
وادي کتاب

معرفي کتاب روايت راه )از مدرسه تا جبهه(
آقاي مدير اجازه جبهه رفتنمان را گرفت

 عليرضا محمدي
»روايت راه« ن�ام مجموعه کتاب هايي بود 
که توس�ط انتش�ارات روايت فتح منتشر 
مي ش�د. هرکدام از عناوين اين مجموعه 
ب�ه خاطراتي از جن�گ مي پرداخ�ت. »از 
مدرس�ه تا جبه�ه« يك�ي از عناوين اين 
مجموعه اس�ت ک�ه به خاط�رات اصحاب 
کريمي از رزمن�دگان دوران دفاع مقدس 
مي پ�ردازد. همانط�ور ک�ه از ن�ام کتاب 
برمي آيد خاطرات اصحاب کريمي از دوران 
مدرسه تا رفتنش به جبهه هاي جنگ مد 
نظر نويس�نده اث�ر محمد ص�ادق کريمي 
اس�ت. معرفي اين کتاب را پيش رو داريد. 
»جلس��ه پشت در بس��ته شروع ش��د. چند 
نفري جمع شديم پشت ديوار دفتر مدرسه. 
مي خواس��تيم ببينيم چه خبر است. گفتيم 
از پنجره ه��اي باالي اتاق دي��د بزنيم. فاصله 
تا پنجره هاي بااليي زياد ب��ود. بچه ها قالب 
مي گرفتند. يك��ي يكي مي رفتند ب��اال نگاه 
مي كردند تا شرايط اتاق را براي بقيه تعريف 
كنند...« فصل اول كتاب با جلس��ه اي شروع 
مي شود كه به خواس��ت دانش آموزان ميان 

مدير دبيرستان و اولياي دانش آموزان برگزار 
شده بود. در اين جلس��ه مدير مي خواست از 
طرف دانش آموزان اجازه آنها را از پدر و مادرها 
براي اعزام به جبهه بگيرد. مدير كه مي گويد 
»همه رضايت دادن. اين هم رضايتنامه هاتون 
بگيريد و بريد« دانش آم��وزان نفس راحتي 
مي كشند. حاال مي توانستند به جبهه بروند 
و اداي ديني به كش��ور و انقالبش��ان داشته 
باش��ند.  كتاب نث��ري س��اده و روان دارد. با 
روايت هاي دقيق اصحاب كريمي، خواننده را 
به سال هاي جنگ مي كشاند. همان سال هايي 

كه نوجوانان س��هم مهمي در پيشبرد جنگ 
داش��تند. نوجواناني كه از پشت نيمكت هاي 
مدرسه وارد ميادين نبرد مي شدند: »رسيديم 
راه آهن. پياده كه شديم، ديديم  اي داد بيداد! 
يك اتوبوس ديگر لطف كرده بود و خانواده ها 
را آورده بود راه آهن! آنجا ديگر جاي فرار نبود. 
آمدند جلوي در ورودي ايس��تگاه ايستادند. 
مراسم خداحافظي و روبوسي را سريع انجام 
دادم كه كار به حرف هاي ديگر نكشد. بعدش 

هم زود پريدم توي قطار...«
كليت كت��اب درواقع خاطرات ج��زء به جزء 
كريمي از نحوه اعزام و حضورش در جبهه هاي 
جنگ است. كتاب گره خاصي ندارد. به ترتيب 
تاريخ��ي روايت را پيش مي برد و از مدرس��ه 
تا راه آهن، از آنجا تا مناطق جنگي، تقس��يم 
ش��دن رزمنده ها و... پيش مي ب��رد. »رفيقي 
داش��تيم كه آذري زبان بود. پدر و مادرش از 
عشاير اردبيل بودند، ولي توي مشيريه تهران 
زندگي مي كردند. تنها خانواده اي كه آمدند 
مالقات پسرشان آنها بودند. جالب اينجا بود 
كه يك گوس��فند و پنج، ش��ش جعبه ميوه 
آورده بودن��د. حاال ميوه ها را مي ش��د راحت 
خورد، ولي گوسفند را كجاي دلمان 

