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فرهنگ
گفت و گو با میراث دار پدر در حاشیه شهر

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خبر داد:

کتابدارگنجینهکامبوزیا

باغش پرداخت که آن را در کویر بنا کرده بود که این باغ به
کالت کامبوزیا شهرت دارد .وی همچنین در قلب کالت،
کتابخانهای تأسیس کرد تا محیطی مناسب برای تحقیق
و پژوهش ،کانونی برای گردهمایی روشنفکران و فعاالن
سیاسی و محلی برای تشکیل جلسات بحث و گفت و گو
درباره موضوع های مختلف باشد .وی اظهار می کند :پدر
همیشه تحت تعقیب ساواک بود ،نیروهای ساواک گاهی
برای تحت فشار قرار دادن او به کتابخانه می آمدند و آن
جا را تفتیش می کردند .پدر در  ۲۴مهر  ۱۳۵۳در هفتاد
سالگی و در حالی که در سالمت کامل به سر میبرد به
دلیل مسمومیت به مرگی مشکوک توسط ساواک دچار
شد و مدفن او به وصیت خودش ،در کتابخانه شخصی او
قرار گرفت .با حکم مراجع نبش قبر انجام و پیکر او از شهر
به این قسمت منتقل شد .از سال  53تا  62چیزی از این
کتابخانه باقی نمانده بود و بیشتر کتاب های آن را به غارت
بردند ،حتی در و شیشه ها هم شکسته بود .از  80هزار
جلد کتاب فقط  24هزار جلد باقی مانده است و از تالیفات
خود استاد هم چیزی در دست نیست .این مکان بازسازی
شده کتابخانه کامبوزیا نام دارد و میزبان عالقهمندان به
کتاب خوانی است و از جاذبههای گردشگری زاهــدان
محسوب می شود.

آدرس را که می پرسم بر خالف تصورم
گروه فرهنگ
می گویند در حاشیه شهر است .پس از
طی کردن خیابان های پر جمعیت و تو در توی حاشیه
شهر ،انتهای یکی از خیابان ها ظاهری متفاوت نسبت به
دیگر نقاط حاشیه شهر دارد ،تابلوی کتابخانه ای در دل
حاشیه شهرجلب توجه می کند! زنگ را می فشارم و پس از
چند ثانیه در باز می شود؛ فضایی این چنین با سلیقه و زیبا
در آن نقطه از شهر ،دور از انتظار است .فضایی که زندگی و
فرهنگ در آن جریان دارد .متشکل از دو سالن بزرگ است
آهنگ مالیم سنتی به گــوش می رســد و عطر گل های
طبیعی مشام را نــوازش می دهــد .مقبره وسط سالن و
تابلوی عکسی روی آن جلب توجه می کند ،عکس مالک و
موسس کتابخانه «امیر توکل کامبوزیا» است .تمیزی سنگ
مقبره نشان از نظافت ویژه و اهتمام متولیان دارد که با
وجود وزش باد و هجوم ریزگردها در زاهدان اجازه نمی
دهند غباری برآن و فضای اطراف باقی بماند.آن طرف
سالن میزهای مطالعه چیده و با سلیقه ای خاص پارچه
های سنتی روی آن پهن شده و گلدان هایی هم آن را
آراســتــه اســت .درســالــن دوم یا سالن مرجع کتابخانه،
مجموعه کتاب های خود استاد به زبان روسی و فرانسه،
فارسی و عربی قراردارد و دیگر کتاب های موجود به حوزه
جوانان ،علمی ،مذهبی ،پژوهش و کمک درسی بر می
گردد .با وجود باد و گرد و خاک روزهای اخیر در زاهدان،
ذره ای خاک در قفسه ها دیده نمی شود و تمیزی و سلیقه
زنانه را در آن جا می توان مشاهده و احساس کرد .محو
تماشای سلیقه به کار رفته در چیدمان کتابخانه جا مانده
در حاشیه شهر هستم که خانمی خوشرو که از قبل در
جریان حضورم بود با سینی چای و ظرف خرما مرا دعوت به
نشستن می کند« .صادقه کامبوزیا» دختر «امیر توکل
کامبوزیا»ی معروف است که از مخالفان سرسخت رژیم
پهلوی بود و در جریان نبرد نهم مهر  1300اسیر و پس از
مدتی به بیرجند و سپس برای همیشه به زاهــدان تبعید
شد.

