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میزدند و از نزدیک شـ ــاهد چگونگی
پیشـ ــرفت آواربـ ــرداری بودند ،خبری
نشـ ــد .همانهایـ ــی مانـ ــده بودیـ ــم
کـ ــه ش ـ ـبهای پیـ ــش .حـ ــاال یکدیگر
را از پشـ ــت ماس ـ ـکهای پارچ ـ ـهای
غیراستاندارد هم میشناختیم .شب
چهارم وقتی یکی از مسـ ــئوالن با کت
و شـ ــلوار سـ ــیاه شـ ــیک و پیکش ،وارد
محوطه شمالی شـ ــد و دو عکاسی که
همراهـ ــش بودند فقط از او عکاسـ ــی
میکردنـ ــد ،با اعتراض آتشنشـ ــانان
روبه رو شد.
یکـ ــی از آتشنشـ ــانان کـ ــه در
ش حضور داشت،
عملیات اطفای آت 
بـ ــه فرماندهـ ــش گله کـ ــرد« :اگـ ــر ما
نخواهیم اینها اینجا بیایند باید به چه
کسی بگوییم؟ مگر اینجا فرش قرمز
انداختهانـ ــد کـ ــه بیایند چنـ ــد عکس
بگیرنـ ــد و بروند پـ ــی کارشـ ــان و بعد
هـ ــم درسایتشـ ــان عکـ ــس بگذارند
که پیگیـ ــر کارها هسـ ــتم و ...اگر واقعاً
میخواسـ ــتند کاری بکنند میآمدند
و از مـ ــا میپرسـ ــیدند تجهیزاتمـ ــان
چطور اسـ ــت؟ اصالً چرا بچههایمان

حاشیه نگاری یک خبرنگار ازچهارراه استانبول
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بسیاری منتشر شد و حتی گاهی ستاد
بحران حادثه پالسکو متهم به پنهان
کردن حقایق شـ ــدند .اما خبری که در
ک
شـ ــبکههای اجتماعی جـ ــزو پرکلی 
ترین و پر بازدیـ ــد ترینها بود ،گرفتار
شـ ــدن  4شـ ــهروند در موتورخانـ ــه و
ارسـ ــال پیامـ ــک کمک بـ ــود .این خبر
ابتـ ــدا تأییـ ــد ولـ ــی در ادامـ ــه تکذیب
شـ ــد .در این میان هـ ــر لحظه عرصه
بر خبرنگاران نیز تنگ میشـ ــد و آنها
بـ ــرای ارسـ ــال خبرهایـ ــی که از سـ ــوی
مسـ ــئولی تأییـ ــد و از سـ ــوی مسـ ــئول

پیامک واریز بخشی از معوقه حقوق
آمـ ــده؛ پیامکی که هیچگاه به دسـ ــت
 16آتشنشان شهید نرسید!
ëëتأیید یا تکذیب؟
و امـ ــا از حاشـ ــیههایی کـ ــه تمامی
نداشت؛ روز نخست حادثه شایعات
زیـ ــادی از تعـ ــداد گرفتارشـ ــدگان از
زبـ ــان ایـ ــن مسـ ــئول و آن مسـ ــئول
شـ ــنیده شـ ــد ولی در نهایت روز سوم
«جالل ملکی» ،سـ ــخنگوی سـ ــازمان
آتشنشـ ــانی عنـ ــوان کرد کـ ــه آمارها
بیش از  25نفر نیست که  16نفر آنها

ëëخیلیهـــا نیمههای شـــب اجـــازه میگرفتند و داخـــل کارگاه
اصلی آواربرداری میشدند و بین آدمهایی که هر کدام مشغول
کاری بودند،آش و ســـوپ و شیر و چایی پخش میکردند تا الاقل
لحظهای خستگی و سرما را از یاد ببرند
ëëآتش نشـــانان گله دارند از اینکه  ۲ســـال اســـت حقوقشـــان
بیشتر شده ولی سازمان تا پیش از حادثه پالسکو بودجهای برای
پرداخت نداشته و حاال برایشـــان پیامک واریز بخشی از معوقه
حقوق آمده؛ پیامکی که هیچگاه به دســـت  16آتشنشان شهید
نرسید!

