
وادي کتاب

»راز درخت کاج « روايتي از زندگي شهيده » زينب کمايي«
خدا مي دانست جاي ديگري نداشتيم 

کتاب »راز درخ�ت کاج« به قلم معصومه 
رامهرم�زي به رش�ته تحرير درآمده و به 
همت نشر شاهد منتشر شده است. اين 
کت�اب روايت زندگ�ي ش�هيده » زينب 
کمايي« اس�ت که متولد آب�ادان بوده و 
در سن 14 س�الگي در روز اول فروردين 
ماه سال 1361 در ش�اهين شهر اصفهان 
توس�ط منافقين به ش�هادت مي رس�د. 
ب�ه مناس�بت انتخاب اي�ن ش�هيده به 
عن�وان ش�هيده ش�اخص کش�وري، 
نگاهي به داش�ته هاي اين کت�اب داريم. 

 خودسازي هاي زينب 
در كتاب » راز درخت كاج « مادر، خواهران، 
برادر و دوست ش��هيده زينب كمايي راوي 
قصه هاي او هستند كه در نوع خود بي نظير 
است. معصومه نويسنده اين كتاب همسن 
و همش��هري زينب اس��ت و مانند قهرمان 
داستان، شرايط روزهاي اول جنگ را درك 
كرده است. موضوع نخست آن كه ريشه هاي 
تربيتي زينب و خودسازي هاي اين شهيده، 
او را به جايگاهي رس��انده كه م��ورد توجه 
نويسنده قرار مي گيرد و از سوي ديگر او يك 
مهاجر جنگي اس��ت و در اين كتاب به اين 
موضوع نيز پرداخته مي ش��ود. زينب تحت 
تربيت م��ادر و محيط مدرس��ه در دفترچه 
خود، جدولي با عنوان خودس��ازي ترسيم 
مي كند. اينكه عالوه بر خانواده، شخصيتي 
چون معلم و مدرسه نيز مي تواند در تربيت 
يك شخص مؤثر باش��د، در اين كتاب مورد 

توجه قرار گرفته است. 
 ميوه هاي کاج

نام كتاب برگرفته از خالقيت نويسنده است. 
زينب كمايي در زمان حياتش تعدادي ميوه 
درخت كاج را در كش��وي ميزش مي گذارد 
كه اعض��اي خان��واده تا قبل از ش��هادتش 
نمي دانس��تند علت اين كار زينب چه بوده 
است! آنها بعد از ش��هادت زينب با مطالعه 
دفترش بيش از بيش او را ش��ناختند و راز 

آن ميوه هاي درخت كاج را كش��ف كردند. 
زينب اين ميوه ها را از زير درخت هاي كاج 
گلزار شهداي اصفهان جمع آوري كرده بود. 
در نهايت پيك��رش هم زير يك��ي از همان 
درخت هاي كاج به خاك س��پرده ش��د. بر 
همين اس��اس نويس��نده با تأييد خانواده 
نام »راز درخت كاج « را ب��راي كتاب خود 

برگزيد. 
 زينب كمايي در ش��ب اول فروردين سال 
۱۳۶۱ هنگام بازگشت از مسجد محلشان، 
توسط منافقين ربوده ش��د و بعد از سه روز 
پيكر پاكش در حالي ك��ه در ميان خروار ها 
خاك مدفون شده بود، كشف شد. منافقين 
چادر زينب را به گردنش مي پيچند و او را به 
شهادت مي رسانند. پيكر مطهر زينب با ۳۶0 
ش��هيد عمليات »فتح المبين« در اصفهان 
تشييع و در گلستان ش��هداي اين شهر به 

