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یک زن ،یک قصه

فریبا مقصودی نخستین بانویی که قرآن کریم را کتابت کرده است

خوشنویسی
پناهگاه من است

همه چیز در نظم و آراستگی تمامعیار است .طوری که احساس میکنی برای هماهنگ کردن رنگها
محدثه طالبی
و ترکیببندی جزء به جزء لوازم منزل و اشیا و دکوراسیون مدتها زمان صرف شده است .چیدمان
همچنان که با اصالت اســت سیالیتی شبیه به آنچه در خطوط کارش جریان دارد ناخواسته چشمانت را هدایت میکند روی
دیوار .دیوارهایی که بخشی شان کتابخانههای سرتاسری هستند با کتابهایی نفیس و گرانقدر و آذین بندی شده با قابهای
هنری که کم از موزه و نمایشــگاه ندارند .قابهای یک متر در یک متر خوشنویســی و تذهیب شده که عظمتشان آدم را
مجذوب میکند و انعکاس تندیس ها و لوح های افتخار و تقدیر جهانی در قاب ها ارزششان را چند برابر میکند .اینجا خانه
یکی از هنرمندترین و خوش صحبت ترین بانوان ایرانی است و البته خانوادهای اهل ذوق و فرهنگ و اندیشه.

فریبا مقصودی که اردیبهشــت ماه امسال به
پاس  35سال تالش در عرصه هنر اسالمی و قرآن
برگزیده هفتمین همایش تجلیل از بانوان قرآنی
شد .کسی که نخستینهای بسیاری را پشت نام
خویش دارد .نخستین زنی که اجازه کتابت قرآن
گرفته است و قرآن را با خوشنویسی کتابت کرده
است .نخستین کسی که خوشنویسی نستعلیق را
به شیوه عثمان طه برای کتابت قرآن به کار گرفته
است .نخستین بانویی که تمامی ابیات شاهنامه را
خوشنویسی و کتابت کرده است و نخستینهایی
دیگر.
بــا ته لهجه کــردی طوری برایمــان تعریف
میکند که انگار همین دیروز برایش اتفاق افتاده
اســت .با تصویر ســازیهایی بدیع از آن روزگار،
گفته بودند شهر را خالی کنند ،چرا که کوچه به
کوچهاش در تیررس موشکهای زمین به زمین
قرار داشــت ،وقتی برگشتند بجز گربه های الغر
نزار هیچ جنبندهای در شــهر دیده نمیشد .هیچ

چیز از خانه و زندگیشــان نمانده بود .هیچچیز
به معنای واقعی کلمــه .تخریب صد در صد .این
درحالی بود که فقط  5ماه از زندگی مشترکشان
گذشته بود .در همه این گیرو دارها میزکار و قلم
و دوات مأمــن فریبای  23ســاله بود« .خصیصه
هنر این اســت که به شــما در مقابل هر سختی
و ناراحتــی و گرفتاری پناه میدهد .برای من هم
در طول این ســالیان خوشنویســی همین نقش
را داشــته .خوشنویســی کام ً
ال هنری انتزاعی و
عرفانی اســت ،در خوشنویسی هر نقطهای را که
میگذاری از یک مبدأ به مقصدی میپیوندی که
مبدأ و مقصد همه انسانهاست ».این چالشها و
سختیهای زندگی در کرمانشاه در زمان جنگ به
همراه نگاه مردساالر جامعه و حق خوریهایی که در
تمام این سالها و تاکنون بارها شاهدش بود سبب
نشد لحظهای از هدف و عالقهاش فروگذار کند« .اگر
سختی انســانی را از پا در نیاورد و از آن ورطه سالم
بیرون آید حتماً انساني قویتر خواهد شد».

خوشنویس وقتی متنی را
کتابت میکند معمو ً
ال
غرق در کیفیت ارائه خط است،
اما من زمان کتابت قرآن به
هیچ وجه در کلمات و شکل
حروف غرق نمیشدم ،تنها
حالتی از خلسه و پرواز به من
دست میداد .بیان احساساتم
در زمان کتابت قرآن غیرممکن
است .هر چه بگویم بسان
موجی است که از تالطم و
آشوب بسیار زیاد کف اقیانوس
به سطح آن رسیده است
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این شــاگرد ســختکوش و ممتاز ریاضی که
رؤیــای تحصیل در رشــته معماری را در ســر
داشــت ،بهخاطر انقالب فرهنگی و تعطیل شدن
دانشــگاهها بهصورت اتفاقی به خوشنویسی روی
آورد و از محضر استادانی نظیر ابوالفضل عطوفی و
معینالکتاب در کرمانشاه بهره برد .اتفاقی که کل
جریان زندگیاش را تغییر داد .مهارت و استعداد
فریبا مقصودی در خوشنویســی به حدی بود که
در چند سال اول آموزش به درجه ممتازی رسید
و بعد از آن ازدواج با کســی که ادیب و اهل فضل
بود ،حضور زبان و ادبیات و خط را در زندگیاش
جاودانه کرد .با این حال تا ســالها بعد از اینکه
خوشنویســی حرفه و بخش مهمیاز زندگیاش
شــد ،هنوز گاهی فکر میکــرد چرا االن به جای
خوشنویســی کردن در حال تحصیــل در علوم
ریاضی در دانشگاه نیســت؟ اما همه این شک و
تردیدها یک بار برای همیشــه رخت بر بســت و
مطمئن شــد او نیســت که این مسیر را انتخاب
کرده اســت بلکه خود ،اوست که توسط حضرت
دوست انتخاب شــده و این زمانی بود که کتابت
قرآن کریم را به انجام رساند یعنی سال .1377
رشتهای برگردنم افکنده دوست
فریبا مقصودی نخستین بانویی است که قرآن
کریم را خوشنویسی و کتابت کرده است .آن هم
با خط نستعلیق ،عروس خط های اسالمی .پیشتر
یک بار قرآن توسط استاد خوشنویسی امیرخانی
به نستعلیق ایرانی نگاشته شــده بود اما ویژگی
ممتاز قرآن خوشنویســی شــده به دست فریبا
مقصودی این است که به شیوه عثمانی نستعلیق
را به کار برد ه اســت .به گونهای که همانند قرآن
معروف عثمان طه هر صفحــه با اتمام آیه پایان
میپذیرد .از این جهت خوانش این قرآن چه برای
فارســی زبانان و چه برای اعراب بسیار آسان و از
طرف دیگر بسیار زیباست .هرچند خوشنویسی به
این شیوه با این دقت و مطابقت دادن  600صفحه
با رســم الخطي دیگر کار بسیار دشواری بوده که
مقصودی از آن بهعنوان تجربه ای شیرین و دلپذیر
یاد میکند؛ «خوشــنویس وقتی متنی را کتابت
میکند معموالً غرق در کیفیت ارائه خط اســت،
اما من زمان کتابت قرآن به هیچ وجه در کلمات و
شکل حروف غرق نمیشدم ،تنها حالتی از خلسه

