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از غار حرا تا تحریریهی
روزنامهدیواری حق

قسم به قلم

زهرا طالبی :از زمانی که حضرت محمد(ص) از کوهنور باال
میرفت تا در غار حرا به عبادت و نیایش بپردازد و عاش��قانه
معبود را بخواند ،قریب ب��ه پانزده قرن میگ��ذرد .در یکی
از همان روزها اولین آیات الهی توس��ط فرش��تهی وحی بر
قلب و جان پیامبر نازل شد .نخستین آیات عشق که چنین
میفرمود« :إقرأ باس��م ربک الذی خلق ...بخوان به نام پروردگارت که جهان را
آفرید» مؤید آن اس��ت که خداوند از همان ابتدا اشاره به خواندن داشته است.
سپس به آفرینش انسان اشاره ش��ده و بعد به آموختن با #قلم و تعلیم و تعلم
آنچه که انسان نمیدانست .بنابراین اولین آیات الهی با تاکید بر لزوم #خواندن
و #نوشتن نازل شده است اما بر پیامبری امی که خواندن و نوشتن نمیدانست.
آری! این است اعجاز پروردگار! محکمترین ،عمیقترین و پرمعنیترین آیات
الهی را بر فردی که خواندن و نوشتن نمیدانسته ،نازل میکند« .محمد» نیز که
«به غمزه مسئلهآموز صد معلم شد» این کال م الهی را برای مردم بیان میکند
تا معجزه و برهانی باش��د برای اینکه مردم نبوت او را بپذیرند و ایمان بیاورند.
ت حافظ در وصف خاتماالنبیاء «نگار من که به مکتب نرفت
اینجاست که حضر 
را» میسراید« :نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت ،به غمزه مسئله آموز
صد مدرس شد».
معجزات پیامبران به اقتضای زمان و مکان و احواالت قوم آنها بوده است .فیالمثل
در زمان حضرت موسی ،سحر و جادوگری رواج داشت .هنگامیکه موسی به
ی بزرگ
پیامبری برگزیده شد ،پرودگار معجزهی او را عصایی قرار داد که به مار 
یا به تعبیری اژدها تبدیل میشد و همینطور اعجاز ید بیضاء .در زمان پیامبر
بزرگ اسالم نیز شعر و شاعری در میان اعراب حجاز ،رواج داشت و محبوب بود.
البته عدهی کمی از اعراب سواد خواندن و نوشتن داشتند .اما محبوبیت شعر و
مقام شاعر چنان باال بود که اشعار منتخب را به نام «معلقاتسبعه» بر دیوار کعبه
آویزان کرده بودند .لذا معجزهی پیامبر اس�لام صبغهی فرهنگ داشت و یک
ن کریم» بهتنهایی سند حقانیت نبوت حضرت محمد است!
#کتاب بود؛ «قرآ 
معجزهای ماندگار و ابدی که پاسخگوی بشر در تمام زمانها و در همهی زمینهها

میباشد .رسولاهلل با معجزهای عظیم مأمور شد تا کفر و شرک را از میان بردارد.
پیامبر ،آیات الهی را بر کاتبان وحی میخواند و آنها آیات را مینگاشتند .لزوم
نگاشتن برای حفظ و ماندگاری اثر و کالم است .چرا که «ما حفظ فر و ما کتب
قر» یعنی «ه ر آنچه که به حافظه سپرده شود از بین میرود ،ولی آنچه در هیئت
نوشته درآید ،برای همیشه باقی میماند ».محکمترین و باالترین تأکیدها در
ادبیات قرآنی «قسم یاد کردن» است .آنهم برای امری مهم! خداوند در قرآن
کریم بر اهمیت قلم و نگارش تأکید صریح دارد .چنانکه سورهای به نام «قلم»
نازل کرده و به «قلم و آنچه مینگارد» قسم یاد میکند« :ن والقلم و ما یسطرون».
تأکید بر قلم و نگاشتن در قرآنکریم ،احادیث پیامبر و ائمهی معصومین ،نشان
از اهمیت باالی نگاشتن و کتابت دارد .چنان که همین قلم «قرآن» را مکتوب
کرد .همین قلم بود که سخنان گهربار حضرت علی را در «نهجالبالغه» برای ما
مکتوب کرد .و باز همین قلم بود که نیایشهای خالصانه ،عمیق و زیبای حضرت
زینالعابدین را در «صحیفهی سجادیه» برای ما ماندگار کرد.
قلم ،نعمت واجبالحمد پروردگار اس��ت؛ گویای عواطف ،احساسات ،افکار و
اندیشههای بشر .قلم ،حقایق را ثبت و مرزهای زمان و مکان را طی میکند تا
انسانها را ب ه هم نزدیک کند و قلبها را بههم پیوند دهد .قلم ،تلخی و شیرینی
میآفریند .اش��ک و لبخند را در هم میآمیزد .قلم ،سرنوشت بشر و ملتها را
تغییر میدهد؛ از گذش��ته خبر میدهد ،زمان حال را مینگارد و تاریخ را برای
آیندگان ماندگار میکند .قلم اس��ت که شور عشق ش��یرین و فرهاد ،لیلی و
مجنون و ...را به یادگار گذاش��ته است .قلم اس��ت که هر چرخش آن آینده را
متحول میکند .تنها قلم است که در وصف آن چنین گفتهاند« :مدادالعلماء
افضل من دماءالشهداء» .چه دارد مگر جوهر این قلم و چه در و گوهری در ذات
آن مستتر است که «مداد علما» حتی از «خون شهدا» هم باالتر است؟! البته
اهمیت واالی قلم در شریعت ما لزوم حفاظت از آن را نیز صدچندان میکند.
ی که همین قلم بهدس��ت نااهل بیفتد .آنوق��ت به جای آفرینش
وای بر زمان 
زیباییها و خوبیها ،ثمرهاش میشود؛ فتنه ،ظلم ،دروغ ،تهمت ،تشویش اذهان
و تخریب قلوب .شاید بشود گفت هر قلم نااهلی #حقیقت را نفی میکند یا بدتر!

