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يادداشت علياكبرقاضيزاده

شايد تكرار اين حرف خيلي خوشايند نباشد كه 
ما پيش از س��رگرم ش��دن و ماندن در چند و چون 
روزنامه ن��گاري در اين ديار، نخس��ت بايد بنيان ها و 
س��اخت هاي اساس��ي  تر را تامين مي  كرديم تا امروز 
از اينكه كيفيت برخورد و س��لوك با مطبوعاتيان را 

نمي پسنديم، دست و پايمان گم نشود.
 من به نسلي كه همين امروز صبح وارد تحريريه  ها 
شده است، بسيار اميدوارم. ديروز هم ورود نوآمدگان به 
اين حرفه را خبر خوشي مي دانستم. نه روزنامه نگاري 
با ورود بچه هاي نس��ل ما آغاز ش��د و نه با نبودن ما، 
مطبوعات دست افسوس روي دست مي زند. خصلت 
مطبوعات همين است؛ چرخش دستگاه غول آساي 
رسانه ها نياز به نيروهاي تازه نفس دارد و چون جامعه 
در نگاه و برداشت يك نسل متوقف نمي ماند، ناچار با 
ورود تدريجي نسل نو، بايد روزنامه نگاراني از همين 
نسل چرخ ايستايي ناپذير رسانه ها را به گردش درآورند.
امروز فكر مي كنم اين ابتكار كه تمام خبرنگاران 
ي��ك روزنامه در اوايل دهه 50 شمس��ي بايد خبر و 
گزارش و مقاله و يادداش��ت خود را ماش��ين كنند و 
به حروفچيني بفرس��تند، تا چه اندازه نوآورانه بوده 
اس��ت. روزنامه با اين كار امكان برآورد حجم مطالب 
را در صفحه ه��ا مي يافت و در ضمن حروفچين هاي 
روزنامه كمتر اش��تباه مي كردند. ماشين تحرير مثل 
رايان��ه و تلفن همراه يك وس��يله اس��ت كه بايد در 

خدمت قرار گيرد.
نظام تحريريه آن روزها از نظام و سلوك اجتماعي 
روزگار چندان بيگانه نبود؛ گرچه اين هم بود- مثل 
همه جاي دنيا و هنوز- كه در روزنامه تصميم آخر را 
مي  تواند يك نفر بگيرد و به اجرا بگذارد. ما در خانه 
هم اگر مي خواس��تيم بچه خوبي باش��يم، بايد انواع 
فرمان ها مي برديم و اگر پس گردني مي خورديم، سر 
بلند نكنيم و خيلي اگر دلخور مي شديم كينه به دل 
بگيريم و منتظر تالفي بمانيم. گو اينكه حاال و پس از 
آن همه سال تمام حجره هاي دل مان پر است از آن 

اميدهاي هرگز برنيامده.
براي همكار امروزي من دش��وار است تصور كند 

كه يك خبرنگار بدون تلفن همراه، بدون  ام پي تري، 
بدون پايانه  ها و موتورهاي جست وجوگر و بدون امكان 
دس��تيابي به فناوري هايي كه امروز بديهي و عادي 
است و فردا - همين فردا- تحولي تازه خواهد يافت 
و امكان خبرنگار شدن را بيشتر گسترش خواهد داد، 
چه خاكي بر سرش مي توانسته بكند. خيلي عادي و 
معمولي بود كه شب يا اول صبح عبداهلل شيرازي راننده 
روزنامه را با يك عكاس بفرستند در خانه خبرنگار كه 
يك اتوبوس در جاده چالوس رفته ته دره يا شن هاي 
مسيل تهرانپارس را شبانه كاميون كاميون مي برند 
يا در كارخانه پارچه بافي اطلس آتش س��وزي شده و 
سردبير گفته عكس و خبر بايد به شماره فردا برسد. 
آوردن اين بهانه س��اده كه مطلب آماده اس��ت، بروم 
دس��تي به سر و كله ام بكش��م و بيايم كار را تحويل 
دهم يا بگذاريد فردا مطلب را كامل تر و بهتر تحويل 

دهم، چيزي در حد فحاشي بود.
بچه هاي اين نسل چگونه مي  توانند مجسم كنند 
كه كار روزنامه نگاري شغلي تمام وقت بود كه در اساس 
براي خبرنگار وقتي باقي نمي گذاشت كه دلمشغولي 
ديگري هم داشته باشد، چه رسد به اينكه يك نوبت 
هم در يك روزنامه ديگر- و احياناً رقيب- آن هم در 
برابر 150 تا 300 تومان كار كند. هميشه هم بهانه اي 

وجود داشت كه تعطيل پنجشنبه را هم از ما بگيرند؛ 
نكند در وابس��تگي ما به تحريريه خللي ايجاد شود. 
حاال جمعه هاي غمگين تهران به كنار كه يك عمر با 

غمگيني بيشتر بايد در تحريريه مي گذشت.
- آقارو! رمان چشم هايش رو نخونده!

