تیرا پیرا
مصاحبه اختصاصی با دستهای
پشت پرده واردات برنج

در تحریریه مشغول پاک کردن برنج برای میهمانی شام
سردبیر بودم که تلفن زنگ خورد .نشنیده گرفتم و به پاک
کردنبرنجادامهدادم.تاغروبچیزینماندهبودواگرکارم
زود تمام نمیشد ،اخراج میشدم و یحتمل باید میرفتم
ستون تماسهای مردمی یکی از روزنامه ها را مینوشتم.
محمد مساعد
تلفن پشت سر هم زنگ میخورد تا اینکه باالخره تسلیم
شدم و گوشی را برداشتم .الو؟
صدای متین و مودبی از پشت خط گفت :تحریریه فرهیختگان؟
گفتم:بفرمایید،امرتون؟
صدای پشت خط جواب داد :زنگ زدم برای مصاحبه اختصاصی.
گفتم :فعال که سرمان خیلی شلوغ است و اصال وقتش را نداریم .نمیشود بعدا
زنگبزنید؟
صدایپشتخطبالحنعجیبیگفت:مطمئنیدکهپشیماننمیشوید؟
گفتم:چرابایدپشیمانبشویم؟
صدای پشت خط جواب داد :به خاطر اینکه من هیچوقت مصاحبه نکردهام با
رسانهها.همیشهپشتپردهبودهام.
هیجانزده پرسیدم :آقای جورج سوروس؟
صدای پشت خط جواب داد :نه! خفنتر!
دوبارهپرسیدم:ایمنالظواهری؟
صدای پشت خط جواب داد :نه! خفنتر از اینها
بغض کردم و گفتم :چیزی به ذهنم نمیرسد .کی هستید شما؟
صدای پشت خط گفت :من دستهای پشت پرده برنج هستم.
گفتم :دست ِ
پشت پرده برنج؟!
دست پشت پرده گفت :بله ،برنج
گفتم:یعنیچهکارمیکنید؟
دست پشت پرده گفت :خیلی کارها .مثال همین برنج روبرویت را نگاه کن .چه
برنجیاست؟
گفتم :برنج دمسیاه .شما برنج روبهروی من را چطور میبینی؟!
دســت پشــت پرده گفت :من هم خوب میبینم ،هم خوب بو میکشم .تازه
برنجت هم یک مقداریش دمســیاه است ،بقیهاش برنج آمیتاباچانی است که
خودم وارد کردهام.
گفتم:یعنیبرنجآمیتاباچانقاطیبرنجماکردهاید؟
دست پشت پرده گفت :بله ،نمیدانی چه سود خوبی دارد .تازه این فقط یکی از
کارهاییاستکهمیکنم.
گفتم:یعنیهیچکسنمیفهمداینکاررامیکنید؟
دست پشــت پرده گفت :تو که بچه کشاورزی تشخیص نمیدهی ،بعد انتظار
داری بقیه بفهمند؟ تازه برنج آمیتاباچان هم بلندتر است ،هم بهتر َدم میآید
و هم اینکه سرطانزاســت و باعث میشود زودتر از این زندگی نکبت خالص
شوید.
گفتم :زودتر؟ سرطان؟ یعنی شما به فکر ما هستی؟
دســت پشت پرده گفت :البته که به فکر شما هستم .اصال من فقط به شما فکر
میکنم .همین حاال هم مشغول خدمت بعدی هستم.
پرسیدم:چهخدمتی؟
دست پشت پرده گفت :همین خدمت هرساله که موقع برداشت برنج شمال ،از
خارج برنج وارد میکنیم.
گفتم :این خدمت است؟ کشاورزها هرسال بیچارهتر میشوند با این کار شما.
دست پشت پرده گفت :نه اتفاقا خیلی هم خوب است برایشان .ما صبر میکنیم
موقعی که برنجشان آماده شد برنج وارد میکنیم و بازار پر میشود از برنجهای
وارداتی.بعدکشاورزنمیتواندبرنجشراباقیمتخوبیبفروشدوضررمیکند.
وقتی هم که ضرر میکند زندگیاش نکبت میشود .وقتیکه زندگیاش نکبت
شد میآید برنج آمیتاباچان ما را میخرد و میخورد و همانطور که گفتم زودتر
خالصمیشود.
گفتم :خب آن کشــاورز بیچاره کل سال زحمت میکشــد ،زیر آفتاب و باران
ساعتها کار میکند تا برنج برسد .بعد شما میزنید برنجش را با خاک یکسان
میکنید.شماوجدانندارید؟
دست پشت پرده گفت :وجدان؟ چه اســم خوبی ،اتفاقا یک مدل جدید برنج
میخواهیم وارد کنیم که میزند جفت کلیههای طرف را پودر میکند .اسمش
را هنوز انتخاب نکرده بودیم ،همین وجدان اسم خوبی است.
گفتم :این همه چیز هست برای وارد کردن که خودمان تولید نمیکنیم .شما
چرا گیر دادهاید به برنج؟
دستپشتپردهگفت:آخرنمیدانیچهسودخوبیدارد.ماهموضعمانخوب
نیســت .راننده و باغبان و خدمتکارانمان همه گشنهاند .تازه کشاورزها هم که
صدایشاندرنمیآید...
گفتم:بمیرمبرایشان...
دست پشت پرده گفت :خودم که گفتم برو بمیر.
گوشی را گذاشتم و مشــتی از برنج آمیتاباچان -دمسیاه برداشتم و خام خام
خوردم.

