محبوبه بلباسی (همسر محترمهی شهید واالمقام محمد بلباسی) در مصاحبه با روزنامهدیواری «حق»
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حس�ین قدیانی :وقتی از #ش��هید عالوه بر یک زن به عنوان مظهر
زندگی ،چهار بچهی قد و نیمقد نیز به یادگار میماند ،رس��الت همسر
شهید حتی از ش��هادت خود آن شهید برجس��تهتر میشود .آنچه در
ادامه میخوانید گفتوگوی ما با محبوبه بلباس��ی اس��ت؛ زنی صبور
که تکلیف ب��زرگ بزرگکردن یادگاران ش��هید محمد بلباس��ی را بر
دوش میکشد .در س��ختی کار این همس��ر محترمهی شهید ،همین
بس که بدانیم کوچکترین یادگار شهید بلباسی (زینب) چندی بعد
از شهادت پدر دیده به جهان گش��ود .اینک سالیانی است که محبوبه
بلباس��ی یکتنه باید مدافع حرم شوی ش��هید خود باشد .اگر محمد
بلباسی در آن واحد مدافع دو حرم #اسالم و #ایران بود ،اینک #زن او
بلکهی #زندگی او رزمندهی حرمی چهارگوشه است که در هر گوشه،
نام یکی از فرزندان این ش��هید واالمقام میدرخشد .دوست دارم این
لید را بهانه کنم برای بیان حرفهایی دربارهی همهی همسران شهدا،
نه لزوما مصاحبهشوندهی این مجال! اش��تباه بزرگ بسیاری از ما این
است که فکر میکنیم زنی که همسر شهید شده ،فقط و فقط «همسر
شهید» است و دیگر نباید هیچوقتی برای خود و عقیدهها و سلیقههایی
که البد دارد ،بگذارد .قطعا نگرشهای شعاری و عاری از منطق ،مخل
ترویج فرهنگ شهادت است .بهزعم من آنقدر که جامعه به همسران

از دوست به یادگار دردی دارم
قرار ما با محمد بر این بود که مانع پیشرفت هم نباشیم
روز اعزامش فکر کردم که االن وقت پیشرفت محمد است
ی هستند ،حتی زینب که هیچگاه پدرش را ندید
هر چهار فرزندم بابای 
از بین بچهها زینب بیشتر از بقیه به من وابسته است
ممکن است با هرچیز خندهداری بخندم اما سالهاست که از تهدل نخندیدهام

شهدا بدهکار است ،به خود شهیدان مدیون نیست .ما عمدتا از شهید
مینویسیم و غالبا هم خانوادهی او را خالصه در والدینی میکنیم که
آن #الله را پرورش دادهاند لیکن جفا در حق همس��ران شهدا ،جفا در
حق خود شهداس��ت .آنی درنگ کنیم که با همسران مظلومهی شهدا
چه کردهایم؛ با همسر شهیدی که دلش خواسته ازدواج بکند و با آنکه
دلش نخواسته .رک بگویم :بابت طعنهها و متلکهای رنگرنگمان به
همسران شهدا ،این خود #شهدا هس��تند که در یومالعیار گریبانمان
را میگیرند .جامعه قیم #همسر_شهید نیست ،بلکه در #دین اوست.
رنگ روسری و نوع پوشش و اندازهی پاش��نهی کفش و کتاب و مجله
و موس��یقی و تئاتر و فیلم مورد عالقهی یک همس��ر شهید ،دخلی به
احدالناسی ندارد .باری یکی از همسران شهید دههی  ۶۰به راقم این
سطور میگفت« :خود آن خدابیامرز که شوهرم بود ،اینقدر برای من
بکن و نکن و امر و نهی نداش��ت که جامعه برای خ��ود این حق را قائل
ش��ده! تقریبا با  ۲۰جا باید هماهنگ کنم ،اگر دلم بخواهد یک #کوه
بروم!» این را هم رک بنویس��م :همسر شهید ،همس��ر شهید است ،نه
بردهی شهید! و قرار نیست چون شهیدی به فالن جناح سیاسی تعلق
بیشتری داش��ته ،ما متوقع باش��یم که همسر ش��هید هم باید آینهی
تمامنمای همهی افکار ش��هید باش��د! این تنگنظریها بدترین ظلم