خاك سپرده شد. 
در فصلي از كتاب كه در مورد جنگ است، 
مي خوانيم: »وقتي به خانه رسيديم، متوجه 
شديم كه تعداد زيادي از رزمنده ها در خانه 
ما هس��تند؛ در خانه باز بود... ما بيرون خانه 
توي كوچه نشس��تيم تا همه بسيجي ها از 
خانه خارج شدند و به مسجد رفتند. از رفتن 
رزمنده ها خيلي ناراحت شديم. آنها خيلي از 
ما خجالت كش��يدند؛ تمام فرش ها واكسي 
ش��ده بود و رختخواب ها كثيف بود. معلوم 
بود كه گروه گروه به خان��ه مي آمدند و بعد 
از استراحت مي رفتند. از دور كه نگاهشان 
مي كردم براي همه آنها دعا و خدا را ش��كر 
كردم كه خانه و زندگي م��ا هم در خدمت 

جنگ بود. 
خدا مي دانست كه ما جاي ديگري نداشتيم 
و مجبور بوديم به آن خانه برگرديم، وگرنه 
راضي به رفتن رزمنده ها نمي ش��ديم. مينا 
و زينب توي اتاق ه��ا مي چرخيدند و آنجا را 
مثل خانه خدا طواف مي كردند. مادر خيلي 
از برگش��تن به آبادان خوش��حال بود. خانه 

حسابي كثيف و به هم ريخته بود...«

عمليات والفجر8 در بهمن ۱۳۶4 آغاز شده 
بود، اما مراحل تكميلي آن تا سال بعد ادامه 
يافت. بچه هاي شهر دزفول دوباره فراخوان 
ش��ده بودند تا در مراحل تكميلي والفجر8 
شركت كنند. در اوايل سال ۱۳۶5 گ�ردان 
هميشه ق�هرمان و خ�ط شكن بالل يكي از 
گردان هاي لشكر 7 ولي عصر)عج( گردهم 
آمدند. بعد از چند روزي در پش��ت پادگان 
و پالژ، بچه ها آماده تجديد قوا ش��دند. ما در 
پرسنلي گردان نشس��ته بوديم كه از طرف 
فرماندهي خبر دادند سه نفر از نوجوانان۱۶يا 
۱7 ساله ش��هر به طريقي كه كسي متوجه 
نشده وارد منطقه شده اند. درخواست شده 
بود اين عزيزان را به شهر بازگردانيم. پيش آن 

سه نوجوان در چادرشان رفتيم. با آنها حرف 
زديم و خواستيم به دزفول برگردند. گفتند 
تا اينجا آمده ايم، خواهش مي كنيم بگذاريد 
ما با گردان باشيم. از هر طريقي كه بود وارد 
شديم ولي آنها راضي نمي ش��دند. از طرف 
ديگر فرماندهي گردان اصرار بر بازگش��ت 
نوجوان ها داش��ت. خالصه آنها ماندند و بعد 
از چند روز به اتف��اق به طرف جبهه آبادان و 
بهمنشير حركت كرديم. اروندرود بود و روز 
موعود. در همين حين ي��ك گلوله خمپاره 
دشمن بعثي در ميان جمع ياران منفجر شد 
و هر كدامش��ان يك پرواز را آغاز كردند. من 

هم به افتخار جانبازي نائل شدم. 
خاطره اي از جانباز مسعود محتشمي فر
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21 آبان م�اه 1390 صداي انفج�اري مهيب در 
بيش�تر نقاط ته�ران ش�نيده ش�د. کمي بعد 
اخبار اعالم ک�رد مرکز اين انفج�ار در پادگان 
اميرالمؤمنين )مدرس( در حوالي بيدگنه مالرد 
است. اخبار تكميلي نشان مي داد در اين انفجار 
سردار حس�ن طهراني مقدم بنيانگذار صنعت 
موشكي سپاه و تعدادي از همرزمانش به شهادت 
رسيده اند. سال ها بعد ابعاد بيشتري از خدمات 
و زندگي طهراني مقدم بيان شد اما از 38 همرزم 
وي کمتر سخني به ميان آمد. در سالروز شهادت 
حس�ن طهراني مقدم و ياران�ش نگاهي کوتاه 
به خدم�ات او و همچنين زندگ�ي و خاطرات 
تعدادي از شهداي پادگان مدرس مي اندازيم. 

شهيدحسنطهرانيمقدم
 تحولي شگرف

پدر صنع��ت موش��كي كش��ورمان كس��ي جز 
طهراني مقدم نيست ولي بايد اذعان كنيم اين راه 
را شهدايي چون مهندس مصطفي ابراهيمي مجد 
و دكتر مصطفي چمران پايه گذاري كرده بودند. 
اين دو موشكي به نام »مصطفي مصطفي« را كه 
كامالً توليد داخل بود ابداع  و در جبهه عليه دشمن 
استفاده  كردند. بعدها طهراني مقدم تحولي شگرف 
در صنعت موشكي كش��ورمان ايجاد كرد و يگان 

موشكي سپاه را در سراسر جهان مطرح ساخت. 
نويس��نده كتاب فيض حضور )زندگينامه شهيد 
مصطفي ابراهيمي مجد( مي گويد:»س��ه ماه بعد 
از شهادت دكتر چمران كه مصطفي مجد هم به 
شهادت رسيد، شهيد عاصمي به جانشيني مجد 
انتخاب شد. با ادغام س��تاد جنگ هاي نامنظم به 
مجموعه سپاه، عاصمي به قسمت ادوات سپاه رفت 
و شهيد طهراني مقدم مسئول اين قسمت بود. براي 
اولين بار طهراني مقدم با موشك هاي ساخته شده 
توسط چمران و مجد از طريق عاصمي آشنا شد. 
بعد ها ايشان صنعت موشكي را نهادينه ساخت و به 

گستردگي فوق العاده كنوني رساند.«
طهراني مقدم كه همراه شهيد ش��فيع زاده يگان 
توپخانه س��پاه را پايه ريزي كرده و گسترش داده 
بود، از سال ۶۳ اقدام به تأس��يس يگان موشكي 
سپاه  كرد. س��ردار حاجي زاده فرمانده هوافضاي 
سپاه مي گويد:»هسته اوليه موشكي سپاه از نيمه 
سال ۶۳ پايه گذاري شد. البته آن موقع موشكي 
هنوز جزئي از يگان توپخانه بود. يك سال بعد يگان 
موشكي از توپخانه مستقل شد. وقتي آدم به همت 
ش��هيد طهراني مقدم فكر مي كند، مي بيند بايد 
خيلي بلندنظر باشد و به آينده اميدوارانه نگاه كند 
كه در شرايط آن روزهاي جنگ، تصميم بگيرد يك 

يگان مستقل موشكي راه اندازي كند.« 
در سال هاي بعد از جنگ، زماني كه تصور مي شد 
نيروي نظام��ي ايران پ��س از س��ال ها تحريم و 
محدوديت، از داشتن تسليحات كاربردي محروم 
مانده اس��ت، ناگهان غرش موشك هاي قدرتمند 
ايراني، خواب بسياري از تحليلگران نظامي جهان را 
برآشفت. اين موشك هاي بومي كه هيچ محدوديتي 
در پيشرفت نداشتند، هربار با امكانات و توانايي هاي 
بيشتر و باالتري پا به عرصه وجود مي گذاشتند. آن 
روزها اما نامي از طهراني مقدم شنيده نمي شد. او 
كه به تعبير مقام معظم رهبري، دانشمندي پارسا 
و مجاهدي خستگي ناپذير بود، در عين گمنامي 
تنها به سربلندي ايران اسالمي مي انديشيد و مثل 
يك س��رباز، به وظايف خود به دور از شهرت و نام 
ادامه مي داد. عاقبت زماني نام طهراني مقدم برسر 
زبان ها افتاد كه 2۱ آبان ماه ۱۳90، صداي انفجار 

