
يادکرد

عارف 12 ساله بزرگ مردی کوچک بود
   احمد محمدتبريزي

ه�ر ک�دام از رزمن�دگان دف�اع مقدس 
ويژگي هاي منحصر به فردي داش�تند که 
آنها را از هم متمايز مي کرد. با اينكه همه 
در اعتق�اد و ايم�ان مش�ترك بودند ولي 
برخي ويژگي هاي ش�خصيتي موجب به 
وجود آمدن ماجراهاي ش�نيدني زيادي 
مي شد. همين ويژگي هاي شخصيتي نام 
رزمنده اي به نام ش�هيد حسين فهميده 
را ماندگار مي ک�رد و از يك رزمنده ديگر 
حس�ين علم الهدي مي س�اخت. زندگي 
رض�ا پناهي ع�ارف ه�م چنين اس�ت. با 
وجود عمر کوتاه پر از ايثار و فداکاري هاي 
فراوان اس�ت ک�ه آدم�ي را به ش�گفت 
وا مي دارد ک�ه چگونه نوجواني 12 س�اله 
به چني�ن عظمتي دس�ت پي�دا مي کند. 

مدت زي��ادي از انتش��ار كتاب »ع��ارف 12 
س��اله« نمي گذرد و كتاب توانس��ته است با 
استقبال خوبي از س��وي مردم مواجه شود و 
خوانندگانش را با جنبه هاي مختلف زندگي 
اين شهيد بزرگ آش��نا  كند. رضا سن و سال 
زيادي نداشت كه تصميم گرفت عازم جبهه 
ش��ود. هنوز پا به دوران دبيرستان نگذاشته 
بود كه تصميم گرفت به جبه��ه برود. رفتن 
نوجواني در آن س��ن و س��ال به جبهه براي 

خانواده و فرماندهان عجيب و غيرممكن بود. 
اما رضا به همگان ثابت  كرد غيرت و اراده او 
خيلي بزرگ تر و بيشتر از سن و سالش است. 
زماني كه به مادرش مي گويد مي خواهد به 
جبهه ب��رود،  مادر در جواب��ش مي گويد تو 
هنوز كوچكي و توي جبهه دس��ت  و پا گير 
مي شوي. رضا در جواب مادرش مي گويد به 
شما ثابت خواهم كرد كه اگر از نظر جسمي 
كوچكم ولي قدرت اي��ن را دارم در جبهه با 
دش��من بجنگم. دائم مي گفت مي خواهم 
به جبهه بروم. خصوصاً بع��د از آن كه امام 
دستور جهاد داده بود، تكرار مي كرد ديگر 

درنگ جايز نيست. 
هر روز كه مي گذشت عشق و عالقه رضا به 
جبهه بيشتر مي شد. مادرش مقاومت مي كرد 
تا مانع رفتن پس��ر نوجوانش به جبهه شود 
ولي رضا مثل عاشقي دلداده سوداي رفتن 

در س��ر داش��ت. ديگر به تمام خانواده ثابت 
شده بود كه رضا درصدد رفتن است و چيزي 

جلودارش نيست. 
شهيد پناهي عارف باالخره توانست رضايت 
پدر و مادرش را بگيرد. او جز رساندن خودش 
به رزمندگان چيز ديگري از خدا نمي خواست 
و براي رفتن به جبهه لحظه شماري مي كرد. 
روزي كه لباس هايش را جمع كرد، پشت لباس 

زردش نوشت: » مسافر كربال. «
روز اعزام در ميان هزاران رزمنده او كوچك ترين 
بود. هر چند روز اعزام با رفتنش مخالفت شد اما 
رضا با سماجت و پافشاري توانست فرماندهان 
را براي اعزامش راضي كن��د. از اين لحظه او 
سفري پر رمز و راز را ش��روع كرده بود كه به 

زندگي اش رنگ و بوي ديگري داده بود. 
وقتي به پادگان ابوذر اعزام شد و خبر حضورش 
در جبهه هاي جنگ بين رزمنده ها پخش شد 
خيلي ها  براي ديدن رضا به پادگان ابوذر آمدند. 
همرزمانش مي گفتند: حضور او در جبهه به 
ساير رزمنده ها يك انرژي تازه بخشيد و روحيه 

آنها را تقويت كرد. 
س��ردار ناصح درباره حضور ش��هيد پناهي 
عارف در جبهه چنين مي گويد: وقتي ما در 
پادگان ابوذر مس��تقر بوديم، به من گفتند 
بچه كم سن و سالي آمده كه صالح نيست 
بماند. رضا را خواس��تم تا با او صحبت كنم. 