مي گذاشتيم!«
لطف خاطرات آنجا بيشتر مي شود كه 
اصحاب كريمي حالتي طنزآميز به 
روايت ها مي دهد و نويسنده نيز سعي 
مي كند به بار طنزشان بيفزايد. گويي 
مخاطب مورد نظر كتاب نسل جوان و 
نوجوان است. هرچند خواندن روايت 
راه )از مدرسه تا جبهه( مي تواند براي 
هر مقطع سني جالب و جذاب باشد: 
»آخر هفته ها قاطي پلو داشتيم كه 
بنا به روايتي، آنچه در طول هفته از 
غذاهايمان اضافه مانده بود را جمع 
مي كردن��د و مي دادن��د البه الي پلو 
مي ش��د قاطي پلو.« نويسنده سعي 
مي كن��د بي��ان خاط��رات را طوري 
پيش ببرد كه از عنوان و هدف اصلي 
كتاب غافل نماند. ب��ه همين خاطر 
در فصل هاي مياني نيز ب��از يادي از 
حضور راوي در مدرسه مي شود: »ياد 
دوران مدرسه افتادم. يك موتور گازي 
خريده بودم براي رفت وآم��د به خانه كه 
خزانه بود و مدرسه، كه مولوي. گشت و گذار با 
موتور گازي در خيابان هاي تهران خيلي كيف 
داشت. بچه هاي مدرسه يا دوچرخه داشتند يا 

پياده مي آمدند...«
خواندن كتاب روايت راه )از مدرسه تا جبهه( 
پيش��نهاد خوبي به عموم خوانندگان است؛ 
چراكه اين كتاب با زباني س��اده و خودماني 
مي تواند خواننده را به روزهاي فراموش نشدني 
جنگ از زاويه ديد يك رزمنده نوجوان بكشاند. 
با هم بخشي از كتاب را مرور مي كنيم: »به هر 
زحمتي بود فرمانده را راض��ي كرديم كه ما 
چهار، پنج نفري كه با ه��م بوديم از هم جدا 
نش��ويم. با هم راه افتادي��م. مي جنگيديم و 
مي رفتيم. با احمد غالم رضا شايد 30، 40 متر 
بيشتر فاصله نداشتم. داشتيم مي دويديم كه 
يك دفعه ديدم افتاد. دويدم و رس��يدم باالي 
سرش، ديدم دارد از بدنش خون مي رود. تير 
خورده بود پهلويش. تمام وجودم به هم ريخت. 
خدا خ��دا مي كردم زخمش كاري نباش��د... 
خبر بعضي بچه هاي مدرس��ه مي رس��يد كه 
شهيد شده اند يا مجروح، اما احمد غالم رضا از 
لحظه اي كه تركش خورد تا زماني كه شهيد 

شد زياد طول نكشيد.« 
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مخاطب مورد نظر کتاب نسل جوان 
و نوجوان اس�ت. هرچن�د خواندن 
رواي�ت راه )از مدرس�ه ت�ا جبهه( 
مي تواند براي هر مقطع سني جالب و 
جذاب باشد: »آخر هفته ها قاطي پلو 
داش�تيم که بنا به روايتي، آنچه در 
طول هفته از غذاهايمان اضافه مانده 
ب�ود را جمع مي کردن�د و مي دادند 
الب�ه الي پلو مي ش�د قاط�ي پلو«

  احمد محمدتبريزي
پدافند هوايي يكي از بخش هايي است که پس 
از پايان جنگ کمتر در م�ورد آن و خدماتش 
صحبت به مي�ان مي آيد. وظيف�ه اصلي اين 
نيروها خنثي س�ازي حمالت هوايي دش�من 
ب�ود. نيرويي که در زمان جنگ نقش بس�يار 
مهمي براي حفظ امنيت هوايي کشور برعهده 
داش�ت. ناصر پورصالح جزو متخصص ترين 
نيروها در زمينه سيستم موشكي هاوك بود 
که دوران دفاع مقدس در پايگاه هوايي بوشهر 
مستقر بود. پورصالح در گفت وگو با »جوان« 
از مأموريت ها و روزهاي تلخ از دس�ت دادن 
فرزندش در دوران جنگ تحميلي مي گويد. 

