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ارتباط با ما 88498481

ايشان بس��يار متعهد و زمانشناس بود .در يكي
از سفرهاي مأموريتي سرلش��كر حاج غالمعلي
رشيد از شهيد سيفاهلل ميخواهد كه فردا صبح
زود ايشان را جهت شركت در جلسه فرماندهان
نظامي با امام (ره) همراهي كند .سردار سيفاهلل به
سرلشكر رشيد اعالم ميكند طي شناساييهاي
مك��رر از موقعيت نيروه��اي عراق��ي در يكي از
محورهاي جنگي جنوب ،تصمي��م گرفتم فردا
شب با تعدادي از نيروهاي تحت امر خود با يك
عمليات پارتيزاني تعدادي تانك عراقي را منهدم
و تع��دادي از نيروهاي عراقي را ب��ه درك واصل
كنيم .بعد از سرلشكر رش��يد ميپرسد كه فردا
چه ساعتي قصد حركت به سمت تهران را دارند،
سرلشكر رشيد ميگويد فالن ساعت صبح زود از
اهواز حركت ميكنيم ،شما چطور ميتوانيد سر
زمان مقرر حاضر شويد؟
س��يفاهلل با اعتماد به نفس بااليي كه داشت و
محاسباتي كه انجام داده بود ،به سرلشكر رشيد
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دوشادوش 4برادرم در ميدانهاي جنگ حضور داشتم

صغري خيل فرهنگ

روزهاي دف�اع مقدس را كه ت�ورق ميكنيم
به نقش زنان در جنگ ميرسيم .يكي از اين
نقشهاي بسيار ارزش�مند ،نقش امدادگران
و پرستاران در جنگ تحميلي است .نسرين
صبور متولد  1343يكي از امدادگران روزهاي
جهاد و مقاومت كشور در دوران دفاع مقدس
اس�ت .بانويي كه س�الها در كنار رزمندهاي
جانب�از و آزاده زندگي كرد .ش�ايد به جرئت
بتوان نمونه عيني اين فرم�وده امام خميني
(ره) كه« :از دامن زن مرد به معراج ميرود» را
در خانواده صبوريها پيدا كرد .اين امدادگر
روزهاي جن�گ از مادرش برايم�ان گفت كه
بعد از فوت همس�رش ،هفت بچه قد و نيم قد
را بزرگ كرد و آنقدر روي تربيت دينيش�ان
تأكيد داش�ت كه در نهايت دو پسرش شهيد
و دو نفر ديگرش�ان در دفاع مق�دس جانبار
شدند .با نسرين صبور كه زمان جنگ در قامت
يك سپيدپوش در ميدان جهاد حضور داشت
همكالم شديم .او از تربيت ديني و منش زينبي
مادرش گفت و عاقبت بخيري ش�هداي خانه
سيفاهلل و يداهلل صبور تا رس�يد به روزهاي
جنگ و خاطراتي كه هنوز هم پس از ساليان
دور گاه و بي�گاه در ذهنش مرور ميش�وند.

اهل كجا هستيد؟ قطع ًا داشتن دو شهيد
و دو جانباز نيازمند پيشينهاي انقالبي
و خان�وادهاي متدين و مذهبي اس�ت.
والدينتان چه روشه�اي تربيتي را در
خانه اعمال ميكردند؟
پدرم حاج احمد صبور س��ال  1345به رحمت
خدا رفت .ما اهل دزفول هس��تيم و چهار برادر
و دو خواهر بوديم .ايش��ان نان��وا و فردي مؤمن
و متش��رع بود .وقتي ب��ه رحمت خ��دا رفت و
وسايلش را جابهجا ميكردند ،تصاويري از امام
خميني(ره) را بين وس��ايلش پيدا كردند .پدرم
اهل سياست بود .از اينرو ما خانوادهاي بوديم كه
با دين و سياست آشنا بوديم .برادرهايم انقالبي
بودند .بدون اينكه هيچ كدامشان از كار ديگري
سردربياورد و خبري داشته باشند ،در جلسات
انقالبي ش��ركت ميكردند اما به لحاظ مس��ائل
امنيتي نميتوانس��تيم و نبايد اي��ن حركات را
علني ميكرديم.
خاطرهاي هم از آن روزهاي برادر شهيدم سيفاهلل
دارم .دوستش تعريف ميكرد« :من و سيفاهلل در
يكي از تظاهراته��ا مورد محاص��ره نيروهاي
ساواك قرار گرفتيم ،س��ريعاً با اجازه صاحبخانه
يكي از خانهها كه د ِر منزل ايس��تاده بودند وارد
منزل شديم و ايشان سريع وارد حمام آن منزل
كه نزديك در ورودي بود ش��د و من به پشتبام
رفتم ،ايشان سريع پيراهن خود را درآورد و فرياد
زد مادر ش��امپو تمام شده ش��امپوي مرا بياور،
نيروهاي ساواك كه وارد منزل شدند ،سيفاهلل
سر پر از كف خود را بيرون آورد و فرياد زد مادر
حوله مرا بياور!» بااين نمايش ماهرانه سيفاهلل
توانسته بودند از دست مأموران فرار كنند.
در حقيقت همه آنچه خانوادهمان به آن دس��ت
پيدا كرده اس��ت را مديون و مره��ون مادرمان
هستيم .مادرم نمونه بارز يك زن مبارز و انقالبي
بود .از همان ابت��دا كه پدر از دنيا رفت ايش��ان
مس��ئوليت هفت بچه قد و نيم ق��د را به عهده
گرفت .مادر با ش��ير پ��اك و لقمه ح�لال كه با
زحمت به دس��ت ميآورد ما را ب��زرگكرد .او
همچون پ��در تأكيد زيادي بر ن��ان حالل خانه
داشت كه اگر غير از اين بود بچهها به اين عاقبت
بخيري نميرس��يدند .حاال پنج ماهي است كه
خدا اين نعمت را از ما گرفته و مادرمان به فرزندان

