زینب طهرانیمقدم :برای نوشتن از زندگی پدر و
مادرم ،باید مثل همهی قصههایی که مادربزرگها
تعریف میکنند ،با «یکی بود و یکی نبود» شروع
کنم؛ مادرم بود اما پدرم هیچوقت خدا ،خانه نبود.
ما آنروزها علت نبودنه��ای او را نمیدانس��تیم و گاهی آنقدر
#بهانه میگرفتیم که مادرم ساعتها برای سرگرمکردن ما #وقت
میگذاشت .یادم هست که در دفترچهی نقاشی کوچکمان ،سی
تا بطری بزرگ نوشابه میکشید و میگفت« :تا بطریها را #رنگ
کنید ،بابا هم #زنگ خانه را میزند و از راه میرس��د!» ما شبهای
بلند زمستان را تا دیروقت #بیدار میماندیم به عشق دیدن پدری
که نمیآمد ،نمیآمد ،نمیآمد؛ وقتی هم که میآمد ،ما داشتیم روی
دفترهای نقاشی ،خواب پادشاه پنجم از هفتپادشاه را میدیدیم!
شاید هم خواب شیرین موش��کهای کاغذی را میدیدیم! همان
خوابی که بعدها فهمیدیم پدر برای تحقق مدل واقعیاش ،از ما دور
بود؛ آنقدر دور که به خاطر دارم وقتی یکی از روزهای کالس دوم،
مقابل مدرس��ه ،او را کنار مادرم دیدم ،خیلی تعجب کردم! مزهی

دارم از نامههایی حرف میزنم بینهایت عاشقانه

یلدای طهرانی

شیرین آن گردش کوتاه خانوادگی که با نمنم مالیم باران پاییزی
هم همراه شده بود ،تا همین امروز زیر زبانم مانده...
با وجود اینکه پدرم حضور پررنگی در خانه نداش��ت اما مادرم
همان کارگردان و نویس��ندهای بود که خوب میدانست چطور
باید با سکانسهای جذاب و قصههای ش��یرین ،ما را که عاشق
پدرمان به دنیا آمده بودیم ،همچنان عاش��ق پدرمان نگه دارد.
پدری که نقش اول و قهرمان همهی قصههای کودکیمان بود.
همان ضمیر سوم شخص غایبی که حرف اول را در خانه میزد و
نظرش برای ما محترم و خاطرش بینهایت #عزیز بود .تماشای

صبوری ،رضایت ،عالقه ،احترام ،تعامل و عشق نابی که بین پدر و
مادرم جاری بود ،همیشه در زندگی برای من درس بزرگی بوده.
مادری که هیچگاه گله نمیکرد ،خسته نمیشد و نگرانیهایش
را به ما منتقل نمیکرد .او با صبوری محض ،حجم سنگین فراق
را در اوج جوانی تحمل میکرد؛ نه از سر انجام وظیفه ،بلکه به
احترام عشق و تعهدی که هر دو به آن #پایبند بودند .گواه این
عشق و تعهد؛ همان نامههایی است که در اوج قلهی محبت برای
هم مینوشتند و مادرم با وسواس خاصی ،آنها را در امنترین
جای خانه نگه میداشت تا وقتی #بزرگ شدیم ،بدانیم چرا هر
دو با وجود عالقهی زی��اد به همدیگر ،قبول ک��رده بودند اغلب

روزهای #جبهه و #جنگ را جدا از ه��م #زندگی کنند! دارم از
نامههایی حرف میزنم بینهایت عاشقانه ،بینهایت مهربانانه،
بینهایت دوستداشتنی ،بینهایت زیبا و بینهایت صاف و ساده
که در آنها هیچ خبری از #گله و #ش��کایت نبود؛ تزریق روح
امید و میل توکل بود اما با چاشنی دلتنگیهای ناتمام! ماللی
نیست! «ماللی نیست جز دوری شما!» بروید خودتان بخوانید
و این س��خن مرا قضاوت کنید! تعدادی از این نامهها در کتاب
«خط مقدم» منتشر شده...
پدر و مادرم در بهترین سالهای زندگیشان ،از دغدغههای مادی
دل کندند و با #خدا معامله کردند .خداوند هم برایشان سنگتمام
گذاش��ت و عزت #دنیا و #آخرت را به آنها داد .من یقین دارم ما
جوانها هم میتوانیم مثل شهدا ،مثل آدمهایی که جنگ ،آنها را
ساخت و روح آنها را بزرگ کرد ،مرام شهدایی داشته باشیم و مسیر
جهادی خودمان را بهویژه در حوزهی #خودکفایی و #خوداتکایی با
قوت و همت ادامه دهیم .انشاءاهلل...
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