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»دلتنگ نباش« اولين تجربه شما در 
نويسندگي کتاب بود؟

بله، اولين تجرب��ه حرفه اي من ب��ود. البته زياد 
مطالعه داشتم و دوستاني چون خانم سيداعظم 
حسيني نويسنده کتاب معروف »دا« هم خيلي 

در اين راه به من کمک کردند. 
آشنايي شما با ش�هيد روح اهلل قرباني 
چگونه شکل گرفت؟ خودتان به سراغ 
اين سوژه رفتيد يا به شما پيشنهاد شد؟

با خبر شدم که در مسجد محل ما شهيد مدافع 
حرم آوردند. براي ش��رکت در مراسم تشييع به 
مسجد رفتم. فضا و جو معنوي خاصي حاکم بود 
که حالم را منقلب کرد. ي��ک هفته بعد از چهلم 
شهيد به منزل ش��هيد رفتم و با همسرش آشنا 
شدم. پيشنهاد نگارش کتاب را که دادم با اينکه 
خيلي از لحاظ روحي ش��رايط مناسبي نداشت 
اما با روي باز پذيرفت و گفت خوشحال ميشوم 
که کمکم کنيد تا خاطرات شهيدم را ثبت کنم. 
با ت��وکل بر خدا کار را ش��روع ک��ردم. بعد هم با 
انتشارات روايت فتح در اين مورد صحبت کردم، 
آنها هم انتش��ارش را پذيرفتند. عمده خاطرات 
کتاب مربوط به همس��ر شهيد اس��ت اما با افراد 
ديگري هم مصاحبه شده است، يعني سراغ ساير 
اقوام، دوستان، همرزمان و برادر شهيد هم رفتم. 
براي نوش�تن کتاب چه اس�نادي در 

اختيار شما قرار گرفت؟
هر چيزي که به ش��ناخت بيش��تر شهيد کمک 
مي کرد در اختيارم قرار گرفت. فيلم ها و عکس هاي 
شهيد را ديدم. حتي مدارک کاري و تحصيلي شهيد 
هم در اختيارم قرار گرفت، به طوري که حدود 60 

ساعت صرف مصاحبه ها و اخذ خاطرات کردم.  
به عنوان نويسنده کتاب و با توجه به 
آشنايي ويژه ش�ما با اين شهيد فکر 
مي کنيد چه عواملي در ش�کل گيري 
ش�خصيت دين�ي و انقالب�ي روح اهلل 

بيشترين نقش را داشته است؟
ش��هيد روح اهلل قربان��ي در زندگي خ��ود خيلي 
سختي کشيد. س��ختي هايي که هر يک از آنها 
مي توانست آدم سست ايمان را از راه درست خارج 
کند اما او صبر و تقوا پيشه کرد. همان تقوايي که 
در وصيتنامه اش به ما توصيه کرد: »شهادت خوب 
اس��ت و تقوا بهتر، تقوايي که در قلب است و در 
رفتار بروز مي کند.« به نظرم تقواي او در زندگي 
مثال زدني است. آنقدر هر کاري را بجا و درست 
انجام مي دهد که در ۲6 سالگي شهادت روزي اش 
مي شود. عبادتش بجا، تفريحش بجا، خنده اش 
بجا، ورزش و درسش بجا بود. شهيد چنين انسان 

متعادل و پاکي بود. 
مطالعه اين کتاب را براي نس�ل جوان 
کش�ور چق�در ض�روري مي داني�د. 
مهم ترين پيام يا پيام هاي کتاب براي 

اين نسل چيست؟
من از شنيدن خاطرات شهيد روح اهلل حس خاص 
و عجيبي داشتم. س��عي کردم خاطرات جذاب 
ايش��ان را طوري روايت کنم ک��ه همه به خوبي 

ايشان و سبک زندگي او را بشناسند. بايد کتاب 
شهدا را خواند و درس گرفت. سختکوشي و نااميد 
نشدن، مبارزه با نفس، عاش��ق شدن براي خدا، 
پيشه کردن تقوا و زندگي کردن براي خدا همه 
اينها درسي از شهيدان به ماست. در اين صورت 
است که خداوند هم چگونه مردن ما را هم در راه 

خودش رقم مي زند. 
نوشتن اين کتاب چه اثري در زندگي 
شما داشته اس�ت؟ چقدر تحت تأثير 