 ۸هزار جلد کتاب میراث استاد

وی درباره موضوعات کتاب های موجود در کتابخانه می
گوید :از مجموعه کتاب های خود استاد هشت هزار باقی
مانده است که دو هــزار جلد به زبــان روســی و فرانسه و
بقیه فارسی و عربی و دیگر کتاب ها مربوط به حوزه های
جوانان ،پژوهش و کمک درسی است .وی می افزاید :پدرم
 ۱۴پسر و  ۱۴دختر داشت که اغلب آن ها خود از نخبگان
و فرهیختگان علمی و مذهبی هستند .به خانواده بسیار
اهمیت میداد و دلش می خواست فرزندان زیادی داشته
باشد و آن ها به مدارج باالی علمی و مذهبی برسند .وی

تشکیل  9اتاق گفت و گوی
فرهنگ و رسانه در استان

کتابخان ه کامبوزیا محیطی مناسب برای تحقیق و پژوهش ،کانونی برای گردهمایی روشنفکران و فعاالن سیاسی و نیز محلی برای تشکیل جلسات بحث و گفت و گو در باب موضوعات مختلف بود

ادامه می دهد :زمانی که ازدواج کردم برای زندگی به تبریز
رفتم ،در سال هایی که پدرم در قید حیات بود رفت و آمد
می کردم و پس از فوت او تا شش ماه به زاهدان نیامدم .در
این مدت هر شب خواب پدرم را می دیدم که ناراحت است
و در کتابخانه قدم می زند ،زیرا کتابخانه را رها کرده بودیم.
هر پدر و مادری از فرزندان خود انتظار دارند کاری برایشان
انجام دهند اما ما سنمان بسیار کم بود و کــاری انجام
ندادیم ،به همین دلیل دینی بر گردن خود برای خوشحال
کردن پدرم احساس می کردم .وی بیان می کند :همسرم
از شاگردان پدر بود و شش ماه پس از فوت پدرم هنگامی
که به زاهدان آمدیم با مشاهده وضعیت خواهران و برادرانم
تصمیم گرفت آن ها را با خود به تبریز ببرد ،در شش ماه پس
از فوت پدر ،خواهران و برادرانم به مدرسه نمی رفتند زیرا
ساواک به دو خانواده پول داده بود که بچه ها را اذیت کنند،
این که چطور از میان خواهران و برادرانم من عهده دار این
مسئولیت شدم تقدیر و قسمتم بود ،از کودکی با کتاب
بزرگ شدیم و هر روز جمعه کارمان مرتب کردن کتاب های
کتابخانه بود ،پدر وسواس خاصی در چیدمان کتاب به کار
می برد و این عشق و عالقه پدر از بچگی به من منتقل شد
و سرانجام تصمیم گرفتم بمانم و در این کتابخانه زندگی
کنم .وی اظهار می کند :از این کار خسته نشدم و روز به
روز بیشتر به این میراث پدر وابسته می شوم و اگر مدتی
به مسافرت می روم فکر و خیالم این جاست و لحظه ای
نمی توانم از آن غافل شوم به همین دلیل قسمتی از آن را
مرتب کردم و همین جا کنار پدرم و کتاب ها زندگی می
کنم .سال  65توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
این مکان به عنوان کتابخانه عمومی ثبت شد و سال 66
به عنوان کتابدار این مسئولیت را قبول کردم و  30سال

کامبوزیا:از
مجموعهکتابهای
استادهشت
هزارجلدباقی
مانده است که
دو هزار جلد به
زبان روسی و
فرانسهوبقیه
فارسی و عربی
است و دیگر
کتاب ها مربوط به
حوزه های جوانان،
پژوهش و کمک
درسی است

کانون گردهمایی روشنفکران

«صادقه کامبوزیا» می گوید :پدرم در بیرجند به تدریس
زبان فرانسوی مشغول شد و با برگزاری جلسات تفسیر
قرآن در مساجد و تکیه ها به سخنرانی علیه استبداد ادامه
داد تا این که در سال  ۱۳۱۲برای دومین بار تبعید شد
این بار به زاهدان که در آن زمان شهری تازه تاسیس بود.
تا پایان عمر در این شهر به مطالعه ،تألیف و کشاورزی در

ﺟﺪول ،ﺳﺮﮔﺮﻣ  ،ورزش ذﻫﻦ
ﻣﻌﻤﺎ ﺷﻄﺮﻧﺞ
ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ و ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ
زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

٢٠

دﻗﻴﻘﻪ

ﺳﺨﺖ

ﺳﺎده
زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

٢٠

دﻗﻴﻘﻪ

ﺷﻤﺎ ﺑﮕﻮﻴﺪ ﺪام ﺑﺎز³ﻦ اﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ را دارد و
ﭼﻄﻮر ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺮﻔﺶ را ﻣﺎت ﻨﺪ؟!