نیمنگاه

 9شب نفسگیر در پالسکو

حمید حاجیپور

از کجا باید شـــروع کنـــم؟ از گریههای مـــادری که آن طرف فنـــس آبیرنگ،
روی زمین نشســـته بود و صورتش را پشـــت چـــادر پنهان کرده بود تا کســـی
اشـــکهایش را نبیند و ناامید نشـــود یا ضجههای آتشنشـــانان ،وقتی پیکر
همکارشـــان از زیر آوار بیرون میآمد؟ آتشنشـــانی که شـــب ششم روی تلی
از خاک و آهن نشســـت ه و ســـرش را پایین انداخته و شـــانههایش میلرزید یا
آتشنشانی که اشک صورت دودزدهاش را رج زده بود؟ از کجا شروع کنم؟ از
مردمی که با چای و شـــیر و شام و ناهار و ماســـک و گل و پتو به سمت پالسکو
میآمدند یا آنهایی که مثل محمد برای برشـــکاری و آواربرداری از شـــهرهای
دور و نزدیـــک آمده بودند .محمـــد  8روز تمام پای کار مانـــد بدون توقع یک
ریال .روایتهای پالسکو تمامی ندارد؛ نمیشود در چند خط و چند پاراگراف
 9شـــب و 9روز را به تصویر کشید .نمیشـــود فداکاری و همدلی آتشنشانان،
پلیس ،اورژانس ،هالل احمـــر و نیروهای مردمی را نادیده گرفت .قلم ناتوان
است از تصویر قصههای پالسکو.
 9ëëشب پر درد
پالسـ ــکو فـ ــرو ریخـ ــت بـ ــا همـ ــه
خاطراتـ ــش .سـ ــاختمان  17طبقه در
مقابل دیدگان حیـ ــرتزده ،ب ه یکباره
تسـ ــلیم آتش شـ ــد .زانـ ــو زد و همه را
عـ ــزادار کـ ــرد .پالسـ ــکو شـ ــد جزئی از
تاریخ.
فاجعـ ــه پالسـ ــکو زمانـ ــی بـ ــه اوج
رسـ ــید که با گذشـ ــت چند شـ ــبانه روز
هیـ ــچ سـ ــرنخی از سرنوشـ ــت آت ـ ـش
نشانان و چند شـ ــهروند گرفتار در زیر
آوار به دست نیامد .نیروهای امدادی
و عملیاتی بدون هیچ وقفهای ،شـ ــب

و رو ز تالش کردند ولی...
برای من به عنـ ــوان خبرنگاری که
تجربه حادثـ ــه نـ ــگاری دارد ،تصاویر
واقعـ ــی و عینـ ــی ،بـ ــا آن چیـ ــزی کـ ــه
تلویزیون نشان میداد کامالً متفاوت
بـ ــود .انـ ــگار زلزلـ ــه بـ ــم ،در خیابـ ــان
جمهوری تکرار شـ ــده و هـ ــر آدمی به
دنبـ ــال عزیزی میگشـ ــت .عزیزی که
زیرهزاران تن آوار مدفون شـ ــده بود.
دود غلیظ سـ ــفیدی که اجـ ــازه نفس
کشـ ــیدن نم ـ ـیداد و کالف صدها تن
ن کار را سـ ــخت میکرد و امیدها را
آه 
کمرنگ .نزدیک  4شبانه روز تیمهای