مادرم زينبوار پاي جنگ ايستاد .هر
چهار پس�رش را راهي كرد .وقتي هم
اطرافيان و دوس�ت و فامي�ل به مادر
طعنه ميزدند كه با اين شرايط سخت و
نبود همسرت ،چرا اجازه دادي بچهها
بروند؟! مادر يك تنه ميايس�تاد و در
پاسخش�ان ميگفت م�ا االن وظيفه
زينبي داريم و بايد بچهها را راهي كنيم
تا راه ام�ام حس�ين(ع) را ادامه دهند

كه در خانه هستند بتوانند از خودشان دفاع كنند.
يك بار كه برادرم يداهلل از جبهه به مرخصي آمد از
اين كار من خوشش آمد .گفت اگر دشمن وارد
شهر و خانهتان شد ،ابتدا مادر و خواهر را با گلوله
بزن بعد هم يك تير خالصي به خودت بزن .اجازه
نده كه دست نامحرم و اجنبي به شما بخورد .او
در خرمشهر صحنههايي ديده بود كه حالش را
منقلبكرده بود.
شرايط خدمترساني و امدادگري شما
به عنوان يك بانو در ميدانهاي جنگ
چطور بود؟
ما در بيمارستان صحرايي بوديم و دائم برايمان
مجروح ميآوردند .ش��رايط ظاهري و جراحت
رزمندهها گاهي تلخ بود .ش��كمهاي پاره شده،
دستهاي قطع شده ،پاهايي كه تنها با يك تكه
پوست به بدن مجروحان وصل بود .صحنههاي
زيادي را دي��دم .روايتهاي زيادي را ش��نيدم.
جانهايي كه براي حفظ اس�لام و دين تكه تكه
ميش��د .گاهي متوجه نميشديم كه چه زماني
صبح و چه زماني شب شده است .دائم در تكاپو
بوديم .خدا ميداند چند نفر از مجروحان در حالي
كه باالي سرشان مشغول مداوا و خدمت بوديم،
به شهادت رسيدند .خاطرات تلخ و شيريني كه
اين روزها برايم تداعي و مرور ميشوند .يادم است
يك بار مجروحي را آوردن��د كه خيلي خواهش
كرد كه به ايشان آب بدهم! هر بار كه از كنارش
رد ميشدم ميگفت خواهر يك قطره آب!
اما او نبايد آب ميخورد .آب برايش ضرر داشت.
آخر هم با زبان تشنه به شهادت رسيد .ديدن اين
صحنه مرا بههم ريخت .نشس��تم و زار زار گريه
كردم .ياد ش��هداي كربال افتادم كه چطور با لب
تشنه شهيد شدند .وقتي بدن پاره پاره بچهها و
تن مجروحش��ان را ميديدم به امام حسين (ع)
ميگفتم آقاجان ببينيد شما تنها نيستيد! اينها
ياران شما هستند .آنهايي كه بعد از 1400سال
براي ياري رساندن به شما آمدهاند .اگر اينها در
آن زمان بودند قطعاً به شما كمك ميكردند.
اولين شهيد خانهتان سيفاهلل صبور در
چه عملياتي به شهادت رسيد؟
برادرم س��يفاهلل در س��وم ش��هريور  1360به
شهادت رسيد .سيفاهلل در ش��جاعت كم نظير
بود .او فرماندهي محور رقابیه را بر عهده داشت.
در حفظ بيتالمال كوش��ا بود .آيتاهلل يوس��ف
شيخ مدرس حوزه استان خوزستان كه با سيف
اهلل همرزم بود ،تعريف ميكرد« :يك شب وقتي
در محور صالح مشطط بوديم ،قرار بر اين شد كه
در قلب دشمن عمليات ايذائي(چريكي) انجام
دهيم .س��يفاهلل هنگام رفتن ،به طرف من آمد
و گفت فالني ما داريم ميروي��م دعا كن .گفتم
روي چش��م ،بع��دش مصافحه كردي��م و گروه
حركت كرد».
بعد از ساعاتي پيروزمندانه برگشتند و او از اين
عملي��ات برايم گف��ت« :وقتي به قلب دش��من
شبيخون زديم ،خواستم در سنگري يك نارنجك
بيندازم ،گفتم نكند سنگر خالي باشد و نارنجك
اس��راف ش��ود ،بدين خاطر كبريت زدم ،ديدم
هفت عراقي در آن دراز كشيدهاند ،آنگاه نارنجك
انداختم و س��نگر رفت روي ه��وا و آن مزدوران
متجاوز به درك واصل شدند».
برادرم س��ردار س��يفاهلل صبور صبحگاه بعد از
اينكه تعدادي از نيروهاي تحت امر خود را جهت
شناس��ايي منطقه عملياتي صالح مشطط اعزام
كرد حين سجده نماز صبح مورد اصابت تركش
خمپاره  60نيروهاي عراقي ق��رار ميگيرد و به
شهادت ميرسد .سيفاهلل در قنوت نمازهايش
همواره اين دعا را زمزم��ه ميكرد« :ال ّلَهم ارزقنا
توفيق الشهاد ًْه في سبيلك ».

