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نفس دفاع مقدس حماسه است
 نيازي به حماسه سازي نيست

 غالمحسين بهبودي
چند روز پي��ش خبرن��گار ايران��ي يكي از 
شبكه هاي بيگانه در خصوص شهيد فهميده 
مطلبي منتشر كرده بود كه سر و صداهايي 
نيز به دنبال داش��ت. جان كالم اين بود كه 
حسين فهميده در جريان نبرد تن و تانك به 
شهادت نرسيده است. شهادتش طور ديگري 

بوده و حماسه سازي صورت گرفته است!
اينكه بغض و نفرت باعث مي شود هرازگاهي 
يك ايراني نما به افتخارات كش��ورش پشت 
پا بزند حرف تازه اي نيس��ت. آدم از اصطالح 
»حماس��ه س��ازي« حرصش مي گيرد! ياد 
فيلم هاي هالي��وودي مي افتد كه به ش��كل 
مجازي دس��ت به خلق حماس��ه مي زنند و 
قهرمان پروري مي كنند!آنه��ا اگر نياز دارند 
براي توجيه آدمكشي هايشان در ويتنام، كره 
يا افغانستان حماسه سازي كنند، ما كه در يك 
جنگ نابرابر هشت سال تمام در برابر شرق و 
غرب ايستاديم چه نياز به اين ترفندها داريم؟ 
از شهيد فهميده ش��روع كنيم. در نوجوان 
بودنش كه شكي نيست. تنها 13 سال داشت 
كه در اولين روزهاي جنگ در كوت ش��يخ 
خرمشهر به شهادت رس��يد. حاال خودش 
اهل كجا بود؟ آبادان، خرمش��هر، ماهشهر 
يا يك��ي ديگر از ش��هرهاي خوزس��تان كه 
نزديك به منطقه جنگي هس��تند؟ حسين 
آقا اهل ك��رج بود و مح��ل زندگي اش چند 
صد كيلومتر ب��ا جبهه هاي جن��گ فاصله 
داش��ت اما اين نوجوان كم س��ن و سال در 

آن شرايط خطير، وسط جنگ، در چند ده 
متري عراقي ها چه مي كرده است؟ به حتم 
براي تفريح به خوزس��تان جنگ زده نرفته 
بود. رفته بود از كشور و مردمش دفاع كند. 
آيا حضور داوطلبانه يك نوجوان كم سن و 
سال در جبهه اي كه صدها كيلومتر از محل 

زندگي اش فاصله داشت، حماسه نيست؟
اگر بخواهيم ب��ه حماس��ه هاي رخ داده در 
جنگ تحميلي نگاه كنيم، ليست بلند بااليي 
پيش روي م��ان قرار مي گيرد ك��ه كتاب ها 
براي نگارشش الزم است. مهدي طحانيان 
را يادمان است؟ همان نوجواني را مي گويم 
كه در دل اردوگاه هاي مخوف بعثي، شرط 
مصاحبه با خبرنگار هندي را رعايت حجابش 
بيان كرد. طحانيان كه در تلويزيون جمهوري 

اسالمي ايران اين حرف ها را نمي زد. مقابل 
دوربين بيگانه ها و زير باتوم و اسلحه بعثي ها 
شجاعت و ايمانش را به رخ عالم مي كشيد. 
آيا شجاعت اين نوجوان در آن شرايط بغرنج 

عين حماسه نيست؟
روايت شجاعت و حماسه آفريني رزمندگان 
از ديدگاه دش��من چيز عجي��ب و نادري 
نيس��ت كه تنها به يك ي��ا دو مورد خاص 
منحصر شود. در كتاب »ويراني دروازه هاي 
شرقي« نوشته وفيق سامرايي كه از افسران 
اطالعاتي ارتش بعث بود ب��ه نكته جالبي 
در خص��وص ش��جاعت يك رزمن��ده كم 
سن و س��ال ايراني برمي خوريم. اين افسر 
عراقي كه به رغم خصومتش با صدام اظهار 
مي دارد هنوز انديشه هاي ملي گراي و پان 
عربيسم دارد، در كتابش ناچار مي شود به 
شجاعت يك نوجوان ايراني اعتراف كند. او 
مي نويسد:در اوايل سال 1982 رويدادي 
رخ داد كه هرگز از ذهنم پاك نشده است. 
هنگامي كه من در قرارگاه مقدم فرماندهان 
در اس��تان ميس��ان بودم، يكي از افسران 
اطالعات لشكر دهم با من تماس گرفت و 
راجع به سرسختي يك اسير ايراني با من 
سخن گفت و اظهار داشت كه سرانجام او را 
خواهم كشت. من از او خواستم دست نگه 
دارد. خود را به آن لشكر در منطقه امامزاده 
عباس واقع در منطقه دزفول رساندم و از او 
خواستم تا وضعيت را روشن كند. او گفت 
اي��ن اس��ير روي تصوير ص��دام آب دهان 

