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88498481ارتباط با ما

جسم مان اسير اما روح مان آزاد بود
گفت و گوي »جوان« با لطف اله صالحي آزاده ای كه 10 سال در اسارت بعثي ها بود

7

لحظاتي از حال و هواي اسارت با نگاهي به كتاب »تابستان 1369«

وصف سختي هاي شوك اوليه اسارت

   اسارت دختر ايراني
معصومه آباد و ماجراي اسارتش را بسياري 
از ما مي دانيم. صبوري و مقاومت او در دوران 
اسارت ماجراهاي زيادي دارد. وقتي خودروي 
سواري خانم آباد و ديگر نيروها مورد اصابت 
گلوله ق��رار مي گيرد آنه��ا مي فهمند كه در 

چنگ دشمن اسير شده اند. 
معصومه آب��اد آن لحظات س��خت را چنين 
روايت مي كند: »دو دختر 17 و 21 س��اله، 
يكي خواه��ر بهرامي با روپوش س��رمه اي و 
مقنعه طوسي روشن و كفش هاي پرستاري 
و من با روپوشي خاكي رنگ و مقنعه قهوه اي 
و پوتي��ن كي كرز در مقابل ش��ان ايس��تاده 
بوديم و آنها دور ما حلق��ه زده بودند... كلمه 
»بن��ات خمين��ي« و ژن��رال را در هر جمله 
و عبارتي مي ش��نيدم... گفتم: م��ا مددكار 
هالل  احمري��م...« و اينچني��ن چهار س��ال 

اسارت معصومه  آباد شروع مي شود. 
در آمار رس��مي اس��يران ايراني نام 25 زن 
ثبت شده است كه بيشترشان اهل خرمشهر 
بودند. از ميان اين زنان يك نفر به نام »زهرا 
خيريه« در آستانه بازگشت به كشور در خاك 
عراق از دني��ا مي رود و بعده��ا پيكرش را به 
ايران مي آورند. اين رقم نشاني از حضور فعال 

زنان در دفاع مقدس دارد. 
   اسارت در قصرشيرين

آزاده محمود حمزه س��رباز ب��ود كه جنگ 
ش��روع ش��د. خودش را ب��ه غرب كش��ور و 
بچه هاي س��پاه قصرشيرين رس��اند. پس از 
روزها مقاومت در اين شهر، ششم مهر 1359 
به همراه 28 نفر ديگر از مردم قصرشيرين به 
اس��ارت عراقي ها درآمد. ششم مهر غوغايي 
در قصرشيرين به پا بود. صداي رگبار و انفجار 
گلوله تانك هاي بعثي از ميان صداي جيغ و 
فرياد مردم مي گذشت و دلهره اي عجيب در 

دل آدم مي انداخت. 
بعثي ها كنترل ش��هر را در دس��ت گرفته و 
همه چيز را زيرنظر گرفتن��د. بعثي ها مردم 
را از خانه هايش��ان بي��رون مي كش��ند و به 
مسجد شهر مي برند. آنجا چيزي حدود 200 
نفر جمع ش��ده اند. نيروه��اي عضو كومله و 
دمكرات نيز آنجا حضور داشتند تا پاسداران 
و ارتشي ها را شناس��ايي كنند. آنها حمزه را 

شناسايي مي كنند و به عراقي ها مي گويند: 
»هذا حرس خميني« محمود حمزه ديگر به 

اسارت بعثي ها درآمده است. 
   اسارت با بدني مجروح

جعفر ربيعي با بدني مجروح به اسارت دشمن 
درمي آيد. او صبح روز 22 بهمن وقتي پس از 
يك بيهوشي نسبتاً طوالني چشم هايش را باز 
مي كند، متوجه نظامي هايي با كاله  قرمز در 
كنارش مي شود. وقتي نيروهاي بعثي متوجه 
مي شوند، ربيعي زنده است، با تعجب دور او 

جمع مي شوند و نگاهش مي كنند. 
»درد زخم ها و تش��نگي از يك طرف، ديدن 
سربازهاي عراقي از طرف ديگر، باعث شده 
بود دردها فراموش��م ش��ود. در آن موقعيت 
دس��تپاچه بودم و ت��رس وج��ودم را گرفته 
بود... به ذهنم رس��يد اولين كار آنها گرفتن 
اطالعات الزم از مواض��ع و اهداف نيروهاي 
ما خواهد بود... از همان لحظه احساس كردم 
نحوه مبارزه را بايد عوض كنم، تا آن موقع كه 
با سالح گرم مي جنگيدم و مي دانستم بايد 
قلب دشمنان ملت و اس��الم را نشانه بگيرم، 