در چه سالي وارد ارتش شديد؟
س��الي كه ديپلم گرفت��م در گرمس��ار زندگي 
مي كردم. در روزنام��ه ديدم نوش��ته متولدين 
1331، هفتم مهرماه به خدمت اعزام مي شوند. 
من به ژاندارمري گرمسار رفتم و گفتند متولدين 
1331 ش��ش روز قبل اع��زام ش��ده اند و با اين 
حساب من سرباز فراري مي شدم. خيلي التماس 
كردم كه س��رباز فراري نش��وم و پس از 10 روز 
نامه اي از تيمس��اري در تهران رسيد كه دستور 
داده بود همراه بچه ه��اي تهران به زاهدان اعزام 
شوم. آن زمان نمره  هركس در معاينات پزشكي 
و بهداشتي با معدل ديپلمش را جمع مي كردند 
و اگر از 16 باالتر مي ش��د ديپلم وظيفه و از 16 
پايين تر سرباز صفر مي شد. من بين 1400 نفر 
اعزامي نفر پنجم ش��دم. ديپل��م وظيفه ها را به 
سنندج فرستادند. چند ساعتي در تهران مانديم 
و از آنجا به سنندج رفتيم و در اين شهر مشغول 
به خدمت شدم. بعد از آن به جهرم اعزام و بعد از 
13 ماه و پنج روز كه از خدمتم مي گذشت، گفتم 
مي خواهم در نيروي هوايي كار كنم. از همانجا به 

استخدام نيروي هوايي درآمدم. 
چه شد سيس�تم موش�كي را براي کار 

تخصصي انتخاب کرديد؟
 51/7/1  وارد نيروي هوايي شدم. آن زمان چند 
ماه يك بار امتحاناتي گرفته و هر كس معدلش 
خوب مي ش��د را به امريكا اعزام مي كردند. من 
سيستم موش��كي هاوك قبول ش��دم و بايد به 
امريكا مي رفتم اما تصمي��م گرفتند كل كالس 
سيس��تم موش��كي هاوك را به ايران در پادگان 
ش��ماره 3 بياورند. اين كار با حضور اس��تادان و 
منشي هاي امريكايي انجام شد. يك سال قبل از 
انقالب در بوشهر با امريكايي ها كار مي كرديم. يك 
روز فرمانده گردان گفت قسمت خنك كننده رادار 
خراب است. من جوان بودم و عرق وطن پرستي 
زيادي داش��تم و به فرمانده گفتم رادار را خيلي 
زود تعمير مي كنم. اگر اين كار را نمي كردم رادار 
بايد به امريكا فرستاده مي ش��د و هزينه زيادي 
برمي داش��ت. فكر اين چيزه��ا را مي كردم. 20 
دقيقه اي خنك كننده را درس��ت كردم و در آن 
20 دقيقه دلم مثل سير و سركه مي جوشيد كه 
اگر درست نش��ود آبرويم خواهد رفت. از آن روز 
مهرم به دل فرمانده افتاد و بدون رعايت سلسله 
مراتب به صورت مس��تقيم با فرمان��ده گردان 

صحبت مي كردم. 
موقع پيروزي انق�الب در همان پادگان 

بوديد؟
بله، اتفاقاً يك خاطره خ��وب از پيروزي انقالب 
دارم. حدود يك س��ال بعد و در تاريخ 21 بهمن 
س��اعت 6 بعدازظهر خبر رسيد كه عماًل انقالب 
پيروز شده اس��ت. صبح همه فرماندهان سايت 
صف به ص��ف ايس��تاده بودند و بي��ن اين همه 
درجه دار، آن فرمانده گ��ردان خيلي لوطی بود. 
در جم��ع من را به اس��م كوچك ص��دا زد. بين 

700 نفر جلو رفتم و در دلم  گفتم انقالب پيروز 
شده، االن بايد به او احترام بگذارم يا نه. خالصه 
احترام نگذاشتم و جلو رفتم. فرمانده به من گفت 
عكس امام را داري؟ رفتم از شهر يك عكس 80 
در 80 گرفتم و برگش��تم. موقع برگشت ديدم 
هيچ كس نيست. از چند نفر كه پرس وجو كردم 
گفتند مي خواس��تند آن فرمانده را با تير بزنند 
و درگيري پيش آمد. او هم رفت. ديگر فرمانده 

گردان را نديدم. 
با شروع جنگ پايگاه پدافند هوايي در 
چه وضعيتي بود؟ آي�ا آمادگي مقابله با 