وقتي آمد، به او گفتم چرا مي خواهي بماني؟ 
گفت مي خواهم به رزمنده ها خدمت كنم. 
به من اصرار كرد كه شما اجازه بدهيد بمانم. 
مس��ئوالني كه آنجا بودن��د، گفتند ردش 
كنيد. من گفتم بگذاريد بماند. وقتي قبول 
كردم بماند، خيلي خوشحال شد و با اينكه 
جثه اش كوچك ب��ود، گفتم بگردند و براي 
او لباس پي��دا كنند. همرزم��ش مي گفت: 
كوچك ترين اندازه را برايش آورديم ولي باز 
آستين لباس را چند بار تا زديم تا دست هاي 
كوچك رضا از لباس بيرون بيايد. رضا اگرچه 
كوچك بود، اما فكري به بلنداي آسمان در 

سر مي پروراند. 
با وجود اينكه رضا در جبهه در موقعيت هاي 
س��ختي قرار گرفت ولي نه ترس ب��ر او غالب 
شد نه فكر رفتن به س��رش افتاد. او آمده بود 
تا آخرش بماند. در تخري��ب همراه بچه هاي 
تخريب ش��ركت داش��ت. كارهاي خدماتي 
متعدد و شايد خسته كننده برعهده مي گرفت 
و ديگر كسي شك نداشت رضا مرد اين ميدان 
است. سردار ناصح مي گفت با اينكه كوچك بود 

اما در خط نقش مهمي را ايفا مي كرد. 
شهيد رضا پناهي عارف،  شبيه به بزرگمردي 
ريز اندام زماني كه مش��غول ديده باني بود، 
س��نگر ديده باني خمپاره اي خورد و رضاي 
عارف كوچ��ك را به معبودش رس��اند. روح 
بي قرار او 27 بهم��ن 1361 به ملكوت اعلي 
پرواز و نقش يك قهرم��ان بزرگ را در ذهن 

ملت ايران برجسته كرد.
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با وج�ود اينك�ه رض�ا در جبهه در 
موقعيت هاي س�ختي ق�رار گرفت 
ولي نه ترس بر او غالب ش�د نه فكر 
رفتن به س�رش افت�اد. او آمده بود 
تا آخرش بمان�د. در تخريب همراه 
بچه هاي تخريب ش�رکت داش�ت. 
کاره�اي خدماتي متعدد و ش�ايد 
خس�ته کننده برعه�ده مي گرفت

گفت وگوي »جوان« با يكي از راويان و محققان دفاع مقدس پيرامون سقوط فاو و شرايط ماه هاي پاياني جنگ 
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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.

جدول کلمات متقاطع

  عليرضا محمدی
29فروردين ماه 1367 شبه جزيره فاو پس از 
حدود 14 ماه تصرف توسط نيروهاي ايراني، با 
تك س�نگين ارتش بعث عراق بازپس گرفته 
شد. سقوط فاو ش�روع مقطع تلخي از جنگ 
بود که ابتكار عمل را از دست نيروهاي ايراني 
خارج کرد. پس از فاو، نوبت به جزاير مجنون، 
شلمچه و ديگر نقاطي رسيد که سال ها براي 
تصرف آنها زحمت کشيده شده بود و حاال با 
يورش هاي کم سابقه لشكرهاي زرهي دشمن 
يكي پس از ديگري سقوط مي کردند. بررسي 
چرايي تغيير صحنه جنگ در ماه هاي پاياني 
آن زمان مجال زي�ادي مي طلبد. در ظاهر دو 
جبهه پس از عمليات موفق کربالي5 رويه اي 
متضاد در پيش گرفته بودند. در اين سو برخي 
کم کاري ه�ا در کنار تحريم ها، دلس�ردي ها، 
شايعات و... باعث مي ش�د نيروهاي کمتري 
به جبهه اعزام شوند و در طرف مقابل، دست 
و دلب�ازي ابرقدرت ه�ا براي تجهي�ز ارتش 
عراق، به نهايت خود رسيده بود. براي نگاهي 
بهتر به وقايع آن روزها س�راغ عبدالمحمود 
محمودي از رزمندگان دف�اع مقدس رفتيم 
که مدت هاس�ت به عنوان يك راوي و محقق 
در زمين�ه دف�اع مق�دس فعالي�ت مي کند. 

