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چگونه روزنامه نگار شدم

یک مرد خوش 
تیپ
در بهار هزارسال پیش

میترا فردوسی
روزنامه نگار

روایتهای ما ،جهان ما را میسازند .این روایتها در ترکیب با تجربه
زیســته ،اعتبــاری چندان مییابــد و میتوانــد هر چیزی را که در بســتر
دیروز وجود داشته پیش چشــمان ما ،حاال و اکنون ،حی و حاضر کند.
روایتهای ما ،نشــئه احساســات ما ،عشق و شــعف و غم و ترسهای
ماینــد .روایتهای مــا جــان دارند.وقتی کــه در تقویــم روز خبرنگار،
17مرداد ،با فونت درشت حواسم را ربود ،همه آنچه از روزنامهنگاری،
ن انشاهای
از جادوی این شغل پرمعنا ،در ذهنم داشتم مرور کردم .اولی 
مدرســه ،اولیــن روزنامهدیــواری ،اولیــن روزنامهخواندنهــا ،اولین
پاگذاشــتنها در تحریریه یک روزنامه محلی در کرمان را به یاد آوردم.
شــعف انتخاب رشــته ارتباطات در دانشــگاه ،روزنامهنگار شــدن و هر

روز این مــوج جنون را هم .بــه این فکر افتادم که قلب این شــغل ،در
ت از اولین بارها میتپد .مؤمن بــه اعتبار روایتها
بطن همین روایــ 
در ســاختن جهان و معنا بخشــیدن به آن ،تلفن را برداشــتم و از چند
روزنامهنگار پیشکسوت خواستم که بنویسند روایت اولینهایشان را.
بگویند از دلهرهها و شورهایشــان در اولین گام نهادنها در تحریریه .از
عشــقی که میدانم هنوز دست از سرشان برنداشته است .از انشاهای
مدرســه کــه چطــور تبدیــل بــه نوشــتههایی در ســتونهای جادویــی
روزنامهها شدند .حاصل لبیک به نوشتن درباره این آگاهی بیواسطه
واین درک مســتقیم که از تجربه زیســته میآیــد ،روایتهای یگانهای
است که در ادامه میخوانید.

فریدونصدیقی

روزنامهنگار و مدرس
روزنامهنگاری
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آن روز خیلی ویژه

علیاکبرقاضیزاده

روزنامهنگارپیشکسوت

نوشــتهام کــه روزنامه نگار شــدن مــن همهاش به
خاطــر شــیفتگی یا رؤیاهــای دوران کودکیــم نبود.
بعضــی میگوینــد مــن از بچگــی یــا شــاید هنگام
نوش جان کردن شیر مامانم استعدادهایم را بروز
میدادم .شــاید هم راســت بگوینــد .در مورد من،
خیلــی این طورهــا نبود .من در دوران دانشــجویی
بایــد کار میکــردم ،بایــد پــول درمــیآوردم و باید
میتوانســتم دســت کــم پول شــهریه دانشــکده را
بپــردازم کــه کــم هم نبــود .خیلــی هم در نوشــتن
بیاســتعداد نبــودم .نوشــتن را خیلــی زود شــروع
کردم .این بخت بلند را اما نداشتم که کسی بگوید
بهتر است چه کار بکنی یا نکنی!
بگذریــم .پاییــز ســال  ،48پــر از امیــد و انــرژی،
دانشــجوی ســال اول روزنامهنــگاری بــودم و البته
زیــر فشــار یافتن یــک کار؛ چــه بهتر که به رشــتهام
مربوط باشــد .اوایل نیمه اول آن سال ،استادی به
نــام داریوش پیرنیــا ،از خاندان معــروف پیرنیا که
بــه ما مبانــی ارتباطات درس مــیداد ،از بچههای
کالس خواســته بود چیزی درباره اهمیت رسانهها
بنویسند و نوشتند .استاد ،پای کار بعضی از بچهها
نوشت به او مراجعه کنند که یکی هم من بودم.
ورود مــا گــروه بچههای گیج و ویج ،امــا امیدوار به
شــورای نویســندگان ماهنامه «مام» خود داســتان
جداگانهای دارد.
وســط یــک تــاالر باشــکوه ،دور یــک میز بــزرگ با
روکــش ماهوت ســبز ،بــا چند ظرف بــزرگ میوه و
شــیرینی نشســتیم و آقایی ســالمند و موقر ،فصل
به فصل با یک ســینی نقره میآمد و اســتکانهای
ظریــف را بــا نگاریهای قشــنگ و نقــرهای را با ادا
و اصــول ویژه جلوی ما میگذاشــت .مــا هم غرق
عرق ،تکلیف خود را نمیدانســتیم .میشد به این
نشست مجلل برای داشتن درآمد دل بست؟ این
فضا هیچ شــباهتی بــا تحریریه کیهان نداشــت که
ســال بعد رفتم و روانشــاد دکتر سمسار جلوهای از
روزنامهنگاری را نشانم داد .در واقع هرگز نشستن
در چنان تحریریه باشکوه ،تکرار نشد.
ایــن مجلــه ،ارگان تشــکیالت اولیــا و مربیــان بود.
قرار شــد هر یک از ما متنی پیرامون روابط بچهها،
پــدران و مادران و آمــوزگاران و معلمان و کارکنان
مدرسه را تدارک کنیم و دو هفته بعد برای شماره
شــانزدهم مجلــه تحویل دهیم .ایــن هم موضوع
انتخابی من :انتظار پدران و مادران در تبدیلشدن
بچههــا بــه آدمهــای موفقــی کــه خــود نشــدهاند!
امــروز ،وقتی آن متن شــبه انشــا را میبینم ،غرق
خجالت میشــوم .یکی نبود بگوید آخر پسرجان!
آخر تو جامعهشناســی؟ روانشناسی؟ چند تا بچه
بزرگ کردهای؟ چند سال در کار آموزش بودهای؟
نوشتم که در زمستان  48اوضاع مالی من در مدار
پیسی سیر میکرد.
هنوز نمیدانستم که نمیشود روی زمان دریافت
حق تحریر حســاب کرد و اگر دیر شــد ،کاری غیر از
انتظــار نمیتوان کرد .در این میان ســردبیر مجله
هم عوض شــد! من از دکتر معین افشــار ،سردبیر
بعــدی ،خیلی چیزها یــاد گرفتم و بــه او مدیونم.
از اوایل دیماه که آن نوشــته اندیشمندانه و اندرز
راهگشــا به مادران و پدران را تحویل سردبیر دادم
و او با دســت بردنهایی پذیرفت ،هر روز با چشــم
منتظر و دل امیدوار جلوی بســاط روزنامهفروشان
میایستادم تا ببینم «مام» شماره  ،16عاقبت کی
روی دکه میآیــد؟ درس دوم را گرفتم :روی نظم
مجله حساب نکن!
اوایــل اســفند روزی از میــدان توپخانــه به ســمت

باید بهار بوده باشد که من شکل شکوفه بودم؛ آرام و امیدوار.
باید هزار سال پیش بوده باشد که جمشید اکرمی (اکنون دکتر سینما و منتقد فیلم
در نیویــورک) بــه من گفته باشــد :من خبرنــگار افتخاری مجله اطالعــات کودکان
و نوجوانــان هســتم ،تــو که انشــانویس خوبی هســتی روز جمعــه بیا تــا در امتحان
خبرنــگاری افتخــاری مجلــه جوانــان بــا هم شــرکت کنیــم .همینطور اســت باید
میانههــای دهه  50بوده باشــد .زمانــی دور و بلند؛ تهران ،خیابــان گرگان (نامجو)
حوالــی میــدان گرگان ،دبیرســتان فروتــن .من و جمشــید کالس دهم دبیرســتان
آن مکتبســرای فروتن بودیم و من رفتم به میدان ســپه (امــام خمینی) روزنامه
اطالعــات ،ســاختمانی پیر و خســته ،پلهپله باال رفتم تا رســیدم به در اتــاق کارزار.
چنان رفته بودم در شوق ،التهاب و اضطراب که به گمانم قبل از گشودن در ،قلبم
ایســتاده و بیکار شــده بود و من باید آخرین امتداد خودم بوده باشــم که روی یکی
از صندلیها رها شــدم .آقای بشــدت خوشتیپی که درحال قدمزدن بر احوال ده،
دوازده صندلینشــین بــود به مــن و دیگران گفت :از حال و احــوال خود در فاصله
آمدن و رسیدن به اینجا بنویسید! آن آقای بشدت خوشتیپ ر-اعتمادی (سردبیر
مجلــه جوانــان) بود .مجلــهای پر تیراژ و بیمثال .همان ســالها آن آقای ســردبیر
برای مجلهاش پاورقی مینوشــت و چه پاورقیهایی که وقتی کتاب میشد ،بسیار
و بیشــمار بود .مثالً کتاب «توئیســت ،داغم کن» .به گمانم من در روایتنویســی
احــواالت خــودم موفــق نبودهام که فرا خوانده نشــدم .شــاید لهجه کردی داشــتم
و خــودم نــازک و نیلوفــری و ترسخورده بودم .بــاری اما ،این اتفــاق اولین تجربه
من برای پاگذاشــتن در یک مؤسســه مطبوعاتی بود .ســالهای کمی بعد ،که شعر
مینوشــتم چندبار و بارها برای تحویل شــعر به دفتر مجله فردوسی (با سردبیری
عباس پهلوان) ،مجله تهران مصور (با ســردبیری حســین ســرافراز) و مجله امید
ایــران (بــا مدیر مســئولی علی اکبــر صفیپور) رفته بــودم و با واهمههــای بینام و
نشــان حضور در یک نشــریه آشنا شــده بودم .اما و اما پس از آن سالها ،بار اول که
پا در روزنامه کیهان گذاشتم در تیرماه ( 1351محدوده هزار سال پیش) ،به عنوان
خبرنگار احواالتی داشــتم که حکایت ملتهبی دارد .چنان شــناکردن در دریای خزر
با تیوپ که شتک موج آدم را در بزنگاه غفلت ،به صخره ساحل چالوس میکوبد؛
که شرح آن بماند تا بعدی دیگر.

روزنامهنگاری بازنشستگی ندارد
چهارراه اســتانبول پیــاده میرفتم ،نبــش خیابان
ســخایی جلــوی بســاط روزنامهفروشــی پا سســت
کــردم .آهــان! بفرمــا! ایــن هــم شــماره  16مجله
تربیتــی مــام .مجلــه را خریــدم و پــای دیوار و ســر
فرصــت بــاز کــردم .آن متــن اجق وجــق و بدخط
حاال مرتب و منظم در ســتونهای  5و نیم سانتی
و تمیز ردیف شــده بودند .آدم حظ میکرد .اســم
من هم با حروف درشــت ،آن بــاال آمده بود :علی
اکبر قاضی زاده.
دوباره و با شــوق و در خلســهای عمیــق آن متن را
خواندم .عجب شــاهکاری! کاش همــه این مردم
ایــن پندنامه را میخواندند و از آن برای ســعادت
و نیکبختــی خــود و فرزندانشــان (کــه البــد دلبنــد
هــم بودنــد) درس میگرفتنــد .کاش ایــن مــردم
درک میکردنــد که نــگارش چنین متنــی چه قدر
تیزبینــی ،ژرفنگــری ،تخصــص ،کاردانــی و دقت
نظر میبرد! به این نتیجه رســیدم که باید ظاهرم
را با این جایــگاه تازه هماهنگ کنم؛ چارهای نبود.
اول کاری کــه بایــد میکــردم ،فراموش کــردن آن
طــرز راه رفتــن شــل و ول و آن رفتــاری بــود کــه به
آن خو داشــتم .معنا ندارد که آدم نویسنده چنین
مقاله اندیشهورزانهای باشد ،صاحب این درجه از
آگاهــی عمیق تربیتی باشــد و آن وقــت مثل دیگر
بچههای محل در کوچه بابایی ،واقع در سرآسیاب
دوالب رفتار کند.
کســی به این ستاره نوساز در آسمان ادب و تربیت
و اندیشــه محل نمیگذاشــت .میشد به این انبوه
مــردم البته حق هــم داد .از کجا باید میدانســتند
صاحــب آن اثــر مانــدگار همیــن جوانــک الغــر و
درمانده اســت کــه کارمند بانک محــل ،از دیرکرد
وامی که گرفته ،به ستوه آمده است؟
حــس کــردم دســتکم ده دوازده ســانتیمتری از
کــف زمین باالتر هســتم .دلم میخواســت جلوی
همــه رهگــذران را بگیــرم ،مطلــب و نــام صاحب
اثــر را بــا اســتناد بــه کارت دانشــجویی نشانشــان
دهــم تــا بداننــد چــه انــدازه فروتنــی و بزرگــواری
میخواهــد کــه آدمی صاحــب این همــه کرامات،
بــدون ظاهرســازی و ریــا در کنــار مردم بمانــد و با
مــردم ســلوک کنــد .دوســت داشــتم چهارپایهای
بگــذارم و بــا صــدای بلنــد به همــگان اعــام کنم
از ایــن پــس شــما را از ایــن اندیشــههای زالل و
سرشــار بینصیــب و محــروم نخواهــم گذاشــت.
دلــم میخواســت بگویــم روی مــن حســاب
کنید.
من اراده کردهام معنا و مفهوم خوب زندگیکردن
را بدون چشمداشــت به شما نشان دهم .با هر کار
که بعد از این از من چاپ شد ،این غرور کمکم رنگ
باخت تا به کلی رفع شد .حاال  40و اندی سال از آن
روز میگذرد و در این کار ماندهام .چند کیلو؟ چند
من؟ چند گونی کار در این مدت از من چاپ شــده
باشد خوب است؟ حاال وقتی اسم یا اسم و عکس
من در کنار متنی از من ،جایی چاپ میشود ،دلم
میلرزد :کاری کردهام که به درد کســی بخورد؟ به
تعهــدی کــه در برابر مــردم دارم ،عمــل کردهام؟
نمیدانم.
امروز ،فــردا ،پس فردا و هــر روز جوانانی مثل من
در ســال  ،48بــرای اولیــن بــار امضای خــود را باال
یــا پاییــن نوشــته خــود میبیننــد .بســیاری از آنان
خیلــی زود میگریزنــد .خیلیهــا هــم میماننــد
و میکوشــند حرفــی ،منطقــی ،خبــری یــا پیامــی
را بــه مخاطبــان برســانند .زندگــی در ایــن حرفه،
همین است.

رضا قویفکر

روزنامهنگار
پیشکسوت

روزنامهنگارپیشکسوت

ابراهیم
رستمیانمقدم

روزنامهنگار
پیشکسوت

ن ده دوازده ســالگی ،وقتــی پــدر،
بعدازظهرهــای دوستداشــتنی سهشــنبهها ،در کــورا 
ن را برایم به ارمغان
«کیهانبچهها» به دست از راه میرسید انگار گرانبهاترینهدیه جها 
آورده است ،مثل برق مجله رامیگرفتم ومیچپیدم توی زیرزمین .مجله را پهنمیکردم
روی میز بدقواره عهد بوقی و بعد آن را با احتیاط و عشق بیحد ورق میزدم .وقتی دیپلم
گرفتم با آنکه در امتحان بورسیه پزشکی ارتش پذیرفته شده بودم اما وقتی توی روزنامه،
آگهی آزمون رشته روزنامهنگاری دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی را دیدم ،بیمعطلی
ثبتنام کردم و قبول شدم .پیش از ورود به دانشکده اولین تجربه شیرین روزنامهنگاریام
وقتی بود که اســمم همراه عکس در مجله اطالعات بانوانچاپ شــد ۴۵ .سال پیش این
مجله از خوانندگانش خواســته بود دختری
گمــراه را راهنمایــی کنند تا بتواند خــود را از
منجالب تباهــی برهاند! مطلبی نوشــتم و
همــراه عکســم به مجلــه اطالعــات بانوان
فرســتادم .دو هفته بعد برای نخســتین بار
شــیرینی چاپ نام و عکسم را در یک نشریه
زیــر زبانم،مزهمــزه کردم .گرچــه هنوز پس
از  ۴۵ســال وقتــی نامــم پــای مطلبی چاپ
میشــود شــوقی در من شــکل میگیرد ،اما
حــاوت نخســتین تجربه چیز دیگــری بود.
ســال  ،۵۲تحصیل در رشــته روزنامهنگاری
را آغاز کردم .ســال دوم دانشکده به توصیه
رضا قویفکر ،خبرنگار حوادث روزنامه کیهان در حال مصاحبه
اســتادم ،دکتر صدرالدین الهی به تحریریه
روزنامه کیهان معرفی شدم .همینقدر بگویم که لحظه ورود به تحریریه روزنامه کیهان
از آن لحظههاییاست که هرگز فراموشمنمیشود .اولین سرویسی که به توصیه سردبیر
کارم را در آن شروع کردم سرویس حوادث بود .خیلی زود به عنوان خبرنگار کشیک شب
م گرفتم .تجربــه کار در این بخش ،بیبدیل بود .آنچنــان که در حال
حــوادث کیهــان حک 
نوشتن کتابی پیرامون خاطرات آن دوران هستم .بعد از تجربه کار خبرنگاری حوادث به
دلیل عالقه به نوشتن گزارشهای اقتصادی و مطالعه در زمینه نفت و اوپک ،ابتدا معاون
ســرویس اقتصادی و بعدها دبیرســرویس اقتصــادی روزنامه کیهان شــدم.حاال اما پس
از 45ســال کار مداوم روزنامهنگاری بر این باورم که روزنامهنگارجماعت هرگز بازنشســته
م شد.
نمیشود و اگر دوباره به دنیا بیایم باز هم روزنامهنگار خواه 

از چاپخانه تا تحریریه

محمد آقازاده

بداههنوازی با قلم

غروب پانزده اردیبهشــت با رئیس کارگزینی وقت کیهان قرار داشــتم تا کارگر چاپخانه
بشــوم ،راســتش بر اثر یــک دعوا این فرصــت برایم اتفاق افتــاد ،بیکاری واقعــاً آدم را
زمینگیر میکند ،با دلهره رفتم ،میترســیدم استخدام نشــوم ،حرفهای او امیدوارم
کرد باالخره کاری پیدا خواهم کرد ،با یکنوع تهدید گفت هوس نکنی از کارگری بروی
قســمت کارمنــدی ،جوابــش را نــدادم ،نمیخواســتم این فرصــت را از دســت بدهم،
حرفهایمان که تمام شد مرا به افست رتاتیو دو برد و به داود نریمان سرپرست شعبه
معرفــی کــرد .از فردای همان روز کارم را شــروع کردم ،وقت بیــکاری بازی میکردیم و
گاهی هم شــعرهایم را برایشــان میخواندم .چاپ کتابهای درســی عقب افتاده بود
و ما شــبانهروز کار میکردیم و هر هشــت ســاعت فرصت خوابیدن داشتیم ،میرفتیم
حیــاط کیهــان و روی کاغذ باطلهها دراز میکشــیدیم .یک شــب که وقــت خوابم تمام
شــد همکارها گفتند دستگاه چاپ خراب اســت و میتوانی بخوابی ،همان جا افتادم و
داشــتم روی کاغذ ،شــعری برای خودم مینوشتم ،ناگهان احساس کردم مردی باالی
ســرم ایســتاده اســت ،گفت چه میکنی؟ گفتــم صفحات را خطخطــی میکنم .گفت
بخــوان و مــن خواندم ،آن قســمت کاغــذ را پاره کرد و بــا خود برد ،آنقدر خســته بودم
کــه حتــی اعتراض نکــردم ،اگر او هــم نمیبرد همانجا میگذاشــتم بمانــد .یک هفته
بعــد کــه فرمهــای مجلــه زن روز را آوردند تا چاپ کنیم ،چشــمم به نام خــودم افتاد،
همان شــعری بود که در خستگی نوشــته بودم ،رفتم آنکه شعر را چاپ کرد پیدا کنم،
نمیدانستم چهکارش دارم ،ولی وقتی اسمش را فهمیدم یخ زدم ،باورم نشد .او کسی
نبــود جز نصرت رحمانی ،شــاعر پرآوازه ،کلــی با هم گپ زدیم و بعــد گمش کردم....
چند وقت بعد شــبی هم ســردبیر به چاپخانــه آمد تا ویژهنامهای را ببیند چطور شــده
است .پشت میز نشست و ناگهان چشمش افتاد به شعر بلند من ،خواند و این بار داوود
شعر را پاره کرد و داد دست سردبیر ،فردایش در پارک شهر متوجه شدم شعرم در کل
دو ســتون اول صفحه دوم کیهان چاپ شــده است ،حیرتزده خشــکم زد ،فردایش با
لباس کارگری به تحریریه رفتم .نمایشــی را دیــده بودم و مطلبی برایش قلمی کردم،
فهمیدم مسئول صفحه هنری سیروس ظهیرمالکی است ،مطالب را به او دادم گفتم
میشــود بخوانیــد و نظرتــان را بدهید؟ غروب نقد تئاترم در صفحه ســه روزنامه چاپ
شــد و پای من به مرور به تحریریه باز شــد .مرتب مطالبم چاپ میشــد ولی همچنان
کارگری میکردم .کمی بعد به گروهی رفتم که دبیرش فریدون صدیقی بود .در گروهی
حرفــهای بــودم و از همه یاد میگرفتــم؛ کنار آدمهای حرفهای نفسکشــیدن ،بهترین
کالس درس است.

اوایل پاییزسال 50بود که با قبولی در رشته روزنامهنگاری و رادیو تلویزیون از
والیتم ساری به تهران آمدم و در راهرو پشت اتاق رئیس گروه روزنامهنگاری
منتظر ماندم تا نوبت مصاحبه به من برســد .تعداد دیگری ازقبولشدگان
درآزمــون کتبی هــم در آن راهرو مثل من درانتظاربودند .کســانی که برخی
از آنها بعدها روزنامهنگاران مشــهوری شدند .مصاحبهها اغلب ده ،پانزده
دقیقه طول میکشــید و نتیجه هم همانجا مشــخص میشد .وقتی نوبت
به من رســید با مردی روبهرو شــدم که چهرهای بشــاش ،هیکلی متوســط و
ورزشی داشت .با ریش پروفسوری ،عینکی ذرهبینی ،لباسی رسمی وکراواتی
شــیک .او دکتر صدرالدین الهی بود که ســمت استادی دارد برگردن تمامی
روزنامهنگاران فارغ التحصیل ازدانشکده علوم ارتباطات اجتماعی دردهه
پنجاه .دکتر بعد از چاق سالمتی کوتاهی ،به پرونده و اوراق آزمون من نگاهی
انداخت و خیلی غیرمنتظره گفت« :تو قبولی جوان! اما میدانی چه رشتهای
را انتخاب کردهای؟ بدان که اگر به دنبال نان و آب و درآمد آنچنانی و زندگی
بیدردسرهســتی ،اشــتباه آمدهای! رک و پوستکنده بگویم ،روزنامهنگاری
دراین مملکت با گرفتاری ،رنج وتنگدســتی عجین اســت .باید درد مردم را
داشــته باشــی .باید با کم و زیادش بســازی .اگر اهلش هســتی خوش آمدی
وگرنه تا دیر نشده از همین حاال راهت را عوض کن»!...
درواقــع محتــوای حرفهای اســتاد برای من که خانوادهای داشــتم ســاده و
کمدرآمد با زندگی کارمندی ،نه فقط عجیب وناآشنا نبود حتی حس خوبی
هم به من داد که پس «درست آمدهام!»
برای من که دردوره دبیرســتان ،تابستانها اهل کار در کوه وکمر و روستاهای
دورافتــاده بــودم (به عنوان مأمورمراقب فصلی دراداره مبــارزه با ماالریا ،با
حقالزحمــهای ناچیــز) وکم و بیش بــا زندگی پررنج مردم آشــنا؛ وازطرفی
نشــریاتی مثــل سپیدوســیاه و فردوســی را که دایــی «مصدقــی»ام به خانه
میآورد ازســر تا تــه« ،واوننداز» ،میخواندم؛ بــرای من که کم وبیش تحت
تأثیر مطالب اجتماعی وشرایط زندگی ،کالس انشا را برخالف اغلب بچهها
دوســت داشــتم و برعکــس از ریاضــی و فیزیــک فــراری بودم؛ حــاال بهطور
معجزه آسا با کسی روبهرو میشدم که درلفافه هشدار و انذار ،گویی تلویحاً
به من میگوید« :پسرم ،درست آمده ای!»
اواخرسال دوم دانشکده دربهار سال  52بود که گروه روزنامهنگاری دانشکده
ما تصمیم گرفت جمعی از دانشــجویان را برای کارآموزی در گروههای دو،
ســه یا چهارنفری بــه تحریریه دو روزنامــه بزرگ عصر و عمدتــاً به روزنامه
کیهــان معرفی کنــد .من هم بــه همراه دوســت دیگری به همیــن روزنامه
معرفــی شــدیم .ســاعت 8صبــح وارد تحریریهای بزرگ شــدیم بــا حدود
100نفر نیرو که اغلب پشــت ماشــین تایپ المپیا یا گوشــی تلفن به دست،
سرگرم کار بودند .آن زمان کار روزنامه باید حداکثر تا ساعت یک بعدازظهر
تمام میشــد .قرار دیدار ما با دبیر ســرویس شهرســتانها تنظیم شده بود.
اوکه طنزنویســی مشــهورهم بود خیلی جدی و با چشمانی نافذ با ما دست
داد و به اتاق شیشــهای پشــت میز کارش دعوت کرد .روبهروی ما نشســت و
بیحاشیه گفت ما دراین سرویس فقط یک نفرالزم داریم .بعدهم دودسته
کاغذ کاهی با دو خودکار جلو ما گذاشت و اشاره کرد که دو سوژه جداگانه به
شما میدهم .درباره هرکدام که مایل بودید در هر حجمی که خواستید ،به
صورت تخیلی و بدون اینکه از این اتاق خارج بشــوید بنویسید .من ساعت
