


 بار الها دوست می دارم تو را                               
 تو با جان و دل من آشناای 

 ای خدای بی شریک و بی قرین                               
 میان دوستانم بهتریندر 

 نام زیبای تو را دارم به لب                      
 می گویم تو را هر روز و شبشکر 

 از برایم آفریدی رایگان                                    
 پدر، هم مادر بس مهربانهم 

 این زبان و چشم وگوش و پا و دست        
 از لطف تو هر نعمت که هستدارم 

 مهربانا ای خدای خوب من                      
 ای تو این همه نعمت به منداده 



 کردیم، گفتگو مصنوعی هوش درباره کمی گذشته یجلسه در
 یادگیری، توانایی یعنی مصنوعی هوش خلق برای دانشمندان

 دربرابر مناسب واکنش و گیری تصمیم و تحلیل تجزیه
 انجام انسان هوش و مغز روی زیادی مطالعات اتفاقات
 دانشمندان بزرگ آرزوهای از یکی گذشته سال 20 در دادند،
 هایپروژه مدت این در بوده، انسان مغز سازی شبیه جهان

 یکی که شد، کار به شروع جهان کشورهای در علمی مختلف
-اون  بود، 2005 سال در «برین بلو پروژه» هاآن بزرگترین از
 صحرایی موش یک مغز عملکرد سازی شبیه با را کارشون ها

 مصنوعی سلول یک توانستند 2008 سال تا و کردند شروع
 مدل بتونند  2023 سال تا که کردند بینی پیش و کنند درست
 بیلیون یک پروژه این کنند، سازی شبیه را انسان مغز سلولی
 .داشت هزینه برآورد یورو

یکک تکیم متشککل از   2014البته این تنها پروژه نبود، در سال 
مرکککز تحقیقککی کشککورهای مختلککف در   ۸۰محقککق از  ۲۰۰

سراسر دنیا با بودجه یک و نکیم میلیکارد دیری پکروژه شکبیه 
 .کردندسازی مغز انسان را شروع 



 دانشمندان که بود رسیده اون زمان بایخره گویا
 در ببینند، را خودشون هایتالش و زحمات مزد
 10 از بیش منچستر دانشگاه محققان 2018 سال
 ابر دیر میلیون ۱۹.۵ بودجه با کشیدند، زحمت سال

 که ایتراشه هسته هزار از متشکل ساختند رایانه ای
 یک در و دارد متحرک قطعه میلیون ۱۰۰  تراشه هر

 عملکرد تواندمی و گیردمی جای بزرگ ساختمان
 .کند سازی شبیه را انسان مغز
 تیم یه آدم بچه یه مغز سازی شبیه برای یعنی

 نزدیک و متبحر دانشمند چندین از متشکل تحقیقی
  دیر هر احتساب با یعنی هزینه، دیر میلیارد 20 به
 200.000.000.000.000 مغز یه تومان هزار 10

 ؛خورهمی آب براشون تومان
 شد بحث گذشته یجلسه در که ایمصنوعی هوش بحث و هاربات ساخت در بفرمائید تصور شما حای
 احتیاج شد گفته که آوری سرسام مبلغ بر عالوه بشه، پیاده ربات یه برای سیستم این بخواهد اگر

 باشه، داشته قطعه میلیون هزاران با کامپیوتر از پر بزرگ بسیار مرکزی ساختمان یه رباتی هر هست
 !درسته؟ شهنمی جا که ربات سر روی حجمی همچین یه قطعا  
 چند بشه، مصرف انرژی و برق یزمه چقدر سیستمی همچنین کردن کار روز یک برای که بماند حای
  برای همه و همه !!!شهمی تجهیزات از دارینگه و مراقبت هزینه وچقدر داره نیاز نیرو و پرسنل تا

 !!انسان یک مغز سازی شبیه



 لقمه دو با هم را آن انرژی و فرموده عطا چنینی این مغز یه شما و ما از کدام هر به مهربان دانای خداوند
 آسون آنقدر هم را آن دارینگه و مراقبت و کرده تأمین خورشت پلو بشقاب دو و شیرین چایی پنیر و نون
 .نداریم نیازی دیگه کس هیچ به خودمون از غیر که کرده
 خداوند هاینعمت
 را چشم قبل یجلسه است، صورت همین به کنیم نگاه که  را بدن اعضای از کدام هر ! من خوب دوستای
 را؛ مغز این و گفتیم

