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روی
مفهوم «راهپیمایی اربعین» به معنی پیاده ِ
زائـران و عاشـقان امامحسـین(ع) از محـل
مناسبت روز
ِ
سـمت بـارگاه مقـدس ایشـان
زندگیشـان بـه
بـرای عـرض ارادت و تجدیـد عهـد در چهلمین
روز از شـهادت او و خانواده و یارانش ،در شـیعه،
شوروحالوصفناشدنیمیآفریندووحدتوهمبستگیدرکنار
از خودگذشـتگی و بذل جان و مال بـه همراه دارد ،چـرا که جلوهای
از تـداوم قیـام حسـینی در تاریـخ اسـت .دشـمن هـم در مواجهه با
ایـن گردهمایـی ،دچـار رعـب و وحشـت میشـود چـرا کـه وحـدت
حاصـل از آن ،حـول عـزت و آزادگـی بنـا شـده اسـت و انسـانهای

بسـیاری از ادیـان و ملیتهـای مختلف را بهواسـطه جاذبه حسـین
بن علی(ع) در مسیری به دور از مادیات و نفسانیات ،زیر یک بیرق
و پرچم جمع میکنـد .آنان که توفیق داشـتند و در این مسـیر قدم
برداشتند ،روحشـان با معارف حسینی صیقل میخورد؛ بنابراین
مهم اسـت پس از بازگشـت از این سـفر معنوی ،دسـتاوردهای گام
زدن در ایـن راه را در خویـش حفـظ و تقویـت کننـد .از سـوی دیگـر
آنان که به هر دلیلی از این ضیافت و گردهمایی بزرگ جاماندهاند،
اگر به ریسـمان زیـارت اربعین دسـت بیاویزند ،اثرش کـم از حضور
راهپیمایـی باشـکوه اربعیـن را
در پیـادهروی نیسـت .منتهـا چـه
ِ
تجربـه کردهایـم و چـه بـه هـر دلیـل ،هنـوز طعـم ایـن لـذت معنـوی
را نچشیدهایـــم ،اگـر بـا حضـور قلـب و ایمـان و صداقـت بنگریـم،

قدم زدن بر اقیانوسی آرام

ِ
انسـانیت توسـت و دقیقا به همین دلیل اسـت که
به احترام
پیروان هـر دیـن و آیینـی ،وقتـی چنیـن فضـا و رفتارهایی را
تجربـه میکنند ،تـازه بـه شـیرینی و لـذت احترام گذاشـتن
بـه انسـانیت ،ایثـار ،فـداکاری ،خدمـت بیچشمداشـت بـه
همنوع و صفات عالیـه اخالقی از این دسـت ،پـی میبرند و
شیفته مرام و مسلک امامحسـین(ع) و پیروانش میشوند.
بخـش مهمـی از شـکل گرفتـن چنیـن فضایـی ،بـه تربیـت
اهالی عـراق از کودکـی برمیگردد .عراقیهـا از بچگی یاد
میگیرنـد حتـی اگر تمـام سـال درگیـر روزمرگی هسـتند،
یکدهـه در سـال ،بـه تاسـی از امامحسـین(ع) و یارانـش،
خودشـان را وقف زائران امامحسین(ع) کنند و مدلی دیگر
از زندگی را بچشـند .روی همینحسـاب ،روحیـه عراقیها
مداحی
در ایـن روزها ،چیزی شـبیه معجزه اسـت .بارهـا در
ِ
هیئتهـا میخوانیـم و میشـنویم کـه« :عشـق حسـین
اسـت ،چههـا میکنـد!» و در راهپیمایـی اربعیـن اسـت کـه
بهشـکل عینـی میبینیـم :عشـق حسـین ،معجـزه میکند!
معجـزهای کـه گرمـا و نـور و معنویتـش ،بـر زائـران هـم تاثیـر
عمیق دارد و میتواند سرمشق و شروعی باشد برای مدلی
آرمانـی اسلامی که ممکن
زندگی
دیگـر از زندگـی .همـان
ِ
ِ
اسـت بیـن سـاکنان یـک آرمانشـهر وجـود داشـته باشـد.
سـبکی از زندگـی ،مبتنـی بـر برابـری و بـرادری ،مبتنـی بـر
درک و همدلی ،قضـاوت نکـردن و دوری از پیـشداوری...
بههرحـال :ایـن محمـل عشـق چشـیدنی اسـت؛ ایکاش
همـه یکبـار تجربـهاش کننـد.