آواربـ ــرداری سـ ــخت مشـ ــغول جـ ــدا
کـ ــردن تیرآهنهایی بودنـ ــد که حتی
زور جرثقیلها هم به آنها نمیرسید.
بیـ ــش از  2هزار تـ ــن آهن از پالسـ ــکو
خارج شـ ــد .جرثقیلهـ ــا تیرآهنهای
کـ ــج و کولـ ــه را بیـ ــرون میکشـ ــیدند و
برشکارها شـ ــروع میکردند به قطعه
قطعـ ــه کـ ــردن« .محمـ ــد» یکـ ــی از
همیـ ــن برشـ ــکارها از ابهر آمـ ــده بود.
هر شـ ــب میدیدمش .فکر میکردم
جـ ــزو نیروهـ ــای شـ ــهرداری اسـ ــت تا
اینکه خودش گفـ ــت داوطلب آمده.
میگفـ ــت وقتـ ــی از تلویزیـ ــون فـ ــرو
ریختـ ــن پالسـ ــکو را دیـ ــده سـ ــاکش را
جمع کرده و خودش را اینجا رسانده.
محمد تا شـ ــب هشـ ــتم مثـ ــل همان
شـ ــب اول کارکرد .برای من و کسانی
که ماجرایش را میدانسـ ــتند ،تالش
او ،بیخوابـ ــی و خسـ ــتگی را از تـ ــن
بیرون میکرد.
بایـ ــد بگویم آدمهایی مثل محمد
کم نبودند که از شـ ــهرهای دیگر برای
کمک آمـ ــده بودند .روزهای آخر یک
جرثقیـ ــل  360تنـ ــی برای کمک سـ ــر
رسید که بنا به گفته آتشنشانان تنها
جرثقیل فوق سـ ــنگین کشـ ــور است و
هرساعت اجارهاش  5میلیون تومان
اسـ ــت .صاحب جرثقیل آن را رایگان

در اختیار آتشنشانی گذاشته است.
خیلیهـ ــا نیمههـ ــای شـ ــب اجازه
میگرفتنـ ــد و داخـ ــل کارگاه اصلـ ــی
آواربرداری میشدند و بین آدمهایی
که هـ ــر کـ ــدام مشـ ــغول کاری بودند،
آش و سـ ــوپ و شـ ــیر و چایـ ــی پخش
میکردند تا الاقل لحظهای خسـ ــتگی
و سرما را از یاد ببرند .ساعت  5صبح
ششـ ــمین روز که برف میبارید ،مرد
سن و سالداری که کاسههای سوپ را
پخش میکرد ،میگفت« :فدای اون
قـ ــد و باالتون که این همـ ــه مهربون و
فداکارین ،باید دسـ ــتتون رو ببوسـ ــم.
منت سرم بذارید و سـ ــوپ بردارید».
آنقدر قربـ ــان صدقه میرفت که آدم
خجالت میکشید.
 3شـ ــب پیـ ــش از پایـ ــان عملیات
آواربـ ــرداری ،یکـ ــی از خواننـ ــدگان
روزنامه بـ ــه گروه گـ ــزارش ایمیلی زد
کـ ــه میخواهـ ــد بـ ــرای آتشنشـ ــانان
سوپ بیاورد .توضیح دادم که چطور
مراجعه کند .ساعت  2صبح صدایم
کردنـ ــد کـ ــه خانـ ــم و آقایـ ــی از ضلع
شـ ــرقی ،یعنی ورودی سـ ــعدی کارم
دارنـ ــد .همان خانمی بـ ــود که ایمیل
زده بود .با همسرش آمده بود و دیگ
بزرگی سوپ برای آتشنشانان آورده
بودند.