 ما به شکل زیباترین و بهترین به بوده ما نیاز مورد که هرچه داده، فراوانی های نعمت ما به حکیم خداوند
 ولی  تونیمنمی بشماریم را داده ما به خداوند که هایینعمت تک تک بخواهیم اگه که نحوی به کرده عطا

 توجه خودمون هایداشته به اینکه بجای ببینیم، را لیوان خالی نیمه همیشه که کردیم عادت ماها از بعضی
  هست، چشمامون جلوی هانداشته همیشه کنیم

 !حکایت اگر خودت باشی از همه چیز برتری
 آهنگری تو که شما سال و سن هم نوجونی یه روز یه

 چرا خدا :گفت پدرش به کردمی کار خودش پدر پیش
 ضعیف آهنگر بچه یه من آفریده؟ آهنگر بچه را من

 عمر آخر تا و کارم، مشغول پدرم آهنگری در و هستم
 با روز هر و کرد خواهم زندگی آتش و دود میان هم
 خدا کاش ای .کوفت خواهم آهنگری سندان   بر پتک
   !آفریدمی خورشید را من



 و تابد می جا همه بر است، ترقوی چیز همه از خورشید آخه :گفت پسرم؟ چرا :پدرگفت
 !کنهمی گرم و روشن را جا همه و رسهمی جا همه به نورش

 فراموش را زمستان ابری و سرد روزهای تره، قوی هم خورشید از َابر ولی :پدرگفت
 !برسه زمین به خورشید نور ذارننمی و گیرند می را خورشید جلوی ابرها که کردی
 .بزرگ و قوی ابر یه شدم،می ابر کاش ای پس :وگفت کرد فکر اندکی پسر

 پسر کنند، جابجا را ابرها راحتی به تونندمی بادها تره،قوی هم ابر از باد ولی :پدرگفت
 دهد تکان را چیزی هر تواندمی که قدرت پر و قوی باد یه بودم باد کاش ای پس :گفت

 .برود بخواهد که هرجا و
 سر هاکوه تونه،نمی را ها کوه ولی کنه جابجا تونه می را هرچیزی باد پسرم :گفت پدر
 جابجا را کوه ای ذره تونندنمی هم هاطوفان ترینقوی و ایستادند محکم خودشون جای
-می همین دنبال ابتدا از آری بودی، من راهنمای همیشه تو جان پدر :گفت پسر کنند،
 !بودم کوه من کاش ای متشکرم، تو از گشتم،
 تره، محکم و تر قوی کوه از آهن ولی هست قوی و محکم خیلی کوه درسته :گفت پدر

 پسر کنند،می را کوه و تراشندمی را کوه سخت هایسنگ آهنی یتیشه با اینکه نشانه
 آهن داشتم، دوست است، عالم این در چیز ترینمحکم آهن فهمیدم، که حای پس :گفت
 هر به تواندمی و رود،نمی بین از و شکندنمی که چیزی ترین،قوی و ترین محکم بودم،
 کوه جان به زخم و تیشه گاهی بشکند، را جنگل درختان و باشد تبر گاهی درآید، شکلی
 آفریده آهن را من خدا کاش ای درآورد؛ پای از را دشمنان و شمشیر و تیر گاهی و بزند
 !بود
 بود گذاشته آهنگری سندان روی که  آهنی تکه به محکمی یضربه سنگین پتک با پدر
-درمی شکلی هر به را آن آهنگر و شودمی نرم آهنگر دستان در آهن ولی :وگفت زد

 آورد؛

اگر خودت باشی از ! اگر خودت باشی بهترینیپسرم :گفتبعد رو به پسرش کرد و 
 !چیز برتریهمه



 ناسپاسی علت
-می طلبکار خدا از کنیممی نگاه نداریم که چیزهایی به فقط و کنیمنمی توجه خودمون هایداشته به وقتی
 چیز یه اگه که نیست حواسمون ناسپاسی؛ به کنیممی شروع خداوند سپاس   و کردن شکر بجای و شیم

