دو متن با یک قلم از نویسندهی نوقلم؛ طاهرهسادات بهرهمند

برنده یا بازنده؟
مسئله این نیست!

میدانی رفیق ،مشکل از کجاست؟! شاید مشکل از آنجایی شروع شد که
در روزهای کودکی ،شش تا صندلی گذاشتند جلویمان و گفتند« :هر که
زودتر روی صندلی بنشیند ،برنده است! آنکسی که بدون صندلی بماند،
بازنده!» شاید از همان روزها بود که تخم خودخواهی و خودبینی در دل و
ذهن ما کاشته شد!

باید کسی بیاید و بگوید دنیا یعنی همهی ما در کنار هم .زنجیروار و بههم پیوسته .که اگر
کسی که کنار ماست پیشرفت نکند ،ما هم پیشرفت نکردهایم .برای اینکه سری در سرها
پیدا کنیم ،سر همدیگر را زیر آب نکنیم .برای اینکه به مقصد و مقصود خودمان برسیم،
رفیقمان را دور نزنیم .چرا فقط خودمان مهم هستیم؟! کاش یکنفر بیاید و معنای انسانیت
و همدلی را برایمان احیا کند .کسی که دلش دریاست ...کسی که به ما دوست داشتن را
خواهد آموخت ...کسی به نام او...

طلبکار یا مطالبهگر؟
مسئله این است!

ما انگار از اساس یاد نگرفتهایم که مطالبه چیس�ت و چگونه است و یا چه آداب و رسومی
ن که بلندگ�و یا تریبونی پیدا کنیم و چهارتا جملهی کپی ش�ده را در آن
دارد! انگار همی 
فریاد بزنیم ،مطالبهگریم و میش�ویم تأثیرگذارترین فرد تاریخ که به وظیفهی اجتماعی
خود عمل کرده است! الزم است بیاموزیم هر مطالبهای باید همراه با راهکاری باشد .اینطور
نیست که حرفی را بزنیم و برویم ،به خیال خام خودمان همهی مشکالت ،آنی حل شوند.
حضرتآقا که بزرگ ما هستند ،بارها در جلسات مختلف در جواب مطالبهگران فرمودند
که« :حال راهحل شما چیست؟!»
آفت دیگر وضعیت بسیاری از مطالبهگران فعلی ما این است که هرکسی از هرجایی و با
هر تخصصی -چه بسا بدون تخصص -وارد میدان میشود و دربارهی هر موضوعی اظهار
عقیده دارد و ابراز نقد میکند .به چالش کشیدن خودمان به عنوان فردی از این اجتماع،
میتواند اولین مرحلهی مطالبه باشد .باید به نقش خود برای تحول و تغییر اندیشید .مرز
بین مطالبهگری و طلبکاری در واقع همین بررسی نقش افراد در بروز مشکالت است .این
نکته را نیز میدانیم که رسیدگی به هر مطالبهای ،نیازمند گذر زمان خواهد بود و بر عهدهی
تمام دغدغهمندان است که مطالبهی بر #حق داشته باش�ند ،راهکار ارائه دهند ،طلبکار
نباشند و البته صبر پیشه کنند .باشد که فردای ایران را زیباتر بسازیم...

