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#سکینه را
از هر طرف
بخوانی
دختر
امام حسین
است

سکینهسادات اسدآبادی :حدس میزنم با  ۱۳سال و  ۷ماه ،جوانترین نویس�ندهی روزنامهدیواری «حق» باشم؛ تازه آن  ۷ماه هم
 ۷ماهی است که در بطن مادر بودهام و اال همین دیشب ،تولد سیزدهسالگیام بود که پدرم -همان پدر که تا اطالع ثانوی نمیگذارد
هیچ حضوری در مجازستان داشته باشم-یک نامه را داخل یک پاکت ،بدل از کادوی تولد من سکینهی زادهی اسدآباد گرفت که همه
آن را به جمالش میشناسند؛ سیدجمال! تا شما بر جمال محمد(ص) یک صلوات محمدی بفرستید ،من هم رونمایی کنم از نامهی
سیدجمالالدین اسدآبادی غیر معروف یعنی حضرت پدر که معرف حضور شما هست اقال!
به نام خدا
سالم بر دختر نازنینم سکینهجان! در آستانهی ورود به سفرهی سیزدهسالهها ،این دستنویس را به عنوان هدیه از طرف پدر پذیرا
باش! میدانم چند سالی است که ماهی یکبار یک دفتر پر میکنی از نوشتهها و دلنوشتههایت و همیشه از من خواستهای که برایت
در فضای مجازی ،صفحهای درست کنم تا تو بتوانی مندرجاتت را آنجا منتشر کنی و به قضاوت دیگران بسپاری! لیکن قبول داشتی
و داری که فعال آن فضا برای تو زود است و من هم هرگز قبول نمیکنم که با بخت س�کینهام قمار کنم! اما خبری خوش بدهمت که
حتما در پی آن ،گرفتن مژدگانی از تو محفوظ است؛ ولو یک بوس آبدار خستگیدرآر! از  ۸۸روزنامهنگاری را میشناسم که بارها
با تو دربارهی قلمش حرف زدهام ،از بابااکبر شهیدش گفتهام و کرارا به تو نوشتههایش را نش�ان دادهام که به حضرتآقا میگوید
«حضرت ماه» و مینویسد« :آقا را از هر طرف بخوانی آقاست!» یادت هست که وقتی آن شمارهی «کیهان» را گذاشتم جلوی چشم
توی حافظ کل ،چقدر صفا کردی با این تیتر! حاال همان نویسنده ،ضمن تأسیس یک روزنامهدیواری ،پیجی راهاندازی کرده به نام
«باشگاه نویسندگان حق» و جالب آنکه اکثر نوقلمانش هم خانم هستند! پس این گوی و این میدان! مگر همیشه دوست نداشتی که
نوشتههایت در جایی منتشر و با داوری مواجه شود؟ حال کدام داور بهتر از زنندهی همان تیتر محبوبت؟
بابای سکینه
به نام خدا
سالم بر حسین قدیانی! من سکینهی اسدآبادی هستم و سکینه را از هر طرف بخوانی ،دختر امام حسین است! قول میدهم بچهی
خوبی باشم در «حق» و قلمم را در همان مسیری بچرخانم که بابااکبر شما برایش از جان خود گذشت تا لبخند امام حسین را برای
خود بخرد! نوش جانش! برای اولین متن ،بس!
سکینهی بابا