 نعمتی بخواهیم اگه یعنی هست، شکرگذاری راهش نداریم چیزی اگه اتفاقا   و داریم، چیز هزاران نداریم
 پیشین هاینعمت گذار شکر که است این راهکارش باشیم داشته اختیار در را خداوند هاینعمت از دیگر
 فرماید؛ عطا ما به دیگر هایینعمت خداوند تا باشیم،
-نعمت خداوند- باشید هایشنعمت دان قدر و- کنید شکر را خدا اگر»:فرمایدمی کریم قرآن در خداوند
 که هایینعمت از محرومیت و - الهی عذاب کنید ناسپاسی و کفران اگر و کندمی شما نصیب بیشتری های
 «شهمی شما نصیب- دارید

 که هایینعمت خاطر به را خداوند وقتی » :فرمایدمی السالم علیه الحسین اباعبدالله الشهدا سید حضرت
 عطا نعمت شما به هم آینده در خداوند شهمی باعث کنیدشکر بودید برخوردار هااون از گذشته در داریدو
 «.شوید برخوردار هم الهی هاینعمت دیگر از و بفرماید
 کنیم، شکر داده بهمون که فراوانی نعمت همه این خاطر به را خدا اینکه بجای نداریم را چیز یه وقتی

   .دیممی دست از را داریم که هم چیزهایی اون از بعضی حتی نتیجه در کنیممی ناسپاسی



 هفتگانه عجایب حکایت
 نوشتن به شروع آموزان دانش . بنویسند وار فهرست را جهان هفتگانه عجایب تا خواست آموزان دانش از معلمی
 این به ها آن بیشتر اما نبود یکی ها جواب همه که آن با . کرد آوری جمع را ها آن های نوشته معلم سپس . کردند
 ... و چین بزرگ دیوار ، اسکندریه فانوس ، محل تاج ، مصر اهرام : بودند کرده اشاره موارد

 دانش از یکی ؟ است کسی چه مال سفید کاغذ این : پرسید معلم . خورد می چشم به سفیدی کاغذ ها نوشته میان در
 و دانان فیزیک از یکی فرزند که ، دختر ؟ ای ننوشته چیزی چرا دخترم : پرسید معلم . برد بای را خود دست آموزان
 .بنویسم را کدام دانم نمی  من و هستند زیاد خیلی ، جهان در موجود عجایب : داد جواب ، بود دانشگاه معروف اساتید
 .کنم کمکت بتوانم شاید ، بگو من به است ذهنت در چه هر ! خوب بسیار : گفت معلم

دیدن ، شنیدن ، : به نظر من ، برخی از عجایب هفتگانه ی جهان عبارتند از : در این هنگام دخترک مکثی کرد و گفت 
 ....احساس کردن ، بوییدن ، لمس کردن ، چشیدن ، خندیدن ، عشق ورزیدن و 



 !بگرد و پیدا کن: بازی
 ببینند خوب را یکدیگر بگذارید کنید، انتخاب را نفر دو
 از یکی چشم بسپارند، خاطر به خوب را هم جای و

 چند و ببندید، تمیز و نرم یپارچه با را آموزان دانش
 نفر که بخواهید او از و بچرخانید خودش دور سری،
 کند، پیدا را دیگر

 چشمش که کسی توانند می آموزان دانش سایر :تذکر
 دوم نفر ولی کنند راهنمایی کردن صحبت با را بسته
 .ندارد حرکت و صحبت حق
 

 .مسابقه را بین چند گروه دو نفره اجرا کنیداین 



 نعمت وجود و اشرف مخلوقات بودن
 
 

-نمی خدا اگه یعنی ،است جهان تمام و ما خالق خداوند من، عزیز   دوستان ببینید
 چرا بگیم تونستیمنمی هم کدوم هیچ نبودیم، اینجا این ما آفریدنمی را ما و خواست
 طلبی کسی از و است کار طلب که کسی چون نیافریدی؟ را من و آفریدی را فالنی
  چرا؟ بگوید تواندمی دارد
 
 

 باید که است بخشیده انسان ها ما به بزرگی و فراوان نعمت های مهربان خدای
 .گوییم سپاس نعمت ها این بابت را خدا و آوریم جا به را آن ها شکر



 های ظاهری و باطنینعمت

 و دانش مانند باطنی نعمت های تندرستی و سالمتی مانند ظاهری نعمت های بر عالوه مهربان و خوب خدای
 .بدانیم را آن ها قدر باید که است داشته ارزانی ما به نیز را ایمان