ريخته است. دس��تور دادم تا آن اسير را به 
پناهگاه افس��ر اطالعات احضار كنند. او را 
نزد من آوردند. يك بچه 12 س��اله بود! به 
او گفتم چرا اين كار را كردي؟ گفت ش��ما 
والدين من را در خرمشهر كشتيد. سپس 
به طرف عكس صدام روي ديوار رفت و بار 

ديگر روي آن آب دهان انداخت. 
واقعيت اين است كه نفس دفاع يك ملت با 
دس��ت خالي در برابر ارتشي مجهز شده به 
تسليحات غرب و ش��رق، عين يك حماسه 
است، بنابراين كليتي كه خودش يك حماسه 
كم نظير است، نيازي به حماسه سازي ندارد. 
لحظه به لحظه اين مقطع تاريخي، مملو از 
حماسه آفريني ش��يران روز و زاهدان شبي 
است كه قصه قهرماني ها و پهلواني هايشان 
نه فقط ب��راي ملت ايران ك��ه قابليت طرح 
و مان��دگاري در تاري��خ را دارد. ه��ر بار كه 
بخواهيم نگاهي به جنگ تحميلي بيندازيم، 
آمارها پش��ت س��ر هم رديف مي ش��وند و 
حماس��ه ها و قهرماني ها را فري��اد مي زنند. 
آيا ش��هادت 36 هزار دانش آموز چيزي جز 
حماسه است؟ يا مقاومت 34 روزه خرمشهر 
در مقابل لشكرهاي زرهي دشمن را چيزي 
جز حماسه بايد گفت؟ دفاع مقدس خودش 

يك حماسه است. 
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لحظه به لحظه مقطع تاريخي دفاع 
مقدس، ممل�و از حماس�ه آفريني 
شيران روز و زاهدان شبي است كه 
قصه قهرماني ها و پهلواني هايشان 
نه فقط براي مل�ت ايران كه قابليت 
طرح و مان�دگاري در تاريخ را دارد

 احمد محمدتبريزي
در دنياي ش�لوغ و پر تراكم فضاي مجازي، 
عكس هاي سيدحس�ين آملي به ن�اگاه به 
چشم آمد و دل خيلي ها را برد! جانباِز قطع 
نخاع مقاومي كه دياليز مي ش�ود و در تمام 
لحظاتش همسرش حضور دارد و عكس هاي 
عاشقانه شان در كنار هم تركيبي زيبا ساخته 
است. آملي سال 1363 در مريوان كردستان 
قطع نخاع شد و چند ساعت بعد برادرش در 
عمليات فاو به شهادت رسيد. همسر ايشان، 
رقيه احمدي نيز خواهر شهيد است و لحظات 
عاش�قانه و زيبايي در كنار سيد دارد. خانم 
احمدي كه مي گويد شيريني  زندگي در كنار 
سيد را با هيچ چيز ديگري عوض نمي كند، 
در گفت وگ�و ب�ا »ج�وان« زيباي�ي زندگي 
با ي�ك جانباز قط�ع نخاع را بي�ان مي كند. 

آشنايي شما و سيد از چه طريقي اتفاق 
افتاد و داس�تان زندگي مشتركتان از 

كجا شروع شد؟
سيد با برادرم همرزم بود و همديگر را از زمان 
جنگ مي ش��ناختند. آقاي آملي سال 1363 
جانباز ش��د و يكي از برادرهايم سال 1366 به 
شهادت رس��يد. ارتباط خانوادگي با همديگر 
داشتيم و به خانه هاي هم رفت وآمد مي كرديم. 
ايشان سال 1373 به خواستگاري ام آمد و چند 

