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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد که 
در هر رديف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط يک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

  صغري خيل فرهنگ
روزهاي دف�اع مقدس را که ت�ورق مي کنيم 
به نقش زنان در جنگ مي رسيم. يكي از اين 
نقش هاي بسيار ارزش�مند، نقش امدادگران 
و پرستاران در جنگ تحميلي است. نسرين 
صبور متولد 1343 يكي از امدادگران روزهاي 
جهاد و مقاومت کشور در دوران دفاع مقدس 
اس�ت. بانويي که س�ال ها در کنار رزمنده اي 
جانب�از و آزاده زندگي کرد. ش�ايد به جرئت 
بتوان نمونه عيني اين فرم�وده امام خميني 
)ره( که: »از دامن زن مرد به معراج مي رود« را 
در خانواده صبوري ها پيدا کرد. اين امدادگر 
روزهاي جن�گ از مادرش برايم�ان گفت که 
بعد از فوت همس�رش، هفت بچه قد و نيم قد 
را بزرگ کرد و آنقدر روي تربيت ديني ش�ان 
تأکيد داش�ت که در نهايت دو پسرش شهيد 
و دو نفر ديگرش�ان در دفاع مق�دس جانبار 
شدند. با نسرين صبور که زمان جنگ در قامت 
يک سپيدپوش در ميدان جهاد حضور داشت 
همكالم شديم. او از تربيت ديني و منش زينبي 
مادرش گفت و عاقبت بخيري ش�هداي خانه 
سيف اهلل و يداهلل صبور تا رس�يد به روزهاي 
جنگ و خاطراتي که هنوز هم پس از ساليان 
دور گاه و بي�گاه در ذهنش مرور مي ش�وند. 

اهل کجا هستيد؟ قطعاً داشتن دو شهيد 
و دو جانباز نيازمند پيشينه اي انقالبي 
و خان�واده اي متدين و مذهبي اس�ت. 
والدينتان چه روش ه�اي تربيتي را در 

خانه اعمال مي کردند؟
پدرم حاج احمد صبور س��ال 1345 به رحمت 
خدا رفت. ما اهل دزفول هس��تیم و چهار برادر 
و دو خواهر بودیم. ایش��ان نان��وا و فردي مؤمن 
و متش��رع بود. وقتي ب��ه رحمت خ��دا رفت و 
وسایلش را جا به جا مي کردند، تصاویري از امام 
خمیني)ره( را بین وس��ایلش پیدا کردند. پدرم 
اهل سیاست بود. از این رو ما خانواده اي بودیم که 
با دین و سیاست آشنا بودیم. برادرهایم انقالبي 
بودند. بدون اینکه هیچ کدامشان از کار دیگري 
سردربیاورد و خبري داشته باشند، در جلسات 
انقالبي ش��رکت مي کردند اما به لحاظ مس��ائل 
امنیتي نمي توانس��تیم و نباید ای��ن حرکات را 

علني مي کردیم. 
خاطره اي هم از آن روزهاي برادر شهیدم سیف اهلل 
دارم. دوستش تعریف مي کرد: »من و سیف اهلل در 
یکي از تظاهرات ه��ا مورد محاص��ره نیروهاي 
ساواک قرار گرفتیم، س��ریعاً با اجازه صاحبخانه 
یکي از خانه ها که دِر منزل ایس��تاده بودند وارد 
منزل شدیم و ایشان سریع وارد حمام آن منزل 
 که نزدیک در ورودي بود ش��د و من به پشت بام 
رفتم، ایشان سریع پیراهن خود را درآورد و فریاد 
زد مادر ش��امپو تمام شده ش��امپوي مرا بیاور، 
نیروهاي ساواک که وارد منزل شدند، سیف اهلل 
سر پر از کف خود را بیرون آورد و فریاد زد مادر 
حوله مرا بیاور!« بااین نمایش ماهرانه سیف اهلل 

توانسته بودند از دست مأموران فرار کنند. 
در حقیقت همه آنچه خانواده مان به آن دس��ت 
پیدا کرده اس��ت را مدیون و مره��ون مادرمان 
هستیم. مادرم نمونه بارز یک زن مبارز و انقالبي 
بود. از همان ابت��دا که پدر از دنیا رفت ایش��ان 
مس��ئولیت هفت بچه قد و نیم ق��د را به عهده 
گرفت. مادر با ش��یر پ��اک و لقمه ح��الل که با 
زحمت به دس��ت مي آورد ما را ب��زرگ  کرد. او 
همچون پ��در تأکید زیادي بر ن��ان حالل خانه 
داشت که اگر غیر از این بود بچه ها به این عاقبت 
بخیري نمي رس��یدند. حاال پنج ماهي است که 
خدا این نعمت را از ما گرفته و مادرمان به فرزندان 