در مقطع سقوط فاو کجا بوديد؟واکنش 
رزمنده ها به اين خبر تلخ چه بود؟

آن زم��ان بخش��ي از يگان هاي لش��كر14 امام 
حسين)ع( هنوز درگير تبعات عمليات والفجر10، 
فتح حلبچه و تحوالت شمالغرب بودند. گردان ما 
)گردان امام محمدباقر( هم در س��نندج مستقر 
بود. البته خود من روز س��قوط ف��او در اصفهان 
بودم و يادم است اين خبر تلخ را از راديو شنيدم. 
برايمان عجيب بود كه فاو در عرض 36 س��اعت 
س��قوط كرده باش��د. از بهمن ماه 1364 فاو در 
تصرف رزمندگان بود و به نظر مي رس��يد جاي 
پايمان در آنجا محكم شده باشد، اما به ناگاه 29 
فروردين 67 خبر رسيد اين شبه جزيره حساس 
و استراتژيك س��قوط كرده است. اين خبر براي 
بچه هاي رزمنده كه آتش جنگ را از نزديك درك 
كرده بودند، سخت و تهييج كننده بود. بالفاصله 
به اتفاق شش نفر از بچه هاي محله مان تصميم 
گرفتيم دوباره به جبهه اعزام شويم و به سرعت 

هم مقدمات اعزام را فراهم كنيم. 
دليل حساسيت فاو در معادالت جنگ 

چه بود؟
 فتح اين ش��به جزيره نقطه اوج قدرت ايران در 
جبهه ها را به نمايش گذاش��ته ب��ود. بنده دوره 
دافوس را گذرانده ام. آنجا مدرس ها براي ما از فتح 
فاو مي گفتند. برخي از رزمندگاني كه در والفجر8 
حضور داش��تند غر مي زدند كه خودمان در اين 
عمليات بوديم و ديگر نيازي نيست آن را برايمان 
تدريس كنيد. اساتيد در پاسخ مي گفتند شرح 
فتح فاو توس��ط نيروهاي ايراني و كيفيت عبور 
از رودخانه وحش��ي اروند در دوره هاي دافوس 
ارتش هاي عضو ناتو هم تدريس مي ش��ود و اين 
اهميت كار را نش��ان مي دهد. پس همانطور كه 
فتح فاو يك پيروزي بزرگ براي ما قلمداد مي شد، 
سقوطش هم از نظر معادالت نظامي و هم از نظر 

بار رواني مشكالت زيادي را در پي داشت. 
س�قوط چنين منطقه مهمي آن هم در 
عرض چند س�اعت کمي عجيب است. 
خودتان اش�اره کردي�د که م�ا آنجا را 

حداقل 14 ماه در اختيار داشتيم. 
بله، من هم در دوران دفاع مق��دس و هم بعد از 
آن روي اين موضوع مطالعه و تحقيق كردم. يك 
موردش را عرض مي كنم. كمي قبل از سقوط فاو 

انتخاباتي در كشور برگزار شد. يكي از مسئوالن 
امر براي بيان حضور گس��ترده م��ردم آماري از 
تعداد رأي دهندگان در نقاط مختلف ارائه داد. 
به فاو كه رس��يد آمار رأي دهندگان كه قاعدتاً 
همگي رزمنده بودند را چي��زي  حدود 3هزار و 
خرده اي معرفي كرد )حاال شايد رقم دقيقش را 
يادم نباشد( گذشته از آنكه كار آن مسئول اشتباه 
بود و غيرمستقيم آمار نيروها را لو  داد، اين تعداد 
نيرو براي يك منطقه مهم نظامي مثل فاو واقعاً 
ناچيز بود. كمبود نيرو و مهمات يكي از مهم ترين 
داليل سقوط فاو بود. در طرف مقابل هم كه عراق 
واقعاً تجهيز ش��ده بود. البته مش��كل كمبودها 
فقط محدود به فاو نمي شد. شما عملياتي كه در 
خالل سال 66 انجام گرفته بود را بررسي كنيد 
مي بينيد كه اس��تعداد نيروهاي ما در عملياتي 
چون كربالي10 و والفجر10 به نسبت عمليات 
بزرگ ديگر كمتر بود. اين را بايد حاصل مديريت 
برخي از سياس��يوني بدانيم ك��ه از ادامه جنگ 
خسته ش��ده بودند و مي خواستند هر طور شده 
جام زهر را به امام)ره( بنوشانند. در طرف مقابل 
مي توانيم بگوييم كل عراق بس��يج ش��ده بود تا 
شكست هاي چند سال گذشته اش را با تسليحاتي 
كه غرب و شرق در اختيارش مي گذاشت جبران 
كند. در قدم اول به فاو حمله كردند چون هم يك 
منطقه مهم و اس��تراتژيك بود و هم با زدن پل 
بعثت مي توانس��تند ارتباط رزمندگان مدافع را 