ما در بيمارستان صحرايي بوديم و دائم
برايم�ان مجروح ميآوردند .ش�رايط
ظاهري و جراحت رزمندهها گاهي تلخ
بود .شكمهاي پاره ش�ده ،دستهاي
قطع ش�ده ،پاهايي كه تنها با يك تكه
پوس�ت به بدن مجروح�ان وصل بود.
صحنههاي زيادي را ديدم .روايتهاي
زيادي را ش�نيدم .جانهايي كه براي
حفظ اسلام و دين تكه تكه ميش�د
شهید یداهلل صبور (سمت راست) در کنار برادرش شهید سیفاهلل صبور

شهيدش سيفاهلل و يداهلل ملحق شده است.
مادر در دوران جنگ خيلي سختي كشيد و اذيت
شد .ما جانفش��انيهاي او را به ياد داريم .مادرم
زينبوار پاي جنگ ايستاد .هر چهار پسرش را
راهي كرد .وقتي هم اطرافيان و دوست و فاميل
به مادر طعنه ميزدند كه با اين شرايط سخت و
نبود همس��رت ،چرا اجازه دادي بچهها بروند؟!
مادر يك تنه ميايستاد و در پاسخشان ميگفت
ما االن وظيفه زينبي داريم و بايد بچهها را راهي
كنيم تا راه امام حسين (ع) را ادامه دهند.
با داشتن چنين خانوادهاي قطع ًا دست
شما براي فعاليتهاي انقالبي و فرهنگي
باز بود؟
بله ،من زمان انقالب  14سال داشتم و فرزند آخر
خانواده بودم .اما مانند برادرها به طور نامحسوس
در جلسات خصوصي انقالبي شركت ميكردم .در
جلسات از ما خواسته شده بود كه خانوادههايمان
نبايد در جريان فعاليتهايمان باش��ند .در اين
جلس��ات به ما آموزش دفاع ش��خصي هم داده
ميش��د تا در ص��ورت تعقيب و دس��تگيري به
دس��ت س��اواك بتوانيم از خودمان دفاع كنيم.
در نهايت رف��ت و آمدهاي م��ن باعث دلخوري
برادرم محمدعلي شده بود .او به من گفت تو كجا
ميروي و ميآيي؟چرا دير به خانه ميآيي؟!
من نميتوانس��تم حرف��ي بزنم .موض��وع را با
مسئولمان در ميان گذاشتم .ايشان هم با برادرم
تماس گرف��ت و گفت كه خواهر ش��ما در گروه
ماست .برادرم هم به من گفت اين بنده خدا كه به
شما آموزش ميدهد از دوستان من است .با من
تماس گرفت و موضوع حضور شما را در جلسات
گفت .از آن به بعد خيال من كمي راحت ش��د و
خانواده تا ح��دودي در جريان فعاليتهايم قرار
گرفتند .برادرم براي من يك عينك بزرگ گرفت
كه زمان حضور در تظاهرات از آن استفاده كنم
تا شناسايي نشوم.
ش�ما اهل دزفول هس�تيد .شهري كه
زمان جنگ تحميلي بارها و بارها مورد
موشكباران دشمن قرار گرفت .خواسته
يا ناخواس�ته در بطن جنگ بوديد .چه
ش�د كه يكي بعد از ديگري وارد ميدان
نبرد شديد؟
چهار برادركه بعد از پدر مرد خانهمان شده بودند
در همه امور پيشكسوت و الگوي من بودند .بعد
از پيروزي انقالب حاج محمدعلي و س��يفاهلل