محتواي آن قرار گرفتيد؟
به جرئت مي توانم بگويم ياد شهيد بعد از آشنايي 
با او و همسرش در بيشتر روزهاي زندگي همراه 
من بوده است. با خاطراتشان زندگي مي کنم. هر 
لحظه و هر اتفاق مرا به ي��اد خاطراتي که از اين 
شهيد شنيدم مي اندازد. در هيئت ها، در اماکن 
زيارت��ي، در مهماني ها حت��ي در روزمرگي هاي 
زندگي دائم به يادشان هس��تم. خدا توفيق داد 
که در جريان نوشتن زندگي اين شهيد بزرگوار با 
همسر شهيد دوست شدم که بسيار بسيار براي 
من ارزشمند است. من بارها به او گفته ام با اينکه 
ارتباط قلبي عميقي با ايشان دارم اما خاک پاي او 
هم نمي شوم. ارزش و مقام خانواده شهدا خيلي 
واالست. همانطور که امام فرمودند: خانواده شهدا 

چشم و چراغ اين ملت هستند. 
چقدر براي نوش�تن کتاب هاي ديگر 
در اي�ن زمينه انگي�زه داريد؟ منتظر 
پيشنهاد خاصي هستيد؟ يا خودتان 

سوژه اي براي نوشتن در نظر داريد؟
نحوه آشنايي من با اين شهيد کار خدا بود. اتفاقي 
که در قلبم افتاد و خدا کمک کرد و جلو رفتم. اين 
عقيده را ندارم حاال که کتاب اين شهيد تمام شد، 
به سراغ ش��هيد ديگر بروم اما دوست دارم براي 
ش��هدا کار کنم. جانم را هم فداي شهدا مي کنم 
اما معتقدم اول بايد خدا بخواهد که مهر شهيدي 
در قلبت بيفتد، بعد هم قسمت و روزي شما شود 
تا بتوانيد براي شهدا کاري انجام بدهيد. چندين 
پيشنهاد و کار بود اما فعالً در مرحله جدي نيست. 
خودم دوس��ت دارم کار نيمه تمام زندگي يکي 
از ش��هداي دفاع مقدس را که دوست پدرم بود 
به اتمام برسانم. ان شاءاهلل نوش��تن زندگي اين 
شهيد روزي ام ش��ود. بعد هم چشمم به دستان 
کريم خداوند است. هر کاري را که روزي ام کند، 
انجام مي دهم. فعاًل از نظر من کار شهيد روح اهلل 
قرباني هنوز تمام نش��ده اس��ت. خيلي مطالب 
خوب و جذاب تري از اين شهيد دارم که در قالب 
کتاب ۳00 صفحه اي »دلتن��گ نباش« نيامده 
است. دنبال اين هستم که اگر خدا بخواهد فيلم 
سينمايي يا سريال تلويزيوني بر اساس زندگي اين 
شهيد عزيز ساخته شود. با چند نفر هم صحبت 

کرديم که ان شاءاهلل نتيجه بخش باشد. 
محتواي کتاب قابليت فيلمنامه شدن 

را دارد؟
بله، هم کتاب و هم خاطراتي که در اختيار دارم و 
در کتاب نيامده است قابليت فيلم شدن را دارد. 

مق�ام معظ�م رهب�ري ب�راي کت�اب 

نباش« شما تقريظ نوشتند.  »دلتنگ 
قطعاً اين اقدام رهبري موجب استقبال 
بيشتر مخاطبان از کتاب شما خواهد 

شد. نظرتان در اين رابطه چيست؟
اينکه لطف ايشان بود. اين اتفاق آرزوي ديرينه 
من بود. هميش��ه با خودم مي گفتم حضرت آقا 
کتابخوان حرفه اي هستند. چطور ممکن است 
کتابي که اولين تجربه يک نويس��نده اس��ت را 
بخوانند و نظر بدهند اما اين اتفاق افتاد. حضرت 
آقا کتاب را خواندند و در ديداري که داشتيم به 
من فرمودند که خيلي خوب نوش��تيد. شنيدن 
اين جمله کوتاه از ايشان براي دنيا و آخرت من 
بس بود. همين ک��ه ايش��ان را از نزديک زيارت 
کردم، برايم بهترين حس دنيا بود اما خدا لطف و 
عنايتش را در حقم تمام کرد و حضرت آقا هم از 

