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ارتباط با ما 88498481

ماجراي وصلت عجيب شهيد مدافع حرم عبدالمهدي كاظمي در گفت و گوي «جوان» با همسر شهيد

شهيد علمدار واسطه ازدواج من و عبدالمهدي شد!
شهيد كاظمي ميگفت دوست دارم مثل همسرزهير باشي .آنقدر در گوش زهيرخواندتا شهيد كربال شد

صغري خيل فرهنگ

واسطه ازدواج شهيد عبدالمهدي كاظمي و
همسرش مرضيه بديهي ،شهيد سيد مجتبي
علمدار ب�ود .هر دو به اين ش�هيد متوس�ل
ميشوند تا همسري متدين نصيبشان شود
و طي ي�ك رؤي�اي صادقه ،ش�هيد علمدار،
عبدالمهدي را به همس�رش معرفي ميكند.
به اين ترتيب ازدواج خوبان ش�كل ميگيرد
و  9س�ال ادامه مييابد .يك زندگي شيرين
كه با ش�هادت عبدالمه�دي در س�وريه در
تاري�خ  29دي ماه  ،94به سرنوش�تي زيباتر
ختم ميش�ود .حاال كه كمتر از يك س�ال از
ش�هادت عبدالمهدي ميگذرد ،با همسرش
مرضيه بديهي همكالم شديم تا هرچه بيشتر
از اين شهيد مدافع حرم بدانيم .شهيدي كه
آيتاهلل بهجت پيشبيني شهادتش را در روز
تاجگذاري امام زمان(ع�ج) كرده بود و طبق
همين پيشبيني ،عبدالمهدي آسماني شد.

گويا واسطه ازدواج شما شهيد علمدار
بود ،اين وصلت چطور اتفاق افتاد؟
سوم دبيرستان بودم و به واسطه عالقهاي كه به
شهيد سيد مجتبي علمدار داشتم ،در خصوص
زندگي ايشان مطالعه ميكردم .اين مطالعات به
شكل كلي من را با شهدا ،آرمانها و اعتقاداتشان
بيش از پيش آشنا ميكرد .حب به شهيد علمدار
و زندگياش موج��ي در دلم ايج��اد و ايمانم را
تقويت كرد .ش��هيد علمدار س��يد بود و عالقه
عجيبي به مادرش حضرت فاطم��ه زهرا(س)
داشت .عاشق اباعبداهلل الحسين(ع) و شهادت
بود .ياد دارم در بخشهايي از خاطراتش خوانده
بودم كه يك روز وقتي فرزندش��ان تب ش��ديد
داشت ،سيد مجتبي دست روي سر بچه ميكشد
و شفا پيدا ميكند .ش��هيد علمدار گفته بود به
همه مردم بگوييد اگر حاجت��ي داريد ،در خانه
شهدا را زياد بزنيد .وقتي اين مطلب را شنيدم به
شهيد سيد مجتبي علمدار گفتم حاال كه اين را
ميگوييد ،ميخواهم دعا كنم خدا يك مردي را
قسمت من كند كه از سربازان امام زمان(عج) و از
اوليا باشد .حاجتي كه با عنايت شهيد علمدار ادا
شد و با ديدن خواب ايشان ،با همسرم كه بعدها
در زمره شهدا قرار گرفت ،آشنا شدم.
مگر در خ�واب چه ديدي�د كه تصميم
گرفتيد شريك زندگيتان را به وسيله
آن انتخاب كنيد؟
يك شب خواب شهيد س��يد مجتبي علمدار را
ديدم كه از داخل كوچهاي به سمت من ميآمد
و يك جواني همراهش��ان بود .ش��هيد علمدار
لبخندي زد و به من گفت امام حسين(ع) حاجت
ش��ما را داده اس��ت و اين جوان هفته ديگر به
خواستگاريتان ميآيد .نذرتان را ادا كنيد .وقتي
از خواب بيدار شدم زياد به خوابم اعتماد نكردم.
با خودم گفتم من خواهر بزرگت��ر دارم و غير
ممكن است كه پدرم اجازه بدهد من هفته ديگر
ازدواج كنم .غافل از اينكه اگر ش��هدا بخواهند
ش��دني خواهد بود .فردا شب س��يد مجتبي به
خواب م��ادرم آمده و در خواب ب��ه مادرم گفته
بود .جواني هفته ديگر به خواستگاري دخترتان
ميآيد .مادرم در خواب گفته بود نميشود ،من
دختر بزرگتر دارم پدرش��ان اجازه نميدهند.
شهيد علمدارگفته بود كه ما اين كارها را آسان
ميكنيم .خواستگاري درست هفته بعد انجام
شد .طبق حدس��ي كه زده بودم پدرم مقاومت
كرد اما وقتي همسرم در جلس��ه خواستگاري
ش��روع به صحبت كرد ،پدرم ديگ��ر حرفي نزد