سال بعد ازدواج كرديم. 
پس زماني كه از ش�ما خواس�تگاري 

كردند جانباز بودند؟ 
بله، وقتي بحث خواس��تگاري پي��ش آمد من 
دبيرستاني بودم. اوايل خيلي موضوع را جدي 
نگرفتم ولي بعد ديدم ايش��ان از طريق مادر و 
خواهرشان پيگير خواستگاري هستند. چنين 
مواردي معموالً با مخالف��ت خانواده ها روبه رو 
مي شود. خودم س��يد را قبول كرده بودم ولي 
خانواده ام مخالف بودند. باالخره به سختي قبول 
كردند تا ما با هم ازدواج كنيم. به دليل مخالفت 
خانواده، سه سال طول كش��يد به سيد جواب 
مثبت بدهيم. س��ال 1376 با هم عقد كرديم. 
آقاي آملي از سال 1363 قطع نخاع شده بود و 
يك پايش را هم از دست داده بود. بعداً در سال 
1388 به خاطر ديابت آن يكي پاي سيد را هم 

قطع كردند. 
شما مي دانستيد ازدواج با يك جانباز 
سختي هايي دارد. با چه هدفي با ايشان 

ازدواج كرديد؟
من تمام اينها را پذيرفته بودم و خيلي دوس��ت 
داش��تم با يك جانباز و خصوصاً شخص ايشان 
ازدواج كنم. اوايل چون به كارهايشان وارد نبودم 
كمي برايم سخت بود. تجربه  نداشتم و بلد نبودم 
چطور به كارهاي يك جانباز برسم. با اينكه آن 
اوايل اذيت ش��دم ولي بعد از مدتي كارها را ياد 
گرفتم و هيچ مشكلي نداشتم. االن خيلي زندگي 

خوبي داريم و از زندگي مان راضي هستيم. 
براي كساني كه از بيرون نگاه مي كنند 
شايد زندگي تان سخت و عجيب باشد. 
اگر خودت�ان بخواهي�د زندگي تان را 

توصيف كنيد چه مي گوييد؟
زندگي  ما براي هيچ شخصي قابل درك نيست. 
حتي يكي ديگر از همسرهاي جانبازان قطع 
نخاع هم نمي تواند زندگي م��ان را درك كند. 
شرايط هر جانباز با جانباز ديگر فرق مي كند. 
افراد عادي كه اص��اًل نمي توانند درك كنند. 
برخي از دوس��تان خودمان مي گويند ش��ما 
چطور زندگي مي كنيد كه من به آنها مي گويم 
ما هم مثل س��اير مردم جامعه زندگي خيلي 

خوبي داريم. 

مثل س�اير مردم ام�كان حضورتان در 
اماكن عمومي وجود دارد؟ 

آقاي آملي از س��ال 1381 به بعد بيماري هايش 
ش��دت پيدا ك��رد. در همين س��ال مش��كالت 
كليوي اش شروع شد و ما س��ال 1386 به آلمان 
رفتيم. كليه و مثان��ه ايش��ان را درآوردند و االن 
امكان رفتن به برخي مكان ها برايمان وجود ندارد. 
مسافرت مي رويم ولي خيلي كم و معدود برايمان 
پيش مي آيد تفريحاتي مثل رفت��ن به جنگل و 
پارك داشته باشيم. آقاي آملي دائم بيمارستان 
اس��ت و در س��ال چهار يا پنج بار براي درمان به 
تهران مي آييم و حداقل يك ماه بستري هستند. 
زندگي مان بيشتر به اين شكل مي گذرد. خانه هم 
كه هستند يك روز در ميان براي دياليز مي روند 
و عماًل جايي نمي رويم. مث��اًل اگر بخواهيم براي 
سفري به مشهد برويم حداقل از چند روز قبل بايد 
با بيمارستان هاي آنجا هماهنگ كنم تا در زمان 
مش��خصي براي دياليز برويم. زماني كه در سفر 
هستيم يك روز در ميان بايد دياليز شوند. هر جايي 
كه بخواهيم برويم بايد با مراكز درماني براي دياليز 
هماهنگ كنيم. اين دياليز كردن كمي كارمان را 

مشكل كرده است. 
اجازه بدهيد سؤال از سختي هاي زندگي 
با يك جانباز را طور ديگري مطرح كنم. 
همين هماهنگي براي دياليز يا محدوديت 

