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عطیه س�اکنی« :خدا بهخیر کند! باز چه خوابی برایمان دیده این
جولیا که از م��ن میخواهد روز ولنتاین با او به کافیش��اپ بروم!» زیر
لب این را گفتم و از آنجایی که س��رم برای آش��نایی بیشتر با جولیا و
بحثهای چالشیاش درد میکرد ،خیلی س��ریع به پیامش که گفته
بود« :فردا با هم بریم کافیشاپ؟» جواب مثبت دادم! خواستم برایش
بنویسم« :از دوست یک اش��ارت ،از من به س��ر دویدن» اما دیدم هم
زیادیاش میشود و هم اینکه اصال متوجه این شعر نخواهد شد؛ چرا
که #فارسی بلد نیست! فلذا بس��نده کردم به اینکه« :حتما! فقط بگو
کی و کجا!» البته نه اینجوری ،بلکه انگلیس��ی! خیلی خوش ندارم با
بهرهی بیجا از عبارتهای التین وسط متنی که مزین به حروف زبان
شیرین فارسی است ،محصول بس��ی رنج حکیم طوس را لوث کنم! یا
خودم را برای خواننده ل��وس کنم که من #انگلیس��ی بلدم! یعنی که
یعنی! آن قبلیها هم در متنهای قبلی ،از س��ر ناچ��اری بود و اال من
اصالتا خراسانی ،علیالقاعده باید ارادت بیشتری به حضرتین #فردوسی
و #فارسی داشته باشم که دارم! دلم را در سی کیلومتری مشهدالرضا
جا میگذارم و از همین جا -نه! از همان جا ...این هم نشد! اصال با قلبی
چسبیده به پنجرهفوالد سلطان جان و جهان -به #آقا سالم میکنم و
با نم اشکی در گوشهی چشم ،برمیگردم به متن...
بله! حدس میزدم که جولیا بخواهد درب��ارهی ولنتاین و تاریخچهی
آن صحبت کن��د و احتماال تش��ویقم کند ک��ه این روز را با همس��رم
جش��ن بگیریم .خودم را آماده کرده بودم تا در جواب به توضیحات و
توصیههایش بگویم ک��ه ما در تقویممان روزی داریم به نام «س��الروز
ازدواج حضرت فاطمه س�لاماهللعلیها و حضرت علی علیهالس�لام»
که صد تا روز عش��ق مثل روز ولنتاین به گرد پای آن هم نمیرس��ند!
تازه با خودم گفتم برای محکمکاری روز س��پندارمذگان را هم برایش
توضیح میدهم و این را هم میگویم که چنان خون آریایی خالصی در
رگهای من و همسرم جاری است که روز ازدواجمان مصادف شده با
روز سپندارمذگان! و از قضا این روز فقط چند روز بعد از ولنتاین است!
در نتیجه هرطور حساب کنی من و همسرم دیگر هیچجوره نیازی به
خرس و ش��کالت روز ولنتاین نداریم و جان عزی��زت در این یک قلم
دست از سر ما بردار!
صبح فردایش یعنی صبح روز ولنتاین ،جولیا همراه یکی از دوستانش
آمد دنبالم .به یکی -دو تا کافیشاپ سر زدیم اما بهخاطر روز ولنتاین
پر بودند و نتوانس��تیم جای خالی در آنها پیدا کنیم و بنشینیم .گویا
بهخاطر ش��لوغی اینروز باید از قبل میز رزرو میکردیم .رفتیم همان
کافیش��اپی که گاهی با همسرم میرویم آنجا؛ میش��ود گفت تنها
کافیش��اپ بهدرد بخور ش��هرمان که خوشبختانه آنروز میز خالی
داشت...
جولیا و دوستش قهوه سفارش دادند و من هم همان همیشگی! یعنی
چای بابونه .یک کیک قلبی هم به مناسبت #ولنتاین گرفتیم! منتظر
بودم جولیا از ولنتاین صحبت کند و م��ن هم جوابهای آمادهکردهام
را تحویلش بدهم ،اما در یک حرک��ت رونالدینیویی غافلگیرم کرد! از