با عقبه قطع كنند. 
قبل از اينكه به بحث ادامه بدهيم گفته 
مي ش�ود زدن اين پل کار امريكايي ها 

بود؟
من هم ش��نيده ام اما هرچه گش��ته ام س��ندي 
براي اثبات آن نيافته ام. امكانش هم هس��ت كه 
امريكايي ها به عراق  در اين مس��ير كمك كرده 
باشند. به هرحال حمله دش��من بسيار حساب 
ش��ده بود و اول با زدن پل، ارتباط ش��به جزيره 
را با اين طرف رودخانه قطع كردند و س��پس با 
انبوه نيروها و بمباران وس��يع ش��يميايي، فاو را 

بازپس گرفتند. 
ش�ما به کمبود نيروها اشاره کرديد، اما 
به هرحال مي ش�د خط پدافندي فاو را 
که وس�عت زيادي نداشت تقويت کرد. 
آيا گزارش هاي الزم به فرماندهان داده 

نمي شد؟
اجازه دهيد جواب اين سؤال شما را از ديده ها و 
شنيده هاي خودم بدهم. عرض كردم كه گردان 
ما در غرب كش��ور خط داش��ت، اما تعدادي از 

گردان هاي ديگر لش��كر به جن��وب و فاو رفته 
بودند. من بعد از سقوط فاو كه به منطقه رفتم، 
با رزمندگان حاض��ر در آنجا صحبت هايي انجام 
دادم. دوس��ت داش��تم بدانم آنجا چه گذش��ته 
اس��ت. هم عزيزان س��اير گردان ها و هم برخي 
از هم گرداني هاي خودم كه قب��اًل در فاو حضور 
داشتند مي گفتند ما از ماه ها قبل متوجه تحركات 
دشمن شده بوديم. خب سال 66 و 67 مدت ها از 
جنگ مي گذشت و خيلي از بچه بسيجي ها براي 
خودش��ان صاحب تجربه و دانش جنگي ش��ده 
بودند. آنها مي گفتند ما كه نيروي عادي بوديم 
متوجه شده بوديم كه عراق مي خواهد در آينده 
حمله اي ترتيب دهد، چه برس��د به فرماندهان. 
مسلماً فرماندهان هم كه گزارش نوبه اي دريافت 
مي كردن��د متوجه اين موضوع ش��ده بودند، اما 
همانط��ور كه عرض ك��ردم در ماه ه��اي پاياني 
جنگ تناس��ب بي��ن دو طرف درگي��ري برهم 
خورده بود. اين طرف بنا به همان دلسردي ها و 
كارشكني هايي كه اشاره كردم، نيروهاي كمتري 
به جبهه اعزام مي ش��د و در مقابل ارتش عراق 
واقعا گس��تردگي و تجهيز فوق الع��اده اي يافته 
بود،لذا فرماندهان براي اينكه توجه و فشار عراق 
را از جبهه هاي جن��وب منحرف كنند، عمليات 
والفجر10 را در شمالغرب اجرا كردند. آنجا خيلي 
چيزها علني گفته مي شد تا حساسيت دشمن 
را جلب كنند. مثاًل تبليغات زيادي روي تصرف 
حلبچه، خورمان و س��يدصادق انجام مي شد. يا 
روي تصرف سد دربندي خان خيلي مانور داده 
و علني گفته مي شد ما با رسوخ در سليمانيه به 
بغداد نزديك تر شده ايم. اينطور عنوان مي شد تا 
دشمن روي دس��تاوردهاي والفجر10 حساس 
شود و نيروهايش را به ش��مال جبهه هاي نبرد 

منتقل كند، اما عراق دس��ت ما را خوانده بود و 
با قبول شكست در شمالغرب، عمده نيروهايش 
را به جنوب منتقل كرده ب��ود. از طرف ديگر به 
جاي اعزام سربازان بيشتر به جبهه شمالي،هم از 
بمباران وسيع شيميايي در حلبچه و ساير نقاط 
بهره برده، هم نيروهاي ما را ، هم مردم حلبچه را و 

