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فرهنگ و زندگی

 29ربیعالثانی  26 1441دسامبر 2019
سال سی و سوم
شماره 9144

فرهنگ و هنر

میرک ،میزبان پاییز زیبا

خبر

با حضور حجتاالسالم والمسلمین قرائتی

پنجمین اجالس استانی نماز در بجنورد
برگزار شد

ایرنــا :رئیس ســتاد
اقامــه نماز گفــت :در
حوزه علــوم ،حد و مرز
مشخصی وجود ندارد و
علوم اگرچــه در اختیار
شرق و غرب باشد ،باید
آن را کســب و ترویــج
کرد.
حجتاالســام والمســلمین محســن قرائتی روز گذشته
در پنجمین اجالس اســتانی نماز که با حضــور روحانیان،
فرهنگیان ،مربیان ،مدیران و دانشآموزان خراسان شمالی در
سالن گلشن بجنورد برگزار شد ،اظهار کرد :معلمی تنها شغل
انبیا نیست ،بلکه مطابق با آیات قرآنی شغل خدا و جبرئیل
نیز هست یعنی خدا هم معلم است.
وی افزود :برخالف مشــاغل مهندســی که روی جماد یا به
تعبیری آجر و سیمان تمرکز دارند ،ارزش معلمی در تمرکز
کار بر افکار و باورهای نســل نوین جامعه است و در این بین
اگرچه در نظام آموزشی کشــور برای معلمان مزایای مالی
چندانی در نظر گرفته نشــده اســت و طبیعتاً درآمد مالی
یک کارگر کارخانه دخانیات از یک معلم بیشــتر باشد ،ولی
معلمان باید بدانند بزرگترین سرمایهداران جامعه هستند،
زیرا آنها مغزهای نو را برای هدایت جامعه به ســوی کمال
پرورش میدهند.
وی با بیان اینکه علم باید با اخالق همسو شود ،گفت :علم و
آموزش در صورتی برای جامعه مفید است که همراه اخالق
و انسانیت باشــد در غیر این صورت همانند آمریکا ،علم در
خدمت دستاندازی به کشورهای دیگر قرار خواهد گرفت.
قرائتــی از نماز به عنوان نوعی مهندســی یاد کرد که هنوز
جایگاه این فریضه الهی برای همگان به خوبی مشخص نشده
اســت .وی افزود :در حقیقت نماز بــرای تمام اعمال و افکار
ما برنامه دارد که باید توســط متخصصان و مفسران کشور
کشف شود.
در پایان این مراســم از شــماری از دانشآموزان ،مربیان و
مدیران مدارس خراســان شمالی که در حوزه نماز عملکرد
مطلوبی داشتهاند ،با اهدای لوح قدردانی شد.

رمان«شهربانو» به بدنه مردمی دفاعمقدس میپردازد
احمد فیاض :هشــتاد و ششــمین نشســت
«عصرانه داستاننویســان رضوی» با تجربههای
یک نویسنده همراه بود .مریم قربانزاده نویسنده
کتابهــای «شــهربانو»« ،دیالمــه»« ،گیرنده
پدرم»« ،دریــا دل» و ...در جمع نویســندگان
جوان این نشســت حضور پیدا کرد و از ادبیات
دفاعمقدس گفت .سلسله نشستهای «عصرانه
داستاننویسان رضوی» با دبیری سعید تشکری
در فروشگاه مرکزی کتاب و محصوالت فرهنگی
بهنشر در مشهد برگزارشد.