 
 دانیم که اون را از دست بدیمقدر نعمت را میوقتی 

  تا ماهی هست، آب در که ایماهی مثل نداریم، را قدرش ولی هستیم الهی هاینعمت در غرق هاوقت خیلی
 بزنن آب از خوادمی دلشون دائما   ها ماهی از بعضی دیدید نمی داند، را آب قدر هست، آب در که زمانی
  .فهمند می را آب قدر افتندمی بیرون آب از وقتی ولی خبره چه بیرون ببینن بیرون

 به اصال   که هستند خداوند هاینعمت از بعضی هستیم، طور همین خداوند هاینعمت مقابل در ماهم
 چه هستند، ارزش بی و افتاده پا پیش خیلی ما نظر به و نداریم توجه هااون به اصال   و نمیان ما نظر
  خداوند؛ شاکر و قدردان هااون بابت بخواهیم اینکه به برسه



 دهانآب 
 مهمی چیز اصال   و هست اهمیت بی و ارزش بی خیلی ظاهر به دهن، آب
  افتاد؟می اتفاقی چه نبود اگه دونیدمی واقعا   ولی رسهنمی نظر به

  پائین و شهمی نرم که هست دهان آب با صبحانه پنیر و نون یلقمه
 دهن آب و شهمی کم بدن آب که گرما تو رمضون ماه دیدید ،می ره
 سوزش و سرفه دچار و شهمی سخت برامون زدن حرف شه،می خشک
 از دهان خشکی از ناگهان گرمه هوا که اوقات گاهی دیدید شیم،می گلو

 .بود همین روزمون و حال همیشه نداشتیم دهان آب اگه پریممی خواب
 کردن کار و زدن حرف موقع شد؟می چی بود زیاد دهن آب اگه حای
 !شدمی سرازیر دهانمون یگوشه از آب...و

 !بود مزه بد دهنمون همیشه شور؟ یا ترش یا بود تلخ دهن آب اگه
 دیگه و شکستمی گلومون به خواب موقع بود؟ شیرین دهنمون آب اگه

 ای شیرینی هیچ خوردن از و نداشتیم ای شیرینی هیچ خوردن به تمایلی
 .بردیمنمی لذت
 یادمون وقتی از و همیشه چون ولی هستیم الهی هاینعمت در غرق ما

 خدایی اگه ولی نمیاد، نظرمون به خیلی پس داشتیم را هانعمت اون میاد
  .شیممی اهمیتش و ارزش متوجه بشه گرفته ازمون هانعمت این نکرده



 اختالل خواب

 15 حدود که هست ساله 30 جوون یه گیالن استان اشرفیه یآستانه شهرستان در
 اون ولی باشه جالب و جذاب شاید ظاهرش بخوابه، تونهنمی کنهمی هرکاری ساله

 و دوستان و برادر مادر، پدر، هستند، خواب همه وقتی داره؛ خواب آرزوی جوون
 خوابت و هستی هم خسته بشی، کالم هم و صحبت هم باهاش که نیست کس هیچ
 ساواک های شکنجه از یکی زجرآوره، واقعا نبره، خوابت کنیمی کاری هر ولی میاد
 نمیذاشتن اقرار، به کنند وادارشون و بکشن حرف افراد از اینکه برای بوده، این

 ...و آب پاشیدن و صدا و سر با گیرهمی خوابت تا و بخوابی نذارن اگه بخوابند،
 اعتراف هم نکردی که کارهایی همه به شب سه دو بعد راحت خیلی کنند بیدارت

 دارویی هر و کنهمی هرکاری که شده ایبیماری گرفتار جوون این حای !کنیمی
 شما و ما که بزرگیه هاینعمت اون از یکی خواب این بره،نمی خوابش می خوره
 .نمی دانیم را قدرش و بخوابیم تونیممی راحتی به بحمدالله
 گندم آرد به حساسیت

 این شنیدن از ماها از خیلی شاید ک داشت حساسیت نان به ما آموزاندانش از یکی
 به بود یزم و شدمی بد حالش خوردمی نان تا فرد این اما ک بگیرد مان خنده حرف

 خیلی بود، شده سخت خانواده اش و خودش برای زندگی کال   کنه، مراجعه بیمارستان
 نان از تونستنمی چون تونست؛نمی ولی بیاد روزه چند اردوهای ما با داشت دوست

