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فرهن��گ  در  افواه��ي  بي��ان 
فارس��ي روزنامه ن��گاري ي��ا به 
تعبي��ر دقيق تر »ژورناليس��م« 
را مت��رادف با س��طحي نگري، 
ساده انگاري و بي دقتي مي داند 
و روزنامه ن��گاران و ب��از به زبان 
»ژورناليس��ت«ها  درس��ت تر 
را موجودات��ي ش��تابزده، عج��ول، ظاهربي��ن ك��ه 
حرف هاي ش��ان بي پايه و اس��اس اس��ت و ب��ه آنچه 
مي نويس��ند، نه مي توان اعتماد كرد و به همين دليل 
نه اس��تناد. همه م��ا روزنامه نگاران باره��ا خوانده ايم 
و ش��نيده ايم كه س��خنگويان حوزه ه��اي مختلف از 
سياس��تمدار گرفته تا دانش��گاهي )آكادميس��ين(، 
ب��راي بي اعتبار ك��ردن ي��ك مدعا به آن برچس��ب 
»ژورناليس��تي« زده اند، گويي اگر حرفي يا سخني يا 
گزاره اي حتي، متص��ف به صف��ت »روزنامه نگارانه« 
يا »ژورناليستي« ش��ود، از هرگونه بهره اي از حقيقت 
خالي مي ش��ود و به هيچ عن��وان نباي��د و نمي توان 
به آن اعتنا كرد. متاس��فانه در بس��ياري م��وارد خود 
روزنامه نگاران ني��ز در رواج اين كارب��رد تحقيرآميز 
وصف »ژورناليس��تي« نق��ش دارند و در نوش��تارها 
و گفتارهاي ش��ان براي بي اعتبار كردن يك س��خن 
آن را »ژورناليس��تي« )بخواني��د ناموث��ق، بي اعتبار، 
س��طحي، جل��ف، زرد و...( مي خوانند. تقلي��ل قدر و 
منزلت روزنامه نگاري و تحقير شأن و مقام محصوالت 
روزنامه نگاران در روزگاري كه اي��ن حرفه و مهارت از 
همه سو زير ضرب است، دل آزار و نگران كننده است، 
به خصوص وقتي كه به جاي��گاه اين حرفه از منظري 
جهاني بنگري��م و ارزش و مقام روزنامه ن��گاري را در 
جوامع توس��عه يافته و به لحاظ سياسي و فرهنگي و 

اقتصادي پيشرفته در نظر آوريم. 
البته مخاطب يادداشت حاضر دانشگاهيان هستند؛ 
نخبگاني كه معم��وال از باال ب��ه روزنامه ن��گاري نگاه 
مي كنن��د و روزنام��ه و روزنامه ن��گار و روزنامه نگاري 
را به چي��زي نمي گيرن��د. از ديد اكثريت ايش��ان در 
الب��ه الي ورق پاره ه��اي كاه��ي و س��بك روزنامه ها 
مطالب دندانگير و انديشه هاي »عميق« و »ژرف« را 
نبايد جس��ت و به اطالعات و داده هاي آن نبايد اعتنا 
كرد. اين گروه پرداختن به روزنامه و روزنامه نگاري را 
دون ش��أن خود مي دانند و حتي براي تحقير نظرات 
مخالفان خود يك صفت »ژورناليستي« به آن الصاق 
مي كنند. اگرچه خيلي از اين »اهل فضل و دانش« به 
مدد مطالب روزنامه نگاران و توجه آنها، سري در سرها 
درآورده اند و نام و نش��اني يافته اند. بگذريم كه اگر به 
كنه آثار »علم��ي« و »عميق« اين بزرگواران س��رك 
بكشيم، به خوبي معناي كار »علمي« و »آكادميك« 
را خواهيم فهميد و با مصاديق آن آشنا خواهيم شد.  به 
نظر مي رسد داد سخن سر دادن از اهميت و ضرورت 
روزنامه  و روزنامه نگاري و خاطرنش��ان كردن جايگاه 
مطبوعات در جهان رس��انه اي جديد به عنوان ابزاري 
براي گردش اطالعات و گسترش دموكراسي و توسعه 
آزادي و... چندان فايده مند نباش��د. گوش همه از اين 
حرف ها پر است و دست كم روي كاغذ و در مقام اظهار 
لحيه همگان مي توانند خطابه هاي قرايي در اين باب 
س��ر دهند. در عمل و در مواجهه عيني و واقعي است 
كه روزنامه نگاري به هيچ گرفته مي شود و محل اعتنا 
قرار نمي گيرد. به همي��ن دليل بهتر اس��ت به جاي 
سخنراني هاي مطنطن و پر  طمطراق، به مصاديقي و 
نمونه هايي از روزنامه نگاران و ژورناليست هايي اشاره 
شود كه از قضا متفكران و انديشمندان بزرگي بوده اند 
و اين نشان مي دهد كه اين بزرگان كار روزنامه نگاري 
را نه فقط كوچك و خوار نمي ش��مردند، بلكه برخي 
از مهم تري��ن ايده ه��ا و انديشه هاي ش��ان را از طريق 
اين رس��انه ها ارايه كرده اند.   در وهله اول بدون شك 
باي��د از كارل ماركس ياد كرد: فيلس��وف برجس��ته 
آلماني كه نه فقط نخس��تين آثارش را در مطبوعات 
منتشر كرد، بلكه مهم ترين حرفه اش در طول زندگي 
محنت بارش ني��ز روزنامه نگاري ب��ود و از اين طريق 
امرار معاش مي كرد. اتفاق��ا ماركس روزنامه نگار تند و 
تيزي نيز بود و عموما نش��رياتي كه در آن كار مي كرد 
يا سردبيري شان را به عهده داش��ت، به دليل مطالب 
رادي��كال او يا گرفتار تيغ سانس��ور بودن��د يا توقيف 
شدند. دو فيلسوف-روزنامه نگار برجسته ديگر »ژان 
پل س��ارتر« و »آلبر كامو« هس��تند؛ دو متفكري كه 
عالوه بر كار فلس��في و ادبي، به روزنامه نگاري به طور 
جدي اشتغال داشتند. براي مثال سارتر از سال 1945 

