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رذه نیب

شاعرانازاستادامیربرزگرمیگویند

 سخن سرای  
آینه  ها
جلیلفخرایی استاد امیر برزگر خراسانی، 
شــاعر پیشکســوت پس از تحمل یک دوره 
رنج بیماری ســرطان صبح روز پنجشــنبه 
گذشته دارفانی را وداع گفت. پیکر این شاعر 
پیشکسوت در مقبره الشــعرا در جوار حکیم 
توس و در کنار یاران خراســانی خویش آرام 

گرفت.
امیر غالمحسین برزگر متخلص به امیر مشهور 
به امیر خراســانی فرزند حاج حســن معمار 
مشهدی متولد اول خرداد ماه 1321شمسی 
در مشــهد محله کهن نوغان چشم به جهان 
گشود. استاد امیر دانش آموخته هنرهای زیبا و 
دانشگاه آزاد شاخه نقاشی و بازنشسته دانشگاه 

علوم پزشکی است.
اســتاد امیر برزگر شاعر، نویســنده، نقاش و 
مدرس ردیف های دستگاهی آواز اصیل ایرانی 
بود. وی مؤسس نخستین انجمن ادبی جوانان 
در دهه 40 به نام انجمن ادبی امید جوان بود.

مدیر چندین انجمن ادبی از سال 50 تا 60 با 
همیاری دوستان صمیمی اش، استادان برجسته 
شعر خراسان آقایان کمال، قهرمان، صاحبکار، 
باقرزاده، قدســی، بی گناه، نجومیان، صدیق 
و...  بود.وی از یــاران قدیمی و دائمی انجمن 
اســتاد بزرگ فرخ و انجمن غزلســرای نامی 
استاد قهرمان بوده است. این شاعر پیشکسوت 
خراســان تاکنون 10 عنوان مجموعه شعر و 
چهار عنوان رمان و داســتان منتشر کرده، به 
عالوه مقاالت متعدد ادبی هنری و نیز سفرنامه 
شیوا و شاعرانه حج و رمان شورانگیز و مجموعه 

فاخر حمام باغ را در دست چاپ داشت.
امیر برزگر خراســانی، ریاســت انجمن شعر 
فرهنگ و ارشــاد مشــهد به نام پاژ خراسان، 
دبیری چهار دوره جشنواره شعر رضوی مشهد 
و داوری چندین جشنواره شعر و عضویت در 
اتاق فکر اصحاب فرهنگ و هنر خراسان را در 
کارنامه خود دارد. وی که به شــاعر آینه ها نیز 
شهرت دارد در طول نیم قرن کار ادبی و هنری 
خود، شــاگردان زیادی در شعر و ادب و هنر 
پرورش داده است.برزگر خراسانی خالق 15 اثر 
شامل »برگی از دیوان امیر«، »سخن آئینه ها«، 
»شــعر و شــاعری در آیینه زمان«، »گزیده 
ادبیات فارســی شــماره 68«، »از شــرنگ و 
شطح«، »نماز عاشقی«، »فصل عطش« و »رها 
در ناکجا آباد« و... است.وی همچنین تاکنون 
ُرمان »شــورانگیز« و مجموعه داستانی »رها 
در ناکجا آباد« و همچنین مجموعه دیگری به 
نام »سفرنامه حج« را به رشته تحریر درآورده 
است.او از شاعران معاصر فارسی زبان بود که در 
وصف اهل بیت نیز اشعار بسیاری سروده است.