آنچه پالسکو برای رهایی از آتش نداشت
حمیدرضا غضنفری

کاپیتان  نفتکش
و لوله گذاری دریایی

این روزها نظرات کارشناسی مختلفی
در فضـــای مجـــازی و رســـانهها وجود
دارد مبتنـــی بـــر اینکـــه در حادثـــه
آتشسوزی ســـاختمان پالسکو بالگرد
آبپاش وجود نداشت یا نردبانها برای
رســـیدن به طبقات باالیی ســـاختمان
و اطفـــای حریـــق کوتاه بود امـــا باید از
دیـــد کارشناســـی بـــه این مســـأله نگاه
کـــرد .امـــا آیا نردبانـــی داریم کـــه مثالً
بـــه طبقات آخر بـــرج پتروناس مالزی
و بـــرج الخلیفـــه دوبـــی و بســـیاری از
آســـمانخراشها در زمان وقوع حادثه
آتشســـوزی برســـد؟ مســـأله مهمتـــر
اینکه اگـــر حتی چنیـــن نردبانی وجود
داشته باشد و به طبقه آخر برج خلیفه
هـــم برســـد ،فقـــط میتوانـــد اطـــراف
ساختمان را خنک کند.
یعنی باز هم توانایی و قدرت آبپاشـــی
به هســـته مرکزی ســـاختمان را ندارد.
از دیگـــر ســـو ،بالگرد مجهـــز به تفنگ
آبپـــاش هم بـــه علت موانـــع فیزیکی
در داخـــل شـــهر فاقد قـــدرت مانور در
ارتفـــاع پاییـــن اســـت.همچنین حجم
آب ،کـــف یا پودر آتشنشـــانی محدود
اســـت و در نهایـــت حـــدود  5الـــی 6
هـــزار لیتـــر آب را میتوانـــد حمل کند
کـــه در آتشســـوزیهای وســـیع کافی
نیســـت .همچنیـــن امکان رســـیدن به
هســـته مرکزی ســـاختمان را نـــدارد و
فقـــط میتواند ســـطح خارجـــی را در
حـــد محدود خنک کنـــد .پس اینکه در
بخـــش تجهیـــزات برای آتشســـوزی

پالســـکو خواهان بالگرد آبپاش باشیم
عمالً منطقی نیست.
نکتـــه مهمتر این اســـت کـــه آتش
ســـریع حرکـــت میکنـــد و داخـــل
ســـاختمان بشـــدت پر از دود میشود.
بنابرایـــن بـــرای اطفـــای حریق بخش
داخلی ســـاختمان بایـــد از روشهای
اتوماتیک اســـتفاده کرد در ضمن باید
از ســـرایت آتش از یک طبقه به طبقه
دیگـــر نیـــز جلوگیـــری کرد .متأســـفانه
شـــاید بیشـــتر از  90درصـــد برجهـــا
و ســـاختمانهای مـــا فاقـــد طراحـــی
سیستم صحیح اطفای حریق هستند.
سیستمی که ســـریعتر و قبل از رسیدن
آتشنشـــانان عمـــل میکنـــد و ابعاد
آتش را به کنترل درمیآورد.
سیســـتمهای اطفای حریق شامل
چند بخش میشود .بخش اول سیستم
کشف حریق اســـت که خود دارای سه
روش است :کشف دود ،کشف حرارت
و کشـــف اشـــعه؛ داخل ســـاختمانها
از دو روش اول و در موتورخانههـــا
بهطـــور همزمـــان از دو روش اول و
سوم اســـتفاده میشـــود .البته با توجه
بـــه تجهیزات و درجه حرارت محیط از
نوع حرارتی هم میتوان استفاده کرد.
سیســـتم حرارتی به این صورت عمل
میکند که با رســـیدن درجه حرارت به
شـــاخص هشـــدار ،به صـــورت خودکار
عمـــل میکند،همچنانکـــه سیســـتم
کشف دود ،دارای حسگرهای حساس
به دود است.
در ایـــن روشهـــا سیســـتم کشـــف
حریق به قســـمت مانیتورینگ مرکزی
وصـــل میشـــود و بالفاصلـــه پـــس از
حادثه هشدار میدهد.