مجله تاثيرگذار »عصر جديد« را با همكاري متفكران 
شاخصي چون ريمون آرون، سيمون دوبوار، موريس 
مرلو پونت��ي، آلبر اوليويه و ژان پوالن منتش��ر كرد. او 
همچنين در طول جنگ جهاني با كامو و آندره مالرو 
و امانوئل مونيه و سيمون دوبوار در روزنامه زيرزميني 
كومبا براي نهضت مقاومت فرانس��ه فعاليت مي كرد. 
آلبر كامو، نويس��نده انديشمند ش��هير فرانسوي نيز 
روزنامه نگاري قهار بود، ت��ا جايي كه آدام گوپنيك در 
مقاله اي در نيويوركر مي نويسد: »احتماال كامو بيشتر 
به عنوان ژورناليستي بزرگ در يادها بماند، به سخن 
دقيق تر به واسطه تعهدش به حضور در حوزه عمومي 
و مطبوعات آزاد. كامو در نشرياتي چون لوموند، شب 
پاريس، جمهوريت الجزيره و... حضوري جدي داشت 
و منشي روزنامه نگارانه داشت.  در ميان انديشمندان 
شايد روزنامه نگار بودن »سورن كي يركگور« فيلسوف 
متاله غريب دانماركي از همه ش��گفت انگيزتر باشد، 
متفكري ك��ه از قضا در آثار كثي��رش نگاهي انتقادي 
ب��ه رواج س��طحي نگري از طريق روزنامه ها داش��ت، 
اما همزمان خودش ب��ه كار مطبوعاتي مي پرداخت و 
مجله منتش��ر مي كرد. متفكران بزرگ ديگري چون 
»ميشل فوكو« و »هانا آرنت« نيز در برهه هاي مهمي 
از زندگي ش��ان به كار مطبوعات��ي پرداخته اند. براي 
مثال هانا آرنت پس از ش��نيدن خبر دادگاهي شدن 
آدولف آيش��من در اورش��ليم، داوطلبانه ب��ه روزنامه 
نيويوركر پيشنهاد داد تا دادگاه آيشمن را گزارش كند. 
فوكو نيز در بحبوحه انقالب 57، به عنوان گزارش��گر 
روزنامه ايتاليايي كوريره دالس��را به ايران سفر كرد و 
مش��اهداتش را در مقام ي��ك روزنامه ن��گار تيزبين و 

