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88498481ارتباط با ما

گفت وگوي »جوان« با پدر شهيد جاويداالثر مدافع حرم »مهدي ذاكرحسيني« 

جدول

  احمد محمدتبريزي
ت�كاور جاويداالث�ر مداف�ع ح�رم »مه�دي 
ذاكرحس�يني« از رزمندگان لشكر عملياتي 
27 حض�رت محمدرس�ول اهلل)ص( در تاريخ 
26 خرداد 1395 در حومه شهر حلب سوريه بر 
اثر موشكباران دشمن به درجه رفيع شهادت 
نائل آمد. ش�هيد ذاكرحس�يني از ت�كاوران 
بسيار شجاع لش�كر 27 بود و هنگام شهادت 
31سال سن داش�ت. پدر ش�هيد، »اميرعلي 
ذاكرحسيني« پس از گذشت چهار سال هنوز 
چش�م به راه خبري از بازگشت پيكر پسرش 
است. پدر شهيد بازنشسته و افسر ارشد نيروي 
هوايي ارتش است و سابقه سال ها رزمندگي و 
خدمت را دارد. ذاكرحس�يني در گفت وگو با 
»جوان« از ش�جاعت پسرش و چشم انتظاري 
خانواده اش مي گويد ك�ه در ادامه مي خوانيد. 
با توج�ه با اينكه ش�ما در ارتش خدمت 
كرديد،  ش�غل ش�ما چ�ه تأثي�ري روي 
عالقه مندي هاي شهيد به مسائل نظامي 

و رزمي داشت؟
همسرم بازنشس��ته آموزش و پرورش است و از 
همان ابتداي تش��كيل خانواده در بزرگ  كردن 
چهار فرزندمان پا به پ��اي هم حركت كرديم. در 
ش��هر هاي ديگري مثل همدان و دزفول اقامت 
داش��تيم و زندگي در مناطق نظامي تا حدودي 
فرزندان��م را به مس��ائل نظام��ي  عالقه مند كرد. 
خاطرم است در زمان كودكي شان وقتي در پايگاه 
نوژه خدمت مي كردم پش��ت فنس هاي قرارگاه 
مي آمدند و مراحل صبحگاهي و رژه ها را تماش��ا 
مي كردند. به پرواز هواپيماها خيلي عالقه نشان 
مي دادند و با همديگر درباره اش حرف مي زدند و 
من از اين بابت خيلي لذت مي بردم. زمان جنگ 
بود و پرواز هواپيماها مرتب انجام مي شد و هميشه 
پيگي��ر رفت وآمد هواپيماها بودند. ه��ر ماه به ما 
مجله صنايع هوايي مي دادن��د و بچه ها مجله ها 
را مطالعه مي كردند. وقت��ي از پايگاه نوژه منتقل 
ش��ديم تمام آن مجالتي كه جمع كرده بوديم را 
بچه ها مي خواندند. اطالعات نظامي خيلي خوبي 
داشتند. وقتي مهدي در س��پاه مشغول خدمت 
شد به دليل اطالعات باالي نظامي اش دوستانش 
به او عالقه مند ش��ده بودند. دوس��تانش پس از 
شهادتش برايم تعريف مي كردند هر هواپيمايي در 
آسمان ديده مي شد ما از مهدي درباره اش سؤال 
مي كرديم و او تمام جزئيات��ش را به ما مي گفت. 
عالقه مندي اش از همان زم��ان بروز كرد و وقتي 
من احساس كردم نظامي گري را دوست دارد او 
را تشويق به اين كار كردم  و پس از گرفتن ديپلم 

وارد سپاه پاسداران شد. 
شهيد چه مدرك تحصيلي داشتند؟ 

آقا مهدي با مدرك ديپلم به س��پاه رفت و پس از 
استخدام درسش را ادامه داد و كارشناسي اش را 
در رشته حقوق گرفت. ديپلم فني مكانيك داشت 
و وقتي به س��پاه رفت در كار مكانيك خودروها 
بود. خيلي اي��ن كار با عالقه من��دي اش جور در 
نمي آمد. از همانج��ا آنقدر پيگيري ك��رد تا او را 
براي كارهاي رزمي فرس��تادند. از طريق نيروي 
زميني س��پاه به بخش تكاوري رفت و دوره ها را 
با موفقيت گذراند و در اين فاصله چندين و چند 
بار لوح و جايزه گرفت. دو بار در سطح لشكر 27 
محمدرس��ول اهلل)ص( به عنوان پاس��دار نمونه 