در سفر و جابه جايي سخت نيست؟
باور كنيد اصاًل برايم سخت نيست. من  اين موارد 
را به چشم سختي نگاه نمي كنم. شايد من دوست 
داشته باشم يك ش��ب خانه خواهرم بمانم، ولي 
خودم را از قيد اين كارها رها كرده ام. اخالق خوب 
آقاي آملي تم��ام اين چيزها را جب��ران مي كند. 
ايشان آنقدر شوخ طبع و خوش صحبت هستند كه 
اصاًل آرزو نمي كنم كاش مثاًل امشب خانه يكي از 
اقوام بودم. چنين آرزوهايي برايم بي معناست. من 

يك افق باالتري را نگاه مي كنم. 
يعني وجود ايشان تمام اين خألها را پر 

مي كند؟
باور كنيد همينطور است. آقاي آملي جسم شان 
مجروح است ولي روح شان بيمار نيست بلكه كاماًل 
سالم و زيباست. ايشان روح بس��يار بزرگي دارد. 
همه مي گويند هر كس ديگري جاي آقاي آملي 
بود آنقدر بانشاط نمي ماند. به قدري روحيه  شان 
باالس��ت كه فكر نمي كنيد با كس��ي كه بدنش 
مجروحيت دارد زندگ��ي مي كنيد. زندگي مان با 
وجود چنين روحيه اي كاماًل عادي اس��ت و هيچ 

تفاوتي با ديگران ندارد. 

آقاي آملي اي�ن روحيه ب�اال را از كجا 
مي آورند؟

ايشان انسان باايماني است. سيد هم كه هستند 
و خدا توجه ويژه اي به او كرده است. ما هر چه 
داريم از خدا و اهل بيت)ع( داريم و مديون خون 
شهدا هستيم. انس��ان اگر بخواهد فقط به دنيا 
نگاه كند شايد خيلي زود خسته شود و بُِبرد ولي 
اگر هدف باالتري داشته باشد و آن دنيا را نگاه 

كند بايد از دنيا بُِبرد و ما هم از دنيا بريده ايم. 
زندگي ب�ا آقاي آملي چ�ه ارزش هاي 
افزوده اي براي زندگي تان داش�ته كه 
فكر كنيد اگر با ايشان آشنا نمي شديد 
به اين ارزش ها دست پيدا نمي كرديد؟

من احساس مي كنم اگر با يك فرد ديگر ازدواج 
مي كردم اصاًل در اين مس��ير قرار نمي گرفتم. 
چند روز پيش حال ايشان خيلي بد شد و من 
خيلي گريه مي كردم، يكي از دوستان گفت تو 
چرا اينقدر گريه مي كني؟ گفتم اگر آقاي آملي 
نباشد هدف من سد مي شود و ديگر نمي توانم 
خدمت كنم. گفتم من به خاط��ر خودم گريه 

مي كنم نه آقاي آملي. احساس مي كنم در نبود 
ايش��ان آن راه باريكه اي كه من را وصل كرده 
بسته مي شود. هميشه دعا مي كنم خدا عمري 

باعزت به ايشان بدهد. 
پ�س زندگي تان ش�يريني هاي خاص 

خودش را دارد؟
دقيقاً، اصاًل ش��يريني ها و احساس اين زندگي 
قابل بيان و توصيف نيست. واقعاً زبانم از بيانش 
قاصر اس��ت. بايد زندگي روزمره مان را ببينيد 
تا متوجه منظورم شويد. همس��ران جانبازان 
زندگي ويژه اي دارند و هر كدام شان يك سبك 

زندگي خاص دارند كه اتفاقاً خيلي زيباست. 
ي�ك روز زندگي مش�تركتان چگونه 

سپري مي شود؟
سيد سحرخيز اس��ت و صبح ها زود از خواب 
بلند مي ش��ود. برنامه هاي خودش را دارد كه 
دوس��ت ندارد بازگو ش��ود. صبحانه را با هم 
مي خوريم و اگر بخواهيم براي دياليز برويم كه 
با هم مي رويم و برمي گرديم. ما بايد هميشه 
كنار هم باش��يم و نمي توانيم لحظه اي از هم 
جدا شويم. يا من بايد خانه باشم يا ايشان بايد 
همراهم باشد. ماش��ين مان را طوري طراحي 
كرده ايم ك��ه آقاي آملي بتوان��د داخلش قرار 
بگيرد. صندلي هايش را برداشته و تخته كوبي 
كرده ايم و سيد با همان تختش داخل ماشين 
مي رود. هر جا مي خواهم بروم بايد آقاي عاملي 
باشد و هر جا آقاي عاملي مي خواهد برود بايد 
من باش��م. چون ما نمي تواني��م جايي برويم 
مهمان زياد داريم و دوستان ، اقوام و همرزمان 
سيد به خانه مان مي آيند. آقاي آملي بيشتر از 
فاميل، دوست و رفيق دارد و دوستانش زياد به 

سيد سر مي زنند. 