از همان ابتداي فعاليت ضد انق�لاب و كومله و
مقابله با خلق عرب در خوزس��تان راهي شدند.
حقيقت اين اس��ت كه با آغ��از فعاليتهاي ضد
انقالب ديگر اهل خانه صبوريها كنار هم جمع
نش��دند .برادرها دائم در رفت و آمد بودند يا دو
برادرم نبودند و زماني هم كه جنگ ش��روع شد
اكثر مواقع من ،مادر و خواهرها و همسر برادرم
يداهلل بوديم و برادرها نبودند .برخي مواقع حتي
چيزي براي خوردن نداش��تيم و با نان خش��ك
روزگار ميگذرانديم .با آغاز جنگ و تشويق مادر
هر چهار برادرم به جبهه رفتند.
ش�ما صرف ًا به عنوان ي�ك جهادگر در
جبهه حضور پيدا كرديد؟
بله ،م��ن دوره امدادگري را گذران��ده بودم و با
آغاز جنگ و حمالت بعثيه��ا و بمباران دزفول
بالفاصله به بيمارستان صحرايي اعزام شدم .آن
روزها تقريباً بانوان و زنان دزفول يا در بسيج فعال
بودند يا در حال امدادرس��اني و پرستاري .شهر
در اختيار خودمان بود .همه كارها و كمكها را
با مديريت بانوان و حضور فعال و گستردهش��ان
پيش ميبرديم .اگر برادران م��ا در جبهه بودند
و اسلحه به دست داش��تند ما هم هرچه در توان
داشتيم براي پش��تيباني روحي و معنويشان
انجام ميداديم ت��ا با رش��ادت در جبهه حاضر
شوند.
زنان دزفول با ف��داكاري و جانفش��اني در همه
صحنهها حضور داشتند .آن زمان مظلوم و گمنام
مجاهدت كردند و امروز همچنان مظلومند .ما
ش��هداي زيادي را طي بارها موشكباران تقديم

كرديم .گاه��ي در اين حمالت هم��ه اهل يك
خانواده يا خاندان به شهادت ميرسيدند و كسي
از آنها باقي نميماند .خانواده شهيد آريانپور از
اين خانواده شهداس��ت .زنان دزفولي «از دامن
زن مرد به معراج ميرود» را تجلي بخش��يدند.
مادران ،خواه��ران ،دختران و همس��ران همه
مردهاي خانه را به ميدان جهاد راهي ميكردند
و بعد خودشان را به ستادهاي پشتيباني جنگ
ميرس��اندند .گاهي پيكر بچهها و عزيزانش��ان
را تدفي��ن ميكردند و گاهي ب��راي جمع آوري
كمكهاي مردمي و بس��تهبندي اقالم خوراكي
راهي ميش��دند .دزفول ايس��تاد .زنان دزفول
مردانه ايستادند اما متأسفانه اين روزها چندان
نام و يادي از آنها نميشود.
گاهي به زنان همس��ايه آموزش ميدادم تا اگر
خداي نكرده شرايط خرمشهر پيش آمد ،زناني