دشمن را داشتيد؟
صدام در اولين روز جنگ پايگاه يكم بوش��هر را 
در ساعت 2 بعدازظهر 31 ش��هريورماه 1359 
بمباران كرد. فرداي آن روز زنان و كودكان را از 
پادگان تخليه كردند و فقط مردها ماندند. گفتند 
يك نفر مي خواهيم به تهران برود و قطعات يدكي 
رادارها را بياورد. من داوطلب شدم. شب تا صبح 
با چراغ قوه و دوربين و كاربن شماره فني قطعات 
را نوشتم. همه قطعات از واشر تا رادار شماره فني 
داش��ت. صبح با هواپيما به ته��ران رفتم. ديدم 
خلبان به دي��وار تكيه داد و دو دس��تش را روي 
س��رش گذاش��ته بود. از او پرس��يدم چه شده؟ 
گفت به واسطه گم كردن رادار مي خواستند ما را 
بزنند و شانس آورديم به تهران رسيديم. من 10 
روز تهران بودم و فكر مي كردم اگر يك س��اعت 
به زن و بچه ام س��ر بزنم گناه كبيره كرده ام. 10 
روز تهران بودم و به زن و بچه ام س��ر نزدم. پيش 
فرمانده لجستيكي نيروي هوايي رفتم و منتظر 
مالقات بودم. قبل از مالقات تماس��ي با بوشهر 
گرفتم و گفتند چند دقيق��ه پيش هواپيماهاي 
عراقي محل گردان را بمباران كرده و تعدادي از 

بچه ها شهيد شده اند. 

اگر داوطلب انجام مأموريت نمي شديد 
ممكن بود شما هم شهيد شويد؟

شايد. با شنيدن اين خبر بغض گلويم را گرفت. 
پيش فرمانده رفتم و او با صدايي بلند گفت چه 
مي خواهي؟ ناگهان من را دي��د كه تنم به طور 
ش��ديد مي لرزد و گريه مي كنم. م��ن را به حال 
خودم رها كرد. پس از 10 دقيق��ه دوباره آمد و 
اين بار تن صدايش را تغيير داد و گفت: »پسرم 
»چي شده؟« گفتم: »دوستانم در بوشهر شهيد 
شده اند. يك ماشين مي خواهم انبارهاي موشك 
هاوك در تهران را بررسي و قطعاتش را به بوشهر 
ارس��ال كنم.« تمام قطعات را بسته بندي و بار 
كردم و به بوشهر فرستادم. آخرين بسته راداري 
بود كه خ��ودم رويش كار مي ك��ردم. جرثقيل 
نتوانست رادار را داخل هواپيما بگذارد. به بوشهر 
زنگ زدم و فرمانده گرداني داش��تيم كه خيلي 
باسواد و باوقار بود. او به من ياد داد چطور پيچ ها 
را باز كن��م و باد چرخ ها را خال��ي كنم. با كمك 
خلب��ان و جرثقيل هواپيم��ا رادار را بار هواپيما 
كرديم و راه افتاديم. دم غ��روب راه افتاديم و به 
خاطر تاريكي هوا در ش��يراز نشستيم. روز بعد 
به بوش��هر رفتيم و رادارها را به گردان رساندم. 
بعد چهار سال كه از جنگ گذشته بود من جزو 
گروه ضربت رادار پي اي آر شده بودم. هر جايي 
رادار خراب مي شد من بايد آنجا حاضر مي شدم. 
يك لندكروز با قطعات يدكي رادار دستم بود و 
تمام مناطق جنگي را براي تعميرات مي گشتم. 
رادارها را بايد در باالترين نقطه هر ش��هر براي 
پوشش مي گذاشتم. هرجا رادار خراب مي شد از 
طريق تلفن هات الين يا تلفن معمولي به منطقه 
مي رفتم. گاهي از آبادان به سردشت مي رفتم و 

با يك تراكتور خودم را ب��ه نقاط مرتفع منطقه 
مي رس��اندم. اين باعث ش��د در تخصص رادار 
هاوك در نيروي هوايي جزو 10 نفر اول ش��وم. 
در نيروي هوايي و ش��هيد ستاري من را به اسم 
مي شناختند. البته من يك دوره براي اين رادارها 

به ليبي هم رفتم. 
سخت ترين مأموريت و روزتان در جنگ 

تحميلي مربوط به چه زماني مي شد؟
روز اولي كه به جزيره خ��ارك رفتم ما را به يك 
س��وله با كولر گازي بردند. م��ن تعجب كردم و 
گفتم عجب جايي اس��ت كه كول��ر گازي دارد 
و نمي دانس��تم چه وضعيت بغرنجي در جزيره 
خارك حاكم است. وقتي داخل سايت شدم ديدم 
زاپاس رادار نيست و آن را چند روز قبل زده اند. 
هم��ان  روز بعثي ها جزيره را بمباران ش��ديدي 
كردند و اسكله پي جزيره خارك را زدند. اسكله 