- جون من؟! نمايش استثنا و قاعده رو نديدي؟ 
- هر كي حافظ و س��عدي و فردوسي و جامي و 
عطار رو نخونده باشه، در اصل بايد در ايروني بودنش 

شك كرد. 
  اي��ن آخري را خس��رو ش��اهاني مي گفت. خدا 
نكند جوانكي مثل ما تعريض را تعريظ مي نوشت، يا 
معاشرت را موآشرت؛ يا بايد مي گذاشت و مي رفت يا 
بايد آنقدر زخم زبان مي خورد كه باد كند. حاال خدا را 
شكر اين طور نيست. به همكارت مي گويي »راجب به« 
را نبايد به جاي »راجع به« مي نوشتي- براي مثال-، 
فقط شانه تكان مي دهد كه: اِ ! پس درستش كن! يا 

بوداپست پايتخت روماني نيست و...
من با اين نظر خيلي موافق نيستم كه نسل امروزي 
روزنامه نگار براي بيشتر دانستن بي ميل است. مي گويم 
ما كه - گويا- مي دانستيم، نتوانسته ايم اين تجربه ها را 
درست منتقل كنيم. اين بچه ها محصول همان نظام 
آموزشي و تربيتي هستند كه ما ساخته ايم و تحويل 

داده ايم. اگر بچه هاي ما طاقت از گل نازك تر شنيدن 
را ندارند، بخش��ي هم گناه ماست كه بچه هايمان را 

گلداني و گلخانه اي پرورش داده ايم. 
نكته هاي ديگري هم البته هست. يكي اينكه در آن 
روزگار- به قول فريدون صديقي هزار سال پيش- وقتي 
جايي مي نشس��تي و مي گفتي من خبرنگار هستم، 
حرمتي مي گذاشتند و جايگاهي در نظر مي گرفتند. 
امروز براي اهل اين حرفه تره هم خرد نمي كنند. البته 
اين هم بود كه سر و ته فضاي روزنامه نگاري ما به سه 
چهار روزنامه و چند نش��ريه ديگر محدود بود و كار 
ك��ردن در اينها به هر حال جاذبه هايي براي ديگران 

داشت از جمله مقام ها و مسووالن.
ديگر اينكه به نظر م��ن فضاي تحريريه ها امروز 
قابل تحمل تر اس��ت. دست كم در ظاهر حرمت ها را 
نگه مي دارند و كمتر  حرف ركيك و غيراس��تاندارد 

مي توان شنيد.
حرف ديگر: گاهي از تلويزيون نشست هاي خبري 
در بعضي كشورها را مي بينم و غصه مي خورم. بيشتر 
خبرنگاران در اين نشست ها، دوران جواني و ميانسالي 
را پشت سر گذاشته اند و با هر معياري سالمند و البد 
باتجربه هستند. در نشست هاي خبري خودماني من 
هر چه مي بينم جواناني هستند كه پارسال نبوده اند 
و البد س��ال آينده هم نيس��تند. متوجه هس��تيد؟ 
فضاي خبري دائم در حال دگرگوني اس��ت. بچه ها 
در نخستين فرصت مناسب، از تحريريه ها مي گريزند 
و كار ديگري پيش مي گيرند. كسي هم به فكر اين 
همه تجربه و اين همه مهارت نيست كه دود مي شود 
و به هوا مي رود. من در كمتر حرفه اي چنين دست و 
دلبازي در مورد بر باد دادن اين همه وقت و هزينه 

را سراغ دارم.  
م��ن به ابتكار و توان همكاران جوانم اعتقاد دارم. 
نارسايي اگر هست، كمتر گناه اهل اين حرفه است. به 
اميد روزي كه اهل اين حرفه مجال و انگيزه بازسازي 
ارزش ه��اي حرفه اي بيابند و ديگران هم به اهل اين 
حرفه به چش��م مزاحماني كه هم��ت خود را جمع 
كرده اند تا صندلي را از زير پايشان بكشند، نگاه نكنند. 

