
ــا مي گويند در بوئينگ 727، كه يازده و  هرچند گزارش ه
ــكو به سمت تهران  ــال از فرودگاه مس نيم صبح 26 مهر امس
پريد، 113 سرنشين حضور داشتند، حقيقت اين است كه يكي 
از سرنشينان آن هواپيما، نه در شمار مسافران ثبت شد و نه در 

گروه پروازي به حساب آمد.
ــناس و مرموز كه حتي چمداني با خود نداشت  مسافر ناش
ــت و بي خيال در صندلي اش  و كمربندش را وقت پريدن نبس
ــكو كه پشت پنجره كوچك  فرورفت و به تصوير فرودگاه مس
ــه اي دنج در  ــرد، گوش ــد لبخند زد، مرگ بود كه خونس مي ش
ــر آهني، قصد  ــد و وقتي پرنده پي ــافران منتظر ش كابين مس
نشستن بر فرودگاه امام(ره) را داشت، بي آن كه كسي مانعش 
ــد و در گوش كاپيتان  ــود وارد اتاقك خلبان (كاك پيت) ش ش
هوشنگ شهبازي زمزمه كرد «كاپيتان! كار تمام است» و به 
دگمه اي اشاره كرد كه نشان مي داد چرخ هاي جلوي هواپيما، 

خيال باز شدن ندارند.
ــافر عجيب،  ــدند مس از لحظه اي كه چرخ هاي جلو باز نش
ــه چهره كاپيتان، كمك خلبان  ــه، در اتاقك خلبان ب 28 دقيق
ــرخ  و مهندس پرواز كه زير نور چراغ اعالم وضعيت خطر، س
شده بود خيره شد و دانه هاي عرق را روي پيشاني  آنها شمرد و 
در دقايق آخر، ده ها بار، مساحت اتاقك دو در پنج قدمي خلبان 

را  بي صبرانه قدم زد و به ساعتش نگاه كرد.
ــد، هواپيما بي نقص فرود مي آمد  اگر كاپيتان برنده مي ش
ــيانه روي باند  ــرگ مي برد، بوئينگ 727، گيج و ناش ــر م و اگ
ــيد و از هواپيما و  ــد، آتش مثل قارچ قد مي كش كوبيده مي ش
ــافرانش، مخلوطي سرخ و سياه، از خاكستر و آهن و خون  مس

مي ماند.
ــه كاپيتان غول  ــر همان روز ك ــاعت 4 عص اما حوالي س
ــرد و آن را، مثل قويي كه  ــركش را رام ك ــزار كيلويي س 80 ه
ــرود بيايد ماليم و مطيع بر باند  ــتر درياچه اي ف بخواهد بر بس
چپ فرودگاه مهرآباد نشاند، مرگ جلو آمد و با لبخند در گوش 
او كه چشم هاي درشتش از وحشت گشاد شده بود، نجوا كرد 
ــته نباشيد كاپيتان! فقط يك امتحان بود!» و بالفاصله،  «خس
در ميان انبوه مسافران، با سرسره اضطراري از هواپيما بيرون 
ــد و بعد، اشك، تصوير  ــريد و در گرگ و ميش غروب گم ش س
ــين هاي آتش نشاني را جلوي چشم هاي  آمبوالنس ها و ماش

خلبان و گروهش، تار كرد.
ــان رامي خوانيد  ــاال كه گزارش م ــن ح ــا همي از آن روز ت
ــاره كاپيتان  ــا، ده ها گزارش درب ــا و روزنامه ه خبرگزاري ه
ــبكه هاي مختلف تلويزيوني و  ــهبازي منتشر كرده اند و ش ش
ــرودش را براي مردم جهان  ــا تصوير او و ف ــواره اي، باره ماه
ــتادهاي  ــي در همين مدت كوتاه، اس ــد و حت ــش داده ان نماي
ــكده هاي آموزش خلباني در خارج از كشور، فرود زيباي  دانش
بوئينگ 35 ساله را بر دامن فرودگاه مهرآباد، به عنوان فيلمي 