یادداشتی که هم دربارهی حق است و هم دربارهی حق

رستگاری
درشمارهیهشت

سردبیر :متنی که در ادامه میخوانید سرشار از لطف نویسندهی محترمه به این حقیر است و این در حالی
است که ویرایش مطالب «حق» که وظیفهی طبیعی هر سردبیری اس��ت -و صدالبته من این وظیفه را با
عشقی مضاعف انجام میدهم -در وهلهی نخست سببساز رشد قلم خودم شده .پس هیچ طلبی از همکاران
ندارم .میماند تنها یک تشکر ویژه بابت این همه متن خوب که به دستم میرسانند .تنها توقعم از بچهها این
است که متن به متن رشد کنند و قدر «حق» را -منظور حق نیست -خوووووب بدانند.
حانیه مس�جودی :قرار اس��ت بنویس��یم .همهی ما! جمع بانوان در ش��مارهی هشت
روزنامهدیواری جمع است .قرار است بنویس��یم از روزمرهها تا انتقادها و تمجیدهایمان.
شمارهی هش��ت «حق» حاال فقط و فقط برای خود ماس��ت .مختص بانوان! میتوانیم به
لطف سردبیر صفحات متعدد را با چادرهای گلگلی و یک سینی پر از سبزی ،دور هم جمع
ش��ویم و هرچه میخواهد دل تنگمان بگوییم ...فرصتی که به جرئت میتوانم بگویم در
روزنامههای دیگر به ندرت رخ میدهد و شاید هم اگر بگوییم هیچوقت ،گزافه نگفتهایم.
موسم تشکر
اول از همه؛ زمان تشکری مغلطهآمیز و شاید چاپلوسانه از سردبیر عزیز روزنامهدیواریمان است .سردبیری
که شما او را نمیشناسید و نمیدانید که ایرادات و اشکاالت را به بهترین شکل ممکن ویرایش میکند و با
نقادانهترین عینک نزدیکبین خود ،نکات ویرایشی را مثل سیلی دلسوزانه به گوشمان میرساند .البته
تأکید کنم که گاهی چنان ایرادات فاحش��ی داریم که اگر ویراس��تار گوگل هم به میدان بیاید ،میتواند با
لهجهی انگلیسی -فارس��ی خود ،آن را طبق دستور زبان فارس��ی اصالح کند .عجیب که ما خودمان آن را
نفهمیده بودیم! گاهی اما برخی از ما چنان نسبت به دستنوش��تهی خود تعصب داریم که با وجود برخی
اشتباهاتی که کامال مش��هود اس��ت ،به خاص بودن #قلم خود تأکید و ایرادات را «س��بک نویسندگی»
میخوانیم! در برخی موارد قاطعانه معتقد هس��تیم که به هیچوجه ایراد نیست و کسی که ویرایش کرده،
علمی از ادبیات و اشرافی بر متنهای ادبی خاص ندارد .نه رفیق من! بحث علم و استفاده از آرایههای ادبی
به جای خود .اما هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد که اگر رعایت نشود ،نه سخن را کسی میفهمد و نه
نکته را! اینطور نیس��ت که آرایههای ادبی را یکی پس از دیگری و با ذکر اینکه خیلی متن خاص و خفنی
شد ،به خورد سردبیر بدهیم و انتظار داشته باشیم کس��ی هم ایرادی نگیرد! این بخش نخست یادداشت و
تشکر از سردبیر حقمآبانهی «حق».
و باز هم موسم تشکر
اما هر چقدر هم در این مورد بنویس��م ،باز کم اس��ت .آخر کدام س��ردبیری تا نماز صبح [بگو از ش��ب تا
صبح و از صبح تا ش��ب] برای متن و نوش��تهی ما وقت میگذارد و ایرادات را یکی پس از دیگری و دقیق
به ما میگوید؟! گاهی در پیج «باش��گاه نویس��ندگان حق» در حالی از س��ردبیر نمرات ب��اال میگیریم
که همه خوب میدانیم متن ارس��الی ب��ا متن بعد از ویرای��ش ،چقدر تفاوت کمی و کیفی دارد .ای بس��ا
جمالتی که مال ما نیس��ت ولی آقای حق با بهره از اس��تعداد خود در متن م��ا میگنجاند و مخاطب هم
فکر میکند که فالن جمله و بهمان بند ،کار خ��ود ما بوده .کاش قدر این موقعیت را بدانیم .این س��خن
هم اغراق نیس��ت اگر بگویم گاهی تعریف و تمجیده��ای جناب حق چنان به عمق جان مینش��یند که
به راحتی میتوانی��م باد غرور به غبغ��ب بیندازیم که «حس��ین قدیانی» از قلم م��ن تعریف کرد! بخش
دوم متن بنده در این ش��ماره از «حق» باز هم تش��کر و ابراز قدردانی از فرصت ایجاد شده توسط «حق»
و «حق» اس��ت .س��ردبیر عزیز! اگر ش��اگرد خوبی نیس��تیم ،ببخش! اما ق��ول میدهیم ب��ه ذوق وجود
ش��ما و ش��وق اصالح و پیش��رفت متنهایمان ،روزبهروز با انگیزهی بیش��تر و ذهنی مرتبتر به زیارت
#حق بشتابیم...
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از من یک #امیرکبیر درمیآید ،نمیآید؟!

ق مثل قهوه
مثل قرنطینه

ندیدن آدمها بهتر از قضاوتکردنشان است

سمانه س�اجدی :ه ر روز در کس�ری از ثانیه،
ت و روشس�ته و مسواکزده
گوشهایم دس� 
منتظر مینشینند تا چش�مهایم بهروی یک
روز دیگر #سالم کنند و من در لحظات آغازین
هرروز ،با هجو م کلمات در پ�س ذهنم احاطه
میش�وم و غرق در دریای آن ...آری! باید س�دبندی را ب ر این
هجومدلخواستهیذاتیاحداثکنموامیرکبیریواقعیباشم...

ی است اما هنوز کسی این حجم از شو ر زندگی شعلهور
دیدن 
در عمق وجودم را ندیده ...بهراس�تی! ندیدن آدمها بهتر از
قضاوتکردنشان است که س�خت میشکند قضاوت ،روح
شیشهای مرا! و تازه میش�ود هزارتکهای که دیگر #شیشه
نیس�ت؛ شمش�یرهای اس�ت آخته که توانایی آسیبزدن
به کس�ی جز مرا ندارند .پس همان بهتر که خوانده نش�وم،
دیده نشوم...

کلمات همچو یک مدرسه با صدها بچهی بیشفعال دورهام
میکنند و من برای ساکتکردنشان فقط جرعهای قهوهی
ی خجالتی
تلخ را عالج کار میدانم ...من ،گوشهگی ر پرهیاهو 
بیپرواییام که تم�ام هیاهو و بیپرواییام در نوش�تههایم

جوآرامکافههابا
برایروزهایگرمتابستانقرنطینه،گوشهیدن 
قهوههای تلخشان از ما دریغ شده ...من بهدنبال دستوپاکردن
بهانهای دیگ�ر ب�رای آرامکردن ای�ن ذهن پرهیاه�وی خود
میگردم...

