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برگزیده جشنواره شعر فجر
خواهران زلزلهزده را صاحب خانه کرد
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اعالمکردهبودتوانستهبابهفروشگذاشتنسروجشنوارهشعرفجرخودوکمکهایمردمی،ساختیکخانهرابرایدوخواهرتنهادرسرپلذهاب
شروعکند.حامدعسکری،درمراسماختتامیه شعرفجرگفت:شایدبرایتامینکسریبودجهساختخانه،مجبورشوماینسروراهمبفروشم.

به مناسبت روز بزرگداشت پروین اعتصامی

...

...

پروین شعر ایران

لذت شعر

در دست بانویی به نخی گفت سوزنی
کای هرزه گرد بیسر و بیپا چه میکنی
ما می رویم تا که بدوزیم پارهای
هر جا که میرسیم تو با ما چه میکنی
خندید نخ که ما همه جا با تو همرهیم
بنگر به روز تجربه تنهاچه میکنی
پروین اعتصامی


وای به حال یک عشق ناخوانده
به زندگی آدمها
خیلی چیزها سرک میکشند
اما ماندگار نیستند
فقر ،سکون
گرمی ،سردی به سراغ ما میآیند
و بیرون میروند
اما وای به حال یک عشق ناخوانده
اگر روزی ترکت هم کند...
کسی را در تو جا می گذارد !
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گروه ادب و هنر  -پروین اعتصامی یکی از پرآوازه ترین
شاعران ایرانی است که عالقه مندان شعر فارسی ،او را
شاعر تربیت و اخالق می دانند .اشعار پروین اعتصامی
اغلب با مضامینی تعلیمی سروده شده است و سعی در
آموزشمسائلاخالقیدارد.رخشندهاعتصامیمتخلص
بهپروینفرزندمیرزایوسفاعتصامی 25،اسفند،1285
درشهرتبریزدیدهبهجهانگشود.اوتحتتعلیمپدرشکه
مردی ادیب و دانشمند بود ،ادبیات را آموخت و از هشت
سالگی ،شعر سرودن را آغاز کرد .پس از آن ،تحصیالت
خودرادرمدرسهآمریکاییایرانکلیساادامهدادوبهپایان
رساند و مدتی در همان جا به تدریس پرداخت .پروین با
پسر عمویش ازدواج کرد ولی مشهور است که همسرش
با روحیه نظامی خود سبب تلخی زندگی اش شد و برای
همین پساز چند ماه ،از هم جدا شدند .پروین به تشویق
ملک الشعرا بهار در ســال 1315دیــوان خود را توسط
چاپخانهمجلسمنتشرکرد.
به پاس زحمات فــراوان پروین اعتصامی در زمینه شعر
معاصر ایران و سبک شعر مناظره ای ،روز بیست و پنجم
اسفندماه ( 16مارس) ،روز بزرگداشت پروین اعتصامی
شاعرایرانینامگذاریشدهاست.
▪آثاروسبکشعریپروین

کلویان امینی

البته که دوستت دارم احمق جان
ولی آزارت میدهم
دلیلش هم صاف و ساده این است که دوستت دارم
این را میفهمی؟
آدم کسانی را که به آنها بیتفاوت است
ارنستو ساباتو
د
آزار نمیده 

دیوان پروین اعتصامی ،شامل  238قطعه شعر است که
ازآنمیان 65،قطعهبهصورتمناظرهاست.اشعارپروین
اعتصامی بیشتر در قالب قطعات ادبیاست که مضامین
اجتماعیرابادیدهانتقادیبهتصویرکشیدهاست.درمیان
اشعارپروین،تعدادزیادیشعربهصورتمناظرهمیاناشیا،
حیوانات و گیاهان وجود دارد .درون مایه اشعار او بیشتر
درباره غنیمت دانستن وقت و فرصت ها ،نصیحت های
اخالقی ،انتقاد از ظلم و ستم به مظلومان و ضعیفان و
ناپایداری دنیاست .در شعر پروین استفاده هایی از
سبک شاعران بزرگ پیشین نیز شده است.
ملکالشعرا بهار در مقدمهای که بردیوان
وی می نویسد ،می گوید« :این دیوان
ترکیبیاستازدوسبکوشیوهلفظی
و معنوی آمیخته با سبکی مستقل
و آن دو یکی شیوه خراسان است
خاصهاستادناصرخسروقبادیانیو
دیگر شیوه شعرای عراق و فارس
است به ویژه شیخ مصلح الدین
ســعــدی شــیــرازی علیه
الرحمه و از حیث معانی
نیز بین افکار و خیاالت
حکما و عرفاست و این
جمله با سبک و اسلوب