ــش كرده اند، اما  ــان بارها پخ ــي براي دانشجويان ش آموزش
ــده  ــر ش گزارش ما با همه آنچه تا امروز درباره كاپيتان منتش
است فرق دارد  چون من و عكاس جام جم براي تهيه آن، وارد 
ــهبازي، به كمتر خبرنگاري اجازه ورود  ــديم كه ش حريمي ش
ــديم و در فرصتي  ــد؛ ما مهمانان خانه او ش ــه آنجا را مي ده ب
ــاعته، با همسرش سهيال سلحشور و فرزندانش  تقريبا يك س
ــدر گرم از ما  ــان و خانواده اش، آنق ــم. كاپيت ــو كردي گفت وگ
ــي كردند كه دلخوري مان را از يك هفته اصرار كردن  پذيراي
به روابط عمومي هواپيمايي هما و دو ساعت منتظر شدن مان 
ــي از ياد برديم و حتي  ــو در دفتر هواپيماي ــش از گفت وگ را پي
ــوش كرديم كه كارمندي از روابط عمومي در طول تهيه  فرام
گزارش، هر كجا كه رفتيم، از دفتر روابط عمومي هما  تا اتاق 
ــايه به سايه،  ــرانجام خانه كاپيتان، س ــازي پرواز و س شبيه س
ــاي خانواده اش را  ــداي ما، او و اعض ــان كرد و ص همراهي م

ضبط كرد.
 ما هيچ وقت غم انگيز خداحافظي نمي كنيم

ــش به عنوان يكي  ــاله اي كه حاال نام ــه خلبان 55 س خان
ــده، يكي از  ــه مردم ثبت ش ــي در حافظ ــاي مل از قهرمان ه
ــهرك اكباتان است؛ دو سوي  واحدهاي فوقاني بلوكي در ش
ــالن پذيرايي اين خانه با پنجره هايي بزرگ كه تصويري از  س
ــمان و دورنمايي از تهران را در خود جاي داده اند، محصور  آس
ــاعت 4 عصر 26 مهر،  ــده است؛ پنجره هايي كه حوالي س ش
ــهيال خانم، دلنگران، بارها و بارها، از پشت آنها، به آسمان  س
ــيد:  دم غروب نگاه كرد و در دلش ذكر گفت و از خودش پرس

«چرا اين همه بيقرارم؟»
ــال  ــش را مرور كرد، به روال 30 س ــه كارهاي صبح هم
ــده بود، صبحانه همسرش را  ــته، سحر از خواب بيدار ش گذش
حاضر كرده بود، صدقه گذاشته بود و بعد بدرقه اش كرده بود. 

«پس چرا اين همه بيقرارم؟»
ــال  ــرش، نگاه مي كند: «در همه اين س كاپيتان به همس
ــرم، براي پرواز بدرقه ام  ها، حتي يك بار پيش نيامد كه همس
ــدم. آن روز  ــه مي گذارد خيلي معتق ــد. به صدقه هايي ك نكن
ــز خداحافظي  ــا هيچ وقت غم انگي ــت.... م هم صدقه گذاش
ــاعت برگشتنم را به او گفته ام....» زن  نكرده ايم... هميشه س

حرف شوهرش را تاييد مي كند و مي خندد.
ــي بود،  ــمان خال ــهيال، آس ــگاه س ــررس ن  آن روز، در تي
ــت، تقريبا چند  ــر اما همان وق ــا و بي اب ــده و بي هواپيم بي پرن
ــهبازي، در اتاقك خلبان بوئينگ  ــر دورتر، كاپيتان ش كيلومت
ــه تهران، از فاصله  ــكو ب 727، پس از پروازي طوالني از مس
چند هزار پايي، آماده فرود روي باند فرودگاه امام خميني(ره) 
ــد، اما زياد نگذشت كه فهميد چرخ هاي جلوي هواپيما  مي ش
ــا را در لحظه فرود آمدن  ــظ تعادل هواپيم ــووليت حف كه مس