و موافقت كرد و شب خواس��تگاري قباله من را
گرفت .پدر بدون هيچ تحقيق��ي رضايت داد و
در نهايت در دو روز اين وصلت جور شد و به عقد
يكديگر درآمديم.
وقتي براي اولين بار همسرتان را ديديد،
آن هم بع�د از خوابي كه دي�ده بوديد،
واكنشتان چه بود؟ در اولين مالقاتتان
چه صحبتهايي رد و بدل شد؟
همان شب خواستگاري قرار شد با عبدالمهدي
صحبت كنم .وقتي چشمم به ايشان افتاد تعجب
كردم و حتي ترس��يدم! طوري كه ي��ادم رفت
س�لام بدهم .ياد خوابم افتادم .او همان جواني
بود كه ش��هيد علمدار در خواب به من نش��ان
داده بود .وقتي با آن حال نشستم ،ايشان پرسيد
اتفاقي افتاده است؟ گفتم شما را در خواب همراه
شهيد علمدار ديدهام .خواب را كه تعريف كردم
عبدالمهدي ش��روع كرد به گريه كردن .گفتم
چرا گري��ه ميكنيد؟ در كمال تعج��ب او هم از
توسل خودش به شهيد علمدار براي پيدا كردن
همس��ري مؤمن و متدين برايم گفت .همسرم
تعريف كرد :من و تعدادي از برادران بسيجي با
هم به س��اري رفته بوديم .عالقه زيادم به شهيد
علمدار بهانهاي شد تا س��ر مزار ايشان برويم .با
بچهها قرار گذاشتيم س��ري هم به منزل شهيد
علمدار بزنيم .رفتيم و وقتي به سر كوچه شهيد
رسيديم متوجه شديم كه خانواده شهيد علمدار
كوچه را آب و جارو كردهاند و اسفند دود دادهاند
و منتظر آمدن مهمان هستند .تعدادي از بچهها
گفتند كه برگرديم انگار منتظر آمدن مس��افر
كربال هستند ،اما من مخالفت كردم و گفتم ما كه
تا اينجا آمدهايم خب برويم و براي  10دقيقه هم
كه شده مادر ش��هيد را زيارت كنيم .رفته بودند
و سراغ مادر ش��هيد علمدار را گرفته و خواسته
بودند تا  10دقيقهاي مهمان خانه ش��وند .مادر
شهيد علمدار با ديدن بچهها و همسرم گريه كرده
و گفته بود من سه روز پيش با بچهها و عروسها
بليت گرفتيم تا به مشهد برويم .سيد مجتبي به
خواب من آمد و گفت كه از راه دور مهمان دارم.
به مسافرت نرويد .عدهاي ميخواهند به منزل ما
بيايند .مادر شهيد استقبال گرمي از همسرم و
دوس��تانش كرده بود .با گريه گفته بود ش��ماها