عکس :فاطمه فاضله

جلیــل فخرایــی:
نمایشــگاه نقاشی پاییز
زیبــا در قالــب  38اثر
نقاشــی از  15نقاش در
نگارخانه میرک مشهد
روی دیــوار رفت .ناصر
پورهاشــمی ،نقــاش
پیشکسوت در حاشــیه برگزاری این نمایشگاه گفت :پرهیز
از تجاری شــدن یک اثر هنری باید مد نظر نقاشــان جوان
قــرار گیرد .رابعه نورانی ،دانشــجوی دکترای حقوق و یکی
از هنرمندان شــرکتکننده در این نمایشگاه هم گفت :در
10ســالی که از ورود من بــه دنیای هنر میگذرد تجربیات
زیادی بدست آوردهام و حدود هزار تابلو پرتره ،سیاه قلم در
سبکهای رئال ،مدرن ،هایپر رئال ،مینیاتور و ...کار کردهام.
گفتنی اســت نمایشــگاه پاییز زیبا امروز صبــح و عصر در
نگارخانه میرک پذیرای بازدید عالقهمندان است.

همراه با تجربههای یک نویسنده در هشتاد و ششمین «عصرانه داستاننویسان رضوی»

برای «شهربانو» باید ایستاد و سخن گفت

سعید تشکری از نویسندگان مطرح کشور در
این نشست طی ســخنانی در ستایش رمان
«شــهربانو» اظهار کرد :صحنههای درخشانی
در این اثر وجــود دارد و این صحنهها آنقدر
درخشان است که کاش «شهربانو» رمان نبود.
ال غریزی است و
برخی اوقات حسهای ما کام ً
نگاه ما به زندگی در نگارش یک اثر ورود پیدا
میکند که این نگاه به زندگی در کل روایتهای
«شهربانو» فصل شده است و فصلها به رمان
تبدیل شدهاند که این امر هوش باالی نویسنده
را میطلبد .نویسنده «اوسنه گوهرشاد» با بیان
اینکه «شــهربانو» رمانی به شدت تأثیرگذار
است ،افزود :من با نویسندگانی روبهرو میشوم
که سالهای سال تاریخ شفاهی کار کردهاند،
اما خطکشــیهایی برای خود دارند که در آن
قهرمانها بروز و ظهــور ندارند .وی خطاب به
نویسندگان جوان حاضر در این نشست گفت:
برای یک نویســنده باید تنها اثری که نگارش
کرده است مهم باشد نه حاشیه و سودآوری آن،
چنانکه برخی نویسندگان برای ارتقای اثر خود
پافشاری میکنند تا با ناشران مطرح همکاری
کنند و این کوشش فراگیر نویسنده «شهربانو»
تنها برای نگارش رمان بسیار قابل اهمیت است.
نویســنده «موقف» ادامه داد :در «شــهربانو»
ادبیاتــی وجود دارد کــه در آن قهرمان دیده
میشــود و در آفرینــش قهرمــان داســتان
نویســندهای وجود دارد .اگر ما در اقلیم خود
رشــد نکنیم در کشــور نمیتوانیم به رشدی
برسیم و این بومی بودن قهرمان در «شهربانو»
بسیار اهمیت دارد.
وی با بیان اینکه با مطالعه «شهربانو» به شدت
تحت تأثیر آن قرار گرفتم ،خاطرنشان کرد :این
اثر آن چنان در قلب و ذهن من نشسته که برای
«شهربانو» میتوان ایستاد و سخن گفت.
بسیاری از ناگفتههای جنگ را
نمیتوان با تاریخ شفاهی منتقل کرد

