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ـــهای که یکم بهمن  1373متولد شد

خشــنود است که به سهم خود ،روزنامهخوانی را از یک رفتار
ســاده فرهنگی بــه یک آیین مناســکی پویا ارتقا داده اســت.
ایــن روزنامــه از همان روز که اســبش را زین کرد و با بشــارت
«بــه میــان شــما آمدیم» خود را شناســاند کوشــید مــردم را
نــه به چشــم مصرفکننــدگان کاالیی آماده ،بلکــه به عنوان
آفرینشــگرانی خــاق و صاحبنظــر بنگــرد و در هــوای آنــان
نفــس بکشــد و گوشــش را بــرای صدایشــان تیز کنــد .در این
حضور شــکوفا ،نه میخواســت زرد و زشت باشد ،نه سفید و
بیثمر ،و نه ســرخ و ســربه هوا .همواره سبز و سربلند ماند با
زبانی که پایبند منطق و سرســپرده حقیقت و دلبسته اخالق
است .این زبان متین ،شاید لهجهاش چند بار عوض شد اما
حاشــا که دستور و گرامرش تغییر کرده باشد .اگر در مناسک

سجاد صفری  /ایران

معموالً آخر شــبها بدترین تیترهــا به ذهن میآیند ،ولی
آن شب برعکس شد».
کارشناســان روزنامهنگاری میگویند تیترها مهم هستند.
تیترهــای گمــراه کننــده میتواننــد مخاطــب را گمــراه کنند.
تیتــر خوب میتوانــد روی مخاطــب تأثیر بگــذارد و ما هرگز
نخواهیم فهمید که هر تیتر در زمان خود چه تأثیری گذاشته
است .هر تیتری قصهای دارد ،به اندازه  27سال انتشار.

8
امیرحسام زرافشان  /ایران

زندانی شده بودند ،آزاد کنیم».
بلوری به تیترهای ماندگار سالهای اول انتشار روزنامه ایران
اشــاره میکنــد و میگویــد« :خبرنگاران گــروه حــوادث روزنامه
ایــران واقعاً دلســوزانه کار میکردند .ماجرای خفاش شــب که
زنان را شــکار میکرد ،ماجرای شــاهرخ و سمیه که گزارشهای
آن باعث شــد بســیاری از خانوادهها متوجه فاصله خودشــان و
فرزندانشــان شــوند و ...از تیترهــا و گزارشهای مانــدگار دوره
مسئولیت من در گروه حوادث روزنامه ایران است».
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است و چند بار در روز با تعداد زیادی فالسک برای پر کردن
چای و آبجوش به طبقه پنجم میرود .اگر بدشانس باشی و
بعد از او به آبدارخانه برســی نیم ساعتی باید منتظر بمانی
چون دیگر نه چیزی از چایی باقی مانده نه آبجوش .حسین
کشاورز نیروی خدماتی طبقه پنجم هر روز صبح زود با روشن
کردن ســماورها بساط چای را آماده میکند .یکی دو ساعت
بعد خبرنگاران لیوان به دســت پلهها را باال میروند تا چای
تازهدم بخورند .احمد عبدلی را کمتر کســی میبیند؛ نیروی
خدماتی لیتوگرافی که دســتگاههای زینــک را تمیز میکند و
کمتــر از آنجا بیــرون میآید .یحیی باقریــان و منصور باقری
هم یک ســالی اســت که به جمع نیروهــای خدماتی اضافه
شــدهاند .خیلیهــا هم بودند که تا چند ســال قبل در همین
تحریریه حضور داشتند اما امروز جای آنها خالی است مثل
بهرام عنصری که انواع ســسها و ســاالدهایش معروف بود
بویژه ســاالد کلم که گاهی برای سردبیر درست میکرد اما با
هجوم بچهها به اتاق سردبیری چیزی از آن نمیماند.
ســال آخر خدمتش وقتی بچههای گروه فرهنگی با کیک
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قلب پســرش را به دختری اهدا کرده بود .روایت احســاس این
مادر که با شنیدن صدای قلب پسرش در سینه این دختر جوان
آرام میگرفت باعث شــد مردم زیادی نســبت به اهدای عضو
تشــویق شــوند 10 .روز این گزارشها را ادامــه دادیم و هر روز به
تعداد داوطلبان اهدای عضو اضافه شد».
گــزارش آزادی زندانیــان بدهــکار هــم یکی دیگر از سلســله
گزارشهــای حــوادث ســفید بــود کــه در ایــن صفحه بــه چاپ
میرســید و البته هنوز هم ادامه دارد .بلوری از شــب عید ســال
 75و گزارشهایــی کــه باعــث شــد نهضــت کمــک بــه آزادی
زندانیــان بدهــکار راه بیفتد میگوید« :این سلســله گزارش را با
نامه کودک هفت ســالهای به رئیس قوه قضائیه شروع کردیم.
پــدر ایــن کودک بــه خاطــر بدهــی  100هــزار تومانــی در زندان
بــود و کودک در این نامه خواســته بود پــدرش را آزاد کنند .این
مجموعه گزارشها باعث شد مردم و ارگانهای دولتی پای کار
بیایند و موفق شدیم زندانیان مالی زیادی را که به خاطر بدهی