مستقلیکهخاصعصرامروزیوبیشترپیروتجسممعانیو
حقیقتجوییاستترکیبیافتهوشیوهایبدیعوفاضالنه
بهوجودآوردهاست».
اشعارپروینرامیتوانبهدودستهتقسیمکرد:دستهاولبه
سبکخراسانیگفتهشدهوشاملاندرزونصیحتاستو
بیشتربهاشعارناصرخسروشبیهاست.دستهدوماشعاری
کهبهسبکعراقیگفتهشدهوبیشترجنبهداستانیبهویژه
ازنوعمناظرهداردوبهسبکشعرسعدینزدیکاست.این
دستهازاشعارپروینشهرتبیشتریدارند.
▪قتلیامرگطبیعی

سال هاست علت مــرگ پروین در کتاب ها ،حصبه یا
ذاتالریه بیان شده که به عنوان نمونه میتوان به کتاب
ابوالفتح اعتصامی برادر پروین در«با نام جاودانه پروین»
اشــاره کرد که در آن نوشته شده است « :سرانجام سوم
فروردین  1320فرا رسید ،پروین بی هیچ سابقه قبلی
بیمار شد .بیماری پروین از همان ابتدا حصبه تشخیص
دادهشد».
پژوهشگران هم بیشتر براین باورند که علت مرگپروین
بیماریبودهاست؛امادراینمیان،برخینظراتدیگری
را مطرح می کنند .به عنوان مثال دکتر محمدرضا
سنگری در مراسمی که برای سالروز تولد پروین بود
علت مرگ او را نه حصبه و بیماری؛ بلکه قتل اظهار کرد.
نویسندگان دیگری هم این ادعــا را مطرح کردند که
پروین به دلیل مخالفت با دستگاه حاکم ،به قتل رسیده
است .معتقدان به این ادعا ،دالیلی هم برای این موضوع
ذکر می کنند .از جمله امتناع پزشک معالج پروین برای
رفتن بر سر بالین شاعر اما با این حال علی میرانصاری،
پژوهشگر و نویسنده کتاب «اسنادی از مشاهیر ادب
ایران» در همین باره به «تسنیم» گفته است« :تاکنون
درباره زندگی و اشعار پروین اعتصامی ،اظهارنظرهایی
شده است که اعتبار چندانی ندارد؛ نمونهای از
این موارد ،اظهار نظرهای گرکانی درباره
شعرهای پروین و همچنین اظهار نظری
درباره نحوه درگذشت اوست .اولین بار
موضوع قتل پروین از سوی نویسنده ای
که با نام «کوروش» تخلص میکرد ،مطرح
شد اما تاکنون سند معتبری در این زمینه
ارائه نشده است یا من در تحقیقاتم به آن
برنخورده ام ».با توجه به آن چه از اسناد
ومجموعگفتارهابرمیآیدمیتوان
گفت اسنادی که تاکنون برای
مــرگ طبیعی پروین ارائــه
شده ،دارای اعتبار بیشتری
است.

اخبار

محمد عظیمی ،شاعر و ادیب خراسانی
در جوار حکیم توس خفت
جلیل فخرایی -محمد عظیمی شاعر ،ادیب و پژوهشگر
خراسانی در جوار حکیم توس در مقبرة الشعرای شهر
توس آرمید .آیین خاک سپاری این شاعر و ادیب مشهدی،با
حضور یار دیرین وی دکتر محمد رضا شفیعی کدکنی
و جمعی از اســتــادان دانشگاه ،ادیــبــان ،پژوهشگران و
عالقهمندان ادب فارسی همراه بود .گفتنی است این شاعر
خراسانی از یاران دوران جوانی دکتر شفیعی کدکنی بود
و استاد شفیعی اورا برادر خطاب می کرد .استاد عظیمی
در سال  1319خورشیدی در روستای َق ِ
ند ش َتن تربت
حیدریه متولد شد .اینشاعر پساز بازنشستگی ،سالها به
عنوان رئیس امور اداری در موسسه چاپ و انتشارات آستان
قدس رضوی مشغول به کار بود .او از سال  1385در بستر
بیماری به سر برد و قادر به سخن گفتن و نوشتن نبود و در
 21اسفند امسال دار فانی را وداع گفت.

 25اسفند ؛ سالروزپایان سرایش شاهنامه
شاهنامهاثرحکیمابوالقاسمفردوسیتوسی،حماسهای
منظوم و شامل حدود  60هزار بیت است که در روز 25
اسفند ســال  388شمسی ( 400قمری و 1010
میالدی) به اتمام رسید .شاهنامه فردوسی یکی از
بزرگ ترین و برجسته ترین حماسه های جهان است که
سرایش آن سی سال به طول انجامید.
محتوای این شاهکار ادبی ،اسطوره ها ،افسانه ها و
تاریخ ایران از ابتدا تا فتح ایران توسط اعراب در سده
هفتم است که در چهار دودمان پادشاهی پیشدادیان،
کیانیان ،اشکانیان و ساسانیان خالصه و به سه بخش
اسطوره ای  ،پهلوانی و تاریخی تقسیم می شود.
فردوسی با سرودن شاهنامه ،موجب زندهشدن و احیای
زبــان پارسی شــد .یکی از مآخذ مهمی که فردوسی
بــرای ســرودن شاهنامه از آن استفاده کرد ،شاهنامه
ابومنصوری بود .شاهنامه ،نفوذ بسیاری در ادبیات
جهان داشته است و شاعران بزرگی مانند گوته و ویکتور
هوگو از آن به نیکی یاد کردهاند.
براساس آن چه از بیتهای پایانی شاهنامه در مییابیم،
فردوسی در این روز ،پس از سی سال رنج و دشواری
سرایش حماسه بلند شاهنامه ،به کار خود پایان میدهد
و اثری بیهمتا میآفریند که سرشار از ارزشهای واالی
انسانی و گنجینهای بزرگ از فرهنگ دیرین ایرانی است.
هنگامی که فردوسی شاهنامه را با سرگذشت یزدگرد
سوم و فرجام کار ساسانیان به پایان می برد ،در انتهای
اثر خود ،بیت هایی می آورد و از کسان انگشت شماری
یاد می کند که در روزهای تنگدستی و دشواری ،یاریگر
او بوده اند .سپس با یادکرد از روزگار محمود غزنوی،
تاریخ پایان یافتن منظومه  60هزار بیتی اش را یادآوری
میکند و بدین سان ،دفتر شاهنامه را میبندد:
«سرآمد کنون قصه یزدگرد /به ماه سپندارمذ روز ارد
ز هجرت شده پنج هشتاد بار /به نام جهان داور کردگار»
بــر اســاس ایــن بیت ها مــی تــوان چنین دریــافــت که
شاهنامه در  25اسفند سال  388خورشیدی (400
قمری و  1010مــیــادی ) بــه اتــمــام رســیــده اســت.
می دانیم که در گاه شماری ایرانی ،بیست و پنجمین
روز هر ماه« ،ارد» نامیده می شود و «پنج هشتاد بار»

که فردوسی بدان اشاره می کند ،به معنای چهار صد
است.
در گاه شماری ایران باستان ،هر یک از سی روز ماه نام
ویــژه ای دارد که نام  12ماه سال مانند اردی بهشت،
امرداد و سپندارمذ نیز در میان آن هاست« .سپندارمذ»
همان اسفندماه است و روز « َارد» به معنای خوشبختی
نیز روز  25از گاه شماری ایران باستان به شمار می آید
که در آن روز ،سرایش شاهنامه به پایان رسیده است.
دکتر محمدامین ریاحی در کتاب «سرچشمه های
فردوسی شناسی» سیر تدوین و به پایان بردن شاهنامه
را به پنج دوره تقسیم کرده است.
در دوره نخست که همزمان با روزگار جوانی فردوسی
اســت ،شاعر به نظم پــاره ای از داستان های پراکنده
شاهنامههمانندبیژنومنیژه،رستمواسفندیار،سیاوش
و یکی ،دو داستان دیگر میپردازد.
دردوره دوم که سالهای کار و کوشش اوست ،فردوسی
در سن چهل سالگی و در حدود سال  370قمری ،نظم
شاهنامه را بر اساس شاهنامه منثور ابومنصوری آغاز
می کند و چهارده سال بعد ( 384ق) نخستین تدوین
کتاب را به پایان میرساند.
دوره سوم که آن را سال های انتظار نامیده اند ،از 384
تا  395قمری ( 54تا  65سالگی فردوسی) به طول
می انجامد .او بخش های دیگری را به شاهنامه اش
می افزاید و به بازنگری در ســروده هــای پیشین خود
می پردازد و درصدد برمی آید که آن را به محمود غزنوی
پیشکش کند.
درچهارمین دوره (از 395تا 400ق) که همزمان با65
تا  71سالگی فردوسی است ،او تجدید نظر دیگری در
شاهنامه انجام می دهد و با افزودن مدایحی در ستایش
محمود ،نسخه کامل کتاب را به او هدیه میکند.
دوره پنجم را دکتر ریاحی «سال های پیری و نومیدی»
فردوسی نامیده اســت .در این زمــان که سالیان عمر
فردوسی به هشتاد سالگی نزدیک شده و  35سال از
آغاز نظم شاهنامه گذشته است ،ابیاتی در گله و شکایت
از محمود غزنوی مینویسد و از قدرنشناسی و ناسپاسی
او یاد میکند.

روایت پوتین از رباعیات خیام
رئیس جمهور روسیه در فیلم خود به نام «پوتین» ،روایتی از
رباعیات خیام بیان کرد .به گزارش ایرنا ،والدیمیر پوتین
رئیس جمهوری روسیه ،در بخش دوم فیلم «پوتین» که
روز پنج شنبه در فضای مجازی منتشر شد ،نکات مهمی از
زندگی و اندیشه های خود را بیان کرد .پوتین در این فیلم
که در قالب گفت وگو با آندره کوندراشوف خبرنگار شبکه
روسیه 1تهیه شده است ،گفت :اگر می خواهی حکیم
باشی با مردم با مالطفت رفتار کن ،حکمت خود را برای
هیچ کس ناگوار نکن .گوینده فیلم گفت :این بیت از خیام،
جزو اصول مهم زندگی رئیس جمهور روسیه شده است.

چکش حراج روی تابلوهای «پیکاسو» ی
«راکفلر»
حراجی «کریستی» مجموعه تابلوهای «پیکاسو» متعلق به
خاندان «راکف ِلر» غول نفتی آمریکا را برای امور خیریه به
حراج میگذارد .به گزارش خبرنگار تجسمی فارس به نقل
از رویترز ،حراجی «کریستی» مجموعه تابلوهای پیکاسو
متعلق به خاندان «راکف ِلر» غول نفتی آمریکا را برای امور
خیریه به حراج میگذارد .این مجموعه نادر شامل آثاری از
پیکاسو و یک تابلو از «مونه» شامل  1600تابلو به مالکیت
دیوید راکفلر و همسرش پگی است که در ماه می به منظور
کمک به امور خیریه زیر چکش حراج میرود .دیوید راکفلر
مدیرعامل و صاحب امتیاز «بانک ِچیس منهتن» و نوه جان
دی راکفلر غول نفتی آمریکایی است که سال گذشته در
 101سالگی درگذشت .این حراجی در ماه می در «مرکز
راکفلر» نیویورک برگزار خواهد شد.
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از افتخار مادر محسن یگانه به پسرش تا اسباب کشی با آمبوالنس
غالمرضا صنعتگر بار دیگر
در بیمارستان بستری شد

خانه آبی علیرضا قربانی
منتشر شد

احسان خواجه امیری روی
صحنه می رود

غــامــرضــا صنعتگر کــه از مهر
چهره ها
امسال به دلیل فشارخون بسیار
خواننده پاپ
بـــاال دچــــار مــشــکــات جسمی
فراوانی شده است ،برای ششمین بار در بیمارستان
امام خمینی (ره) تهران بستری شد .این در حالی
است که طی هفته های گذشته ،گروهی زیر نظر
وزیر بهداشت ،روند درمانی این خواننده مطرح
موسیقی پاپ را پیگیری می کنند .به گزارش مهر،
یکی از نزدیکان این هنرمند از بد عهدی برخی
مسئوالن در وعده هایی که برای مراحل درمانی
غالمرضا صنعتگر بیان کرده بودند ،انتقاد و ابراز
امیدواری کرد این مدیران برای تحقق وعده های
قبلی خود اقدامات الزم را انجام دهند.

قطعه«خانهآبی»باآهنگسازی
چهره ها
پیمان خازنی و دکلمه علیرضا
خواننده سنتی
قربانی،درآخرینروزهایسال
منتشر شد .به گزارش ایلنا ،قطعه«خانه آبی» به
نویسندگی و ایــده پــردازی رضــا مــوســوی و با
آهنگ سازی پیمان خازنی و صــدای علیرضا
قربانی در واپسین روزه ــای ســال  1396در
دسترس عالقهمندان قرار گرفت .رضا موسوی
چندی پیش در معرفی خانه آبی ،این اثر را کاری
متفاوت در فعالیتهای هنری علیرضا قربانی و
پیمان خارنی اعالم کرده بود .این اثر از سوی
موسسهنوخسروانیباربددراختیارعالقهمندان
موسیقیقرارمیگیرد.

احسان خواجه امیری خواننده
چهره ها
موسیقیپاپدرادامهکنسرتهای
خواننده پاپ
استانی خــود بــا هــوادارانــش در
جزیرهکیشدیدارمیکند.اینخوانندهقراراستدر
ایــن برنامه ،قطعات جدید و قدیم خــود را بــرای
مخاطبان اجرا کند .آخرین کنسرت احسان خواجه
امیری 9اسفند در مجتمع ورزشــی کارگر دورود
بــرگــزار شد و استقبال بسیار خوبی را به همراه
داشت.تیتراژ سریال "هشت و نیم دقیقه" آخرین اثر
خواجه امیری است که سال  95از تلویزیون پخش
شد.بهگزارشمیزان،کنسرتاحسانخواجهامیری
روز یک شنبه  27اسفندماه در مجموعه آوای خلیج
فارسجزیرهکیشبرگزارمیشود.

451.3

لحظه افتخار مادر «محسن یگانه»به پسرش

مادر «محسن یگانه» با حضور در
برنامه فــرمــول یــک ،از شهادت
همسرش در عملیات والفجر 8و
ماجرای یک ترانه پسرش سخن
به میان آورد .او در قسمتی از صحبت هایش در
این برنامه گفت 23« :اسفند  1364و در عملیات
والفجر ،پدر محسن شهید شد و دقیقا سال تحویل،
زمان تشییع پیکر پدرش بود ....اجرای آهنگ «یک
هفته به عید» لحظه ای بود که من به داشتن چنین
پسریافتخارکردمچراکهاواینرنجرابهخودشداد
تاحسشرابهدیگرانعرضهکند».

جدول سخت [شماره ]291
طراحجدول:بیژنگورانی

افقی  - 1 :کنایه از به نهایت بیچارگی یا بدبختی و ناامیدی
رسیدن کسی است  -فلزی که روی آن تصویری برای چاپ
حک می شود  - 2كرم ابریشم  -اصول و عقاید  -همراه با
طنز و شوخی  -حرف گزینش  - 3بخشندگی  -به دست
آوردن  -زخمی و مجروح  -از هفت قلم آرایشی قدیم بانوان
 - 4مهار بینی شتر  -دهمین خلیفه عباسی  -رتیل  -مقام
و مرتبه اجتماعی  - 5بیماری آب مروارید  -آخرین سلسله
حكومت پادشاهی در ایران  -دریا ها  -نصیب و قسمت 6
 شهری در شرق استان تهران  -مقابل حضور  -همنشینزن  - 7آتش گرفتن  -اندیشیدن  -واحد پول نیجریه -
ضمیر خودخواه  - 8پراكنده  -آب گوارا  -پیشتاز لشكر
 همنشین برهمن  - 9مسابقه اتومبیلرانی -خبرنامه پیش غذا  -چانه  - 10داخل – آشكار  ،نمایان  -گوشهنشین  -الفت گرفته  - 11رایانه قابل حمل و سبک -از
بزرگان صوفیه در قــرن چهارم و صاحب كتاب رساله
قشیریه.
عمودی:
 - 1مهرورزی -نوعی سنگ رسوبی و آهكی برای نمای
ساختمان  - 2از باشگاه های بوندس لیگا  -شیرینی - 3
رطوبت  -از القاب حضرت فاطمه(س) به معنی پاکدامن4
 به دنیا آوردن  -رفتگر  -به طور ناگهانی - 5مجلس اعیان شیر درنده  -قورباغه  - 6آنفاركتوس  - 7برنامه موردعالقه کودکان  -داد و ستد  - 8آسمانی  -آبگیر  - 9توله
سگ شكاری  -بی توجهی - 10واحد قدیمی اندازه گیری