به فرهنگ #شهادت اس��ت .گاه میبینم که عدهای در اوج وقاحت به
خود این حق را میدهند که بگویند« :چون همس��ر شهیدی با کسی
ازدواج کرده که از قرار در خط سیاسی شهید نیست ،پس دیگر همسر
ش��هید حق ندارد خود را همسر آن ش��هید بخواند!» اسم این تحجر،
شهیددوس��تی نیس��ت! من عنوانش را میگذارم« :شهیدکشی»! ما
میتوانیم بگوییم که خانم فالنی! خانم بهمانی! این حرف شما به این
دلیل و به آن علت غلط است اما خاک بر دهان ما اگر به همسر شهیدی
بگوییم که تو چون با فردی مثال از جناح اصالحات یا حتی بخوان جناح
چپ #ازدواج کردهای ،پس دیگر حق نداری خود را همس��ر آن شهید
بخوانی! این آخری را هم رک بگویم و خ�لاص! اغلب این فضولهای
جهنمنشین خانه و خانوادهی ش��هدا ،با وجود یک من #ریش و یا ده
من #چادر تا هفت نس��ل آنورترش��ان دریغ از یک ش��هید! زبان این
مدعیان بیهنر ،زبان مار است؛ نه لسان عمار! اینها حزبالنفس بلکه
حزبالجاه هستند؛ نه حزباهلل! اینها از نخستین روزهای دههی ۶۰
تا همین امروز ،بیشترین خون را به جگر طیفهای مختلف خانوادهی
شهدا کردهاند! ما با زخم سهمیه و کنکور و یخچال و کولر کنار آمدیم
ولی ام��ان از زخمزبان داعی��هداران انقالبیگ��ری و حزباللهیگری!
خودم شاهد بودم در واپس��ین روزهای دههی  ۸۰همسر شهیدی که

شهیدش ش��هره به #قلم بود ...اصال بگذار نام ببرم! بسیج کوفتی یکی
از دانشگاههای زهرماری ،همسر شهید س��یدمرتضی آوینی را دعوت
کرد روی س��ن و مجری بیشعور برداش��ت گفت که البته ما ایشان را
«س��خنگوی ش��هید آوینی» نمیخوانیم! حاال مگر بندهی خدا ادعا
کرده بود که من سخنگوی سید ش��هیدان اهل قلمم؟! طرفه حکایت
اینجاست :با این سطح نازل از ش��عور ،جلوی بزرگان میایستند و از
زمین و زمان انتقاد میکنند! یقین دارم که بسیجی کاردرست امروز هم
شناخته باشد این تشکلنشینهای محروم از ادب را! چیزی که عوض
دارد ،گله ندارد :صدالبته ما هم هیچ تشکل بسیجی در هیچ دانشگاهی
بهخصوص ته��ران و امام صادق را ،نه س��خنگوی بس��یجیان جادهی
اردیبهش��تی اهواز به خرمش��هر میخوانیم ،نه حتی خیلی مرتبط با
بلباسیها و بیضاییها! این تشکلها بیش از آنکه در نژاد شهدا باشند،
بسیج احمدینژادند! بسیج سوراخهای یک زنبیل قرمز ،نه خون سرخ
شهدا! و قدرمس��لم #اهلل دقیقا و عمیقا همان چیزی است که بعضی از
این حزباللهیهای ما فاقد آن هس��تند! پس تکلیف فقط روی دوش
همسران شهدا نیست؛ ما نیز باید وظیفهی خود را بدانیم و در درجهی
نخست از #خدا برای خودمان #ش��عور بخواهیم! دعایی کنم ،آمینی
بگوییم و برویم سروقت گفتوگو؛ خدایا! به حزباللهیهای ما اهلل...