دارند، باز نمي شوند.
او به برج مراقبت اعالم كرد مشكلي پيش آمده است؛ خط 
ــرد و براي برطرف كردن نقص، به  ــروازي اش را منحرف ك پ
منطقه رودشور در نزديكي ساوه رفت. كاپيتان و گروهش هر 
ــتند تا شايد چرخ هاي جلو  راهكاري را كه بلد بودند به كار بس

باز شوند، اما بي فايده بود.
شهبازي آن روز، تنها نبود. مقدر بود كه بهترين ها، كنارش 
ــي من، گروه  ــوند. «از خوش شانس ــوت قلبش ش ــند و ق باش
ــتگارفر و كاپيتان  ــروازي، واقعا حرفه اي بودند. كاپيتان رس پ
ــي هم در اتاقك خلبان كنارم بودند. گروه پروازي، مثل  عقداي
يك تيم فوتبال است. همه با هم به زمين مي روند، همه با هم 
ــت آخر يكي گل مي زند  ــراي موفقيت تالش مي كنند و دس ب

ولي همه در پيروزي شريك هستند.»
ــل گل زدن نبود،  ــهبازي كرد مث اما كاري كه كاپيتان ش
ــاوه  ــمان س ــت. آنها از آس ــتر به معجزه كردن مي مانس بيش
ــمت فرودگاه امام(ره). چرا كاپيتان در  ــتند، اما نه به س برگش
ــش مكث  ــخ به اين پرس ــرودگاه امام فرود نيامد؟ او در پاس ف

ــان چايش بازي  ــود. با فنج ــه زمين خيره مي ش ــد و ب مي كن
ــاكت مي شوند. «فرودگاه  مي كند. اعضاي خانواده اش هم س
ــداي ناكرده حادثه  ــت و اگر خ امام، فرودگاه بين المللي ماس
ناگواري رخ مي داد، وجهه بين المللي صنعت هواپيمايي ايران 

مخدوش مي شد.»
 ترس، برادر مرگ است

ــاد كج كرد،  ــش را طرف مهرآب ــوذي، راه ــول پير و م غ
ــت، اما كاپيتان هنوز  ــت ثابت كند برده آدم ها نيس مي خواس
ــت. غول، طغيان گر و لجباز شده  ــت داش ــارش را در دس افس
ــان را كردند تا چرخ ها باز  ــود، گروه يكبار ديگر همه سعي ش ب
ــوند و بعد كاپيتان تصميم گرفت هواپيما را بدون چرخ جلو،  ش

بر زمين بنشاند.
«نمي خواهم بگويم هيچ حسي نداشتم. باالخره ما كه آدم 
ــرايط بحراني آموزش  ــتيم ، اما يك خلبان براي ش آهني نيس
ــد، ترس برادر  ــود، نبايد بترس مي بيند.... خلبان نبايد نااميد ش
ــرم قول داده بودم، زنده  ــت! در ضمن، من به همس  مرگ اس
ــهبازي محكم  ــه آخر را كاپيتان ش ــردم!» اين جمل بر مي گ
ــرش كه چشم هايش گاهي  مي گويد و بعد رو مي كند به همس

از اشك، شفاف مي شوند.
ــركش، سرانجام تسليم شد و كاپيتان، با كمترين  پرنده س
ــت هاي قيرگون مهرآباد سپرد و چنان  ــارت، آن را به دس خس
ــاال فقط كمي روي دماغه اش،  ــه اين كار را كرد كه ح ماهران
ــت، طوري كه انگار، روي آن را   كمي سمباده  خش افتاده اس

زده اند!
آخرين صفحه از داستان فرود كاپيتان شهبازي، با نور سرخ 
ــاي گردان آمبوالنس هايي كه براي احتياط روي باند  چراغ ه
آمده بودند و تصوير مسافراني كه با سرسره هاي اضطراري از 
هواپيما بيرون مي رفتند، پر شده است؛ مسافراني كه او آنها را 

