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و پرواز به من دســت میداد .بیان احساساتم در
زمان کتابت قرآن غیر ممکن است .هر چه بگویم
بســان موجی اســت که از تالطم و آشوب بسیار
زیاد کف اقیانوس به سطح آن رسیده .فاصله بیان
تا واقعیتی که بر من گذشــته بــه اندازه آن موج
سطحی تا تالطم است».
ن آســانیها هم
شــروع کار کتابت قرآن به ای 
نبود .وقتی تصمیمش را مطرح کرد «نمیشود»
و «نمیتوانی»های زیادی شــنید .امــا نهایتاً با
استفتا از علمای اسالم اجازه این کتابت را گرفت؛
«بشــارت کتابت قرآن توسط زن مسلمان ایرانی
به جامعه جهانی اسالم» پاســخنامه استفتا بود
و برای نخســتین بار یک زن اجازه خوشنویسی
کردن قرآن را هم از علماي دینی و هم از استادان
خوشنویسی دریافت کرد.
اما کار این بانوی خادم قرآن با قرآن به کتابت
مرتبه اول ختم نشــد .او سه مرتبه دیگر نیز تمام
ســی جزء قرآن را خوشنویسی کرده است .کاری
کــه درطول تاریخ کمتر مردی موفق به انجام آن
شده است .یک کتابت را به موزه امام رضا(ع) اهدا
کرده و کتابت دیگری که ســه زبانه است منتشر
شــده .ترجمه و مقدمــه این قرآن ســه زبانه را
طاهره صفارزاده انجام داده است .اما خوشنویسی
تابلوهای قرآنی اثر دیگر اوســت .هر جزو در یک
تابلو با یک شیوه متمایز و به یک رنگ خاص.
مقصودی برکات ویــژه روی آوردن به کتابت
قرآن را بارها در زندگی شــخصی و حرفهایاش
مشاهده کرده است و از زمانی که بچه شش ماهه
و چهارســاله را در خانه میگذاشت و به تدریس
خوشنویســی میرفت و هنگام برگشت خانه را
آرامتر از همیشــه ميیافت و زمانی که در کارها
گرهی میافتاد ،او این کرامات را هیچ وقت شانس
خود نداسته است« .من این اتفاقات را دستگیری
کســی دیدم که میخواهد دســت کسی را که
صادقانــه کاری انجام ميدهد بگیــرد .پیامهایی
از طرف کسی که دســتگیر دیگران است .پیغام
خدا را در شــکوفا شــدن یک گل در بارش یک
قطره باران و در آرامش یک پسر بچه پرشیطنت
میشود دید».
شاهنامه ،تاریخ مکرر عشق به ایرانزمین
ملیتگرایــی و تعصــب بیچــون و چــرای
مقصودی به کشور را میشود در سکوت و تفکرش
بعد از صحبتهایش در مورد جنگ شنید .حسی
که با کتابت شاهنامه آن را به منصه ظهور گذاشته
اســت .خوشنویســی کردن  6000بیت به زبان
شاید ساده بیاید ولی در عمل چنان کار سنگینی
بود که برای مقصودی با هیچ کدام از کتابتهای
دیگرش قابل مقایســه نیست .همزمان با دومین
کتابت قرآن دســت به خوشنویسی این کار زد و
به قول خودش در ســایه دومین کتابت قرآن بود
که شاهنامه سرانجام پذیرفت 9 .سال از سالهای
اوج جوانی و زندگــی مقصودی در زندگی کردن
با اســطورههای ایران گذشت .در کتابت شاهنامه
حس میهنپرســتی چنان بر روح او مســتولی
میشد که با فاجعهای نظیر مرگ سیاوش يا مرگ
ســهراب خود به خود توجه و حواسش به مفهوم
کلمات جلب میشد و نه به کیفیت ارائه خط.
صحبت کردن از شاهنامه برایش جذاب است و
با حرارت لحظات ناب نگارشش را تعریف میکند.
طوری که جمالتش در ذهن شــنونده ثبت شود،
میگوید« :شاهنامه تاریخ مکرر ایران زمین است.
چه در قسمت اساطیری و چه در پهلوانی ،تاریخ
سه هزار ســاله ایران در گوشــ ه گوشهاش دیده
میشد ».و لحنش هنگام بیان این کلمات طوری
است که گویی خود این سه هزار سال را از پیش
چشم گذرانده .وقتی صحبت از زنان شاهنامه به
میان میآید ،میگوید :همهشــان را دوست دارم
چرا که زن در شاهنامه نماد عاشق شدن ،خالصه
و تمام زیبایی ها در ایران است« .تعبیری در مورد
شــاهنامه وجود دارد که در روایتهای آن از ابتدا
تا انتها ملیت بر تمام داستان چتر باز کرده است.
تنها در یک جا ملیت تحتالشــعاع قرار میگیرد