هوشمند به صورت مقاله نوشت. 
با در نظر آوردن اين موارد اين پرس��ش پديد مي آيد 
كه چرا در حالي كه متفكراني در اين س��طح و تراز از 
اش��تغال به روزنام��ه و روزنامه نگاري و ژورناليس��م 
نمي هراس��ند و حت��ي خودش��ان داوطلبان��ه بدان 
مي پردازند، دانش��گاهيان ما اينچنين تحقيرآميز و از 
باال به كار مطبوعاتي مي نگرن��د و آن را خوار و خفيف 
مي پندارند؟ گذش��ته از هراس��ي راي��ج از حضور در 
عرصه عمومي كه بس��ياري از دانش��گاهيان ما بدان 
دچار هستند و سعي مي كنند. پش��ت نقاب پرهيز از 
سطحي نگري آن را پنهان كنند و فراتر از شانه خالي 
كردن از زير بار مسووليت و بسنده كردن به يك شغل 
س��اده كارمندي، بايد عوامل ديگري هم در كار باشد. 
يك علت را ش��ايد بت��وان در فقدان اعتم��اد به نفس 
بسياري از اين دانشگاهيان دانست، آنها كه دانشي در 
چنته ندارند و هنري نيندوخته اند از آفتابي شدن در 
منظر و مرآي همگان مي ترس��ند و ترجيح مي دهند 
به كنج انزواي دانش��گاهي با مخاطبان��ي محدود كه 
مجبورند سخن آنها را تاييد كنند، پناه ببرند تا اينكه 
در مطبوعات ب��ه منزله اتاقي شيش��ه اي در برابر نگاه 
پرسش��گر جامعه حاضر ش��وند. اما دلي��ل اصلي تر 
جوفروشي و گندم نمايي است. به بيان روشن تر وقتي 
به نوش��ته ها و آثار بس��ياري از آنها كه كار مطبوعاتي 
را س��خيف و ناموثق مي خوانن��د، مراجعه مي كنيم، 
درمي يابيم كه اتفاقا خودش��ان به همي��ن ويژگي ها 
دچارن��د. در چنين ش��رايطي، س��طحي و س��خيف 
خواندن كارهاي مطبوعاتي در واقع فرار به جلو و نعل 
وارونه زدن به هدف ايز گم كردن و نش��اني غلط دادن 

است. 
روزنامه نگاري به خصوص در روزگار كنوني كه به مدد 
گسترش رسانه هاي جديد، همگان به نحوي از انحاء 
خبرنگار و خبرپراكن ش��ده اند، كار س��اده اي نيست. 
ژورناليس��م يا روزنامه نگاري به لحاظ ماهوي با زمان 
و حركت س��ريع و بي توق��ف آن گره خورده اس��ت و 
ژورناليس��ت ها يا روزنامه نگاران ناگزيرند براي آنكه از 
اين قطار پر جنب و جوش وانمانند، تيز و بز باش��ند و 
شاخك هاي احساس شان حس��اس و گوش به زنگ. 
اينهمه اما بدان معنا نيست كه كار روزنامه نگار چون 
كف روي جوي آب اس��ت و با افت و خي��ز جريان رود 
دود مي ش��ود و به هوا مي رود. چنان كه اش��اره شد، 
متفكراني بزرگ برخي از مهم ترين آثارشان را از خالل 
كار ژورناليستي خلق كرده اند و نقشي ماندگار بر تاريخ 
و زمان بر جاي گذاش��ته اند. پس اي��ن روزنامه نگاري 
نيست كه سطحي و زودگذر است، بلكه اين كم مايگي 
و فقر ما است كه موجب مي شود نتوانيم ردي از خود 
در جريان سيال زمان باقي بگذاريم و در نتيجه ناتواني 
و بي هنري مان را به ژورناليسم منسوب مي داريم و آن 

را متهم به سطحي نگري و سخافت مي كنيم. 

از نگاه اهل رسانه

محسن آزموده

گفت و گو

»فرهاد حس�ن زاده« سال هاست در حوزه كودك 
و نوجوان مي نويسد. حال چه به عنوان نويسنده 
كتاب و چه به عنوان روزنامه نگار. او س�ال ها براي 
كودكان و نوجوانان نوشت. پرونده كاري او نشان 
مي دهد كه تاكنون بيش از ۸۰ اثر چاپ شده  دارد 
و البته بي شمار گزارش، نقد و طنز براي كودكان و 
نوجوانان در مطبوعات. او براي سال 2۰1۸ از سوي 
ش�وراي كتاب كودك براي نامزدي جايزه هانس 
كريستين آندرس�ن و جايزه آس�تريد ليندگرن 
انتخاب شده است. حال اين روزنامه نگار كهنه كار 
حوزه ك�ودك و نوجوان از ش�رايط اي�ن روزهاي 
مطبوعات اين قش�ر س�ني مي گويد. قشري كه 
نادي�ده و فراموش ش�ده اند و چ�راغ مطبوعات 
ك�ودك صرفا به هم�ت وعالقه تع�دادي محدود 

روشن است. 