عبدالرضا س�اکنی :دخترم عطیه جان! کار سادهای نیست بخواهم
برای تو بنویس��م .برای تو که جان منی و اکنون بیش از یکسال است
که از نزدیک ندیدمت .همیش��ه گفتهام که تو ب��رای من یک عطیهی
الهی بودی! چرا که خداوند با تولد تو آرزوی مرا که ش��کل گرفتن یک
خانوادهی کامل با داش��تن دو دختر و دو پسر بود ،برآورده کرد و جان
تازهای به من بخش��ید .قبل از تولدت ،ش��مایل نازنینت را در خوابی
دیدم و چند س��ال بعد ،وقتی چهار س��اله بودی و م��ن در فرودگاه به
استقبال نیمهی زنانهی خانواده آمدم ،تو را دقیقا در همان هیأت دیدم
و با جرقهای خواب پنج س��ال قبلم را از نظر گذراندم .چهرهات ،مدل
موهایت و حتی پیراهن تنت همانی بود که در خواب دیده بودم! آنروز
که بع��د از یکهفته دلتنگی و دوری به اس��تقبالت آمدم و در آغوش
گرفتمت ،هیچ فکر نمیکردم که  ۲۱سال بعد باید برای خداحافظی در
آغوشت بگیرم و برای یک سفر طوالنی بدرقهات کنم و خودم را آماده
کنم برای ماهها و حتی سالها دلتنگی و دوری .چه بگویم از عشق پدر
و دختریای که در وصف نگنجد! حاال سه سال است که دیگر در کنار
ما نیستی و هنوز هم مثل روز اول جایت همهجا و همیشه خالی است.
مخصوصا وقتی که اسمی ،خاطرهای ،آدرسی ،شمارهتلفنی یا هرچیز
دیگری را فراموش میکنیم! نه فقط ما که همهی فامیل اینجور مواقع
یادت میافتند! همه صبر میکنند تا ساعت به وقت آمریکا صبح شود
و تو از خواب بیدار شوی تا سؤالشان را از تو بپرسند! من و مادرت اما
دلمان میخواهد تو مثل قدیم بیدرنگ از همان توی اتاقت بلند آن
اسم یا خاطرهی فراموشش��ده را بگویی و ما هم مثل همیشه بگوییم
آخر این چه حافظهی عجیب و غریبی است تو داری که همهی اسمها
و هم��هی خاطرات را ب��ا جزئیات ثب��ت میکند و هیچچی��ز را از قلم
نمیاندازد! دلمان برایت تنگ اس��ت و وقتی میبینیم دوستهایت و

