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لطفا نیمفاصلههای معرفتی را درست بگذارید

برای آقای سردبیر

حق را با وجود همهی گیرهایش و سختگیریهایش
به معلمهای ظاهرا بااخالق اما بیخیال
ترجیح میدهیم
طاهرهس�ادات بهرهمند :خرداد امس��ال ب��ود که بهطور
اتفاقی با حسین قدیانی در فضای اینس��تاگرام آشنا شدم.
البته برای شناخت بیشتر او رفتم و در گوگل هم پرسه زدم
و از قضا به نکات جالب و قابل تأملی در خصوص شخصیت و
فعالیتهایش رسیدم؛ که حق کابوس شب غرباللهیها ،به
ظاهر اصولگرایان ،حرافان بیعقل ،ریشرنگی و دار و دستهاش بوده .به مدد
امام هشتم ،به حق هشتم رسیدم و آن ش��ماره باعث و بانی اتفاقات جدیدی
در زندگی من شد .حال که با خود فکر میکنم ،نمیدانم او را وامدار کدام کار
خیر در زندگی خود باید بدانم .هر انس��انی با ورودش به محیط فکر انس��انی
دیگر ،پیامآور مفهومی برای اوست و سردبیر روزنامهدیواری برای من پیامآور
خودباوری ،شکوفایی و نیز #عشق بوده؛ همان عشقی که به گفتهی خودش
سبب میش��ود تا اینگونه #وقت و #انرژی برای کاری چون روزنامهنگاری و
نویسندگی بگذارد .کاش قلمی باشد که «حق» را و نیز «حق» را خوب معرفی
کند .همه این دههی شصتی پیگیر ،سمج و بعضا یکدنده را به پوستین سخت
و عصبناکش میشناسند؛ به داد و بیدادها ،به تندشدنها ،به یکدفعه از کوره
در رفتنها و به بالککردنهای عجیبغریبش .اما با کمی ارتباط بیشتر کاری
با او حتی در حد فضای تلگرام -که به قول خود سردبیر ،جورکش تحریریهی
نداشتهی حق شده -متوجه خواهید شد که اگر نه مثل پدر -به سبب سنش
ممکن است از این صفت دلخور ش��ود -اقال مانند برادری بزرگتر #دلسوز
است و دغدغهمند رشد و پیشرفت ما جوانترها! کمتر دیدهام کسی مثل حق
اینجور حریص باشد که چیزی را به دیگری یاد بدهد؛ از همین نیمفاصلهی
پیزوری بگیر تا تکنیک حذف افعال مزاحم در جمالت چند بخشی! جوری واو
به واو و نقطه به نقطه روی ویرایش مطالب ما حرص و جوش میخورد که انگار
قرار است در محضر رهبر انقالب نوشتهی خود را بخوانیم! بعید میدانم وقتی
که حق برای ما بچههای حق دارد میگذارد ،برای یادداشتها و دلنوشتهای
خودش گذاشته باشد! رسما نوشتن و بهخصوص نوشتن برای روزنامهدیواری
را تبدیل کرده به نقطهی عط��ف و بلکه مهمترین کار زندگ��ی ما! ما حاال به
مدد آقای حق ،حق را «مرکز دنیا» میدانیم برای خودمان! و حواسمان هم
هست که ویسهای ویرایشیاش را خوووووب گوش کنیم تا بفهمیم چگونه
میتوان در یک جمل��هی طوالنی ،زوائد را حذف کرد! ای��ن را فقط اعضای تا
االن دویستنفرهی کانال نویس��ندگان حق میدانند که جناب سردبیر برای
بررسی مطالب ارسالی ما گاهی یک پیام صوتی یکساعته میرود! که چی؟ که
شروع متن نباید اینطور باشد! که پایان متن باید اینطور باشد! که یادداشت
روزنامهای #شعر نیست که اینهمه #اینتر بخواهد! که حواسمان باشد ضمیر
#او به کی دارد برمیگردد در جملههای پیچخورده؛ به حسین یا به یزید! بله
البته! حس��ین قدیانی از دور ،یک پرخاشگر عاصی عصبانی لجوج بیرحم
اس��ت که در کس��ری از ثانیه ،آدم را #بالک میکند ولی بعد از #خدا اهالی
سفرهی وسیع حق شاهدند که سردبیر ما فقط و فقط خیر ما را میخواهد ،اگر
هم جایی تند میشود با ما! اگر بگویم زوری از بعضی از ماها #نویسنده ساخته،
باورتان میشود؟! «زوری» به این معنی که حق بیشتر از خود ما برای متن ما
وقت میگذارد! ما در حق فقط به #متن میپردازیم و #حاشیه را -هر چقدر
هم جذاب و جالب باشد -ول کردهایم به امان خدا! حق معلمی است که عوض
نشستن روی صندلی کنار تختهسیاه و عوض آنکه کالس بگذارد« :دایرکت
چک نمیشود» غم و غصهی تعالی شاگردانش را میخورد که چرا به تذکراتش
دقت نمیکنند یا کم دقت میکنند! اسم این فضا مجازی است ولی حق برای ما
واقعیترین ،سختگیرترین و در عین حال مهربانترین استاد است که خیلی
وقتها نیمهشب اس��تراحت خود را هم اختصاص به ویرایش آثار ما میدهد!
کم نبوده که مت��ن چپاندرقیچی ما به لطف اس��تعداد ذاتی حق در ویرایش
مطالب دستخورده ،تبدیل بشود به یک یادداشت تر و تمیز! صدالبته سخن
در وصف کسی است که با نهایت تواضع ،س��ر خم میکند در برابر خانوادهی
شهدا و با وجود مصاحبههای طوالنی خودش با چهرههای سرشناس از جناح
خودی و غیرخودی ،مادر شهید گمنامی را روی جلد حق میآورد! حق به حق
#استاد است و در کارش حرفهای! بدون شک آقای سردبیر ،جزو خالقترین
روزنامهنویسان این عصر است ،به واس��طهی چند اتفاق :اولین و مهمترینش
راهاندازی همین روزنامهدیواری بیبدیل #حق و دیگری خلق متونی ناب که
از حیث موضوع و نگارش بس��یار نوآورانه است .روح پدرش شاد که چه خوب
معلمی برای ما به ارث گذاشته و س��ر مادرش سالمت که این چنین فرزندی
تربیت کرده .بیشک حس��ین قدیانی فرزند خلف پدر شهیدش است و راه او
را -که پاسداشت انقالب اسالمی است -به خوبی ادامه میدهد؛ پدر در جنگ
سخت نظامی ،پسر در جنگ نرم فرهنگی .تفاوت این #پدر و #پسر اما در یک
چیز است :پدر یک بار و با تیر دشمن به #شهادت رسید و پسر اما هر روز آماج
حمالت به ظاهر دوستان است؛ کسانی که به مجرد یک اخم حق ،فضای توئیتر
را پر میکنند از سمپاشی علیه کسی که میتوانست اصال جوابشان را ندهد
ولی باز هم حق جواب دایرکت متقاضیان بعضا زیر بیستسال نویسندگی برای
حق را میدهد! چرا که استاد #عاشق است؛ عاش��ق و بلکه میخواهم بگویم
دیوانهی کارش و کاربلد #قلم و آنچه مینویس��د و آنچه میخواند و آنچه
#ویرایش میکند! در نهایت اینکه حسین قدیانی را قدر بدانید و سرمایهی
وجودش را پاس بدارید .از ما گفتن بود...