ﺟﻬﺖ ﺣﺮﺖ ﻣﻬﺮه ﻫﺎ ﺳﻔﻴﺪ از
ﭘﺎﻴﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺗﻌﺮ Þﺷﺪه اﺳﺖ.

• ﻗﺎﻧﻮن:

ارﻗﺎم ١ﺗﺎ ٩راﻃﻮر
درﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺧﺎﻟ
ﺑﻨﻮﺴﻴﺪﻪ
درﻫﺮﺳﻄﺮ،
درﻫﺮﺳﺘﻮن
ودرﻫﺮﻣﺮﺑﻊ٣در٣
ﻫﻴﭻرﻗﻤ
ﺗ³ﺮار ﻧﺒﺎﺷﺪ.

ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ

• ﻗﺎﻧﻮن :ﭘﺎﺳﺦﻫﺎراﺣﺮفﺑﻪﺣﺮفدرﺟﻬﺖﻓﻠﺶﺑﻨﻮﺴﻴﺪ
)ﻧﻮﺷﺘﻦ را از ﺧﻮدِ ﺧﺎﻧﻪ ﻓﻠﺶدار آﻏﺎز ﻨﻴﺪ( .در آﻏﺎز ﻫﺮ ﺳﻮال
ﮔﻔﺘﻪﺷﺪهﻛﻪﭘﺎﺳﺨﺶﭼﻨﺪﺣﺮفدارد.

ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪوﺣﺎﻻدوﻣﻴﻦﺳﺮﮔﺮﻣﻣﺤﺒﻮبﺷﺎن)ﭘﺲازﺳﻮدو ﻮ(اﺳﺖ ﻪدرﺟﻬﺎن
ﻫﻢﺑﺎﻧﺎم ﺎ ﺮو)(Kakuroﭘﺮﻃﺮﻓﺪاراﺳﺖ.ﺣﻞ ﺮدن»ﻣﺠﻤﻮعارﻗﺎم«ﺎﺳﺮﮔﺮﻣﻫﺎ
ﻣﻨﻄﻘﺷﺒﻴﻪآن،ﺳﺮﻋﺖﭘﺮدازشذﻫﻦراﺑﺎﻻﻣﺑﺮد.ﺑﻪﻫﻤﻴﻦدﻟﻴﻞﻣﺤﻘﻘﺎنازاﻦ
ﻗﺒﻴﻞﺳﺮﮔﺮﻣﻫﺎ ﺑﺎﻋﻨﻮان»ورزشذﻫﻦ«و»داروآﻟﺰاﻤﺮ«ﺎدﻣ ﻨﻨﺪ.

ﻧﺎدرﺳﺖ

ﺑﺮاراﻫﻨﻤﺎ»،ﻣﻌﻤﺎﻣﺠﻤﻮعارﻗﺎم«رادراﻨﺘﺮﻧﺖوﺷﺒ£ﻪﻫﺎاﺟﺘﻤﺎﻋﺟﺴﺖوﺟﻮ ﻨﻴﺪ.

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

۵٠

دﻗﻴﻘﻪ

* رﻗــﻢ ﺗــ³ــﺮار در ﺗ³ﻪ ا
ﻧﺒﺎﺷﺪ.
* ﻫﺮﮔﺰ ﺣﺪس ﻧﺰﻧﻴﻢ! ﺑﻠ³ﻪ
ﻗﺒﻞازﻧﻮﺷﺘﻦﻫﺮرﻗﻢ،دﻟﻴﻞ
ﻣﻨﻄﻘ ﻣﺎن را ﺑﺮا ﻧﻮﺷﺘﻦ
آن،ﺑﺎﺧﻮدﻣﺎنﻣﺮورﻨﻴﻢ.

ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺨﺖ

٣٠

دﻗﻴﻘﻪ

* اﺑﺘﺪا ﺳﺮاغ ﺳﻄﺮ و ﺳﺘﻮﻧ
ﺑﺮوﻢ ﻪ ﻋﺪدش در »ﺟﺪول
وﮋه«آﻣﺪهﺑﺎﺷﺪ.
* از ﺣﻞ ﺗ³ﻪ ﻫﺎ ﻪ ﻓﻘﻂ
٢ﺎ٣ﺧﺎﻧﻪدارﻧﺪ،آﻏﺎزﻨﻴﻢ.
* ارﻗــﺎم »ﻣﺤﺘﻤﻞ« را ﺑﺮا
ﻫﺮﺧﺎﻧﻪﺷﻨﺎﺳﺎ وﻢرﻧﮓ
در آن ﺎدداﺷﺖ ﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ
ﻣﺮور ﺑﻌﻀ از ﮔﺰﻨﻪ ﻫﺎ ﺧﻂ
ﺑﺨﻮرﻧﺪ و رﻗــﻢ »ﻗﻄﻌ « را
ﺸÞﻨﻴﻢ.

*ﺑﺪاﻧﻴﻢﻫﺮﻣﻌﻤﺎﻓﻘﻂوﻓﻘﻂ
¶ﭘﺎﺳﺦﺻﺤﻴﺢدارد.

»ﺟـــــﺪول وــــﮋه«
ﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺰﻨﻪ ﻣﻮﺟﻮد
را ﺑﺮا ﺑﻌﻀ اﻋﺪاد
ﺳﻔﻴﺪ ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﺪ

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

ﻣﺘﻮﺳﻂ

هــزار راهنمای گردشگر کــارت دار
شهرکی
امسال آمــوزش هــای الزم را فــرا می
گیرند .معاون گردشگری مدیرکل میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری به خبرنگار ما گفت :آموزش
این راهنمایان گردشگری می تواند سبب ایجاد اشتغال
پایدار برای آن ها شود و به دلیل این که اولین نفراتی
هستند که با گروه ها و تورهای گردشگری ارتباط برقرار
می کنند می توانند معرفان خوبی برای جاذبه های
استان باشند« .مجتبی میرحسینی» بیان کرد :سرانه
اقامتی استان در طول سال  45درصد است و در ایام
اوج سفر به بیش از  80درصد می رسد که در ایام اوج
سفر تاسیسات اقامتی اســتــان جــوابــگــوی حضور
گردشگران نیست و الزم است زیرساخت های اقامتی
افزایش یابد .افزایش تاسیسات گردشگری در قسمت
زیر ساخت های گردشگری ،مجتمع های بین راهی،
پذیرایی و گردشگری و افزایش هتل آپارتمان ها در
استان می تواند سرانه اقامتی استان را افزایش دهد.

ﺟﺪول وﮋه

»ﻣﺠﻤﻮعارﻗﺎم«ﺳﺮﮔﺮﻣﺟﺬابﺑﺎﻗﻮاﻧﻴﻦﺳﺎدهاﺳﺖ ﻪﻓﻘﻂﺑﻪ»ﻣﻨﻄﻖ«و»ﺟﻤﻊ«
ﻧﻴﺎز دارد .ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭘﻴﺪاﺶ آن ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از ٦٠ﺳﺎل ﭘﻴﺶ در آﻣﺮ£ﺎ ﺑﺮﻣ ﮔﺮدد اﻣﺎ از
٣٠ﺳﺎلﭘﻴﺶﻣﻮردﺗﻮﺟﻪژاﭘﻨﻫﺎﻗﺮارﮔﺮﻓﺖﻃﻮر ﻪدرﺑﻴﺶاز ١٠٠ﻧﺸﺮﻪژاﭘﻦ

درﺳﺖ

در اﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎز ﺷﻄﺮﻧﺞ ﻪ ﻧﻴﻤﻪ ﺎره رﻫﺎ ﺷﺪه
اﺳﺖ ³ ،از ﺑﺎز³ﻨﺎن ﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎ ﻧﻮﺑﺘﺶ ﻫﻢ رﺳﻴﺪه
اﺳﺖ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺮﻔﺶ را ﺑﺎ دو ﺣﺮﺖ ﻣﺎت ﻨﺪ.