آذرپاد كه كشتي هاي بزرگ پهلو مي گرفتند را 
به همراه منابع نفتي زدند. تمام جزيره در آتش 
مي سوخت. پنج شنبه سياهي بود. اولين روز اين 
صحنه ها را ديدم و فهميدم ش��رايط در جزيره 
چقدر سخت است. وقتي در س��وله مي رفتي از 
گرما منفجر مي شدي، بيرون وضعيت قرمز بود 
و از تش��نگي له له مي زديم. ي��ك روز در جزيره 
خارك با يك��ي از نيروها بودم كه بمباران ش��د. 
پاي پسري كه هم  اسم خودم بود را 150 متر آن 
طرف تر پيدا كردم. نام��ش ناصر بود و به همين 

خاطر خيلي دوستش داشتم. 
يك روز ديگر يكي از غم انگيزترين خاطراتم در 
جنگ است. پس از حمله شيميايي به حلبچه من 
به همراه دو نفر ديگر با دو ماس��ك شيميايي به 
حلبچه رفتيم. داخل شهر كه شدم عمق فاجعه 
را ديدم. زن، مرد، ك��ودك، مرغ، خروس، قاطر، 
اس��ب و هر موجود زنده اي كه فكرش را بكنيد 
مرده بودند و جنازه هايش��ان باد كرده بود. مرد 
الغراندام قدبلندي را ديدم كه از روي اجساد رد 
مي شد و دنبال چيزي مي گشت. كنارش رفتم و 
پرسيدم دنبال چه مي گردي؟ 20 دقيقه حرف 
زدم و جوابم را نداد. گفت روز حادثه كه شيميايي 
زدند من خانه خواهرم بودم و االن دنبال جنازه 
بستگانم مي گردم. 16 نفر را پيدا كرده ام و دنبال 
بقيه هس��تم. آن زمان ش��ش ماه از فوت پسرم 
گذشته بود. باالي سر يك زن كرد و دختري كه 
در بغلش جان داده بود، رفتم. دختر همسن پسر 
تازه درگذشته ام بود و حدود 9 سال سن داشت. 
)گريه مي كند( خيلي منقلب شدم كه اين بچه 
حتماً دنبال مادرش مي گشته و در بغل مادرش 
جان داده اس��ت. بس��يار روز غم انگيزي بود كه 

همچنان در خاطراتم مانده است. 
رادارهايي که روي آنها کار مي کرديد تا 

چند کيلومتر را پوشش مي دادند؟
رادارها در دو موقعيت هدف قرار مي گرفت. يكي 
دامنه فركانس كوتاه و ديگ��ري دامنه فركانس 
بلند بود. رادار من تا 17 كيلومتر ارتفاع مي گرفت 
طولي هم 120 كيلومتري را پوشش مي داد. اگر 
هدفي را مي گرفت صدا، سرعت و ارتفاع هواپيما 
از زمين را مشخص مي كرد. هر سايتي داراي دو 
سكوي پرتاب بود و هر سكو سه موشك مي خورد. 
كسي كه در اتاق كنترل بود تصميم مي گرفت از 
كدام سكو موشك را شليك كند. اولين موشكي 
كه در بوشهر سمت هواپيما زديم يك ساعت از 
شب گذش��ته بود. من سرپرست همافران بودم. 
موشك از س��ايت بلند شد ش��هر يك صدا براي 
حمايت از ما اهلل اكبر مي گفت. فردايش ساعت 2 
بعدازظهر سه گوسفند در سايت قرباني كردند. 
چون اف 14 كه از باال گش��ت مي داد موشك ما 
كه به هواپيما خورده بود را تأييد كرد. س��ه ماه 
كه از جنگ گذشته بود اولين موشك را شليك 

كرديم. 
پس سيستم موشكي مان در دوران دفاع 

مقدس عملكرد خوبي داشتند؟
كل سيس��تم هاوك كارش مثل فوتبال است و 
همه بايد دسته جمعي كار كنند تا موشك بلند 
شود و سمت هواپيما برود. زمان جنگ مي گفتند 
سيستم هاوك از خط مقدم جلوتر است. يعني 
ما جلوتر از خط مقدم رد هواپيماهاي دشمن را 
مي زديم. در جنگ، نظامي ها روزهاي هفته را گم 
مي كنند. تمام شبانه روز ساعت كاري بود و كار 
مي كرديم. يك ماه كار مي كرديم و بين 5 تا 10 
روز به خانه مي آمديم. همين ك��ه راداري باعث 
مي شد هواپيمايي بترسد و موشكش را نيندازد 
من را خوشحال مي كرد. وقتي مي ديدم راداري 
كه متخصصش من بودم باعث ايجاد امنيت شده 

احساس آرامش شديدي به من مي داد.

