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نگاهی به «روز قدر» اثر سردبیر روزنامهدیواری حق

آقای اخوان! مطمئنی پادشاه فصلها پاییز است؟
محدثه مظه�ری :اواخر دههی هش��تاد،
چند سالی روزیام ش��د که پای منبر محرم
حاجآقا پناهیان بنش��ینم .در آن جلس��ات،
درسهایی از واقعهی عاشورا مطرح میشد
که برایم تازگی داشت و هرگز پیش از آن نشنیده بودم .انگار
حادثهی کربال از زاویهای جدید و با نگاهی آمیخته به هنر
بررسی میشد و از آن جذابتر اینکه مفهوم «انتظار» پای
ثابت تمام مباحث بود .با خودم میگفتم چهطور فراموش
کرده بودیم که در ه��ر کاری باید اف��ق نگاهمان «ظهور»
باش��د؟ مگر نه آنکه پرواز تش��یع بنا به آن نقل مش��هور،
وابسته به دو بال سرخ عاشورا و سبز انتظار است؟
این روزها که «روز ق��در» را میخوانم ،دوب��اره محرم آن
سالها برایم تداعی شده .یادداشتهای کتاب به خواننده
یادآوری میکند؛ هیچ مسئلهای نیست که نتوان یک سر
آن را با مفهوم انتظار مرتبط دانست .منتظر باید مانند کسی
که عزیزی از دست داده ،به هر بهانهای یاد محبوبش را زنده

کند .از حوادث سیاس��ی و فالن س��الروز خاص در تقویم
گرفته تا مرور خاطرات کودکی و حت��ی اتمام پخش یک
س��ریال .هر چند که جای خالی تاریخ در پایین هر نوشته،
درک حس و حال نویسنده هنگام ثبت دلنوشتهها را کمی
سخت کرده و گاهی الزم است برای فهمیدن تاریخ تحریر
مطالب ،از قرائن موجود در متن کمک گرفت .نویسنده در
چند جای کتاب هم از مفهوم «به��ار» برای دوران ظهور و
صاحب آن وام گرفته است .چه آنجا که از «سررسیدهای
کال» میگوید که بهار هنوز به آنها نرس��یده و چه آنجا
که در مدح بهار حقیقی ،با زیباترین اس��تعارهها ،عشق به
خزان برگریز را مذمت میکند و با آنکه خود متولد دهم
آذر است ،ترس��ی از بیان این گزارهی خالفآمد ندارد که
پاییز را «پادش��اه فصلها» نخواند .عالوه بر اینها ،حسین
قدیانی در یادداش��تهایش به مخالفت با ن��گاه عوامانه به
انتظار میپ��ردازد .آنجا که در نقد مداحی «به خوبا س��ر
میزنی ،مگه بدا دل ندارن» مینویس��د« :اساسا طوالنی

شدن غیبت ،تاوان همین دلنبودن دلهای ماست و اصال
مگر میش��ود هم بد بود و هم جایی در این دل آلوده برای
انتظار باقی گذاشت؟!»
از حرف حس��ابهای محتوای��ی «روز قدر» ک��ه بگذریم،
بازی با کلمات و ساختن نثری موزون و پر از جناس و ایهام
هم از ویژگیهای برجستهی کتاب است .چیزی که حکم
امضای حق را دارد و میتوان در تمام دلنوش��تهای امام
زمانی او رد پایی از آن پیدا کرد .اما مسئلهی دیگری که از
همان ابتدای مطالعهی کتاب جلب توجه میکند ،قویتر
شدن قلم سردبیر روزنامهدیواری حق در طول این سالها
است .برخی نکات ویرایشی و نگارشی که برای حق در سال
هزار و چهارصد حکم خط قرمز پررنگ را دارد ،متأسفانه در
«روز قدر» رعایت نشده؛ مثل غیبت «ی» میانجی و عدم
نوشتن اعداد به حروف که از زیبایی بصری صفحات کتاب
به طور چشمگیری کاسته است .شاید تعجب کنید اما من
در اثنای خواندن «روز قدر» چند باری از ذهنمگذش��ت

که اگر حس��ین قدیانی جوان ،بعضی از متنهای کتاب را
برای س��ردبیر وسواس��ی روزنامهدیواری حق میفرستاد،
حتما یک دعوای حسابی دشت میکرد! این نشان میدهد
که س��ختگیریهای حق به م��رور و در طی س��الهای
طوالنی نویسندگی به دست آمده است .تجربههایی که او
سخاوتمندانه و تنها در ازای پیشرفت قلم اعضای کانال
باشگاه نویسندگان حق ،در اختیارشان میگذارد .معتقدم
اگ��ر موضعگیریهای سیاس��ی حق نبود ،ط��راوت قلم و
ظرافت کالمش بیشتر دیده میشد و به شکل مضاعف به
دلها مینشست .اما کس��انی که عمل به وظیفه را مبنای
تصمیم خود میدانند ،ابایی از گفتن حق ندارند؛ ولو آنکه
به قیمت کمشدن تعداد مخاطب نوشتههایشان تمام شود.
امیدوارم روزی را ببینیم که مطالب سردبیر روزنامهدیواری
حق در کوتاهترین زمان ،بیشترین تعداد مخاطب را پیدا
کند؛ بهخصوص دلنوش��تههایی بر م��دار «روز قدر» در
سررسیدهایی که دیگر کال نیستند...