ﻫﺮ روز

دغدغه و مشکالت

ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ و ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ

ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺧﺎﻟ راﺑﺎارﻗﺎم١ﺗﺎ ٩ﻃﻮر ﭘﺮﻨﻴﺪﻪ:
(١ﻣﺠﻤﻮعارﻗﺎمﻫﺮﺗ³ﻪازﺳﻄﺮﻫﺎﺑﺎﻋﺪدﺳﻔﻴﺪﺳﻤﺖﭼﭙﺶﺑﺮاﺑﺮﺷﻮد.
(٢ﻣﺠﻤﻮعارﻗﺎمﻫﺮﺗ³ﻪازﺳﺘﻮنﻫﺎﺑﺎﻋﺪدﺳﻔﻴﺪﺑﺎﻻﺶﺑﺮاﺑﺮﺷﻮد.
(٣ارﻗﺎﻣ ﻪدرﻫﺮﺗ³ﻪﻣ ﻧﻮﺴﻴﺪﺗ³ﺮار ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ.

آموزش هزار راهنمای گردشگر
در دستور کار است

«صادقه کامبوزیا» از دغدغه هایش می گوید ،مشکالتی که
با بازدید مسئوالن کشوری و استانی هم رفع نشد و دیگر
هم نمی توان به رفع آن امید داشت .وی اظهار می کند:
مشکالت را به مرور زمان با زندگی کردن در این مکان
می توان فهمید .مشکل آب و قطع برق و تلفن به دلیل
سرقت کابل ها در این منطقه موضوع مهمی است .وی
ادامه می دهد :در بسیاری از موارد هزینه های کتابخانه
را خودم پرداخت می کنم ،زیرا بودجه چندانی ندارد .بیان
مشکالت ،هنگامی که دیده نمی شود و کاری برای رفع
آن انجام نمی دهند خسته کننده است .یک یا دو بار می
توان برای پیگیری مشکالت زنگ زد نه بیشتر .پدرم هم
به ما یاد داده که همیشه روی پای خودمان بایستیم .وی
بیان میکند :برای حاشیه نشینان در قالب فرهنگ سازی
اقدامات مختلفی انجام دادیم و در حوزه آموزش با ناشران
کشور مکاتبه کردیم و کتاب های رایگان را به عنوان هدیه
برای دانش آموزان فرستادند .میزبان مهمانان کشوری
هستیم ،اشخاص زیادی هستند که در بدو ورود به زاهدان
به این مکان سر می زنند.

][١٣٩٧/٥/٢٧

• ﺑﺮاﺣﻞ ﺎﻓاﺳﺖ:
*ازرﻗﻢﺻﻔﺮاﺳﺘﻔﺎدهﻧ³ﻨﻴﻢ.
* ﺟﻤﻊ ارﻗــﺎم ﻫﺮ ﺗ³ﻪ اﻓﻘ ،
ﺑﺮاﺑﺮﺑﺎﻋﺪدﺳﻔﻴﺪﭼﭗوﺟﻤﻊ
ارﻗﺎمﻫﺮﺗ³ﻪﻋﻤﻮد ،ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ
ﻋﺪدﺳﻔﻴﺪﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺳﻮدوﻮ

است در کنار مردم استان هستم .وی خاطرنشان می کند:
پدرم صفات بارز زیادی داشت ،هوش و استعداد ذاتی،
حفظ قرآن و تسلط به هفت زبان و داشتن اخالق اجتماعی
از جمله ویژگی ها و صفات عالی پدرم بود ،هر یک از بچه ها
یکی از صفات پدر را به ارث بردند و به نظرم من هم جسارت
و نترس بودن را از او به ارث بردم و از کودکی از چیزی نمی
ترسیدم .از گذشته بدون فرزندانم و نگهبان در این منطقه
زندگی می کنم.

