سعیده نبیلو (دختر شهید واالمقام مصطفی نبیلو) در گفتوگو با روزنامهدیواری حق از خاطراتش با پدر میگوید

به دلم افتاده بود که این آخرین نگاه است

درسوریه ،پدرم برای قرآن خواندن ،عوض استفاده از چراغ چادر ،از چراغقوهی شخصیاش استفاده میکرد
دو سالی که به شام اعزام شده بود ،بابا موفق شد پنجاه بار قرآن را ختم کند

کوثر مرادی :دخترها از همان سالهای ابتدایی
تولدش�ان یاد میگیرند قوی باشند .آنها مادر
بودن را با مادریکردن برای عروسکهایشان
تمرین میکنن�د و بزرگتر که میش�وند ،برای
پدرشان مادری میکنند .گویی دخترها #مادر
به دنیا میآیند .در ذات آنهاس�ت که با #س�کوت فریاد بزنند
دلتنگیهایشان را و زمانی که کاس�هی صبرشان لبریز شده و
بیقراری امانشان را بریده ،خم به ابرو نیاورند و مانند روزهایی
که شادند #لبخند بزنند ،موهایشان را ببافند و هر کار دیگری
که به هنگامهی شور و شعف میکنند ،انجام دهند .آری! آنجا
که بحث #ایمان و #اراده به میان میآید ،این مظلومترین دختران
وطن ،مثل عقیلهی بنیهاش�م ،ندای «ما رأيت اال جميال» س�ر
میدهند تا مبادا اشکش�ان جلوی اغیار س�رازیر شود .اینان
بهراس�تی خلف راس�تین عمهی س�اداتاند و به ارث بردهاند
#حی�ا و #غی�رت را از اولین بان�وی مدافع حرم بلک�ه در نبود
پدر ،پاسداری کنند حرم امن خانه را .واهلل هنگامی که دختری
دلتنگ پدر میشود و در گوش�هی اتاق با عکسهای بابا خود را
#آرام میکند ،کربال تکرار میشود و این رقیهی ارباب است که
با نوازشهایش تسکین دل بیقرار ایتام شهدا میشود .شگفتا!
درس�ت زمانی که دخترانش�هدای عرصهی مقاومت در حال
تحمل سختترین رنجها و تمرین جانکاهترین زجرها هستند،
عدهای پا روی وج�دان آلودهش�ان میگذارند ک�ه« :مدافعان
حرم برای پول رفتهاند!» ش�ما بگویید قیمت دوری یک دختر
از پدرش چقدر اس�ت؟! قیمت تکتک لحظههای شیرینی که
باید پدر کنار دخترش باشد و نیس�ت؟! قیمت تکتک قطرات
اش�کی که به خاطر امنیت من و ش�ما از چش�مان دختر شهید
جاری میشود؟! قیمت تا سحر بیدار ماندن و نجوا با قاب عکسی
که سخن نمیگوید؟! برای دهمین شمارهی روزنامهدیواری حق،
سراغ دختر شهیدی رفتم که دلتنگیاش را #شکر میکرد .شکر
برای عاقبت بهخیری پدرش .خانم سعیده نبیلو (دختر شهید
مصطفی نبیلو) که هنوز جش�نتولد بیستسالگی را نگرفته،
داغدار ع�روج ملکوتی پدری ش�ده ک�ه همهی م�ا امنیت این
روزهایمان را بر این دهانهی آتشفش�ان ،هم مدیون شهادت
این پدریم و هم بدهکار صبوریهای این دختر.
حق:خانمنبیلو! بفرماییدساکنکجا هستید؟
من ساکن قم هستم.
حق :فرزند چندم خانواده؟
فرزند سوم و آخر.
حق :چند خواهر و برادرید؟
یک خواهر و یک برادر دارم؛ خواهرم فرزند اول و برادرم فرزند دوم.
حق :چه سالی ازدواج کردید؟
شهریور سال  ١٣٩٢عقد کردیم و مرداد  ١٣٩٣جشن عروسی گرفتیم.
حق :با همسرتان چگونه آشنا ش�دید و ازدواجتان به چه صورت
بود؟
دوست مشترک مادرم ،دو خانواده را به هم معرفی کردند و باعث آشنایی
ما ش��دند .خواس��تگاری و مراحل ازدواجمان هم کامال به صورت سنتی
پیش رفت.