تا به حال به ش�ما گفته ان�د زندگي با من 
سخت است و ش�ما برويد به زندگي تان 

برسيد؟
اوايل مي گفت و بعد كه ديد من سماجت دارم و به 
خودش چس��بيده ام ديگر نمي گويد. آدم راهي را 
انتخاب مي كند بايد تا انتها پاي مسير و اعتقادش 
بايستد. آدم بايد ايمان، صبر و استقامت داشته باشد. 
وقتي ايمان باش��د خدا صبر هم مي دهد و موجب 
مي شود  در همان راه بماند. هر كس هدفي دارد و 
وقتي وارد يك زندگي شدي بايد تا انتهايش باشي. 
من چنين عقيده اي دارم و زماني كه سيد را انتخاب 
كردم تا آخرش هم خواهم ماند. به قول معروف خدا 

يكي و يار هم يكي. 
خيلي از جوانان با كوچك ترين مشكلي 
زندگي شان از هم مي پاشد و رفيق نيمه 
راه مي شوند. شما براي غلبه بر مشكالت 

به اين جوانان چه توصيه اي مي كنيد؟
جوانان آن دوره با جوانان اي��ن دوره فرق كرده اند 
و هدف ها تفاوت دارد. زندگ��ي و زمانه تغيير كرده 
است. من تمام كارها را به تنهايي انجام مي دهم و 
هيچ كمك حالي ندارم. اگر خدمتكار مرد بيايد من 
معذب هستم و اگر خدمتكار زن باشد سيد راحت 
نيست. من خانه تنها هستم و مثالً اگر بخواهم ايشان 
را حمام كنم به سختي حمامش مي كنم ولي باز اين 
سختي ها برايم شيريني هاي خاص خودش را دارد. 
چطور مي شود به مرحله ايثار و فداكاري 

در زندگي مشترك رسيد؟
من هميش��ه حضرت زهرا)س( و اه��ل بيت)ع( 
را س��رلوحه زندگ��ي ام ق��رار داده ام. اينكه چطور 
همسرداري، مادري و واليتمداري كرده اند برايم 
الگوست. وقتي مي بينم حضرت زهرا)س( چطور 
پشتيبان و يار و ياور اميرالمؤمنين)ع( بود پس اين 
الگوي زيبا را سرلوحه زندگي ام قرار مي دهم. گاهي 
جوانان به دنبال الگو در زندگي ش��ان مي گردند و 
واقعاً چه كساني بهتر از اهل بيت)ع( درس زندگي به 
ما مي دهند. ان شاءاهلل خداوند به همه جوانان كمك 

كند به هدف حقيقي شان در زندگي برسند. 
آقاي آملي از دفاع مقدس و همرزمانشان 

با شما صحبت مي كنند؟
االن چون وضع بيماري ش��ان شديدتر شده كمتر 
صحبت مي كند ولي دوستانش��ان ك��ه مي آيند و 
صحبت شان گل مي كند درباره آن روزها صحبت 
مي كنند. سيد هنوز آن حال و هوا را دارد. چند روز 
پيش كه يكي از مسئوالن بنياد به خانه مان آمده 
بود سيد به ايشان  گفت من يك بسيجي هستم و 
كار به چيز ديگري ندارم.  گفت من همان بسيجي 
سال 63 هستم و كار ندارم چه كسي چه كار خواهد 
كرد. آقاي آملي به تجمالت ديگران كاري ندارد. ما 
يك زندگي خيلي ساده داريم و  از زندگي مان راضي 
هس��تيم. آقاي آملي همان روحيه را از دهه 60 با 

خودش به دهه 90 آورده است. 
 درباره ش�هادت تا به حال با شما صحبت 

كرده اند؟
بله،گاهي صحب��ت مي كند. گاه��ي خواب هايي 
مي بيند و با من درب��اره اش صحبت مي كند. چند 
وقت پيش به من گفت به احتمال زياد رفتني باشم. 
خيلي تودار است و درباره چنين مسائلي به سختي 
حرف مي زند ولي اش��اره هايي مي كند كه اگر من 
رفتم تو مقاوم باش. اصاًل از ش��هادت و رفتن ترس 
ندارد و آرامش خاصي دارد. ايمان و مصمم بودنش 

وجه بارز شخصيتش است. 
بزرگ ترين آرزوي همسرتان چيست؟

ايش��ان خيلي دوس��ت دارد رهبر را مالقات كند. 
قباًل در يك زمان چند دقيق��ه اي و خيلي كوتاه با 
رهبر ديدار داشته اس��ت. آقاي آملي هيچ توقعي 
ندارد و هيچ چيزي نمي خواهد و فقط دوست دارد 

رهبر را ببيند. 

همسر جانباز سيدحسين آملي در گفت وگو با »جوان« از تلخي و شيريني هاي زندگي با يك جانباز قطع نخاع مي گويد

زيبايي هاي زندگي مشترك ما قابل وصف نيست

ما باي�د هميش�ه كن�ار هم باش�يم و 
نمي توانيم لحظه اي از هم جدا شويم. 
يا من بايد خانه باش�م يا ايش�ان بايد 
همراهم باش�د. ماش�ين مان را طوري 
طراحي كرده ايم كه آقاي آملي بتواند 
داخلش قرار بگيرد. صندلي هايش را 
برداشته و تخته كوبي كرده ايم و سيد 
با همان تختش داخل ماش�ين مي رود

جدول

پاسخ جدول شماره 5514

طراح:عليرضا سجادی فر       شماره 5515

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

از باال به پايين
 1- حمله مغول به ايران در زمان اين سلسله پادشاهی بود- نور اندك  2- طالي سياه- دايره- سركرده- بی گناه 
 3- واحد شمارش نان- آتش روستايی- صابون خياطی- درون محدوده  4- زورق كوچك - تكيه بر پشتی- پارچه 
يمانی   5- يزدان- دما- واحد وزنی- مرغ می رود  6- دش��واری در كار- سمت و سو- امتحان لباس- احتياط و 
دورانديشی  7- برانگيختن- نام دو پيامبر هم عصر  8- همراه آشغال- هرگز عرب- سلطان وحوش- بخار دهان- نه 
ته پياز نه سر پياز  9- شهر مرزی شهرستان قوچان- واحد پول ارمنس��تان  10- گاز نيتروژن- نيشتر رگزنی- 
عسل- شبگرد  11- نماد الغری- خودداری كردن- اثر شيخ بهايی- صورت  12- از منابع فقه- شش- درد چشم 
 13- سازمان جهانی هواپيمايی- جامش معروف است- رديف بافتنی- بخش��ش  14- واحد اندازه گيری آب 

رودخانه- چوب تراش- او- كارزار  15- ضربه سر- از شعرای معروف آذربايجان و صاحب مثنوی عرفانی جام جم

از راست به چپ
 1- انبار ته كش��تي- كنايه از مرد مجرب و كارآزموده  2- مداراكردن- پيمان بستن برای فرمانبرداری- شكل 
ظاهری- حبس طويل المدت  3- رود شمال شرقي ايران- كهنه- صنم- آهن  4- سازش- خروس مازنی- ظرف 
 5- همراه خورد- مركز اس��تان البرز- پاكدامنی- خصلت  6- مجانی- واحد مقاومت الكتريكی- س��ائل- زخم 
 7- اوضاع درهم و به هم ريخته- خاكستر  8- صدمتر مربع- ورق كاغذ- بد بوی پرخاصيت- چه وقت- درنورديدن 
 9- هيزم- از شهرهای اس��تان آذربايجان غربی  10- س��ال آذری- در رهن بودن- رأس- ستم  11- پايه و 
 اساس- تيم فوتبالی در بلژيك- پرنمك- مكان  12- واحد پول عهد ساسانيان- يك حرف و سه حرف- عضو بی حس 
 13- از عناصر چهارگانه- آزاده كربال- خدای خورشيد مصريان- اتاق تاريك  14- رنگ خون- به غير از- نخستين 

شهيد مسلمانان- عقايد  15- دانشمند انگليسی مخترع زيردريايی- حرف خطاب

  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 
به كار روند.

جدول کلمات متقاطع

3 8 9
2 7 8

4 6
7 8 3

1 8 5
5 2 4

7 9
4 8 1 5

5 6

572348916
391265748
846971532
624157893
187693425
953824671
719536284
468712359
235489167

س
فار

ي | 
زاق

ي ر
عل

ير
ام


