حاال دیگر روزنامهدیواری «حق» هم برای خودش تحریریه دارد

چای حقپهلو

فاطم�ه تق�وا :تم��ام خ��رداد را درگی��ر امتحانات
ب��ودم و این ذهن مش��غول ،اجازهی نوش��تن به من
نمیداد .فقط هر وقت فرصتی پیش میآمد ،سری به
اینستاگرام میزدم و از صفحهی «باشگاه نویسندگان
ح��ق» متنهای دوس��تان را میخوان��دم و با خودم
میگفتم« :خوشا به حالش��ان که هنوز هم قلمش��ان جان و فرصت
نوش��تن برای روزنامهدیواری را دارد!» یادم میآید در کتابی خوانده
بودم« :برای خشکش��دن قلم یک نویس��نده ،کافی است خودش به
این فکر کند که دیگر نمیتواند بنویس��د» .من بهش��دت از این ماجرا
ترس داشتم .ه ر روز با خودم تکرار میکردم« :این روزها تمام میشود،
میگذرد ،م��یرود و تو دوباره پش��ت میزتحریرت مینش��ینی ،متن
مصاحبه را ویرایش میکنی ،از شهیدان مینویسی و با دلنوشتههایت

سررس��یدهای زیادی را پر میکنی!» و سعی میکردم با این حرفها،
نگذارم اندکجوهر مانده در قلمم از بین برود و به روزهای خشکسالی
برگردد! ولی راستش را بخواهید ،واقعا دلم برای نوشتن تنگ شده بود؛
از همه بیشتر برای تحریریه! نگویید« :ش��ما که تحریریه ندارید» که
دلم میگیرد! چون روزنامهدیواری ما تحریریهای دارد به وسعت ایران!
بهتر بگویم؛ به وسعت جهان! من روزها و شبها و حتی نصفشبهای
زیادی را در دفتر روزنامه ،سرگرم نوشتن مطالبم بودهام .حتی گاهی
اوقات وعدهی س��حری ماه رمضان و افطارهایم را هم همانجا ،پشت
میزم میخ��وردم .خودمانیم ،چه دوس��تانه و مهرب��ان کنار هم جمع
ش��دهایم ...کمکم داریم تبدیل به رفقای چندین س��اله میشویم که
با هم همکاریم؛ مینویس��یم ،میخوانیم ،یاد میگیریم ،یاد میدهیم،
نقد میکنیم ،نقد میش��ویم و در دفتر روزنامه #چ��ای میخوریم و

خس��تگی در میکنیم .حاال ش��ما هی بیا بگو« :تحریریهتان یکنفره
و مخصوص حسینقدیانی اس��ت و همهی این حرفها توهم و خیال
است!» لطفا اشتباه نکنید! مهم من هس��تم که میدانم در کدام اتاق
دفتر روزنامهدیواری «حق» برای شمارهی هشتم مصاحبه با «سجاد
س��امانی» را گرفتهام؛ چند بار در ق��وری نه چندان خوش��گل دفتر،
چای خوشرنگ دم ک��ردهام؛ چند بار وقتی مش��غول ویرایش مطلب
بودهام ،پای حرف دل خانم س��میرا چوبداری -که از شیطنت دو پسر
کوچکش تعریف میکرده -نشس��تهام؛ چند بار از خانم عطیه ساکنی
خواستهام غرب خیالانگیز را آنگونه که بهواقع هست ،بدون سانسور
برایم شرح دهد؛ چند بار و در کدام صندلی و میز تحریریه ،از «فاطمه
عباسعلیزاده»ی عزیزم خواس��تهام از خاطرات «عزیز» برایم بگوید؛
چند بار جناب س��ردبیر در همان دفتر روزنام��ه ،ضیافت افطاری برپا