شهیدش سیف اهلل و یداهلل ملحق شده است. 
مادر در دوران جنگ خیلي سختي کشید و اذیت 
شد. ما جانفش��اني هاي او را به یاد داریم. مادرم 
زینب وار پاي جنگ ایستاد. هر چهار پسرش را 
راهي کرد. وقتي هم  اطرافیان و دوست و فامیل 
به مادر طعنه مي زدند که با این شرایط سخت و 
نبود همس��رت، چرا اجازه دادي بچه ها بروند؟! 
مادر یک تنه مي ایستاد و در پاسخشان مي گفت 
ما االن وظیفه زینبي داریم و باید بچه ها را راهي 

کنیم تا راه امام حسین )ع( را ادامه دهند. 
با داشتن چنين خانواده اي قطعًا دست 
شما براي فعاليت هاي انقالبي و فرهنگي 

باز بود؟ 
بله، من زمان انقالب 14 سال داشتم و فرزند آخر 
خانواده بودم. اما مانند برادر ها به طور نامحسوس 
در جلسات خصوصي انقالبي شرکت مي کردم. در 
جلسات از ما خواسته شده بود که خانواده هایمان 
نباید در جریان فعالیت هایمان باش��ند. در این 
جلس��ات به ما آموزش دفاع ش��خصي هم داده 
مي ش��د تا در ص��ورت تعقیب و دس��تگیري به 
دس��ت س��اواک بتوانیم از خودمان دفاع کنیم. 
در نهایت رف��ت و آمد هاي م��ن باعث دلخوري 
برادرم محمدعلي شده بود. او به من گفت تو کجا 

مي روي و مي آیي؟چرا دیر به خانه مي آیي؟!
من نمي توانس��تم حرف��ي بزنم. موض��وع را با 
مسئولمان در میان گذاشتم. ایشان هم با برادرم 
تماس گرف��ت و گفت که خواهر ش��ما در گروه 
ماست. برادرم هم به من گفت این بنده خدا که به 
شما آموزش مي دهد از دوستان من است. با من 
تماس گرفت و موضوع حضور شما را در جلسات 
گفت. از آن به بعد خیال من کمي راحت ش��د و 
خانواده تا ح��دودي در جریان فعالیت هایم قرار 
گرفتند. برادرم براي من یک عینک بزرگ گرفت 
که زمان حضور در تظاهرات از آن استفاده کنم 

تا شناسایي نشوم. 
 ش�ما اهل دزفول هس�تيد. شهري که 
زمان جنگ تحميلي بارها و بارها مورد 
موشكباران دشمن قرار گرفت. خواسته 
يا ناخواس�ته در بطن جنگ بوديد. چه 
ش�د که يكي بعد از ديگري وارد ميدان 

نبرد شديد؟
چهار برادرکه بعد از پدر مرد خانه مان شده بودند 
در همه امور پیشکسوت و الگوي من بودند. بعد 
از پیروزي انقالب حاج محمدعلي و س��یف اهلل 

از همان ابتداي فعالیت ضد انق��الب و کومله و 
مقابله با خلق عرب در خوزس��تان راهي شدند. 
حقیقت این اس��ت که با آغ��از فعالیت هاي ضد 
انقالب دیگر اهل خانه صبوري ها کنار هم جمع 
نش��دند. برادر ها دائم در رفت و آمد بودند یا دو 
برادرم نبودند و زماني هم که جنگ ش��روع شد 
اکثر مواقع من، مادر و خواهرها و همسر برادرم 
یداهلل بودیم و برادر ها نبودند. برخي مواقع حتي 
چیزي براي خوردن نداش��تیم و با نان خش��ک 
روزگار مي گذراندیم. با آغاز جنگ و تشویق مادر 

هر چهار برادرم به جبهه رفتند. 
ش�ما صرفًا به عنوان ي�ک جهادگر در 

جبهه حضور پيدا کرديد؟
بله، م��ن دوره امدادگري را گذران��ده بودم و با 
آغاز جنگ و حمالت بعثي ه��ا و بمباران دزفول 
بالفاصله به بیمارستان صحرایي اعزام شدم. آن 
روزها تقریباً بانوان و زنان دزفول یا در بسیج فعال 
بودند یا در حال امدادرس��اني و پرستاري. شهر 
در اختیار خودمان بود. همه کارها و کمک ها را 
با مدیریت بانوان و حضور فعال و گسترده ش��ان 
پیش مي بردیم. اگر برادران م��ا در جبهه بودند 
و اسلحه به دست داش��تند ما هم هرچه در توان 
داشتیم براي پش��تیباني روحي و معنوي شان 
انجام مي دادیم ت��ا با رش��ادت در جبهه حاضر 