نگاهی به حال و هوای
حاضران در پیادهروی اربعین

مداحی
بارهادر
ِ
هیئتهامیخوانیمو
میشنویمکه«:عشق
حسیناست،چهها
میکند!»
ودرراهپیماییاربعین
استکهبهشکل
عینیمیبینیم:
عشقحسین،معجزه
میکند!

شماره 19951

1174

«حامدعسکری» متولد خرداد ،61دانشآموخته حوزهعلمیه و حقوققضایی ،شاعر
و نویسنده اهل بم است .تاکنون سه کتاب شعر از او به نامهای «حال و هوایی از ترنج
سال
و بلوچ»« ،خانومی که شما باشی» و «سرمهای» به چاپ رسیده .عسکری چندین ِ
پیاپی ،تجربه حضور در راهپیمایی باشکوه اربعین را چشیده و یادداشتش ،درباره
همین تجربه منحصربهفرد است.
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میبینیـم امامحسـین(ع) بـا زندگـی و شهادتشـان ِ
راه درسـت
زندگـی را نشـانمان دادهانـد تـا در جهـل و تاریکـی دنیای مـادی از
وظیفـه دینی و انسـانی خـود غافـل نشـویم .کربلا و عاشـورا مدام
پس فاصلههای دور و
در تاریخ جاری و ساری اسـت و حسـین(ع) از ِ
دراز زمان و مـکان ،ما را فـرا میخواند به انتخاب و انجـــام حق و این
جاست که نباید جاماند و اربعین ،فرصتی است برای تجدید عهد
با این آرمان .امروز به مناسـبت از راه رسـیدن ایام اربعین حسینی،
ِ
قلـم سـهچهره
دعوتیـد بـه مطالعـه چنـد
یادداشـت خواندنـی بـه ِ
تصاویر
مردمی دربـاره مشاهداتشـان در ایـن راهپیمایی و مـرور
ِ
ِ
سـبک زندگـی متفاوتی کـه در ایـن روزها ،در مسـیر
قابلتاملـی از
نجف بـه کربلا برقرار اسـت.

ِ
مذهبی
گذشت بیست و چندسال از فعالیتهای فرهنگی
حــاال ،بعد از
ِ
فرهنگی امروز،
فعال
و
دیروز
رزمنده
نژاد»،
ی
انجو
سیدمحمد
االسالم
«حجت
ِ
نام او برای همه آشناست .انجوینژاد متولد اسفند 48در تهران ،دانشآموخته
ـوزوی دردآشنایی است که سالهاست بیچشمداشت
دکتری فلسفه ،حـ
ِ
مشغول فعالیت فرهنگی در شهر و روستاهای ایران است .یادداشت او که
مبتنی بر تجربه چندینساله شرکت در پیاد هروی اربعین است ،منظری
متفاوت از این راهپیمایی باشکوه پیشروی ما میگذارد.