 کنه، استفاده بود نون پودر یا گندم آرد توش که غذایی هر و بیسکوئیت و کیک و
 هم کوبیده کباب تو چون شد، بد حالش و خورد کوبیده کباب روز یه که رهنمی یادم
 نعمت این قدر و خوریممی را غذایی هر راحتی به بحمدلله ما .بودند ریخته نون پودر
 .نمی دانیم را
 



 قرار بی پای

 بیماری اصال قرار، بی پای سندروم اسم به هست بیماری
 خوابهمی وقتی شخص زجرآوره، واقعا ولی نیست خطرناکی

 راه پاش روی داره عنکبوت یا سوسک مثال   که کنهمی حس
 چند خدا بندگان این زنه،می نیش را پاش داره حتی یا رهمی

 آرزوی و شنمی بیدار خواب از وحشت با خواب طول در مرتبه
 صبح تا شب راحت بحمدالله ما دارن، را راحت خواب داشتن

 .نمی دانیم را نعمت این قدر و خوابیممی
 عروق گرفتگی

 می کیلومتر هزار 96 حدود انسان بدن های رگ مجموع طول
 6/5 حدود انسان قلب و است زمین دور برابر 5/2 که شود
 همه در بار 3 دقیقه هر را دارد وجود بدن در که خون لیتر
 یک از کمتر به هامویرگ قطر آورد، می در گردش به بدن

 از متر سانتی یک از کمتر بفرمائید تصور حای  .رسدمی میلیمتر
 شخص بگیره، مغز هایرگ  از متری کیلو هزار 96 مسیر این
   شه؛می مرگ دچار نشه برطرف گرفتگی اگه و رهمی کما تو



 شرایطی که به نفع ماست
 امید قطع ازش هاپزشک و بشه مغزی سکته دچار شما خواهر و برادر یا مادر یا پدر مثل شما نزدیکان از یکی اگه حای
 خانواده این چقدر پزشک این کردن پیدا !بده نجات مرگ از را بیمار تونهمی که کنید پیدا را خاص پزشک یه ولی کنند
 کنه؟می خوشحال را

 رید؟  حای اگه این پزشک دور باشه و رفتن پیشش زحمت داشته باشه،  پیشش می
 دید؟  اگه این پزشک پول زیادی بخواد بهش می

 حای اگه شما پول نداشته باشید حاضرید برای پزشک چکار کنید تا بیمارتون را مداوا کنه؟
خوام ولی من یه سری  شروط دارم که باید بیمار قبول کنه؟ این حای اگه یه پزشک بگه من هیچ پولی از شماها نمی

بسیار اهمیت داره مثل اینکه بگه  من  این بیمار را مداوا دوباره اش ها هم در واقع برای سالمتیش و بیمار نشدن شرط
 .....کنم به شرط اینکه بعد از اینکه خوب شد می

   !نخوره را هااین و بخوره را غذاها این باید باشه داشته را من غذایی یبرنامه عمرش آخر تا1.

 نیم حداقل باید منظم یبرنامه با هم شب و ظهر ! کنه صبحگاهی ورزش ساعت نیم و بشه بیدار زود صبح روز هر2.
 !باشه داشته روی پیاده ساعت

  مهلکه سم براش عصبانیت و استرس چون بذاره، کنار را دیگران با درگیری و دعوا و عصبانیت بده قول باید3.
 ...و بخوره غذا وعده دو باید روز در و کنه خوری پر نباید

 !کند استفاده هااون از نباید عمر آخر تا و داره ضرر برایش الکلی مشروبات و سیگار4.

 !باشد داشته آرومی زندگی بدهد قول و کند فراموش باید را استرس پر کارهای و معامالت5.
 هایی بذاره که به نفع خود بیمار هست؟شه که رایگان فقط شرطبه نظرتون اصال همچین پزشکی پیدا می

 گید؟ پذیرم به پزشک چی میحای اگه بیمار بگه من این شرایط را نمی
تاش  2کنم و ها را قبول میتا از این شرط 4شه که این شرایط را قبول نکنه؟ یا بگه من اصال  به نظرتون کسی پیدا می

 !  کنمرا قبول نمی
 افته؟ اگه یه نفر بعد از عمل و جراحی دکتر زیر قولش بزنه و فقط یه شرط را زیر پا بذاره چه اتفاقی براش می



