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#باشگاه_نویسندگان_حق
حق :این منم؛ در آغ��وش پدربزرگی که
باری میگفت« :در دهات ،نه سایهی پدر
باالی سرم بود ،نه سایهی مادر! هنوز بچه
بودم که جفتشان به رحمت خدا رفتند!
و باز هنوز بچه بودم که عاشق مادربزرگت
ش��دم! هیچی اما پول نداشتم! چاره را در
سفر به تهران دیدم و کارگری در نوجوانی،
بلکه با مختصری پسانداز بیایم و دس��ت
عزیز را بگیرم و ببرمش سر زندگی! یکی
از اقوام به طعنه گفت :تو هنوز دهانت بوی
ش��یر میدهد ،عمرا بتوان��ی زن بگیری!
جواب دادم :س��ال بعد همی��ن موقع بیا
و زندگی ما را تماش��ا ک��ن!» الغرض! روز
اولی که پیج «زنگ ح��ق» را راه انداختم،
یکی از این مش��اهیر انقالبی اینستاگرام
آمد دایرکت و ناظر بر بیوی پیج ،بنا کرد
تمس��خر ما« :یحتمل معنای #باشگاه را
نمیدانی! ب��ا  ۴تا نوقل��م تیتیشمامانی،
باشگاه تأسیس نمیشود!» درآمدم« :یک
ماه دیگر ،وعدهی ما همین جا!» دیش��ب
خوشقولی کرد« :خدای��ی حرفم را پس
میگیرم! عجب پیجی شده! روزنامههای
ما اینق��در #نویس��نده ندارن��د که این
روزنامهدیواری دارد! اینها را از کجا پیدا
میکنی؟!» از ترافیک همت! از چراغقرمز
صیاد! گاه حتی خودم از روی الیکها به
صفحات میروم و کافی است ببینم طرف
رگههایی از نویسندگی دارد! کوهی تذکر
برایش میفرستم و درجا ازش میخواهم
برای #حق بنویس��د! تا آنجا هم که وقتم
کفاف دهد ،جواب متقاضیان نویسندگی
برای روزنامهدی��واری را میدهم! این کار
خیلی اعصاب میخواهد ول��ی من بنایم
این است که تا این سفره پهن است ،اضافه
کنم مدام به تعداد قلمزنان خط خامنهای!
این هم رک و پوس��تکنده! تالش��م این
است که عاشقان قلبی حضرتآقا ،عاقالن
ذهنی ایشان نیز بش��وند و با مدد از مداد،
در عداد رزمندگان بصی��ر میدان والیت!
خدا هم کمک میکند! فیالحال تعصبم
روی #قدم و #قلم این بچهها از حساسیتم
روی اباطیل خودم بیشتر است! من آدمی
نبودم که منت کس��ی را بکش��م که بیا و
پیج��م را #فالو کن! اما روزی نیس��ت که
بارها و بارها استوری نکنم متن و صفحهی
این دوستان را! خوب به اسامیشان دقت
کنید! این خط ،این هم نش��ان! نسل نوی
روزنامهنگار متعهد و البته متخصص ایران
از دل ح��ق بیرون میآید! س��ردبیر یکی
از مطبوع��ات اخیرا به یک��ی از خانمهای
حق پیام داده که برای ما هم بنویس! این
همکار بام��رام اما جواب داده« :حس��ین
قدیان��ی خیلی زحم��ت ما را کش��یده!
مادام که حق منتشر شود ،من فقط برای
روزنامهدیواری مینویسم!» یادم نمیآید
جایی ادعا کرده باشم که نویسنده هستم
ولی روزنامهدیواری ح��ق دقیقا و عمیقا
مش��غول نویسندهسازی اس��ت! بلد این
کار منم! تیتیشمامانی هم خودتی! حق
هشتم در  152صفحه ،به زودی...