مریم قربانزاده ،نویسنده رمان «شهربانو» در

بــرش

این نشســت اظهار کرد :اتفاقی
که در «شــهربانو» رخ داد یک
بلکه
اتفاق یکــی دو ماهه نبود
اگر ما در اقلیم خود
حاصل دغدغه تمام این سالها
رشد نکنیم در کشور
بود که تا چه موقع میخواهیم
نمیتوانیمبه رشدی
شــهدا را از زاویه تاریخ شفاهی
ببینیم و تحت عنــوان ادبیات برسیم و این بومی بودن
شــفاهی و یا ســبک زندگی از قهرماندر«شهربانو»
نگاه تاریخ شفاهی به جنگ نگاه بسیار اهمیت دارد
کنیــم .معتقدم از یک جایی به
بعد نمیتوان تمــام حرفهای
هشــت ســال دفاع مقدس را از زاویه تاریخ
مخاطب به دنبال قهرمان «شهربانو»
شفاهی نقل کرد و بسیاری از حرفها ناگفته
در دنیای واقعی
باقی میماند.
وی بیان کرد :برای من نیز جای سؤال باقی است
درســت اســت که جنگ به سرعت و شدت
و قابل پذیرش نیســت که برخی از خوانندگان
و حدت شــروع شــد و در ابتدا چارهای جز
این کتاب به دنبال شخصیتهای حقیقی این
مطبوعاتی
پــردازش رســانهای ،خبــری و
اثر هستند و چرا آنقدر سخت باور میکنند که
نداشتیم ،اما در ادامه تاریخ شفاهی هم تا یک
قهرمان داستان در فضای حقیقی وجود ندارد.
جایی میتواند نقشآفرینی کند و باید به فکر
قربانزاده با بیان اینکه به دنبال انگیزههایی بودم
تغییر سبک هم بود.
که تا به حال گفته نشــده بود و مجموع اینها
دغدغه
این
حاصل
«شهربانو»
وی افزود :اتفاق
در مدت دو ســال کار فشرده تبدیل به اثری به
بــود و بیش از همه اینهــا انگیزهای بود که
عنوان «شهربانو» بود ،تصریح کرد :نکتهای که در
برای وارد شــدن به عرصههای جدید ادبیات
نگارش «شهربانو» وجود داشت این بود که محور
دفــاع مقدس باید به وجهههای اجتماعی آن
ادبیات دفاعمقدس در حوزه مردمی ،اجتماعی و
پرداخــت ،زیرا از بدنه مردمــی دفاعمقدس
جامعهشناسی تنها مختص به شهدای شاخص و
غافل شدهایم و تنها به افراد شاخص پرداخته
سرداران نباشد و نکته دوم که در ذهن همه ما
میشود.
وجود دارد و باید از آن دفاع کنیم ،پرداختن به
قربانزاده تأکید کرد :مــا همچنان به دنبال
نقدهایی اجتماعی است که میتوان از دل رمان
سردارانی بودیم که میخواستیم با وجود آنها
بازگو شــود و تالش کردم تا این فضای نقد باز
مشهور شــویم و هم اینکه زندگی آنان برای
شود ،نقدهایی که نمیشود در تاریخ شفاهی به
مردم مهم باشد.
آن پرداخت.
قربانزاده تصریح کرد :اتفاق مبارک آن است
وی خاطرنشــان کــرد :شــهربانو روایتگر این
که نویسندگان و پژوهشگران دنبال تودههای
ناگفتههاســت که تا حاال به آن پرداخته نشده
مردمی بگردند که دفاع مقدس را مدیریت و
اســت .به عنــوان یک نویســنده دارای عذاب

معاون گردشگری استان:

اداره کردند .چند نفر از
اعضای خانوادهشــان را
راهی جبهه نمودند .باید
دنبال این افراد باشــیم
که تعدادشان کم نیست
و متأســفانه تاکنون نیز
دیده نشــدهاند .ادبیات
روایــی ایــن عــده به
دلیل شــاخص حسی از
نابترین ادبیاتهاست.

رئیس میراث فرهنگیوگردشگری شهرستان:

ساالنه  100میلیون تومان صرف مرمت
بناهایتاریخیبردسکنمیشود

 3هتل در خراسان شمالي
در حال ساخت است

وجدان هســتم که چرا تا حاال زندگی شهدا یا
جانبازان اعصاب و روان بازتعریف نشــده است.
البته نمیتوان آنها را به قلم آورد ،نویســنده
«شهربانو» با بیان اینکه این بخش از ادبیات ما
تا کی قرار است آنقدر مظلوم باقی بماند ،گفت:
همه آموختههایم را برای نگارش «شــهربانو»
گذاشــتم و برای کار بعدی بایــد بیش از این
وقت بگذارم ،زیرا در نگارش یک کتاب پرداخت
به جزئیات به شــدت برای من مهم است .وی
با بیان اینکه اکنون عصر نویسندههاست و اگر
نویسنده اثر قابل دفاعی داشته باشد توسط ناشر
و مخاطب دیده میشــود ،تصریح کرد :نگاه به
ســوژه اگر پروژهای نباشد و با همان تکلیف که
باید بخشی از ادبیات را جلو ببریم ،میتوان اثر
شایستهای خلق کرد .نگاه من به هر اثر به عنوان
آخرین کتابی است که مینویسم که باید تمام
توان ،ایده و خالقیت خود را در آن اثر بگذارم.
توانمندی نویسنده موجب اشتباه مخاطب
در تشابه گونههای ادبی میشود

علیرضــا مهرداد از نویســندگان پیشکســوت
خراسانرضوی در سخنانی اظهار کرد :نویسندگان
و شاعران بیشماری در ایران و سایر نقاط جهان
وجود دارند که با نگارش آثار اول متوقف میشوند
ال یک اثر بیشتر ندارند و یا آثار
به این معنا که یا ک ً
دیگر آنها قابل قیاس با اثر مطرح و نخست آنان
نیست ،بنابراین اینکه یک نویسنده اثری را منتشر
میکند و به ورطه تکرار نمیافتد ،بسیار ارزشمند
است .وی با اشــاره به تشابهی که در گونههای
ادبی وجود دارد که مخاطب با خواندن یک رمان
این احساس را پیدا میکند که خاطره میخواند
و یا با مطالعه یک اثر مســتند گمان میکند که
رمان خوانده است ،تنها به دلیل مستندسازی و
باورپذیری آن داســتان است که از آن به عنوان
خاطره یاد میشود و یا بالعکس؛ به عنوان مثال
اثر «دا» کتاب خاطرات و تاریخ شفاهی است ،اما
بســیار اتفاق افتاده که اهل ادبیات نیز از آن به
عنوان یک رمان یاد کردهاند.
مهرداد تصریح کــرد :همچنان که این اتفاق در
نوشتههای خانم قربانزاده نیز افتاده و «شهربانو»
یک رمان است در حالی که مادر شهیدی وجود
ندارد و تمام نوشــتهها ساخته و پرداخته ذهن
نویسنده است ،بنابراین اشتباه در تشابه گونههای
ادبی قطعاً به واسطه توانمندیهای نویسنده است
که موفق شده فضایی را ایجاد و شخصیتهایی
را پردازش کند و این فضا باورپذیر میشــود .در
این نشست نویسندگان جوان و نوقلم نوشتههای
خود با مضمون داستانهای کوتاه رضوی را برای
حضار قرائت کردند و با حضور سعید تشکری این
نوشتهها به نقد و بررسی گذاشته شد.

با هدف شادابی دانشجویان صورت گرفت

افتتاحنخستینباشگاه
فرهنگی  -ورزشی دانشگاهی کاشمر

نیکوکاری

مدیرکل بهزیستی استان خبر داد

افزایش  ۱۲درصدی مشارکت خیران
در خراسان رضوی

نیشابور-خبرنگارقدس:
مدیــرکل بهزیســتی
خراســان رضوی اظهار
کرد :میزان مشارکتهای
مردمی در سال گذشته
 ۹۰میلیــارد تومان بوده
کــه در  ۹مــاه ابتدای
امسال نســبت به مدت
مشابه پارسال ۱۲ ،درصد افزایش مشارکت خیران را در استان
داشتهایم .حمیدرضا پوریوسف در نشست هماندیشی مدیران
ستادی و رؤسای بهزیستی استان در نیشابور گفت ۹۶ :درصد
فعالیتهای بهزیســتی استان را برونســپاری کردهایم و در
همین راستا به  2هزار و  ۳۰۰مرکز غیردولتی استان که ۱۱۵
هزار نفر را تحت پوشــش دارند به طور ماهیانه  ۱۰۰میلیارد
ریال یارانه میدهیم که برای ارائه خدمات به افراد کمبضاعت
تحت پوشش تعلق میگیرد.
وی خاطرنشان کرد :از سال آینده در یکی از شهرستانها به
صورت پایلوت مرکز جامع خدمات بهزیستی به عالوه زندگی
تشکیل میشود که خدمات در آنجا به صورت متمرک ز و جامع
داده میشود و پروندهها فقط به صورت الکترونیک خواهد بود.