خيلي برايمان عزيزيد .ش��ما مهمانهاي سيد
مجتبي هستيد .در همان جلسه خواستگاري و
بعد از آن همسرم خيلي از معجزههاي اين شهيد
برايم تعريف كرد .ميگفت مادر شهيد برايمان
خاطرهاي از فرزند ش��هيدش روايت كرد .مادر
شهيد علمدار گفته بود :من از سيد مجتبي گله
كردم كه روز مادر است تو هم به من يك تبريكي
بگو يك عالمتي ،چيزي كه من هم دلخوش باشم
به اين روز .سيد مجتبي در خواب مادرش گفته
بود مادر جان! من هميشه در كنارت هستم و بعد
دست مادر را بوس��يده و يك انگشتري به دست
مادرگذاشته بود .وقتي مادر از خواب بيدار شده
بود انگشتر اهدايي شهيد علمدار به مناسبت روز
مادر در دستش بود .مادر شهيد انگشتري را به
همسرم نش��ان داده بود و همان جا هم ايشان از
شهيد علمدار همسري خوب ميخواهند و كمي
بعد هم به خواستگاري من ميآيند.
زمان ازدواج ،شغل همسرتان چه بود؟
همس��رم آن زمان درس طلبگ��ي ميخواند و
ميگفت :من طلبه هس��تم و مالي از دنيا ندارم.
داراييام همين كاپشني اس��ت كه پوشيدهام.
نبايد از من توقع زياد داشته باشيد .من اينطوري
هس��تم اگر ميتوانيد قبول كنيد .ميدانم كه
ارزش شما بيش از اين حرفها است .ان شاءاهلل
بعدها اگر توانستم جبران ميكنم .االن من درس
ميخوانم و حقوقي ندارم .دوست دارم همسرم
سادهزيست باش��د .اگر قرار اس��ت نان خالي يا

غذاي خوب هم بخوريم بايد با دل خوش باشد.
زندگي باال و پايين دارد ،تلخي هس��ت ،سختي
هست .همسرم به احترام نس��بت به پدر و مادر
بسيار تأكيد ميكرد .براي خودم من هم ايمان و
تقوا مهم بود .دوست داشتم مرد زندگيام مؤمن
و استاد اخالق من باشد .آنقدر همسرم از لحاظ
ايمان و اخالق در درجه باال باشد كه بتواند من را
رشد دهد .واقعاً هم عبدالمهدي در مدت زندگي
براي من مثل استاد اخالق بود .امروز كه ميبينم
عبدالمهدي در كنارم نيس��ت گويي از بهشت
بيرون آمده باش��م .من هر چه دارم را مديون و
مرهون شهيدم ميدانم.
در زندگ�ي پيش آم�ده ب�ود حرفي از
شهادت پيش بكشد؟
اتفاقا عبدالمهدي يك بار يك خوابي ديده بود.
بعد از آن رف��ت پيش يكي از علم��اي اصفهان
و خ��واب را تعري��ف ك��رد .آن عال��م گفته بود
براي تعبيرش بايد بروي ق��م با آيت اهلل بهجت
ديدار كني .همس��رم به محضرآيتاهلل بهجت
شرفياب ميش��ود تا خوابش را به ايشان بگويد.
آقا هم دس��ت روي زانوي عبدالمهدي گذاشته
و ميگويند جوان شغل شما چيست؟! همسرم
گفته بود طلبه هستم .ايشان فرموده بودند :بايد
به سپاه ملحق بشوي و لباس سبز مقدس سپاه
را بپوشي .آيت اهلل بهجت در ادامه پرسيده بودند
اسم شما چيست ؟ گفته بود فرهاد( .ابتدا اسم
همسرم فرهاد بود) ايش��ان فرموده بودند حتماً