روزنامهخوانــی ایرانیــان« ،ایــران» همچنــان زیارتنامــهای
معتبــر و موجــه اســت بیــش از هرچیــز حاصل همیــن نگاه
است.
تنهــا دو منــزل مانــده تــا نوروز برســد و ســال و ســده یکجا
تحویل شود و ایران ما به قرنی تازه پای بگذارد .در ایران فردا
مناســک روزنامهخوانی همچنان جاندار و جاری خواهد بود و
تابعان این آیین باز هرصبح مناجاتنامهها را مثل قنوت روی
دســت و مقابل چشــم میگیرند تا عهد خــود را به حقیقت و
منطق و اخالق تازه کنند .وقتی فردای ایران فرا رســد ،باز هم
فراوان خواهند بود زائران و مشــتاقانی که خوش دارند مشــق
توســعه و تعالــی این ســرزمین را بــا روایتی در تراز زبان ســبز
«ایران» بخوانند و بشنوند.
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شده بودند .اما زمانی که قرار شد این اتفاق بیفتد ،تلویزیون
هــم روی ایــن ماجرا کار کرد و ســرانجام آنهــا از این عمل به
سالمت بیرون نیامدند .آن روز مصادف با یک اتفاق سیاسی
مهــم هم بود که در شــرایط عادی حتماً تیتر میشــد ،اما به
اصرار اســتاد بلوری و با توجیه ایشان نهایتاً ماجرای تلخ الله
و الدن تیتر اول شد.
عــاوه بر تیتر نخســت ،ســخن اول ما یعنی یادداشــت
صفحــه اول هم به همین داســتان اختصاص یافت .اینکه
اللــه و الدن تحمــل دوری از هم را نداشــتند .مــن آن روز را
کامالً به یاد میآورم که در کیوسکهای روزنامه فروشی در
کنار انبوهی از تیترهای سیاسی و اقتصادی ،تنها روزنامهای
کــه نظرها را جلب میکرد ،تیتر روزنامه ایران بود و بیشــتر
مــردم هم روزنامه ایــران را انتخاب میکردند .تیتر دیگری
را هــم که به یاد دارم شــب اعــام خروج ترامــپ از برجام
اســت .یادم میآید دوره مدیر مسئولی آقای فاضلی بود و
مردد بودیم چه تیتری بزنیم .حوالی دو یا ســه نیمه شــب
بــود کــه تیتر زدیــم« .برجام بــدون مزاحم» ایــن تیتر فردا
میان تیترهای دیگر از بقیه بهتر بود .تیتر نیمه شــبی بود و
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تولد غافلگیرش کردند از شوق گریه کرد و گفت تا امروز کسی
برایش جشن تولد نگرفته است .پرویز صادق هم این روزها
با بیماری دست و پنجه نرم میکند و دیالیز میشود .آنها نه
تنها دلگرمی بچههای تحریریه بلکه نخســتین مخاطبان ما
و نخســتین مواجهه ما با تأثیر مطلب نوشــته شده ،در ذهن
خواننده نیز هستند.
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فرهــاد اســفندیاری هم جــزو تــازه درگذشــتگان اســت .تازه
بچــه دومــش به دنیــا آمده بــود و خیلــی ذوق داشــت .او را هم
ســرطان برد مثل حســین حیدری خبرنگار ورزشی که تا روز آخر
میخندیــد و همــه را میخنداند.کیومــرث صفدریــان در جبهه
نابینا و شیمیایی شده بود و به همین دلیل شهید شد .سیدیحیی
مرتضــوی راننــده بــود و در ســانحه تصادف مرگ مغزی شــد و
خانــوادهاش همه اعضای بدنش را اهدا کردند .معصوم همتی
هم راننده بود و بشدت به تمیزی ماشینش حساس .اگر قرار بود
جایی برویم یواشکی گزارش بگیریم و زود محل را ترک کنیم باید
دعا میکردیم ماشینش توی چاله آب نیفتد چون تا شیشهها را
برق نمیانداخت ،راه نمیافتاد که نمیافتاد .ماشــین مســعود
غیاثی هم همیشــه برق میزد .همیشــه توی جاده بود و حریف
هر جادهای شــد جز کرونا.دکتــر اهتمامی ،پزشــک روزنامه بود.
اگــر در حال مرگ هم بودی و میرفتی پیشــش میگفت چیزی
نیســت .او را هم کرونــا برد.محمدرضا آل ابراهیــم را میگفتند
خیلی شیکپوش بود و جنازهاش را از در روزنامه تشییع کردند.