بخـــش بعـــدی ،سیســـتمهای
اتوماتیـــک اطفـــای حریـــق اســـت که
شامل سیستم آبپاش ،گاز کربن CO2
و سیستم سیل کف میشود .روش اول
معموالً در تمام قســـمتهای اداری،
مسکونی و انبارها کاربرد دارد .سیستم
آبپـــاش بارانی با رســـیدن حـــرارت به
 60درجـــه عمـــل میکنـــد .در ضمـــن
خاموش کردن آتش باعث سرد شدن
محیـــط نیـــز میشـــود و از ســـرایت آن
جلوگیری میکند.
بخش بعدی شامل کنترل سرایت
آتـــش از یـــک بخـــش یـــا یـــک طبقه
ســـاختمان به بخشها و طبقات دیگر
اســـت که با درهای ضد آتش ،ریموت
کنتـــرل بـــرای ایزولـــه کـــردن آتـــش،
خامـــوش کـــردن هواکشها و بســـتن
در آن بیـــن طبقات ســـاختمان امکان
پذیر اســـت .در حادثه پالسکو آن طور
که در فیلمها نشـــان داده شد و نیز بنا
بر گفتههای خود آتشنشـــانان ،آتش
به طبقات باالتر ســـرایت کرد .حرارت
همواره رو به باال میرود و اگر در حادثه
پالســـکو در هواکشها بســـته میشـــد،
انتقال حرارت به بـــاال ممکن نبود .در
واقـــع باید یک سیســـتم مرکزی وجود
میداشـــت تـــا ســـریع در هواکشها را
ببنـــدد .همچنین اگـــر درها ضد حریق
بود ،آتش در یک طبقه ایزوله میشد.
بخـــش بعدی مربوط بـــه خاموش
کردن آتش بهصورت دســـتی شـــامل
شـــلنگها ،شـــیرهای آتشنشـــانی و
کپسولهای اطفای حریق است .فاصله
شیرهای آتشنشـــانی و شلنگها باید
منظم باشد و این فاصله نباید به بیش
از  30متر برســـد؛هر محیط بستهای در

ســـاختمان بنا بـــه نـــوع تجهیزاتی که
در آن وجـــود دارد ،بایـــد یک کپســـول
آتشنشـــانی داشته باشد( .نوع پودری
بـــرای بیشـــتر مـــوارد بجـــز حریقهای
وســـیع قابل اســـتفاده اســـت) معموالً
عالوه بر لولهکشـــی آب ،بـــرق و تلفن
باید یک لوله کشی جداگانه با حجم و
فشار باال مخصوص آتشنشانی در هر
طبقه تعبیه شـــود .در حادثه پالســـکو،
اگر شیر آتش نشانی در هر طبقه وجود
داشت ،قدرت مانور شلنگها در میان
ساختمان و بخش داخلی بیشتر بود.
هـــر طبقـــه میتوانســـت اقـــدام به
خنـــک کردن آتش بکنـــد و دیوارهها را
بـــرای جلوگیری از ســـرایت به طبقات
دیگر خنـــک کند .همچنیـــن اگر در هر
طبقه شیر و قرقره شلنگ آتشنشانی
به انـــدازه کافی بـــود ،آتشنشـــانان با
مشکل مواجه نمیشدند.
واقعیـــت تلـــخ ایـــن اســـت کـــه
ســـاختمان پالســـکو تقریباً فاقد تمام
موارد باال بود .قدیمی بودن ساختمان
دلیـــل کافـــی بـــرای نبـــود تجهیـــزات
نیســـت و همانطـــور که سیســـتمهای
تهویـــه و سیســـتم ارتباطـــی در یـــک
ن قدیمی بـــه روز میشـــود،
ســـاختما 
سیســـتم ایمنی ســـاختمان هـــم باید
به روز شـــود .همیـــن حاال بســـیاری از
گهـــای ســـاختمانهای تجاری
پارکین 
قدیمـــی فاقد سیســـتم ایمنـــی حریق
هســـتند .بهانه هم این است که تجهیز
آنها بســـیار گران تمام میشـــود اما اگر
به حادثه پالســـکو درســـت بیندیشیم،
متوجـــه میشـــویم کـــه خســـارت این
حادثـــه بســـیار گرانتـــر از تجهیـــز آن
تمام شد.