...میگویـم« :قنـد شـیرین اسـت» .میگویـد« :شـیرین
یعنـی چـی؟» جـواب میدهـم« :قابلتوصیـف نیسـت؛ باید
شـیرینی راهپیمایی
بچشـی تا احساسـش کنی» .توصیـف
ِ
اربعیـن هم ،از همین جنس اسـت .توصیفکردنی نیسـت،
تجربهکردنی اسـت .همهمان بزمحسینی را در ایــام میالد
ِ
شـهادت امامسـوم دیـد ه و تجربـه کردهایـم امـا راهپیمایی
و
اربعین ،فقط مراسـمی برای عزای امامحسـین(ع) نیست؛
زندگی چنـد روزه در بسـتر مـرام حسـینی
نوعـی سـبک
ِ
اسـت و ایـن وسـط ،هرکسـی از هر جـای دنیـا و با هـر عقیده
زندگی خـاص و کوتـاه
و بـاور مـادی و معنـوی ،ایـن سـبک
ِ
را تجربـه کنـد ،شـیرینی و حالوتـی را درک میکنـد کـه تـا
همیشـه در کامـش میمانـد .در حالیکـه بیشـتر مکاتـب
ارائهدهنـده سـبکزندگی در دنیـا ،آرامـش را در آسـایش
جسـت و جـو میکننـد و بـه همیـن دلیـل ،پیروانشـان را به
ِ
مصـرف هـر چـه بیشـتر دعـوت و وادار میکننـد ،در
خریـد و
سـبکزندگی ایـن چنـد روز پیـادهروی ،منبـع آرامـش نـه
محصوالت مصرفی و امکاناتی خارج از وجــود انسان ،بلکه
تصمیمهـا و رفتارهـای متعالـی انسـانی اسـت و نتیجهاش،
لبخنـد و محبـت و آرامشـی اسـت که نـه بر جسـم تـو ،بلکه بر
روح و قلبـت اثـر میگـذارد و بیشـتر از هر ِ
وقـت دیگـر ،آرام و
سـیرابت میکند .همـه مهرباناند ،همـه بامحبتاند ،همه
آماده کمک و خدمتانـد و تمام اینها نه به خاط ِر داشـتهها
و امتیازات مـادی تو و نه به خاط ِر جلب و تشـویقات به خرید
یـا اسـتفاده از خدمـات ،بلکه صرفـا برخاسـته از بـاور قلبی و
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«سوگلطهماسبی»متولدبهمن،64بازیگرتئاتروسینما
تلویزیون اهل اهواز است وقتی 16ساله بود ،روی سن
و
ِ
تئاتر یک جشنواره دانشآموزی ،توسط کیانوش عیاری
کشفوبرایبازیدرمجموعه«روزگارقریب»دعوتشد.
شروعبیشاز 16سالفعالیتهنریسوگلدرعرصه
این،
ِ
هنرتصویریبود.یادداشتخانمطهماسبیدربارهحال
وهوایمسیرپیادهرویاربعین،خواندنیاست.

در پناهِ امام خوبیها
هزار مترمربع .از طرفی دیگر هر آدم وقت ایستادن یک
موزاییک چهلدرچهل سانتیمتر اشغال میکند ،تقریبا
هر مترمربع دو و نیم نفر ،نه اصال سه نفر ،حاال این چهلوسه
هزار مترمربع را ضرب در سه کنیم میشود صدوبیستونه
هزار نفر .طبق آمار کشور عراق در پیادهروی اربعین پارسال
بیست میلیون نفر شرکت کرد هاند .یعنی اگر کربال فقط
حرم امــام حسین علیهالسالم را داشــت و بقیهاش فقط
بیابان هم بود ،باز این حجم جمعیت جا نمیشدند .ناگفته
نماند کربال خانه دارد ،دیوار دارد ،بانک دارد ،اداره دارد،
مناطق ورود ممنوع دارد .حتی اگر بگوییم هر ثانیه هزاران
نفر هم خارج میشوند ،باز هم هرکس آمدهباشد میبیند
که شهر ذر های از جمعیت خالی نمیشود و عظمت و
شکوه موج میزند .به مقدار غذای مصرفی و آب مصرفی
و این چیزها جرئت نمیکنم فکر کنم .تنها توی زیرزمینی
در کربال دراز کشیدهام .همسفرم حمام است .یادداشت
دارد به انتهایش میرسد آنتن ندارم و باید برای ارسالش
بروم باال .سفر پیادهروی اربعین یک کانسپت است ،یک
حضور است یک شکوه است یک حماسه مطلق .. .از ما به
شما سفارش هزینه سفرتان با هواپیما زیر دومیلیون تومان
است .فقط خرج بلیت دارید ،همه هزینهها برای شماست،
یکبار بهصورت توریستی بیایید و فقط عکاسی کنید.
بیایید و فقط غذا بخورید و پذیرایی شوید و برگردید .چنان
پابندش میشوید که اگر یک سال نروید خودتان را در این
ایام گموگور میکنید!...