ولي حاال بايد چه مي كردم...«
بعثي ها به دنبال استفاده تبليغاتي از اسيران 
مجروح ايراني بودند و ربيعي به هيچ عنوان 
قادر به همكاري نبود. وقتي نيروهاي دشمن 
موفق به انجام هدف شان نمي شوند، با مشت 
و لگد بر پيكر مجروح اسير ايراني مي زنند و 
شروع به توهين به او و اعتقاداتش مي كنند. 
پس از آن اسارت ربيعي به همراه چند رزمنده 
مجروح ديگر شروع مي شود. او تا سال 1364 
در اسارت دشمن ماند و پس از آن به همراه 
120 اس��ير معلول و مجروح ديگر با اسراي 
بعثي در چهار مرحله مبادله مي ش��ود و به 

كشور برمي گردد. 
ه��ر آزاده اي روايت منحصربه ف��ردي براي 
گفتن دارد و اين تنها بخشي از اين خاطرات 
ب��ود. لحظ��ه اس��ارت و آن ش��وك اولي��ه، 
سخت ترين لحظه اي بود كه بيشتر آزادگان 
تجربه كردند. اما آنان پس از گذشت مدتي 
كوتاه توانستند بر اين شوك و شرايط جديد 
فائق بيايند و با ايمان و اعتقادات شان، دوران 
اس��ارت را به جايي براي خودسازي تبديل 

كنند. 

   آرمان شريف
بازگشت آزادگان به ميهن اسالمي در 26 مرداد 1369 يكي از وقايع مهم مربوط به تاريخ 
دفاع مقدس است. رزمندگان پس از سال ها اسارت، با سربلندي و سرافرازي به كشور 
بازگشتند تا اين روز به يك جشن ملي در تقويم كشورمان تبديل شود. انتشارات سوره 
مهر با انتشار كتاب »تابستان 1369« به قلم مرتضي سرهنگي، گذري بر لحظه اسارت 
رزمندگان ايراني داشته است. مروري بر بخش هاي اين كتاب به خوبي بيانگر آن لحظات 

سخت براي رزمندگان است. 

وادی كتاب    شكوفه زماني 
لطف اله صالحي س�رباز منقضي از خدمت 
س�ال 56 بود. او از تيپ يك لشكر قزوين 
به خدمت اعزام شده بود. اما بعد از پيروزي 
انقالب و شروع دفاع مقدس با توجه به اينكه 
در خوزس�تان زندگي مي ك�رد داوطلبانه 
رهسپار جبهه ها شد تا پس از مدتي حضور 
در جبهه هاي جنگ، روز شانزدهم دي ماه 
59 در جبهه هويزه به اسارت دشمن درآيد. 
صالحي 10 س�ال در اسارت دش�من ماند و 
عاقبت س�ال 1369 همراه با ديگر اسرا به 
ميهن اسالمي بازگش�ت. گفت و گوي ما با 
اين آزاده كه راوي كتاب »آن سوي خاك« 

است را پيش رو داريد. 
      

ش�ما اهل خوزس�تان هس�تيد، پس با 
واقعه اي به ن�ام دفاع مق�دس زودتر از 
ديگر هموطنان آشنا شديد در انقالب 

هم فعاليت داشتيد؟
من متولد 1334 در محله پهلوانان بهبهان يكي 
از شهرهاي استان خوزستان هستم. اين محله در 
دوران انقالب به دلي��ل درگيري روزانه با نيروي 
ستم شاهي به »نوار غزه« معروف شده بود. البته 
اين اسم را به خاطر شهداي جوان زيادي كه در 
جنگ و انقالب داده ش��ده ب��ود روي اين محله 
گذاش��تند. زمان انقالب من و بيشتر بچه هاي 
محله دبيرس��تاني بوديم. آشنا شدنم با كتاب ها 
و نوارهاي مذهبي و انقالبي با همين بچه ها و در 
جمع هاي خودماني بود. بچه هاي دانشجو كتاب 
مي آوردن��د و در اوج خفقان و س��خت گيري ها 
جلسه مي گذاشتند. شب ها به بهانه كوهنوردي 
گروهي قرار مي گذاشتيم تا اين كتاب ها را بين 
تپه ه��ا و بلندي هاي اط��راف ش��هر بخوانيم. از 
كتاب هاي تفسير قرآن گرفته تا كتاب هاي دكتر 
ش��ريعتي و آيت اهلل طالقاني و ش��هيد مطهري 
و... بچه هايي كه مطالعه بيشتري داشتند براي 
بقيه توضيح مي دادند. در همان دوره دبيرستان 
همكالسي هايي داشتم كه بعدها از فرماندهان 
ارشد سپاه شدند. مانند شهيد مجيد بقايي و آقاي 