انتخاب شد. به كارش خيلي عالقه مند بود. 
 درب�اره كارهايت�ان در ارتش ب�ا بچه ها 

صحبت مي كرديد؟
وقتي خاط��رات دوران جبهه ام را ب��راي بچه ها 
تعريف مي كردم يا از حركات نظامي ام مي گفتم 
آقا مهدي بيشتر از همه لذت مي برد. گاهي از من 
درباره فعاليت هايم مي پرس��يد و وقتي توضيح 

مي دادم خيلي ذوق مي كرد. 
آقا مهدي را به لحاظ شخصيتي و اعتقادي 

چطور توصيف مي كنيد؟
زندگي آق��ا مه��دي از هم��ان اول ب��ا دو برادر 
ديگرش تفاوت داش��ت. از همان ابتدا كه اخالق 
و رفتارهاي��ش را مي ديدم، مي فهمي��دم رزم در 
وجودش اس��ت. فعاليت بدني  بااليي داشت و از 

دو برادر ديگرش خيلي قوي تر بود. ايش��ان تمام 
دفترچه هاي بيمه اش س��فيد بود و در سالمتي 
كامل بود. از همان اول به كم خوري، كم حرفي و 
كم خوابي عادت داشت. در خواب بسيار هوشيار 
بود و هوش بااليي داش��ت. سالمتي بدني اش به 
خاطر عادت هاي غذايي اش بود. از گوشت خيلي 
خوشش نمي آمد و خيلي كم مصرف مي كرد، ولي 
حبوبات و گياهان و صيفي جات را خيلي دوست 
داشت. به همين دليل حالت سبكبالي داشت و از 
همان بچگي خيلي تيز و چابك بود. گاهي اوقات 
كه پسرهايم با هم كشتي مي گرفتند زور مهدي 
به دو برادر ديگرش مي چربيد. در تكاوري خيلي 
بدنش قوي تر و محكم تر ش��د. ب��ه خاطر همين 
آمادگي جسماني اش هميشه در كارش آمادگي 
الزم را داش��ت و ب��ه راحتي كارهاي��ش را انجام 
مي داد. مهدي شوخ طبع بود مخصوصاً با رفقايش. 
به قدري به كارش عالقه داشت كه بيشتر وقتش 
را در لشكر س��پري مي كرد و كمتر در خانه ديده 

مي شد. نهج البالغه را خيلي مطالعه  مي كرد. 
فعاليت هاي مذهبي ش�ان به چه شكل 

بود؟
پسرم مهدي نمي گذاشت كسي متوجه كارهايش 
شود. س��عي مي كرد خيلي پنهاني كارهايش را 
انجام دهد. مثاًل در را مي بس��ت و نم��ازش را در 
خلوت خودش مي خواند. يا در خلوتش مشغول 
خواندن كتاب مداحي اهل بيت)ع( مي شد. مخالف 
شديد ريا بود و دوست داش��ت كارهاي عبادي و 
ديني اش را خيلي عميق در خفا انجام دهد. حتي 
به هيئت هاي محل زندگي مان نمي رفت. ما ساكن 
اكباتان هس��تيم و مهدي به هيئت هاي ميدان 
خراسان و ميدان امام حسين)ع( كه مراسم شان 
را سنتي برگزار مي كردند و غريب بودند مي رفت 
و مش��اركت فعالي داش��ت. كمك ه��اي زيادي 
به اي��ن هيئت ها مي كرد و متوليان ش��ان پس از 
شهادت به ما از آقا مهدي گفتند. پس از شهادت 
بعضي هيئت ها عكس مهدي را زده بودند و وقتي 
دوستانش متوجه ش��دند گفتند مهدي در غرب 
تهران زندگي مي كرد چرا عكس��ش را در شرق 
ته��ران زده اند. متولي��ان هيئت ني��ز مي گفتند 
آقامهدي در مراس��م هاي مختلف ب��ه هيئت ما 
مي آمد و كمك هاي زيادي هم مي كرد. من تمام 