ش��هادت و اين عاقبت بخيري ك��ه قطعاً نصيب
هر كسي نميشود بودم .دوس��تانم كه قرار بود
خبر شهادت برادرم را به من بدهند ،با ديدن اين
صحنه گفته بودند ايش��ان كه خودش آمادگي
الزم را دارد ،پس نيازي به مقدمهچيني نيست.
در هر حال من متوجه ش��هادت برادرم ش��دم و
وقتي به دزفول آمدم همه خان��ه را آماده كردم
تا مادرم وقتي ميآيد و خبر را ميشنود مشكلي
پيش نيايد.
از آن طرف وقتي بچههاي سپاه خبر شهادت را به
برادرم حاج محمدعلي ميدهند او با هر ترفندي
كه شده مادرم را به دزفول برميگرداند .در نهايت
مادر در خانه با حضور همسايهها و اقوام متوجه
شهادت س��يفاهلل ميش��ود و با آرامش برخورد
ميكند .با شهادت سيفاهلل تمام شهر تعطيل و
مارش نظامي نواخته شد .مردم دزفول هنوز هم
از او و رشادتهايش ياد ميكنند.
ي�داهلل در چ�ه عمليات�ي به ش�هادت
رسيد؟
برادر كوچكم ش��هيد ي��داهلل دو س��الي از من
بزرگتر بود .بع��د از پيروزي انقالب مس��جد
محل دس��ت من و برادرم يداهلل بود تا به امور
فرهنگي و آموزشي مس��جد بپردازيم .بچهها
و دوس��تان برادرم كه در كالسهاي مس��جد
حضور داشتند ،بعد از شهادت يداهلل همچنان
هم پيگير خانواده ما هستند .يداهلل در  19دي
 1365در عمليات كربالي  5به شهادت رسيد.
برادرم متأهل بود و از ايشان دو فرزند به يادگار
مانده است .يداهلل هم در امر فرماندهي نابغه بود
و شم نظامي داشت.
سخن پاياني؟
من بعد از تأهل و مراسم عقدم همچنان در كنار

بچههاي امدادگر حضور داشتم .همسرم خارج
از كشور بود و در يكي از روزهايي كه در منطقه
مشغول به كار بودم ،برگش��ت و همراه برادرم
آمد تا مرا ببين��د .خيلي جاها دنبالم گش��ته
بودند تا اينكه در بيمارستان من را پيدا كردند.
دقايقي قبل از رسيدنشان من و بچهها در حال
جابهجا كردن يكي از مجروحان بوديم كه تازه
به شهادت رسيده بود .تمام روپوش سفيدم به
خون آن شهيد آغشته شده بود.
وقتي مرا صدا كردند و گفتند مالقاتي دارم خودم
را خيلي زود به قس��مت اطالعات رساندم ،اص ً
ال
حواس��م به لباس خوني و ظاهر آش��فتهام نبود.
همسرم به محض اينكه مرا ديد رنگ از چهرهاش
پريد .خيلي ترس��يد ،ابتدا فكر كرد من مجروح
شدهام ! گفتم نه طوري نيست نگران نباش ،اين
خونها براي شهيدي اس��ت كه لحظاتي پيش
منتقلش كرديم.
سالها بعد از آن در كنار همسر جانباز و آزادهام
روزگار گذراندم و بعد از فوت همس��رم بچهها را
تربيت و بزرگ كردهام .ما تربيتيافتگان مكتب
حسين بوديم و خدا را ش��اكريم كه ما را در اين
مسير قرار داد.

ميگويد من فالن س��اعت سر جاده اهواز فالن
نقطه حاضر ميشوم .زماني كه سرلشكر رشيد
از اهواز به سمت تهران حركت ميكند ،سيفاهلل
را در همان زمان و در همان مكان تعيين شده
ميبيند .سيفاهلل بشاش ،خوش اخالق ،شوخ
طبع و البته بسيار مؤدب بود.
مادرتان چطور از شهادت سيفاهلل مطلع
شد و با شنيدن خبر شهادت ايشان چه
عكسالعملي نشان داد؟
مادرم ب��ه فرزندانش كه دس��ت تنه��ا و يتيم
بزرگش��ان كرده بود عالقه داشت ،اما به خاطر
شباهت ظاهري سيفاهلل به پدر ،اين عالقه به
سيفاهلل چند برابر بچههاي ديگرش بود .قطعاً
دادن خبر شهادتش هم به مادر دشوار بود .زمان
شهادت ايشان مادر به اتفاق برادر بزرگم سردار
حاج محمدعلي مشهد بود .من هم براي اتمام
يك دوره آموزشي به تهران رفته بودم .سپاه در
راه برگشت از تهران به دزفول شهادت برادرم را
به دوستانم اطالع داده و از آنها خواسته بودند
مرا در جريان شهادت سيفاهلل قرار دهند.
همان زمان من در قطار براي دوستان و همراهانم
در حال صحبت از ش��هادت ،اجر ش��هيد و مقام
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