اولین تصویرم از مهرباناهللام همان خدای کودکی است

مثلث مشکی

فریده خورش�یدی :م�ادرم زن مؤمنی
اس�ت .از آنهایی ک�ه از کودکی کالس
قرآن و تجوید و احکام رفتهاند .از آنها
که جوانیش�ان را صرف آموختن قرآن
به یکی دو نس�ل بزرگتر از خودش�ان
کردهاند .تا آنجایی که حافظهی کودکیام یاری میکند،
مادرم همیش�ه نقش بزرگ�ی و مهربانی خدا را رس�م
میکرد .طوری که خ�دا در ذهن کودک من ،یک مثلث
(دقیقا یک مثلث) بود که ارتف�اع عمود به قاعدهاش تا
آسمان میرفت .رأس این مثلت ،صورتی بیضی شکل
نشسته بود که کاله پشمی درازی بر سرش داشت .من
داخل این مثلث را همیش�ه به رنگ مشکی میدیدم؛
شاید از چادر س�یاه مادرم الهام میگرفتم! صحبت از
آن روزهاست که من آنقدر بچه بودم که راه به راه سؤال
میکردم« :یعنی همه چیز را خدا آفریده؟ حتی این میز؟
حتی این صندلی؟ حتی این پنجره؟» س�نی نداشتم و
جوابدهی به سؤاالت من در همان حد «بله ،همه چیز را
خدا آفریده ،حتی این میز» باقی میماند تا در ناخودآگاه
ذهن کوچکم ،خدای عبامشکیپوشیدهی طویلم را در
حالی ببینم که ش�بیه به کارتون پت و مت اره به دست
چوب میبرد و چکش را بر سر میخ بیچاره میکوباند و
در انتها میز ساخته شده را پنهانی در حیاطی میگذارد
و م�یرود! اعت�راف میکنم ک�ه این س�ؤال و جواب تا
هفتسالگی به دنبالم بود تا روزی که از پنجرهی دلگیر
کالس «اول ب» که رو به حیاطخلوت مدرسه باز میشد،
من خود به چشم خویشتن دیدم که فراش زحمتکش
مدرسه (گاهی اوقات «بابای مدرسه» صدایش میزدیم)
نیمکتهای شکسته و زهوار در رفته را چکش میزند
و میخ میکوبد! نگاه من دور تا دور چرخید ولی رد پای
خدای مثلثی را ندید!
من هم�راه همیش�گی کالسهای درس م�ادرم بودم.
با ش�وق و ذوق روزهای هفته را از مادرمیپرسیدم تا
به ش�نبههای قرآنی برس�یم .البته خوراکیهایی که
از بقالی سر کوچه تهیهمیش�د ،نقش ویژهای در این
اشتیاق داش�ت .مادر همیش�ه صد تومان کف دستم
میگذاشت تا در انتخاب لواشک ،پفک مینو ،آدامس
پولوی خوشطعم و بو ،نوش�مک و شانس�ی دستم باز
باشد .از همان روزهای دوستداشتنی ،روزی را به یاد
میآورم که وقتی پالستیک حاوی تنقالتم در دستم بود
و اصرار داشتم مادر را از محتویات داخلش با هیجانی
الوصف مطلع کنم ،ش�دم چوب الی چرخ! مادر از راه
رفتن بازماند و افتادن همانا و س�وراخ شدن سر زانوی
شلوارش همانا! من سوراخ سر زانوی مادرم را درست
اواس�ط کالس ،بعد از اتمام طعامم دی�دم! در حالی که
مادر چهار زانو نشس�ته و مش�غول تدریس بود! و من
هیجانزده مدام صدایش میک�ردم؛ چادرش را از زانو