فهمیدم که اصال بهخاطر حجابم من را انتخاب کرده جولیا

ساقدوش قالبی
توی کیفش دو تا الک خاکس��تری و صورتی که یک کاغذ یادداش��ت ملیت و نژاد و دینهای مختلف و با ظاه��ری متفاوت انتخاب کند که
به آنها وصل ب��ود درآورد و بیهیچ مقدمهای گفت« :س��اقدوش من البد جنبهی تبلیغاتی بهتری داشته باش��د .به جولیا گفتم« :دربارهی
میش��ی؟!» جا خوردم! با خودم گفتم ساقدوش چه ربطی میتواند به پیشنهادت فکر میکنم و تا شب خبرت میکنم».
ولنتاین داشته باشد؟! بعد هم مگر عروسی جولیا چند ماه پیش نبود؟! وقتی آمدم خان��ه ،فهمیدم ک��ه این پیش��نهاد را به س��تاره (یکی از
یعنی دوباره میخواهد #عروس شود که دنبال #ساقدوش میگردد؟! و دوس��تان ایرانیمان) هم داده .با س��تاره همفکری کردیم و قرار ش��د
یعنی آنقدر کفگیرش به ته دیگ خورده که دنبال ساقدوش باحجاب پیشنهاد جولیا را قبول کنیم .گفتیم میرویم دیگر ،هم فال است و هم
تماشا! اما راس��تش دلم با این قضیه
میگردد؟! به کاغذ یادداش��تی که به
صاف نبود! پیش��نهاد را قبول کردم
الکها وصل شده بود نگاه کردم .روی
اما همچنان نسبت به آن دلچرکین
آن هم نوش��ته بود« :عطیه! میش��ه
ی که یاد طریقهی
بودم .مخصوصا وقت 
ساقدوش من بشی؟ از طرف جولیا».
آشنایی کمی عجیب و غریب جولیا با
جولیا که چهرهی متعجب��م را دیده
همسرش «دیوید» میافتادم!
بود ،باالخره به خودش زحمت داد و
چند ماه قبلش در عید نوروز جولیا و
لب به سخن گشود! برایم توضیح داد
دیوید را به خانهم��ان دعوت کردیم.
که ماجرا از چه قرار است و اصال ربطی
از آداب و رس��وم س��ال ن��و گفتیم و
به ولنتاین ندارد! از توضیحات جولیا
س��فرهی هفتس��ین را نشانش��ان
فهمیدم که مجموعهی «فلوش��یپ
از توضیح�ات جولیا فهمی�دم که مجموعهی
دادی��م .آنها هم برای م��ا از نحوهی
دانشجویان مسیحی دانشگاه» یعنی
«فلوشیپ دانشجویان مسیحی دانشگاه» هر
آشناییش��ان با هم گفتند؛ از اولین
همان برگزارکنن��دهی طرح «همیار
سال یک عروس�ی صوری برگزار میکند تا
قرار مالق��ات متفاوتش��ان! جولیا و
زبان» هر س��ال یک عروسی صوری
غیر آمریکاییها با مراس�م عروسی به سبک
دیوی��د در کش��ور اردن با هم آش��نا
برگزار میکند تا غی��ر آمریکاییها با
شوند.
آمریکایی و آداب و رس�وم آن آشنا
ش��ده بودند؛ در نزدیکی مرز سوریه.
مراسم عروسی به س��بک آمریکایی
جولیا گفت :عروس و داماد مراسم امسال من
میگفتند آنجا مشغول کمکرسانی
و آداب و رسوم آن آشنا شوند .جولیا
و همسرم دیوید هستیم و من دلم میخواهد
به پناهجوی��ان س��وری و پیگیر امور
گفت« :عروس و داماد مراسم امسال
که یکی از  ۸ساقدوشم تو باشی
آنها بودند .گوی��ا اولین قرار مالقات
من و همسرم دیوید هستیم و من دلم
جدیشان روی پشتبام ساختمانی
میخواهد که یکی از  ۸ساقدوشم تو
در نزدیکی مرز اردن و س��وریه بوده.
باشی!» (در یک عروس��ی آمریکایی
«م��ا اولین ق��رار عاش��قانهمان را در
عروس و داماد هرکدام  ۸س��اقدوش
دارند!) گفتم« :جولیا! من حجاب دارم .»...حرفم را ناتمام گذاش��ت و ش��رایطی برگزار کردیم که دود انفجارات واقع در سوریه را از روی آن
جوری که معلوم بود از قبل پیشبین��ی این حرفم را کرده ،جواب داد :پش��تبام میدیدیم!» آنها این را با ذوق و شوق میگفتند و ما مات و
«آره میدونم .قرار نیست کار خاصی انجام بدی .فقط قراره قبل از ورود مبهوت به آنها نگاه میکردیم .تصور آن صحنه برایمان غمناک بود.
عروس به کلیس��ا و اجرای مراسم عقد ،همراه  ۷س��اقدوش دیگه وارد کمی هم شبیه فیلمها بود :قرار مالقات عاش��قانهی یک دختر و پسر
سالن بشی و در جایگاه مخصوص بایس��تی تا مراسم عقد انجام بشه ...آمریکایی زیر دود انفجار ...و چند متر آنطرفتر از بمب و موشکهایی
رنگ لباس س��اقدوشها هم قراره مش��کی باش��ه ».فهمیدم که اصال که روی س��ر مردم میریزد! اینکه دقیقا در اردن چه میکردند و چه
بهخاطر حجابم من را انتخاب کرده .میخواست ساقدوشهایش را از سازمانی آنها را فرستاده بوده آنجا را نمیدانم! این را هم نمیدانم که