نمي شناسد و فقط شنيده است بيشترشان روس بوده اند. 
ــاد كاپيتان بارها  ــت كه صداي فري ــن صفحه اس در همي

ــدا مي كند. آنها  ــان ها را ص ــد كه آتش نش و بارها تكرار مي ش
ــد و مي گويند «نگران نباش  ــادمانه طرف هواپيما مي دون ش
ــان فرياد مي زند «آب  ــان، آتش نگرفته...» و او همچن كاپيت

بپاشيد... آب بپاشيد... ».
ــد و به ياد مي آورد  ــرش را آرام تكان مي ده ــان، س  قهرم
«دماغه هواپيما به شدت داغ شده بود و من هنوز نگران بودم 
كه آتش بگيرد... ». او دلش نمي خواهد درباره دليل باز نشدن 
چرخ جلو توضيحي بدهد، اخم مي كند: «نمي دانم... وقتي بلند 
ــت...»، مي گويد: «در تخصص من  ــديم مشكلي نداش مي ش
ــت...» و مي گويد: «قديمي بودن يك هواپيما معنا ندارد،  نيس
ــاعات پرواز و عمر قطعاتش مي سنجند  كارايي هواپيما را با س
و هر وقت عمر قطعه اي سر بيايد عوضش مي كنند.» كاپيتان 
ــي نمي دهد، دلش مي خواهد بگذرد و ما  بيش از اين توضيح

هم نمي خواهيم ديدارمان را پس از يك هفته التماس، خراب 
كنيم و به همين خاطر مي گذريم... .

 عزيزم، چاي را حاضر كن 
ــت و پنجه نرم كردن با  ــب ترين لذت دنيا بعد از دس دلچس
مرگ چيست؟ براي كاپيتان شهبازي، اين لذت، چاي خوردن 
ــرگ گل هايي را كه  ــت. زن، ب ــهيال خانم اس در خانه كنار س
همسايه ها برايشان هديه آورده اند نوازش مي كند: « تازه فرود 
ــهيال جان! چاي را حاضر  آمده بود كه به من زنگ زد. گفت س
ــه، در را كه باز كردم ديدم چهره اش  ــن دارم برمي گردم خان ك
خيلي خسته و شكسته شده... فهميدم نگراني ام بيخود نبوده... 

ماجرا را كه برايم تعريف كرد، به گريه افتادم... ».
ديدار ما با خانواده كاپيتان شهبازي كوتاه است، اما همين 
ــان را  ــت تا جزئياتي جالب از زندگي ش ــدار كوتاه كافي اس دي

ــيزدهمين  ــف كنيم، مثال حاال مي دانيم كه كاپيتان در س كش
ــت. دو ديپلم رياضي و فني  ــده اس روز  خرداد   1335 متولد ش

و حرفه اي دارد.
پيش از آن كه وارد دانشكده پرواز شود مهندسي مكانيك 
خوانده است و در سابقه 30 ساله كارش در سازمان هواپيمايي 
كشور، هم كمك خلبان بوده، هم مهندس پرواز و هم خلبان. 
اهل ميانه است (مي گويد اين يكي را حتما بنويس)، 30 سال 
ــان، آرزو، 27 ساله، اميد  پيش، ازدواج كرده و حاصل ازدواجش

23 ساله و آذين 21 ساله است.
سرگرمي هاي خانواده شهبازي، مثل خيلي از خانواده هاي 
ــت دهد  ــت، گاهي اگر فرصتي دس ــي كم و محدود اس تهران
مهماني مي روند، شب ها با هم سريال هاي تلويزيون را تماشا 
ــطرنج بازي مي كنند، اما بيشتر وقت شان  مي كنند و گاهي ش
ــر روز، اگر  ــوص كاپيتان كه ه ــذرد، بخص ــه مطالعه مي گ ب
ــته باشد دست كم 5ـ  4 ساعت را صرف خواندن  پروازي نداش
كتاب هاي تخصصي مي كند: «درس و مشق ما، توي اين سن 
ــال هم تمام نمي شود... هر خلباني بايد دائما اين كتاب ها  و س