کتاب تعريف کردند و هم بر آن تقريظ نوشتند. 
چه زماني متوجه اين اتفاق شديد؟

از دفتر ايشان زنگ زدند و گفتند رهبر فرمودند از 
شما تشکر کنيم. فهميدم که کتاب را خوانده اند. 
زماني هم که براي ديدار با ايشان رفتيم، فرمودند 
که در کتاب چيزي براي شما نوشته ام و همانجا 

گفتند که آن را به ما بدهند. 
چه حسي داشتيد؟

غيرقابل وصف است. اينکه رهبر انقالب کتاب را 
خوانده اند برايم بهترين حس دنيا بود. حال که بر 
آن تقريظ هم نوش��تند اين حس خوب و خوش 

مضاعف شد. 
مي خواهيم جزئيات بيشتري از ديدار 
ش�ما و همس�ر ش�هيد با مقام معظم 

رهبري را از زبان شما بشنويم.
سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۲۵  گوشي 
موبايلم زنگ خورد. شماره تماس گيرنده نوشته 
نشده بود. فقط عبارت شماره خصوصي درج شده 
بود. آقايي پش��ت خط گفت: من از بيت رهبري 
با ش��ما تماس مي گيرم، االن تم��اس را به آقاي 
محمدي وصل مي کنم. ايش��ان براي ش��ما يک 
پيغام دارند. وقتي عبارت بيت رهبري را شنيدم 
حالم دگرگون شد. وقتي آقاي محمدي گوشي را 
برداشت پرسيد: شما پديدآورنده کتاب ارزشمند 
»دلتنگ نباش« هس��تيد؟ گفتم: بله درس��ت 
است. ايشان گفتند: از طرف حضرت آقا پيغامي 
براي شما دارم. تشنه شنيدن پيغام شدم. گفت: 
حضرت آقا کتاب »دلتنگ نباش« را خواندند و 
فرمودند با شما و همسر شهيد تماس بگيريم و 
تش��کر کنيم. حال خودم را نمي فهميدم . اينکه 
رهبر جهان اس��الم از ما تش��کر مي کنند برايم 
غير قابل باور اما شيرين و دلچس��ب بود. بعد از 
پايان مکالمه با همس��ر ش��هيد تماس گرفتم. 
به او هم همين پيغام را رس��انده بودند. همس��ر 
ش��هيد خواس��تار ديدار با حضرت آقا شدند که 
گفتند پيگيري مي کنيم. صبح شنبه ۱۱ خرداد 
با ما تماس گرفتند و گفتند: براي حضور در نماز 
آقا بياييد. بعد از نماز ه��م ديداري با حضرت آقا 
خواهيد داشت. سريع خودمان را رسانديم. کتاب 
را هم با خودمان برده بوديم که حضرت آقا چيزي 
بنويس��ند. البته موفق نش��ديم کتاب را همراه 
داشته باشيم. با هماهنگي هايي که صورت گرفت 
به داخل رفتيم. صف اول نماز هم نشستيم. نماز را 
پشت سر بهترين رهبر دنيا اقامه کرديم. نماز که 
تمام شد، يکي از مسئوالن بيت از همسر شهيد 
و بنده خواستند که همراهشان برويم. با يکي از 
مسئوالن خانم که خيلي پيگير ديدار ما با حضرت 
آقا بود به راهروي پشت حس��ينيه رفتيم. براي 
مالقات با حضرت آقا لحظه شماري مي کرديم. از 
اينکه در چند قدمي ايشان بوديم حالمان خيلي 
خوب بود. حضرت آقا مش��غول صحبت با چند 
نفر از مس��ئوالن بودند. به ما که رس��يدند سالم 
کرديم . آق��ا با لبخند جواب س��الممان را دادند. 
آقاي محمدي گفت: ايشان همان هايي هستند 

که فرموديد با آنها تماس بگيريم. حضرت آقا به 
خاطر آوردند و با سر تأييد کردند. همسر شهيد با 
بغض گفت: آقا جان چهار سال است که روح اهلل 
شهيد شده و در اين چهار سال براي ديدار با شما 
لحظه شماري مي کردم. آقا دعا و تشکر کردند. رو 
به من گفتند: شما نويس��نده کتابي؟ گفتم: بله. 