 پیام وزیر ارشاد
این  در پی درگذشــت 
شــاعر، وزیر فرهنگ و 
پیام  اســالمی  ارشــاد 

تسلیتی صادر کرد.
در متن پیام سیدعباس 
صالحی آمده اســت: »خبر درگذشــت شاعر 
و هنرمند شهیر خراســان، استاد امیر برزگر 
خراســانی پس از تحمل دوره سخت بیماری 
موجب تأثر شــد.صفحات دفتر زندگانی او به 

هنرهای اصیل ایرانی مزین گشته بود. 
اینجانب فقدان این استاد و شاعر خراسانی را 
به اهالی فرهنــگ و هنر و خانواده آن مرحوم 
صمیمانه تســلیت می گویــم و از درگاه ایزد 
متعال علو درجات و رحمت واســعه برای آن 
هنرمند فقید و صبر و شــکیبایی بازماندگان 

محترم را خواستارم«.
مدیر کل فرهنگ و ارشــاد خراســان رضوی 
هم در پیام جداگانه ای درگذشــت این شاعر 
خراســانی را تســلیت گفــت. در پیام جعفر 

مروارید آمده اســت: خبر درگذشــت استاد 
برزگر  شــاعر والیی و فرهیخته، شیفته اهل 
بیت)علیهم الســالم( و چهره ماندگار شــعر 
خراسان که بیش از 50 سال در هوای عاشقی و 
شعر این دیار پرگهر نفس کشید، موجب تألم و 
تأثر شد. بزرگمردی از دوران اوج شعر خراسان 
و یادگاری از حلقه یاران خراسانی که عمری با 
اخالص در  خدمت مؤثر در عرصه شعر و ادب 
گذراند و با طبعی روان اشــعاری درخشان از 

خویش به یادگار گذاشت.

 معلمی مهربان
مدیر ســایت شــاعران 
فارســی زبــان و مدیر 
مطالعات زبان فارســی 
شــبه قــاره در رایزنی 
فرهنگی ایران در دهلی 
نیز با صدور پیامی درگذشت شاعر خراسانی را 
تسلیت گفت. در پیام دکترعلیرضاقزوه آمده 
است: دیگربار از قافله شاعران جان آگاه و عارف 
اهل تحقیق و سرایش خراسان، شاعری شیرین 
سخن و معلمی مهربان رخت بر بست و ما را در 

فراق خویش اندوهگین ساخت... .

 نقش استاد بر شاعران جوان
دکتر مهرناز آزاد، رئیس 
کانون هــا و انجمن های 
ادبی کشور در گفت و گو 
با خبرنگار ما در خصوص 
ویژگی های استاد گفت: 
استاد امیر برزگر خراســانی، یکی از شاعران 
قدیمی که خدمات وی در شــعر خراسان در 
خور و ارزنده محسوب می شود و تأثیر وی بر 
شــاعران جوان در انجمن ها و جلسات شعری 

مشهد و خراسان را می توان به وضوح دید.

 تسلط به سبک اصفهانی
شاعر  احتشامی،  خسرو 
پیشکسوت اصفهان نیز 
به خبرنگار ما گفت: در 
50 سال دوستی من با 
استاد، ایشــان را فردی 
صادق، کریم و بزرگوار یافتم. وی به مضامین 
هندی و سبک اصفهانی بسیار تسلط داشت و 
بیشــتر تحت تأثیر محمد قهرمــان بود و به 

زیبایی غزل می گفت.

 طبع روان و آشنایی به مبانی شعر
مجاهدی،  محمدعلــی 
شاعر آیینی هم به قدس 
از  برزگر  اســتاد  گفت: 
خراسان  مطرح  شعرای 
بود. پیــش از انقالب در 
انجمن ادبی فــرخ او را می دیدم. طبع روان و 
آشنایی به مبانی شعر از ویژگی های وی بود. او 
در زمینه شعر آیینی جایگاه مطرحی برای خود 
کسب کرد. فقدان وجود وی موجب تألم جامعه 
شعری ایران و بویژه خراســان است و بسیار 
متأسفیم که وجود این چنین شاعر بزرگواری را 
در شعر خراسان و ایران از دست داده ایم اما از 
طرفی خوشحالیم که شاگردانی که وی پرورش 
داده اســت، شخصیت های درخشانی در شعر 

کشور هستند.