خبرنگاران و عکاسـ ــانی که مقابل
پیکـ ــر فروریختـ ــه پالسـ ــکو بودنـ ــد
صحنههایی را دیدند که هر بار تبدیل
بـ ــه بغضـ ــی تلخ و شـ ــیرین میشـ ــد.
صحن ـ ـهای که نمیتوانم فراموشـ ــش
کنم ناامیدی آتشنشانی بود که روی
تلی از آوار نشسـ ــته و سـ ــرش را پایین
انداختـ ــه بود .شـ ــانههایش میلرزید.
هرکـ ــه چشـ ــمش بـ ــه او میافتـ ــاد
بیاختیار گریه میکرد .آتشنشـ ــانان
درد او را خوب میفهمیدند.
 6شب گذشت و دیگر از مسئوالن
و مدیرانی که شـ ــبانه سری به پالسکو

آن تو گرفتار شـ ــدند؟ بپرسـ ــند مقصر
اصلی حادثه چه کسی است»...
آتشنشـ ــانها وقتـ ــی بعـ ــد از 2
شـ ــبانه روز برایشـ ــان مسـ ــجل شد که
دیگـ ــر کسـ ــی زیـ ــرآوار زنـ ــده نمانـ ــده
ناامیـ ــد نشـ ــدند و تـ ــا آخریـ ــن دقیقه
عملیـ ــات ،پـ ــای کار ایسـ ــتادند .با این
همـ ــه از بیمهریهایی که بـ ــه آنها و
همکاران شهیدشـ ــان شـ ــده ،دلشان
پـ ــر بود و پر اسـ ــت ۲ .سـ ــال اسـ ــت که
حقوقشان بیشتر شـ ــده ولی سازمان
تا پیـ ــش از حادثه پالسـ ــکو بودجهای
برای پرداخت نداشته و حاال برایشان

یک جـــدول
با دو شـــرح

دیگـ ــری تکذیب میشـ ــد ،احسـ ــاس
سـ ــردرگمی میکردنـ ــد .مخاطبـ ــان
رسـ ــانهها نیز همچنـ ــان منتظر بودند
تا به سؤالهایشـ ــان پاسـ ــخ داده شود
ولی...
خ ترین
 9روز سـ ــخت که یکی از تل 
کابوسهای تهران بود به پایان رسید
و با آشفتگی در مدیریت و نابسامانی
در اطالع رسـ ــانی ،سؤالهای بسیاری
زیر آوار پالسـ ــکو دفن شـ ــد .حاال تنها
چیزی که از این سـ ــاختمان به یادگار
مانده پالکی فوالدی است که روی آن
حک شده «ساختمان پالسکو».

آتشنشان هستند.
شـ ــایعات زیـ ــادی کـ ــه گاهـ ــی
تأییـ ــد و دقایقـ ــی بعد تکذیب شـ ــد،
افکارعمومـ ــی را بشـ ــدت تحـ ــت
تأثیـ ــر قـ ــرار داده بـ ــود و همـ ــه از خود
میپرسیدند قضیه از چه قرار است؟
آتشسوزی پالسـ ــکو همراه با انفجار،
نخسـ ــتین سـ ــؤالی بـ ــود و فرضیههای
مختلفـ ــی همچـ ــون عمـ ــدی بـ ــودن
آتشسـ ــوزی در میان افـ ــکار عمومی
دهـ ــان بـ ــه دهـ ــان و پیغام بـ ــه پیغام
تکرار میشـ ــود .در فازهـ ــای بعدی بر
سـ ــر تعداد محبـ ــوس شـ ــدگان اخبار

دارای دو «شرح عادی و ویژه» است .در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از
جدول روزنامه
شرحها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازید.