پدر ،عشق ،دختر
حتی همسایههایمان برای دیدن دوبارهات
بیتابی میکنن��د ،دلتنگتر میش��ویم!
دوستان قدیمیات هر وقت ما را میبینند
از گذش��تهها میگویند؛ از خاطراتشان با
تو در اردوهای ورزش��ی و مسابقات قرآن و
انرژی و روحیهای که در آن سفرها به آنها
میدادی .از روزهای قدیم که میگویند ،من
یاد روزیکه برای اولین بار چادر را به عنوان
حجاب خ��ودت انتخاب ک��ردی میافتم.
وقتی س��یزده -چهارده س��ال داشتی و در
مدرس��های درس میخواندی که فضایش
با چادر چندان س��ازگار نب��ود! اما یکروز
به مادرت که هس��تی من وابسته به اوست،
گفتی که دلت میخواهد حجاب برتر یعنی
چادر داشته باش��ی .بدون اینکه کسی تو
را مجبور کن��د؛ و این برای م��ن و مادرت
بسیار مس��رتبخش بود .اکنون هم خدا را
ش��کر میکنیم و به تو افتخار میکنیم که
در آنسوی دنیا دس��ت از عقیده و ایمانت
برنداش��ته و بلکه با عزمی راسختر در کنار

همسر همراه و همفکرت صابر عزیز ،به
روشنگری و اشاعهی مفاهیم متعالی
اس�لام اهتمام میورزی و ب��ا تحمل
نامالیم��ات و ب��ه جان خری��دن زخم
زبانها سعی میکنی چهرهای واقعی
از اسالم ناب را در سرزمین و حکومتی
که پیرایههای خشونت و عدم آزادی را
به آن نسبت میدهند ،بنمایانی .چنان
ک��ه امیرالمؤمنین علی علیهالس�لام
میفرماید« :المؤمن کالجبل الراس��خ
التحرک��ه العواصف» .نوش��تههایت را
در جری��دهی وزین «ح��ق» خواندم و
لذت ب��ردم .خداوند را ش��اهد و ناظر
ب��دان و از گفتن حقای��ق هیچ ترس و
واهمهای نداش��ته باش .بدان که خدا
همهی تالشهای��ت را میبیند و اجر
آن را خ��ود میپ��ردازد .همانطور که
خود او در قرآن فرموده است« :من جاء
بالحس��نئ فله خیر منها و هم من فزع
یومئذ آمنون».