 نماینده ای شایسته از شاعران خراسان
شاعر  بیگناه،  جبیب اهلل 
پیشکسوت خراسانی هم 
اظهار داشت:عزیزی با نام 
و  روزی  کــه  برزگــر 
آرای  روزگاری محفــل 

روزگار خراسان بود و شعر هم می سرود و خوب 
هم می سرود، منزل ابدیش پر گل و برای ما در 

شعر خراسان فقط تأسف به جا گذاشت.

همواره خوش پوش و آراسته
رضا افضلی، پژوهشگر و 
استاد دانشگاه هم گفت: 
زنده یاد امیر غالمحسین 
برزگــر را از ســال های 
47 - 46 می شناســم. 
یکی از دوســتان شــاعری بود که غالباً بعد 
ازظهرها به کافه داش آقا می آمد و در مباحث 
شعر و شاعری شرکت می کرد. گاهی با استاد 
کمال می آمد و زمانی همــراه جناب بیگناه. 
همواره خوش پوش و آراسته بود. وی در شعر 
کالسیک توانایی داشت و در جوانی کمی شعر 
نو می سرود. هشت سال پیش یکی از اعضای 
برجســته انجمن یاران و دوســتداران کافه 
داش آقا شــد. به ناگاه سرطان بی رحم او را از 

پای درآورد.

 صراحت و شجاعت در گفتار
محمــد کاظم کاظمی، 
شاعر و پژوهشگر و عضو 
فرهنگستان ادب فارسی 
هم به خبرنگار ما گفت: 
اســتاد برزگر فردی بود 
که عالوه بر شــاعری، به خصائــل و فضائل 
بسیاری آراســته بود، از جمله تسلط بر هنر 
موسیقی و نیز داستان نویسی. همچنین ایشان 
فردی بــود دقیق، وقت شــناس، خوش قول، 
و  خوش لبــاس  متیــن،  مؤقــر،  آداب دان، 
خوش سیما. صراحت و شجاعت در گفتار را با 
فصاحت بیان و ادب گفتار همراه ساخته بود و 
نماینده ای شایســته از شــاعران خراسان در 

محافل و مجامع به شمار می آمد.

 پل پیوند دو نسل شعر خراسان
محدثــی  مصطفــی 
هم  شــاعر  خراســانی 
برزگــر  امیــر  گفــت: 
خراســانی پل پیوند دو 
نسل شعر خراسان بود. 
وی افزود: برزگر با حســن ســلوک و جایگاه 
محترمانه ای که دربین پیشکســوتان داشت 
همــواره در جمع شــاعران از مقبوالن بود و 

ازطرفی به علت نزدیک تر بودن سن و سال به 
نســل بعد، با آن هــا نیز تعاملی ســازنده و 
چشمگیر داشت و درحقیقت پل پیوندی میان 

این دونسل بود.

 مشفق برای نسل جوان
دکتــر هــادی منوری، 
شاعر نیز در گفت و گو با 
قــدس اظهار داشــت: 
استاد امیر برزگر شاعری 
دلسوز و مشــفق برای 
نســل جوان و نقشــی مؤثر در بدنــه و در 

زمینه های شعر خراسان داشت.

 پشتم لرزید
عباس ســاعی، شــاعر 
مشــهدی هــم گفت: 
غــروب  نزدیکی هــای 
آفتاب تلفــن زنگ زد. 
اسم برزگر را که شنیدم، 
پشتم لرزید. فهمیدم آنچه از آن می ترسیدم بر 
سر شعر خراسان آمده است. خورشید غروب 
می کرد در حالی که یقین داشــتم فردا طلوع 
می کند. برزگر اما برای همیشه رفت و ما مثل 
ســنگی که در چاهی بی انتها رها شده باشد، 

تکرار می کنیم شب و روز را/ هنوز را...  . 