شوند. 
زنان دزفول با ف��داکاري و جانفش��اني در همه 
صحنه ها حضور داشتند. آن زمان مظلوم و گمنام 
مجاهدت کردند و امروز همچنان مظلومند. ما 
ش��هداي زیادي را طي بارها موشکباران تقدیم 

کردیم. گاه��ي در این حمالت هم��ه اهل یک 
خانواده یا خاندان به شهادت مي رسیدند و کسي 
از آنها باقي نمي ماند. خانواده شهید آریان پور از 
این خانواده شهداس��ت. زنان دزفولي »از دامن 
زن مرد به معراج مي رود« را تجلي بخش��یدند. 
مادران، خواه��ران، دختران و همس��ران همه 
مرد هاي خانه را به میدان جهاد راهي مي کردند 
و بعد خودشان را به ستادهاي پشتیباني جنگ 
مي رس��اندند. گاهي پیکر بچه ها و عزیزانش��ان 
را تدفی��ن مي کردند و گاهي ب��راي جمع آوري 
کمک هاي مردمي و بس��ته بندي اقالم خوراکي 
راهي مي ش��دند. دزفول ایس��تاد. زنان دزفول 
مردانه ایستادند اما متأسفانه این روزها چندان 

نام و یادي از آنها نمي شود. 
گاهي به زنان همس��ایه آموزش مي دادم تا اگر 
خداي نکرده شرایط خرمشهر پیش آمد، زناني 

که در خانه هستند بتوانند از خودشان دفاع کنند. 
یک بار که برادرم یداهلل از جبهه به مرخصي آمد از 
این کار من خوشش آمد. گفت اگر دشمن وارد 
شهر و خانه تان شد، ابتدا مادر و خواهر را با گلوله 
بزن بعد هم یک تیر خالصي به خودت بزن. اجازه 
نده که دست نامحرم و اجنبي به شما بخورد. او 
در خرمشهر صحنه هایي دیده بود که حالش را 

منقلب  کرده بود. 
شرايط خدمت رساني و امدادگري شما 
به عنوان يک بانو در ميدان هاي جنگ 

چطور بود؟
ما در بیمارستان صحرایي بودیم و دائم برایمان 
مجروح مي آوردند. ش��رایط ظاهري و جراحت 
رزمنده ها گاهي تلخ بود. ش��کم هاي پاره شده، 
دست هاي قطع شده، پاهایي که تنها با یک تکه 
پوست به بدن مجروحان وصل بود. صحنه هاي 
زیادي را دی��دم. روایت هاي زیادي را ش��نیدم. 
جان هایي که براي حفظ اس��الم و دین تکه تکه 
مي ش��د. گاهي متوجه نمي شدیم که چه زماني 
صبح و چه زماني شب شده است. دائم در تکاپو 
بودیم. خدا مي داند چند نفر از مجروحان در حالي 
که باالي سرشان مشغول مداوا و خدمت بودیم، 
به شهادت رسیدند. خاطرات تلخ و شیریني که 
این روزها برایم تداعي و مرور مي شوند. یادم است 
یک بار مجروحي را آوردن��د که خیلي خواهش 
کرد که به ایشان آب بدهم! هر بار که از کنارش 

رد مي شدم مي گفت خواهر یک قطره آب!
اما او نباید آب مي خورد. آب برایش ضرر داشت. 
آخر هم با زبان تشنه به شهادت رسید. دیدن این 
صحنه مرا به هم ریخت. نشس��تم و زار زار گریه 
کردم. یاد ش��هداي کربال افتادم که چطور با لب 
تشنه شهید شدند. وقتي بدن پاره پاره بچه ها و 
تن مجروحش��ان را مي دیدم به امام حسین )ع( 
مي گفتم آقاجان ببینید شما تنها نیستید! اینها 
یاران شما هستند. آنهایي که بعد از1400 سال  
براي یاري رساندن به شما آمده اند. اگر اینها در 