اسمت را عوض كن .اسمتان را يا عبدالصالح يا
عبدالمهدي بگذاريد .آي��تاهلل بهجت فرموده
بودند :ش��ما در تاجگذاري امام زم��ان (عج)به
شهادت خواهيد رسيد .شما يكي از سربازان امام
زمان (عج) هستيد و هنگام ظهور امام زمان(عج)
با ايش��ان رجوع ميكنيد .وقت��ي عبدالمهدي
از قم برگش��ت خيلي س��ريع اقدام به تعويض
اسمش كرد .با هم رفتيم گلس��تان شهدا و سر
مزار شهيد جالل افش��ار گفت ميخواهم يك
مسئلهاي را با شما در ميان بگذارم كه تا زندهام
براي كسي بازگو نكنيد بين خودم ،خودت و خدا
بماند .عبدالمهدي گفت شما در جواني من را از
دست ميدهيد .من شهيد ميشوم .گفتم با چه
سندي اين حرف را ميزنيد .گفت كه من خواب
ديدم و رفتم پيش آيتاهلل بهجت و باقي ماجرا
را برايم تعريف كرد .من خودم را اينگونه دلداري
ميدادم كه انش��اءاهلل امام زم��ان (عج) ظهور
ميكند .ايشان در ركاب امام زمان(عج) خواهند
بود .امروز كه جنگي نيس��ت كه شهادتي باشد.
اين حرفه��ا را با خود مرور ميك��ردم تا اينكه
عبدالمهدي كاظمي با لباس سبز سپاه به جمع
مدافعان حرم پيوست.
پس عاشق شهدا و شهادت بود؟
بله ،هر جا مينشس��ت از شهدا ميگفت .پيش
مادرش ك��ه ميرفت از ش��هدا تعريف ميكرد
و ميگفت كاش همه با حالت ش��هدا به ديدار
خدا بروي��م .ميگفت مادر دعا كن من ش��هيد
شوم وقتي شهيد ش��وم رويتان پيش حضرت
زهرا(س) س��فيد ميش��ود .مادرش ميگفت
هر شب از ش��هادت ميگويي ،اما عبدالمهدي
ميگفت يك مادر ش��هيد بعد از سالها انتظار
آمدن فرزندش ،دلخوش��ياش تنها به يك تكه
استخوان اس��ت .وقتي اس��تخوان شهيدش را
ميآورند چقدر خوش��حال ميشود و ميگويد
اين هديه من به اسالم است و ناقابل است .شما
هم بايد اينطور باشيد.
چطور تصميم گرفت مدافع حرم شود؟
يك بار از سر كارش آمد و گفت ميخواهم با شما
صحبت كنم ،كارهايت را انجام بده برويم قم .گفتم
خب همين جا بگو .گفت نه برويم بعد ميگويم.
رفتيم قم و به قبرستان شيخها رفتيم .خيلي گريه
كرد .بر م��زار آيتاهلل ملكي تبريزي اس��تاد امام
خميني از مقام ايش��ان و حضرت امام گفت .بعد
گفت خدا دست يتيمها را ميگيرد و مقام ميدهد.
حضرت محمد(ص) يتيم بود .امام خميني يتيم
بود .اينهايي كه به جايي رسيدند يتيم بودند كه
خدا دستشان را گرفت .داشت من را آماده ميكرد
كه اگر بچهها يتيم شدند فكر بدي نكنم و غصه
نخورم .بعد در مورد دني��ا و آخرت صحبت كرد
كه نبايد به اين دنيا دل بست و اگر عمر نوح هم
داشته باشي بايد بروي .آن هم با دست پر و توشه
ان ش��اءاهلل .گفتم چرا اين حرفه��ا را ميزني؟
عبدالمه��دي در جواب از تكفيريه��ا گفت و از
جسارت به حرم بيبي حضرت زينب(س) .گفت
من غيرتم قبول نميكند بمانم و اتفاقي براي خانم
بيفتد .من بيغيرت نيس��تم .ميگفت احساس
ميكنم كربال زنده شده است و بايد در ركاب موال
بجنگيم من كه كوفي نيستم.
عبدالمهدي وقتي س��خنراني رهب��ر را درباره
شهداي مدافع حرم ش��نيد ،شيفتهتر شد .خط
واليت فقيه ايش��ان را به دفاع از حرم و شهادت
رس��اند .عبدالمهدي معتقد ب��ود دوران قبل از
ظهور امامزمان(عج) را اگر بخواهيم پشتس��ر
بگذاريم اول بايد توبه كنيم تا وارد مسير اصلي
ش��ويم .مس��ير اصلي نور و توس��ل به امامان و