سال اول قبل از سفرم ،از سر کنجکاوی که کجا قرار است
بروم توی گوگل سرچ کردم :پیادهروی اربعین .دلنوشتهها
و عکسها و روایتهایی از مهما ننوازی و پاکباز یهای
عراقیها که سنگ تمام میگذارند و راهپیمایی و خلوت
و زیــارت و حال خوب .راه افتادم و امسال سومین سالی
است که مشرف میشوم ...امسال دقیقه نود بلیتم اوکی
شد .حتی توی فرودگاه هم مامور چک ویزا به ویزایم شک
کرد و صدایم کرد و گفت ویزایت تقلبی است و بعد از کلی
چک و چانه سوءتفاهم رفع شد ...از شما چه پنهان تقریبا
ناامید شدهبودم از رفتن و تصمیم گرفتهبودم اگر رفتنم جور
نشد ،یک هفتهای بروم توی روستایی جایی گموگور شوم
و گوشی را هم خاموش کنم و هرچند روز یکبار عکس از
سفرهای قبلم در صفحات مجازیام بگذارم و بگویم من را
هم طلبیدند! .. .ولی شد ...طلبیده شدم آمدم .. .االن که
دارم این یادداشت را برایتان مینویسم تمام تنم از خستگی
زقزق میکند ...قدمشمار گوشیام گواهی میدهد که از
دوازده دیشب تا االن که رسیدم کربال ،بیستوپنج کیلومتر
پیادهروی کردهام ...دراز کشیدهام و تاول پاهایم نبض دارد.
جاده نجف به کربال در اربعین یک جاده معمولی و ساده
نیست؛ قدم زدن در این جاده تبدیل شدن به یک اقیانوس
اســت ،یک اقیانوس آرام ...عجیب اســت؛ خیلی عجیب
است .میپرسید چرا؟ یک نمونه ملموس و عینیاش را
عرضمیکنم...تویگوگلسرچکنیدمساحتشهرکربال.
جواب میدهد چهلوسه کیلومتر مربع یعنی چهلوسه

خدمت به زائران پیاده
امامحسین(ع) کوچک و بزرگ
و زن و مرد ندارد .همه در این
مکتب عاشقی میکنند.

مسـیر پیادهروی اربعین ،مسیر عشـق اسـت .وقتی به شـوق دیدار امام حسـین(ع) و برای
عرض ارادت بـه ایشـان در این مسـیر گام بر مـیداری ،همه مسـائل ریـز روزانـهای که قبل
از ایـن ،همـه ذهـنات را درگیر کردهبـود اهمیتشـان را از دسـت میدهنـد و انـگار از دنیا
جدا میشـوی .دیگـر مهم نیسـت چه کسـی هسـتی و چـه چیزهایـی داری یا نـداری ،مهم
مقصدی اسـت که قرار است به آن برسـی .این مسـیر از آن مسیرهایی اسـت که حسناش
به تنهـا رفتن اسـت .وقتـی در مسـیر نجـف به کربلا قـدم میزنـی ،مسـائلی کـه در زندگی
روزمـره فرصتـی برایشـان نـداری ،تلنگـر میزنـد و تـو را بـا خـودت روبـهرو میکنـد .ایـن
تامـل کـردن ،معنـای واقعـی خیلـی چیزهـا را برایـت روشـن و چشـمت را بـاز میکنـد.
چیزهایـی که در سرتاسـر مسـیر پیـادهروی اربعیـن میبینی حتـی تماشـایش لذتبخش
است ،چه برسـد به درک و تجربهاش .با آنکه آنجا همه در حال و هوای خودشان هستند
اما از همدیگر غافل نمیشـوند .شـاید در شـهر خودت با کلی همزبان ،نتوانی با کسـی آن
طور که دلـت میخواهـد ارتبـاط برقرار کنـی امـا در آنجـا آدمها بـدون اینکـه همدیگر را
بشناسـند و حتی زبـان هـم را بفهمنـد ،مهربانانه به هـم لبخنـد میزنند و کمکهایشـان
را از هـم دریـغ نمیکنند .تماشـای ایـن همدلیها و حـال و هوای معنـوی آنجا تـو را برای
روزهـای بعـد سـفرت کـه دوبـاره روزمرگیهـا و مشـکالت از سـر گرفتـه میشـود ،آمـاده
میکنـد؛ آمـاده بـرای صبـر و مهربانـی .شـاید بزرگتریـن دسـتاورد این سـفر همین باشـد
که تـو با یک نیـروی تـازه و قلبی کـه از همـه کینهها و سـیاهیها تکانـدهای ،به دیـار خودت
بر میگـردی .بـرای بعضیهـا اینطور اسـت که چـون تجربه حضـور در ایـن فضـا را ندارند
هر چیـزی کـه از حـال و هـوای آن میشـنوند بـه نظرشـان اغراقآمیـز میآید ،بـرای همین
الزم اسـت خودت در این مسـیر قدم برداری تا حـس و حال واقعـیاش را درک کنی .برای
همین فکـر میکنـم خـوب اسـت کـه هرکسـی حتـی شـده یکبـار آن را تجربـه کند .شـاید
وقتـی مثـل مـن یکبـار بـه آنجـا بـروی ،دلـت بخواهـد بـاز هـم تجربـهاش کنـی .مـن فکـر
دلیل ایـن که مـا بـه بـزرگان دیـن خـود پنـاه میبریـم ،ایـن اسـت کـه آرام بگیریم و
میکنـم
ِ
خب آنهـا هـم بـه بهتریـن شـکل پناهمـان میدهند.