خبر

احیای انجمن اسالمی دانشجویان
دانشگاه آزاد رشت

دکتر علیرضا امیرتیموری رییس دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت ،به
سوال خبرنگار «فرهیختگان گیالن» پیرامون وضعیت فعالیتهای صنفی،
فرهنگی و دانشــجویی در دانشگاه آزاد رشت پاســخ داد .ایشان با اشاره
به دیدگاههای مدیران ســازمان دانشگاه آزاد به مسایل فرهنگی ازجمله
حجــاب و عفاف و همچنین تشــریح برنامهها و دیدگاههای مســوولین
فرهنگی دانشگاه ،در چگونگی کنترل مسایل فرهنگی و با انتقاد از گالیهها
و بهانهتراشیهای عدهای غیردانشگاهی ،واگذاری صرف مسوولیت کنترل
حجاب و عفاف دانشجویان به نیروهای حراستی و انتظامی دانشگاه را دلیل
اصلی عدم توفیق در حل مشکالت فعلی دانست .دبیر هیات امنای دانشگاه
آزاد اســامی اســتان گیالن ضمن اعالم تالش جدی برای احیا و رونق
فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی در دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت ،بیان
داشــت که از دانشجویان و کارکنان دانشگاه خواسته است تا تمام تالش
خود را جهت هموار شدن راه فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی در دانشگاه
انجام دهند .وی همچنین با اشاره به وضعیت انجمن اسالمی دانشجویان
دانشــگاه آزاد رشت که در چند سال گذشــته غیرفعال بوده است ،اعالم
کرد که در کنار تاکید و دعوت از دیگر تشــکلهای دانشجویی بر تقویت
فعالیتهای خود ،از اعضای این انجمن خواسته است تا با برگزاری انتخابات
و طی مسیر قانونی ،فعالیت خود را از سر بگیرند تا دانشگاه آزاد رشت بیش
از گذشته شاهد پویایی و افزایش امید در میان دانشجویان باشد.
دکتر امیرتیموری با توجه به بخشنامه اخیر سازمان مرکزی دانشگاه،
در خصوص ارایه فرصت ادامه تحصیل به دانشــجویان بازمانده از تحصیل
در دانشــگاه آزاد اسالمی اذعان داشت :برخالف رویه گذشته ،از این پس
دانشــجویان به هر دلیل که از تحصیل بازمانده باشند ،در صورت نداشتن
منــع قانونی ،میتوانند بدون پرداخت شــهریه ســنواتی در مدتی که از
تحصیل بازماندند ،به ادامه تحصیل بپردازند.
گفتنی است در نشست خبری ریاست دانشگاه آزاد اسالمی واحد
رشت با اصحاب رسانه که توسط روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی
واحد رشــت و به مناســبت روز خبرنگار ،روز سهشنبه  18مردادماه
برگزار شــد ،از خبرنگاران فعال در حوزه دانشگاه آزاد اسالمی تقدیر
شد.
همچنین در نشســتی مشابه که روز  28مرداد در دانشکده سما واحد
رشت برگزار شد ،دکتر رحمت علی صابری رییس شورای سیاستگذاری
ســما اســتان گیالن ،از تاسیس یک مجتمع آموزشــی با استانداردهای
بینالمللی و همچنین مدارس دوزبانه با اســتاندارد  IBو پوشــش دهنده
فعالیتهای ســامت ،پرورشی ،هنری ،آموزشی و ورزشی توسط سازمان
سما در رشت خبر داد.
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کافی است اواخر تابستان
و حوالی فصل برداشــت
برنج ،فقط چند کیلومتر
از رشت -مرکز استان -به
چهار جهت جغرافیایی
نگاراصغری حرکــت کنید تــا در دو
طرف جادهها ،تپههایی از
«کاه و کلوش» ایجاد شده توسط کشاورزان
را در شــالیزارها ببینید که با آتشی شعلهور
و انبوهی از دود تیره و ســر به فلک کشیده،
شــبانه و آرام میســوزند .اصال چرا راه دور
برویم ،بعضی وقتها که باد موافق دســت به
کار میشود! در بعضی محلههای همین شهر
رشــت هم گرفتگی هوا و خفگی ناشی از دود
غلیظ را احســاس میکنید .شاید برای شما
هم اتفاق افتاده باشــد که مهمانی از استانی
دیگر داشــته باشید و با تعجب از شما بپرسد
که چرا ساقههای برنج را آتش میزنند و شما
جوابی نداشته باشــید؟! میتوان با جستجو
در اینترنت به جواب رســید؛ «سوزاندن کاه و