پادگان بيدگنه از دوردست ها شنيده شد!
شهيدمهديدشتبان

 فرمانده متواضع
سردار ش��هيد مهدي دش��تبان نيز مانند شهيد 

طهراني مقدم از بچه هاي جنگ بود. زاده س��ي ام 
اس��فندماه ۱۳42 در ميدان خراس��ان تهران، از 
وقتي نوجوان بود رخت رزم به تن كرد و تا لحظه 
شهادت، در قامت يك رزمنده انجام وظيفه نمود. 
در دفتر زندگي اين شهيد آورده مي شود كه وقتي 
مشغول امتحان فيزيك دوم دبيرستان بود با يكي از 
دوستانش به نام شهيد يزدان پرست امتحان را نيمه 
تمام گذاشت و به جبهه رفت. دوران دفاع مقدس را 
در بهداري لشكر 27 محمد رسول اهلل)ص( خدمت 

 كرد و خودش هم بارها مجروح شد. 
شهيد دشتبان بعد از پايان جنگ و با تشكيل جهاد 
خودكفايي سپاه با شهيد طهراني مقدم همراه شد. 
دوستي و همكاري آنها تا لحظه شهادتشان ادامه 
داش��ت. در اين ميان فرماندهي پ��ادگان مدرس 
به او واگذار ش��د. او فرماندهي ب��ود كه در نهايت 
تواضع با زيردستانش برخورد مي كرد. نهايتاً بعد از 
سال ها كار جهادي در عرصه دفاع موشكي و اقتدار 
جمهوري اسالمي ايران، مهدي دشتبان همراه ۳8 
نفر ديگر از همرزمانش در جهاد خودكفايي سپاه 
از جمله سردار شهيد طهراني مقدم طي انفجاري 
در پادگان م��درس روز 2۱ آبان ماه س��ال 90 به 

شهادت رسيد. 
حش��مت دش��تبان زاده م��ادر ش��هيد در بيان 
خاطراتي از مجروحيت ه��اي پي در پي فرزندش 
مي گويد:»پس��رم بارها در جبه��ه و بعد از جنگ 
مجروح شده بود. يك بار در عمليات رمضان تركش 
به سر مهدي خورده بود. بعد از ۱5 روز از شيراز به 
من زنگ زد و خبر مجروحيتش را داد. مي ترسيد 
وقتي به خانه بيايد و س��ر باندپيچي ش��ده اش را 
ببينيم ناراحت شويم. در عمليات والفجر مقدماتي 
هم مجروح ش��ده بود. در اين عمليات پايش تير 
مي خورد. بعدها تعريف مي كرد وقتي در منطقه 
روي زمين مي افتد، عراقي ها به پايش مي زنند و 
مي گويند »الموت« پسرم تكان نمي خورد تا متوجه 
زنده بودنش نش��وند. تا عراقي ها مي روند، مهدي 
بند پوتينش را به باالي پايش مي بندد كه جلوي 
خون ريزي  را بگيرد. بعد از آن رزمنده ها او را مجروح 
پيدا مي كنند و به عقب مي آورند. پسرم يك بار هم 
بعد از جنگ مجروح شد. قبل از بازنشستگي اش در 
سمنان با انفجار آزمايشي يك موشك مجروح شد. 
چند روزي بيمارستان بود. بار آخر هم كه در انفجار 

پادگان مدرس شهيد شد.« 
شهيدمحمدقاسمسلگي

 رزمنده نوجوان
قاسم در س��ال 59 وقتي فقط ۱4 سال داشت، به 
عضويت بسيج درآمد. دوم راهنمايي بود كه جنگ 

شروع شد. با آنكه قد كوتاهي داشت، درس را رها 
كرد و به جبهه رفت. در آن سن و سال تفنگ كه 
به دس��ت مي گرفت، از خودش بزرگ ت��ر بود. در 
سال ۶۱ به استخدام س��پاه درآمد و سال ۱۳۶5 
در 20 سالگي فرماندهي يك پادگان در كرمانشاه 
را برعهده گرفت. عمده فعاليت هاي شهيد سلگي 
در دفاع مقدس در رسته مهندسي- رزمي بود. در 
توپخانه سپاه هم  همراه شهيد مهدي نواب با شهيد 
طهراني مقدم همراه شد. اين دوستي و همرزمي تا 

