
  خادم امامزاده سيده معصومه )س(
مهدي دهه هشتادي، در ميان شهداي اخير اغتشاشات غربتي 
خاص دارد. همراه با بچه هاي لشكر ۱۷علي ابن ابيطالب)ع( 
كه همه شان ياد شهيد مهدي زين الدين را در ذهن تداعي 
مي كنند، راهي خانه مهدي مي ش��ويم. كمي از كوچه پس 
كوچه هاي قم به سمت پايين شهر مي رويم تا به كوچه شهيد 
مهدي زاهدلويي برسيم. در مسير از اطراف امامزاده سيده 
معصوم )س( مي گذريم، همراهم��ان مي گويد اين همان 
امامزاده اي است كه ش��هيد مهدي زاهدلويي در آن خادم 
بود. به كوچه شهيد مي رسيم. تمام كوچه با پرچم هاي سه 
رنگ زيباي كشورمان تزيين شده است. كمي بعد كنار در 
خانه اي مي ايس��تيم كه مزين به بنر ش��هيد مدافع امنيت 
مهدي زاهدلويي است و نشان مي دهد كه آدرس را درست 

آمده ايم. 
در خانه را كه مي زنم مادر شهيد به استقبال مان مي آيد، سالم 
مي كنم و به ما خوش��امد مي گويد. مادر بسيار جوان است، 
بي درنگ ياد مادران شهداي دوران دفاع مقدس مي افتم كه 
فاصله سني زيادي با فرزندان شهيدشان نداشتند؛ مادراني 

كه حاال اسوه و الگوي زنان انقالبي اند. 
  نمايشگاه كوچكي از مهدي

با تعارف هاي مادر وارد خانه مي شوم، خانه اي جمع و جور و 

كوچك. تصاوير مهدي در همان ابتداي ورودمان خودنمايي 
مي كند. همه وسايل مهدي و تصاوير شهادتش در گوشه اي 
از خانه چيده شده و بسان نمايشگاه كوچكي است كه شمه اي 
از زندگي مهدي را روايت مي كند. تسبيح ها و سجاده اش، 
كتاب هاي مطالعه مهدي، قرآن، مفاتيحش و انگشتري كه 
در لحظات شهادت به دست داشته، روي ميز و طاقچه خانه 
گذاشته شده است. كنار همه اين تصاوير ديدن چهره پدر 
مهدي تاب و طاقتي ديگر مي خواس��ت. او متولد ۵۷ است، 
زاده انقالب كه انقالبي بودنش را با شهادت دردانه زندگي اش 
به همه ثابت كرد. پاي صحبت هايش مي نشينم تا از سيره و 

سبك زندگي مهدي برايم بگويد. 
»من اصالتاً زنجاني هستم و وقتي مهدي شش ماه داشت، به 

قم مهاجرت كرديم. من سه فرزند دارم. دو پسر و يك دختر 
كه پسرم مهدي شهيد شد.« خيلي زود مي رود سراغ قهرمان 
انقالبي خانه اش و مي گويد: »مهدي خيلي خوب بود. شايد 
فكر كنيد حاال كه شهيد شده است مي گويم، اما واقعاً نمونه 
بود. من كارگر كارخانه هستم. هر بار كه از كارخانه وارد خانه 
مي شدم و مهدي در خانه بود به پاي من بلند مي شد و دستم 

را مي بوسيد. خيلي به من و مادرش احترام مي گذاشت.« 
  بسيجي شاخص حوزه مقاومت

به پدر مي گويم دوستان مهدي از فعاليت هاي او بسيار برايم 
گفته اند، شما در جريان آنها بوديد، مي گويد: »مي دانستم 
كه مهدي فعاليت هاي بسيج و جهادي داشت و من هم اصاًل 
مخالفتي با فعاليت هاي او نداشتم. خانواده پدري ام  در دوران 
دفاع مقدس حضور داشتند و اهل بسيج بودند، اما راستش 
را بخواهيد نمي دانس��تم مهدي آنقدر پاي كار بوده، بعد از 
شهادتش از زبان دوس��تان و همراهانش به فعاليت هاي او 
در مساجد و پايگاه بسيج پي برديم. مهدي بسيج شاخص و 
نمونه حوزه مقاومت بسيج امامزاده سيدمعصوم )ع( سپاه قم 
از خدام آستان امامزاده سيدمعصومه و طلبه مدرسه علميه 
امام محمدباقر )ع( قم بود. ايشان در قرارگاه اربعين فعاليت 
داش��ت. پس��رم اهل جهاد با نفس و خلوت هاي خالصانه و 
نماز اول وقت بود. دلسوز و شوخ طبع بود و با افتخار تمام از 