آبروي اهل اين حرفه

اين نسل با نسل 
ما فله اي برخورد 
مي كند. ما را سر 
و ته يك كرباس 

مي بيند، گيرم 
تارش با پودش 

فرق داشته باشد. 
معلوم بود كه اين 
واكنش محصول 
رفتار بزرگ تر ها 

بوده است.
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برايش متوقف مانده و از سوي ديگر در معرض 
زمان ديگري قرار داشته است و در بازگشت، 
اين خصل��ت دوگانه سرمنش��اء نزديكي ها و 
دوري هاي بس��ياري با نس��ل جديد مي شد. 
اولين نكته مشاهده تغييرات نزد هم نسلي هاي 
خودم بود. نوعي دماغ س��وختگي. بسياري از 
هم نس��لي هاي م��ن تجديد نظرطلب بودند و 
اين نس��ل جدي��د در دامن پ��دران و مادران 
تجديد نظرطلب خود بزرگ ش��ده. مقصودم 
اينك��ه تغييرات فقط مختص نس��ل برآمده 
از نس��ل ما نبود. تغييرات فاحش��ي كه نسل 
پدران كرده بودند بسيار قابل توجه بود. من 
زمانه خودم را با خودم برده بودم و در تمامي 
مدت مراقبت كرده بودم كه دس��ت  نخورد و 
ت��ازه بماند و طبيعي بود ك��ه با همان زمانه 
دس��ت نخورده برگشته باش��م. در مواجهه با 
نسل جديد مي ديدم كه وقتي از 20 سالگي 
خ��ودم صحبت مي كنم ب��راي آنها مثل اين 
ب��ود كه صحب��ت از عهد عتيق اس��ت. تنها 
نقطه عزيمت آش��نا براي من در آغاز طبيعتاً 
همين خاطرات بود اما براي او يك ديروز دور 
محس��وب مي شد. خود اين ماجرا بين من و 
او فاصل��ه مي انداخت. مش��اهده ديگرم اين 
بود كه مي ديدم اين نس��ل با نسل ما فله اي 
برخ��ورد مي كند. ما را س��ر و ته يك كرباس 
مي بين��د، گيرم تارش با پودش فرق داش��ته 
باش��د. معلوم بود كه اي��ن واكنش محصول 
رفتار بزرگ تر ها بوده اس��ت. همه آنهايي كه 
يا خواس��ته اند فراموش كنند يا به رو نياورند 

و به هر رو به حافظه فرزندان ش��ان نه حجم 
داده اند و نه بعد. بي پرس��پكتيو. وقتي ديروز، 
حجم مغشوش درهم و برهمي باشد بي هيچ 
كنتراست و رنگين كمان، خب بديهي است كه 
به تمامي ناديده گرفته شود. نكته ديگر همين 
درهم ريختگي دنياهاي اين نس��ل بود كه به 
ذائقه من نمي خورد. يا بهتر است بگويم منطق 
درون��ي اش را نمي فهميدم. خاطره جالبي در 
همين مورد دارم. جشن ساالنه مجله چلچراغ 
بود. اولي��ن تجربه حضور من ب��ود در ميان 
هزاران جواني كه از شهرستان هاي مختلفي 
آمده بودند. فضاي عمومي آن جشن، واكنش 
شركت كنندگان، تشويق چهره هاي متنوعي 
كه باالي س��ن مي آمدند به عنوان منتخبان 
خوانندگان مجله، موزيكي كه پخش مي شد، 
حرف هايي كه زده مي شد، همه چيز به نظرم 
يك تجربه كافكايي آمد. يادداشتي كه از نظر 
من نوعي طنز و متلك و در هر دو حال نوعي 
قضاوت منفي نس��بت به اي��ن اختالط بود، 
نوشتم و دادم به يكي از روزنامه هاي مرحوم 
همان روزگار. )س��ال 85 ب��ود يا 84( مجله 
چلچراغ اين يادداشت را به عنوان مانيفست 
چلچراغي ها چاپ كرد. آنچه را كه من منفي 

گرفته بودم آنها به آن مباهات مي كردند. 
- وقتي خود شما در سن مثاًل 20 سالگي 
بوديد چه اختالفات و جدل هايي با نسل 

