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دربارهی «روز قدر»
که منتخبی از دلنوشتهای حق
دربارهی امام زمان است

هم آرزو
هم خبر

عکس  :روزنامهدیواری حق

مطهره مظهری :حس��ین قدیان��ی را اولین بار با
کتاب «نه ده» شناختم .بعد هم با کمی جستوجو
به «قطعهی بیس��ت و شش» رس��یدم و مدتها
خوانندهی خاموش آن بودم .تنها عاملی که باعث
میشد با همهی بیاستعدادیام در فهم سیاست ،مشتری ثابت
وبالگ بمانم ،اعجاز قلم نویس��ندهای بود که مرا یاد نویسندهی
محبوبم «جالل» میانداخت و ب��ه زعم من متفاوت فکر میکرد
و متفاوت مینوشت .گذش��ت تا اینکه به برکت روزنامهدیواری
حق در اواس��ط پاییز نود و نه ،کتاب دیگری از این نویس��نده با
عنوان «روز قدر» به دستم رسید .با دیدن اسم کتاب ،پیش خودم
حدسهایی دربارهی محت��وای آن زدم؛ غافل از اینکه فهمیدن
موضوع کتاب ،قبل از خواندن آن کار آس��انی نیس��ت .کتاب با
موضوع «انتظار» نوشته ش��ده اما از کلمات قلنبهسلنبهای نظیر
«دکترین مهدویت» در آن هیچ خبری نیس��ت .برعکس ،لحن
صمیمی آن باعث میش��ود آنچه از دل برآم��ده ،الجرم بر دل
بنشیند .نویسنده استعداد ویژهای در اس��تفاده از کلمات همآوا
دارد .طوری که موقع خواندن بعضی از جمالت احساس میکنم
روح خواجه عبداهلل انصاری درکالبد حق حلول کرده .هر چند این
واجآراییها به نثر کتاب نظمی شیرین داد ه اما به اعتقاد من تکرار
بیش از حد برخی واژهها ،از تأثیرش��ان کاسته است .در البهالی
س��طرهای کتاب میتوان در هر اتفاق به ظاهر س��ادهی روزگار،
نش��انهای از دلتنگی برای ظهور پیدا کرد؛ از گذر زمان و تغییر
روزها و فصلها تا اتفاقات سیاسی و اجتماعی .انگار در هر لحظه
میخواهد به درس��تی به ما یادآوری کند« :امام زمان گم نشده
است؛ این ماییم که گم ش��دهایم!» حتی گاهی این دههشصتی
خوشقلم بدون آنکه از خط اصلی موض��وع یعنی انتظار ظهور
حجت بن الحس��ن فاصله بگی��رد ،گریزی ب��ه دوران کودکی و
نوجوانیاش میزند و به مدد قصه و خاطره ،نوش��تههایش را باز
هم جذابتر و خواندنیتر میکند؛ مثل داستان برداشتن کتل در
شبهای محرم یا نشستن بر سر سفرهی هفتسین خانهی عزیز.
این قصهها طوری روایت میشوند که خواننده میتواند سوزش
تاول را در کف دس��تش و مزهی ش��یرین س��منو را روی زبانش
حس کند .اگر من این کتاب را قبل از ارتب��اط با روزنامهدیواری
حق خوانده ب��ودم ،احتماال فقط از زیبایی مت��ن لذت میبردم و
به قلم توانای حس��ین قدیانی و احس��اس و نگاهش به مسئلهی
غیبت ،غبطه میخوردم اما شاگردی در کالس حق ،مرا هم مثل
استادم ریزبین ،دقیق ،عمیق و جزئینگر کرده است .البته شاید
درستتر باشد که بگویم هم استاد و هم شاگرد روز به روز در این
کالس پیش��رفت کردهایم .چنانچه بخواهم کتاب «روز قدر» را
آنگونه که حق متنهای ارس��الی ما را میخواند با نکتهسنجی
بخوانم ،ناگزیرم به اشتباه امالیی کوچکی که در یکی از جملههای
عربی متن وجود دارد اشاره کنم .ضمن اینکه سردرگمی «ی»
میانجی ،که گاه هست و گاه نیست ،باعث میشود خواندن متن
دلنشین و شاعرانهی کتاب کمی سخت شود .البته جذابیتهای
نگارش��ی کتاب آنقدر زیاد هس��ت که چنین غلطهایی نتواند
چیزی از حالوت «روز قدر» کم کند .مثل آنجا که در مقام یک
روزنامهنگار از آرزویی میگوید که بیش از آنکه آرزو باشد ،خبر
است« :اهلل ،بقیئاهلل را فرس��تاد ،فقط آرزوی ما نیست .به زودی
خبر ما میشود!» کاش روز قدر آنقدر نزدیک باشد و ما بچههای
روزنامهدیواری آنقدر در کالس حق پیشرفت کنیم که بتوانیم
شمارهی فوقالعادهای بزنیم برای آن روزی که «از هزار ماه باالتر
نیست؛ از همهی روزگار ،باالتر است!»