حق :چه شد تصمیم گرفتید با یک طلبه ازدواج کنید؟
همسر خواهرم #طلبه بود و من زندگی طلبگی را با همهی سختیها و البته
خوبیهایش از نزدیک دیده بودم .همین موضوع در انتخابم بسیار مؤثر بود.

حیاط مسجد که با ایشان خداحافظی کنیم .با توجه به جو حاکم آنجا،
حق :فرزندتان چه سالی به دنیا آمد؟
پسر اولم  ۱۸بهمن  ۱۳۹۶به دنیا آمد و انشاءاهلل پسر دومم همین روزها هیچ نشد راحت ایشان را بغل کنم و ببوسم؛ ولی تا زمانی که ماشینمان راه
بیافتد ،نگاهم به بابا بود و به دلم افتاده بود که انگار این نگاه ،نگاه آخر است.
به دنیا میآید.
حق :چه زمانی و در کدام منطقه ایشان به شهادت رسیدند؟
حق :فرزندتان زمان شهادت پدرتان به دنیا آمده بود؟
زمان شهادت پدرم من ششماهه باردار بودم و #محمدصالح سه ماه بعد از روز  ۲۹مهر  ۱۳۹۶پدرم در منطقهی المیادین سوریه به شهادت رسیدند.
حق :هنگامی که خبر شهادت پدر را شنیدید ،چه حسی داشتید؟
شهادت پدرم به دنیا آمد.
حسم قابل وصف نیست .فقط تا زمانی که برویم معراج و پیکر پدرم را ببینم،
حق :نام ایشان را چه کسی انتخاب کرد؟
اسم پسرم را زمانی که هنوز پدرم به شهادت نرسیده بود ،خودم و همسرم امید داشتم که شاید اشتباهی شده باشد.
انتخاب کردیم .زمانی که اسم محمدصالح را به خانواده گفتیم ،پدرم گفت :حق :کدام ویژگی پدرتان س�بب ش�د راه ش�هادت برای ایشان
هموارتر شود؟
«اسم زیبایی است .انشاءاهلل هم محمد باشد و هم صالح».
بابا به قدری ویژگی خوب داشت که نمیدانم کدامش را بازگو کنم .پدرم
حق :از تجربهی مادری برایمان بگویید؟
به نظر من بزرگترین و مهمترین اتفاق زندگی هر زنی ،مادرشدن اوست .فوقالعاده مهربان ،خانوادهدوست ،میهماننواز و خوشبرخورد بود .روی
مادر شدن وظیفهی س��نگینی است که بابتش خدا را ش��اکرم .تا قبل از حقالناس حساس��یت زیادی داش��ت؛ به طوری که یکی از همرزمانش
تولد پسرم ش��اید گاهی درک نمیکردم که یک مادر برای رشد و تربیت میگفت« :ش��بها برای قرآن خواندن ،عوض اس��تفاده از چراغ چادر ،از
فرزندش چقدر زحمت میکشد و چقدر مادرها فداکارند .البته این حس چراغقوه شخصیاش استفاده میکرد» .پدرم دو سالی که به سوریه اعزام
مادرانهی من با حسرت نبودن پدرم همراه است .من باردار بودم که پدرم شده بود ،پنجاه بار قرآن را ختم کرده بود.
به شهادت رسید .خیلی برایم سخت بود .درس��ت سه ماه بعد از شهادت حق :اگ�ر روزی همس�رتان هم بخواه�د به جبه�هی نبرد حق
علیه باطل برود ،به ایش�ان اجازه
پدرم محمدصالح به دنیا آمد .به جهت
میدهید؟
روحی واقعا دوران سختی را گذراندم.
بله حتما! دعا میکنم عمری مجاهدت
در تکتک لحظههای مادریام ،زمانی
کند و عاقبتش ختم به شهادت شود.
که پسرم کار جدیدی یاد میگیرد و یا
حق :به پسرتان چطور؟
شیرینکاری انجام میدهد ،جای خالی
برای یک مادر خیلی س��خت است که
پدرم را حس میکنم و اذیت میشوم
از پارهیتنش بگذرد اما وقتی میدانی
ولی دوباره خ��دا را ش��کر میکنم که
آخر ای��ن راه ،عاقبت بهخیری اس��ت،
ایشان عاقبت ب ه خیر شد و به آرزویش
درست سه ماه بعد از شهادت پدرم محمدصالح
دلت آرام میش��ود .پس��رم هنوز سه
رسید.
