خیلی زود پیج اینستاگرام زنگ حق
را فالو کردم و متنه�ا را یکی یکی
خوان�دم .قضاوتم قب�ل از خواندن
مطالب این بود که البد هر چه هست
و نیس�ت ،درون محدودهی سیاست
چپانده ش�ده ام�ا با فض�ای کامال
متفاوتی روبهرو شدم .تو گویی «حق»
با نیمفاصله «حق» بههم چس�بیده را
مجرایی کرده برای بروز هر س�لیقه
و تفکری در عرصهی روزنامهنگاری.
این بود که «زنگ حق» در گوش من
نیز نواخته ش�د .خوشم آمد از طنین
صدایش .صدای خوشالحان فرهنگ
و هنر و ادبیات
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لحظه پاهای حق اصال روی زمین بند نیس��ت .ما از
عمق وجود فهمیدیم که برای سردبیرمان اهمیت
فاصله و نیمفاصله از درآمد ماهیانهاش خیلی بیشتر
است .الحق که خوب و به حق نوشتن ،چقدر میتواند
مهمتر از دیدهشدن باش��د .ما به چشم خود دیدیم
که س��ردبیر اغلب تا صبح پای ویرایش متن بچهها
بیدار میماند و ای بس��ا که مجبور است با خواب و
خس��تگی و گرس��نگی یک جنگ تمامعیار داشته
باش��د .آقای حق بیشتر وقت خود را در دفتر حق
میگذراند و چه شبهایی که اصال به خانه نمیرود.
واو به واو و ویرگول به ویرگول نوشتهها را میخواند
و با چشمهایی خسته و دیدهای تار ،تار مو را از شکم
ماست بیرون میکش��د .با دیدن فضای دفتر ،نوع
لباس پوشیدن ،ماشین و سادگی سبک زندگی حق
و البته کمی چاشنی وجدان حتما معترف خواهید
شد که حسین قدیانی تحتتأثیر هیچ نهاد ،ارگان،
سازمان و سیاستمداری نیس��ت .خودش است و
خدای خودش .الحمدهلل ت��ا االن چند تا متن از من
در حق نه ،ده و یازده منتش��ر شده .به عالوهی یک
کار سیاهقلم .اما رفتهرفته متوجه شدم که بچههای
جوان حق ،قلم توانایی دارند .راس��تش خودم را در
میان آنها وصلهای ناجور دیدم .این شد که تمایلم
برای نوشتن در حق کمتر شد .تنها دلیلش توانایی
کم خودم بود .آخرین یادداشتم را فروردین فرستادم
که هرگز چاپ نش��د .تا اینکه این اواخر حواش��ی
پیرامون سردبیر ،مرا و البد همهی بچههای حق را
آزردهخاطر کرد .پیامهای زیادی داشتم« :چه کار
خوبی کردی دیگه برای حق نمینویسی ...از اولشم
نباید برای روزنامهدیواری مینوش��تی ...به موقع از
حق جدا ش��دی و »...باورم نمیشد این جملهها در
مورد شخصی گفته میشود که حرکت رو به جلو را
به من آموخت و مرا از رکود نجات داد .تصمیم گرفتم
دست به قلم شوم .هم به نقش ،هم به خط .بنویسم
که ش��ما را به آنکه میپرس��تید ،دست از قضاوت
آدمها بردارید .حسین قدیانی برای من تا همیشه
در حکم اولین مدرس روزنامهنگاری و بهترین معلم
نویسندگی اس��ت .ذرهای از احترام و ارادتم به حق
کم نشده و نخواهد شد .اینکه مدعیهای بصیرت
شخصی را آنقدر تحت فشار بگذارند و با توهینهای
مکرر خود طرف را تبدیل به گلولهای آتشین کنند،
بعد هم واکنشی را که از قضا محصول رفتار تعفنآور
خودشان است پیراهن عثمان کنند تا بتوانند حریف
را به زمین گرم بزنند ،نگاه مرا نه نسبت به حق تغییر
میدهد و نه نسبت به حق .همهی ما برای خودمان
خطوط قرمزی داریم اما خط قرمز مش��ترک بین
همهی ما پدر و مادرمان است .وقتی بدترین القاب به
شهید اکبر قدیانی داده شد و جماعت همگی با هم
ریختند سر حق ،خیلی هم غیر طبیعی نبود واکنش
سردبیر روزنامهدیواری که بردارد حرفهایی بزند که
علیالقاعده نباید آن حرفها را بزند .خوب میدانم
که ما هرگز دست از قضاوت آدمها برنخواهیم داشت
اما ش��ما هم خوب بدانید که من تا ابد خودم را در
نویسندگی مدیون حسین قدیانی میدانم و همیشه
نام حق و مرام حق برایم همچون معلم کالس اول در
صفحهی خاطراتم پررنگ خواهد بود.