 پس از یاران خراسانی
شــاعر  نیک،  محمــد 
خراسانی هم در گفت و 
گو با خبرنگار ما گفت: 
امیــر برزگر در ســال 
یاد  زنده  توسط   1344
غالمرضا قدسی به انجمن فرخ معرفی شد و از 
آن تاریخ به بعد بیشترین فعالیت هنری وی در 
رشته شعر و غزل بود. پس از یاران خراسانی، 
کسی به قدمت و پیشکسوتی ایشان در شعر 

خراسان نداشتیم.

فرهنگ و هنر
تئاتر»جانوجو«درنیشابور

نیشابور-خبرنگارقدس:
تئاتــر» جــان و جو « 
اگوتا  نویســندگي  بــه 
کارگرداني  و  کریستوف 
آشــنای  نام  هنرمنــد 
تئاترنیشــابور» جعفــر 
پوینده« در تماشــاخانه 
روي  نیشــابور  بابــک 

صحنه رفت.در این تئاترهنرمندان نام آشناي تئاتر نیشابور، 
سحر دولت آبادی، سحر زعفرانیه و جواد یزدی به ایفای نقش 
پرداخته و هاشــم کرانی به عنوان عوامل با این کار همکاري 
دارد.در خالصه داستان این نمایش آمده است: جان و جو دو 
ولگرد هســتند که برای گذراندن روزها، هر روز در کافه های 
شــهر قرار می گذارند. بــرای جان و جو اهمیتــی ندارد که 
پول دارند یا ندارند آن ها هر چیزی را که بخواهند ســفارش 

می دهند تا اینکه در یکی از کافه ها اتفاقی می افتد... .
تئاتر» جان و جو « تا 31 تیر98 هر روز از ساعت 20:30 شب 
ویژه عموم عالقه مندان به روي صحنه تماشاخانه بابک واقع 

درخیابان 17شهریور تقاطع امیرکبیر نیشابور مي رود.

فرهنگهدیهکتاببایدنهادینهشود
سیاسی،  معاون  قدس: 
اجتماعــی  و  امنیتــی 
خراســان  اســتانداری 
رضوی گفــت: فضاهای 
اختصاص یافته به عنوان 
و  ادارات  در  کتابخانــه 
دستگاه های اجرایی باید 

فعال شده و به نحو مطلوب مورد استفاده کارمندان قرار گیرد. 
حسن جعفری در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی استان 
اظهار کرد: باید آسیب شناسی شود که چرا فضاهای اختصاص 
یافته به عنوان کتابخانه در ادارات و دســتگاه ها با اســتقبال 
کارمندان مواجه نشده اســت.وی تصریح کرد: دستگاه های 
اجرایی باید اعالم کنند که استفاده نکردن بهینه از کتاب های 
موجود در کتابخانه ادارات چه دلیلی دارد و برای فعال شدن 
مجدد فضاهای کتابخانه ای چه اقدامی باید در دستور کار قرار 
گیرد.وی با بیان اینکه فرهنگ هدیه کتاب در سنوات گذشته 
نهادینه شده بود، ادامه داد: متأسفانه امروز این فرهنگ تغییر 
کرده و دستگاه ها برای قدردانی از برگزیدگان جشنواره ها به 
جای کتاب از تابلوهای نفیس استفاده می کنند درحالی که 

مجدد باید فرهنگ هدیه کتاب احیا شود. 

آموزشمقدماتیعکاسیدیجیتال
آموزش  دوره  قــدس: 
عکاســی  مقدماتــی 
دیجیتــال زیرنظر دفتر 
هنری  حــوزه  عکــس 
انقالب اسالمی در مشهد 

برگزار می شود.
این دوره با موضوع نگاهی 

به تاریخ عکاســی در ایران و جهان و با هدف آشنایی با انواع 
دوربین های عکاسی و با مقدمه ای بر نورسنجی و ترکیب بندی 
در عکاسی و نیز ویرایش عکس با نرم افزار فتوشاپ و الیت روم 

توسط حمید سلطان  آبادیان برگزار می شود.
عالقه منــدان می توانند با شــماره 05138830361 داخلی 

111تا 31 تیرماه تماس بگیرند. 