صدراهلل فني كه هر دو همكالسي ام بودند. 
گويا خدمت سربازي تان پيش از انقالب 

بود؟
بله، س��ال 56 ديپلم گرفتم و رفتم س��ربازي و 
آموزشم را در س��اري گذراندم. چون در امتحان 
تيراندازي نفر دوم ش��دم درجه  گروهبان دومي 
گرفتم. در هم��ان دوران خدمت به خاطر همان 
ريش��ه هاي مذهبي و اعتقادي كه داش��تم، در 

تظاهرات ها شركت مي كردم. 
چطور ش�د كه وارد جبهه ه�اي دفاع 

مقدس شديد؟
آن موق��ع م��ن در جهادس��ازندگي اه��واز كار 
مي ك��ردم. خبر تجاوز ع��راق را ه��م از راديوي 
قديم��ي روي طاقچه جلوي پنج��ره اتاق جهاد 
شنيدم. به عنوان يك خوزستاني فاصله زيادي 
هم با مرز نداشتيم لذا با چند نفر از بچه ها رفتيم 
پيش يكي از مس��ئوالن و گفتيم ما را به جبهه 
بفرستيد. گفتند بايد تقاضا بديد و منتظر موافقت 
ش��ويد. تحليل مان اين بود كه جنگ خيلي زود 
به جاهاي ديگر هم كشيده مي شود و بايد آماده 
باش��يم. آن زمان گردان ضربت دست بچه هاي 
مذهبي ها بود و از همان روزهاي ش��روع جنگ 
اس��لحه هاي قديمي مثل ام.ي��ك و  ژ.3 را بين 
داوطلبين جنگ تقسيم مي كردند. كمي بعد از 
شروع جنگ حكم پذيرش مان آمد و رسماً وارد 
سپاه بهبهان شديم. آن موقع شهر سوسنگرد خط 
مقدم محسوب مي شد و ما مستقيم به آنجا اعزام 
شديم. فاصله ما با عراقي ها فقط عرض رودخانه 
بود. يادم اس��ت 14 دي س��ال 59 با چند نفر از 
بچه هاي داوطلب با ميني بوس به هويزه رفتيم. 
آنجا خدمت سيدحسين علم الهدي بوديم. يك 
عملياتي قرار بود انجام شود كه از 30 كيلومتري 
بيرون هويزه، نزديكي س��ه راهي جفير ش��روع 
مي ش��د و هدف نهايي اش آزاد سازي خرمشهر 

بود. در اين عمليات بيشتر از 900 اسير عراقي از 
سنگرها و خانه هاي روستايي بيرون كشيديم و 
منطقه را پاكسازي كرديم. جالب بود كه بيشتر 
عراقي ها همين كه اس��ير مي شدند يك عكس 
كوچك از حضرت ام��ام را از الي كارت هايي كه 
در جيب ش��ان بود در مي آوردند و براي اينكه به 
اصطالح در امان باشند »دخيل الخميني، دخيل 

الخميني« مي گفتند. 
ش�ما كه در اي�ن عملي�ات موفق عمل 
كرده بوديد چطور ش�د كه به اس�ارت 

درآمديد؟
 متأسفانه بعد از پيروزي در مرحله اول عمليات، 
به ما گفتند نبايد منطقه را ترك كنيم و مجبور 
بوديم در همان ش��رايط بمانيم. در صورتي كه 
قرارمان چيز ديگري بود. نبايد همان جا متوقف 
مي شديم. ولي گفتند: به دستور بني صدر بايد در 