ناصر پورصالح از متخصصان سيستم موشكي هاوك در گفت وگو با »جوان« از نقش پدافند هوايي ارتش در دوران دفاع مقدس مي گويد

وحشتهواپيماهايبعثيازرادارهايايرانيباعثغرورمانميشد

پس از حمله ش�يميايي به حلبچه من 
به هم�راه دو نف�ر ديگر با دو ماس�ك 
شيميايي به حلبچه رفتيم.  زن، مرد، 
کودك، م�رغ، خروس، قاطر، اس�ب و 
هر موجود زنده اي که فكرش را بكنيد 
مرده بودند. باالي س�ر يك زن کرد و 
دختري ک�ه در بغلش ج�ان داده بود، 
رفت�م. خيلي منقلب ش�دم ک�ه اين 
بچه حتمًا دنبال مادرش مي گش�ته و 
نهايتاً در بغل مادرش جان داده اس�ت
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از باال به پايين
 1- مرغ دمدمي مزاج – دستگاه خنك كننده آب آشاميدنی   2- از حبوبات – برخي در آستين مي پرورانند – سبد 
ميوه  3- حيوان باوفا – پليس سايبري –  نوعی تير جنگی   4- عسل– خورشيد – يال اسب- آرد نشده  5-سبز 
مايل به سياهي – سيستم – آينده   6-  از نام هاي انسان در قرآن- گياهی هميشه سبز و زينتی – زمين خشك و 
باير  7- دستور توقف به اسب و خر – بزرگراهی در تهران – شراب– تنگه بين خاك اصلي ايتاليا و جزيره سيسيل  
 8- نهار – تفس��يري از قرآن اثر عالمه طباطبايي – قسمت قرمز تشك كش��تی   9- پاكی و پارسايی – حرف 
فاصله – دروازه – شلوار جين   10- حيوان اهلی خانگی –  وسيله پرواز انفرادی – خالص   11- نهنگ – وكيلی 
كه دادگاه خود برای متهم انتخاب می كند– ش��اعر و اديب عهده تيموري صاحب اثر »هفت اورنگ«   12- پول 
ژاپن –  ستبر و ضخيم – رودی در روسيه – فرشته   13- بلندی تنۀ آدمی- عيب – مايه حيات   14- از راست يه 

چپ – اختيار كامل – ايمن   15- مرگ ناگهانی و سريع – برج معروف شهر دامغان 

از راست به چپ
 1-  كشوری است در جنوب ش��رقی اروپا كه پايتخت آن س��ارايوو است  2- عضو ش��نيداري – گياهی با سم 
خطرناك- كدو تنبل   3- شهر آرامگاه پروين اعتصامی– از شبكه هاي سيما – شهری در سيستان و بلوچستان – 
كليدان   4- سخن بيهوده – پسوند صفت ساز – كلمه شگفتی  - جانوری از تيره راسو  5- از ابزار كفاشان – دعای 
عصر جمعه – به طمع انداختن   6- از قبايل عرب جاهلي – تپه و پش��ته – لباس   7- رطوبت – اهلی – دارای 
تأخير- صدای ضربه به در   8- صدمه و آسيب – شكسته استخوان بهاي آن را مي دهد – مرغ مي رود   9- يك 
 صدم هكتار – قنات – ديوار بلند – بند دس��ت يا پا   10- واحد پول آفريقای جنوبی – حسرت كوير – ذره باردار 
 11- از عوارض گوارشی– از نام های خدا – خواربار فروش   12- روش و اسلوب – فلز رسانا- پول زور – بی نياز 
 13- تله صياد – آونگ– آن سوي سقف – واحد س��يگار   14- ناشنوا – الكل سفيد – عنوان با سوادهاي قديم 

 15- نامي كه استعمارگران انگليسي بر سرزمين خود و ملل تابعه آن نهاده بودند 
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد که 
در هر رديف، ستون و مربع های 
کوچك سه در سه فقط يك بار 
به کار روند.
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