هم سربازان خودش را مسموم كرده بود. 
پس مي توانيم بگوييم سقوط فاو نتيجه 
طبيعي برخي از کم کاري ه�ا در داخل 
کشور و از آن طرف تجهيز دشمن توسط 

ابرقدرت ها بود.
 وقت��ي از فرمانده جنگ گرفته تا رئيس س��تاد 
جنگ، تبليغات جنگ و... همگي از افرادي بودند 
كه بعدها برخي از آنها وارد جريان فتنه ش��دند، 
نمي شد انتظار داشت نتيجه اي بهتر اخذ شود. 
در اس��ناد مختلف نكته هاي خوبي آمده است. 
سردار دروديان در كتاب »پايان جنگ« مطالب 

خوبي در اين خصوص مي نويسد. من نظر خودم 
را مي گويم. برخي از سياسيون خسته شده بودند. 
اواخر جنگ خودم شاهد بودم كه از مواد غذايي 
گرفته تا مهمات براي ما جيره بندي شده بود. ما 
يك خمپاره60 داش��تيم كه دو روز يك بار سه 
گلوله در اختيارمان مي گذاش��تند. يعني روزي 
يك و نيم گلوله خمپاره س��هميه داشتيم. يا هر 
گرداني دو ماش��ين در اختيار داش��ت كه چون 
بنزين را كوپني كرده بودن��د مي گفتند يكي از 
آنها را بخوابانيد و فقط از يكي استفاده كنيد. يا 
تا مي شود از تريل هاي 250 استفاده نكنيد و از 
موتورهاي 125 اس��تفاده كنيد. خب وقتي يك 
نيروي بسيجي به جبهه مي آيد و مي بيند توجهي 
به اوضاع جبهه نمي شود دلسرد مي شود. به رغم 
همه اينها من نمي گويم مردم از جنگ خس��ته 
ش��ده بودند. بعد از قطعنامه كه عراق بدعهدي 
كرد و دوباره به ما حمله ك��رد ديديم كه چطور 
مردم پاي كار آمدند و با هجوم به جبهه ها خيلي 
از گردان ها زوجي شدند. يعني در كنار هر گرداني 
يك گردان ديگر تش��كيل ش��د. مثاًل جانشين 
فرمانده گروهان ما به گردان تازه تأسيس رفت و 
خودش يك گروهان در اختيار گرفت و به همين 
ترتيب آخر جنگ لش��كر 14 حدود 30 گردان 

تشكيل داده بود. 
از دست دادن فاو آغاز روندي از جنگ 
بود که به ماجراي قطعنامه ختم ش�د، 
اما دشمن بعد از آن سعي کرد به داخل 
کشورمان رسوخ کند. شما که در شلمچه 

بوديد چه ديديد؟
وقتي اوضاع جنگ وخيم شد گردان ما از سنندج 
به جنوب منتقل ش��د. ما روي ج��اده امام رضا 
در شلمچه مستقر شديم. ش��ايد 10 روز قبل از 
قطعنامه تا چند روز بعد از آن در همين منطقه 
بوديم. در آن منطقه آخرين گردان از لشكر14 
بوديم و كنار ما يكي از گردان هاي لشكر 8 نجف 
خط داشت. به ما مي گفتند نگاه به كمي تعداد 
خودمان نكنيد لش��كر8 اوضاع بهت��ري دارد و 
نيروهايش زياد است. بعد از جنگ متوجه شدم 
همين حرف ها به هشت نجفي ها هم گفته شده 
بود كه نگاه به اوضاع خودمان نكنيد كه لشكر14 
پر قدرت و پر نيرو است! من همين اواخر با سردار 
اميني فرمانده سابق لشكر8 نجف كه به تازگي 
بازنشسته شده  است گفت وگو كردم. ايشان آن 
موقع فرمانده گردان بود. مي گفت بين گردان ما 
و گردان شما بايد يك واحد ديگر مستقر مي شد. 
وقتي براي سركش��ي از منطقه رفت��م ديدم از 
آن واحد خبري نيست و بخشي از مرز شلمچه 
بدون دفاع رها شده است. موضوع را كه به شهيد 
احمد كاظمي گفتم باورش نمي ش��د. ش��خصاً 
به منطقه آمد و وقتي با هم ب��ه نقطه مورد نظر 
رفتيم و ديديم در مقابل تانك هاي عراقي آماده 
حمله صف كشيده اند، ش��هيد كاظمي حرص 
مي خورد و زير لب مي گف��ت »الاله اال اهلل، امان 
از اين همه بي تعصبي و بي مسئوليتي...« خالصه 
قرار شد نيروهاي لشكر8 خودشان جور آن يگان 
را بكشند و منطقه مورد نظر را هم پوشش دهند. 
اين همان موضوعي اس��ت كه ع��رض مي كنم 
برخي از كارشكني ها قصد داشت جام زهر را به 
امام بنوش��اند. وقتي عراق تك سنگينش را بعد 
از قطعنامه اجرا كرد، عقبه گ��ردان ما كه به آن 
قرارگاه فتح مي گفتيم سقوط كرد و ما به محاصره 
درآمديم بچه ها با غيرت عجيبي مقاومت كردند 
و نگذاشتند خط سقوط كند. بعد هم كه فرمان 
امام مبني بر خالي نگذاشتن جبهه ها باعث شد 
فوج فوج نيروي مردمي به جبهه ها اعزام شود و 
بعثي ها با خفت و خواري جاده خرمشهر- اهواز را 

