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جهت ویرایش متن مردودی
#قلم را رو به #قبله کردم

حوالی جا زدن
زیب�ا پادی�ان :آخری�ن
پیام را هم س�ین ک�رد اما
جواب نداد! این خصلتش
را ش�نیده بودم ول�ی باز
چش�مم ب�ه صفح�هی
گوشی بود تا ش�اید «ایز تایپینگ» حق،
ضربان قلب�م را منظم کند و ح�ال مرا به
همان ذوق و ش�وق زمان ارس�ال نوشته
برگرداند ولی خبری نشد که نشد! گوشی
را کنار گذاش�تم و گوش�های کز کردم .پر
ش�ده بودم از جمع اضداد! هم داشتم جا
میزدم و ب�رای همیش�ه دور ای�ن کار را
خط میکشیدم ،هم ته دلم ذرهای #امید
قلقلکم میداد که ش�اید درس�ت ش�ود!
خزی�دن و لمی�دن در ای�ن ح�ال دل اما
چیزی را ع�وض نمیکرد و مثل همیش�ه
سراغ گزینهی اول و دست به نقدم رفتم؛
بیخیالی! با خودم گفتم چند روزی از این
مس�ئله فاصله بگیرم و به دیگ�ر امورات
بپردازم تا ببینم #خدا چه میخواهد! اما
این ذهن نامجاب به محض دریافت گوشی،
عدل حکم به چک کردن پیج «زنگ حق»
و پیج خود حسین قدیانی داد! سیستم ما
هم که از قدیماالیام در زورآزمایی با ذهن
و عقل همیش�ه مغلوب بوده؛ ل�ذا به این
حکم تن دادم و باز هم پیگیر نوش�تههای
«باش�گاه نویسندگان حق» ش�دم! قلب
بیچ�ارهام از دی�دن اینهم�ه تعری�ف و
تمجید از قلم برخی نوقلمان ،پر میش�د
از غبطهای به پهنای خلیج همیشه فارس!
ای�ن «همیش�ه»ی المصب ه�م چقدر به
#فارس میآید! خالصه دور نش�وم از آن
چالهی حس�رت! کامنتها را با چشمغره
به خویشتن خویش میخواندم! فضا برایم
سنگین شده بود! همین شد که سرزمین
#اینس�تاگرام را با خداحافظی احس�ان
خواجهامی�ری ت�رک ک�ردم و خلوتی از
بح�ر دل مهیا نمودم! حرف م�یزدم اما با
خودم بیشتر! غر میزدم ولی بر سر خود
زانو بغل کردهام بیش�تر! ی�ک نزاع میان
#خیر و #ش�ر درونم صورت گرفت و کار
ب�ه بهارس�تان اندرونی کش�ید! فطرت و
وجدانم ک�ه همیش�ه به کاره�ای خوب،
رأی #مثب�ت میدهند ،اینب�ار هم به امر
«نوشتن» رأی مثبت دادند .عجیبتر اما
رأی قلبم بود که با نهایت مچالهگیاش از
رد شدن متن ،رأی #منفی داد! چند عضو
دیگر هم رأیشان ممتنع بود و من همیشه
گفتهام که #اکس�یژن حرامش�ان باد که
اینگونه با بیتفاوتی رأی ممتنع میدهند!
البت�ه خیال متص�ل و منفصل رأیش�ان
را ب�ا تأخیر ،مثب�ت داده بودن�د .باألخره
طی مراس�می ،رأی مأخ�وذه را به محضر
مبارک #ذهن رساندند و ایشان حکمش را
مبنی بر حمل قلم صادر کرد! این شد که با
هالهای از امید ،گردی از ذوق ،مقدار بسیار
کمی شوق و اندکپیالهای انگیزه ،ساعت
 ۲:۴۷دقیق�هی بامداد #قلم را به دس�ت
گرفتم و جهت ویرای�ش متن مردودی رو
به #قبله نشستم...