خادمان مخلص هيئت ها و مجالس اهل بيت )ع( بود.«
  رزمنده جهادي روزهاي كرونا

او در ادام��ه مي گويد: »زيارت هفتگي اش با قبور ش��هداي 
گمنام، حرم حضرت معصومه و مس��جد مقدس جمكران 
ترك نمي ش��د. در بحث كمك هاي مؤمنانه  دست و دلباز 
بود. رفقايش مي گفتند يك بار مهدي خانمي را  ديد كه سر 
چهار راه جوراب مي فروشد، همه جوراب هايش را خريد و باز 
هم مجدداً آنها را به خودش باز گرداند. از ديگر فعاليت هاي 
مهدي اين بود كه در خط مقدم خدمت به محرومان و پخش 
بسته هاي معيش��تي در ايام كرونا حضور داشت. ايشان در 
ايام فاطميه و محرم در امامزاده س��يدمعصومه خادم بود و 

كمك مي كرد.«
  زير تيغ اغتشاشگران داعشي

رنج  و سختي مس��ير زندگي بهرام زاهدلويي پدر مهدي را 
مي توان به راحتي از خطوط روي دستان و چهره اش فهميد. 
دستانش را در هم مي پيچد، برايش س��خت است، اما حق  
ميزباني را ادا مي كند و از مهدي مي گوي��د. از روز حادثه و 

شهادت پسرش.
» من هر روز غروب كه از سركار به خانه مي آيم، سراغ بچه ها 
را از همسرم مي گيرم. آن   روز هم وقتي به خانه آمدم، مهدي 
نبود. به همسرم گفتم، مهدي كجاست؟ ايشان گفت  هميشه 
اين را مي پرسي! مهدي كجا مي خواهد برود يا پايگاه بسيج 
است يا مسجد! دقايقي بعد پسرعمويم كه خيلي دير به دير 
به من زنگ ميزد، تماس گرفت و گفت مراقب مهدي باش، 
نگذاريد بيرون برود. اغتشاش��گر ها تجم��ع كرده اند. من از 
ايشان تشكر كردم. گويا آن موقع مهدي را زده بودند و ايشان 
تماس گرفته بود، ببيند من مي دانم يا نه؟! چند دقيقه بعد 
دايي مه��دي دم در خانه آمد و گفت يك ش��ماره كارت از 
مهدي مي خواهم، مهدي چن��د روزي براي من كار كرده و 
مي خواهم حقوق اين چن��د روز كارش را برايش واريز كنم. 
كمي شك كردم و بعد به برادر همسرم گفتم، چيزي شده، 
گفت نه چيزي نشده، قس��مش دادم، گفتم مهدي چيزي 
شده؟ گفت مهدي را زده اند، مجروح شده و در بيمارستان 
بهشتي بستري است. شوكه شدم. يك ماشين قراضه دارم 
تا خواستم روشن كنم، توان نداشتم، بدنم بي رمق شده بود. 
سوئيچ را به برادر همسرم دادم و گفتم تو پشت فرمان بشين! 
نشست و با هم راه افتاديم. رفتيم خيابان اميني بيات كه از آن 
سمت به بيمارستان بهشتي برويم، ديدم اميني بيات خيلي 

شلوغ است. سنگ مي زدند و عربده مي كشيدند. هر طور بود 
خودمان را به كمربندي رس��انديم و به بيمارستان بهشتي 
رسيديم. رفتم قسمت بستري مهدي را از دور ديدم، داشت 
صحبت مي كرد. گفتم مهدي بابات بميره  ان شاءاهلل! مهدي 
يك تكاني خورد و گفت نگرانم نباش چيزي نشده. دست و 
پاهايش را بوسيدم. همان موقع مهدي را به اتاق عمل بردند. 
س��اعتي در اتاق عمل بود، وقتي بيرون آمد ديگر نتوانست 
صحبت كند. ۱0 روزي در بيمارستان بستري بود. هر روز من 
يا همسرم به ديدنش مي رفتيم. مهدي در  آي سي يو بستري 
بود. هر بار كه صدايش مي كردم چشم هايش را باز مي كرد، 