پادشاه خطه خطیم
صفحه خط قلمرو ماست

فریبا مقصودی تا ســالها پس از کتابت دســت به خوشنویسی تابلو نزد،
چرا که همیشــه دوســت داشــت تابلویی را که به معرض نمایش میگذارد
نمایانگر عمق کارهای او باشــد .برای همین پس از دو بار کتابت دیوان حافظ
برای نخســتين بار کار خوشنویسی تابلو را به صورت جدی آغاز کرد« .عشق
ماحصل این تالش است .تابلو عشق نتیجه تفکر عمیق و دراز مدت در ابیات
حافظ و مدتها قلم زدن این اشــعار بوده اســت و در این تابلو تمامی اشعار
حافظ که در آنها واژه عشق آمده است خوشنویسی شدهاند.
تابلو «صبح و سپیده» اثر دیگری است که در آن تمامی اشعار شاهنامه را
که واژه صبح دارند خوشنویسی شدهاند .چرا که او معتقد است فردوسی کسی
بود که بیداری را به ملت ایران ارزانی کرد و چه نمادی برای بیداری شــیواتر
از صبح .در تابلو گلســتان از هر باب دو حکایت به خوشنویسی در آمدهاند و

در تابلو خیام تمامی رباعیات او بر صفحه نقش شدهاند .ترکیب بندی بینظیر
فرم و رنگ در این تابلوهای خوشنویسی ثمره سالها کار مداوم ،ذوق هنری و
هوش ریاضی مقصودی است .بهگونه ای که بی آزار شیرازی در مورد تابلوهای
او گفته اســت عالوه بر زیبایی در خط و ســطح و رنگ درک خوشــنویس
از بطــن متونی کــه آن ها را خطاطی کــرده نیز در ایــن تابلوها به وضوح
مشهود است.
مقصودی این تابلوها را در نمایشگاه های متعدد داخلی و خارجی از شرق
دور از مالزی و اندونزی تا ســوریه ،ترکیه ،مغرب ،تونس و الجزایر و سوئد و
اتريش و انگلیس به نمایش درآورده اســت .چیزی که در این نمایشــگاه ها
جالب توجه بود حیرت زدگی مخاطبان بود از اینکه یک زن مســلمان ایرانی
دست به خوشنویسی هایي چنین بیبدیل زده است.
تحت الشــعاع قرار گرفتن همه کارها در برابر کارهای قرآنی نکته دیگری
بود که همه به آن اذعان میکردند «هر جا که قرآن باشد همه چیز زیر سایه
آن خواهد رفت و این در ید قدرت هیچ کســی نیســت ».مقصودی آخرین
نمایشگاهش را چندی پیش در زادگاهش –کرمانشاه -برپا کرد تا باز هم این
شــهرهای به قول او حاشیه کشور باشند که سختی ها را بردوش میکشند و
با وجود اینکه زادگاهش بود آخرین جایی بودکه توانســت آثارش را در آنجا
به نمایش در آورد.

که مســأله عشق پیش میآید .هیچ کدام از زنان
شاهنامه ایرانی نیستند با این حال عاشق ایران و
اســاطیر ایرانی میشوند .اگر زن را نماد زیباترین
موجود بدانیم در شاهنامه تمامیزیبایی ها عاشق
ایران شدهاند».
«دســت و پنجه نرم کردن با خوشنویســی
شــاهنامه به تنهایی کار دشــواری بود و نیاز به
تغییر را احســاس میکردم» امــا تغییر برای او
که زندگیاش را با ســر زلف خطــوط گرهزده از
دایــره صفحه خط فراتر نمیرود .برای همین هم
در زمان کتابت شــاهنامه به کتابــت «رباعیات
خیام»« ،مناجات حضرت علی» و تابلوهای دیگر
میپردازد .تا اینکه ســرانجام ســال  87کتابت
و تطبیــق و چاپ این شــاهنامه نفیس به اتمام
میرســد .کتابی در هزار صفحــه که هر صفحه
 56بیــت را در خود جای داده با مقدمهای چهل
صفحهای از خالصه داستان های شاهنامه که به
دست هنرمندان تذهیب شده است.