سوژهازشما/پیگیریازما

قـدس ویـژه خـراسان

درراستایرسالتمطبوعاتیوظیفه
خود می داند در جهت رفع مشکالت
مردمی ،سوژه های ارسالی از سوی
خوانندگان عزیز در حوزه های
شهری ،اجتماعی ،اقتصادی و  ...را
پیگیری و منعکس کند .

منتظر سوژه های شما از طریق
سامانه پیامکی هستیم.
لطف ًا ابتداي پيام كلمه «سوژه» را قيد نماييد.

شماره پیامک300072305   :

بجنورد -خبرنگارقدس :معاون گردشگری خراسان
شمالی از احداث سه هتل در شهرستانهای بجنورد،
آشــخانه و جاجرم با پیشــرفت فیزیکی میانگین 30
درصــد خبر داد .کاظمی افزود :بــا بهرهبرداری از این
هتلها 146 ،تخت به ظرفیت اقامتی اســتان افزوده و
برای  82نفر اشتغال ایجاد خواهد شد .وی عنوان کرد:
در حال حاضر  88واحد اقامتی شامل هفت هتل ،یک
متل 11 ،میهمانپذیر 38 ،خانه مسافر و  31بومگردی
در استان فعالیت دارند .کاظمی گفت :آبوهوای خوب
و مناسب ،فرهنگ و تنوع اقوام از ظرفیتهای استان در
گردشگری محسوب میشود که طرفداران خود را دارد.

جدول

فارس :رئیس اداره میراث فرهنگی ،گردشــگری و
صنایعدســتی بردســکن با بیان اینکه اعتبارات کم
میراث فرهنگی صرف مرمت اضطراری بناها میشود،
گفت 70 :درصد بناهای تاریخی بردســکن به مرمت
نیــاز دارد .احمد صابری زارع در ادامه همچنین اظهار
داشت :ســاالنه  100میلیون تومان برای مرمت بناها
هزینه میشود.
رئیس اداره میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی
بردسکن با اشاره به وجود  220جاذبه گردشگری در
این شهرستان ،اظهار کرد :صنعت گردشگری میتواند
تأثیر بسزایی در توسعه و رشد منطقه داشته باشد.

قدس :نخستین باشگاه فرهنگی  -ورزشی دانشگاهی و
ادارات شهرستان کاشمر در محل دانشگاه آزاد اسالمی
این شهرستان افتتاح شــد .معاون توسعه امور ورزشی
اداره کل ورزش اســتان در این مراســم گفت :با توجه
به تســهیل مراحل صدور مجوز باشگاههای ورزشی در
استان؛ دستگاهها و ارگانها به خصوص مراکز دانشگاهی
میتوانند بابت فضاســازی و ایجاد محیطهای ورزشی
برای دانشــجویان اقدام کنند .زارعی بیان کرد :به طور
قطع راهاندازی این گونه باشــگاهها به ورزش قهرمانی،
همگانی و شناســایی اســتعدادهای ورزشــی که در
محیطهای دانشگاهی وجود دارد ،کمک میکند.