طرحتابستانهکتاب
 معاون  فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی خراسان 
رضوی گفت: طرح جامــع یارانه خرید کتاب با عنوان»طرح 
تابستانه کتاب« با شــعار »کتاب، همنشین دلنشین« آغاز 
 شــد. وی ادامه داد: در راستای شــعار سال 1398 به جهت 
رونق تولید، به منظور رونق بخشــیدن به بازار کتاب و ترویج 
کتابخوانی، تسهیالتی را در قالب یارانه خرید کتاب از طریق 
کتابفروشی های سراسر کشــور به خریداران کتاب پرداخت 
می کند.تحفه گــر گفت: این طرح تا 3 مرداد ماه ادامه خواهد 

داشت.

»دخمهغارنشینان«و»آغلسرفه«
درروستایخادرشاندیز

کاهانــی مهــدی
زیبا  روســتای  مقدم:
در  »خادر«  و سرســبز 
شــمال  کیلومتري   16
غرب مشهد، نرسیده به 
خیابان  انتهاي  شاندیز، 
امام رضــا 30، در میان 
اراضی  دارد.  قرار  دره ای 

خادر در حدفاصل دو رودخانه شاندیز و نغندر قرار گرفته است. 
براساس تحقیق باستان شناسان، قدمت روستا به 1000 سال 
می رسد. در قسمت غربی روستا، محلی به نام سرچشمه وجود 
دارد که به واسطه وجود قناتی پرآب، از دوره ناصرالدین شاه 
مورد توجه بوده اســت.در انتهاي روستا و در پایین کوهي از 
جنس »کنگلومرا« اثري دســتکند وجود دارد که بنابر گفته 
اهالي، آتشــکده بوده اســت. از جملــه مکان هایي که مردم 
قدیمی روســتا به آن باور داشــتند، اتاقکي اســت که آن را 
»آغل سرفه« مي نامند؛ آن ها بیماري را که سرفه مي کرد به 
آنجا برده و همان جا برایش خاگینه مي پختند و به خوردش 
مي دادند.همچنین عالوه بر قبرستانی مربوط به دوره قاجار، 
یکي از بي نظیرترین ابنیه ها و جاذبه هاي گردشگري در این 
روســتا وجود دارد. این اثر شامل مجموعه اي است از بناها و 
آثار ســنگی است که در دل کوه ایجاد شــده و از آثار دوران 
غارنشیني مردمان بومي این منطقه است.ازجمله دو خانه به 
شــکل دخمه کنده شده در دل کوه چنان جذابیتي دارد که 
براي لحظاتي انســان را به گذشته هاي دور مي برد. در باالي 
این دو دخمه نیز آثــار دیگری همچون پله ها، حوضچه ها و 
طاق هایي که بر ســنگ کوه کنده شــده و شکوه و عظمت 
خاصي دارند، به چشم می خورد. همچنین چشمه و قناتي که 
مقابل این دو خانه کمري وجود دارد، به همراه درختان بلند 

چنار اطراف آن بسیار دلفریب و آرامش بخش است.

ر گشت و گذا

پیشرفتمشهددرآموزشفوتبال
رئیس کمیتــه آموزش 
کارگاه  در  فدراســیون 
مربیــان  دانش افزایــی 
حرفه ای A و B آســیا 
اقدامات  مشــهد  گفت: 
بحــث  در  را  خوبــی 
و  کرده  آغاز  آموزشــی 
پیشرفت خوبی در این حوزه داشــته است.میرشاد ماجدی 
افزود: این دوره در چند اســتان دیگر هم به صورت همزمان 
در حال برگزاری اســت و باید همه استان ها به برگزاری این 

دوره ها توجه کنند.
وی اظهار داشت:مشهد در بحث آموزش اقدامات خوبی را آغاز 
کرده و به نسبت پیشرفت خوبی هم داشته است؛ امیدوارم این 
دوره ها همچنان منظم برگزار شود و مربیان استانی بخصوص 

جوان ترها از این فرصت استفاده کنند.

