
۱۵۶۶ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

مناج تسدش )۱(نیرق وت اب ات
مناتسلگ هب ،مَوَر هک اج ره

دش لد ِنیرق وت ِتروص ات
منامسآ رب ،َمیِن کاخ رب

تسَناهج نیرد نم ۀیاس رگ
مناهج نآ رد نم هک ،تسین مغ

تسین شوخ هک نآ رد )۲(مِاهیراع نم
منآ نم ،مشوخ نادِب هک یزیچ

شوخ ماهتفُخ قشعِ یتشک رد
مناور یگتفُخ ِتلاح رد

تَستفکش )۳(اهدامَج زورما
مناگدنز ِنایم زورما

*داد مَهَر مَلَقلاِب َ̂ملَع نوچ
مناوخ هتشِبِنان ۀتخت سپ

تسداشگ رد قیقع )۴(ِناک نوچ
؟مناکُد دش بارخ هک مغ هچ

دش کبس ملد )۵(نارگ ِلطَر ناز
)۶(مناِرگرَس تسَُکبَس لد رگ

آ شیپ ،شخب جات ِیقاس یا
مناشن تاهدید و رَس رب ات



مناشن تاهدید و رَس رب ات

یزیچ یوگم َرکِش و عمش زج
منادن نم هک وگَمِب یزیچ

۳-۵ هیآ ،)۹۶(قلع هروس ،میرک نآرق ۱*

tْا َكrبَرَوْ أَرْقا « )۳( ».ُمَرْكَ

».تسا نيرتدنمجرا وت راگدرورپ و ،ناوخب «

)۴( »ِ.مَلَقْلاِب َ̂ملَع يِ̂ذلا «

»،داد شزومآ ملق هليسو هب هك ىيادخ «

)۵( ».ْمَلْعَي ْمَل اَم َناَسْنِْ|ا َ̂ملَع «

».تخومايب تسنادىمن هك ار هچنآ ىمدآ هب «

۱-۶ هیآ ،)۶۸(ملق هروس ،میرک نآرق ۲*

َمْ̂حرلاِ ^�اِ مْسِب ِميِ̂حرلا ِنٰ

)١( ».َنوُُرطْسَي اَمَوِ مَلَقْلاَوۚ  ن «

».دنسيونىم هچنآ و ملق هب دنگوس ،نون «

)٢( ».ٍنُونْجَمِب َك�بَر ِةَمْعِنِب َْتَنأ اَم «

».ىتسين هناويد ،تراگدرورپ لضف هب ،وت هك «

tَ َكَل̂ ِنإَو « )٣( ».ٍنُونْمَم َْريَغ اًرْجَ

».ريذپانناياپ ىشاداپ تسار وت و «

)۴( »ٍ.ميِظَع ٍقُلُخٰ ىَلَعَل َك^ِنإَو «



)۴( »ٍ.ميِظَع ٍقُلُخٰ ىَلَعَل َك^ِنإَو «

».ميظع ىقلُخ تسار وت و «

)۵( »،َنوُرِْصُبيَو ُرِْصُبتَسَف «

»،دننيبب زين اهنآ و ىنيبب وت هك ادوز «

ْ�ا ُمُكِْيَيأِب « )۶( ».ُنُوْتفَ

».تسامش زا كي مادك رد ىگناويد هك «

۱۳ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ام ماغیپ وگب لُگ اب ،امِ مارآیب ِداب یا
ادج نشُلگ زا یتشگ نوچ ،َرکِش ردنا زیرگ لُگ یاِک

یرت قی� َرکِش اب وت ،یّرکِش ِلصا ز لُگ یا
افو رت نیریش ود ره زا و شوخ مه لُگ و شوخ ّرکِش

هدِب وب و ریگب ّتذل ،هِنِب ّرکِشِ خُر رب خُر
انف ِروجِ یخلت زا ِهجِب ّرکِش ِتلود رد

رظن ِرون ،یلد ِتوق ،َرکِشُلگ یتشگ هک نونکا
؟اجک زا نیا ؟اجک زا نآ ،رذگ لد رب آرب لِگ زا