اما نمي توانست صحبت كند.«
  خبر آمد خبري در راه است

هر چه از مهدي بيش��تر مي دانم، ش��رمنده تر مي شوم. از 
جهادي كه داش��ت. از خدماتي كه براي م��ردم انجام داد. 
پدرش مي گويد: »بعد از ۱0 روز به من زنگ زدند كه مهدي 
حالش بهتر شده اس��ت، بياييد رضايت بدهيد ايشان را به 
بيمارستان بقيه اهلل تهران منتقل كنيم. آنجا امكاناتش بهتر 
است. من با خود فكر كردم و گفتم او را به تهران منتقل كنم، 
بهتر است. خدايي ناكرده اگر اينجا بماند و چيزي شود، ديگر 
نمي توانم جواب اطرافيان و همسرم را بدهم. رضايت دادم و 
به همس��رم هم گفتم با توكل به خدا به تهران مي فرستيم. 
مهدي را به بقيه اهلل برديم. ما به قم برگشتيم. مهدي حالش 
خوب بود. فردا صبح من رفتم كارخانه. ساعت هشت ونيم 
با بيمارستان تماس گرفتم، اما كسي پاسخ نداد. بچه هاي 
بنياد هم گوشي جواب نمي دادند. گويا مهدي شهيد شده و 
ما بي اطالع بوديم. در همين حين بود كه برادرخانمم تماس 
گرفت و گفت برويم تهران مهدي يك عمل ديگر دارد كه بايد 
تو رضايت بدهي. گفتم باشد، ولي در دلم شور افتاده بود با 
خودم مي گفتم چرا اينها گوشي جواب نمي دهند !  رسيدم 
خانه همس��رم تا من را ديد، تعجب كرد و گفت اينجا چه 
مي كني؟ گفتم برادر خودت تماس گرفته. از استرس زياد 
داخل خانه راه مي رفتم و منتظر آمدن برادر همسرم بودم. 

خيلي حالم خراب بود. دايي مهدي كه آمد و تا چشمم به 
او افتاد، متوجه بغضش شدم. گفتم راستش را بگو مهدي 
چيزي ش��ده؟ خواهرش هم به دست و پا افتاده بود، اما او 
مي گفت نترسين چيزي نشده. لحظاتي بعد باجناقم آمد 
تا او راديدم گفتم قطعاً طوري ش��ده است! گفتم تو براي 
چه آمدي؟ گفت آمده ام س��ر بزنم. گوي��ا دايي مهدي با 
بيمارس��تان تماس مي گيرد و حال مهدي را مي پرسد و 
كادر بيمارستان از او مي پرسند، شما چه نسبتي با مهدي 
داري، گفته بود من پدرش هس��تم، آنها هم گفته بودند 
مهدي شهيد ش��ده اس��ت. در همين فاصله دامادمان از 
كرج به بقيه اهلل مي رود تا مهدي را مالقات كند. وقتي آنجا 
مي رود به او مي گويند، مهدي ش��هيد شده و ما به پدرش 
هم اطالع داده ايم. من در خانه و در حال گفت و گو با دايي 
مهدي و باجناقم بودم كه يك دفعه گوش��ي ام زنگ زد و 
دامادمان گفت: ناراحت نش��يد يك صحبتي با شما دارم، 
من مي خواس��تم بروم مالقات مهدي، ام��ا گفتند مهدي 
شهيد... هنوز كلمه ش��هيد به طور كامل از دهانش خارج 
نشده بود كه گوشي را پرت و شيون و فرياد كردم. لحظاتي 
بعد خانه پر شد از مهمان، همسايه ها از سپاه آمدند و...« 

سكوتي مي كنم، اما پدر آهي مي كش��د و مي گويد: »دهه 
هشتادي باشي و انقالبي، خيلي حرف است. مهدي انقالبي 
س��ر س��خت بود. ارادت زيادي به رهبري داشت. هر كسي 
پشت اين انقالب صحبت مي كرد، مي گفت در خط قرمز من 

هستيد، مراقب باشيد.«
  آبروي ما را نبري !