تعمیر و واکس زدن کفش
و پاپوشهای زائران
پیاده اربعین اباعبدا...
(ع) هم ،از آن خدماتی
است که هم کاربردی
است و هم بیانگر مفاهیم
ارزشمندی مثل تواضع،
احترام ،محبت و سر
فرود آوردن در برابر
ارزش و عظمت زائر و
عاشق امام خوبیها.

عکس :مردمی

یتواند مانع
چچیز نم 
هی 
دوستداران امام حسین(ع)
برای زیارت و عرض ارادت
شود ،حتی بیماری و ضعف
جسمانی .تعداد زیادی از
زائران کربال در راهپیمایی
باشکوه اربعین ،افراد معلولی
هستند که بهرغم دشواری
مسیر با همدلی و کمک
اطرافیان به راه خود ادامه
میدهند.

عکس :خبرگزاری شبستان

عکس :خبرگزاری مهر |
مهدی پدرامخو

امسال ،هزاران زائر از
کشورهای اروپایی در
پیادهروی اربعین شرکت
کردهاند .حدود دو هزار
نفر از آنان از طریق مرز
بازرگان وارد ایران شدهاند
تا از مرز مهران به عراق
بروند .در عکس که مربوط
به سال قبل است امام
جماعت مسجد شیعیان
لسآنجلس را در کنار چند
رپر آمریکایی میبینید.

عکس :خبرگزاری مهر

رئیس کمیته مشارکتهای مردمی ستاد مرکزی اربعین  ،97در گفتوگو با تسنیم از ثبتنام و راهاندازی  900موکب ایرانی در
مسیر پیادهروی اربعین خبر داد؛ موکبهایی برای خدماترسانی به زائران .در این موکبهای مردمی در مسیر نجف به کربال،
خدماتی مثل شست وشو و اتوی لباس ،استراحت و ماساژ ،درمان و تامین دارو و خیاطی و تعمیر لباس زائران ارائـه میشود.

عکس :خبرگزاری مهر | مهدی پدرامخو

زائرانپیــادهاربعین،درفواصلمختلفازماهصفرواردنجفشدهاند
جویمتفاوتیراتجربهکردهاند؛اماباوجودبارندگیدر
وشرایط ّ
بخشیازمسیروآبگرفتگیمعابر،بهراهخودادامهمیدهند.

حسنذوالفقاری،رئیسستادمرکزیاربعیندرگفتوگوباایرنا
ازصدورروادیدبرایدومیلیونزائراربعینحسینیخبردادکه
بخشقابلتوجهیازاینزائران،بانوانهستند.زنانحضورپررنگو
قابلتوجهیدراینگردهماییمعنویبینالمللیدارند  .عکس :مردمی

عکس :خبرگزاری تسنیم | حامد ملک پور

عکس :خبرگزاری مهر
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طراح جدول :بیژن گورانی

افقی
- 1غذاییازمرغآغشتهبهآردسوخاری-زبانیازشاخهزبانهایچینی-گردنكشونافرمان
 - 2رمانی نوشته فهیمه رحیمی  -خوشه گندم و جو  -امانت  -از سلسلههای پادشاهی کره
-3سطلآبكشیازچاه-هریکازاتمهایمختلفیکعنصر-اقامتگزیدن-فاضالب-4اسم
ترکی-هدیهچهرهگشاییعروس-پشتسركسیبدگوییكردن-رمزعملیاتکربالیپنج5
پابندوگرفتار-بدونتغییر-نوعیپنیر-شهریدرآلمان-6ثروتمند-روحانییهودی-نمکاسیداستیک-7مجابكردن-واحدنظامی-پیامبریكهعلمتعبیرخوابمیدانست-فهمیده
- 8تلفکردنزمان-چراغپیهسوزقدیمی-وابستهسفارتخانه-كاروان- 9فهرستغذای
رستوران-ورزشرزمیچینی–ازجرایمخشن-ازمنابعچهارگانهفقهاسالمی- 10ضمیربی
حضور-چشموهمچشمی-معتمد-جنگجویسوارکارقرونوسطی-11بدنی–آبزیعظیم
الجثهودنداندار-نوعیانگوردانهریز.