 12برمیگردم .حدود 4ساعت بعد که برگشت دستنوشتههای هرکدام از ما
دو نفر را به دقت خواند و گاهی با قلم قرمز کنار نوشــتهها خطهایی کشــید.
دلــم شــورمیزد .چیــزی حــدود  50صفحه گزارش پرســوز و گدازی نوشــته
بودم و میترسیدم زیادهروی کرده باشم .دوستم اما 15-10صفحه مطلب،
تمیزوخــوش خط نوشــته بود .او دربــاره یک حادثه رانندگــی در جاده و من
درباره حال و روز یک منطقه زلزلهزده .ســرانجام آقای دبیرسرویس سرش
را ازروی کاغذهــا برداشــت و نفس عمیقی کشــید .نگاهی به مــن انداخت.
گزارش مرا پسندیده بود .باید از صبح روز بعد به روزنامه میآمدم.
ســرویس محل کار من اســم جذابی نداشــت اما کارآموزی درآن بزودی به
مهمتریــن واقعــه زندگی حرفهای من تبدیل شــد .ســرویس شهرســتانها
برخــاف اســم اداریاش تمــام فرآیندهای اصلــی کار روزنامه نــگاری را در
برمــی گرفت .از تمــاس با حوزههای خبری دراســتانها ،گردآوری خبرهای
روز ،بررسی و تنظیم گزارشها و یادداشتها و تایپ مطالب تنظیمشده تا
انتخــاب عکسها و طرحها و نهایتاً تهیه ماکت دســتی برای صفحهآرایی و
ارسال آن به همراه مطالب به بخش حروفچینی سربی (بعدها حروفچینی
الینوترون روی نوارهای کاغذ گالسه توسط واحد مستقل حروفچینی) ونهایتاً
دریافت نمونه صفحات بستهشــده برای کنترل نهایی قبل ازچاپ .و صبح
روزبعد لمس و تورق صفحات روزنامه با مطالبی که دستپخت خودت بود.
این همان فرآیندی بود که تجربه آن میتوانســت بعدها دستمایهای باشد
بــرای روزنامهنــگاری حرفهای درســطوح متفاوت و در رســانههای گوناگون.
بویــژه این که بزودی خود را درجمعی دیدم ازچهرههای مجرب و پرشــور و
اغلب در ســنین میانســالی که بعضی فرازونشیبهای اجتماعی و سیاسی
بســیاری را از ســرگذرانده و از تجربه حبس و داغ و درفش ســخن میگفتند.
از همکاری که به تازگی ازمحبس برگشــته و با وســاطت مدیرمسئول امکان
ادامه کار پیدا کرده بود ،تا مترجم زبردستی که کارش فقط ترجمهای وزین
و روان از ســرمقالههای لوموند بود و در پیشــینهاش محکومیت 15ســاله به
زندان داشت تا شیخی که ازرسانههای عربی ترجمه میکرد و به خاطر دفاع
علنی از مبارزات فلســطین و ضدیت با اســرائیل ،بارها به زندان افتاده بود.
و نهایتاً هر روز از کنار سرویســی رد میشــدیم که میگفتند تا چند هفته قبل
«خسروگلســرخی» درآن نشســته بود تا اینکه سروکله مأموران امنیتی پیدا
شــد و او را از همــان محل کار به مســلخ برده بودند ...و تــازه این همه اتفاق
درفضایــی مــوج میزد که ســامانده و ســرمایهگذاراصلیاش ســناتوری بود
انتصابی ،تحصیلکرده دانشــگاه سوربن فرانسه دررشته حقوق ،با ایدههای
نو برای توســعه روزنامــه نگاری درایران .پایهگذار دانشــکده علوم ارتباطات
اجتماعی و مؤسســهای بزرگ با رســانههای گوناگون ،دررابطهای صمیمی
بــا کارکنان و با نگاهی روادار و شــکیبا ...آغاز تجربــه روزنامه نگاری درچنین
حال و هوایی ،ملغمهای بود از تضادها و گونهگونیها ،همچون خود زندگی.
تجربــهای که 45ســال اســت پیگیر اما با پســتی و بلندی بســیار ادامــه دارد،
بیادعایی درباره راه طی شده.
روزنامهنگاری را همچون نوازندگی از تکنوازی شــروع میکنی و اگر پیوســته
بیاموزی و از پا ننشــینی ،میتوانی روزی روزگاری نغمهای ســازکنی که شاید
برجان و دل مردم بنشیند؛ شاید! اگرهمواره بیاموزی ،بخواهی ،شکیبا باشی
و در میانه راه از پای نیفتی .آسان نیست ،عین زندگی است.

تحریریه روزنامه کیهان سال 1360