کسبعنوانقهرمانیمسابقات
فوتسالتوسطکارکنانزنداننیشابور

نیشابور  زندان  کارکنان 
فوتسال  مســابقات  در 
دســتگاه های وابسته به 
قوه قضائیه شهرســتان 
قهرمانی  عنوان  نیشابور 
را ازآن خــود کردنــد.
فوتســال  مســابقات 
دستگاه های وابسته به قوه قضائیه شهرستان با حضور تیم های 
ادارات دادگستری، ثبت اســناد و امالک، زندان و تیم بنیاد 
شــهید و ایثارگران به عنوان تیم میهمان، به صورت دوره ای 
در محل ســالن انقالب برگزار شد.در این دوره از مسابقات و 
پس از انجام هفت مسابقه، تیم های اداره زندان نیشابور، اداره 
ثبت اسناد و امالک، دادگستری و بنیاد شهید و ایثارگران به 
ترتیب مقام های اول تا چهارم را کسب نمودند.گفتنی است، 
در مراســم اختتامیه که با حضور رئیس ادارات دادگستری، 
زندان، ثبت اسناد و امالک و رئیس هیئت فوتبال شهرستان 
در محل ســالن ورزشی انقالب شهرستان برگزار شد، از تیم 
زندان نیشابور به عنوان تیم نخست مسابقات و نیز سرپرستان 
تیم های شــرکت کننده با اعطای هدایا، لوح تقدیر و تندیس 

تجلیل شد.

رضوی خراسان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل   آیا 
 2 سال پیش از مدیر شدنش حکم صادر کرده است؟ 

ابالغحکمیکهعواقبشبه3سال
پیشبرمیگردد!

هاشمرسائیفر:چند روز پیش مدیرکل ورزش و جوانان 
خراسان رضوی زحمت کشیدند و سرپرست برای اداره ورزش 
و جوانان شهرستان نیشابور معرفی کردند. پس از این اتفاق 
میمون به رسم اتفاقاتی اینچنینی رونوشت هایی از حکم ابالغ 
شده برای افراد و مدیران دستگاه های مرتبط با حکم ارسال 
می شود تا آن ها در جریان تغییر و تحولی که ایجاد شده، قرار 
بگیرند. در جریان ابالغ حکم، محسن کاوه به عنوان سرپرست 
اداره ورزش و جوانان نیشــابورانتخاب شد اما اتفاقی تاریخی 
افتاد که همه مناسبات مسئولیتی و محاسبات جغرافیایی را 

بهم ریخت.
نخســتین رونوشــت حکم سرپرســت جدیــد خطاب به 
حجت االسالم سبحانی نیا زده شده است، رونوشتی که در آن 
مسئولیت وی را یکی از نمایندگان شهرستان قید نموده در 
حالی که از پایان دوره قبل مجلس شــورای اسالمی تا جایی 
که همگان خبر دارند گرمابی و چنارانی نمایندگان شهرستان 
نیشابور و شهر فیروزه در مجلس هستند و بیش از سه سال از 

این جریان می گذرد!
نکته بعدی در نگارش حوزه انتخابیه نماینده موردنظر است که 
با قدری توجه متوجه این جریان می شوید که عنوان نماینده 
مردم نیشــابور و فیروزکوه در آن آورده شده است! حاال چه 
ســنخیتی در حوزه جغرافیایی فیروزکوه با نیشابور و فیروزه 
وجود دارد سؤالی مهم است که در رونوشت مورد نظر به آن 

توجهی نشده است.
و نکته بعدی رونوشت های ارسالی جای خالی حمید گرمابی 
به عنوان نماینده شهر نیشابور در مجلس شورای اسالمی است 
که اصالً دیده نشــده و به جای وی رونوشت برای فردی زده 
شده که دوره قبل نماینده بوده، این سانسور و جایگزینی چه 
معنایی می تواند داشته باشد باید پاسخش را مجموعه اداره کل 

ورزش و جوانان خراسان رضوی بدهد.