را مرور كند... ».
شب بيست و ششم مهر براي خانواده شهبازي، شبي پر از 
گريه  از سر شوق است و ترس  از فاجعه اي كه گرچه روي نداده 
بود، اما  تصورش هم، تن شان را مي لرزاند، ضربان قلب شان را 

تند مي كرد و عرق روي پيشاني شان مي نشاند.
اولين واكنش اميد، پس از شنيدن ماجراي فرود پدر، مثل 
مادرش و آرزو فقط گريه بود و بس. آذين هم به محض شنيدن 
ــبانه، از خوابگاه دانشگاهش در ابهر تا تهران آمد تا  حادثه، ش
ــب با بغض دور هم جمع  ــهبازي، آن ش پدر را ببيند. خانواده ش
شدند. شب بيست و ششم مهر سال 1390، براي اين خانواده، 
شب عجيبي بود؛ شبي كه با گريه و شكر سحر شد و صبح روز 

بعد، براي هر پنج عضو آن انگار، تولدي دوباره بود.
ــت بابا ديگر  آذين با بغض زمزمه مي كند: «دلم مي خواس
ــهيال خانم سر تكان مي دهد: «دائما خدا را  پرواز نكند...»، س
ــكر مي كنيم...»، آرزو لبخند مي زند: «افتخار مي كنم كه او  ش
ــت...» و اميد مي گويد: «بابا را محكم بغل كردم...  پدر من اس
ــتش داريم...» هيچ كدام  ــتش دارم.... چقدر دوس چقدر دوس
ــد، خلباني  ــان نگفته ان ــه هم دانشكده اي هايش ــا ب از بچه ه
ــد و فيلم فرودش  ــت مي كنن ــران درباره اش صحب ــه ديگ ك
ــان مي دهند، پدر ــه هم نش ــان ب ــاي همراهش  را در تلفن ه

 آنهاست.
ــن خانه را  ــاي غمگي ــعي مي كند فض ــهيال خانم، س س
ــتان  ــان تعريف مي كند كه داس ــوض كند و از همسايه ش ع
ــنيده   و دلش مي خواسته  فرود بوئينگ 727 را در مهماني ش
ــام و نام خانوادگي  ــك ببيند و تازه وقتي ن ــش را از نزدي خلبان
ــنيده است فهميده، او همان همسايه هميشه آرام  خلبان را ش
ــت، اما فضاي خانه به اين سادگي عوض  و خنده روي آنهاس
ــغول كرده است كه جرات  ــود... پرسشي ذهنم را مش نمي ش
ــم هاي نگران بقيه  ــرح كردنش را ندارم، اما آن را در چش مط
ــن و عكاس تا در ورودي  ــاي خانواده كه براي بدرقه م اعض
ــترك كه شايد هر ايراني  ــي مش آمده اند هم مي بينم؛ پرسش
ــاي كاپيتان شهبازي از  ــنيدن خبر فرود معجزه آس پس از ش
ــيده باشد: آيا حادثه هواپيمايي بعدي هم، مثل اين  خود پرس

ــود؟ يكي، ختم به خير مي ش
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جدول عادى
ــت   ـ   ــوي رطوب افقـي: 1ـ  ب
ـ   ــينما    متصدى نمايش فيلم در س
ـ   ـ  نيكوكار    ــى 2    ــيار زمين زراع ش
ـ  بعد از رفتن  زبان عربى   ـ  محبس 3   
ــالمت و خوشى  ــافر به نيت س مس
ـ  دانه خوراكى  ــفر مى پزند    او در س
ـ   ـ  راه بى پايان! 4   ــته    غنى از نشاس
ـ  تكيه كالم  ــب    ــاى واج از نمازه
ـ   ــى 5    ــن برق ـ  دربازك ــش    دروي
ــت و بى چيز  ـ  تهيدس ــل رفت    مقاب
ــبك  ــتى س ــل دس ـ  نوعى مسلس   
ـ  دو مصراع  ــكاك    ـ  ش ــالن    ـ  اع    6
ـ  هديه  ــان ويژه    ــروه محافظ ـ  گ    7
ــرف همراهى  ـ  ح ــده 8    ـ  وزن دادن   
ــى به دادگاه  ـ  ورقه فراخوان ــرب    ع
ـ  زننده  ــاختمانى 9    ــح س ـ  از مصال   
ـ  رهن دهنده  ــت    ـ  پرنده لذيذ گوش   
ـ   ـ  به جا آوردن    ــه عمل برآيد    ـ  ب    10
ـ  توله سگ  ـ  نماد    ــكر 11    جناح لش
ـ  خزنده خوش خط و خال  شكارى   
ــاالى جو زمين   ـ   ــره آتش ب ـ  ك    12