پرویــز زاهدی در ســن  80ســالگی همچنان عاشــق کارش بود و
مأموریتهــای مختلف میرفت و میگفــت میخواهم تجربه
کســب کنم.اینها بخــش کوچکــی از خاطرات رفتــگان روزنامه
است و بیشتر ،یادی از آنها .اسمهای دیگری هم هستند :کامبیز
عالیی نیــک ،پرویــز چهاردولی ،ایــرج یزدانــی ،نیلوفر فروهش
طهرانی ،امیر ارزهنی ،محمد فضائلی ،محمدحسین شیرخانلو،
محمد ماجد نجار و محمدحســن اعتصامی .همانها که روزی
سر همین میزها مینشستند و حاال فقط یک قاب عکس هستند
در ردیف عکسهای قاب شده روی دیوار.

ایران در مسیر تحول
کار رسانهای یا کار در رسانه علیرغم
همـ ــه سـ ــختیها و اسـ ــترسهایش
جذابیتهایـ ــی دارد کـ ــه دل کندن از
آن را سـ ــخت میکند .ایـ ــن جمله را
محمدالیاسقنبری روزی که داشـ ــتم پس از شـ ــش سال
معاونسردبیر
از خبرگـ ــزاری مهر جدا میشـ ــدم در
صفحه اینستاگرامم نوشتم.
بسیاری از خبرنگاران و روزنامهنگاران بعد از کسب تجربه کار
در رسانه جذب فعالیت در روابط عمومیها میشوند .من اما
پس از جدایی از فضای رسـ ــمی خبر و پـ ــس از تجربه فعالیت
در روابـ ــط عمومـ ــی دو نهاد فرهنگی دوبـ ــاره انتخاب کردم به
فضای رسـ ــانه بازگـ ــردم .البته تشـ ــخیص اینکه آمـ ــدن من به
روزنامه ایران واقعاً انتخابـ ــی از روی اختیار بود یا تقدیر ،برای

خودم سخت است .راستش من معتقدم که تقدیر ،فرادس 
ت
اختیار و متأثر از آن عمل میکند .ما با اختیارمان انتخابهای
کوچکی میکنیم و تقدیر ،گویی موجودی است تیزبین که این
انتخابهـ ــای کوچک ما را بـ ــه دقت رصد میکند و متناسـ ــب
بـ ــا ایـ ــن انتخابهای کوچـ ــک ،راههایی به روی ما میگشـ ــاید.
انتخابهای کوچک ما کم کم جدی و جدیتر میشـ ــوند .من
انتخاب کوچکی میکنم که وبالگنویسـ ــی کنم ولی سر از یک
سایت در حوزه علوم انسانی درمیآورم.
سـ ــپس دسـ ــت تقدیر مرا به خبرگزاری و فضای رسمی رسانه
میبرد و پس از فراغتی یک سال و نیمه از رسانه دوباره تقدیر
گویی تشـ ــخیص میدهد که باید به رسـ ــانه برگردم .شاید هم
تقدیـ ــر نیم نگاهی بـ ــه دل آدم میاندازد وقتـ ــی میفهمد که
برای کسی ،دل کندن از رسانه سخت بوده است دوباره او را به