کردهاند و چند بار میهمانی گرفتهاند! بله! مهم من هس��تم که حساب
اینها هنوز در دستم هست .به قول سهراب سپهری« :چه خیالی ...چه
خیالی .»...این خیاالت واقعیتر از واقعیت ،اسباب حال خوب من است.
حاال شما باور نکن! اما واقعا بچههای «حق» بچههای باصفایی هستند!
چ کجا شبی ه آنها پیدا نمیشود .مثال فکر کن خانم چوبداری ندیده
هی 
و نش��ناخته برای من کامنت میگذاشت« :موفق باشی دوستجان!»
یا مثال خانم ساکنی از آنس��ر دنیا ،فیلم اجرای مرا تحسین میکرد و
مینوشت« :خیلی خوب بود!» من نه آنها را میشناخت م و نه تا به حال
دیده بودمشان! اما بهنظرم نوشتههای ما ،ما را به اندازهی کافی برای هم
توضیح داده ،آشنا کرده ،در یک مسیر گذاشته و نهتنها این ،بلکه میان
بوده است! خدا حفظ کند این
خود نوشتهها نیز سفرهی درد و دل پهن 
خانوادهی عجیب و دوست داشتنی #حق را...
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اسالم واقعی همان دینی است که زعمایش بارها در وصف دختران خود از عبارت «فداها ابوها» استفاده کردهاند

نقاشی حاجقاسم داس نداشت

شأن نزول آیهی «بأی ذنب قتلت» را که فریاد خشم خدا علیه زنده به گورکردن زنان و دختران بود ،فراموش نکنیم
س�میرا چوبداری :اگر بخواهیم جایگاه دختران را
در ادیان و مذاهب دیگر نگاه کنی��م ،میبینیم که در
تمدن کلدانیان و آش��وریان ،س��الی یکبار دخترانی
را که پا به سن زناشویی گذاش��ته بودند هر یک را بر
حسب زیبایی ،به نرخی میفروختند .در سراسر آفریقا،
ارزش زن از یک تخممرغ کمتر بود! زیرا اگر تخممرغها در دس��ت زنی
میشکست ،به اعدام محکوم میشد! در استرالیا ،زن حکم حیوانی اهلی
را داشت که فقط برای شهوترانی ،حمل بار و تولیدنسل به کار میرفت
و در دوران قحطی او را میکشتند تا گوشتش را بخورند! مظلومیت زن
در دوران پیش از ظهور اسالم به حدی بود که در برخی قبایل ،مادر را
با نوزاد دختر ،زنده به گور میکردند و این ش��دت جهالت آن دوران را
میرساند .قرآن کریم به سنت غلط مملوک بودن زن پایان داد و فرمود:
«ای کسانی که ایمان آوردهاید ،برای ش��ما حالل نیست که زنان را به
اکراه به ارث ببرید» .کم نیس��تند الگوهایی از زنان و دختران الهی که
مس��یر تاریخ را تغییر دادند و تمدنساز ش��دند ،اندیشهپرور گشتند و
راه خوب زیستن را آموختند .در سیرهی اهل بیت ،فاطمهی معصومه
را داریم که در دوران عدم دسترسی آسان به حضرت موسیبن جعفر،

این بانوی بصیر و روشنضمیر -با وجود سن کم -جوابگوی سئواالت
و شبهات شیعیان ش��دند .امام هفتم وقتی از این موضوع مطلع شدند،
فرمودند« :فداها ابوه��ا ...پدرش به فدایش» .این همه در حالی اس��ت
کهدر دوران جاهلیت ،وقتی پ��دران را به تولد دخترانش��ان خبردار
میکردند ،صورتشان از فرط خشم و اندوه سیاه میشد و نوزاد را تنها
به جرم دختر بودن از زندگی س��اقط میکردند! اس�لام اما با آیههای
روشنی چون «بأی ذنب قتلت» نگرش خشن به دختران و زنان را تا حد
یک انقالب بزرگ ،اصالح کرد و پیامبر مهر و رحمتی را فروفرستاد که
در جمع بزرگان و در هر مجلسی به محض ورود دخترش ،تمامقد به پای
او بلند میشد ،حضرت زهرا را تکریم میکرد ،دستش را میبوسید و او
را نزد خود مینشاند .تاریخ فراموش نمیکند که رهبر امت اسالمی در
بالد جهل و تعصب در دل جزیرئالعرب بارها و بارها خطاب به دخترش
ی که زینت پدر
فرمود« :فداها ابوها» .کم نیس��تند ریحانههای بهش��ت 
ش��دند و «زینب» نام گرفتند .در اس�لام ،زن در جایگاه انسانس��ازی
اس��ت و در باالترین رتبهها و مدارج .عدم درک دقی��ق و فهم عمیق ما
از چند و چون بعضی از احکام اس�لام -که در نگاه غلط فمینیس��تها
به ضدیت با زن تعبیر میش��ود -بیانگر جهل ماست ،نه ضعف شریعت

