عکس :روزنامهدیواری حق

بیمهی حضرت حق

سردبیر :عاقبت س�یزده ش�مارهی روزنامهدیواری که تا االن
منتشر شده ،لباس نو به تنش کرد .از شمارهی یک تا هفت ،جلد
اول؛ از شمارهی هشت تا ده ،جلد دوم و از شمارهی ده تا سیزده،
جلد س�وم .به ترتیب هم به رنگهای سبز و س�فید و قرمز که
تداعیگر پرچم مقدس ایران باشد .اما همان طور که در تصویر
مالحظه میکنید نتوانس�تم از هر جلد بیشتر از پنج نس�خه
تهیه کنم .طبق روال دو مجلد را تقدیم بیت میکنم بلکه نگاه
گرانقدر حضرت ماه به این مجموعهی جدید از حق نیز بیفتد.
میماند سه مجلد که طبعا یکی باید در دفتر حق آرشیو شود.
یکی را خودم بردارم و آن یکی هم ...راستی! آن یکی را به کدام
یک از نویسندههای روزنامهدیواری بدهم ،به کدام یک بماند؟
دلم خوش بود پولم اقال به خرید بیست نسخه از سه جلد اول و
دوم و سوم حق میرسد «ولی افتاد مشکلها» منجمله گرانی
کاغذ .این جور برنامه ریخته بودم که از این محصول فاخر برای
حدود پانزده نفر از پرکارهای روزنامهدیواری کنار بگذارم و به
واسطهی پست به دستشان برسانم اما حق ایضا حق غریبتر
از آنند که ش�ما فکر میکنی�د .در ماههای گذش�ته چند موج
دعوا داش�تم با اعوان و انصار پایداری و یکی هم این طعنه را از
جماعت دشت کردم که حمایت فالنی پشت حق است و ثروت
بهمانی مثل کوه پشت حق اس�ت .من اینجا حتی یک منشی،

حتیتر ی�ک آبدارچی ندارم؛ چون ابدا دوس�ت ندارم ظلمی
که کیهان در حق من کرد ،من در حق بچههای حق بکنم .البته
روزنامهدیواری به حیث امکانات اداری در قیاس با مؤسس�هی
کیهان ،آدمی را یاد مقایسهی قطره با دریا میاندازد لیکن من
مصرم ک�ه حتیالمقدور کمتر هزینه ب�رای دفتر عتیقهی حق
بتراشم بلکه به نویسندههای بهتر حقالتحریری ولو مختصر
تعلق بگیرد .اینکه سردبیر مظلوم حق اندازهی یک ثانیه هم در
کیهان مدعی عدالت جناب آقای حسین شریعتمداری سابقهی
بیمه ندارد ،یعنی من حسین قدیانی اتفاقا باید بیشتر هوای آن
دخترخانمی را داشته باشم که از بشاگرد برایم مصاحبهی ناب
میآورد با یکی از عناصر انصاراهلل یمن .این ش�رح شرمندگی
حق اس�ت ن�زد بچههای ح�ق .من هم اگ�ر میخواس�تم آدم
جلیلی یا نفر رئیس�ی باش�م ،االن عین آب خوردن ،هم ژست
رابینهود میگرفت�م و هم مجلات حق را به دس�ت بچههای
عزیز روزنامهدیواری میرس�اندم .قریب ه�زار صفحهی حق
داد میزند که روزنامهدیواری در خط خامنهای است و زندگی و
نویسندگی در این خط ،عوض مال و منال ،سرمایهای به عظمت
رضایت س�یدعلی دارد .انش�اءاهلل به زودی هم�هی بچههای
روزنامهدیواری هر س�ه مجلهی حق را دس�ت خواهند گرفت.
خدای ما هم بزرگ است...
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