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پشتصحنهی «حق» به روایت حق

جور استاد

حسین قدیانی :فوت #عزیز نبود ،شمارهی « ۸حق» تا االن منتشر شده بود ولی
خب! به زودی ش��اهد بی��ش از صد صفح��ه از ی��ک روزنامهدیواری خواهی��م بود که
ریشسفیدان عالم مطبوعات از هر  ۲جناح صحه گذاشتهاند بر کم و کیف انصافا بینظیرش،
آنهم در حالی که اغلب مطالب تعلق دارد به نوقلمان .االن هم ساعت  ۲۰دقیقه به دوی
بامداد است و من فکر میکنم اگر این متن را ننویسم ،به بچههای حق #خیانت کردهام
و به اسم ثواب ،کباب کردهام! القصه!  ۲۱سال پیش ،صبح خزانزدهای را به خاطر
میآورم که با عوض کردن  ۳اتوبوس شرکتواحد ،خودم را رساندم مؤسسهی
عریض و طویل کیهان تا بروم پیش رفیق شفیق پدرم؛ زندهیاد امیرحسین
فردی و از او بخواهم متنی که علیه خاتمی نوشتهام را ببرد بدهد به یکی
از حاجحس��ینین صفار یا ش��ریعتمدار! توقع بیجایی بود؟! ابدا! مکرر
امیرخان گفته بود که من حاضرم برای پسر صمیمیترین دوستم ال
کنم ،بل کنم؛ حال بسماهلل! پسر دوست صمیمیات متنی نوشته اما
جای انتشارش «کیهانبچهها» نیست؛ خود «کیهان» است!  ۴قدم
بردار و این متن را برسان دفتر سردبیر یا مدیرمسئول! لیکن این
تمام لطف مرحوم فردی بود در حق من« :اون س��اختمون رو
میبینی؟ دفتر روزنامه است! برو بپرس اتاق سردبیر کجاست،
حتما راهنماییات میکنند!» این ضدحال اول! ضدحال دوم،
مال تمام روزهایی بود که دانش��گاه را میپیچاندم و از این
اتوبوس به آن اتوبوس ،خودم را میرساندم میدان توپخانه تا
یادداشتهایم را برس��انم به دفتر سردبیر وقت کیهان یعنی
آقای هرندی!  ۳ماه رفتم و آمدم ولی دریغ که یکبار یکی از
مطالبم جایی از روزنامه کار شود! چه پشتکاری داشتم؛ بگو
در حد مرگ! من اولبار استاد عزیزم آقای صفارهرندی را در دفتر
س��ردبیری کیهان دی��دم که از دس��تنماز برمیگش��ت و هنوز
آستینهای لباسش باال بود! خودم را معرفی کردم! درآمد« :پس تویی
آنکه هرروز میآید اینجا با  ۱۰تا متن؟! چه خبر است؟! به چند تا از مطالبت
نیمنگاهی انداختهام ولی ابدا در آن حد نیست که در #روزنامه کار شود! کال سعی
کن بیشتر بخوانی و کمتر بنویسی! وانگهی! قرار نیست همه نویسنده یا روزنامهنگار بشوند که!» نمیدانم بعد از گفتن این عبارت ،چه
تغییری در عمارت صورت من پدید آمد که خود استاد دلش به رحم آمد« :از این مطالبی که امروز آوردهای ،خودت بگو کدام بهتر است!