لحظه شهادت ادامه يافت. 
بعد از اتمام دفاع مقدس،ش��هيد سلگي به دليل 
تجربه و تخصصي كه از س��ال هاي جنگ داشت، 
در يگان موشكي نيروي هوايي سپاه همراه حسن 
طهراني مقدم شروع به كار كرد. تا اواسط دهه 70 
هم در اكثر شهرهاي مرزي كش��ورمان از جمله 
سيس��تان و بلوچس��تان و بندرعباس مش��غول 
خدمت بود. محمدقاس��م در اس��تفاده و تعمير 
انواع ماشين هاي سنگين، توانايي زيادي داشت. 
به همين دليل مس��ئوليت فرمانده��ي ترابري و 
ماشين هاي سنگين سازمان جهاد خودكفايي سپاه 
به او داده شد. شهيد سلگي در نهايت بعد از سال ها 
رزمندگي و كار جهادي در عرصه توان موش��كي 
جمهوري اسالمي در پادگان شهيد مدرس و كنار 
ديگر همكارانش در 2۱ آبان 90 با انفجاري كه در 
اين پادگان صورت گرفت، به شهادت رسيد. از او دو 

فرزند به يادگار مانده است. 
همسر شهيد مي گويد:»خيلي دوست داشت من او 
را پسرعمه صدا بزنم، مي گفت وقتي تو مرا پسرعمه 
صدا مي زني احترام مان هميش��ه پابرجاست. من 
هم او را بيش��تر به همين اس��م صدا م��ي زدم. به 

خاطر كار زياد و نگراني آن در س��ن 40 س��الگي 
تمام موها و محاس��نش سفيد ش��ده بود. گاهي 
بيرون از خانه برخي به من مي گفتند ايشان پدرت 
اس��ت كه با او بيرون مي آيي؟ دوستانم هم گاهي 
مي گفتند به شوهرت مي خورد ۱5 يا ۱۶ سال از 
تو بزرگ تر باشد. محمدقاسم وقتي كاري دستش 
مي گرفت بايد آن را تمام مي كرد. حتي براي اين 
كار تا نيمه هاي شب هم نمي خوابيد. مي گفت از 
وقتي كار را شروع كردم هيچ وقت چيزي را نصفه 
كاره رها نكردم. كارهايش را هم به نحو احسن انجام 
مي داد. كمي قبل از شهادتش هم مي گفت برايم 

دعا كن كه شهيد شوم.« 
شهيدمهدينواب

 رفت و ديگر برنگشت
شهيد مهدي نواب با ش��هيد محمد قاسم سلگي 
دوس��تي ديرينه اي داش��ت. محمدقاسم متولد 
س��ال 45 بود و مهدي متولد س��ال 4۶. هر دو  از 
بچه هاي جنوب شهري و پاي كار جبهه و جنگ 

بودند. شهيد نواب بچه محله سرچشمه تهران، در 
س��نين نوجواني به جبهه رفت و در سال ۶5 وارد 
سپاه شد. ماه ها حضور در جبهه هاي جنگ روحش 
را صيقل داده بود و ش��وق خدمت به كش��ورش 
هميش��ه با او بود. مهدي از واحد توپخانه سپاه با 
شهيد طهراني مقدم آشنا شد و بعد از آن در كنار 
شهيد سلگي، هميشه با طهراني مقدم بودند. بعد از 
اتمام جنگ، سال ها در پادگان شهيد مدرس و در 
جهاد خودكفايي سپاه، در كنار ديگر همرزمانش به 
تحقيقات موشكي مشغول بود. او هم مثل شهيد 
طهراني مقدم عمرش را وقف پيشرفت موشكي و 
تسليحاتي كشورمان كرده بود، در نهايت در 2۱ 
آبان 90 با انفجاري كه در پادگان مدرس صورت 