مصاحبه س��ختي بود. نتوانستم از مادر ش��هيد بخواهم از 
مهدي برايم روايت كند، اما از طرفي شوق دانستن از مهدي 
كنجكاوم مي ك��رد. پدر اينگونه ادام��ه مي دهد و مي گويد: 
»مهدي اصاًل از شهادت پيش ما صحبتي نمي كرد، اما من 
خيلي نگران عاقبت مهدي بودم. به همسرم مي گفتم خداي 
ناكرده مهدي آبروي ما را نبرد. اين بچه زياد بيرون از خانه 
است، اما مهدي مي رفت مسجد و پايگاه و اصاًل به ما درباره 
فعاليت هايش حرفي نمي زد. اي��ام فاطميه و محرم ازصبح 
مي رفت تا نيمه هاي ش��ب در هيئت بود. نبودن هايش من 
را نگران مي كرد. چند باري ب��ه مهدي گفتم دير مي روي و 
مي آيي كاري نكني! آبروي م��ا را ببري! گفت نه بابا خيالت 
راحت باش��د. بعد رو به من كرد و گفت: مي داني بابا كاري 
مي كنم كه به من افتخار كني. كاري مي كنم كه بعد ها متوجه 
مي شوي. من نمي دانستم آن افتخاري كه هميشه مهدي از 

آن مي گفت، شهادت بود.«
  طعنه هاي راننده تاكسي

پدر ش��هيد چند روز بعد از ش��هادت پس��رش به كارخانه 

بازگش��ت تا بتواند رزق خانه اش را تأمين كند. او از حال و 
هواي همكاران��ش مي گويد: » الحم��دهلل همكارانم مانند 
خودم انقالبي و نمازخوان هستند. دو هفته بعد از شهادت 
مهدي، خانمم تماس گرفت و گفت، قرار اس��ت مهمان به 
خانه مان بيايد، اگر مي ش��ود به خانه بيا. من هم از شركت 
اجازه گرفتم و راه افتادم. پيراهن مشكي به تن كرده بودم. 
سر خيابان ايستادم تا سوار ماشين شوم. سوار كه شدم كمي 
بعد راننده شروع به صحبت كرد. بعد هم خيلي پا پيچ شد كه 
بداند چرا مشكي پوشيده ام؟من از پاسخ دادن طفره رفتم و 
حرفي نزدم، اما آنقدر اصرار كرد كه گفتم پسرم بسيجي بوده 
و شهيد شده است. گفت چرا اجازه دادي كه برود؟ گفتم من 
نروم شما هم نروي بچه من هم نرود، پس كي قرار است برود 
الت و لوت هاي اغتشاشگر را جمع كند؟ چه كسي مي خواهد 
از كشور دفاع كند؟ شهادت پسرم فداي سر امام زمان )عج(، 
فداي آن آدم هاي مخلص كه انقالب و دوازده امامي اند. راننده 
گفت نه ش��ما چه فكرهايي مي كنيد! ش��ما ها خوابيد. من 
بچه هايم را فداي ۱2امام هم نمي كنم، خيلي ناراحت شدم. 
گفتم ما براي چه به دنيا آمديم؟ آمده ايم كه زندگي كنيم 
و تعالي پيدا كنيم. بايد گوش به فرمان خدا و قرآن باشيم. 
من هم گفتم يك دختر و پسر ديگر هم دارم، آنها هم فداي 
انقالب و رهبر. ما بايد ثمري براي انقالب داش��ته باشيم. 
گفت نه من اي��ن كار را نمي كنم. بچه هاي��م خيلي برايم 
عزيز هس��تند. من بچه هايم را فداي قرآن هم نمي كنم. 
گفت براي چه بچ��ه ات را كش��تي؟خيلي از حرف هايش 
بهم ريختم. از او خواستم كه ماشين را نگه دارد. كرايه اش 
را پرداخ��ت ك��ردم و از ماش��ين پياده ش��دم. گفتم من 
نمي توانم تو را قانع كنم. تو براي قرآن ارزش قائل نيستي، 
مي گويي نماز مي خواني، اما بچه هايت را فداي قرآن و ائمه 
نمي كني؟ خودم را هر طور شد به خانه رساندم تا پذيراي 

مهمان هاي مهدي باشم.«
  سر خم مي  سالمت شكند اگر سبويي

در ادامه پ��در مهدي از ديدار اخيرش��ان با ام��ام خامنه اي 
برايمان روايت كرد، او مي گويد: »همين چند روز پيش بود 
كه به ديدار رهبري رفتيم. خيلي خوشحال شديم. اين ديدار 
مانند آب روي آتش بود، اما ج��اي مهدي خالي بود. حال و 
هواي ذوق ديدار پدر شهيد با رهبري من را به ياد اين بيت 