ــده قفل   ـ  عضو  ـ  بازكنن ــه    ــى 13   ـ  غص ـ  خداحافظ ــت    دوس
ـ   ـ  بيزارى   ـ  هالك كننده 15    ــول    ـ  رس گروه جنايتكاران 14   

ـ  اشاره به دور دارد. ـ  بسيار باتجربه    خودروى فرانسوى   

ــى درختان  ــيره برخ ـ  ش ــاختمان    ـ  روكار س عمـودي: 1   
ــراد يك گروه  ـ  اف ـ  گله چارپايان    ــى 2    ــه نظام ــى تنبي ـ  نوع   
ــنه دار  ــت تبريزى   ـ  كفش پاش ـ  درخ ــى 3    ــا و قيمت ـ  گرانبه   
ـ  از  ـ  گذرگاه، معبر    ـ  درس نگارشى    ـ  درخت انگور 4    قديمى   
ـ   ـ  توده كوچكى از هوا    ـ  باقى مانده    ملزومات خوشنويسى 5   
ـ   ـ  پر بركت    ـ  رشته كوهى در اروپا    از القاب اشرافى اروپايى 6   
ـ  كتابى ارزشمند تأليف شيخ مرتضى  بى اعتنا به قيد و بندها 7   
ـ   ـ  دويار همقد    ـ  دانش ذاتى 8    ــمانى    ــروش آس ـ  س انصارى   
ـ  نت  ــبد    ــى ماهى كوچك كه به علف هاى دريا مى چس نوع
ـ  گوشواره  ـ  مژده    ـ  بى سر و پا 10    ـ  تخم گياه    ـ  بغاز    چهارم 9   

ـ  اندازه صداى هر  ــهر قنات و قنوت و قناعت    ـ  ش ـ  آينده 11      
ـ  از القاب  ـ  بى حركتى 12   ـ  ستون دين است    سيستم صوتى   
ـ  از اجزاى پيراهن 13   ـ  محكم كردن   ـ   حضرت فاطمه(س)   
ـ  آلياژ سخت شده 14   ـ  سنگ سخت   ـ   ــيون بسكتبال    فدراس
ـ  درختى  ـ  ناهمخوانى    ــرفت 15    ـ  ترقى و پيش همراه عروس   

ـ  قسمت مهم و اساسى هر چيز. بلند و برگ ريز   

جدول ويژه
ــيله حمل  ـ  وس ــهرى در هند    ـ  ش ــيرازى    ـ  بله ش افقي: 1   
ـ   ـ  فرمان دوچرخه    ــود 2    ــت خودرو بسته مى ش بار كه به پش
ـ   ـ  هماهنگ    ــرزمين خون و قيام 3    ـ  س جريان متناوب برق   
ـ  از پيامبران  ـ  دستبند زنانه    ــير 4    ـ  هواپيماى سريع الس نايژه   
ــى از تركيب هاى  ـ  گروه ــانى 5    ـ  خواهش هاى نفس ــى    اله
ـ  متاع  ــت و پا    ـ  بى دس ـ  تغييريافته 6    ـ  نام ها    ــيژن دار    آلى اكس