یادداشت

لیتوگرافی:پردازش تصویر
چاپ :نگین
توزیع :پیامرسان پیروز

( ویژه نامه فرهیختگان استان گیالن
دوشنبهها منتشر میشود)

نگاه

خبری از نگار ما نیست

حرف مصور

آبی روی آتش کاه و کلوش
کلوش عالوه بر اینکه قسمتی از منبع تامین
علوفه دامهای محلی را از بین میبرد و باعث
کشته شدن حشــرات مفید خاک میشود،
آلودگی شــدید محیطزیست و بیماریهای
تنفسی را به دنبال دارد».بنابراین همین کاه
و کلوش که به راحتی سوزانده میشود ،چند
ماه بعد به قیمتی باال توسط دامداران گیالنی
از اســتانهای دیگر خریداری میشــود .به
قول معروف قصــه خوابیدن روی گنج و خبر
نداشتن از آن است!
شاید همه این آسیبها به این دلیل است که
کشاورزان هنو ز میخواهند بر اساس باورهای
پدربزرگهای خود کشاورزی کنند .بر اساس
باورهای قدیمی ،سوزاندن کاه و کلوش باعث
از بین رفتن حشرات مضری است که ممکن
اســت برای نشای بعدی به شــالیزار آسیب
برساند .اما آیا از بین بردن حشراتی که به گفته
کارشناسان با ســرد شدن هوا طبیعتا از بین
میروند ،کشاورزان میتوانند به خطر افتادن
سالمتیانسانهایدیگرراتوجیهکنند؟

صفحه آرا :سعیده موسوی

حسینرفیعی

در چند سال گذشته سازمانهای مردمنهاد
و فعالین محیطزیست ،برخی ادارات دولتی
و همچنین رســانهها ،با اطالعرسانی ،طرح و
پیگیری این مســاله ،توانستهاند تا حدی این
بحران را کاهش دهند اما هرگز قوه قاهرهای
برای مقابلــه با این اقدام وجود نداشــت .اما
امســال گویا دیگر درخواســت و خواهش
جوابگو نیست و عزمی جدی ایجاد شده است.
گواهش هم بنرها و اطالعیههایی است که
توسط معاونت اجتماعی دادگستری گیالن
در سراسر استان تهیه شده و به موجب آن و
بر اساس ماده  688قانون مجازات اسالمی،
سوزاندن کاه و کلوش جرم و دارای مجازات
اســت.اینکه از امســال واقعا با عوامل این
آلودگیها برخورد میشــود یا نــه بر ما و
شما پوشیده اســت ولی چه خوب بود اگر
کار به برخورد قهری نمیرسید و کشاورزان
زحمتکــش ،خــود به فکر ســامتی هم
اســتانیها و محیطزیســت پیرامون خود
بودند.

چند تکه به بهانه «روز خبرنگار»

1

چنــد ســال پیــش
کــه وبالگــم را تازه
راهانــدازی کــرده بــودم،
در قســمت معرفــیاش
نوشــتم« :امیدوارم بتوانم
سید فرزام حسینی
روزنامهنــگار بمیرم» .آن
روزها در سر شوری داشتم
عجیب ،شــیفته کاغذ و قلم و روزنامه بودم ،یک
شیفتگی وصفناشدنی .با سر دویده بودم و آمدم
کــه بگویم من هم میتوانم -آیا توانســتم؟ -آن
جمله را آن روزها نوشــتم اما هنوز هم همانجا
مانده اســت ،همیشــه آنجا خواهد ماند- ،گرچه
بیش از دو سال است شاید که چیزی در وبالگم
بهروز نشده است .-اما آیا هنوز هم میخواهم که
روزنامهنگار بمیرم؟ آن جمله مربوط میشــد به
روزهایی که دل پر شــوق و سر پر شوری داشتم
و تازه از راه رســیده بودم -هنوز هم البته زمان
زیادی نگذشــته اســت -اما امروز که چند سالی
ایــن کار را بــه تقریب انجــام دادهام و میتوانم
بگویم تبدیل به حرفهام شده است -گرچه هنوز
حرفهایی نشــده باشــم ،-بازهم فکر میکنم ،نه،
«یقین دارم» که میخواهــم روزنامهنگار بمیرم،
و یا به قول رفیقی عزیزتــر از جان ،روزنامهنگار

یادداشت دوم
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چند وقت بیشتر نیست
که پارک مفاخــر افتتاح
شده اســت اما همان چند
بیلبــورد نصــب شــده در
میدانهای شــهر کافی بود
بابکمهدیزاده
که عده زیادی از شهروندان
را بــه این پارک بکشــاند.
اتفاقــی مبارک برای اهالی شــهری کــه یکی از
بزرگترین معضالت زندگی روزمرهشان ،نداشتن
اماکن تفریحی است.
طبقه متوســط در کشورهای توســعهیافته و
درحالتوســعه از جایگاه اجتماعی ،سیاســی،
اقتصــادی و فرهنگی باالیی برخوردار اســت و لذا
دولتها سعی بر آن دارند که وسایل تفریح و آرامش
خیال این طبقه را فراهم کنند .طبقه متوســط به
لحاظ وضعیت مالی ،توان انتخاب تفریحات لوکس
طبقات باال جامعــه را ندارد .از ایــنرو پارکها و
فضاهای ســبز ،اماکن مورد اســتقبال شهروندانی
هســتند کــه میخواهند چندســاعتی را در کنار
خانوادههایشــان با ارزانترین قیمت ممکن سپری
کنند .اما حتی میتوان کارکرد ســنتی پارکها را
مدرنتر نیز کرد؛ یعنی پارکها را به اماکنی تبدیل
کرد که فقط جایی برای نشستن و خوردن غذاهای
خانگی و بازیهای محدود نباشد .برگزاری همایش
و جشــنوارههای هنری ،مانند نمایشــگاه کتاب،
تئاتر خیابانی ،نمایشــگاه عکس و نقاشــی و حتی
فستیوالهای موســیقی ،میتواند طیف فرهنگی
طبقه متوســط را با پارکها آشتی دهد و ساعات
شهروندان دیگر را به نحو بهتر ،مطلوبتر و توام با
امر آموزشــی و فرهنگی پر کند .مطمئنا دسترسی
آسان و ارزان شهروندان به جشنوارههای فرهنگی-
هنری میتواند بخش قابل توجهی از اوقات فراغت
و برنامههای تفریحی آنها را تامین کند.
مدرنیته قواعد زندگی کردن در کنار همدیگر
را تغییــر داده اســت و اهالــی کشــورهای
توسعهیافته برای رفع نیازهای زندگی روزمرهشان
یاد گرفتهاند که چگونه با همدیگر همکاری کنند
و در این یادگیری پارکها نقش قابل توجهی ایفا
کردهاند .اصــوال پارکها ،محصول دنیای مدرن و