اينها را بعد از شهادتش متوجه شدم. 
شما براي انتخاب شغل دست شهيد را باز 

گذاشته بوديد يا مخالفت داشتيد؟ 
من براي اين ش��غل خيلي كمكش كردم. وقتي 
عالقه اش را س��نجيدم و ديدم بيش��تر به سمت 
سپاه عالقه مندي نشان مي دهد خيلي كمكش 
كردم تا به هدفش برسد. وقتي ايشان مي خواست 
استخدام شود در آن فاصله اتفاقات عجيبي افتاد. 
استخدام و ش��هادت مهدي حالت اعجاز داشت. 
اس��تخدام در سپاه خيلي سخت اس��ت و كار آقا 
مهدي در بعضي مسائل به مش��كل خورده بود. 
مهدي بس��يجي عادي بود و كارت بس��يج فعال 
نداشت و س��ر اين موضوع با مشكل مواجه شده 
بود. ما تقريباً از استخدام ايشان نااميد شده بوديم. 
يك ش��ب من در خواب ش��خصيت بزرگواري را 
ديدم كه به من اميد داد و گفت نگران استخدام 
آقا مهدي نباش. صبح��ش خوابم را براي مهدي 
تعريف كردم. گفتم برويم و پيگيري كنيم و كار 
را نيمه رها نكنيم. به محل استخدام رفتيم و آنجا 
رئيس استخدام سپاه خيلي ما را تحويل گرفت. 
از طرف��ي فهميد من در نيروي هوايي هس��تم و 
وضعيت جس��ماني و ظاهري مهدي را هم ديد و 
گفت مهدي را استخدام خواهيم كرد. در نهايت 
استخدام آقا مهدي اتفاق افتاد. وقتي قضيه داعش 
پيش آمد آقا مهدي پس از 13، 14 سال خدمت، 
چهار بار داوطلب شد و باالخره به شهادت رسيد. 
من فكر مي كنم خدا از زمان تولد و زمان رش��د، 
آقا مهدي را براي مدافع حرم ش��دن آفريده بود. 
اين برايم كاماًل مسجل ش��د. گويي خدا عده اي 
را براي زماني مي آفريند. مثاًل ما در سال 1357 
براي آن متولد ش��ده بوديم تا مأموريت مهمي را 
به عنوان وسيله انجام دهيم. شهداي دفاع مقدس 
و مدافع حرم هم اينگونه بودن��د و براي اين كار 

آفريده شدند. 
اولين بار چه سالي بحث رفتن شان پيش 

آمد؟
اولين بار س��ال 1393بحث اعزامش پيش آمد. 
قباًل در دهه 80 براي مب��ارزه با گروه پژاك اعزام 
شده بود. وقتي ظلم هاي داعشي ها را ديد تنفرش 
از تروريس��ت ها خيلي زياد شد. نس��بت به بقاع 
متبركه اهل بيت )ع( به ويژه حضرت زينب)س( 
بسيار حساس بود و مي گفت من سرباز و فدايي 
حضرت زينب)س( هستم و احتمال شهادتم هم 

مي رود. مي گفت ما نبايد اجازه دهيم تروريست ها 
بخواهند ب��ه حرم بي بي زين��ب)س( بي حرمتي 
كنند. همچنين نسبت به ظلمي كه به مظلومان 
ش��يعه در عراق و سوريه مي ش��د خيلي ناراحت 
بود. در رابطه ب��ا ازدواج مي گفت تا زماني كه اين 
داعش��ي ها و تكفيري ها از بين نروند من س��عي 
مي كنم ازدواج نكنم چون احتمال شهادت هست. 
مي گفت دوس��ت ندارم در رختخ��واب بميرم و 
مي خواهم در راهي بروم كه شهادت در آن هست 
و حداقل اثري از ما در جامعه بماند. اعتقاد داشت 
اگر ما نرويم تروريس��ت ها وارد كشور مي شوند و 