ـ   ــرك و باهوش    ـ  زي ــار زده 7    ـ  آه   
ـ   ــت زنى 8    ـ  ورزش مش مرد بى زن   
ـ  اثرى از هنرى  ــه    رودى در فرانس
ـ  زائو  ــنده آمريكايى    ــز، نويس جيم
ـ   ــده    ـ  فاخته   ـ  كشته ش ــان 9    ترس
انتظار و چشمداشت 10   ـ  خسيس 
ـ   ـ  نگاه كردن 11    ــه    ـ  تصميم گرفت   
ــاس كار  ـ  اس ـ  روزه هندوها    ــوارا    گ
ـ   ــكار    ــن و آش ـ  روش قاليبافى 12   
ـ  مهم ترين شعبه نژادسفيد  دوست   
ـ   ـ  ممكن است    ــرد    ــيار س ـ  بس    13
ــى از چند نوع  ـ  غذاي ــوگ 14    كاتال
ـ  مربوط به ادبيات  سبزى و گوشت   
ــاى  ـ  الفب ــروزى 15    ــه پي ـ  مقدم   
ــى نيمكره  ـ  از صور فلك ــراف    تلگ
ــه خواب  ـ  مرحل ــمان    ــى آس جنوب

عميق.

ـ   ــفند قربانى    ـ  گوس عمودي: 1   
ــبك نقاشى پيكاسو ـ  س  داد و ستد   
ـ  به  ــى    ــش چرخدار ورزش ـ  كف    2 
ــى  ـ  نوع ــل 3    ـ  اصطب ــگ دود    رن
ــم   ـ  صداى پنچرى  ـ  از هفت قلم آرايش قدي ــرم    ــلحه گ اس
ـ  پسر  ــف سياره اورانوس 5    ـ  كاش ـ  حلزون    ــته    ـ  مايع نشاس    4
ـ  واحد اندازه گيرى  ــهرقلعه رودخان    ـ  ش ــاهنامه    گودرز در ش
ـ  قسمت كم عمق دريا   ـ  هشيار  ـ  بوسه    مقاومت الكتريكى 6   
ـ  درختچه اى زينتى با گل هاى خوشه اى  ــنده    ـ  نويس ـ  تاج       7
ــق بين المللى كه به موجب  ـ  ح ـ  بى نظير در نوع خود    ــز 8    ري
ــورها از استقالل عمل برخوردار باشند   ـ  خرس فلكى  آن كش
ــى  ـ  ماده آرايش ــكوه 10    ـ  دروغى   ـ  جالل و ش ـ  مادر بزرگ       9
ـ  شبه جزيره اى  ـ  زمين آماده كشت 11    ـ  از منازل قمر    مژه ها   
ـ  رستگارى  ـ  كوهى در افغانستان   ـ  سردار 12    در جنوب هند   
ـ  بسيار مشتاق  ـ  تير پيكاندار    ــوه دهنده 13    ـ  رش ــياهرگ    ـ  س   
ـ   ـ  طراح    ـ  مهربان    ــى 14    ــيرينى خرماي ـ  نوعى ش و آرزومند   
ـ   ـ  ارتعاش    ـ  بندرى در يوگسالوى    ــهرى در مازندران 15    ش

كوچك ترين ذره عنصر.

براي حل جدول اعداد  بايد در هر مربع كوچكتر 3 در 3 هيچ عدد تكراري وجود نداشته باشد. همچنين هيچ عددي در يك سطر ياستون مربع بزرگ 9 در 9 تكرار نشده باشد.
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قول داده بودم، زنده برمي گردم
يك غروب در خانه كاپيتان شهبازي، خلباني كه ماهرانه از وقوع يك حادثه هوايي جلوگيري كرد

مريم يوشي زاده/ گروه جامعه

آخرين صفحه از داستان فرود كاپيتان 
شهبازي، با نور سرخ چراغ هاي گردان 

آمبوالنس هايي كه براي احتياط روي باند آمده 
بودند و تصوير مسافراني كه با سرسره هاي 
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