به دنیا آمد .ب�ه جهت روحی واقع�ا دوران
ساله است و خیلی از مسائل را متوجه
حق :پدرتان چه زمانی به س�وریه
س�ختی را گذراندم .در تکت�ک لحظههای
نمیشود اما با همین سن کم ،هر وقت
اعزام شدند؟
مادریام ،زمانی که پس�رم کار جدیدی یاد
ما #نماز میخوانیم ،کنارمان میایستد
پدرم اولینبار بعد از شهادت پسر عمهام
و پابهپای ما نماز میخواند .برایش مهر
میگیرد و یا شیرینکاری انجام میدهد ،جای
شهید «مس��عود عس��گری» تصمیم
و تس��بیح جدا تهی��ه کردهایم .صدای
گرفت به س��وریه برود و س��ال ۱۳۹۴
خالی پدرم را حس میکنم و اذیت میش�وم
اذان را که میش��نود ،ب��دون آنکه ما
به
اولین اعزامش بود .ایشان کال چهار بار
ولی دوباره خدا را ش�کر میکنم که ایش�ان
حرفی بزنیم ،چ��ادرم را برایم میآورد
مجروح
سوریه اعزام شدند .دفعهی اول
عاقبت ب ه خیر شد و به آرزویش رسید
و میگوید« :مامانی نم��از بخونیم!» تا
شد و توفیق جانبازی در راه دفاع از حرم
حاال به لطف خدا سه بار کربال رفته که
عمهی سادات نصیبش شد .بعد از مدتی
که حال پدرم مساعد شد ،دوباره برای رفتن به سوریه اقدام کرد و هر بار که دوبارش سفر اربعین بوده.
میرفت ،حدود دو ماه طول میکشید که باز گردد .اما دفعهی آخر ،بعد از حق :تا به حال شده که از رفتن پدرتان دلگیر شوید؛ به حدی که
بگویید کاش هیچوقت نمیرفت و شهید نمیشد؟
یک ماه به #شهادت رسید.
حق:چگونهگفتندکهمیخواهندبهسوریهبروندوواکنشخانواده دلگیر که زیاد میشوم اما هیچوقت نگفتهام ای کاش نمیرفت .چون عاقبت
بهخیری پدرم میارزد به تمام تنهاییهایم.
چه بود؟
ایش��ان اول با مادرم در میان گذاش��ته بودند و زمانی که رضایت مادرم را حق :وقتی خیلی دلتنگ میشوید ،چه میکنید؟
گرفتند ،کارهای اولیه را انجام داده و س��پس به ما گفتند که میخواهند میروم سر مزارش��ان و درد و دل میکنم و با عکسها و فیلمها خودم را
به سوریه بروند .همهی ما مخالف بودیم اما ایشان چنان ما را متقاعد کرد آرام میکنم.
که هیچ کداممان حرفی برای گفتن نداش��تیم .پ��درم میگفت« :وقتی حق :میگویند که دخترها باباییترند؛ بهخصوص که شما تهتغاری
دشمنانمان روی کفر خودشان پافشاری میکنند ،چرا ما روی ایمانمان خانواده هم بودید! چگونه خودتان را متقاعد کردید که دیگر پدر
بر نمیگردد؟
پافشاری نکنیم؟»
حق :چه زمانی احس�اس کردید که پدرتان رنگ و بوی شهادت درست است که پدرم کنار ما نیست اما شهدا زنده هستند و من واقعا حضور
پدرم را در زندگیمان حس میکنم .در خیلی مواقع ایشان در خواب ،خبری
گرفته؟
خیلی سخت بود که بخواهم به این فکر کنم که روزی ایشان کنار ما نباشند .به ما دادهاند و یا به خوابم آمدهاند و گفتهاند« :چرا بیقراری میکنی؟ من
اما دفعهی آخر ،ش��ب س��وم محرم بود که پدر را دیدم .ما باید به سفری که همیشه به فکر شما و پیش شما هستم!» اگر پدرم به مرگ طبیعی از
میرفتیم و همان شب میخواستیم راه بیفتیم .پدرم مسجد بودند .ما رفتیم دنیا میرفت ،قطعا هم من و هم خانوادهام نمیتوانستیم تحمل کنیم این
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داغ سنگین را اما همین که ایشان با شهادت از دنیا رفتند ،خودش برایمان
دلگرمی است.