همان جا بمانيد. 
در فاصل��ه 2 و 3 كيلومتري م��ان رف��ت و آم��د 
عراقي ها را با ماش��ين های س��نگين و تجهيزات 
كاماًل مي ديديم. حركات عراقي ها را غير طبيعي 
مي دانستيم ولي كسي نبود اين حركات را تجزيه 
و تحليل كن��د. خالصه بعد از نم��از صبح صداي 
اهلل اكبر بچه ها بلند ش��د از س��مت همان جايي 
كه ديش��ب عراقي ها جابه جايي داش��تند آتش 
سنگيني باريد. طوري كه منطقه مثل روز روشن 
شد. در فاصله 3 يا 4 كيلومتري باران آتش را روي 
رزمندگان باز كردند. خيلي راحت همه را زير آتش 
گرفتند و به معناي واقعي غافلگيرمان كرده بودند.  

در همين گير و دارها من و چند تا از بچه ها، پشت 
يكي از دپوهايي كه درس��ت كرده بوديم موضع 
گرفتيم. ناغافل ديديم يكي از تانك هاي عراقي به 
قدري جلو آمده كه چند قدمي بيشتر با ما فاصله 
نداشت. لوله اش را درست به سمت دپوي ما گرفته 
و آماده شليك بود. قبل از اينكه بتوانيم كاري بكنيم 
در يك لحظه شليك كرد. من و يكي از بچه ها به باال 
پرت شديم. احساس مي كردم تمام امعاء و احشاء 
بدنم بيرون ريخته است. تمام تنم مي سوخت. يكي 
از بچه ها من را گوشه اي دراز كش خواباند و پرسيد 
كجايت مجروح شده است. گيج بودم. گلوله بغل 
گوشم شليك شده بود و دهان و حلقم پر از دود و 
باروت بود. اوضاع آنقدر به هم ريخته بود كه بچه ها 
از وضعيت همديگر خبر نداشتند. با همين وضعيت 
به سمت هويزه عقب نش��يني كرديم تا رسيديم 
به همان جايي كه قباًل مس��تقر بوديم. عراقي ها 
با اطالعات هوايي موقعيت م��ا را ديده و فهميده 
بودند ك��ه يك لقمه چرب در چنگ ش��ان افتاده 
است. حتي چند بار هم هواپيماهاي شان آمدند و 
منطقه را بمباران كردند. با آنكه حال خوبي نداشتم 
ولي با ژ3 به س��مت هواپيماي دشمن تيراندازي 
كردم. حلقه محاصره هر لحظه تنگ تر مي شد و 
نيروهاي عراقي بچه هايي كه زنده مانده بودند را 

به اسارت گرفتند. 
لحظات اس�ارت واقع�اً تلخ اس�ت. آن 

لحظات چطور به شما گذشت؟
اول فكر مي كردم تنها كس��ي هس��تم كه زنده 
مانده ام. ولي چند دقيقه بعد 10 الي 15 نفر ديگر 
را هم آوردند و ما را در سنگري كه پر از آب باران 
بود انداختند. از همان اول شروع به زدن كردند 
و با س��يم تلفن صحرايي دست هاي ما را بستند 
و هركدام مان را با دس��ت بس��ته در يك گوشه 
س��نگر انداختند. من از همان لحظه اس��ارت تا 
صبح بي اختيار »كجاييد اي ش��هيدان خدايي« 
را مي خواندم. به جس��م بي جان بچه هاي شهيد 
نگاه كردم كه ديروز مثل شير مي غريدند اما حاال 
اين طور بدن بي جانشان روي زمين افتاده بود. 
بعضي هايشان شايد يك زخم داش��تند اما زير 
شني تانك هاي بعثي له شده و غريبانه به شهادت 