موضع حق و ناحق را جابهجا میکند .قلم نااهل ،تاریخ را تحریف میکند ،قواعد
را بههم میریزد و آینده را به نابودی میکشاند .قلم نااهل ،جهان را در ظلمت
جهل فرو میبرد ،خون بهپا میکند و ظلم را گسترش میدهد .قلم نااهل ،لباس
تزویر میپوشد و در پستترین مغلطهها #جالد را #شهید جلوه میدهد .قلم
نااهل ،بنیانگذار امپراطوریهای عظیم جهانخوار است .قلم نااهل ،برادرکشی
بلکه جنگجهانی راه میاندازد .قلم نااهل ،سازمانملل منهای ملتهای مظلوم و
ق بیبشر مینویسد ،تحریم ظالمانه
ستمدیده ،تأسیس میکند .قلم نااهل ،حقو 
امضا میکند ،ملتی را از خانهی خود آوارهی بیابانها میکند و بر دوش دولت
غاصب و کودککش اسرائیل ردای رسمیت میپوشاند! الحق که باید گفت و
نوشت :نفرین بر قلم نااهل!
اما م روحاهلل در باب اهمیت قلم میفرماید« :ارزش قلم به غایتی است که برای
او قلم زده میشود .خطر قلم ،بیشتر از مسلسل است و خطر بیان ،بیشتر از توپ
و تانک است .و خطر علم ،بیشتر از همهی اینهاست .لیکن اگر در خدمت خلق
باشد و به دستور انسان باشد و در خدمت انسان باشد ،تمام اینها #ارزش پیدا
میکند .مسلسل هم ،همچون قلم میشود ،قلم هم همچون مسلسل ».رسالت
قلم و نگاشتن برای اعتالی فرهنگ و سعادت بشری است و اگر اهالی قلم چیزی
جز این را دنبال کنند ،باطل است و راه حق را رها کردهاند.
حال چندیاست که حسین قدیانی سردبیر روزنامهدیواری #حق به پیروی
از رهنمودهای امام روحاهلل و اینک اما م خامنهای عزیز که تأکید بر قلمزدن در
راه حق و برای حق دارند ،از سرتاسر ایران عزیزمان قلمبهدستان صاحبذوق
جوان و نوجوان را گرد هم آورده تا از این قلم و توانایی نگاش��تن که موهبتی از
جانب پروردگار اس��ت و به یقین از این نعمت س��ؤال خواهد شد درستترین
استفاده را داشته باشند .آری! قلمهای خاموش ،لب به سخن باز کردهاند .رسالت
ق ما را گرد هم آورده تا در
قلمبهدستان ،نگاشتن و البته به حق نگاشتن است! ح 
ط حق ،به نام حق و برای حق در روزنامهدیواری حق بنویسیم و به رسالت
صرا 
خویش عمل کنیم که اگر جز این باشد ،شکست ه باد قلمهای ما...