رسانه و رسانه را به او میرساند.
برای همین اسـ ــت که من فکر میکنم خیلی نباید برای آینده
برنامهریـ ــزی کرد .همـ ــان انتخابهـ ــای کوچک کافی اسـ ــت.
تقدیـ ــر کار خودش را میکند .این بار هـ ــم کار خودش را کرد و
مرا برگرداند به رسـ ــانه .این بار رسـ ــانهای کامالً رسمی ،جدی
و مهم .رسـ ــانهای با سـ ــابقه  27سـ ــاله و پر از روزنامـ ــه نگاران
حرفهای و پیشکسوت.
«من ایران را دوسـ ــت دارم»؛ این شعار روزنامه ایران است
و مـ ــن هم با اینکه تـ ــازه واردم به این روزنامـ ــه ولی «ایران» را
دوسـ ــت دارم ،با همه آدمهایش .مردم ایران در دوران جدید
اراده کردنـ ــد برای بازسـ ــازی نظـ ــام حکمرانی و تحـ ــول ایران.
روزنامه ایران نیز متناسـ ــب با ایـ ــن اراده تحولخواهی ،وظیفه
سنگینی بر دوش دارد که امیدوارم از عهدهاش برآییم.

سالمت کلمه در «ایران»
در  23ســال کار رســانهای ســعی
کــردم همــه آنچــه را کــه میآموزم
بــه هــم متصــل کنــم .اوایــلگمان
میکــردم فعالیــت در چنــد حــوزه
هویــت حرفــهای مــرا زیــر ســؤال
آزاده سهرابی
میبرد اما لحظههاییدر تجربیات
دبیر گروه اجتماعی
زیستهام پیش آمده و میآید که کل
این ترس را کنار میزند.
مثــل لحظهای کــهدر یکــی از کارگاههــای مربوط بــه اصول
روانکاوی ،اســتاد به نقل از حبیب دوانلــو  -فکر کنم-گفت
یک جــراح وقتــی میخواهد به اتــاق عمل بــرود باید کامالً
استریل باشد چون بردن یکذره آلودگی به آن اتاق با جان
بیمار در ارتباط اســت .گفت یــک درمانگر هم باید خودش
درمان شده باشد تا بدون آلودگی روبهروی بیمارش بنشیند؛
چــون اینجا هم مــا جراحــی روان راداریــم و مراجعهکننده

ناخودآگاهــش را جلوی درمانگر بیرون میریزد .حاال شــاید
فکر کنید این به روزنامهنگاری چه ارتباطی دارد؟
همانجــا از ذهنــم گذشــت که چقــدر الزم اســت هر کس
کــه قلــم به دســت میگیرد و مینویســد،قلمــش «عاری از
آلودگی» باشد .حاال در حرفه خبرنگاری و روزنامهنگاری این
«عاری ازآلودگی» میشــود کســی که خشــم شخصیاش را
به نوشــتههایش راه ندهد ،کسی که بهخاطرمنافع شخصی
ننویســد ،کســی کــه حــب و بغضهایــش را در مطالبــش
منعکــس نکنــد و . ...اگــر آنجــاجراح اســت و بیمــار و جای
دیگــر درمانگــر ،اینجا هم نویســنده اســت و مخاطب.آنچه
ما مینویســیم از چشمان مخاطب به سرعت نور وارد ذهن
او میشــود و شــروع بهپردازش میکند و ...شاید حتی اینجا
ایــن «عــاری از آلودگی» بودن مهمتر باشــد چون مخاطبان
مــا نادیده هســتند و هر کدام با یک خصوصیات شــناختی و
هیجانی و رشد یافته در خرده فرهنگهای متفاوت تعریف