شعر مي اندازد كه
 بشكست اگر دل من به فداي چشم مستت 

 سر خم مي سالمت شكند اگر سبويي
اين روزها با مهدي كه درد دل مي كن��م، مي گويم: مهدي 
جان بابا را ببخش كه تو را خوب نشناختم. اي كاش بيشتر 

مي شناختمت.«
 مصاحبه مان با خانواده ش��هيد مه��دي زاهدلويي طلبه 
بس��يجي به پايان رس��يد. بدرقه ام كردن��د و در آخرين 
لحظات رو به مادر مي كن��م و مي گويم مادرجان مي دانم 
اين روزها به ش��ما س��خت مي گذرد، به حض��رت زينب 
)س( تأس��ي كنيد.« مادر مهدي مي گوي��د: »غم من در 
برابر غم حضرت چيزي نيس��ت. ايش��ان در ي��ك روز در 
ميدان كربال چند تن از محارم شان را از دست دادند.« پدر 
مهدي وقت خداحافظي دست به دعا مي گويد: »آمدنتان 
سرافرازمان كرد. ان شاءاهلل هميشه انقالبي بمانيد و پشت 

واليت فقيه باشيد.« 
شهيد بس��يجي مهدي زاهدلويي در غروب 30شهريورماه 
۱40۱همزمان با اذان مغرب به دست افراد معاند و ضدانقالب 
داعش صفت به ضرب چاقو از ناحيه قلب مجروح و در يكي 
از بيمارستان هاي قم بستري شد كه پس از ۱0 روز تحمل 
درد بر اثر ش��دت جراحات وارده، روز يك شنبه ۱0مهرماه 
۱40۱همزمان با ش��ب شهادت حضرت س��كينه به مقام 

شهادت نائل شد. 

7| روزنامه جوان |  شماره 6634    یک ش��نبه 6 آذر  1401 | 2 جمادی االول 1444 |

88498481ارتباط با ما

رنج  و س�ختي مس�ير زندگي بهرام زاهدلويي 
پدر مه�دي را مي توان ب�ه راحت�ي از خطوط 
روي دس�تان و چه�ره اش فهميد. دس�تانش 
را در ه�م مي پيچد، برايش س�خت اس�ت، اما 
حق  ميزبان�ي را ادا مي كند و از مهدي مي گويد

من خيلي نگران عاقبت مهدي بودم. به همسرم 
مي گفتم خداي ناكرده مهدي آبروي ما را نبرد. 
اين بچه زي�اد بيرون از خانه اس�ت، اما مهدي 
مي رفت مس�جد و پايگاه و اصاًل به م�ا درباره 
فعاليت هايش حرفي نمي زد. ايام فاطميه و محرم 
ازصبح مي رفت تا نيمه هاي شب در هيئت بود

گزارش »جوان« از حضور در منزل بسيجي شهيد اغتشاشات اخير استان قم مهدي زاهدلويي

نمي دانستم آن افتخاري كه مهدي مي گفت شهادت بود
  صغري خيل فرهنگ

حيف بود در ايامي كه به نام هفته بس�يج نامگذاري شده است، نامي از بس�يجي شهيد مهدي زاهدلويي 
نبريم. ش�هيد مهدي زاهدلويي يكي از بس�يجيان نمونه حوزه امامزاده س�يدمعصوم )ع( ق�م بود كه در 
اغتشاشات اخير قم به دست منافقين داعش صفت به شدت مجروح و كمي بعد به شهادت رسيد. مهدي را 
بايد يك بسيجي واقعي خواند. از آن دست جواناني كه در مكتب حسين )ع( تلمذ كرده و گوش به فرمان 

واليتند.  بسيار مشتاق بودم كه از نزديك با خانواده شهيد ديدار و مصاحبه كنم. قرار مصاحبه ام با خانواده 
شهيد ما را به قم مي كشاند. مي خواستم با پدري كه متولد ۱۳۵7 است و فرزند ۲۰ساله اش در اغتشاشات 
به دست داعش صفتان به شهادت رسيد، همكالم شوم. از مظلوميت خانواده مهدي و گمنامي شهيدشان 
بسيار شنيدم و همه اينها بهانه سفر من را به قم فراهم كرد. روايت زير ماحصل ديدار و همكالمي ما با بهرام 

زاهدلويي پدر شهيد است.