رسيده بودند. 
بعد از اس�ارت ش�ما را به كج�ا بردند؟ 

وضعيت تان چطور بود؟
از هويزه اول م��ا را به بصره و بعد از دو ش��ب به 

سمت العماره بردند. در مسير كه نگاه مي كرديم. 
تازه فهميديم كه عراقي ها چه دريايي از آتش و 
آهن را براي ملت ما تدارك ديده بودند. از همان 
هويزه كه ما را بيرون آوردند فقط تانك و توپخانه 
بود. انگار تمام آن منطقه پادگان بود. بچه هايي 
كه كم و سن سال بودند راحت تر مي توانستند 
از زي��ر س��ؤاالت عراقي ها در برون��د. بچه هاي 
جوان تر را بس��يجي مي دانس��تند. خودش��ان 
مي گفتند »مط��وع« يعني )داوطل��ب( انتظار 
نداشتند نيروي بسيجي چيز زيادی بدانند. فقط 
با كابل مي زدند. اما آنهايي كه سن باال داشتند را 
مي دانستند بيشتر اطالعات دارند و خيلي اذيت 
مي كردند. با مشت و لگد و كشيده از آنها پذيرايي 
مي كردند. در الرش��يد بغداد داخل ساختمان 
وزرات دفاع در يك اتاق شش در چهار ما را براي 
بازجويي جا دادند. بايد بگويم همان روزهاي اول 
اسارت درس هايي به ما آموخت مانند احساس 
همبستگي و رعايت كردن حال همديگر. بچه ها 
در همه موقعيت ها سعي مي كردند كه اين دو 
اصل را رعايت كنند. وضيت غذا در تمام مدت 
اس��ارت خيلي بد بود آنقدر كه مي شود گفت 
كل 10 سال ما گرسنه بوديم. همبستگي بين 
بچه ها تنها چيزي بود ك��ه دل هايمان را در آن 
ش��رايط س��خت روزهاي اول در آن اتاق هاي 
تنگ و تاريك العماره و بغداد گرم مي كرد. همه 
اسباب وسايل براي تخريب روحيه بچه هاي ما 
فراهم بود و همين شايد روح همبستگي را در 
وجودمان بيدار كرد. اينكه بايد خودمان پشت و 
پناه هم باشيم. اينكه ديگر قوم و زبان نبايد مرز و 
فاصله باشد. از همان دقايق اول اسارت فهميديم 
كه به اين احساس اخوت و صميميت نياز داريم 
با اينكه كسي به ما اينها را نگفته بود مدتي كه 
گذشت حتي از نظر زبان و لهجه هم يكي شده 
بوديم و زبانمان هم زبان اردوگاهي شده بود. آن 
لحظات شايد در نهايت ذلت جسمي بوديم، اما 
چون روح مان به ذل��ت نيفتاده بود و چون روي 
دس��ت و پاي عراقي ها نيفتاده بوديم، احساس 
غرور مي كرديم. احساس غروي كه با آن ظاهر و 
موقعيت جسماني فقط مي توانست نتيجه ايمان 
و اعتقادمان باشد به هدفي كه داشتيم. جسم مان 

اسير اما روح مان آزاده بود. 
در موقع بازگشت به ايران بعد از 10 سال 

دوري از وطن چه احساسي داشتيد؟ 
يك چيز دل مان را حس��ابي مي سوزاند، تصور 
اينكه به اي��ران بر مي گرديم و ام��ام)ره( ديگر 
در بين مان نيس��ت خيلي آزارمان مي داد. داغ 
امام)ره( هنوز در دل بچه ها خاموش نشده بود. 
همين كه پايمان را اين طرف مرز گذاش��تيم 
بچه ها خودش��ان را مي انداختند روي زمين و 
سجده شكر مي كردند. بوسه بر خاك مي زدند. 
در شهرمان همه اس��تقبالم آمده بودند، از پدر 
و مادر و خواهر و برادر ت��ا فاميل دور و نزديك. 
مادرم را ك��ه ديدم غم دنيا در دلم نشس��ت. از 
پا افتاده بود. روي ويلچر نشس��ته بود شهادت 
برادرم و اسارت من حس��ابي پيرش كرده بود. 
صحنه ه��اي آن روز را نمي ش��ود ب��ه راحتي 
توصيف كرد. فقط يك چي��زي اذيتم مي كرد 
آنهم ديدن خانواده ش��هدا و مفقودين بود كه 
با ديدن خانواده هايشان بي اختيار اشكم جاري 

مي شد. 