مملكت مان را نابود مي كنند. 
پس بحث شهادت را با شما  مطرح كرده 

بودند؟
بله، ايش��ان نيت ش��هادت را در دلش داش��ت. 
مي دي��دم در اين رابطه تصمي��م قطعي گرفته و 
راهش را انتخاب كرده است. به او مي گفتم سعي 
نكن فقط به نيت ش��هادت بروي، بلكه نيتت اين 
باشد كه بتواني تعداد زيادي از تروريست ها را از 
بين بب��ري. در اين فاصله خدا ش��هدا را انتخاب 
مي كند. من كم��ك فكري به مه��دي مي دادم. 
مي گفتم اگر مي رويد كربالي��ي بجنگيد. او هم 
همين كار را انجام مي داد و خيلي از تروريست ها 
را به هالكت رس��اند. مهدي در رابطه با دشمنان 

سر نترسي داشت و مأموريت هايش را با موفقيت 
انجام مي داد. داعش��ي ها كينه زي��ادي از مهدي 
داشتند. با س��الح هاي سنگين س��اختمان ها و 
محيط اطراف مهدي را پشت س��ر هم زدند و ما 

هنوز خبري از مهدي نداريم. 
شما مخالفتي با رفتن و شهادت آقا مهدي 

نداشتيد؟
نام خانوادگي ما ذاكرحس��يني اس��ت و از قديم 
پدرمان در كار تعزيه و مداحي بود و در كنار شغل 
اصلي اش اين كارها را براي تبليغ دين انجام مي داد. 
از سال 1330 در مناسبت هاي مختلف در اطراف 
س��اوه برنامه هاي خودش��ان را برپا مي كرد. ما در 
اين قضيه ساخته ش��ده بوديم. من وقتي متوجه 
ش��دم فرزندم با عش��ق و عالقه خاصي راهش را 
انتخاب كرده اس��ت ديگر حق نداش��تم جلويش 
را بگيرم. تحملش براي پدر خيلي س��خت است. 
پدران شهدا سختي هاي زيادي را تحمل مي كنند. 
آقا مهدي چهار بار اعزام داش��ت و مادرش هر بار 
برايش گوس��فند عقيقه مي كرد تا سالم برگردد. 
سه بار اين كار را كرد و بار چهارم مأموريت خيلي 
مهمي داشت. اين اعزام ها براي مادرش سخت بود 
و مي گفت حاال كه براي چهارمين بار مي خواهي 
بروي، چون عروس��ي برادرت در پيش است فعاًل 
صرف نظر كن  ممكن اس��ت عروس��ي اش به عزا 
تبديل ش��ود. آقا مهدي هم مي گف��ت مادر چون 
مأموريت خيلي مهمي اس��ت بايد بروم و اگر نروم 
ممكن است خون شهدايمان هدر برود. مي گفت 
برمي گردم و اگر برنگشتم بدان امام حسين)ع( ما 
را طلبيده اس��ت. حالليت را از مادرش گرفت. به 
مادرش گفت هيچ بدهكاري به كسي ندارم و نگران 
من نباشيد و برايم گريه و زاري نكنيد. احتمال دارد 
در اين مأموريت سنگين راه برگشتي نباشد و شما 
با صبر و قرائت قرآن مسائل را پشت سر بگذاريد تا 

پيروزي براي جهاني شدن اسالم حاصل شود. 
جانبازي هم داشتند؟

گاهي جراحت هايي برمي داشت. يك بار گردنش 
صدمه دي��ده و چند ت��ا از دندان هايش به خاطر 
مبارزه با داعش شكسته بود. بار ديگر براي ضربه 
زدن ب��ه داعش جلو رفت��ه بود و آنه��ا تعقيبش 
كردن��د و موتورش را ب��ا خمپ��اره زده بودند. آقا 

مهدي از موتور افتاده و دندانش  شكسته بود ولي 
خودش را از دست آنها نجات داده بود. هميشه اين 