آن زمان بودند قطعاً به شما کمک مي کردند. 
اولين شهيد خانه تان سيف اهلل صبور در 

چه عملياتي به شهادت رسيد؟
برادرم س��یف اهلل در س��وم ش��هریور 1360 به 
شهادت رسید. سیف اهلل در ش��جاعت کم نظیر 
بود. او فرماندهي محور رقابیه را بر عهده داشت. 
در حفظ بیت المال کوش��ا بود. آیت اهلل یوس��ف 
شیخ مدرس حوزه استان خوزستان که با سیف 
اهلل همرزم بود، تعریف مي کرد: »یک شب وقتي 
در محور صالح مشطط بودیم، قرار بر این شد که 
در قلب دشمن عملیات ایذائي)چریکي( انجام 
دهیم. س��یف اهلل هنگام رفتن، به طرف من آمد 
و گفت فالني ما داریم مي روی��م دعا کن. گفتم 
روي چش��م، بع��دش مصافحه کردی��م و گروه 

حرکت کرد.«  
بعد از ساعاتي پیروزمندانه برگشتند و او از این 
عملی��ات برایم گف��ت: »وقتي به قلب دش��من 
شبیخون زدیم، خواستم در سنگري یک نارنجک 
بیندازم، گفتم نکند سنگر خالي باشد و نارنجک 
اس��راف ش��ود، بدین خاطر کبریت زدم، دیدم 
هفت عراقي در آن دراز کشیده اند، آنگاه نارنجک 
انداختم و س��نگر رفت روي ه��وا و آن مزدوران 

متجاوز به درک واصل شدند.«
برادرم س��ردار س��یف اهلل صبور صبحگاه بعد از 
اینکه تعدادي از نیروهاي تحت امر خود را جهت 
شناس��ایي منطقه عملیاتي صالح مشطط اعزام 
کرد حین سجده نماز صبح مورد اصابت ترکش 
خمپاره 60 نیروهاي عراقي ق��رار مي گیرد و به 
شهادت مي رسد. سیف اهلل در قنوت نمازهایش 
همواره این دعا را زمزم��ه مي کرد: »اللَّهم ارزقنا 

توفیق الشهادهًْ في سبیلک «.

مادرم زينب وار پاي جنگ ايستاد. هر 
چهار پس�رش را راهي کرد. وقتي هم  
اطرافيان و دوس�ت و فامي�ل به مادر 
طعنه مي زدند که با اين شرايط سخت و 
نبود همسرت، چرا اجازه دادي بچه ها 
بروند؟! مادر يک تنه مي ايس�تاد و در 
پاسخش�ان مي گفت م�ا االن وظيفه 
زينبي داريم و بايد بچه ها را راهي کنيم 
تا راه ام�ام حس�ين)ع( را ادامه دهند 

ایشان بس��یار متعهد و زمان شناس بود. در یکي 
از سفرهاي مأموریتي سرلش��کر حاج غالمعلي 
رشید از شهید سیف اهلل مي خواهد که فردا صبح 
زود ایشان را جهت شرکت در جلسه فرماندهان 
نظامي با امام )ره( همراهي کند. سردار سیف اهلل به 
سرلشکر رشید اعالم مي کند طي شناسایي هاي 
مک��رر از موقعیت نیروه��اي عراق��ي در یکي از 
محورهاي جنگي جنوب، تصمی��م گرفتم فردا 
شب با تعدادي از نیروهاي تحت امر خود با یک 
عملیات پارتیزاني تعدادي تانک عراقي را منهدم 
و تع��دادي از نیروهاي عراقي را ب��ه درک واصل 
کنیم. بعد از سرلشکر رش��ید مي پرسد که فردا 
چه ساعتي قصد حرکت به سمت تهران را دارند، 
سرلشکر رشید مي گوید فالن ساعت صبح زود از 
اهواز حرکت مي کنیم، شما چطور مي توانید سر 

زمان مقرر حاضر شوید؟
س��یف اهلل با اعتماد به نفس باالیي که داشت و 
محاسباتي که انجام داده بود، به سرلشکر رشید 

مي گوید من فالن س��اعت سر جاده اهواز فالن 
نقطه حاضر مي شوم. زماني که سرلشکر رشید 
از اهواز به سمت تهران حرکت مي کند، سیف اهلل 
را در همان زمان و در همان مکان تعیین شده 
مي بیند. سیف اهلل بشاش، خوش اخالق، شوخ 

طبع و البته بسیار مؤدب بود. 
 مادرتان چطور از شهادت سيف اهلل مطلع 
شد و با شنيدن خبر شهادت ايشان چه 