کنار میزدم و اش�ارهمیکردم که شلوارت پاره شده و
او در حالی که سعی میکرد تمرکزش را از دست ندهد،
چادرش را مجدد روی زانو میکش�ید و دس�تم را پس
میزد! اما من ،من ش�یطان تخس بازیگوش سربههوا
دوباره چادر را کنار میزدم و اشاره میکردم و ریزریز
میخندیدم!
تمام ط�ول کالسهای ش�یرین و خوش�مزهی قرآنی،
من مش�غول چپاندن تنقالتم در گوش�هی لپ بودم و
اگر زودتر از موعد تمام میش�د ،آنق�در در کالس فر
میخوردم که بان�ی آن خانه و محف�ل ترجیح میداد
اسباببازیهای نوهاش را در اختیارم بگذارد تا اینکه
با کلید ویترین بلورهای ش�یک و مجلس�یاش بازی
کنم! از همان کالسها بود که کمکم لحن قرآنی صلوات
فرستادنهای دستجمعی یا لحن دلنشین انعامخوانی
زنان�ه ب�ر جان�م نشس�ت! اندکاندک ش�یطنتهای
س�رکالس درس جایش را ب�ا میلبافتنیهای کوچک
سر انداخته با کاموای بنفش عوض کرد و گوشهایم به
نوایشان تیز شد.
مرثیهخوانیها در ذهن کوچک پنج سالهام به بازسازی
صحنه میرسید و من از همان خردسالی همزادپنداری
نامتعارفی با کودکی داشتم که کمسن و سالتر از خودم
بود؛ رقیه ...که وقتی روضهاش به گوش میرسید ،دلم
را کباب میکرد ،آخ�ر من نیز در کودک�ی گوشهایم
را س�وراخ کرده بودم ،س�ه بار! هی ه�م میرفت و من
دوباره با گریه روانهی دکتر ته پاس�اژ پروانه میشدم.
دست آخر عید س�الی زنعموی تناردیهام من را بین
پاهایش چپاند ،دس�ت چپش را از زیر س�رم درآورد و
با دست راس�تی که از باال غالف سرم کرده بود ،سوزن
بیصف�ت را از اینور گ�وش فروک�رد و از آنور گوش
درآورد و وقتی من را رها کرد ،تازه فهمیدم گوشهایم
دو پیالهی گداختهی آتشاند و از شدت سوزش حرارت
دارند! دیر فهمیدم چه شد! وگرنه قشقرقی بپا میکردم
که همانطور ظالمانه و آنی س�وزن به فلک شود و کف
پاهایش همچون گوشهای نازنینم ،پیالهی آتشین!
داش�تم میگفت�م ک�ه از هم�ان همزادپنداریه�ا و
تجسمات ،سیل اشک پاکی از چشمان خردسالم جاری
میش�د که گرچه بعد از روضهها از چشمهای مهربان
مادر ،خانومجلسهای و دوس�تان مخفی نمیماند ،اما
هیچ یک نمیدانستند در مخیلهی من چه گذشته و چه
صحنههای رعبآوری را به تماشا نشستهام!
اکنون من بیست و شش سالهام .هنوز هم اولین تصویرم
از مهرباناهللام همان خدایی اس�ت که ح�اال بزرگی و
مهربانیاش را بیشتر به چشمم رسانده؛ به قدری که در
نظرم سایهای است س�فید که من در خنکای وجودش
راه میروم ،میخوابم ،کار میکنم ،روزی میخورم ،نماز
میخوانم ،عاشق میشوم و زندگی میکنم...
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تو با همه #فرق داشتی
زهرا ش�فیعی :لطفا دیگر کس��ی نگوی��د که او
هم یکی بود مثل بقی��هی آدمها ،مث��ل خودت!
میخواهی��د دلداریام دهید که ناامید نش��وم
از رس��یدن به آن جایگاه بلند؟ اما ش��اید تلخی
واقعی��ت بتوان��د تلنگری باش��د برای��م ،حاال که
شیرینی حقیقت نتوانسته! من ،حرف راس��ت را خوشتر میدارم
و حرف راست را مادرم گفت ،آنوقتی که در وصف تو به یک جمله
بسنده کرد« :فرزاد با همه فرق داشت!» آری؛ تو با همه فرق داشتی
ولی نه از آن فرقها که از همان اول روی پیش��انیات نوشته باشند
«شهید» و چهرهی نورانیات از یک فرسخی نمایان باشد ،یا اینکه
وقتی به قد و باالیت نگاه کنند ،معلوم باشد که مال این دنیا نیستی!
از آن فرقها که وقتی کاری روی زمین مانده بود و همه به هم نگاه
ن دس��ت میکردند ،تو شتابان به سویش
میکردند و ایندست و آ 
میرفتی! از آن فرقها که تا دیگران میخواستند برای هر کاری ،دو
دوتا چهارتا کنند و منافعشان را بس��نجند ،تو انجامش داده بودی!

از آن فرقها ک��ه وقتی آقاجون آب میخواس��ت ،همه ب��ه تو نگاه
میکردند و تو ش��تابان میرفتی ب��رای آوردن آب! از آن فرقها که
وقتی مادربزرگ ،عمو را صدا میکرد که برود و دهتا نان لواش بگیرد،
عمو بدون اینکه نگاهش را از تلویزیون بگیرد ،تو را صدا میکرد و
خرید نان را به تو حواله میداد ،و تو باز هم ش��تابان میرفتی برای
انجام امر مادر ...از آن فرقها که تنها جایی که عصبانیتت را دیدند،
وقتی بود که یکی از اعضای خانواده کاهلنمازی میکرد! از آن فرقها
که از شدت مهربانی ،صبحها قبل از مدرسه میآمدی منزل ما که
برادرزادهی کوچکت را ببینی و ببوسی و بعد راهی مدرسه بشوی!
اما همین انسان به شدت مهربان ،وقتی با یک مارکسیست مناظره
میکرد ،برای اثبات #حق چنان شدت و غلظت و البته دقتی نشان
میداد که برای فرد مقابل راهی جز س��کوت باقی نماند! لطفا دیگر
کسی نگوید او هم یکی بود مثل بقیهی آدمها! چون تو با همه فرق
داشتی! با همهی خانوادهات ،با همهی مردم شهرت و با همهی آنها
که به جای شهید شدن ،مردن را انتخاب کردهاند...