بده بخوانمش شاید کار شد!» با کلی خوش��حالی از میان حدود  ۱۰متنی که آن روز برده بودم ،یکی را که فکر میکردم بهتر از بقیه
باشد ،کشیدم بیرون و دادم دست سردبیر! استاد اما باز هم ضدحال زد« :بیا آقای مهاجری! این متن را یک نگاهی بینداز ،ببین میشود
کارش کرد یا نه!» توقع داش��تم خودش بخواند متن کوتاه  ۱۰خطیام را که خوب یادم هست تیترش این بود« :و خداوند اینگونه
فراموش میش��ود!» متنکی بود دربارهی باخت تیمملی به بحرین و آن جامجهانی که با غرور کاذبمان از کف رفت! آقای محمد
مهاجری -که اگرچه بسیار برایش احترام قائلم لیکن به حال این روزهایش واقعا افسوس میخورم! -همانجا متن را خواند و گفت:
«متن خوبی است! رویکرد درستی دارد!» و جلدی به مسئول دفتر اتاق سردبیر سپرد که متن را فورا بدهد برای تایپ! هرندی
دیگر نبود؛ رفته بود نماز! من هم رفتم و از فرط خوشحالی واقعا نمیدانستم چه باید بکنم و کجا باید بروم! حتی به سرم زد بروم
کیهانبچهها و به آقای فردی بگویم« :یادت هست  ۳ماه پیش چه ضدحالی به ما زدی؟!  ۳ساعت دیگر که متنم را در #کیهان
خواندی ،قشنگ میفهمی که اتاق سردبیر را چطوری یاد گرفتهام!» آن سالها کیهان بعد از ظهرها چاپ میشد و من یقین
داش��تم که متنم به نسخهی سهشنبه میرس��د! بله! حتی روزش را یادم هست؛ سهش��نبهروزی بود که عوض رفتن به
کیهانبچهها ،رفتم بیرون مؤسسه و تا چهارراه استانبول پیاده رفتم! آنجا وارد لوازمالتحریر شیک و پیک نبش چهارراه
شدم و به نش��انهی ورود در جرگهی اهل قلم ،یک خودنویس #پارکر خریدم که متأسفانه نیمساعت بعد در میدان
فردوسی جوهر سیاهش را پس داد روی لباس سفیدم لعنتی! هنوز  ۲س��اعت مانده بود که نیسانهای مؤسسه،
کیهان را برسانند به دکهها! ذوق داشتم کیهان را از کدام دکه بخرم که ناگاه یاد دکهای افتادم حوالی حسینیهی
ارشاد! کمی باالتر از مقر نوستالژیک دکتر ،آن دست خیابان! عشق این را داشتم که کیهان را از دکهی مذکور
بخرم و بروم جلوی پلههای ارشاد شریعتی ،اولین متن البد مطبوع مطبوعاتیام را زیر سایهی آن گنبد
خوشتراش فیروزهای باز کنم و مثل این اسگلها بلندبلند بخوانم! آن سالها عاشق دکتر بودم ،حتی
بیشتر از جالل و آوینی! االن سیدمرتضی اول است ،جالل دوم ،شریعتی سوم! این فهرست برعکس
بود سالهایی که هنوز  ۲۰سالم نشده بود! چنان مست «کویر» بودم و آنچنان دلباختهی
ش��ریعتی که قطعا از جمله دالیل سیگاریشدنم همان وینس��تونهایی بود که دکتر
بیوقفه میکش��ید! به عقلم اگر از ش��ریعتی قلمش را میگرفتند ،ب��از قادر بود
کویریات بنویسد ولی بیسیگار حرفش را هم نزن! سر جدت توی مخاطب
برندار در کامنتها نصیحتمان کن ،بهخصوص اگر قریب  ۲۰سال
س��ن داری! کار دارم هن��وز با مخاطبان  ۲۰س��اله در این

یادداشت! صبر کن! صبر کن و تصور کن وقتی که ساعتی بعد ،نیسان کیهان را جلوی