عكس العملي نشان داد؟
مادرم ب��ه فرزندانش که دس��ت تنه��ا و یتیم 
بزرگش��ان کرده بود عالقه داشت، اما به خاطر 
شباهت ظاهري سیف اهلل به پدر، این عالقه به 
سیف اهلل چند برابر بچه هاي دیگرش بود. قطعاً 
دادن خبر شهادتش هم به مادر دشوار بود. زمان 
شهادت ایشان مادر به اتفاق برادر بزرگم سردار 
حاج محمدعلي مشهد بود. من هم براي اتمام 
یک 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 جریان شهادت سیف اهلل قرار دهند. 
همان زمان من در قطار براي دوستان و همراهانم 
در حال صحبت از ش��هادت، اجر ش��هید و مقام 

ش��هادت و این عاقبت بخیري ک��ه قطعاً نصیب 
هر کسي نمي شود بودم. دوس��تانم که قرار بود 
خبر شهادت برادرم را به من بدهند، با دیدن این 
صحنه گفته بودند ایش��ان که خودش آمادگي 
الزم را دارد، پس نیازي به مقدمه چیني نیست. 
در هر حال من متوجه ش��هادت برادرم ش��دم و 
وقتي به دزفول آمدم همه خان��ه را آماده کردم 
تا مادرم وقتي مي آید و خبر را مي شنود مشکلي 

پیش نیاید. 
از آن طرف وقتي بچه هاي سپاه خبر شهادت را به 
برادرم حاج محمدعلي مي دهند او با هر ترفندي 
که شده مادرم را به دزفول برمي گرداند. در نهایت 
مادر در خانه با حضور همسایه ها و اقوام متوجه 
شهادت س��یف اهلل مي ش��ود و با آرامش برخورد 
مي کند. با شهادت سیف اهلل تمام شهر تعطیل و 
مارش نظامي نواخته شد. مردم دزفول هنوز هم 

از او و رشادت هایش یاد مي کنند. 
 ي�داهلل در چ�ه عمليات�ي به ش�هادت 

رسيد؟
برادر کوچکم ش��هید ی��داهلل دو س��الي از من 
بزرگ تر بود. بع��د از پیروزي انقالب مس��جد 
محل دس��ت من و برادرم یداهلل بود تا به امور 
فرهنگي و آموزشي مس��جد بپردازیم. بچه ها 
و دوس��تان برادرم که در کالس هاي مس��جد 
حضور داشتند، بعد از شهادت یداهلل همچنان 
هم پیگیر خانواده ما هستند. یداهلل در 19 دي 
1365 در عملیات کربالي 5 به شهادت رسید. 
برادرم متأهل بود و از ایشان دو فرزند به یادگار 
مانده است. یداهلل هم در امر فرماندهي نابغه بود 

و شم نظامي داشت. 
 سخن پاياني؟ 

من بعد از تأهل و مراسم عقدم همچنان در کنار 

بچه هاي امدادگر حضور داشتم. همسرم خارج 
از کشور بود و در یکي از روزهایي که در منطقه 
مشغول به کار بودم، برگش��ت و همراه برادرم 
آمد تا مرا ببین��د. خیلي جاها  دنبالم گش��ته 
بودند تا اینکه در بیمارستان من را پیدا کردند. 
دقایقي قبل از رسیدنشان من و بچه ها در حال 
جابه جا کردن یکي از مجروحان بودیم که تازه 
به شهادت رسیده بود. تمام روپوش سفیدم به 

خون آن شهید آغشته شده بود. 
وقتي مرا صدا کردند و گفتند مالقاتي دارم خودم 
را خیلي زود به قس��مت اطالعات رساندم، اصاًل 
حواس��م به لباس خوني و ظاهر آش��فته ام نبود. 
همسرم به محض اینکه مرا دید رنگ از چهره اش 
پرید. خیلي ترس��ید، ابتدا فکر کرد من مجروح 
شده ام ! گفتم نه طوري نیست نگران نباش، این 
خون ها براي شهیدي اس��ت که لحظاتي پیش 

منتقلش کردیم. 
سال ها بعد از آن در کنار همسر جانباز و آزاده ام 
روزگار گذراندم و بعد از فوت همس��رم بچه ها را 
تربیت و بزرگ کرده ام. ما تربیت یافتگان مکتب 
حسین بودیم و خدا را ش��اکریم که ما را در این 

مسیر قرار داد. 

ما در بيمارستان صحرايي بوديم و دائم 
برايم�ان مجروح مي آوردند. ش�رايط 
ظاهري و جراحت رزمنده ها گاهي تلخ 
بود. شكم هاي پاره ش�ده، دست هاي 
قطع ش�ده، پاهايي که تنها با يک تكه 
پوس�ت به بدن مجروح�ان وصل بود. 
صحنه هاي زيادي را ديدم. روايت هاي 
زيادي را ش�نيدم. جان هايي که براي 
حفظ اس�الم و دين تكه تكه مي ش�د
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