ﻣﻌﻤﺎ ﻣﺠﻤﻮع ارﻗﺎم
• ﻗﺎﻧﻮن

نه اتاق گفت و گوی علم ،فرهنگ و
گروه فرهنگ
رســانــه بــا ه ــدف هــم افــزایــی در
مشکالت فرهنگی و اجتماعی تشکیل شده است .به
گزارش«سیستان و بلوچستان» ،مدیرکل فرهنگ و
ارشاد اسالمی چهارشنبه شب در سلسله نشستهای
شب هــای فرهنگی زاهــدان که با حضور جمعی از
اســتــادان دانــشــگــاه ،مــدیــران و فــعــاالن فرهنگی و
اجتماعی برگزار شد گفت :یکی از مهم ترین آفت های
فرهنگ و رسانه سیاسی شدن برخی موضوعهاست.
«حسین مسگرانی» بیان کرد :زاهــدان ویژگی های
مثبتی دارد که باید از ظرفیت رسانه ها برای برجسته
کردن این ویژگی ها استفاده کرد .رسانه ها باید برای
پیشرفت و توسعه زاهدان با همدیگر گفت و گو و اهداف
مشترکی را دنبال کنند که در این باره به رسانه های
حرفه ای نیاز داریم .وی افزود :جامعه هنری انتظار
دارد شهرداری و شورای اسالمی شهر حرف آن ها را
بشنود و خوب است که این سلسله نشست های شب
های زاهدان با هنرمندان هم برگزار شود و از ایده های
آن ها در زیبا ســازی شهر که تاثیر بسیار زیــادی در
شادابی شهر دارد استفاده شود.
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دﻗﻴﻘﻪ

ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎده

واژﮔﺎن ﻤﺘﺮ اﻣﺎ
ﭘﺮﻫﻴﺰازﭘﺮﺳﺶ
ﻫﺮز)ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ(
در اــﻦ ﺟــﺪول،
ﻣــﺎــﻪاﻓــﺰاــﺶ
ﺑــﺎر آﻣﻮزﺷ آن
ﺷـــــﺪهاﺳــــﺖ.
ﺑﺮﺧ ﺳﻮالﻫﺎ،
ازﻣﻄﺎﻟﺐروزﻧﺎﻣﻪ
ﺧﺮاﺳﺎنروزﻫﺎ
ﻗــﺒــﻞﻃــﺮاﺣــ
ﺷﺪهاﺳﺖ.

٧)-١ﺣﺮﻓ ( در ﺳﺎل ﻫﺎ اﺧﻴﺮ آﻟﻮﺋﻪ ورا ﺑﻪ دﻟﻴﻞ
ﺧﺎﺻﻴﺖ ﭘﺎ© ﻨﻨﺪﮔ و  ........ﺑﻪ ﻣــﺎده ﻣﺼﺮﻓ
ﻣﺤﺒﻮبدرﺑﻴﻦﻣﺮدمﺗﺒﺪﻞﺷﺪهاﺳﺖ.
٤)-٢ﺣــﺮﻓــ ( ژل آﻟــﻮﺋــﻪ ورا ﺑﺮﺧ از ﻣﺸ³ﻼت
ﮔﻮارﺷ ﺑﻴﻤﺎرانراﺑﺮﻃﺮفوﻣﺎﻧﻨﺪ¶دارو .......
ﺎآرامﺑﺨﺶﻋﻤﻞﻣ ﻨﺪ.
٥)-٣ﺣﺮﻓ (ﺷﻴﻤ درﻣﺎﻧ ﺷﺎﻣﻞﺎﻓﺘﻦﭼﻨﺪﺳﻠﻮل
......درﺑﺪنﺑﻴﻤﺎراﺳﺖﻪﺟﻬﺶﻫﺎ ژﻧﺘﻴ ³رادر
ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺮﻃﺎن ﻣ ﺷﻮد ،ﻣ ﺑﻴﻨﺪ و
آنﻫﺎراﺗﺒﺪﻞﺑﻪ»ﻗﺎﺗﻞﺳﻠﻮلﻫﺎ ﺳﺮﻃﺎﻧ «ﻣ ﻨﺪ.
٤)-٤ﺣﺮﻓ ( ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ دﺳﺘ³ﺎر در ﺗﺎرﺦ زاﻤﺎن
ﺑﺮا ﺗﺎرﺦﺗﻮﻟﺪﺟﺎﻟﺐﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮓﺮدنﺗﺎرﺦﺗﻮﻟﺪ
ﻓﺮزﻧﺪﺑﺎﺳﺎﻟﮕﺮدازدواجﭘﺪروﻣﺎدرُ ،ﻣﺪﺗﺎزها درﻣﻴﺎن
ﻗﺸﺮﻫﺎ .......ﺟﺎﻣﻌﻪاﺳﺖ!
٦)-٥ﺣﺮﻓ (ﮔﺴﺘﺎخوﻟﺠﺒﺎز
٤)-٦ﺣﺮﻓ (ﺟﻮان
٥)-٧ﺣﺮﻓ (ﻣﺮاﻗﺒﺖوﺑﺎزرﺳ ﺑﺮﻧﺤﻮهاﻧﺠﺎمﺎر
٣)-٨ﺣﺮﻓ (ﺑﺮﺧ ﭙ¶ﻫﺎ»ﺳﻤﻮمﻗﺎرﭼ «ازﺧﻮد
ﺗﺮﺷﺢ ﻣ ﻨﻨﺪ ﻪ ﻫﻴﭻ ﻃﻌﻢ و ﺑﻮ ﻧﺪارﻧﺪ .اﮔﺮ ﺑﻪ
ﺻﻮرتﻣﺴﺘﻤﺮازﻏﺬاﻫﺎ ﭙ¶زدهاﺳﺘﻔﺎدهﻨﻴﺪ،
ﭼﻨﺪﻦ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ دﭼﺎر ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮﻃﺎن
......ﻣ ﺷﻮﺪ.

ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ

ﻫﻤﺎنﻃﻮرﻛﻪدرﺷﻜﻞﻣﺸﺨﺺاﺳﺖ،
ﺑﺎﭼﻬﺎر»ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ «ﻣ ﺗﻮاناﻦﻣﺴﺌﻠﻪ
راﺣﻞﻛﺮد:

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى
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دﻗﻴﻘﻪ

ﺳﺎده

٤)-٩ﺣﺮﻓ (رﺧﺘﺨﻮاب
٥)-١٠ﺣﺮﻓ ( ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫ از ﺗﻮاﻧﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘ
ﻮد©ﻣﺤﺎﻓﻈﺖو.......راﺗﻘﻮﺖﻣ ﻨﺪ.
٣)-١١ﺣﺮﻓ (رجوﺧﻂ
٣)-١٢ﺣﺮﻓ (ﺳﻮدﺣﺮامﭘﻮل
٣)-١٣ﺣﺮﻓ (ازﺣﺠﻢﻫﺎ ﻣﻌﺮوف
٥)-١٤ﺣﺮﻓ ( ﻣﺸ³ﻼت ﻫﺎﺿﻤﻪ ،ﻋﻼﻢ ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﻋﺼﺒ ﻫﻤﭽﻮنﻋﺮقﺮدن،ﺧﺸ ³ﺎآبزﺎددﻫﺎن
و ......ازﻋﻼﻢﻣﻌﻤﻮلاﻋﺘﻴﺎداﺳﺖ.
٤)-١٥ﺣﺮﻓ (ﺣﺪود.......درﺻﺪزوجﻫﺎﺑﺎﻧﺎﺑﺎرور
دﺳﺖوﭘﻨﺠﻪﻧﺮمﻣ ﻨﻨﺪوﺑﺮﺧ ﻫﺎﺸﺎندرآرزو
داﺷﺘﻦ¶ﻓﺮزﻧﺪﻫﺴﺘﻨﺪ.
٤)-١٦ﺣﺮﻓ (ﺑﻌﻀ
٦)-١٧ﺣﺮﻓ (ﺳﺮﻊاﻟﺴﻴﺮﻓﺮاﻧﺴﻮ
٦)-١٨ﺣﺮﻓ (ﺎراﺟﺒﺎر ﻢﻣﺰد
٦)-١٩ﺣﺮﻓ (ﺛﺎﺑﺖوﻣﺤ³ﻢ
٦)-٢٠ﺣﺮﻓ (ﺗﺎﺛﻴﺮﺑﻌﻀ ﻏﺬاﻫﺎﻫﻤﭽﻮنزﻧﺠﺒﻴﻞ
و......درﺎﻫﺶ وﺎر زﻧﺎنﺑﺎردارﺛﺎﺑﺖﺷﺪهاﺳﺖ.
٣)-٢١ﺣ ــﺮﻓــ ( ﻫﻤﻪ اﻓـــﺮاد ﺧﺸ ³دﻫــﺎن را ﺑﺎ
ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ در ﺷﺮاﻄ ﻣﺜﻞ  .....ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺬرا
ﺗﺠﺮﺑﻪﺮدهاﻧﺪ.
٦)-٢٢ﺣﺮﻓ (ﺗﻔﺎﺧﺮ

رﻣﺰواژهﺎﺑ :
ﺟﺎن ﺑ ارزش
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺰد !

