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قصهها و غصههای سردبیر روزنامهدیواری حق
اکبر از آن است که وصف شود

شبیه سهراب
برای حسین قدیانی رعایت فاصله و نیمفاصله
مهمترین اصل زندگی است

زینب گلیتاالری :دچار روزمرگی شده
بودم و زندگی کسالتباری داشتم .تدریس
گاه به گاه در دانشگاه و خطخطیهای روی
کاغذ؛ گاهی به ش��کل و رس��م و گاهی به
کلمه و حرف .نه نقاش بودم ،نه نویسنده .دلی میکشیدم
و دلی مینوشتم .کرونا هم شد همان غوز باالی غوز که
خودم را مثل پیکری زی��ر خروارخروار خاک بیمصرف
ببینم .کتاب میخواندم و حسرت روزهای قبل کرونا را
میخوردم که همهی نقشههایش نقش بر آب شده بود.
بیحوصله کز میکردم کنج عزلت و بیهدف در فضای
مجازی چرخ میزدم .گالی��ه از روزگار و لعن و نفرین به
در و دیوار شده بود شغل بیجیره و مواجبم .یک روز در
حال اینستاگردی ،دست به کمر مشغول سرکشی از این
صفحه به آن صفحه بودم که قطعهای ادبی همهی حواس
پنجگانهام را به خود جلب کرد« :سردار دلها» .خواندم
و اش��ک ریختم .اش��ک ریختم و خواندم .گویی کسی
روضهی علمدار زیر گوشم زمزمه میکرد .با همان حال،
کامنتی بلندباال زیر آن متن گذاشتم .نمیدانم چند وقت
گذشت که پیامی از ادمین همان صفحه یعنی صفحهی
زنگ حق برایم ارسال شد .با تحکم نوشته بود« :برای حق
بنویس��ید!» با جدیت پیگیر صفحه شدم .اسم حسین
قدیانی را قبال شنیده بودم .چه رهاش شبی ه سهراب بود.
بعدها فهمیدم شعرهایش هم س��هرابطور است .بارها
متنهای داغ و پر تب و تابش را در وصف سیاس��یها و
شرح حوادث روز خوانده بودم .قلمش را دوست داشتم.
برنده و کاری مینوشت .اما خبری از آموزش نویسندگی
در روزنامهدیواری حق نداشتم .خیلی زود پیج اینستاگرام
زنگ حق را فالو ک��ردم و متنها را یک��ی یکی خواندم.
قضاوتم قبل از خواندن مطالب ای��ن بود که البد هر چه
هست و نیست ،درون محدودهی سیاست چپانده شده
اما با فضای کامال متفاوتی روبهرو شدم .تو گویی «حق»
با نیمفاصله «حق» بههم چسبیده را مجرایی کرده برای
بروز هر سلیقه و تفکری در عرصهی روزنامهنگاری .این
بود که «زنگ حق» در گوش من نیز نواخته شد .خوشم
آمد از طنین صدایش .صدای خوشالحان فرهنگ و هنر

کمی حال و اح��وال کردیم که همس��ر حق هم آمد .در
همان نگاه اول حس کردم که انگار س��الها اس��ت او را
میشناس��م .نشس��تیم به گپ و گفت .کمی شوخی و
مراحل آش��نایی بیشتر .از ش��هر و دیارم پرسید و من
تا میتوانس��تم با آب و تاب از قرآنت��االر برایش گفتم.
گرم گفتوگو بودیم که س��ردبیر خطاب به همس��رش
درآمد« :خان��وم گلیتاالری رو خ��وب تحویل بگیر که
بتونیم یه دو هفتهای بریم خونهش��ون .رسما تو بهشت
زندگی میکن��ن ».زدیم زی��ر خنده و آنق��در بلند که
صدای خندهمان به در و دیوار پاشید« :حتما باید بیایید.
غیر از این ممکن نیس��ت استاد!» س��ردبیر سرش گرم
لپتاپ بود و طبق معمول ،ویرایش نوشتههای بچههای
روزنامهدیواری .با فاطمهبان��و زود گرم گرفتم .هم من و
هم همسر حق ،کلی حرف برای گفتن پیدا کرده بودیم.
خالصه دو س��اعتی را که اصال نفهمیدم چطور گذشت،
مهمان روزنامهدیواری حق بودم .تمام این مدت حرفی
از همراهم که بیرون در س��رما با کرونا دست و پنجه نرم
میکرد ،نزدم .سردبیر همانجا یکی از متنهای دست و
پاشکستهی مرا ویرایش کرد .وقت رفتن تا دم در بدرقه
شدم .آن روز یقین کردم که تنها دلیل حق برای راهاندازی
روزنامهدیواری حق و آموزش نویسندگی و رفتن زیر بار
کار سخت ویراستاری ،عشق تا حد جنون حسین قدیانی
به این کار اس��ت؛ نه پول ،نه مقام ،نه ش��هرت و حتی نه
محبوبیت.