افقي:
 -1سبزي ســـلطنتي! -دکمه دريچههواي کاربراتور -اتاق
جدول
قطار
عادي
 - 2ورزشـــي مـــدال آور -از لحـــاظ جمعيـــت و فعاليـــت
اقتصادي بزرگترين و قويترين استان کانادا ميباشد
 - 3ماه فوتبالي -گريزان -جغد -حرف روسي
 - 4برچسب -دارنده صفتهاي ناپسند -قلعه مرکزي
 - 5ميوه -سرزمين دااليي الما -تخته شيرجه -آخرين سوره
 - 6سردرد بد -زهرآگين -زبان ساختگي
 - 7زرد و طاليي -نشانه ،هدف -تاراج
 - 8جانور تک سلولي -درخور زن -ابزار در و پنجره
 - 9آجر نصفه -جمع نفس -زنبور عسل
 - 10داراييها -کلمه شرط -خوراکي از اسفناج
 - 11فراموشي -پيمان نظامي آسيايي -آنکه شاعر -نفس دردمند
 - 12طاس -غذاي محلي اردبيل -ماچ
 - 13پرنده تنها -درخت جنگلي -علم نجوم -واحد شمارش اسب
 - 14ماش -ماهر
 - 15کشـــوري کـــه امام موســـي
صدر در آنناپديد شده است-
7
6
5
4
3
2
1
ســـومين شـــهر وســـيع اســـتان
1
گيـــان -جلـــوه شـــاعرانهاي از
خواب
2
عمودي:
3
 - 1زمســـتان عـــرب -حملـــه
هوايي -پيش از اين
4
 - 2اســـتخر مصنوعـــي -قابل
5
سکونت
 - 3خوش اندام -نصف النهار
6
مبدأ-صفحهاينترنتي
7
 -4تصديق ژرمنها -پوشـــش
8
روي پوتيـــن -امـــر آمـــدن-
خاصيت گوشيهاي امروزي
9
 - 5مقابـــل آري -ســـاختمان و
10
ســـازندهاش -ترش و شيرين-
گام يک پا
11
 - 6درباني کعبـــه -لذت غذا-
12
ناگزير
عنصر
رژه-
از
بازديد
قلعه-
-7
13
سوزنده -اشاره به ذات حق
14
 - 8غذاي محلي سنتي گيالن
هـــوي
 - 9يـــازده! -جوابـــش
15
اســـت—واحد شـــتر -داروي
ماليدني
حل جدول عادی شماره 6420
 - 10کاهلـــي و تـــن پـــروري-
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
ناگهاني-بيگانگان
و ب پ س س ر ي
ل
ج
ا
و
د
ز
ا
1
 - 11بعد از من! -جانوري از رده
ل
ا
م
ر
ن
و
خ م
ا
ل
ا
و
ر
2
م ي ب د
ب ي ش ه
ر ي و س
 3م
دوزيستان-آيينها-خيس
ا
و
ر
ا
م
و
د
ج
ر
 4غ ي ر
 - 12ويرگـــول -پرتاب ســـنگ-
م
ا
س ل
ک ن
ا
م
ا
خ
ا
5
ش ش
ب ش
ا
ت
ا س ا س ي
 6ن
سواران -آب شرعي
ا س ي
ب ي ن ت
ا
ک
ر ي ق
 7ح
 - 13سمت و ســـو -داراي الوان
م س ت ر
ه
ر ي ز
 8ج ي ر ف ت
مختلف-مرکزفلزي!
ن خ
س ر
م ب ر
ا
پ ي
ج
و
ا
9
و
ا
ي ن ج
ا
م
ا
ب ن
ن
 10ز
 - 14ناظـــر و مباشـــر -متضـــاد
ا
ه
ل
م ل ک و
ز
ي د
ا
11
منطقي
ر
ا
و
ر
ا
د ف ن
ه
ر
 12ث م
 - 15در آن غوطـــه وريم -غذاي
س ر ب ر گ
ه س ت ي
ر
و
 13م ن
ا
و
ا
ج
ف ق ي ر
ن ي ل
ا
 14و
محلي گيالن -ستارهاي ريز
15