ما روزنامهنگاریم

بمانم .با تمام نداریها و ســختیها و مشــکالت
عدیدهاش.
از روز اول تا به امروز ،در صفحات «ادبیات
و فرهنگ» روزنامهها و مجالت کارکردهام
و فکر میکنم تا آخــر هم کار اصلیام در همین
صفحات با کمی باال و پایین شــدن جایگاه باشد،
گرچه گاهی حوالی مســایل دیگری هم ســرک
کشــیدهام و میکشــم .اما آیا ناچــار بودم کار
روزنامهنگاری کنم تا اینکه مثال بنشــینم شعرم
را بنویســم یا قصهام را و یا هر چیز دیگری؟ من
ایــن فرضیه را رد میکنم ،من اول روزنامهنگارم،
بعد شــاعر و یا هر چیز دیگــری .روزنامهنگاری
برای من وسیله نیست ،خود هدف است.
اما «ماندن» همیشــه ســختتر از «شدن»
اســت ،روزنامهنــگار شــدن ،بــه ویــژه در
این زمانه ،آســان اســت ،آسان شــده است ،اما
روزنامهنگار ماندن نه ،به همین صراحت میگویم
نه .در همین دهه اخیر کم نبودهاند کســانی که
آمدهاند و نوشــتهاند و اســمی هم درکردهاند اما
حاال ســراغی و ردی ازشان نیســت ،کسی هم
نمیگیرد .کار روزنامهنگاری بیرحم اســت ،همه
میخواهنــد از تــو نردبانی درســت کنند برای
معروفیــت خودشــان ،همه میخواهنــد تو پلی
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شــوی برای شهرتشــان .اگر نتوانی ،اگر آنقدر
کارت خوب نباشــد که خــودت را تثبیت کنی،
اگر محکم نباشی و سماجت به خرج ندهی هیچ
جا راهــت نمیدهند ،به بازیات نمیگیرند؛ اگر
نتوانی ســبکی بــرای قلم خودت بســازی ،اگر
ادبیات مخصوص به خودت را نداشــته باشــی،
حتــی اگر زمــان کوتاه یــک هفتــهای را هم
ننویســی ،فرامــوش میشــوی ،بیرحمی کار
روزنامهنگاری این اســت ،خیلی راحت فراموش
میشوی ،اگر آنی نشوی که باید ،همهاش حول
و محور همین اما و اگرهاســت کــه خیلی هم
مهمانــد ،بایــد بتوانی خــودت را تثبیت کنی،
طوری کــه در نبود یک هفتــهایات هم جای
خالیات حس شــود ،وگرنه از یاد میروی ،اگر
چنین آرمانی نــداری که روزنامهنــگار بزرگی
شــوی باید پیشــاپیش خودت را از یاد رفته و
فراموش شده بدانی.
«روزنامهنگار شــدن چه آســان ،روزنامهنگار
مردن چه دشوار»؛ این را همشهریام ،محمد
قوچانــی ،چند ســال پیش ،بهعنوان ســرمقاله
یکــی از روزنامههای صبح کشــور نوشــته بود.
محدودیت فضای این یادداشــت ،اجازه اشاره به
متــن آن مقاله را به من نمیدهد ،اما همین تیتر
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خودش گویای همهچیز اســت ،حاال و اکنون ،با
هجوم هرکســی و ناکسی به سمت این حرفه ،در
زمانهای که هر «آگهی بگیر» و «کوالژنویســی»
اســم خــودش را روزنامهنــگار و روزنامهنویس
میگذارد و از این راه برای خودش ب َِرند درســت
میکند و نان میخورد .به راســتی« ،روزنامهنگار
شــدن چه آســان ،روزنامهنگار مردن چه دشوار
است».
گفتنیها کم نیست ،ذکر مصیبت در راستای
حرفه عجیبی به نــام روزنامهنگاری میتواند
صفحهها ادامه داشــته باشــد امــا ،اینجا دیگر
جایش نیســت ،باشــد و بماند برای وقتی دیگر،
بله« ،شــاید وقتی دیگر» .اما یکچیز را همیشه
و همهجا یادمان باشد و یادم بماند؛ یادمان باشد
روی شــانههای چه کسانی ایســتادهایم ،یادمان
باشــد چه کســانی برای به ســامان رسیدن و
تربیت اهل تخصــص در حرفه روزنامهنگاری در
این خاک زحمتکشیدهاند و به نان بخور و نمیر
شرافت راضی بودهاند .نیازی به تکرار اسامیشان
نیست ،بر اهالی فن اســامی این اساتید پوشیده
نیست .پس ما میمانیم ،دفتر نشریات خانههای
ماست .اما کاشکی د ِر خانه بزرگمان را هم همین
زودیها به رویمان باز کنند.
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نکاتی با مقامات شهری رشت درباره پارک مفاخر