دکهی کذا دیدم ،چه ذوق و شوقی داشتم! هنوز دکهچی  ۸صفحهی الیی را داخل روییها
نگذاشته بود که  ۵تا را پیشخرید کردم و زودتر تحویل گرفتم و رفتم گوشهی پیادهرو ،بلکه ببینم
متنم در کجای روزنامه کار شده! از اولین کلمهی صفحهی اول تا آخرین کلمهی صفحهی آخر را خیلی
زود از نظر گذراندم ولی خبری از متنم نبود که نبود! شک کردم به چشمهایم! کیهان دوم و سوم و چهارم
و پنجم را هم گشتم اما هیچ افاقه نکرد! خل نبودم که ندانم همهی نسخهها عین هم هستند ولی مگر نه آنکه
#عاشق حتی از اوهام هم برای خود روزنهی #امید میسازد؟! پس بیخیال شریعتی و حسینیهی ارشادش ،دو
تا ایستگاه اتوبوس پیاده گز کردم و از دکهای دیگر ،کیهانی دیگر خریدم ،بلکه در این کیهان ششم متنم منتشر شده
باشد! نشده بود! حیف که به دور از اخالق است و اال مینوشتم که در دلم چه چیزهایی نثار #صفارهرندی کردم! عهد
کردم با خودم که دیگر هرگز کیهان نخرم ،هرگز کیهان نخوانم و حتی چند صباحی ضدانقالب شوم ولی درست  ۲۴ساعت
بعد در مینیبوس نوبنیاد به پیچشمیران ،داشتم به بهانهی صحبت دربارهی «بوف کور» مخ دخترک دانشجوی کالسور به
دس��تی را میزدم که ناگاه دیدم پیرمرد صندلی جلویی ،کیهان را دودس��تی باز کرده و کمی پایینتر از س��تونی با عنوان
«چهارشنبهبازار» (بعدها فهمیدم مسئولش آقای مهاجری است) این تیتر دارد تیر سهشعبه میزند به قلبم« :و خداوند اینگونه
فراموش میشود!» ترافیک را به فال نیک گرفتم و سهسوت از ماشین پریدم پایین و بیخیال کرایه و ایضا آن دخترک نگونبخت،
عین اسب دویدم تا برسم به یک دکهی روزنامهفروشی! شگفتا! ناخواسته همان دکهی جلوی ارشاد شریعتی! این بار اما فقط یک
کیهان خریدم و سوار بر روی جادوییترین جاروی ممکن ،سر از پلههای جلوی حسینیهی ارشاد درآوردم و حاال کیف نکن ،کی
کیف بکن! میخواهی باور کن ،میخواهی باور نکن! االن هم متنی از من در روزنامهای کار میشود ،همان قدر #عشق میکنم که آن
چهارشنبه! بیشتر شده که کمتر نشده! اینک ضدحال سوم :چند سالی از حضورم در کیهان میگذشت که باری در سر صفحهیک،
متنی دقیقهنودی به آقای شریعتمداری نشان دادم که در نقد اکبر گنجی نوشته بودم .حاجآقا از متنم خوشش آمده بود و همینطور
داشت تحسین میکرد اما وقتی رسید به جملهای که از سر غفلت ،گنجی را بزرگتر از آنچه بود تصور کرده بودم ،کل متن را پاره کرد
و انداخت سطلآشغال! فقط لطف کرد و جوری متن را پاره کرد و انداخت سطلآشغال که حتیالمقدور کسی این صحنه را نبیند! بعد
خیلی آرام در گوشم گفت« :گاهی یک جملهی نارس ،یک خط نارسا ،یک کلمهی بیجا ،همهی عظمت یک متن را نابود میکند! این
بشود برایت درس عبرت که دیگر حواست به معنی و مفهوم تکتک جمالت یادداشتت باشد!» الغرض! خودم عمرا خودم را #نویسنده
یا #استاد بدانم ولی اگر بخواهم کامنتهای بعضی مخاطبان را جدی بگیرم ،باید بگویم :مرا جور استاد ،نویسنده کرد و به اینجا رساند!