جراحت ها را داشت. 
سر نترس و شجاعي داشتند؟

من اين موض��وع را از زبان فرمان��ده  آقا مهدي، 
شهيد حسين اسداللهي بيان مي كنم. ايشان در 
مستندي اذعان مي كند پسرم سر نترسي داشت 
و بين داوطلبان داوطلب بود و هر وقت از مهدي 
مي خواستم كاري را انجام بدهد نه نمي آورد. در 
پرخطرترين مأموريت ها مهدي هميشه دستش 
باال بود و بين نيروهايم خيلي خاص بود. در هيچ 
مأموريتي او ضعف نشان نداد. شهيد اسداللهي از 
شهادت مهدي خيلي ناراحت بود و مي گفت يكي 

از بهترين نيروهايم را از دست دادم. 
آخرين مأموريت شان را چه زماني انجام 

دادند؟
مهدي روز 20 خرداد 1395 به عنوان فرمانده با 
30 نيرو عازم سوريه مي شود. مأموريت مهمي در 
پيش داشتند. نيروهاي تكفيري در حلب جمع 
شده بودند و مي خواس��تند قسمت مهمي از اين 
شهر را پس بگيرند. مي خواس��تند از گذرگاهي 

در جايي به نام خلسه عبور كنند و دوباره جاهايي 
كه رزمندگان گرفته و شهداي زيادي داده بودند 
را بگيرند. آقا مهدي ش��ب تا صبح در ماه رمضان 
مقابل دش��من مقاومت مي كند. دشمن نخست 
تصور مي كند زمين هايي كه آزاد ش��ده اس��ت 
را به راحت��ي مي گيرد. آقا مه��دي تا هفت صبح 
مقابل تروريس��ت ها مي ايس��تد. در آخر سردار 
سليماني به آقا مهدي بيسيم مي زند و مي گويد 
نيروهايت را به ج��اي امن منتقل ك��ن چون از 
سه طرف محاصره ش��ده بودند. مهدي با دستور 
شهيد س��ليماني نيروها را تك تك به جاي امني 
مي فرستد. دوستانش اصرار مي كنند تو هم بايد 
با ما بيايي كه مي گويد اول شما بايد سالم برويد 
بعد من مي آيم. مي گويد حاج حس��ين شما را از 

من مي خواهد. 
آن موقع 27 نفر از نيروها را س��الم برمي گرداند. 
چند نفر و همچنين خودش مجروح شده بودند. 
آقا مهدي آخرين نفر مي ش��ود. تروريست ها هم 
تمام توان ش��ان را براي زدن پس��رم جمع كرده 
بودند. با تك تيرانداز نمي توانستند آقا مهدي را 
بزنند، به همين دليل با خمپاره و بمب كپسولي 
كل ساختماني كه پناه گرفته بود را زدند. بعد از 

يك انفجار ش��ديد مهدي از نظر پنهان مي شود. 
دوستانش مي گويند هر چه مهدي را صدا كرديم 
تا ببينيم كجاست متأس��فانه پيدايش نكرديم. 
االن هم گروه تجسس دنبال پيكر مهدي است. 
به احتمال زياد با آن سالح هاي سنگين، مهدي 

شهيد جاويداالثر  شده است. 
شما چه زماني از شهادت پسرتان مطلع 

شديد؟
يك هفت��ه پس از اين اتفاق س��ردار اس��داللهي 
تعريف مي كرد وقتي اين خبر را شنيديم گفتيم 
باز مطمئن ش��ويم ش��ايد مهدي جايي پرت يا 
اسير شده باش��د. بعد از يك هفته متوجه شديم 
خبري نيست. آنها وقتي اسير مي گرفتند سريع 
اطالع مي دادند. ديگر خبري نش��د و همكارانش 
ب��ه منزل مان آمدن��د. آرام آرام ماج��را را گفتند 
و فهميديم مهدي ش��هيد ش��ده اس��ت. سردار 
اسداللهي تأكيد داش��ت مهدي خودش را فداي 
دوستانش نيز كرد. زمان اعزام، سردار اسداللهي 
به مهدي گفته بود تو فرمانده هس��تي و مراقب 
نيروهايت باش و او هم ج��واب داده بود خيالتان 
راحت باشد،جان نيروهايم از جان خودم ارجح تر 