میشــوند .کلمــات روح و جــان دارند .کلمات بر شــناخت و
هیجــان مخاطباثــر میگذارند .حتــی در ایــن روزگاری که
ســرعت دادههــای اطالعاتــی فرصــت کمی بــرایپردازش
مطالب توســط مخاطــب میگذارد امــا اگر بدانیــم حافظه
تــک تــک ما چه فراینــد پیچیدهای دارد هیچ نوشــته خود را
بیاهمیت تلقی نمیکنیم .اینکه حتی اگر مخاطب با دقت
کــم همنوشــته مرا بخوانــد در زیر ســطح آگاهــی او ممکن
است رد نوشته من برجای بماند.
ایــن حرفخــود را میخواهــم تعمیم بدهــم به فضای
مجــازی امــا واقعیت این اســت که توقع این میــزان «عاری
از آلودگــی» بــودن تک تک افراد راه بــه کمالگرایی افراطی
میبرد .پس تالش میکنمجایی در نوشــتههایم بگذارم که
به مخاطب هم مســئولیت شــناخت «آلودگی»ها و مصون
مانــدن از آنها را یادآوری کنم .من به «ایرانی» میاندیشــم
که سالمت «کلمه» در آن جاری است.

در برابر آینده
ســالها قبل ســریالی پخش میشد
با عنــوان «در برابر آینده» .داســتان
مردی کــه به طرز مرموزی و توســط
یک گربه روزنامه روز قبل به دســت
او میرســد و تصمیم میگیرد از این
مریم آریایی
خبرنگارگروهاقتصادی فرصــت بــرای جلوگیــری از بالیــای
پیشبینــی شــده اســتفاده کنــد .این
درام فانتزی در روزهایی ســاخته شــده بود که مردم صبح به
صبــح برای شــنیدن تازهها ســراغ روزنامه میرفتنــد و اولین
روایت از رویدادها را میخواندند ،این ســریال بین ســالهای
 ۱۹۹۶تا  ۲۰۰۰پخش شد.
چیــزی حــول و حــوش همان روزهایــی که تازه دنیــای خبر را
بهعنوان شــغل آینــده انتخاب میکردم و وارد دنیای نســخه
اولهای روزنامه و منابع دســته اول خبر شــده بودم البته آن

روزهــا نمیدانســتم ســریالی که مــا بهعنــوان در برابــر آینده
میبینیم نام اصلیاش نسخه اولیه است.
امــا در برابــر آینــده ،نــام عمیــق و دقیقــی بــود و در آن
مســئولیتی اجتماعی نهفته بــود که بعد از آگاهی متوجه فرد
میشــود؛ بار ســنگین و راه دشــواری که از آثار همان آگاهی و
دانســتن زودهنگام اســت .ســالها بعد آن گربــه مرموزی که
ســروش آگاهی برای قهرمان داســتان نســخه اولیــه بود ،دم
خانه ما نشست و یک روز قبل آگاه شدیم از آنچه رخ میدهد
و حتــی یــک رتبه ما را قبل از نقش اول آن داســتان گذاشــت
و شــدیم راوی فــردا و به تبع این آگاهی مســئولیتی را متوجه
خود دانستیم.
حاال این روزها که هر کس دسترســی به اینترنت ،یک ابزار
ارتباطی هوشــمند و مختصر خالقیتی داشــته باشد میتواند
راوی نخســت هر رویدادی شود ،این سؤال در ذهنم است که

آیا اگر راوی نسخه اولیه نباشیم مسئولیتی متوجه ما نیست؟
و حاال که بار آگاهی را تنها به دوش نمیکشیم و دیگر تنها در
برابر آینده نایستادهایم ،مسئولیتی هم نداریم؟ این درگیری
ذهنی را برای خود توجیه میکنم اما هر اســم از این است که
آن توجیــه گری باشــم که بیاراده شــرایط تحمیلــی را توجیه
میکرد اما نه اینها توجیه نیست.
هنوز هم روزنامه حرفهایترین عرصه برای روزنامهنگاری
حرفهای است و معنای قلم زدن و نوشتن در این بستر جاری
است و ما درست در جایی ایستادهایم که قهرمان آن داستان
ایستاده بود.
مــا از میــان انبوه اخبــار درســت و نادرســت و گردبادهای
باورپذیری که در اثر تکرار اخبار و فیکها ایجاد شــده ،نســخه
اولیــه را یافتهایم و مســلحیم به کلید رمزگشــایی از این انبوه
اطالعات پس در برابر آینده مسئولیم.