گفتند: »خيلي خوب نوشته بوديد.« 
کس��ي که کتابخوان حرفه اي است اين جمله را 
در مورد کتاب »دلتنگ نب��اش« فرمود که اين 
واقعاً برايم لذتبخش بود. تشکر کردم  و از ايشان 
خواستم براي ما دعا کند. همسر شهيد گفت: چند 
روز قبل از شهادت همس��رم به من گفت صداي 
پاي ام��ام زمان)عج( را مي ش��نوم. آقا لبخندي 
زدند و فرمودند خوش به سعادتشان. دو انگشتر 
نصيب همسر شهيد شد و يک چفيه هم از ايشان 
به بنده رس��يد که توتياي چشم هايمان کرديم. 
به حضرت آقا گفتم ما کت��اب را آورده بوديم تا 
براي ما يادگاري بنويسيد اما اجازه ندادند همراه 
داشته باشيم. ايشان فرمودند: روي همان کتابي 
که خواندم چيزي براي شما نوشته بودم . ميگويم 
همان را به شما بدهند. گفتم: چه زماني؟ به آقاي 
محمدي اشاره کردند که کتاب را زودتر به ايشان 
بدهيد. واقعاً بهترين روز زندگي ام در تقويم رقم 
خورد و ۱۱ خرداد ۱۳۹۸ب��راي من بهترين روز 
شد. همه اين عنايت ها را مديون خداي مهربان که 
لطف و محبتش بي اندازه است و همچنين عنايت 

شهيد و دعاي خير پدر و مادرم هستم. 

کتاب را که مي خواندم، اين قس�مت 
براي من جالب بود که همس�ر شهيد 
مي گويد در س�فر به کربال حلقه هاي 
ازدواج خ�ود و همس�رش را به داخل 
ضريح ام�ام حس�ين)ع( مي اندازد و 
مي گويد: من روح اهلل را تقديم راه شما 
کردم، حاال اين حلقه ها را هم در راهت 
مي دهم. کتاب از کربال شروع و با کربال 
هم تمام مي شود. االن که شما در کربال 
هستيد، قطعاً اين صحنه برايتان مرور 

مي شود. اينگونه نيست؟
اتفاقاً وقتي به حرم رفتم ب��ا خودم فکر کردم که 
روح يک انس��ان چقدر مي تواند بلند باش��د که 
همسر جوانش را در راه امام حسين)ع( بدهد، بعد 
هم حلقه هاي ازدواجشان را که يادگاري بهترين 
روز زندگي اش است در اين راه تقديم امام کند؛ 
آن هم حلقه هايي که خيلي دوستش داشت و  به 
آنها دلبستگي داشت اما به راحتي از آن مي گذرد. 
با خود گفتم خداوند و امامان ما چقدر بعضي از 
افراد را دوست دارند که بهترين هاي زندگي شان 
را از آنها قبول مي کنند. خوش به حال ش��هيد و 
همس��رش که به قافله امام حسين)ع( رسيدند. 

البته کلي هم به حال خوبشان غبطه خوردم. 
چه مسائل و مش�کالتي در راه تهيه و 

تدوين و نگارش اين کتاب داشتيد؟
مشکالت که کم و بيش وجود داشت. بيشتر آن 
براي انجام مصاحبه ها بود. 4۷ روز بعد از شهادت 
روح اهلل کار را ش��روع کرديم. در آن روزها گاهي 
حال همسر ش��هيد خوب نبود، گاهي همرزمان 
و دوستان شهيد به شهادت مي رسيدند يا جانباز 
مي شدند که اين روند مصاحبه ها را کند يا متوقف 
مي کرد. بعضي از همرزم هاي ش��هيد در سوريه 
بودند و امکان مصاحبه با آنها وجود نداشت اما به 
لطف خدا مشکالت يکي يکي برطرف شد و کار 

به سرانجام رسيد. 
براي ترجم�ه اين کتاب ب�ه زبان هاي 

ديگر اقدامي شده است؟
چون ش��هيد قرباني مس��لط به دو زبان عربي و 
انگليس��ي بود، دوست داش��تم کتاب به اين دو 
زبان ترجمه مي شد اما با صحبت هايي که با مدير 
انتشارات کرديم قرار شد اول مخاطب ارزيابي کند 