نیرق یناج اب لقع نوچ ،نیشنمه یدوب راخ اب
)۷(اِقل ات لزنم هب لزنم ،نیمز زا ور نامسآ رب

۴۲۳۵ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

)۹(انف ات )۸(لrَتَبت ِتاماقم زا
ادخ ِتاق�م ات هیاپ هیاپ

۱۳ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم



۱۳ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یوریم ناهنپ ِهار رد ،یوریم )۱۰(ناقلَخ �رِس رد
اهشقن دزیخ هک اج نآ یوریم ناتسُب هب ناتسُب

۱۹ٔ هرامش ،تاعیجرت ،سمش ناوید ،یولوم

مییام خرچ و ییوت )۱۱(بآزیت
مییایسآ ِگنس وچ هتشگرس

هّرذ وچ ام وّ یدیشروخ وت
مییآرب ات ،یآرب هوک زا

هِد لسع نیبجنکس ِرهب زا
)۱۲(مییاَزفیم هکرس همه دوخ ام

۱۷ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

دنک نوزفا )۱۳(یگکرس هکرس هکنوچ
دوب ینوزفا بجاو ار رکش سپ

نیبگَنا نوچمه فطل ،هکرس رهق
)۱۴(نیبجَنکسِا ره نکُر دشاب ود نیک

)۱۶(لَخ ز )۱۵(درآ مک یاپ رگ نیبگنا

)۱۷(لَلَخ ردنا نیبجنکسا نآ دیآ

۱۹ٔ هرامش ،تاعیجرت ،سمش ناوید ،یولوم

ییاجک وت هک ،وتٔ هریخ هَگ
مییاجک ام هک دوخٔ هریخ هَگ

ناریَس هب دوخ ِلَقن ۀریخ هَگ
مییآ دوخ اب هکنآ ۀریخ هَگ

راثیا و شیوخ ِطسَب ۀریخ هَگ



راثیا و شیوخ ِطسَب ۀریخ هَگ
)۱۸(مییابُررَد هرهُم هک ضبَق ای

صلاخ �رَز هاگ و سم یهاگ
مییایمیک ود ره ِیپ زا هاگ

)۱۹(یچیا لیم و قوذ ،ود عیجرت

یچ زا §فرگ رد و نداد رد

۱۵۵۹ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

مدرک دهع هزات هب شود نم
مدروَخب وت ِناج هب دنگوس

مرادنَرب مشچ وتِ یور زک
مدرگن وت ز ،ینز غیت رگ

میوجن رگد یسک ز نامرد
مَدرَد تسُت ِقارف ز اریز

وت یَربورف َرا مشتآ رد
مدرَم هن مرَوآَرب هآ رگ

یدَرگ وچ تَهَر زا متساخرب
مدرگزاب وت ِهرِ کاخ رب

۱۴۲۱ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

اههنیس رد اههنیس زا دوریم
اههنیک و ح�ص ،ناهنپ هر زا

۲۶۳۶ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

وا یوگ و تفگ و لوقیب نیرَق زا
وا یوخ زا ناهن لد ددزدب وخ



وا یوخ زا ناهن لد ددزدب وخ

۲۱۴ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ار یقاب وت نادِب مدومنب یکدنا وچ
ادخ ِقلُخ و یوخ هب نُک رفس شیوخِ یوخ ز

۱۲۲ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

درک تسار وزارت ار وزارت مه
درک تساک وزارت ار وزارت مه

دش )۲۰(گنَسمَه ناتساران اب هک ره
دش )۲۱(گنَد شلقع و داتفا یَمک رد

۱۲۷۲ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

مینزیم رب مه هب اه یتشک وچ ام
مینشور ِبآ رد و میمشچ هریت

باوخ هب هتفر ،نت �یتشک رد وت یا
بآ ِبآ رد رگن ،یدید ار بآ

شََدناریم وک تس یبآ ار بآ
شََدناوخیم وک تس یحور ار حور

۵۹۴ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

مَلَقْلاِب ̂ملَع هلمج ار نَت ِلها
مََرک ِلذب رد تشارفا هطساو

رسپ یا مورحم تسه یصیرح ره
رتهتسهآ ،)۲۲(ورَم َکت ناصیرح نوچ

۲۵۸۵ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم



۲۵۸۵ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

)۲۳(لَُحز ِناروَد ز دشاب نآک لقع

لحم نآ درادن لُک ِلقع ِشیپ

وا دش اناد لَُحز زو )۲۴(دِراطُع زا
 وخ فطل ِراگدرک ِداد ز ام

*تسامِ یارُغطِ مَخ ،)۲۵(ناسنِْ�ا َ̂ملَع
تسامِ یاهدصقم �ادنع ملِع

.تسا دنوادخ دزن هک تسا یملع ام رظن دروم و بولطم ملع .تسام یهلا مولع زا یزیچان هولج ،یباستکا مولع

مینشور ِباتفآ نآ )۲۶(ٔهیبَرت
َ�اَ یّبَر مینزیم ور نآ زا یلْعْ

.تسا رترب مراگدرورپ :مییوگ یم ببس نیمه هب .میناشخرد باتفآ نآ هتفای شرورپ ام

۵-۷ هیآ ،)۹۶(قلع هروس ،میرک نآرق ۱*
  

)۵( ».ْمَلْعَي ْمَل اَم َناَسْنِْ|ا َ̂ملَع «

».تخومايب تسنادىمن هك ار هچنآ ىمدآ هب «

)۶( »،ٰىَغْطَيَل َناَسْنِْ|ا̂ ِنإ ̂�َك «

»،دنكىم ىنامرفان ىمدآ هك اقح «

)٧( ».َٰىنَْغتْساُ هآَر َْنأ «

».دنيب زاينىب ار §شيوخ هك هاگره «

۲۶ هیآ ،)۶۷(کلُم هروس ،میرک نآرق ۲*



۲۶ هیآ ،)۶۷(کلُم هروس ،میرک نآرق ۲*

».ٌ®ِبُم ٌريَِذن اََنأ اَ̂مِنإَوِ ^�ا َْدنِع ُمْلِعْلا اَ̂مِنإ ْلُق «

».مراكشآ ىاهدنهدميب نم و تسادخ دزن نآ ملع :وگب «
   

۳۰۱۰ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

دنک ناسحا نوچ ،سفنِ میئَل اب
دنک نارفک ،دب ِسفن نامیئَل نوچ

دنرکاش ،تنحم ِلها هک ُدب ببس نیز
)۲۸(دنرِکام و )۲۷(دنیغاط ،تمعن ِلها

ابَقنیّرز )۲۹(ِرَلگِب ،یغاط تسه
ابعبحاص ٔهتسخ ،رکاش تسه

؟)۳۰(مَعِن و ک�َما ز دیور یک رکُش
)۳۲(مَقَس و )۳۱('یوَلب ز دیوریم رکُش

۲۶۷۶ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

غاب و اه تمعن میهاوخیمن ام
غارف و بابسا میهاوخیمن ام

تس یتّلع لد رد :دنتفگ ایبنا
تس یتفآ یسانشقح رد نآ زا هک

دوش تّلع یگلمج یو زا تمعن
؟دوش تّوق یک ،رامیب رد همعط

)۳۳(رِصُم یا دمآ وت ِشیپ شوخ دنچ

رَِدک وا ِفاص و تشگ شوخان هلمج

یدمآ اه یشوخ نیا �ودع وت



یدمآ اه یشوخ نیا �ودع وت
یدز فک یو رب هچ ره شوخان تشگ

وت ِرای و انشآ دش وا هک ره
وت ِرادید رد راوخ و ریقح دش

مه ،وت اب دشاب هناگیب وا هک ره
مرتحم و تسا هِم سب وا وت ِشیپ

تسا یرامیب نآ ِریثات زا مه نیا
    تس )۳۵(یراس )۳۴(ناتفُج هلمج رد وا ِرهز

۴۱۹۸ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

ینم ِرامعم وچ ،ششوج نیرد وت
ینزیم شوخ سب هک ،نَز )۳۶(مزیلچفَک

غاد و مخز نز مَرَس رب ،)۳۷(ملیپ وچمه
غاب و ناتسُدنه ِباوخ منیبن ات

نم ،شوج رد مَهَدرد ار دوخ هک ات
نم ،شوغآ نآ رد مبای یهر ات

*دوش یغاط )۳۸(انِغ رد ناسنا هکنآز
دوش یغای ،نیبباوخ ِلیپ وچمه

ار دنه دنیب باوخ رد نوچ لیپ
    )۳۹(اغَد دَرآ ،دونشن ار نابلیپ

۸-۱۰ هیآ ،)۹۶(قلع هروس ،میرک نآرق ۱*

)٨( ».ٰىَعْجrرلا َك�بَرٰ ىَِلإ̂ ِنإ «

».تسوت راگدرورپ ىوس هب تشگزاب هنيآ ره «

)٩( ».ٰىَْهَني يِ̂ذلا َْتَيأََرأ «



)٩( ».ٰىَْهَني يِ̂ذلا َْتَيأََرأ «

».دنكىم عنم هك ار سك نآ ىديد ايآ «

)١٠( ».ٰى^لَص اَِذإ اًْدبَع «

»؟دناوخىم زامن هك ار ىاهدنب «

۱۵ هیآ ،)۹۶(قلع هروس ،میرک نآرق ۲*

».ِةَيِصا^نلاِب اًعَفَْسنَل َِهْتَني ْمَل ْنِئَل ̂�َك «

».ميشكىم و ميريگىم ار شرس شيپ ىوم دتسيانزاب رگا هك ،اقح «

 ۶۰۴ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

)۴۰(هیصاع ِثیبخِ یور نانچ رد

)۴۲(ةَیصّانلاِب )۴۱(نَعَفْسَن :نادزی تفگ

.دیشک و تفرگ میهاوخ ار وا ِرسِ یولجِ یوم هک هتبلا :دومرف شکرس و دیلپ هرهچ نیا دروم رد دنوادخ

۳۶۰۶ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

وش رون �دعتسم ،یهاوخ رون
وش رود و نیبشیوخ ،یهاوخ رود

)۴۳(بِرَخ ِنْجِس نیزا یهاوخ یهر رو

ْبَِرتْقاَو ْدُجْسا َو تسود زا شکم رس

 هب و نک هدجس :تسا هدومرف هک نکم یشکرس ،یقیقح تسود زا ،سپ ،یوش اهر نت نادنز زا ات یبایب یهار هک یهاوخیم رگا و
.وش کیدزن ادخ

 ۱۹ هیآ ،)۹۶(قلع هروس ،میرک نآرق



 ۱۹ هیآ ،)۹۶(قلع هروس ،میرک نآرق

 »ْبَِرتْقاَو ْدُجْساَو ُهْعِطُت َ� ̂�َك «

».وش كيدزن ادخ هب و نك هدجس و نكم ىوريپ وا زا ،زگره ،هن «

۱۲۷ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

ضَوِع ار مَد ره یاج رب هنب سپ
ضرغ یبای ْبَِرتقاو ْدُجْساَو ز ات

١٢٠٩ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

)۴۴(بِزَل ِتشخ ِندنک دمآ هدجس

ْبَِرتقاو ْدُجْساَو هک یبرق ِبجوم
 

.دوش یم قح هب هدنب برق بجوم ،دوجس و تسا ندروآ هدجس دننامه هدنبسچ یاه گنس نیا ندنک

۱۰ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

تسا هدعو تدایز ،ار رکاش هکناز
تسا هدجس ِدزُم ،برُق هکنانچنآ

ام ِنادزی ْبَِرتْقاَو ْدُجْساَو :تفگ
ام ِنادَبا هدجس دش ناج ِبرُق

 یم ادخ هب ام حور بّرقت بجوم دریگ یم تروص ام یاه مسج طّسوت هک یا هدجس .وش کيدزن و نك هدجس :دومرف ام هب یلاعت قح
.دوش

دَُوب وُر نیز ،دوشیم تدایز رگ
دَُوب وه و یاه و )۴۵(شَوبِ یارب زا هن

۲۵۵۰ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم



۲۵۵۰ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

ناکد ردنا ینکیم یزودهراپ
ناک ود نوفدم ،وت ِناّکُد نیا ِریز

شاب دوز ،ییاِرک ناّکد نیا تسه
شارتیم ار )۴۶(شَکَت و ناتسب هشیت

۲۵۴۳ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

دوش ناریو دوخ هناخ نیا تبقاع
دوش نایرُع نیقی شریز زا جنگ

حور هکنآز ،دشابن وت ِنآ کیل
)۴۷(حوُتف نآ َشتسنَدَْرک ناریو ِدزم

� ؟تسه شدزم ،راک نآ درکن نوچ
'یعَس ام ّ�ِا ِناسنِ�ِل َسیَل

۳۹ هیآ ،)۵۳(مجن هروس ،میرک نآرق

».ٰىَعَس اَم ِ̂�إ ِناَسْنºِِْل َسْيَل َْنأَو «

».تسین ]یا هرهب و بیصن چیه[هدرک ش�ت هچنآ زج ناسنا یارب هکنیا و «

۶۶۲ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

ار یوُخهحیبق سفن نیاِ مغَر
ار یور مشارخ ،وُر دشوپن هک

۲۲۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ادَشَک نیرقِ یوس ار نیرق هک نآ رایب
ادَشَک نیمز ِبناج کََلف ز ار هتشرف

)۴۸(جارعِم ِبناج هب دّمحم وچ یبش ره هب



)۴۸(جارعِم ِبناج هب دّمحم وچ یبش ره هب

ادَشَک نیز ِریز هب ار دَبا ِقشع ِقاُرب

یزابناجِ یوخ هناورپ ز دزُدِب ورب
ادَشَک نیدِ عمش ِرونِ یوس هب ار وت نآ هک

دینک زیت شوگ هک ییادخِ یحو دیسر
ادَشَک نیب یادخِ مشچ هب زیت ِشوگ هک

ار وت تسشن ره هکناز نیشن حور ِشیپ هب
ادَشَک نیشنمهِ یاهتفص و یوخ و قلُخ هب

تسا حور شَیقاس هک ار دَبا ِقشع ِبارش
ادَشَک نینچ دَشَک رَو ،دشَکِب و دریگب

دهد لاصو ۀدژم ار وت تسود ِلایخ
ادَشَک نیقی ِبناج نامگ و لایخ نآ هک

)۴۹(نَسَر تسود ِلایخ ،فسوی وچ وت یهَچ نیرد

ادَشَک نیرتربِ یاهکََلف هب ار وت نَسَر

دیوگ ،تََدنام لقع رگا لصو ِزور هب
؟ادَشَک نیا هب نآ هک نُک نانچ هک تَمتفگن

ریش زا ناوهآ وچمه ناهج ز ِهجِب ِهجِب
ادَشَک نیک هب ناک ،تسا ناک همه شمتفرگ

لاصو ِناتسآ رب ناج دسرب یتسار هب
ادَشَک )۵۱(نیَژک و )۵۰(زَق و ریرح هب یَژک رگا

یشَکراخ هک نآ زا ،اهافج ِراخ وت شَکِب
ادَشَک نیمسای و ناحیر و لگ و هزبس هب

تسود ِیپ نانمشدِ مانشد و تنعل شونب
ادَشَک نیرفآ و )۵۲(اهاَنث و فطل هب نآ هک



ادَشَک نیرفآ و )۵۲(اهاَنث و فطل هب نآ هک

یراد نخس رد شاب نیما و دنبب ناهد
ادَشَک نیَما َِرب )۵۳(هنیزَخ ِدیلک هَش هک

بحاصم ،رای ،نیشنمه :نیرق )۱(
.دوشیم هداد ای هتفرگ ندنادرگرب طرش هب هچنآ :هیراع )۲(
ناویح و تابن لباقم ،تکرح یب و ناج یب زیچ ره :دامَج )۳(
عبنم ،همشچرس :ناک )۴(
.تسا گرزب هنامیپ و هلایپ زا هیانک :نارگ ِلطَر )۵(
رورغم ،تسم :ناِرگرَس )۶(
یلاعت قح رادید ،رادید :اِقل )۷(
§شاد ص�خِا و ندیُرب :لrَتَبت )۸(
�ا یَلِا ریس تیاهن :انف )۹(
اه هدیرفآ ،مدرم ینعم هب ،قلَخِ عمج :ناقلَخ )۱۰(
.دشاب ناور تعرس هب هک یبآ ،ورزیت بآ :بآزیت )۱۱(
ندرک مخا ،ندرک ییورشرت :ندییاَزف )۱۲(
یشرت :یگکرس )۱۳(
نیبجنکس )نیبگنا +هکرس( نیبگنکرس برعم :نیبجَنکسِا )۱۴(
ندمآ مک :ندروآ مک یاپ )۱۵(
هکرس :لَخ )۱۶(
یبارخ و ناصقن ،یتسس :لَلَخ )۱۷(
.تسا یزاب رد ندرب روظنم ،§فرگ و ندوبر :ندییابُر )۱۸(
زیچ چیه ،زیچ چیا فّفخم :یچیا )۱۹(
نزو مه :گنَسمَه )۲۰(
شوهیب ،قمحا :گنَد )۲۱(
§فر باتش هب ،ندیود :§فر َکت )۲۲(
ناویک ؛یسمش ۀموظنم ۀرایس نیمشش :لَُحز )۲۳(
اهنآ نیرتکچوک و دیشروخ هب هرایس نیرتکیدزن :دِراطُع )۲۴(
ار ناسنا تخومایب :ناسنِْ�ا َ̂ملَع )۲۵(
هتفای شرورپ ،هدرورپ :هیبَرت )۲۶(
هدننکنایغط ،شکرس :یغاط )۲۷(
راکبیرف ،هدننک رکم :رِکام )۲۸(
.تسا یکرت رلگیب نامه ،رهش گرزب ،ریما :رَلگِب )۲۹(
تمعن ،ةَمعِن عمج :مَعِن )۳۰(
یراتفرگ ،یتخس :یوَلب )۳۱(
یرامیب :مَقَس )۳۲(
هدننکرارصا :رِصُم )۳۳(
نیشنمه ،نیرق ،جوز ینعم هب تفُج عمج :ناتفُج )۳۴(
هدننکتیارس :یراس )۳۵(
ریگفک :زیلچفَک )۳۶(
لیف :لیپ )۳۷(
یزاین یب ،یرگناوت :انِغ )۳۸(
 لغد ،راّکم :اغَد )۳۹(
شکرس :هیصاع )۴۰(
ندیشک مکحم و §فرگ :ْعفَس )۴۱(
رس ولج یوم :ةَیصان )۴۲(
ناریو نادنز :بِرَخ ِنْجِس )۴۳(
هدنبسچ :بِزَل )۴۴(



ناریو نادنز :بِرَخ ِنْجِس )۴۳(
هدنبسچ :بِزَل )۴۴(
ّرف و ّرک ،ییامندوخ :شَوب )۴۵(
قمع ،رعق ،هت :َکت )۴۶(
شیاشگ :حوُتف )۴۷(
.تادرجم و بیغ ملاع هب حور §سویپ ،§فر �اب ،جورع :جارعِم )۴۸(
بانط ،دنب ،نامسیر :نَسَر )۴۹(
مشیربا :زَق )۵۰(
نیمشیربا :نیژَک )۵۱(
اعد ،حدم ،شیاتس :اَنث )۵۲(
هناخ جنگ ،دنهن یم یتمیق ءایشا اجنآ رد هک دوشیم ق�طا یلحم هب :هنیزَخ )۵۳(