 دلیلی به فقط شرایط این پذیرش بر دکتر اصرار باشیم، داشته توجه باید که است این مهم بسیار ینکته
 و هاحرف که گویدمی عقل و گذاردمی را شروط و شرط این بیمارش سالمتی برای دکتر و بوده او زیاد دلسوزی
 . بپذیریم اگر و اما بدون تماما   را پزشک نکات

 و گرده می بر بیمار به ضررش و بینه نمی آسیبی هیچ بیمار کردن بدقولی یا کردن سرپیچی از دکتر درواقع 
 . داره شرایط بر اصرار او جان نجات و بیمارش راهنمایی برای دکتر صرفا

 ما به بخواهیم او از اینکه از قبل و ابتدا از را همه و همه ...و زندگی و گوش چشم و مغز و قلب متعال خداوند
 یزمه آخرتمون و دنیا سالمت و سعادت برای و خودمونه نفع به هااون رعایت که گفته را شرایطی فقط و داده
 :فرموده خداوند :مثال  
 دنیا سالمت برای حرام خوردن چون !نزنید حرام های نوشیدنی و غذاها به لب و بخورید حالل غذاهای از •

 خدا و شهمی کم خداوند خدایی از چیزی بخوریم حرام غذای همه اگه حای) است، خطرناک شما آخرت و
 !(کنهمی ضرر

 قیامت فردای تا بیاورید بجا را منکر از نهی و معروف به امر زکات و حج و روزه نماز مثل الهی واجبات•
 (کنه؟می کم خداوند از یا اضافه خدا به چیزی ما نخوندن یا خوندن نماز واقعا  )نباشید خالی دست

 !نکنید فراموش را یکدیگر به خدمت و احسان و باشید مهربان هم با و کنید کمک یکدیگر به•
 را غارت و قتل !نکنید دزدی !نزنید تهمت یکدیگر به !نکنید مسخره را یکدیگر !نکنید غیبت !نگوئید دروغ•

 !کنید ترک
 برطرف قانونی ازدواج راه از را خودتان جنسی نیازهای و باشید نداشته حرام نگاه یکدیگر مادر و خواهر به•

 !کنید
 ....و•

 



های ها در واقع به نفع خودمون و برای خودمون هست، مثل شرطاین شرطتمامی 
 ؟پزشک و جراح قلب، واقعا  اگه کسی این شرایط را نپذیره بهش چی باید گفت

 

چه اتفاقی ! ها را قبول دارم و بعضی را قبول ندارماگه کسی بگه من بعضی از این شرط
 گید؟افته و شما چی بهش میبراش می

 

 است بشر راهنمایی برای واقع در دارد متعال خداوند که دستوراتی و شرایط این تمام
 و نفع هیچ سرپیچی یا و پذیرش با ای و آخرت، و دنیا در سعادت به رسیدن برای

 دستورات این بر اصرار بشر نجات برای صرفا خداوند و رسدنمی خداوند به ضرری
   .دارد

 .منبع کائنات کافر گردد     بر دامن کبریاییش ننشیند گردگر 
 



 پایانیمناجات 
 شکرت که پنجره دلم را به سوی تو باز می کنم و خدایا

 «خدایا شکرت». هوای مهربانی تو را نفس می کشم
 پروردگارا شکرگزارم که یک بار دیگر چشمانم دنیای

 «خدایا شکرت». زیبایت را می بیند
 شکرگزارم بابت تک تک سلول های بدنم، بابت تک تک

 «خدایا شکرت». تپش های قلبم و بابت تک تک نعمت هایت
خدایا شکرت که به من و خانواده ام سالمتی دادی  . 

 «خدایا شکرت»
 خدایا شکرت هر  روز نعمت های بیکرانت را وارد زندگی م

 «خدایا شکرت». می کنی و یک نگاه قشنگ بهم می بخشی
 خدایا شکرت که هر لحظه مرا به مسیر درست و راه راست

 «خدایا شکرت». هدایت می کنی
 خدایا شکرت که ایمان و باورم را روز به روز قوی تر

 «خدایا شکرت». می کنی
 خدایا شکرت که از جایی که فکرش رو هم نمی کنم به من

 «خدایا شکرت». کمک می کنی
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