جور اس��تاد ...میفهمید؟! احتماال من اگر جای امیرخان بودم ،متن را با کله میبردم اتاق سردبیر؛ اگر جای صفار بودم ،از همان متن
اول -ولو الزم باشد خودم مفصل ویرایشش کنم -منتشر میکردم و اگر جای شریعتمداری بودم ،آن جمله را حذف یا حاال بگو اصالح
میکردم و نوشته را کار میکردم ولی اعتراف میکنم :اینکه س��اعت سهی بامداد برای متنی  ۱۰۰۰کلمهای ،بیش از  ۳ساعت وقت
بگذاری و واو به واو نوشته را مکرر بخوانی و جملهبندیها را بهتر کنی و کلی کلمه حذف و کلی کلمه اضافه کنی و اشتباهات متن را به
شکل ویس در تلگرام برای نویسنده بفرستی و ...شاید در این  ۷ماه گذشته ،خدمت من به شما رفقای نوقلم بوده اما از این پس حتما
میشود خیانت! بماند که بعضی دوستان ابدا الیق این حرفها نیستند؛ نه قدر حق با نیمفاصله (خودم) را میدانند و نه قدر حق بههم
چسبیده (روزنامهدیواریام) را! ساعاتی پیش برای یکی از بچهها ،متنش را که تا اواس��طش ( ۲ساعت تمام) ویرایش کرده بودم،
فرستادم و متذکر شدم که  ۱۵۰تا متن خواندهام ولی هنوز  ۴۰تا باقی مانده! واقعا وقت نیست! با همین دستفرمان ،خودت زحمت
ویرایش الباقی متن را بکش! باز دلم سوخت و با ارس��ال صوت ،مو به مو توضیح دادم که کجاهای متنش ایراد دارد و چطور باید
اصالح کند! فقط سین شد! بیهیچ تشکری! چند دقیقه بعد پیام داد« :اگر بخواهم متنم را درست کنم ،پس تیتر انتخابی شما
را تغییر میدهم!» راستش یک آن هنگ کردم از مش��اهدهی این همه وقاحت! میدانی برادر! هر  ۳دفعهی قبل هم که متن
سرشار از انواع و اقسام اشتباه شما را کمال و تمام #ویرایش کردم و گذاشتم در یک صفحهی کامل روزنامهدیواری ،در حقتان
مرتکب خیانت شده بودم ،نه خدمت! یادت رفته حتی نمیدانستی سوتیتر یعنی چه؟! شفیعی کدکنی میگوید« :آخرین
برگ سفرنامهی باران این است که زمین چرکین است!» چه توقعاتی دارم من از نسلی که بلبلترینهایشان (و شاید
هم دلدلترینهایشان) جلوی زعیم امت اسالم؛ خامنهای بزرگ ،جوری سخن میرانند که انگار عالم دهرند و عادل
بحر! طرف «انشاءاهلل» را نوشته «انشااله» و پشتبند ارسال متنش ،قید میکند مبادا به روتیترم دست بزنی! کجا
ما از این شرط و شروطها داشتیم برای کسانی که «استاد» میخواندیمشان؟! عصر کنونی ،عصر عاقالن است؛ نه!
ترسی از بیان این ادعا ندارم :در این دوره و زمانه عمرا کسی را پیدا کنید که چون من دیوانه اینجور وقت بگذارد
برای نقطه به نقطهی متنتان! هزینهی حق را برادر بزرگواری از سر لطف تقبل میکند که هیچ نفعی از این
کار نمیبرد ،هیچ نفعی! کاش میگذاشت اسمش را ببرم! تا شمارهی چهارم ،واقعا عزای این را داشتم که
ایشان (خیر روزنامهنگارس��از) زنگ بزند و بگوید« :کفگیر خورده به ته دیگ و آه در بساط نداریم!
دستکم دیگر روی من حس��اب نکن!» قطعا مرادم همهی بچهها نیس��تند و ما در «حق» کم
نویسندهی مؤدب ،بامرام و قدرشناس نداریم اما ...بگذار حرف دلم را بزنم :چنان کار با این
نسل مدعی و از خودراضی در این مدت  ۷ماهه پیرم کرده ،خستهام کرده ،بیاعصابم
کرده ،خلم کرده ،بلکه ذلهام کرده که اگر هماالن این برادر عزیز ،چنین چیزی به
حقیر بگوید ،فقط این را در جواب میگویم« :خدا پدر و مادرت را بیامرزد! تا
االن هم مرا شرمنده کردی! خدا به مالت برکت دهد!» بعد که مکالمه
تمام شد ،همچین یک نفس راحت میکشم و بعدش میگویم:
آخیش! فقط آخیششششش...

