهــم 

ــد. ــد ش خواه
ــه  ــان اینک ــا بی ــی ب ــت ا... فروغ آی
اســالم دیــن عقــل اســت؛ ادامــه داد: 
ایــن دیــن تاکیــد دارد کــه انســان بــا 
ــه  ــد وگرن عقــل خــود زندگــی می کن

ــود. ــد خواهــد ب پلی
ــع  ــه یکــی از وقای ــی ب ــت ا...  فروغ آی
کربــال در دعــوت از شــخصی بــه نــام 
عبیــدا... توســط امــام حســین )ع( بــرای 
قــرار گرفتــن در کنــار ایشــان اشــاره و 
رد ایــن دعــوت توســط شــخص مــورد 
ــروزی  ــکان پی ــل عــدم ام ــه دلی نظــر ب
ــل  ــا عق ــه ب ــن وادی ن ــت: در ای گف
دنیــوی بلکــه بایــد بــا عشــق وارد شــد؛ 
کمــا اینکــه ایــن شــخص بعــد از واقعه 
کربــال بــا حســرت زندگــی کــرد و بــا 
ایــن حســرت و افســوس از دنیــا رفــت.

ســخنران حســینیه اعظــم زنجــان 
ــا  ــدر فرصت ه ــد ق ــرد: بای ــد ک تاکی
را در پیــروی از حقیقــت از جملــه 
قدردانــی از ایــن مجالــس را دانســت 
وگرنــه حســرت نصیــب خواهد شــد.

برنامه ریــزی  بــه  اشــاره  بــا  وی 
اغلــب انســان ها بــرای امــور زندگــی 
گفــت: امــا همیــن انســان بــرای 
ابدیــت خــود هیــچ برنامــه ای نــدارد.

ســخنران حســینیه اعظــم زنجــان 
ــل  ــب تبدی ــق را موج ــت از ح اطاع
ــت؛  ــه دانس ــجره طیب ــه ش ــدن ب ش
ــال  ــجره در کرب ــن ش ــزود: همی و اف
موجــب شــد کــه حــر از راه راســت 
ــر  ــه خی ــت ب ــته و عاقب ــه؛ بازگش رفت
شــود؛ لــذا بایــد مراقــب هزینــه 
کــردن محبــت بــرای افــراد بــود و آن 
ــرد. ــدا ک ــدگان خ ــرف برگزی را ص