مدرن کردن کارکرد پارکها
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نیاز روزافزون انســانها برای بودن و زیســتن در
کنار همدیگر اســت .در ایران هم وضع به همین
منوال است .محلهها عوض شدهاند و دیگر خبری
از کلونیهای کوچک همســایهها نیست .ایرانیها
نیــز به مانند اهالی هر کشــور دیگــری ،باید در
کنــار هم بودن را بیشتر تجربــه کنند ،خصوصا
کــودکان امروزی .اگر تا همین چند ســال پیش
هم نســان من از صبح تا شــام اوقات خود را در
کوچهها با بازیهای جمعی همچون هفتسنگ و
فوتبال گلکوچــک و تیلهبازی و دهها بازی دیگر
میگذراندند ،نسل امروز بازیهایش بیشتر محدود
بــه بازیهای تکنفره کامپیوتری شــده اســت.
نســل امروز بیش از هر چیزی به وارد شــدن در
اجتماع به نحو مناســب و یادگیری قواعد زندگی
دســتهجمعی و روحیه تعاون نیاز دارد و پارکها
میتوانند تا حدود زیــادی این نیاز اصلی زندگی
مدرن را برطرف سازند .برگزاری مسابقات ورزشی
و بازیهــای محلی دســتهجمعی ،هــم میتواند
زندگی اجتماعــی را به کودکان یــاد دهد و هم
حــس رقابت به دور از حســادت را در آنها ایجاد

کند .همچنیــن برگزاری جشــنوارههایی مانند
جشــنواره غذا ،لباس ،صنایعدستی و مسابقات
ورزشــی و بازیهــای مختص به بزرگســاالن،
هم میتواند برنامه جذابــی برای اوقات فراغت
بزرگســاالن باشــد و هــم آنها را دوبــاره کنار
همدیگر جمع و فاصله عاطفی میان انســانها را
کم کنــد .همچنین اعتماد در حال از بین رفتن
را افزایش دهد.
پارکها نمود عینی محیطزیست شهرها هستند
و بهترین الگو برای آموزش محیط زیستی تک
تک اهالی شــهر از کودک تا بزرگســال .درختان
سر به فلک کشــیده و طبیعت سبز محصور شده
در دود ماشــینها و کارخانههــا ،در کنار برگزاری
همایشهای آموزشی در پارکها میتوانند بهترین
و موثرترین راه فرهنگســازی حفظ محیطزیست
در شهرها باشــند .در کشورهای توسعهیافته نظیر
انگلستان ،پارکها کاربرد حیاتوحش شهری را نیز
دارنــد .میتوان برفرض مثال در پارک بزرگ لندن
پلیکانهــا را دید که در کنــار دریاچه مصنوعی از
دست شهروندان غذا میخورند یا دستههای طوطی
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من جز مدارا چه کن 
م
با پارهي جان و تنم؟
هفتاد سال اين ُگله جا
ماندم که از کف نرود
صدم
يک متر و هفتاد ُ
گورم به خاک وطنم
سیمین بهبهانی