رها  و به آن طرف مرزها فرار كنند. 

اواخر جنگ خودم ش�اهد بودم که از 
مواد غذايي گرفته ت�ا مهمات براي ما 
جيره بندي شده بود. ما يك خمپاره60 
داش�تيم که دو روز يك بار س�ه گلوله 
در اختيارم�ان مي گذاش�تند. يعن�ي 
روزي يك و نيم گلوله خمپاره سهميه 
داش�تيم. يا هر گرداني دو ماشين در 
اختيار داشت که چون بنزين را کوپني 
کرده بودند مي گفتند يك�ي از آنها را 
بخوابانيد و فقط از يكي استفاده کنيد
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از باال به پايين
 1- نوار باريك دور دسته هاي اسكناس- باشگاه فوتبال هلند  2- مرغ استخوان خوار- آشپزخانه باز- زبردست 
 3- حيوان باوفا- ادا و اطوار- تستر  4- سالح زنبور- مزه اخمو- ترسناك- از حروف خطاب  5- نوعي اسباب 
بازي- معادل فارسي اسپري- رود مقدس هندوان  6- خوشه گندم يا جو- رام شده- كلمه احتمال  7- عالمت 
جمع- قمر- همس��ايه تهران- آش ساده  8- صداي كافي- نوعي موشك هدايت ش��ونده زمين به زمين- درخت 
قاليبافان  9-  حشره كوچكی از راسته نازك باالن- همراه آشغال- ستاره فوتبال دنيا- غنچه صورت  10- ذات، 
فطرت- مأمور شهرباني- مسافرت دسته جمعي   11- النه پرنده- از هفت آتشكده بزرگ پارسيان- گرفتگي زبان
 12- مساوي- خوراكي از گوشت گوساله- پول فلزي- باختر  13-  ناله و زاري- منقار پرنده- پروفسور حيوانات

 14- واحد شمارش يخ- مدور- ابوالبشر  15- ديكتاتور روس- روشن كردن آتش

از راست به چپ
 1- كشوری در شبه جزيره بالكان  2- پدر بيژن- از رشته هاي بيليارد- كشيش  3- عدد نااميدكننده- كمان 
تيراندازي- شهري در استان زنجان- نماي سينمايي  4- درجه حرارت- خبرگزاري امارات- پرحرفی- پرنده اي 
ش��كاري  5- مهرباني- اس��لحه شمش��يربازي- چنين و چنان به تركي  6- بانگ درنده- بخار دهان- گلبانگ 
 نماز  7- نت مياني- كتاب ابن س��ينا- به ناچار- ش��كم بند طبي  8- مملو- از تقس��يمات كش��وري- فتنه جو 
 9- تكنيك- نمك طعام- قوس قزح- مادر لر  10- از شهداي كربال- دريا- خم زلف  11-از نمازهاي واجب- 
مقدمه پيروزي-  صدای س��قف فروريخته  12- مجازاً به معني ناچيز و كم بها است- نمايش تلويزيوني- بيماري 
مرگامرگي چهارپايان- تنبل جاليزي  13- نويس��نده فرانس��وی اثر دور دنيا در هش��تاد روز- محافظ شخصي- 
سبزه زار- مغز سر  14- رفوزه- سردار كارتاژ- سبزي نقلي  15- كنايه از انجام دادن كاري بدون فكر و احتياط 

الزم است