زیبایی از دست رفته فراغت
ëëقرنطینه
قرنطینــه کــه شــد خیلــی از مــا
خوشــحال شــدیم؛ «دورکاری» بــه
معنــای ایــن بــود که دیگــر نیــاز نبود
روزی ســه الــی چهــار ســاعت در
لیدا فخری
دبیرگروهاندیشه
ترافیــک بمانــم ،دیگــر از الزامــات
ت و پاگیــر تحریریــه هــم خبــری
دســ 
نبود ،فکر دوری از برخی تعامالت گاه ناخوشــایند حتی لبخند
به لبم میآورد .کار در خانه راحت به نظر میرسید؛ اتاقخواب
شــده بود «تحریریه خانگی» اینکه میشد با لباس راحت روی
تخت نشســت ،قهوه داغ نوشــید ،تیتر روزنامههــا را در صفحه
نمایشــگر ورق زد و در عین حال ســوژههای ســردبیر را پیگیری
کــرد ،هیجانانگیز بود .حتی نشســتن و نوشــتن در فضای تنگ
بالکن بدون میز و صندلی مناســب کار ،احاطهشــدن در میان
گلدانهــای پریوش و اطلســی بــا چشــماندازی از کوهها ،لذتی
عجیب داشت.

 ëëخوداستعماری نرم
امــا کم کــم دورکاری برایم کارآمد نشــد؛ «خوداســتعماری
نــرم» ســراغم آمــد! دربــارهاش در کتــاب اســاوی ژیــژک
«عالمگیــر؛ کوویــد  19جهان را تــکان میدهــد!» خواند ه بودم:
«افــرادی کــه از خانه کار میکنند ،ممکن اســت زمان بیشــتری
بــرای اســتعمار خود پیدا کننــد ».در خانــه ،از گل قالی گرفته تا
قــاچ پیتــزای باقیمانده از شــب قبل ،اســتعداد این را داشــتند
که حواســم را پرت کنند .همنشــینی «کار» و «زندگی شخصی»
پیگیری پروژههای کاری را کشدار میکرد .در روزهایی که مرزی
بین کار و زندگی شــخصی نبود ،اوقــات فراغت هم زیباییاش
را از دســت داد« .فراغت» در غیاب کار ،حضور پیدا میکرد اما
ایامــی که «دفتر کار خانگی» شــده بــود «اردوگاه کار بیپایان»،
فراغت هم معلق بود.
ëëسندروم خستگی مزمن
حــاال خــوب میدانســتم چــرا جامعــه دلمشــغول بقــا،

نبرد گوشی و روزنامه
در عصــر بمبــاران اطالعاتــی و ظهــور
قارچآسای کانالهای خبری تلگرامی
و واتساپــی ،رایجتریــن ســؤالی کــه
بــه طــور معمــول از ســوی مخاطبــان
رســانهها شــنیده میشــود ،این اســت
بنفشه غالمی
دبیر گروه بینالملل که آیا عمر روزنامههای کاغذی به ســر
آمده است؟ آیا میتوان چشم به روی
همــراه قدیمی خانوادهها بســت و به چنین رســانههایی اعتماد
کرد؟
هیچ تردیدی نیســت در یک دهه اخیر که در دســت هر کسی
یــک گوشــی هوشــمند دیده میشــود ،رســانههای آنالیــن ،گوی
سبقت را از رسانههای چاپی ربودهاند .دالیل آن نیز بسیار است؛
از ارزان بــودن دریافت اطالعات از طریق گوشــیهای هوشــمند
گرفته تا ســرعت انتشــار خبرها و نامحدود بودن در زمینه انتشار
اطالعــات ،چــه به لحــاظ زمانــی و چه بــه لحاظ تعــداد کلمات