است. از هر بابت آدم فداكاري بود. 
واكنش شما و مادرشان به شنيدن خبر 

شهادت آقا مهدي چه بود؟
وقتي به منزلمان آمدند يكي از دوستان مهدي هم 
آمده بود. مادرش او را صدا مي زند تا بفهمد ماجرا 
چيست. آنجا متوجه مي شود پسرش شهيد شده 
است. مادرش من را صدا مي كند و مي گويد مهدي 
شهيد شده اس��ت. آن لحظه براي من و مادرش 
خيلي عجيب بود. انگار يك ظرف پر از صبر روي 
ما ريختند. هيچ داد و فرياد نكرديم. تنها چيزي 
كه باعث تقويت اراده و روحيه من بود و باعث شد 
روحيه بگيرم امام خميني)ره( بود. به ذهنم رسيد 
كه وقتي آقا مصطفي را شهيد كردند ايشان خيلي 
آرام و صبورانه برخورد كردند و فرمودند خدا داده 

و خداوند خودش هم گرفته است. 
جاويداالثر ب�ودن آقا مهدي چقدر روي 

روحيه تان تأثيرگذار بوده است؟
ما در اكباتان هيئت داريم و محرم س��ال 97 آن 
زمان حال و هواي عجيبي داشتم. مداح ها مداحي 
كرده و فضاي مجلس به حد كمال رسيده بود، من 
با خودم گفتم خدايا! مي ش��ود مهدي ام را به من 
نش��ان بدهي تا بدانم بچه ام كجاست؟ خيلي ها 
شهدايشان آمده است و من هنوز شهيدم نيامده 
و مادرش پيكر فرزندش را نديده است. من با اين 
نيت به خانه آمدم و اول صبح نتيجه كار را گرفتم 
و از آن موقع خيلي خيالم راحت ش��د. در خواب 
فضايي جلوي من باز شد و ديدم چند نفر رزمنده 
مشغول صحبت هستند. آنها را نشناختم . جلوتر 
رفتم تا بشناسم شان. خواستم مزاحم صحبت شان 
نشوم دوباره به عقب برگشتم. ناگهان ديدم آقاي 
سيدي با سيماي نوراني و عمامه و رداي مشكي 
كنارم ظاهر ش��دند. نگاهي به من كرده و وقتي 
نگاهم به ايشان افتاد تبسمي كردند. حال و هوايي 
عجيبي به من دست داد كه آن شخص انگار خود 
آقاست. من تا مي خواستم آقا را در آغوش بگيرم 
مهدي را ديدم. ديدم از يك سمت به سمت ديگر 
حركت مي كن��د و با لباس نظامي ب��ه مأموريت 
مي رود. تا صدايش كردم به طرف��م آمد. ديدم با 
آن چش��م هاي براقش از ديدن من تعجب كرده 
اس��ت. گفتم بابا كجايي مادرت منتظرت است. 
ديدم ايش��ان جوابي نمي دهد و ان��گار مأموريت 
داده اند تا چيزي نگويد. با رنگ رخس��ار روشن و 
بشاش��ي كه داش��ت به من فهماند كار مهمي به 
او داده اند و وقت برايش مهم اس��ت. خداحافظي 
كرديم و مهدي رفت و از نظرم پنهان شد. يكباره 
از خواب بيدار شدم و حال و هواي عجيبي داشتم. 
براي مادرش تعريف كردم و گفتم خيالم راحت 
شد و مي دانم مهدي پيش آقاست. برايم مسجل 
شد طبق آيه شريفه مهدي ش��هيد زنده است و 
خيالم راحت شد. بعد از اين خواب هم نويسنده 
كتاب شهيد هم خواب جالب تري ديد. ايشان به 
من زنگ زد و گفت خواب ديده مهدي پيش خانم 

فاطمه زهرا )س( است. 