مخاطبان گرامی!
در  را  خــود  نظــرات  لطفــاً 
خصوص این مطلب  به شماره 
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حل جدول شماره قبل

 منتظر نظرها، دیدگاه ها و انتقادهایتان در خصوص جدول هستیم
 با ما تماس بگیرید

1. رودخانه کوچک- ثابت کردن - بااستعداد 
 2. کم قیمت - اشاره به دور- باران و برف 
3. مخلوط آرد و آب- جراحت- سرنیزه- 
خیزه کمد 4. دریاچه ای در ترکیه- باال- 
 چندیــن روح- جــواب مثبــت بی ادبانه 
5. از خواهــران برونتــه- دو غده کوچک 
 در گلو- عامل انتقــال وراثت- تای جامه 
دیواربلنــد-   .7 بیرونــی  خمیــازه-   .6
 ظل- ســاالدی پرطرفدار از ســینه مرغ ، 
 ســیب زمینی ، خیارشور ، نخودسبز و ... 
8. خرمن ماه – ابر زمینی- شلوار جین- 
ســتاره 9. ســمت چپ- محــل اجرای 
نمایش توســط حیوانات- رشد و بالیدن 
10. ایالت و طوایف- کشــوری آفریقایی 
به مرکزیت »کامپاال« 11. دل آزار کهنه- 
زنده- خواهر و بــرادر غیراصلی- عالمت 
جمع فارســی 12. حرف همراهی- راهرو 
سرپوشــیده- صوت شــگفتی- اســباب 
زندگانی 13. نومید- زدنی بهانه گیر- شهر 
آرزو- نابودشــونده 14. گران بهــا- حمله 
و یــورش- قابــل لمــس 15. ســلول- 

فوتبالیست مســلمان بازنشسته تیم ملی 
فرانســه و ســرمربی فعلی رئال مادرید- 

نصف 

1. نامطلوب - خشــمگین 2. بدبختی و 
 بیچارگی-  خنیاگری- به پایان بردن وعده 
3. صمــغ- شــهری صنعتــی در چین- 
تکه چــوب باریک 4. صــد مترمربع - به 
نفــع او- شــاعر یونانی قبــل از میالد و 
واحد  خدایان«-  »نســب نامه  ســراینده 
ورزش والیبال 5. اشــاره به دور – کله پز 
 و کله فــروش- حــرف مکــرر- لحظــه 
6. جریــده یومیــه- بر دســتان عروس  
از  تحفــه-  ثروتمنــد-   .7 می بینیــد 
درس   .8 کل  مقابــل  پرســش-  ادات 
نوشــتنی- »راه« میان بر- جهت- شهیر 
9. انتها – عبور مرتب ســربازان از مقابل 
فرمانــده- مســابقات حرفــه ای فوتبال 
اســپانیا- گهواره 10. خدای خورشــید 
مصــر باســتان- از شــرکت های بزرگ 
ویتامین جدولی-   نفتی کشــورمان 11. 

نیمــه دیوانه- مــی گوینــد دود از آن برمی خیزد- ضمیر 
وزنــی 12. دشــنام دادن- شــیرینی- یار دیریــن دیوار- 
خطــای ورزشــی 13. درخت انگور- خبرگزاری رســمی 
افغانســتان- پناهگاه  14. ســطح باالی کشتی- بخشی 
 از خــاک فــارس را دربــر می گیــرد- پایتخــت ویتنام 
15. سختی و مشقت- نهضت فرهنگی فکری رویکرد تمرکز 

بر توانایی ها و دغدغه های انسان

افقی

عمودی