د

ن

د

ا

ن

گ

ر

د

ش

و

ا

ل

ي

ه

6421

افقي:
 -1صدرا عظم زن آلمان -گرفتار -غالم وفادار امام علي(ع)
جدول
 - 2مادر کوروش -بزرگترين شهر زير زميني جهان معروف
ويژه
به اويي
 - 3پدر فرنگي -واجب شـــدن حق بر کســـي -نياکان -پاروي
قايقران
 - 4اسب چاپار -گناهها و خطاها -نکتهها
 - 5درخت انگور -نانجيب -نام مارکس فيلسوف و اقتصاددان آلماني -اثر شاتوبريان
 - 6نوعي ياقوت -بي پايه -اين استان يکي از مناطق عمده توليد فندق ،پسته ،زغال اخته،
انگور و کشمش در ايران است
 - 7تخته شکسته بندي -درخت زينتي -کنار
 - 8مادر حضرت مهدي(عج) -صبحانه نخورده -نبات
 - 9براي اينکه -قطعه کوتاه تبليغاتي در صدا و سيما -مقام قهرمان
 -10مرکز کانادا -قشنگ و ظريف -مجسمهلباس
 - 11نظر انتخاباتي -صحنه آرايي -محل قرار گرفتن -فيلمي به کارگرداني ست مک فارلن
 - 12خجالت و حيا -آسودگي -درجه حرارت
 - 13رانـــدن مزاحم -ســـازي بادي-
اليه محافظ -ساز خوشبو!
15 14 13 12 11 10 9
8
 - 14ميانـــک -ضربه پا در شـــکم در
تکواندو
 - 15در شـــعر همراه قافيه ميآيد-
پيشکار -درياچهاي در سوئيس
عمودي:
 - 1هر نفسي که فرو ميرود ...حيات
است و چون بر ميآيد مفرح ذات-
پيشکسوت گود -پس غذا
 - 2پرتوسنج -مرکز ازبکستان
 - 3کشـــور نايروبي -کشـــوري ميان
مراکش و تونس -حرف صليب
 - 4دشمن ســـخت -اسباب منزل-
عکـــس العمـــل دروازهبـــان -بهره
برداري
 - 5زائوترسان -جد -کريم -او
 - 6متنفر -نابودي -يـــک نوع بازي
مهيج
 - 7پذيرش ســـخن کســـي -پسوند
مکان -نحس -گزيده چيزي
 - 8فيلســـوف آلمانـــي ســـده  19و از
بنيانگذارانفلسفهآنارشيسمفردگرا
 - 9هرگز نـــه -قايق تفريحي -پرش
ناگهاني عضالت -آرام
حل جدول ويژه شماره 6420
 - 10دستورها -موســـيقي سياهان-
15 14 13 12 11 10 9
8
7
6
5
4
3
2
1
خودخواه و خودپسند
ر ت
ا
د ک
ه
ن
ر
و ش
ن
ا
 1ک ي
 - 11زمـــان غنـــودن -ديـــدار -تاب و
ک
ا
و
ا
ک
و
ل ي م
م
 2ت ي م
توان -محکم کردن
ق ي ب
ر
د
ت ض ا
ه
ل
ا
ل
ا
3
ر
ج
ا
م
و
ر
ا
ن
د
ن
ا
 4ب
 - 12شـــاه شـــاهان -خـــوش نـــواي
ک ت
ا
ر
ن
د
ا
ه
ن
ق
د
5
مدرسه -حاصل گندم -سرخود
ک ج
م ي
ب و
د س ر
و
ر
و
6
غ ن ي
و
د
ي ک ي
ا
ر
ي
 7س ر
 - 13غـــرور -عاليترين فرشـــتگان-
ج م
ا
ت ه
ل
ا
ف
 8ت ف ک ي ک
آموزگار
ز
د
ي
ا
ن ي ي
و
ب ر
ا
ر
م
9
 - 14منسوجي از کاموا يا پشم -اثري
و
ل ت
ا
و ک
و س
ر
ا
 10ن م
ا
م
ه
ن
ا
ن
ز
ي پ
گ ر
11
از ويتوريو آلفيري شاعر نامي ايتاليا
ت
ا
و
ن ج
و
ف
ت و
 12م ت ل
 - 15صـــف -نـــام قديـــم اندونزي-
و س
ي
ا
ل
ه
ر
ش ي
ر
د
ا
 13ق
و
ر
ا
و
ن
ا
ت ک
ي ت
ا
ر
 14د
ناکس
15

س

خ

ن

ش

ن

ا

س

ي

خ

ي

ز

ر

ا

ن