معصومين است .ايشان معتقد بودند امامخامنهاي
نائب امامزمان(عج) هس��تند و اطاعت از ايشان
واجب اس��ت .وقتی فهميدم ك��ه ميخواهد به
دفاع از حرم برود .گفتم :فكر بچهها را كردي كه
ميخواهي بروي .من اجازه نميدهم كه بروي.
در پاسخ گفت :روز قيامت ميتواني در چشمان
امام حس��ين(ع) نگاه بيندازي و بگويي كه من
نگذاشتم؟ ديگر حرفي براي گفتن نداشتم و سرم
را پايين انداختم .عبدالمهدي گفت ميخواهم
مثل همس��ر زهير باشي كه همس��رش را راهي
ميدان نبرد كرد .آنق��در در گوش زهير خواند تا
نام او هم در رديف نام شهداي كربال قرارگرفت.
آنجا ديگر زبانم بسته شد .گفتم باشه و گفت خود
حضرت زينب(س) نگهدارتان باشد.
چند بار اعزام شدند؟
عبدالمهدي يك بار اعزام شد .يك هفته قبل از
اعزامش در مرخصي بود كه خبر شهادت مسلم
خيزاب را به ايشان دادند .گريهاش گرفت .اشك
ميريخت و ميگفت خوش به سعادتش .عاقبت
بخير شد .خدا من را هم عاقبت بخير كند .خواب
دوستش ش��هيد خيزاب را ديده و خيزاب گفته
بود :آن لحظه كه تير خورده بودم و داشتم جان
ميدادم امام حسين(ع) آمد و دست راستش را
گذاشت روي قلبم .چون همسرم هنگام غسل و
كفن شهيد خيزاب در گوشش گفته بود دعا كن
من هم شهيد شوم ،ش��هيد خيزاب در خواب به
همس��رم گفته بود :عبدالمهدي شهادت خيلي
شيرين بود .شربت ش��هادت را خوردم و همانجا
كه در گوشم گفتي و از من خواستي كه به امام
حسين (ع) بگويم شهيد شوي ،حضرت زهرا(س)
برات شهادتت را امضا كرد .هر كسي ميخواهد
به شهادت برسد ،حضرت زهرا پاي شهادتش را
امضا ميكند .همس��رم قبل از اربعين به سوريه
رفت .ماه محرم ب��ود .به من ميگف��ت برو و در

زندگيتان چه كرديد ؟
وقتي خبر را شنيدم ،بال بال ميزدم كه پيكرش را
ببينم .آخر خيلي دلم برايش تنگ شده بود .گفتم
عبدالمهدي به حاجتت رسيدي .بعد از شهادتش
خواب ديدم كه پشت سر امام زمان(عج) ميرود
و از اينكه در كنار امام حس��ين (ع) است ،بسيار
خوش��حال بود .ميگفت من زندهام فكر نكنيد
كه مردهام هيچ وقت ناشكري نكنيد .هر مشكلي
داشتيد من برايتان حل ميكنم.
از شهيد فرزندي هم داريد؟
من و عبدالمهدي  9س��ال با هم زندگي كرديم.
ريحانه هفت ساله و فاطمه دو ساله يادگاريهاي
شهيدم هستند .ريحانه خيلي وابسته به پدرش
بود .خيلي با پدرش حرف ميزد.
در مورد بچهها چه سفارشي داشتند؟
همسرم ميگفت دوس��ت دارم ريحانه واليتي بار
بيايد .عبدالمهدي عاشق رهبري بود .هر زمان چهره
ايشان را نگاه ميكرد دست بر سينه ميگذاشت و
ميگفت :جان ناقابلي دارم ،فداي رهبر عزيزم.
سفارش كرد كه ميخواهم بچهها را زينبوار بزرگ
كنيد .ان شاء اهلل حجابشان زينبي باشد .رفتارشان
زهرايي باش��د .نمونه باش��ند .يك بار ريحانه تب
كرد يك هفته تمام تب داشت .خوب نميشد .به
بيمارستان بردم و دارو دادم ،تبش پايين نميآمد.
نگران بودم تشنج نكند .نميدانستم چه كار كنم.
عبدالمه��دي قبلتر به من گفته ب��ود كه كمك
خواس��تي به حضرت زهرا(س) متوسل شو و من
را صدا كن .توسل كردم و زيارت عاشورا خواندم.
سالم آخر را كه دادم ،به حضرت زهرا(س) گفتم
امروز پنجشنبه اس��ت و من ميدانم همه شهدا
امروز در محض��ر ارباب جمع هس��تند .گفتم به
عبدالمه��دي بگويند اگر ب��راي دخترش اتفاقي
بيفتد نگويد كه من نتوانستم از بچهاش نگهداري
كنم .آنها امانت هستند دس��ت من .رفتم باالي

مراس��م امام حسين(ع) ش��ركت كن كه ايشان
گرههاي كور را باز ميكند .امام حسين(ع) خيلي
بابالحوائج است .ميگفت حديث كسا بخوانيد
تا ما ش��هري را كه در محاصره است آزاد كنيم.
قبل از شهادتش هم با من تماس گرفت .صدايش
گرفته بود و گفت از من راضي هستي؟ گفتم بله،
اين چه حرفيه .گفت از من راضي باش .دعا كردم
و گوشي را قطع كردم.
الهامي از شهادتش به شما شده بود؟
قبل از ش��هادتش خواب ديدم ك��ه رفتم حرم
حضرت زينب(س) .تم��ام عكس ش��هدا را در
حرم چسبانده بودند .خانمي آنجا بود كه روبند
داشت .از آن خانم پرسيدم كه اينها عكسهاي
چه كساني هستند؟ ايشان گفت :عكس شهداي
كربال .بعد هم گفت :اينها بسيارعزيز هستند .در
ميان عكسها تصوي��ر عبدالمهدي من هم بود.
خيلي نگران ش��دم تا اينكه خبر ش��هادت را به
من دادند .عبدالمهدي در شب تاجگذاري امام
زمان(عج) همان طور كه آيتاهلل بهجت فرموده
بودند به شهادت رسيد 29 .دي ماه سال 1394
بود .عبدالمه��دي با اصابت موش��ك كورنت به
آرزويش رسيد.
پ�س آنطور ك�ه آيتاهلل بهج�ت وعده
كرده بودند به ش�هادت رس�يد .بعد از
شنيدن خبر شهادت همسنگر و همراه

س��ر ريحانه ناگهان بوي عطري در خانه پيچيد.
عطري كه هر لحظه زياد و زيادتر ميشد .ناگهان
من صداي عبدالمهدي را شنيدم .گفت همسرم
بخواب من باالي سر ريحانه هستم .خوابيدم وقتي
بلند شدم ديدم ريحانه تبش پايين آمده و از من
آب ميخواهد .حس كردم ك��ه عبدالمهدي در
كنارم است .حسش ميكردم .همه حرفهايم را با
عبدالمهدي زدم .او به قولش عمل كرده بود .آمده
بود تا كمكم كند ،بحق فرمودهاند كه شهدا عند
ربهم يرزقونند .بعد از آن شب تا مدتها هر كسي
وارد خانه ميشد متوجه آن بوي خوش ميشد.
لباس ريحانه بوي اين عطر را گرفته بود.
حتم ًا شما طعنه برخي از افراد ناآگاه را
شنيدهايد؟
بله؛ خيليها به من ميگويند چرا اجازه دادي كه
همسرت برود و براي عربها بجنگد؟ ميخواهم
از همين جا از طريق روزنامه «جوان» پاسخ آنها را
بدهم .عبدالمهدي رفت تا از مرز اسالم دفاع كند.
رفت تا نامحرمي وارد حريممان نشود .مدافعان
حرم ميروند تا ما در آرامش زندگي كنيم .هدف
اصلي تروريستها ايران است .اگر مدافعان حرم
نبودند ،امروز شاهد جنگ در كرمانشاه و همدان
و . . .بوديم .ما آرامشمان را مرهون خون شهداييم
و براي همين بايد ادامهدهنده راهش��ان باشيم؛
شهداي از صدر اسالم تا امروز.