نبوی .اسالم همیشه بهترین ستایشها را برای دختران دارد .تا جایی
که اگر جاهلی متعصب ،بیپسری را به پیامبر خدا خرده گرفت و به او
انگ ابتر بودن زد ،آیههای سورهی «کوثر» بود که روشنتر از نور باریدن
گرفت و وجود «دخت��ر» را «خیر کثیر» نامی��د .در مذهب ما ،مراجع
بلندباالی محاسنس��فید در مقاب��ل حضرت معصوم��ه -دختر جوان
موسیبنجعفر -سر تعظیم فرود میآورند و آن نگین بیمثال دهر را در
نهایت ادب ،تکریم میکنند و بر این باورن��د که رضای او مقدمه و بلکه
عین رضایت الهیاس��ت و او را یعنی یک دختر را واسطهی خود و خدا
میکنند که مغضوب نباشند .برگبرگ کتابهای روایی ما پر است از
احادیثی نظیر «پسر نعمت است و دختر رحمت ،و در قیامت خداوند از
نعمتها سؤال میکند که آن را چگونه و در کجا هزینه کردی اما برای
رحمت -که همان دختر است -حسنه و پاداش خواهد داد» .این یعنی
دختر «سند بهشتی شدن پدر و مادر» است .هنوز روی دیوارهای این
شهر حک ش��ده که امام خمینی فرمودند« :از دامن زن ،مرد به معراج
میرسد» .آری! تفکر یک ابرمرد انقالبی عارف سرد و گرم روزگارچشیده
که رهبر امت اسالم در آخرالزمان اس��ت ،این است که گذرگاه معراج،
دامن پاک زنان است .زن آنقدر جایگاه و رتبه دارد که انسانساز میشود.

آنقدر توانمند است که با تربیت وجدانهای بیدار و قلبهای رقیق شده
از نور ایمان ،حاجقاسم تربیت میکند ...که وقتی شنید دست دختران
ایزدی در آنسوی مرزها توسط حیوانهایی به اسم داعش بسته و اسیر
ش��دهاند ،تاب نیاورد و به رزمگاه رفت .برای دختران شهدا بغض کرد و
آغوش پدرانهاش را هرگز از آنها دریغ نکرد .سرداری که نامش لرزه در
دل داعش��یهای قاتل و خونخوار میانداخت ،مدادرنگی را در دست
مجروح از جنگاش میگیرد و دختر ش��هید را روی زانویش مینشاند
و برایش نقاشی میکش��د تا نکند دختر شهید فقدان پدر را حس کند،
اشک بریزد و آه بکشد! آری! در آموزههای دین اسالم آمده است« :اگر
پسر زمین خورد ،بگذار خودش بلند شود ولی مبادا که با زمین خوردن
دخترت لحظهای بایستی! بالفاصله او را در آغوش بگیر و ببوس که دختر
ریحانه است ،گل است» .اسالم فرموده که «اگر هدیهای برای فرزندانت
خریدی ،ابتدا ب��ه دخترت هدیه بده که قلب او ظریف اس��ت و رقیق».
اسالم ،ریحانههای بهشتی را میستاید و آنها را تکریم میکند .اسالم
دین عشق ورزیدن است ،نه داس کشیدن بر ریحانهها ،ولو آنکه خطایی
هم کرده باشند! مراقب باشیم که به اسم «غیرت» ناخواسته بر صورت
اسالم ،داس بلند نکنیم و شریعت را بدنام نکنیم...