حق :مس�یر مصاحبه را عوض کنیم! از سختیها و شیرینیهاى
زندگی طلبگی برایمان بگویید.
شیرینی زندگی طلبگی همان سختیهایش است .یکی از این سختیها
سفرهای تبلیغی است که با وجود دوری از خانواده و مشکالت اقامت در
روستا و ...تجربهی واقعا شیرینی است .در این سفرها شرایطی پیش میآید
که با افراد مختلف و آداب و رسوم متفاوت آشنا میشوی و با هر سنی ارتباط
صمیمانه برقرار میکنی .این واقعا لذتبخش است.
حق :چه شد که تصمیم گرفتید در س�ن شانزدهسالگی ازدواج
کنید؟
عقیدهی پدرم بود که ازدواج در سن کم ،هم برای دخترخانمها و هم برای
آقاپسرها #بهتر است .البته اجبار و فش��اری روی من نبود .در آن سن به
اندازهی االن ،ش��رایط را درک نمیکردم اما االن بعد از هفتسال زندگی
مشترک به این نتیجه رسیدهام که ازدواج در سن پایین خیلی بهتر است
و دو نفر زودتر میتوانند در مس��ائل زندگی با یکدیگر به توافق برس��ند و
شخصیت اجتماعیشان به مرور با هم رشد کند.
حق :به چه کارهایی بیشتر عالقه دارید؟
به کارهای هنری مثل تریکوبافی ،دوخت عروسکهای نمدی و خیاطی
عالقه دارم.
حق :کتاب یا مجله و روزنامه هم میخوانید؟
بله! اهل #مطالعه هستم .پسرم هم تا میبیند من کتابی دستم میگیرم،
دفتر نقاشی یا کتاب داستانش را میآورد و کنارم مینشیند به هنرآفرینی.
حق :بیشتر چه کتابهایی میخوانید؟
زندگینامهی شهدا ،کتاب تربیت فرزند ،رمان و...
حق :بهترین کتابی که خواندهاید؟
انتخاب سختی است؛ چون در هر موضوعی کتابی وجود دارد که بهترین
است اما جدیدترین و بهترین کتابی که اخیرا خواندهام «نخل و نارنج» بوده.
حق :چقدر در روز برای فضای مجازی وقت میگذارید؟
تنها اوقات فراغتم را صرف فضای مجازی میکنم.
حق :برای آشپزی چطور؟
آشپزی کار روزمرهی هر خانمی است و من هم هر روز وقت زیادی را صرف
این کار میکنم.
حق :کدام غذا را بهتر درست میکنید؟
این سؤالی است که دیگران باید به آن پاسخ بدهند.
حق :از نظر همسرتان کدام غذا را بهتر درست میکنید؟
همهی غذاها را!
حق :از چه سنی سراغ آشپزی رفتید؟
از شانزدهسالگی و شروع دوران عقد سعی کردم آشپزی را یاد بگیرم .گاهی
اوقات ،مادرم آشپزی را یادم میداد و گاهی پدرم.
حق :به سفر عالقه دارید؟
بله! من و همسرم خیلی اهل مسافرت هستیم.
حق :بیشتر دوست دارید به کجا سفر کنید؟
دوباره سوریه .خیلی دلتنگ حرم حضرت زینب هستم.
حق :خاطرهای از سفر قبلیتان به سوریه به یاد دارید؟
ماه آخر بارداری بودم که برای س��فر به س��وریه تماس گرفتند که اگر
ش��رایطش را دارید ،مدارکتان را تکمیل کنید .دودل نبودم؛ هرچند
رفتنم واقعا ریس��ک بود ،ولی اگر نمیرفتم ،میدانستم که شاید دیگر
تا آخر عمرم چنین سفری روزیام نشود .سفر بینظیری بود و به لطف
خدا به س�لامت رفتیم و به س�لامت هم برگش��تیم و دو هفتهی بعد
محمدصالح به دنیا آمد.