طول  -ذکر حاجیان در مراسم حج  -روكار ساختمان - 11
مجموعه سلول های مغز  -گرمسیری  -عالمت اختصاری
نسخه بدل  - 12قاعده ها و اصل های پذیرفته شده  -روزی
دهنده  - 13شرح جزء به جزء آیات قرآن  -ناشایست - 14
خودداری از پرداخت پول حواله  -از انواع چین خوردگی
های زمین  - 15پستاندار حشره خوار كوچك آمریكایی
 - 16مخفف گاه  -بزرگ  -تاب و توان  - 17نوعی شیرینی
 چشم خواب آلود شاعرانه  -لعابی که به پارچه و لباس میزنند  - 18حق حساب -دائم الوجود  - 19شهری در مشرق
آلمان  -از گام های موسیقی  - 20گدا  -پوشیده و پنهان.

240.2

178.6

* اضافه کردن آپشن آشپزخانه به پراید!

اضافه کــردن یک ســری امکانات به خــودروهــا،
خواسته بسیاری از مردم است .شاید آشپزخانه
یکی از خاص ترین این امکانات باشد! گویا یکی
از هموطنان خوش ذوق مان برای مسافرت عید،
آشپزخانه سیاری در پشت پرایدش ساخته و فضای
بــاالی سقف را هم به صندوق خودرویش اضافه
کرده است .اضافه کردن این دو آپشن متفاوت و
انتشار عکس هایی از این خــودرو در شبکه های
اجتماعی با بازدید باالیی همراه بوده است.

جدول []7080
طراح جدول :مریم احمدی
افقی
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-1مشتاق  -سهل  -ساختار  -2از بت های جاهلیت
 نارس  -لحظه  -نوعی شیرینی  -اوج  -3ضربه پا -پناهگاه  -دانه کش بی آزار -از ادات پرسش  -4دو یار
هم قد  -چرک  -درخت زبان گنجشک  -هوای متحرک
 گــور -تکرار حــرف  -5الــم  -زنــدان مسعود سعد -کامرانی  -تابناک  -خواب -6بهشت شداد  -ازمیوههای
گرمسیری -ویتامین جدولی  -سوگند -پرچم -7
گذرگاه  -آتشدان حمام -مرسوم -معدن  -نوعی آچار
 -8سست و تنبل  -خانه شعری  -فانوس دریایی  -شامه
نواز -سرپرست  -حرف انتخاب  -9کشتی جنگی  -لوله
گوارشی -ساحل  -غرور  -10گازی بی رنگ ،بی بو
و سبک تر از هوا  -کلمه ای برای بیان آرزو  -خشکی -
اسم  -مسافر  -11شالق  -رشته کوهی در آمریکای
شمالی  -محتاج
عمودی

-1یاری  -سرزنش  -2رود اروپا  -راحتی  -حرف فاصله
 -3پدر رستم -گوهرها  -کرشمه  -4پوستین دوز-
موسس  -5قرض  -تاب وتوان  -6منقار پرنده  -فیل
ماقبل تاریخ -بخیه جامه  -7تله  -ذره باردار -قمر -8
عشق فرنگی  -قالی  -9بازداشتن  -ایده  -10دیدنی
ارتش  -صید  -حرف همراهی  -11ازبرونته ها -به

1

2

3

4

5

عکس منتشر شده از یک آمبوالنس که در حال
حمل بــار از آن گرفته شــده ،با واکنش هایی در
فضای مجازی همراه بوده است .این عکس بیشتر
با این عنوان در شبکههای اجتماعی دست به دست
شد« :اسباب کشی با آمبوالنس ندیده بودیم که
دیدیم!»  .بسته نشدن در عقب آمبوالنس و بستن
وسایل با طناب که هیچ امنیتی ندارد و هر لحظه
ممکن است از آمبوالنس به بیرون بیفتد ،باعث
توجه بیشتری به این ماجرا شده است.

س ر
ب ي
ا س

خاطر -بلدرچین  -12تیره  -ازدروس ریاضی -13
غذای زمین -دریاچه حمام  -14آقا  -هر بخش اوستا
 قوت الیموت -15نوعی زغال سنگ  -سرشیر -نتاستمرار  -16سحاب  -خوب  -17بوق  -برجسته -18
چین و شکن -ساز  -اهلی -19پسوند شباهت  -اطراف
 نفس خسته  -20مخل و سربار  -زهره6

* اسبابکشی با آمبوالنس!
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