من مادر تو هستم
اس��ماء محمدی :خبر تلخ بود،مثل تمام اخبار مش��ابه.
دختری به دست پدرش کشته میشود .دختر به خاطر
ش کشته میشود.
فرار چند روزه با یک پسر ،به دست پدر 
دختر به خاطر فرار چند روزه با یک پس��ر ،با داس توسط
پدر سر بریده میشود ...خبر هر روز کاملتر و سهمگینتر
میشد؛ آن چنان که دیگر هیچکس  -چه خودی و چه ناخودی  -نمیتوانست
بیتفاوت بماند .ناخودی لجنپراکنی میکرد و عقدهگشایی ،خودی توجیه و
گاهی هم تحلیل .مشکل کجا بود؟ نبود قانون اعدام برای پدری قاتل؟ حرف
مردم؟ جس��ارت دختر؟ اما من هیچکدام از اینها را علت تامهی این اتفاق
یدانم .البهالی اینهمه همهمه و سروصدا،بهترین واکنش ،واکنش کسانی
نم 
بود که از خودشان ترسیدند .از برخوردشان با دختران و پسرانشان ،از چگونه

بودن اعمالشان در هنگام خشم؛ خش��م از عزیزترین کس زندگیشان ...و
من نیز به دخترم میاندیشم .دختر هنوز متولدنشدهام .به اینکه هنگام تولد
او تکنولوژی چقدر پیشرفت کرده است و من چقدر ناتوانتر از سابق ،آرام و
نفسزنان به دنبال آن دویدها م اما او سرعتش بسیار بیشتر از من بوده .به اینکه
دخترم شاید من را مادر پیر متحجری بداند که دیگر آنچنان که باید از علم
روز سر در نمیآورد و گول زدنش مثل آب خوردن است! من از آن روز وحشت
دارم و در آن روز مستأصلترینم .باید چه کنم؟ در خانه حبسش کنم؟ همهی
لوازم ترسناک ناآشنا را از او بگیرم؟ پیش مش��اور بروم؟ کتاب روانشناسی
نوجوان بخوانم؟ التماس معلمهایش را بکنم که بیش��تر حواسشان باشد؟
چقدر احتمال دارد که هر کدام از این کارها دختر من را سر به راه کند؟ اصال
من به چه کسی میگویم «سربهراه»؟ اصال راه کدام است؟

ما در قرن  ۲1در جهانی که تکنولوژی محاصرهمان کرده و به زعم خودمان
باهوشترین و عاقلترین موجودات عالمیم ،از همیشه عاجزتریم؛از همیشه
عجیبتر،از همیشه مس��تأصلتر .و در هنگام این اس��تیصال به ریسمان
موجوداتی مستأصلتر از خودمان چنگ میزنیم .کسانی که تنها فرقشان با
ما برچسبهای «کارشناس» و «متخصص» و ...به پیشانیشان است و اگر
سری به زندگیشان بزنیم ،میبینیم از زندگی ما آشفتهتر است .بعد از فرض
آن روز ترسناک غیرقابل هضم،بعد دویدن حس عجز در تکتک رگهایم،
به یاد حرف استادی میافتم که میگفت« :شما تمام تالشتان را برای تربیت
آدمها بکنید اما بدانید که #رب خداست و شما اگر خیلی هنر کنید میتوانید
وسیلهی این پرورش باشید».

دخترکم!من آن روز قب��ل از هرکس و هرچیز به #خ��دا پناه میبرم .از
او طلب کمک میکنم و میخواهم بهترین راه برای تربیت تو را نش��انم
بدهد .من مادر تو هستم و تو عزیزترین منی ،اما پروردگار تو من نیستم.
خالق تو من نیستم .مالک تو من نیس��تم .من تو را به جای هر متخصص
و کارشناسی -که خود او هم هیچ از خودش ندارد و همه عجز است -به
صاحب هرچه هس��ت و هرچه نیست میس��پارم .چرا که هر تقالیی در
بستری غیر او،دس��ت و پا زدن در باتالق خواهد بود .شاید به این نتیجه
برسم که باید پیش روانشناس برویم،شاید کتابهای زیادی بخوانم .اما
سپردن تو به هر که غیر او،جز پش��یمانی و سردرگمی بیشتر ،نتیجهای
نخواهد داشت .شک ندارم.