گرفت به شهادت رسيد. 
همس��ر ش��هيد در بيان آخرين لحظات ديدار با 
همسرش مي گويد:»پنج ش��نبه تا صبح نخوابيد 
و همه وصيت هاي��ش را به من گف��ت. مي گفت 
به مطه��ره بگو نم��از اول وقت بخواند. پش��ت آقا 
باشيد. بيت المال را كامل و دست نخورده تحويل 
دهيد. جمعه گفت كاري دارم رفت و آمد. مطهره 
كاردس��تي داش��ت گفت بابا براي من درس��ت 
مي كني؟ گفت برو خمير گل چيني بياور. خيلي 
با سليقه بود. با آن كمرش نشست سر كاردستي. با 
آن درد و مظلوميت نشست تا دل مطهره را خوش 
كند. هنوز آن كاردستي نيمه تمام را داريم. در آن 
لحظه به او گفتم مهدي لياق��ت تو در رختخواب 
مردن نيست. لياقت تو ش��هادت است. گفت خدا 
از دهنت بش��نود. ساعت 2 قرار داش��ت و بايد به 
پادگان مدرس مي رفت. رفت و ديگر برنگشت. او 

هم مي دانست قرار است چه بشود.« 
شهيدعلياصغرمنصوريان

 جوان نسل سومي
شهيد علي اصغر منصوريان از شهداي جوان حادثه 
انفجار پ��ادگان مدرس بود؛ متولد س��ال ۱۳۶2. 
زماني به دنيا آمده بود كه برخ��ي از همرزمانش 
مثل طهراني مقدم، دشتبان، س��لگي و... همگي 
در جبهه هاي جنگ حضور داش��تند اما دس��ت 
تقدي��ر روزگار برآن بود تا اين جوان نس��ل بعد از 
جنگ را در كنار س��رداراني چون طهراني مقدم و 
دشتبان آسماني كند. شهيد منصوريان كه در سن 
28 سالگي در پادگان ش��هيد مدرس سرپرست 
سوخت رساني موشك بود، روز 2۱ آبان ماه ۱۳90 

همزمان با شب عيد غدير خم به شهادت رسيد. 
همسر شهيد مي گويد:»علي اصغر رك مي گفت 
كارم محرمانه است به كسي هم نگو من در پادگان 
مدرس كار مي كنم. بگو انباردار هستم اما تا حدودي 
مي دانستم كارش به توليد سوخت موشك مربوط 
اس��ت. مي گفت احتمال اين وج��ود دارد كه اگر 
خطايي از كسي سر بزند آنجا منفجر شود. يك روز 
به خانه آمد. حالش خيلي بد بود. اولش انكار كرد 
و گفت چيزي نيست اما چون اصرار كردم مجبور 
شد حرف بزند. گفت يكي از دوستانم شهيد شده 
است. گفتم االن كه جنگي نيست كه كسي دوباره 
شهيد شود. گفت كار ما طوري است كه اگر حين 
كار اتفاقي براي كس��ي بيفتد و فوت كند، شهيد 

محسوب مي شود. 
اين را كه شنيدم خيلي ترسيدم. در را قفل كردم و 
گفتم ديگر نمي گذارم بروي سر كار. من نمي خواهم 
از اين راه نان در بياوري. حاضرم گرسنه بمانيم اما تو 
با اين وضعيت سركار نروي كه اتفاقي برايت بيفتد. 
حال من را كه ديد گفت شوخي كردم. وقتي ديد 
قانع نش��دم حرفي زد كه قانعم كرد. گفت هرچه 
قسمت باشد همان مي شود. شايد از اين كار بيرون 
آمدم و داش��تم توي خيابان راه مي رفتم كه بر اثر 
حادثه ُمردم. اگر آنجا باشم ممكن است هر اتفاقي 
بيفتد و باز زنده بمانم. هرچه قسمت باشد همان 