آیا مثل اغلب آمریکاییها -تحت تأثیر رسانه -از اتفاقات دنیا بیخبرند
یا دس��تکم در زمان حضورشان در اردن خبر داش��تند که چه کسی
آن بمب و موشکها را روی سر کودکان س��وری میریزد! جواب این
سؤالها را نمیدانم اما در ظاهر اینطور به نظر میرسد که افرادی مثل
جولیا -که سفرهای زیادی به کشورهای غرب آس��یا ،از اردن و عراق
گرفته تا فلسطین اشغالی دارند -از اخبار واقعی بیاطالعند و صرفا برای
کارهای انساندوستانه و فعالیتهای خیرخواهانه تربیت شدهاند .هدف
و انگیزهشان این اس��ت که به مردم مظلوم دنیا کمک کنند و اشتیاق
زیادی هم برای اینکار دارند .آمریکا اس��ت دیگر! دلش میخواهد از
یک طرف مردم را بزند بکشد و از طرف دیگر برای کمک به بازماندهها
انسانهای خیر تربیت کند جان خودش! یاد قرار مالقات جولیا و دیوید
و مسائل جانبیاش که میافتادم ،از اینکه پیشنهاد ساقدوش شدن را
قبول کردم پشیمان میشدم اما دیگر چارهای هم نبود .صورت خوشی
نداشت که بخواهم زیر حرفم بزنم.
مراس��م عروس��ی در آمریکا در دو بخش برگزار میش��ود .اول مراسم
عقد را -معموال در کلیس��ا -انجام میدهند و بعد میروند سراغ رقص
و پایکوبی و غیره! اگر مراس��م عقد را بخواهند در کلیسا برگزار کنند،
معموال کلیسایی را انتخاب میکنند که خودش باغ یا سالن مخصوصی
برای بخش دوم مراسم عروسی داشته باشد .روز عروسی صوری (۲۳
فوریهی  )۲۰۱۹طبق قرار قبلی ،یکس��اعت زودتر از ش��روع مراسم
در کلیس��ا حاضر ش��دیم .س��اقدوشهای دیگر آفریقای��ی و چینی و
عرب بودند .برای ما ساقدوشهای مش��کیپوش(!) توضیح دادند که
چطور قبل از ورود عروس ،از در ورودی کلیس��ا یکییکی به ترتیب و
با فاصلههای مشخص وارد ش��ویم و راهروی بین نیمکتهای کلیسا
را طی کنیم تا برسیم به قس��مت جلویی کلیسا که در سمت چپ آن،
داماد و ساقدوشهای داماد ایس��تاده و منتظر ورود عروسند .مراسم
شروع شدو ما طبق برنامه وارد کلیسا ش��دیم .بعد از اینکه ما جلوی
سن کلیسا و در سمت راست آن ایس��تادیم ،عروس و پدرش دست در
دست هم وارد سالن شدندو از همان مسیری که ما آمدیم ،راهرو را طی
کردند و رسیدند به جاییکه داماد ایس��تاده بود .پدر ،دست دخترش
را در دست داماد گذاش��ت و بعد هم یک نفر برای آنها خطبهی عقد
را خواند .قسمت جالب مراسم شستوشوی پای عروس در یک تشت
بود که باید بعد از خواندن خطبهی عقد توس��ط داماد انجام میش��د!
بعد از این مرحله که کمی طوالنی ش��ده ب��ود ،ازدواج را در یک دفتر
ثبت کردند و عروس و دام��اد هم پای آن را امضا زدن��د .بدین ترتیب
آداب و رس��وم مراس��م عقد با همهی جزئیات آن اجرا ش��د و کار در
کلیس��ا به پایان رس��ید! اهل دلهایش به مجل��س دوم رفتند و من
هم که از قبل گفتهبودم از ش��رکت در قس��مت دوم مراسم معذورم،
ضمن آرزوی خوشبختی برای آن نوع��روس و داماد قالبی(!) از آنها
خداحافظی کردم و در حالیکه اولین تجربهی س��اقدوش ش��دن را
در یک عروس��ی آمریکایی آنهم از نوع صوری کس��ب ک��رده بودم،
به خانه برگشتم!

دخترم! عزیزم! جانم!
برای��ت ش��عری را مینویس��م که قیص��ر امینپ��ور ب��رای دخترش
سروده:
بوی بهار میشنوم از صدای تو
نازکتر از گل است گل گونههای تو
		
ای در طنین نبض تو آهنگ قلب من
ای بوی هر چه گل نفس آشنای تو
		
ای صورت تو آیه و آیینهی خدا
حقا که هیچ نقص ندارد خدای تو
		
صد کهکشان ستاره و هفت آسمان حریر
آوردهام که فرش کنم زیر پای تو
		
رنگینکمانی از نخ باران تنیدهام
تا تاب هفت رنگ ببندم برای تو
		
چیزی عزیزتر ز تمام دلم نبود
ای پارهی دلم که بریزم به پای تو
		
امروز تکیهگاه تو آغوش گرم من
فردا عصای خستگیام شانههای تو
		
در خاک هم دلم به هوای تو میتپد
چیزی کم از بهشت ندارد هوای تو
		
همبازیان خواب تو خیل فرشتگان
آواز آسمانیشان الیالی تو
		
بگذار با تو عالم خود را عوض کنم
یک لحظه تو به جای من و من به جای تو
		
این حال و عالمی که تو داری برای من
دار و ندار و جان و دل من برای تو
		