سردار س�ليماني به آقا مهدي بيسيم 
مي زن�د و مي گوي�د نيروهاي�ت را 
به جاي ام�ن منتقل كن چون از س�ه 
ط�رف محاصره ش�ده بودن�د. مهدي 
با دستور ش�هيد س�ليماني نيروها را 
تك تك ب�ه ج�اي امني مي فرس�تد. 
دوس�تانش اصرار مي كنند تو هم بايد 
با م�ا بيايي كه مي گويد اول ش�ما بايد 
س�الم برويد بعد من مي آيم. مي گويد 
حاج حسين ش�ما را از من مي خواهد

مهدي نمي گذاش�ت كس�ي متوجه 
كارهاي�ش ش�ود. س�عي مي ك�رد 
خيل�ي پنهان�ي كارهاي�ش را انجام 
دهد. مث�اًل در را مي بس�ت و نمازش 
را در خل�وت خ�ودش مي خوان�د. 
ي�ا در خلوت�ش مش�غول خوان�دن 
كت�اب مداحي اهل بيت)ع( مي ش�د. 
مخال�ف ش�ديد ريا ب�ود و دوس�ت 
داش�ت كارهاي عب�ادي و ديني اش 
را خيلي عمي�ق در خفا انج�ام دهد

پاسخ جدول شماره 5966

طراح:علیرضا سجادی فر       شماره 5967

123456789101112131415
1
2
3
4
5
6
7 
8
9
10
11
12
13
14
15

از باال به پايين
 1- مدافع بدن در برابر هجوم امراض- در تب می گويند  2- برج معروف سوادكوه- آلياژی است از نيكل و روی و 
مس- ترسناك  3- پدر آذری- عضو دوگانه بدن- جاندار تك سلولی- زرد انگليسی   4- شامه نواز- ظرف مايعات- 
 پاكی- تصديق انگليسی  5- از درجات نظامی روزگار قاجار- اغراق   6- س��الم- سود حرام- بزرگ تر از گردان

 7- گندم نيم كوفته- بوزينه- بوی پشم سوخته  8- مخفف افتد- زمين ورزش فوتبال- بهره و نصيب- استخوانی 
 در دست  9- خيس- نفرين شده- اسم دخترانه به معنی قانع  10- نوعی پارچه- امتحان- خاك نقاشی و رنگ كاری 
 11- نوار زخم بندی- كنايه از زمان بسيار قديم است  12- كلمه نهيب- سمت چپ- ابريشم مصنوعی- حرف 
دهان كجی  13- آبفشان حمام- پروانه هواپيما- سس��ت و وارفته-از فرزندان نوح  14- مفصل پركار- استارت 

قديمی- موالنا آن رااز همزبانی بهتر دانسته است  15- رودی در شبه جزيره بالكان- بازي كودكانه معروف

از راست به چپ
 1-  تحفه نطنز- مثل دزد بی عرضه  2-  نردبان- از نوشت افزار- هنگام عصر  3- درخور- فرمانده زورخانه- بخيه 
درشت- نوعی ساعت قديمی   4- تصديق فرانسوی- پاپوش سنتی- ... نبود فتاده را پای زدن- تاكسی پرظرفيت  
 5- سرمربی چلس��ی- از صور فلكی به معنای مارمولك  6-رش��ته كوه اروپايی- يار ديرين گل و پروانه- شبنم 
 7- س��نبل كوهی- لوس- ش��هر نورانی مازندران- رزمگاه بوك��س  8- چين و ش��كن-ترس- صنف و گونه- 
 درخ��ت صاب��ون  9- خصم-حي��وان اهل��ی- رود- درد و رن��ج  10- رواديد- متض��اد نيش- آنتن بش��قابی 
 11-  از شهرهای خوزس��تان- از عموهای پيامبر  12- مقابل مدح- كشوری در شمال افريقا- سياره مريخ- ابر 
پايين آمده  13- نوعی بستنی- دويدن- كرجی- قرن  14- سرپرستان- كشور نايروبی- رود مرزی چين و كره 

شمالی  15- مثل پيش بينی شر كردن - علم شيمی قدما

  123456789101112131415
1    
2
3  
4
5
6
7
8  
9
10  
11
12
13  
14 
15

جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد كه 
در هر رديف، ستون و مربع های 
كوچك سه در سه فقط يك بار 
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