مي شود. هرچه پيش آيد كار خداست.« 

نگاهي گذرا به خدمات و زندگي چند شهيد اقتدار موشكي به مناسبت 21 آبان سالروز شهادت حسن طهراني مقدم و همرزمانش

رشديگانموشکيازنبوغوتالشبچههايجنگبود

س�ردار حاج�ي زاده: هس�ته اولي�ه 
موشكي س�پاه از نيمه س�ال 63 پايه 
گذاري شد. وقتي آدم به همت شهيد 
طهراني مقدم فك�ر مي کند، مي بيند 
بايد خيلي بلندنظر باش�د و به آينده 
اميدوارانه نگاه کند که در ش�رايط آن 
روزهاي جن�گ، تصمي�م بگيرد يك 
يگان مستقل موشكي راه اندازي کند
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از باال به پايين
 ۱- از بزرگان قريش كه دش��من سرس��خت پيامبر بود و در جنگ احد مقابل رس��ول اكرم جنگيد- مجراي آب 
 2- فرمان كشتی- فرهنگ باس��تاني مكزيك- حيا  ۳- تلخ- كارها- آن سوی سقف- ديبا و حرير  4- ستاره 
كشتی ايران در المپيك س��يدنی- از مواد انفجاري كه از اختراعات چيني هاس��ت- بنده و شما  5- پدر حضرت 
 موس��ی- زن دوك - قورباغه درختي  ۶- مقياس طول برای پارچه در انگلس��تان - چارچوب- بندري در س��وئد 
 7- پول رومانی- نو عروس هزار داماد- قالب ريخته گري  8- قوم ذبح شده – قوه حافظه- اقيانوس آرام- همراه 
آشغال  9- از زبان های زنده دنيا- از شهرهاي اسپانيا- پسوند صاحب و دارنده  ۱0- دختر امام حسين)ع(-  ضبط 
صوت- باعث و علت  ۱۱- گاهی نماز را باطل می كند- امپراتور زنبور عسل- رويداد و حادثه  ۱2- صدمه- قلب 
قرآن- تأكيدشده  ۱۳- از پرندگان شكاری- چشمه- سرمربی چلسی - آزاده كربال  ۱4- ترس- گشايش- تور 

بزرگ كاهكشي  ۱5- نوازنده و خواننده- از شهرهاي انگليس

از راست به چپ
 ۱-  نام دو پيامبر كه با هم نسبت برادری داشتند  2- دست نخورده- آنچه در تصرف كسی باشد؛ دارايی- كشور 
كاسه شكر  ۳- گشوده- راه فرار- گوسفند ماده- پايتخت يزيد  4- نام قديم مشهد- لقب امريكايی ها- مرتجع 
الستيكي  5- سالح صبور- بذر گياه- حرص و طمع  ۶- سرگرد قديمی- مقابل تندي و سرعت- نمازش شكسته 
است  7- زادگاه حضرت ابراهيم- پرستاركودك- از توابع آذربايجان شرقي  8- برج كج- پيشواي هندي- مقيم 
و بي صدا- مايه حيات  9- پيشكار-  خون آشام دريايی- بخشنده  ۱0- قارچ- شب ماندن در جايي-  موفق ترين 
دروازه بان تاريخ فوتبال آلمان  ۱۱- درخت تاك- خواهان و مشتاق- حشره اجتماعي  ۱2- باران اندك- پشت سر 
هم آمدن- مرغ خانگي  ۱۳- لقب اشرافي انگليس- تصفيه كننده آب- خانه خدا- رنج و محنت  ۱4- مرد بخشنده- 
راه غير اصلي اما كوتاه تر- غار رسالت  ۱5- امام علي)ع( مي فرمايند كه ستم نكردن در آن نشان از منزه بودن نفس 

و جوانمردي كامل است
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد که 
در هر رديف، ستون و مربع های 
کوچك سه در سه فقط يك بار 
به کار روند.
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