ان
جو

ار 
رنگ

خب
و با 

وگ
ت 

 گف
 در

يی
دلو

زاه
د 

هي
ر ش

 پد
 

ان
دش

رزن
ر ف

يك
ر پ

د ب
هي

ن ش
دي

   وال

جدول

طراح:علیرضا سجادی فر       شماره 6634

از باال به پايين
      ۱ �  تالش و مبارزه جانداران براي تسلط بر طبيعت و بقاي خود �  افزايش ابعاد جسمی بدون تغيير در خواص آن، 
معموالً در اثر افزايش حرارت      2 �  نيروي طبيعت �  پيرايه �  داستان كوتاه      3 �  خنك كننده اتاق �  مكان و آشيان �  
كثرت آمد و شد      4 �  طايفه كوچ نشين �  سيمرغ �  ترك استخوان �  افزايش حجم  برنج پخته      ۵ �  انجام حركات 
بدني براي تقويت جسم و روح �  مليح �  منقار كوتاه      6 �  رمق آخر �  بسيار �  خيمه      ۷ �  قورباغه �  پي در پي �  خدا 
     8 �  چندتا ايل �  بوته كوتاه �  دستور      9 �  ذخيره �  مشاجره لفظي �  تكرار حرفي      ۱0 �  بهره هوشي �  مهتر 
قوم �  راه شاعرانه      ۱۱ �  چانه گيالني ها �  شغل و وظيفه سفير �  اتومبيل باري كوچك      ۱2 �  همداستان رامين 
�  ضمير اشاره �  سمبل �  پوشاندن      ۱3 �  تئاتر �  اسب سياه �  شهري در ايتاليا      ۱4 �  جذاب �  خالو �  مينيمم     

 ۱۵ �  مشورت �  لقب باقرخان، انقالبي عصر مشروطه

   از راست به چپ
     ۱ �  پايتخت مركبات كشور �  سرمربي سابق آرسنال انگليس      2 �  سرباز نيروي دريايي �  منگوله �  شيمي     
 3 �  از آثار كتاب شكسپير �  وبا �  لباس رنان هندي      4 �  قوه و نيرو � درخت انگور �  از ياران امام علي �  بهار آذري 
     ۵ �  تكرارش صداي االغ است �  رهسپارشدن �  كفشگر      6 �  كتاب قائم مقام فراهاني �  موجوديت �  ويتامين 
نور خروشيد      ۷ �  سرباز روس �  صداپيشه �  يازده      8 �  پيشگاه خانه �  پايتخت يونان �  مجسمه      9 �  گشوده �  
زشت و مبتذل �  آماده و فراهم      ۱0 �  صدمتر مربع �  تكرارشده �  فاميل      ۱۱ �  خواب خوش �  آواز بلند �  ويتامين 
جدولي      ۱2 �  خرمن گندم و جو �  فقير �  ريشه �  تكه آتش      ۱3 �  راكب �  خورشت لپه �  نام چشمه ای در بهشت 

     ۱4 �  تجربه و امتحان �  از القاب امام موسی كاظم �  داالنه      ۱۵ �  دميدن �  مشايعت

جدول سودوکو
ارقام ۱تا 9 را طوری قرار دهيد كه 
در هر رديف، ستون و مربع های 
كوچك سه در سه فقط يك بار 
به كار روند.
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جدول کلمات متقاطع

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 د ح ل  هـ ب ن ش ك ي  ر ب  ك 1
 ن ا ر ق ي ا ق  و ا ي خ  ح ا 2
 ا ج  ن و ر د ن ك س ا  ا ض ر 3
  ق ا د ن ق  ي ن ا ت ي ر و م 4
 م ا م ي  هـ ن م ا  ا د و ر ن 5
 هـ س ا ل ك  ب ا ر ق  د ن م د 6
 ي م ر  ا م ا ر  ت ي ا د ر  7
 ا س  ج ر ف ت  ن ا ي ر  د ا 8
  ل ت ا ي س  ك ا ل م  ر م س 9
 هـ ي ا د  د م ل ج  هـ د ي د پ 10
 ي م ي ا د  هـ ي ا ل  س ا ر ك 11
 د ا گ ر ا س ا پ  هـ ف ي ح ص  12
 ر ن ا  ن ا ت س ر ا هـ ب  ح ش 13
 ا ي  ر ا هـ م  ي س ي ل گ ن ا 14
 ت  چ گ  ر ا ي ز ا م  ر هـ م 15
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