را دید که بر فراز درختان منتظر پاشیدن دانه و غذا
توسط انسانها هستند.
پارکها بهترین مکانهای گردشگری شهری
هستند ،برای مسافرینی که از شهرهای دیگر
میآینــد .پارکهــای زیبایی که هــرروز میزبان
برگــزاری همایشهای فرهنگی و جشــنوارههای
تفریحی هســتند و در اطرافشــان رستورانها و
کافههای آبرومند و شیک دیده میشوند ،میتوانند
یکی از بهترین مکانهای جذب گردشگر باشند و
صد البته درآمدزا برای شــهروندان شهر میزبان و
اهالی ساکن کنار پارکها.
باید از مقامات شهری رشت برای احداث پارک
مفاخر تشــکر کرد اما در عین حال هشدار هم
داد که اگر این عزیزان کارشان را تمام شده بدانند
زخمــی دیگر را بر پیکره شــهر وارد کردهاند .کار
تازه آغاز شــده اســت و باید به فکر مدرن کردن
کارکــرد پارکها با کســب تجربــه از نمونههای
خارجیاش بود وگرنه این پارک هم به مأمن افراد
بیکار ،معتــاد ،نابهنجار و به مکانی برای گذراندن
روزمرگیها تبدیل میشود.
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راســتش زیاد
رویــم نمیشــود
که بــه مناســبت
روز خبرنــگار (یــا
ر و ز نا مهنــگا ر )
علیمسعودینیا
چیزی بنویسم.
مایی که در حوزه ادبیات فعالیت
ژورنالیستی داریم ،همه از سر ناچاری
و بیکاری روزنامهنگار شدهایم.
تخصص و حرفهمان نیســت .درس
روزنامهنگاری نخواندهایم.
امــا خب ،آ نقــدر هــم بضاعت
مادی نداریم که یک ســال بنشینیم
تــوی خانــه و رمــان بنویســیم و
خیالمــان بابت دخل و خرج شــکم
راحت باشد.
این است که همهمان هوار شدهایم
روی سر مطبوعات و بهجای اینکه به
کار خودمان برسیم ،توی کار دیگران
موش میدوانیم تا آنها هم به کارشان
نرســند ،یا اگر میرسند یکجورهایی
حالشان گرفته شود.
روزنامهنــگاری بــرای ما بیشــتر
محلی اســت برای پرزنت خودمان و
لینــک زدن با رفقــای دور و نزدیک
و زدن مشــتهای محکم توی دهان
دشمنان و رقبای ادبیمان.
پــس روزنامهنــگاری در حــوزه
ادبیات احتماال به آدم قدرت میدهد
که خودش و همفکرانش را پروپاگاند
کند و حیثیت کسب کند.
البته این روند معمول کار اســت
و حتما اســتثنا هم دارد و هســتند
کســانی که وجدان فرهنگی بیداری
دارند و طوری کار میکنند که دعای
خواننــدگان ذخیــرهای شــود برای
آخرتشان.
من اما این حرفه اجباری را دوست
دارم .روزنامهنگاری باعث میشود خیال
کنم که زنــدهام و مختصر تاثیری دارم
بــر مختصــر خوانندگانی کــه کارم را
میخوانند.
اینکه تاثیــرش مثبت یــا منفی
باشد مهم نیســت .مهم این است که
تاثیــرش را به عینــه ببینی و به فکر
وادار و واداشــته شوی .پس ،از کاری
که انتخاب کــردهام قطعا پشــیمان
نیستم .
اما نمیتوانــم بهطور قطعی بگویم
که اگــر دوباره به دنیــا بیایم همین
حرفه را انتخاب میکنم.
در عــوض بهطور قطعــی میتوان
بگویــم که اگر دوباره بــه دنیا بیایم،
اول یــک بابــای پولدار بــرای خودم
انتخاب میکنم و بعــد تمام عمرم را
وقف ادبیات خواهم کرد.
اینطوری نه ســیخ میســوزد و
نه کبــاب و طبعــا از وضعیت فعلی
که هم ســیخ میســوزد و هم کباب
بهتــر اســت.روزنامهنگاری برای من
هیچ نداشــته جز ضــرر .بعد از قریب
به یک دهه کار رویم نمیشود بگویم
چه سمتی دارم و چه حقوقی.
بهنــدرت برایــم پیــش آمده که
کاری را تحویــل دهم و قدری ببینم،
ولو در حد یک تشکر خشک و خالی.
همیشــه دنبال حق و حقوقم دویدهام
و عاقبــت بــه آنچه الیقــش بودم،
نرسید هام.
گاهی فکر میکنم که کارم از کار
فانوسبــان کتاب «شــازده کوچولو»
هم مضحکتر و بیفایدهتر است.
اما به این کار معتادم .پیش خودم
فکر میکنم که ســعی کردهام باشرف
باشم در این حرفه ،اما اصال نمیدانم
تا چه میزان موفق بــودهام .هنوز اما
انبوهــی از آرزوهای برآورده نشــده
حرفهای دارم.
نمیدانــم آنقــدر در ایــن کار
میمانم که به آرزوهایم برســم یا اگر
روزی دســتم به دهنم برسد رهایش
میکنــم و مــیروم کنج آســایش و
بیخیال آرزوها میشوم.
اما از طرفی هم مدیون این حرفه
هســتم ،چون توی سرم زد و مجبورم
کرد یاد بگیرم.
مجبورم کرد بخوانم .مجبورم کرد
اعتماد به نفس داشــته باشم .مجبورم
کرد از حقم دفاع کنم و از همه مهمتر
وادارم کرد بیشــتر از یــک مخاطب
معمولی ادبیات ،آدمهای شــاغل در
ایــن حیطــه را بشناســم و بخوانم و
ببینــم .ممنونــم ای خبرنگاری عزیز!
نــگارت که به ما نرســید ،باشــد که
خبرت برسد ...آمین!