7712

افقی
 .1صدها فرشــته بوســه برآن دســت
ميزننــد  /كــز كارخلــق  .2 ...از توابع
كاشان -نام علمي گلنرگس -زائوترسان
خيالي  .3هفدهمين ســوره قرآنكريم-
بچه ميكشــد -ماده بيهوشي – منفك
 .4متــاع موردمعاملــه در بــورس-
پســتهكوهي -خوراكــي از تخممــرغ
و ســيبزميني  .5طاليــهدار اعــداد-
زيرهســبز -خداحافظــي انگليســي
 .6درختي سرســبز و بدونخزان كه در
ساختمانســازي مناطق شــمالي كشور
بهكار مــيرود -يكحرف و ســهحرف-
ويرانشــده  .7فرضيه -فقيه شيعي قرن
ششــم و خالق «فقهقرآن» -سفيدآذري
 .8كتاب مقدس بودائيــان -خبرگزاري
رســمي كويت -صــدا -صوت اســتثنا
 .9چهره -خجــل -الــوان  .10دريافت
امواج ماهوارهاي -مرغ ســعادت -هجران
 .11شهر و تيمفوتبالي در فرانسه -عموماً
به دوران پيشاز اســام در شــبهجزيره
ميگويند -حرف فاصله  .12مورد اعتماد-

شماره پیامک300072305 :
ارتباط پیام رسان سروش۰۹۰۳۸۳۴۳۸۰۱ :
فضای مجازی:

ورزش خراسان

برگزاریدوره تئوری مربیگری
هیئت ورزشهای همگانی نیشابور

نیشابور-خبرنگارقدس:
رئیس هیئت ورزشهای
همگانــی شهرســتان
نیشابور گفت :یک دوره
کالس تئوری مربیگری
درجه ۳با شرکت بیش
از  ۵۰نفر از ورزشکاران
و عالقهمندان به فعالیت درعرصه مربیگری در سالن تربیت
شهرستان نیشابور در حال برگزاری است.
علی اکبر شــکیبا افزود :در این دوره متقاضیان دوره موظف
به فراگیری  ۱۱درس آناتومی ،برنامهریزی و طراحی تمرین،
نقش مربی ،رشد و تکامل حرکتی ،مبانی آمادگی جسمانی،
تغذیه ورزشی ،ایمنی در ورزش ،اصول مبانی تربیتبدنی ،روان
شناسی ورزشی ،تجزیه و تحلیل مهارتها و فیزیولوژی بوده
که این دروس توسط استادان مجرب تدریس میشود.
رئیس هیئت ورزشهای همگانی شهرستان نیشابور تصریح
کرد :هیئت ورزشهای همگانی شهرســتان نیشابور در سال
جــاری دوره مربیگری آمادگی جســمانی و دوره ســمینار
تمرینات معلق را نیز برگزار مینماید.

پایان لیگ برتر کبدی بانوان
با حضور نماینده خراسان رضوی

قدس :پرونده نخستین
مرحلــه از لیــگ برتر
کبدی بانوان بسته شد
و  ۹تیم حاضر در لیگ
به رقابت خــود در این
مســابقات پایان دادند
کــه در نهایت تهران ب
صدرنشین لیگ شد .در سومین و آخرین روز از مرحله نخست
ن ب با برتری قاطع ۵۶
در ورزشــگاه تختی تهران ،تیم تهرا 
بر  ۱۸برابر تیم گیالن صدرنشین شد و دیگر نماینده تهران
یعنی تهران الف با حساب  ۳۸بر  ۱۷برابر هیئت سیستان و
بلوچســتان برنده شد ،اما با تفاضل کمتر و امتیاز برابر با تیم
تهران ب در رده دوم قرار گرفت.
در دیگر بازیهای برگزار شــده روز سوم ،بیمه سالمت ایالم
 ۴۷بر  ۲۰برابر خراسان رضوی به پیروزی رسید و شهرداری
قزوین  ۴۳بر  ۲۸امید جلین را شکســت داد .در جدول پس
از تیمهای تهران ب و تهران الف که هر چهار مســابقه خود
را با پیروزی پشــت سر گذاشتهاند ،بیمه سالمت ایالم با پنج
بازی و یک باخت ،سوم است .خراسان رضوی نیز در جایگاه
ششم قرار دارد.