سپس اقدام شود. 
کتاب شما سال 97 منتشر شده است. 
گزارشي از بازخورد انتشار اين کتاب 

نزد مخاطبان داريد؟
بل��ه، نظ��ر مخاطب��ان را در فضاي مج��ازي و 
غيرمجازي دنبال مي کنم. خدا را شکر استقبال 

خوبي صورت گرفته است. 
چرا »دلتن�گ نباش « را ب�راي کتاب 

انتخاب کرديد؟
شهيد روح اهلل قرباني يک انسان با روحيه لطيف و 
هنري است. دوست داشتم يک اسم هنري و خوب 

براي کتاب انتخاب کنم. چند اسم مطرح شد اما 
خيلي خوب نبود. تا اينکه خاط��ره گلبرگ الي 
کتاب را براي مدير انتشارات تعريف کردم. ايشان 
هم کمي اسم ها را باال و پايين کردند و در نهايت به 
»دلتنگ نباش« رسيديم. خاطره گلبرگ ها اين بود 
که بعد از شهادت شهيد قرباني، وقتي همسرش به 
خانه مي رود، از سر دلتنگي سراغ کتابي مي رود که 
اولين هديه شهيد به او بوده است، کتاب را که باز 
مي کند مي بيند روح اهلل روي گلبرگ گل برايش 

نوشته است: » عشق من دلتنگ نباش.« 
کتاب جديدي در دست اقدام داريد؟

فعالً خير. 
فکر مي کنيد کتاب ه�اي حوزه دفاع 
مقدس و جبهه مقاومت چقدر مي تواند 

در اين فضاي جامعه تأثيرگذار باشد؟
تأثيرش براي ش��خص خود من که بس��يار زياد 
بود. عمده ش��ناخت من از شهدا و انقالب و دفاع 
مقدس از طريق مطالعه اين نوع کتاب ها به دست 
آمده اس��ت. کتاب هايي که بعض��ي از آنها واقعاً 
سرنوشت ساز هستند و مي توانند مسير زندگي 
انسان را تغيير دهند. خودم را به اذن اهلل هدايت 
شده دست شهيد ابراهيم هادي از کتاب »سالم بر 
ابراهيم« مي دانم. در دوران نوجواني کتاب سالم 
بر ابراهيم را خواندم که مسير زندگي ام را عوض 
کرد. عاشق شهدا شدنم را مديون شهيد ابراهيم 
هادي هس��تم. فکر مي کنم افراد زيادي هستند 
به ويژه از نسل جوان که ادبيات دفاع مقدس در 

زندگي آنها بسيار تأثير گذاشته باشد. 
مي توانيد چگونگي تأثير آن کتاب را بر 

خودتان بيشتر توضيح بدهيد؟
نوجواني دوره حساسي است. معموالً افراد در اين 
دوره زياد بر سر دوراهي قرار مي گيرند. بايد يکي 
را انتخاب کنيد که انتخاب هر راه در سرنوش��ت 
آينده تعيين کننده است. تربيت درست و ديني 
خانواده ها در اين دوران بس��يار تأثيرگذار است. 
من در اين دوران با خانواده زياد به مسجد الشهدا 
بزرگراه شهيد محالتي مي رفتم. يک شب جمعه 
که براي دعاي کميل رفته بوديم کتاب سالم بر 
ابراهيم را ديدم. خريدن آن کتاب همان و زير و 
رو ش��دن زندگي ام همان. با شهدا غريبه نبودم. 
دوست پدرم شهيد شده بود و با او مأنوس بودم. 
اما خواندن کتاب سالم بر ابراهيم و سفر راهيان 
نور که چند سال بعد قسمتم شد، نقطه طاليي 
زندگي ام ش��دند اما مي خواهم بگوي��م که خدا 
شهيد ابراهيم هادي را آفريد براي هدايت تعداد 
زيادي از بنده هايش. خيلي ها را ديدم که به اذن 
خدا هدايت شده دست ش��هيد هادي بودند. با 
افتخار بنده هم يکي از آنها هس��تم. تا جايي که 
خدا روزي ام کرد اکنون در مورد زندگي يکي از 

بنده هاي خوبش قلم بزنم. 
عملکرد فعاالن فرهنگي را در ايجاد يا 
تغيير وضعيت فرهنگي جامعه چگونه 