جدول

10
11

12

13
14

15

از باال به پايين

 -1رويارويي -علم سياس��ت  -2بزرگترين ق��درت اقتصادي اروپا -پش��ه ماالريا -آزاد  -3رباعيس��راي
نامي -قريب -افزوده شده  -4لقب ششمين معصوم -از گروههاي خوني -اثر شاتو بريان  -5برج كج -پزشكي-
سياه و س��فيد  -6به يكباره -امتها -پرتاب تير -بغل  -7ورزش بوي اس��تراليا -ناديده گرفتن -خرس آذري
 -8وسيله -آيين -رسول  -9خميازه -جوجه تيغي -وقار  -10دشنام -به حد بلوغ رسيده -خشك رفتار -ني
نازك  -11هسته ميوه -دفتر حس��ابهاي ديواني -مقابل عليه  -12پاكي -از سورههاي مكي -از نامهاي خدا
به معني بهحساب رسنده  -13نرمي -پيل خش��ك -رنگ قرمز قاليبافان  -14ميوه تلفني -كشور كمونيست
فروپاشيده شده -رايانامه  -15دستگاه خودپرداز -تيم فوتبالي در انگليس



½

{



o

½ É

8



Y

Ã

10

Y

¹

12

{

1

2

3
4

5
6

7
9

 É

Y

Ã

Y

É ½ 11

É 13

Y

É 15

Y

É  14

{

[ É µ



µ

c

¹

Á

Y

¹

c ½  µ
Y

Á



Y

Á

µ

½

É
Y

 

Y

É µ

c



Y

{

w



Y

Y

{

Y

{

Á
Y







k

Ã


Y

¹

µ

Y

[  c

Y

Y

½

[

É

Ã



Y

½



É

µ



Á

[ É

[ µ É



[


Y

É

½

¹

Ã



É



Y



Ã

s

½ c
Y



c

Ã

É

Y

Y

Á

± ½ É

Y



É

Á

 Á

Á

Y



c
Y


É
µ
¹

½

k

Á



½

{

Y

Y

c
Y





Y



[
{



Á

[  É
Y

Y


Y

[

¹
É


É
Y

½
Ã

2
4
8
9
3
7
6
1
5

9

1

2

[ µ

3

4

{

5

6

7

É

8

9

15 14 13 12 11 10

9
5
6
2
8
1
4
3
7

8

پاسخ جدول شماره4948

7 6
4
6
7
8
2
3
1
5
9

7

جدول کلمات متقاطع

5
8
9
7
1
4
3
2
6

6

3
2
1
6
5
9
7
4
8

5

8 5 2

3 1 9
5
2
7
1
5
3
9
2
8
6
4

4

از راست به چپ

 -1از جاذبههاي گردشگري خراسان جنوبي -آگاهي جستن  -2قيم -از شاهان كياني و پدر گشتاسب -پرندهاي
شكاري  -3نوعي بيماري عصبي ش��ايع -خانه ساحلي -مسافر شش كش��ور اروپايي است  -4جام گيتينما-
تنپوش مردانه-كاشف آلماني آفريقايي مركزي  -5نفس خس��ته -ابزار -خوردني اقتصادي -نيمه تاريك زمين
 -6همنش��ين -ابزار بنا -مار خطرناك  -7كمآذري -قارچ -مركز كش��ور نائورو  -8آس��ياب دهان -كهف-
برجستگي زير كفش فوتباليست  -9نوعي بازي كودكانه -آقاي گل فوتسال جهان با  ۳۹۲گل زده -همسايه تهران
 -10از تنقالت غيرمفيد براي كودكان -دردها -نوعي ماس��ه  -11تكرار حرفي -سفيد -سرايتكننده -پايه و
اساس  -12سخن نيشدار -يادداشت -سنگ نمك طعام  -13مواد غذايي اساسي -ماه پاييزي -پيك كاغذي
 -14ستاره كمياب -نمايشگاه دوساالنه -مرزبان  -15داروي فراموشي -فيلم تلويزيوني

6 7

8 3

8
9
4
1
6
5
2
7
3

3

ارقام1تا 9راطوریقراردهیدکه
درهرردیف،ستونومربعهای
کوچکسهدرسهفقطیکبار
بهکارروند.

1
7
3
5
4
6
9
8
2

جدول سودوکو

2

3 5

4
6 8

6
3
2
4
7
8
5
9
1

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

15 14 13 12 11 10

طراح:علیرضا سجادی فر

شماره 4949

8
3 9