شــاید فکر کنید خب تــا همینجا هم کمتر
کسی از عهده چنین کتابتی بر میآید و احتماالً
فعالیتهــای بانو مقصــودی در همین محدوده
مانده اســت .اما این طور نیســت .دو بار کتابت
دیوان حافظ ،گلستان و بوستان سعدی ،رباعیات
باباطاهر ،رباعیات خیام ،اشعار ابوسعید ابوالخیر،
گزیده مثنوی و شرح عاشورا در یک هزار صفحه،
مناســک حج و خطبه حضرت الزهرا دیگر آثاری
اســت که او در این ســالها به فارســی و عربی
خوشنویســی کرده و به چاپ رسیدهاند .در زبان
کردی نیز او نخستین کســی است که دست به
خوشنویسی اشعار شاعران کرد زبان کرده است.
دیوان پرتو کرمانشــاهی ،وحدت کرمانشــاهی،
سیدیعقوب و صالح ماهیدشتی ،میرمحمد صالح
حســنی و حدیقه سلطانی (مجموعه اشعار) در 6
جلد نخستین کتابتهای او هستند که تمامیشان
را در چنــد ســال آغازین کارش خوشنویســی
کرده اســت .تمامیاین دیوان های شعر را دکتر
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صحبت کردن از شاهنامه
برایش جذاب است و با
حرارت لحظات ناب نگارشش را
تعریف میکند .طوری که جمالتش
در ذهن شنونده ثبت شود،
میگوید« :شاهنامه تاریخ مکرر
ایران زمین است .چه در قسمت
اساطیری و چه در پهلوانی ،تاریخ
سه هزار ساله ایران در گوشه
گوشهاش دیدهمیشد ».ولحنش
هنگام بیان این کلمات طوری است
که گویی خود این سه هزار سال را
از پیش چشم گذرانده

محمدعلی سلطانی ،همسر مقصودی جمع آوری
کرده است .کسی که از ابتدا مشوق و مکمل او در
این زمینه بود.
صداقت راز آرامش زندگی خانوادگی
احترام و عالقهای که به همســرش دارد حتی
موقــع صحبت کــردن درباره او نیــز نمود پیدا
میکند .این احتــرام در کمال برابری و عشــق
صورت گرفته اســت که سبب شده هر کدامشان
در حوزه فعالیت های خود به موفقیتهای ماندگار
دســت پیدا کنند .خانم مقصودی که در بسیاری
از آثارش نخســتین و بهترین است و محمدعلی
ســلطانی نیز یکی از مجموع ه کتابهایی که در
زمینه تاریخ کرمانشاه به نگارش درآورده ،سال 75
کتاب سال کشورمان شده است .مقصودی دلیل
این توازن در زندگی خانوادگی و اجتماعی را جز
همراهــی و همدلی نمیداند و مادرانه برایمان از
راز مدیریت زندگی خانوادگیاش میگوید« .هیچ
عامل بیرونی باعــث به لــرزه در آوردن زندگی
نمیشود اگر جوانها از همسرانشان سوءاستفاده
نکنند ،بگذارند هر دو مستقل باشند با هم همراه
باشــند و به هم دروغ نگویند .اگر کسی با همراه
خودش واقعاً همراه باشد و ارزش های همدیگر را
ارزش بدانند با رعایت حقوق خانوادگی به حقوق
اجتماعی هم خواهند رســید » او مدیریت زن را
در خانه روند درست و طبیعی زندگی میداند و با
این حال میگوید زن ســاالری و مرد ساالری در
خانه شان معنا ندارد.
ســما دختر بزرگ این خانواده فرهیخته بعد
از تحصیل در رشــته نقاشــی در دانشگاه هنر به
انگلستان رفته و شــرق شناسی میخواند و سها
پسرشــان جامعه شناســی خوانده اســت .فریبا
ی ک ه داشــته
مقصودی با وجود همه مشــغلههای 
تربیت فرزندان را بزرگتریــن هنر میداند .برای
همین هم هست که به یاد ندارد زمانی فرزندانش
از مدرسه آمده باشند و او در منزل نباشد20 .سال
مدرس خوشنویسی بوده و از وقتی بچهها بزرگتر
شــدند کالسها را طوری تنظیم کرد که خللی
در زندگــی آنها بهوجود نيايد و بعدتر هم خود را
وقف کتابت کرد و  15ســالی است که از تدریس
دست کشــیده اســت .زمانی روزی  10ساعت
کار خوشنویســی انجام مــیداد اما االن کمتر
تــوان این کار را دارد .با ایــن حال برنامه ثابت
سحرخیزی اش ترک نشده است .هر روز  4صبح
پیش از خوانــدن نماز و مهیا کردن صبحانه یک
صفحه قرآن کتابت میکند «کسی که صبح را به
زندگیاش نیاورد خود به خود برکت زندگیاش را
خط زده است».
تفریحــات فریبا مقصودی بیشــتر به دیدو
بازدیــد از قوم و خویش و مطالعه و تماشــای
فیلم خالصه میشــود« .وقتی دوست داشتید
کاری بکنیــد عالقه شــما و کار شــما خودش
میشــود تفریح و از آن لذت میبرید« ».زن در
گذرتاریخ» آخرین کتابی است که خوانده ،او به
فعالیتهای زن در طول تاریخ بسیار عالقهمند
اســت .تماشــای فیلمهای ســینمایی از دیگر
عالقهمندیهای اوســت و فیلمهــای برگزیده
جهان همیشه در فهرست تماشایش قرار دارند.