و ادبیات .همه چی در پیج بود .دقیقا مثل یک سمساری با خودم آورده بودم .از همراهم خواس��تم بیرون منتظر
که از شیر مرغ تا جان آدمیزاد در دکانش پیدا میشود .بماند .چون کرونا بود ،نباید دفتر شلوغ میشد .زنگ در
از خاطره و داس��تان بگیر تا مطالب علمی و ورزشی و از را زدم و وارد حیاط ش��دم .چیزی نگذشت که در چوبی
سیاست و سیاحت بگیر تا مقاومت و شهادت؛ همه و همه بالکن باز شد و حق با یک لباس س��اده از پله پایین آمد
در روزنامهدیواری حق جای محکمی برای عرضه داشتند .و دعوتم کرد داخل .دم در دو جفت کفش مردانه و یک
هم دانشگاه و هم حوزه .هم رمان و هم قصه .هم شادی و جفت کفش زنانه بود .سردبیر برایم یک صندلی آورد و با
هم غصه .هم تصویر و هم تفسیر .هم زندگی و هم جنگ .عذرخواهی از من خواست منتظر بمانم .نشستم و محو
هم ایران و هم فرنگ .هم شمال و هم جنوب .هم مصاحبه تماشای کتابهایی شدم که منظم و مرتب در قفسهها
و هم گزارش .هم نظم و هم نثر .هم تاریخ و هم جغرافیا .از چیده شده بودند .خیلی طول نکشید که حق مرا به اتاق
دخترک سوری تا مارادونا .از آدم تا خاتم .تلگرام را نصب اصلی راهنمایی کرد« :اگر اذیت میشوید ،ماسکتان را
کردم و عضو کانال باشگاه نویسندگان حق شدم .از همان بردارید تا راحت نفس بکشید .ما اینجا همیشهی خدا
ثانیهی اول ،آموزش نوش��تن شروع ش��د؛ بدون اینکه در قرنطینهی کامل هستیم .هیچ رفت و آمدی نیست و
خبری هم از کرونا نیست .خیالتان راحت ».این را گفت
حرفی از شهریه و حقالزحمه زده شود.
و اسپری الکل را دم دستم گذاشت .هم ه چیز با تصوراتم
چند روزی میشد مهمان تهران بودم .آن روز برای خرید فرق داشت .اتاق کار سردبیر ،آنقدر ساده بود که بیشتر
کتاب باید میرفتم راس��تهی کتابفروشیهای خیابان میخورد اتاق کاری در کنج خانه باشد .نه از آبدارچی
خبری ب��ود ،نه از منش��ی که
انقالب .توی گروه ،س��ردبیر
«برای دیدن س��ردبیر ،باید از
وی��س فرس��تاد« :صحاف��ی
قبل هماهن��گ میکردید» و
شمارهی نهم روزنامهدیواری
از این اداها .چش��مم بین در و
آماده شده .هر کسی میتونه
دی��وار ،وصیتنامهی بابااکبر،
بیاد بگی��ره ».از عضویتم در
ق��اب رهب��ر انق�لاب ب��رای
«حق» چند ماهی میگذشت.
روزنامهدی��واری ،پنجرههای
پیش خ��ودم گفتم« :بهترین
از
پیامی
که
گذشت
وقت
چند
دانم
ی
نم
قدیمی ،روزنامههای جدید و
فرص��ت؛ هم ح��ق جدید رو
ادمین صفحهی زنگ حق برایم ارسال
از همه مهمتر لپتاپ سردبیر
میگیرم ،هم س��ری به دفتر
ش�د .با تحکم نوش�ته بود« :برای حق
رفت و آم��د میک��رد .ذهنم شاید خیلیها مدعی شناخت حسین قدیانی باشند اما با
روزنامهدی��واری میزن��م».
بنویسید!»باجدیتپیگیرصفحهشدم.
پر از س��ؤالهای پر و پوچ بود اطمینان میگویم که بعد از خانوادهاش ،هیچ کسی حق
نمنم��ک ب��اران میباری��د.
اسم حسین قدیانی را قبال شنیده بودم.
وس��ط زمس��تان ب��ود و هوا
که میدانس��تم هرگز جرأت را به اندازهی بچههای حق نمیشناسد .ما در این مدت
چه رهاش ش�بی ه س�هراب بود .بعدها
پرسید نش��ان را نخواه��م آشنایی با سردبیر روزنامهدیواری فهمیدیم که وقت کار
سوزنسوزن میشد به جانم.
فهمیدم ش�عرهایش هم سهرابطور
نابلد بودم .یک��ی از اقوام آمد
داشت .سردبیر سینی چای را چقدر جدی و نکتهسنج و مصمم است و البته کمی هم
اس�ت .بارها متنه�ای داغ و پر تب و
آورد؛ با دو استکان کمر باریک عصبی و زودجوش و حس��اس .به وقتش اما شوخطبع و
تا با هم راهی میدان پاس��تور
تابش را در وصف سیاس�یها و ش�رح
و یک قندان.
عجیب هم متعصب روی بچهها .به ما و نوشتههای ما و
ش��ویم .از آنجا که سردبیر
حوادث روز خوان�ده بودم .قلمش را
خبر ب��ارداری همس��رش را
 ش��ما چرا اس��تاد؟ شرمنده ویرایش نوشتههای ما به چش��م ناموسش نگاه میکند.دوستداشتم.برندهوکاریمینوشت.
میکنید!
هر وقت حق جدی��د بیرون میآید ،انگار س��ردبیر جان
در کانال بچهه��ای حق داده
اما خبری از آموزش نویس�ندگی در
 اینجا همهکاره خودمم.بود ،چند قلم سوغات شمال
دوبارهای میگیرد .بعد از خ��دا ،فقط ما میدانیم که آن
روزنامهدیواری حق نداشتم