ارزيابي مي کنيد؟
خأل وجود فعاالن فرهنگ��ي انقالب را در صدا و 
سيما و سينما به شدت حس مي کنم. هميشه با 
خودم فکر مي کنم کاش مي توانستيم از ظرفيت 
عظيم تلويزيون و سينما در احياي ارزش هاي 
ديني و انقالبي بيش��تر استفاده کنيم. مي توانم 
بگويم که برآورد من اين اس��ت که تاکنون تنها 
۳0 درصد از اين ظرفيت استفاده شده است. تا 
وقتي ش��خصيت و داس��تان ها با عشق حقيقي 
و واقع��ي را در روزگار خ��ود داريم چرا س��راغ 
س��وژه هاي خيالي که اغلب تکراري ش��ده اند 
مي رويم؟ در همين زندگي شهداي مدافع حرم 
اتفاقاتي افتاده که از هزاران داستان و فيلم هاي 
خيالي جذاب تر و جالب تر اس��ت. خيلي ها باور 
نمي کنند که چني��ن اتفاقاتي در زندگي واقعي 
افتاده باش��د. اما زندگي اينها پ��ر از حقيقت و 

واقعيت هاي جذاب است.

گفت وگوي »جوان« با نويسنده کتاب »دلتنگ نباش« که تقريظ رهبر انقالب بر آن اخيراً منتشر شد

تأييد »آقا« براي دنيا و آخرت من بس است
   زينب امجديان

روح اهلل قربان�ي از ش�هداي مدافع حرم اس�ت ک�ه ۱۳ آبان 9۴ در س�وريه به 
ش�هادت رس�يد. کتاب »دلتنگ نباش!« که س�ال گذشته توس�ط انتشارات 
»روايت فتح« ب�ه چاپ رس�يده، حاصل مصاحبه هاي نويس�نده با همس�ر و 
نزديکان شهيد است. رهبر انقالب پس از مطالعه در تقريظي مرقوم فرمودند: 
» بس�مه تعالي. س�الم و رضوان خدا بر ش�هيد عزيز روح اهلل قرباني. از همسر 
شهيد بايد تشکر شود به خاطر فرستادن اين کتاب و از ايشان و خانم مواليي 
به خاطر تدوين اين اثر.« ۱۱ خردادماه امسال هم نويسنده کتاب همراه همسر 
ش�هيد با رهبر معّظم انقالب ديدار کردند. رهبر انق�الب در اين ديدار از کتاب 
و قل�م نگارنده، تقدير و از همس�ر ش�هيد تجلي�ل کردند. زين�ب مواليي که 
کارشناسي جغرافيا و برنامه ريزي روستايي از دانشگاه تهران دارد، از کربالي 
معلي در گفت وگو با »ج�وان« از چگونگي نگارش »دلتن�گ نباش« مي گويد.

از دفتر آق�ا زنگ زدن�د و گفتند 
ايش�ان فرمود ه اند از شما تشکر 
کني�م. فهمي�دم ک�ه کت�اب را 
خوانده اند. زماني هم که براي ديدار 
با ايش�ان رفتيم، فرمودند که در 
کتاب چيزي براي شما نوشته ام و 
همانجا گفتند که آن را به ما بدهند.  
غيرقابل وصف است؛ اينکه رهبر 
انقالب کت�اب را خوانده اند برايم 
بهترين حس دنيا بود. حال که بر 
آن تقريظ هم نوشته اند اين حس 

خوب و خوش مضاعف شد

خ�أ وج�ود فع�االن فرهنگي 
انقالب را در صدا و سيما و سينما 
به شدت حس مي کنم. هميشه 
ب�ا خ�ودم فک�ر مي کن�م کاش 
مي توانس�تيم از ظرفيت عظيم 
تلويزي�ون و س�ينما در احياي 
ارزش هاي ديني و انقالبي بيشتر 

استفاده کنيم

   متن تقريظ رهبر انقالب بر کتاب »دلتنگ نباش«
سالم و رضوان خدا بر شهيد عزيز روح اهلل قربانی.

 از همسر شهيد بايد تشکر شود به خاطر فرستادن اين کتاب و از ايشان و خانم مواليی به خاطر 
تدوين اين اثر.         ۹۷/۹/۲۸
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