قبل تر از خودتان داشتيد؟
گمان مي كنم شباهت ما به خانواده هايمان 
بيش��تر بود. س��نتي در ادامه همان س��نت 

خانواده عم��ل مي كرد و مدرن يا امروزي به 
همين ترتيب. به عبارتي در درون خانواده ها 
س��ورپرايز كمتر ديده مي شد. چنانچه امروز 
ش��اهد آني��م. با اين همه نس��ل م��ا هم به 
عبارتي واكنشي بود به سرخوردگي هاي نسل 
پدران مان. همان پدراني كه تجربيات پس از 
ش��هريور 20 و خرداد 42 را گذرانده بودند. 
همان آخرين نس��لي كه ب��ه تعبير مهندس 
بازرگان از مبارزات قانوني به جايي نرس��يده 
بود. انقالبيگري نسل ما واكنشي به رفرميسم 
الاقل دو دهه بود. واكنش��ي كه از سال هاي 
پايان��ي دهه 40 خودش را نش��ان داد و يك 
دهه بعد به انقالب منجر ش��د. نسل ما شايد 
كمت��ر در معرض الگوه��اي متعدد و متكثر 
ب��ود. با اين همه همان ناب گرايي را در رفتار 
اجتماعي، ديني و اس��تتيك ما مي شد ديد. 
ي��ك نوع تا آخر منط��ق ماجرا رفتن. همين 
راديكاليسم خوب البته گاه سرمنشاء درگيري 
با بزرگ ترها مي شد. بزرگ ترهايي كه با نگاهي 
انضمامي ت��ر، مش��روط تر و نس��بي تر به اين 

تماميت گرايي ما نگاه مي كردند. 
- آيا براي پر كردن ش�كاف بين نسل ها 
باي�د ت�الش ك�رد ي�ا ن�ه، اين ش�كاف 
اجتناب ناپذير اس�ت و بايد آن را امري 

مفيد دانست و به فال نيك گرفت؟
اختالط انواع و همزيس��تي عناصر متضاد 
هم مي تواند پيش ش��رط و مقدمه گسس��ت 
باش��د و هم ش��رايطي ضروري ب��راي خلق 
الگوه��اي جديد. از اي��ن رو در هر دو صورت 

اجتناب ناپذير، اصاًل ضروري و  اي بس��ا مفيد 
مي تواند باش��د. تجربه هاي اجتماعي جوامع 
نش��ان مي دهد در هر صورت، گسست باشد 
ي��ا تداوم يا مثاًل خلق الگوي جديد همه چيز 
بس��تگي به اين دارد كه ما بتوانيم بين ديروز 
و امروز، بين نسل ها، بين تجربه هاي تاريخي 
و پيش زمينه ه��اي فرهنگ��ي، بين حدوث و 
قدوم ربط هاي آگاهانه و ش��فاف برقرار كنيم. 
اگر ناب گرا هستيم و اگر در ستايش اختالط 
انواع صحبت مي كنيم انتخابي در كار باشد و 
اراده اي. دچار يك وضعيت بودن بي ش��ك با 
ورود آگاهان��ه به آن تفاوت دارد. در يك كالم 
اين مواجهه با هم نس��لي هاي فراموش��كار و 
تجديد نظرطلب خودم از يك سو و نسل جديد 
متوهم نس��بت به گسست كه در آرزوهايش 
جس��ور بود اما در روش هايش در تالش براي 
يدك كشيدن همه ديروز و همه امروز و  اي بسا 
آشتي دادن آنها با يكديگر به اين نتيجه رسيدم 
كه تنها راه برقراري ارتباط نه خودباختگي در 
برابر آنهاست و نه اسطوره سازي از ديروز خودم. 
ام��روز ياد گرفته ام در برخورد با آنها وفاداري 
به ديروز را نشان دهم با ذكر همه آسيب ها و 
بيماري هاي��ش، آنها را نقد كنم، نه با تكيه بر 
ارزش هاي زمانه خودم بلكه بر اساس تناقضات 
دروني خودش��ان. اين ش��كاف ها نشانه زنده 
بودن جامعه اس��ت، موج��ود زنده اي كه بايد 
بيماري هايش را بشناس��د تا تداوم يابد، تا از 
اين همه تناقض از پا درنيايد، خس��ته نشود، 

زمينگير نشود.