فاطمه وفایی :سالم آقای قدیانی! امیدوارم حالتان
ت بدهد برای تصحیح
خوب باش��د .خدا به ش��ما قو 
محتوایی و نگارشی مطالب بچههای «حق» .تا همین
دو هفته پیش با صفحهی جدیدم که الحمدهلل هنوز
#اینستاگرام بهخاطر آزادیبیانی که برای کاربران البته
به سبک خودش قائل اس��ت ترور نکرده ،برای خودم
خوش بودم؛ مانداال میکش��یدم ،از متن و حاشیهی
دانش��گاه مینوش��تم ،پیام تبریک تولد دبین اکبر و
اصغر را میفرس��تادم ،از رخدادهای روزانهام استوری
میگذاشتم ،یا گاهی که دلم از دولت بیتدبیر و ناامید
ی را استوری میکردم که چون
پر بود ،عکس دستهگل 
به آن آب نداد ه بودند ،خش��کید ه بود! برخی آقایان را
هم ذیل آن منشن میکردم ،بلکه کمی خیال خودم
را آس��وده کرده باش��م ،وگرنه خوب میدانستم کک
اغلب این دولتمردان فعلی ،حتی با س��کهی باالتر از
 ۱۰میلیون تومان هم نمیگزد ،چه رسد به پستهای
انتقادی من! خالصه اینکه با پیج خودمان خوش بودیم
و از شهید گرفته تا جالد و از سرخی گرفته تا سیاهی و از
آب گرفته تا سراب و از حق گرفته تا باطل و از مصطفی
چمران گرفته تا حس��ن روحانی؛ اولیها را به #مدح
مینوش��تم و دومیها را به #نقد میگرفتم تا اینکه
یکشب شما استوری گذاشتید و با درشتترین فونت
ممکن که نزدیک بود دیوارههای استوری را بشکافد،
از امثال من خواستید که برای #حق بنویسیم .راستش
برای نوشتن در «حق» آنقدر هیجانزده شدم که حد
و مرز نداشت .چاشنی این هیجان ،کمی هم استرس
بود -کمی تا قسمتی خیلی زیاد! -اما هرچه بود ،نوشتم؛
ضعیف و با یک عالم غلط نگارش��ی! و شما هم خسته
ل من سر و کله زدن
بودید البد از روزی با دهتا نوقلم مث 
که در تلگرام ،کوهی از تذکر را -که قبال هم در دایرکت
اینستاگرام فرس��تاده بودید -آوردید جلوی چشمم!
حق داشتید...
آقای سردبیر! راس��تش از همان روز اول که صفحهی
متنوع ،پر از شور و بسیار الزم «باشگاه نویسندگان حق»
را ایجاد کرده بودید و زیر هر متن ،نمرهای به نویسنده
میدادید ،من هم پیج را فالو کردم ،میخواندم و حظ
میبردم! ظاهرش مجازی بود اما همهی آنچه که یک
«کارگاه نویس��ندگی» یا یک «باشگاه نویسندگان»
میبایس��ت در عالم واقعیت داش��ته باش��د ،داشت!
بیشترش را هم داشت! گاهی ه م که فرصت مطالعهی
متنهای خوب بچهها نبود ،پست را میگذاشتم توی
صندوقچهی صفحهام تا سرفرصت بخوانم و سراپا ذوق
شوم! شاید پوس��ت من خیلی نازکتر از بقیه بود که
مدتی بیخود با خودم لج کردم و ننوش��تم .اما حاال و
بهخصوص بعد از تماشای آن استوری ،دیگر میخواهم
پیله کنم به نوش��تن! میخواهم کرم نوش��تن شوم و
آنقدر بنویسم و بنویسم و بنویسم که عاقبت روزی از
پیلهی جوهر قلمم ،پروانهای خوشتراش بزند بیرون،
با باله��ای خوشرنگی که انگار ک��ن جمالت متنم
باشند! نه مثل آن متن اولی که فرستادم و عوض آنکه
خوشحالتان کنم ،بدتر ناراحتتان کردم از آن حجم
بیتوجهی به تذکرات بارها گفته شده...
جناب حق با نیمفاصله! من «فاطمه وفایی» میخواهم
آن مورچهای باشم که هزاربار سر خورد و افتاد پایین
اما هرگز خسته نشد ،چرا که عزمش را جزم کرده بود
باالخره برود باالی دیوار و از آن باال پرچم فتح را برقصاند
و چنان قش��نگ برقصاند ک��ه بربخورد به م��ا آدمها؛
ما آدمهایی که ویروس بدتر از کرونای «نمیش��ود»
و «نمیتوانی��م» افتاده به جانم��ان و ولکنمان هم
نیست بدبختی! اما نه! «من از اوناش نیستم» و شاید
هنوز آنطور که باید و ش��اید کتابخوان نشده باشم
اما دوست دارم که زین پس خوووووب بخوانم تا بتوانم
خوب بنویس��م! صد صفحه بخوانم ت��ا بتوانم ده خط
بنویس��م! ده کتاب بخوانم مثل «بارن درختنشین»
مثل «بلندیهای بادگیر» مثل «مرش��د و مارگریتا»
مثل «پایبندیهای انسانی» مثل «ابله» مثل «تاجر
ونیزی» مثل «جین ایر» مثل «دزیره» مثل «سور بز» و
مثل «خوشههای خشم» تا بتوانم تعداد یادداشتهایم
در روزنامهدی��واری «حق» را به اولی��ن عدد دورقمی
برسانم! اینهمه نوشتم و سرتان را درد آوردم که بگویم:
میشود وقتی که البهالی کارهایتان ،حوصلهاش را
داشتید ،نیمنگاهی هم به این متنهای ژولیده و در هم
من بیندازید؟! و هروقت که فکر کردید دیگر الیق #حق
شدهاند ،انتشارش بدهید؟! اصال میشود یک صندلی
خالی هم برایمن در «حق» کنار بگذارید؟!