این روزها کربال میزبان و مهمان ندارد.
همه با هرچه دارند از یکدیگر پذیرایی
میکنند و آماده کمک و همراهیانــد.

طراح جدول :مریم احمدی

عمودی
-1تروتازه-نوعیآشکهباآردگندمتهیهمیشود-2شاعرسرشناسادبیاتشیلی-تابلوییزیبا
اثرهنرمندانهاستادمحمودفرشچیان-3دانشگاهیقدیمیدرآمریکا-فیلمیساختهکریستوفر
نوالن-4حرففاصله-شاخهتازهروییدهدرخت-شهرمدفنموذنزادهاردبیلی-5برادهفلز-دلبر
-6جداییناپذیر–واحدپولچین-7ازنیروهایسهگانهارتش-مثلومانند-8ازلوازمبهداشت
دهانودندان-مخلوطیازچندپروتئینكهدرگندمیافتمیشود-9ضمیریعربی-فرمانكشتی
-10استعداد-نوعیفعالیتذهنی-11احساسدرددرناحیهشکم-سبكمعماریرومی12
جسمی-شكوتردید-13قریه-آهنگسازآلمانیقرننوزدهم-14وسیلهحملبارکهبهپشتخودروبستهمیشود-بهگیتیبهاز...پیشهنیست- 15نوزاد-توصیهشده- 16بهدیداربیمار
رفتن-سخنشمرده-17سودایناله–شترگاوپلنگ-سفیدآذری-18بیسروصدا-تکنوازی
درموسیقی-19بیسروپا-صندلیدندانپزشکی-20کتابآثارمنظومشاعر–انجامیده.

افقی
-1پرخاش – کشور نیشکر  -گیسو – ماه مدرسه – مخزن بنزین  -2پس غذا –افراد مورد
وثوق – اجرت – دستور زبان بیگانه  -3جنس خشن – گله – جانشین وی– از طبقات
دوزخ – شکننده -4حرف تنفر– چین و چروك – ستاره دنباله دار  -تکان شدید -مارکی
برای خودروهای سنگین  -5تابان – عدد مجهول – رودی در کشور همسایه – شیشه
آزمایشگاهی – مخزن اسرار حق  -6جد  -از کشیدنیها  -پیرایش درخت – واحد غذا -7
درون  -میوه تلفنی – نمایشی با ساز و آواز – ساز تیره – كاه برنج  -8منها – رود مصر -اتاقک
قطار – روان – واحد سطح  -9میوه گرمسیری – یار رامین – بی پرده – نذری مشهدی –
مادر لر -10سفینه روسی – از ادوات جنگی – وقت  -فرزند  -11توشه – ُشش – پوشش
جنگی – شبیه  -رج
1

2

3

4

5

6

7

8

9

عمودی
-1آتشدان حمام  -طعنه – دشنام  -2بخشی از پا – سپهر  -3اثر -حمام کاشان –جلد
 -4راز – دورویی – بازی نفس گیر  -5از رنگها – نوعی آچار  -طال  -6صدای مهیب –
چشمانداز خارجی  -7حرف همراهی – الفت  -ترشی بادمجان  -8لیكن  -زنگ – جهت
 -9فرزند زاده  -نوعی قارچ – خودنمایی  -10به دنیا آوردن – نام آذری  -نهر  -11زمین
گیر – باالی فرنگی – چله کمان  -12شیر دریایی – رها  -یکی از اهرام -13رفوزه  -شهر
بی قانون – مراد  -14سرود نظامی – پرنده آش سرد کن – بوی رطوبت  -15شانه  -طریقه
 -16جوی خون  -جام ورزشی -نوعی شیرینی  -17برهنه – مخترع تلگراف – دانه
خوشبو  -18ریز نمرات – سرزمین بلقیس – گوهر  -19یاری – سخن زیر لب  -20رود
ناشنوا – محل تحصیل  -نشانه
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