همــه و همه باعث میشــود مخاطب تمایل بیشــتری به رجوع
به رســانههای آنالیــن پیدا کند .ضمن آنکــه کانالهای تلگرامی
خبــری از امکاناتــی جــذاب نظیــر نمایش فیلــم و پخش صوت
برخوردارنــد و عالوه بــر آن قادر به نمایــش بازخوردهای خبرها
و دریافــت کامنــت از مخاطبانی هســتند که با ایــن روش خود را
بخشــی از فرایند خبر تلقی میکنند؛ امکانی کــه روزنامهها از آن
بیبهرهاند.
بــا ایــن حــال رســانههای آنالیــن کاســتیهایی هــم دارند که
میتواند تبدیل به پاشــنه آشــیل آنها مقابل رســانههای چاپی و
به طور خاص روزنامهها شــود .همین پاشــنه آشیل تا این لحظه
باعــث شــده روزنامههــا در جهــان همچنــان نفس بکشــند و در
میان هیاهوی رســانههای آنالین ،ولو با صدایــی آرام به راه خود
ادامه دهند .بارزترین کاستی رسانههای آنالین ،تخصص است.
فــارغ از معــدود رســانههای آنالینــی کــه به طور تخصصــی و در
فضای وب در انتشــار اخبار صحیح و مســتند میکوشــند ،اغلب

شــانس زندگــی خوب را از دســت میدهــد .در ایامــی که بیش
از هــر چیــز دلنگران ســامتی بــودم و «ارتباط بــدون اجتماع»
اســاس مراوداتــم شــده بــود ،ضرباهنــگ زندگــی ُکنــد شــد و
«ســندروم خســتگی مزمــن» پــا بــه پایــم آمــد؛ ایــن مخلــوق
دوران دورکاری!
ëëبازگشت به تحریریه
بعــد از ماههــا دورکاری ،وقتی بــه تحریریه بازگشــتیم ،کار و
معاشــرت رو در رو با همکاران لذتی وصفناپذیر داشت که در
این  20ســال حضور در «تحریریه روزنامه ایران» کمتر به ابعاد
خوب و ســازندهاش آگاه شــده بودم .حال ،همه الزامات کار در
تحریریــه برایم خوشــایند شــده بــود .عجیب آنکه جلســههای
کاری و تعامــات گاه دشــوار بــا برخــی از همــکاران گروهــم
همچــون گذشــته ،کالفــهام نمیکــرد! حــاال بعــد از قرنطینــه،
حواســم هســت کــه ســطح صــاف صفحــه نمایشــگرها دیگر،
معمار صمیمیتهایم نشوند.

رسانههای آنالین و بویژه کانالهای خبری ،عموماً توسط افرادی
غیرمتخصــص آمــاده ،بســتهبندی و بــه مخاطب تحویــل داده
میشوند .در نقطه مقابل ،روزنامهها که خود را نویسندگان تاریخ
میدانند و دهها سال بعد مرجعی برای وقایع این زمان خواهند
بود ،تمام تالش خود را به کار میگیرند تا ناشر روزنامهای عاری
از اخبار جعلی باشــند .این بارزترین مزیت روزنامههای کاغذی
نسبت به رسانههای آنالین است.
با این حال همان طور که در سراســر جهان مشاهده میشود،
روزنامههــا نیز نتوانســتهاند از مزایای رســانههای آنالین چشــم
بپوشــند و همیــن باعــث شــده اغلــب روزنامههــای ایرانــی نیــز
همچون سایر همتایان خارجی خود در کنار نسخه چاپی ،بخشی
آنالیــن نیــز در نظــر بگیرنــد تا رســالت خود بــرای انتشــار اخبار
صحیــح را ایفــا کنند و راهنمــا و چراغی برای مخاطبانی باشــند
که فارغ از ســرعت کانالهــای خبری ،خواهــان دریافت اخباری
هستند که روایتگر بیطرف رویدادهای عصر معاصر باشد.