همي�ن ك�ه پايم�ان را اي�ن ط�رف 
مرز گذاش�تيم بچه ه�ا خودش�ان را 
مي انداختن�د روي زمي�ن و س�جده 
ش�كر مي كردن�د. بوس�ه ب�ر خ�اك 
مي زدند. در ش�هرمان همه استقبالم 
آم�ده بودند، از پ�در و م�ادر و خواهر 
و ب�رادر ت�ا فامي�ل دور و نزدي�ك

بس�يجي  را  جوان ت�ر  بچه ه�اي 
مي دانس�تند. خودش�ان مي گفتند 
»مط�وع« يعن�ي )داوطل�ب( انتظار 
نداش�تند ني�روي بس�يجي چي�ز 
زيادی بدانند. فقط ب�ا كابل مي زدند. 
ام�ا آنهايي كه س�ن ب�اال داش�تند را 
مي دانستند بيش�تر اطالعات دارند و 
خيلي اذيت مي كردند. با مشت و لگد 
و كش�يده از آنها پذيرايي مي كردند
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طراح:علیرضا سجادی فر       شماره 6552

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 ي ف ا ر گ و ي ژ ن ا  س ا م ا 1
 ك ا پ  س ر ز ا ب  ز ي ر ي ن 2
 هـ ر  ش ي د  ژ  ز ي و ا ل گ 3
 خ ا م  ل ن ش  م ا د  ن ا ي 4
 و د  ش  هـ د ا و ن ا خ  د ز 5
 ر  هـ هـ د  ت ش ر  ن و ت  ش 6
 د ن م ر ا ك  ل ي م  ا ع د  7
 ن ي ز ي د  ك  س  هـ ب ا ر ا 8
  ك ا ا  ت ا ل  ن ا گ د ا پ 9
 ا  د ر د  ر ذ ا  ل ا ل  ا 10
 ن ج  ي ر ي گ ت س د  هـ  م ر 11
 د ر ك  د ش ر  د و ع  ف ر ت 12
 ر ج ن ي س ك  ك  غ ا د  ا م 13
 و ي د ا ر  م ي ج ا ج  ل غ ا 14
 ن س و ك  هـ غ ا ل ب ل ا ج هـ ن 15

 
 

از باال به پايين
      1- اثر اونوره دوبالزاك- سوغات دارويی خراس��ان جنوبی    2- طناب محكم- قرض بانكی- واژه قرآنی به معنای 
مسئول- تن خاكی    3- آب منجمد- پدر ضحاك- نوعی پرنده- راه ناتمام    4-  نبود فتاده را پای زدن- دوستی- حشره 
خونخوار    5-  عنصر الماس ساز- پايتخت غنا- جوانمردی    6-  سريع ترين حيوان روی زمين- در زمان حاضر- اميدواری
    7- دومين مهره گردن- يزدان-  شكستن دندان- برنج گيالنی    8-  پدرش بسوزد- حبوبی كه در كم كردن فشار خون 
مؤثر است    9-دانه خوشبو- عدد مجهول سه تا نه- صدمتر مربع- صفحه نوشتار    10- نيتروژن- مترجم- چشم پزشك
    11- پچ پچ- ش��هری در ايتاليا- امر به ماندن می كند    12- كاخ زمستانی- از نت ها- لقب حضرت عيسی    13- 
مساوی- از ابزار فالگيری- كشور دوتكه شده افريقايی- پوزه    14- خورشيد- درخت قاليبافان- شكل و ريخت- زن 

انگليسی    15- نوعی شيرينی- عنوانی برای مخالف سياسی

از راست به چپ
     1- از دعاهای مفاتيح- آينده نگری و تدبير    2- كتاب كافكا- چين و ش��كن- چسبناك و ليز- شماره فوق سری

    3- وحشی- گروگان- ميوه ريز شيرين- آب بند    4- ميوه پخته شده در شكر- مادر لر- از مصالح ساختمانی    5- 
اتيان- واحد ورزش مشتزنی- درد چشم    6- باشگاه عربی- شهر بندری اسكاتلند- ديبا و حرير    7- آسمان- مخفف 
هستم- خودستايی به گزاف- جوی خون    8- پول اكوادور- بن بست و معذوريت    9- جفت ماده- برداشت محصول- 
خاندان- مقابل جفا    10- گل خوشبو- نكاح- روزآمد    11- پاسبان- همنشين- فركانس امواج     12- يك حرف 
و سه حرف- تهوع- می نشينند تا شكار كنند    13- مغرور- پوشش- اصرار- غوزه پنبه    14-  نيشتر رگزنی- طول 

دستی- درياچه ای در تركيه- ظاهر ساختمان    15-  يادگاری از تيموريان هند در اگرا- دندانساز
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد كه 
در هر رديف، ستون و مربع های 
كوچك سه در سه فقط يك بار 
به كار روند.
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