روی خط خبر

بهرهمندی  46درصد جمعیت خراسان
رضوی از خدمات تأمین اجتماعی

قدس 46 :درصد جمعیت خراســان رضوی تحت پوشش
خدمات حمایتی سازمان تأمین اجتماعی قرار دارند.
مدیرکل تأمین اجتماعی استان در سفر به شهرستان تایباد
گفت :هم اکنون در خراســان رضوی  895هزار بیمه شده
اصلی و با احتســاب افراد تحت پوشش افزون بر  2میلیون و
 426هزار نفر بیمه شده این سازمان هستند.
سیدمحسن نظام خیرآبادی افزود :تأمین اجتماعی خراسان
رضوی افزون بر هزار و  ۱۰۰میلیارد تومان از ســازمانهای
عمومی و غیردولتی طلبکار است .وی گفت :در حال حاضر
 67هزار نفر در خراســان رضوی تحت پوشش بیمه مشاغل
آزاد قــرار دارند .خیرآبادی ادامــه داد :ماهیانه  340میلیارد
تومان مســتمری ،حقوق و تعهدات کوتاهمدت در اســتان
پرداخت میشود.

رزمندگان فاقد مسکن تسهیالت دریافت
میکنند

نیشــابور -خبرنگارقدس :فرمانده ناحیه مقاومت بسیج
سپاه نیشابور از اعطای وام قرضالحسنه  850میلیون ریالی
به رزمندگان دارای  24ماه سابقه حضور در جبهه با عضویت
داوطلبانه بسیج و نیروهای مردمی خبر داد.
سیدعلیاکبر حســینی اظهار کرد :براساس بند الف ماده89
قانون برنامه ششم توسعه تسهیالت تأمین مسکن رزمندگان
توسط بانک مسکن پرداخت میشود .وی گفت :مبلغ وام برای
هر نفر  850میلیون ریال با بازپرداخت  20ســاله و با کارمزد
 4درصد اســت .وی خاطرنشان کرد :این تسهیالت غیرقابل
فروش وانتقال به غیر است.
zadehalireza@gmail.com
محمدرضا علی زاده

سطوح ورزش تكواندو را گويند -شن نرم
 .13ســاح زيرخاكــي -جوابــش هوي
است -مرغ ميرود -نوعي مسلسل آلماني
 .14كافي -پســر جنــگل -تلفظ فرنگي
مريــم  .15نام اســتاديومي چندمنظوره
در اصفهان

عمودی
 .1سيســتم خنككننده موتور خودرو-
ني خيــزران  .2گل نوميــدي -راهرو-
سهل و ســاده  .3مســابقه -دستگاهي
در موسيقيســنتي ايرانــي -ســمت
راست  .4عاصي -تغســيل -آتش اندك
 .5پذيرفتهنشــده -صدمترمربــع-
پيوســته -عامل تكثير قارچها  .6پارچه
نخي -باليدن -شــهري كه تيــرداداول
اشــكاني بنانهاد  .7قيد -خرابشــده-
پــاداش  .8پســوند شــباهت -بصيــر-
مدخلغــذا بهبــدن -لحظه  .9ســرود-
ترس و دلهــره -پرتاب تيــر با منجنيق
 .10ميــوه و اتــم هردو دارند -ليســت
غــذاي رســتوران -ســيب تركــي

 .11هوش و ذكاوت -ثروتمند -حرف ترديد« -موج»
ميانتهي  .12بنيان -نوعي كاغذ نامرغوب -مازوت
 .13كشــوري در اروپا كه تبارشــان به وايكينگها
ميرســد -از اداتشــرط -فريادشــادي  .14تير
چوبي -خراج -صندلي اســب  .15رشيد -بيماري
ســياهمردگي كه باعث عفونت و سياهي قسمتي از
ماهيچه يا استخوان ميشود
حل جدول شماره قبل

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