   فض�اي ك�ودك و نوج�وان را چگون�ه ارزيابي  
مي كني�د؟ ب�ه  عب�ارت  ديگ�ر م�ا مي تواني�م 
مدع�ي باش�يم در ح�ال حاض�ر ك�ه مطبوعات 

كودك و نوجوان داريم؟
اگر بخواهيم به ش��كل حرفه اي و ج��دي به مطبوعات 
نگاه كنيم بايد بگويم كه منهاي نشريه دوچرخه، نشريه  
ديگري به اس��م مطبوعات كودك و نوجوان نداريم. آن 
چيزي كه به اس��م مطبوعات وجود دارند و به مخاطب 
خاص ارايه مي ش��ود، عمدتا ُجنگ هستند. ُجنگ هاي 
ادبي، ش��عر، داس��تان، جدول، معما البته گاهي ممكن 
است كه گزارش هايي باش��ند كه اين گزارش ها يا تازه و 
به روز نيستند يا عمدتا يك مطلب خواندني مناسب براي 

كودكان و نوجوانان است. 
   اگر هفته نام�ه »دوچرخ�ه« را ب�ه عنوان مثال 
خوب در نظر بگيريم، مي بينيم كه اين نشريه هم 
داستان، هم معما و هم كاردستي دارد. در حقيقت 
مي خواهم بدانم كه مرز ميان نشريه اين قشر سني 

با جنگي كه به آن اشاره كرديد در كجاست؟
عمدتا در خبره��اي مرتبط با فضاي زندگي و زيس��تي 
كودكان و نوجوانان اس��ت. خبرهايي كه نگاه رو به آينده 
دارد كه فالن برنامه اجرا خواهد شد يا خبرهايي كه مرتبط 
به اتفاقات گذشته است. يا مطالبي كه جنبه گزارشي دارد 
و مي تواند جنبه تقويمي و مناسبتي هم داشته باشند؛ مثال 
جشنواره فيلم كودك و نوجوان يا جشنواره كتاب است. يا 
اتفاقات روز و حتي اتفاقات ناگوار مثل زلزله است كه با زبان 
و قلم نوجوان گزارش هاي تهيه شده و كودكان مي توانند 

آن را بخوانند. 
   چندي پيش با دوس�تي كه در نشريات كودكان 
كار مي كن�د صحب�ت مي ك�ردم، معتقد ب�ود كه 
كودكان ديگر نشريه نمي خوانند به عبارت ديگر 

نيازي به نشريه ندارند. 
اتفاقا معتقدم كودكان و نوجوانان بيش��تر به نش��ريات 
مختص خودش��ان نياز دارند. بزرگ ترها مي توانند اين 
كمبود را از طريق فضاي مجازي و دسترس��ي به فضاي 
مجازي كه دارند جبران كنند؛ اما قشر سني كودك امكان 

دسترسي به فضاي مجازي را ندارند. 
   در ح�ال حاض�ر ك�ه همه ب�ه فض�اي مجازي 

دسترسي دارند. 
ممكن است عده اي خاص كه نيمه مرفه هستند به اين 

فضا، موبايل، تبلت دسترسي داش��ته باشند. دسترسي 
به فضاي مجازي در فضاي ش��هري مصداق دارد. اما در 
شهرستان ها دسترسي به فضاي مجازي سخت تر است. 
به همين دليل نياز بچه ها به خواندني و مجله بيش��تر از 

بزرگساالن   است. 
   در س�ال هاي ن�ه چن�دان دور، مجل�ه »كيهان 
بچه ها« به ش�دت ميان خانواده ها و كودكان رواج 
داشت؛ اما اين موفقيت و اين استقبال هر گز تكرار 

نشد. 
درگذشته رسانه ها محدود بود و با مجله »كيهان بچه ها« 
دسترسي ما را با خواندن آسان و نياز به مطالعه را برطرف 
مي كرد. اين همان كاركرد رس��انه اس��ت كه فارغ از نگاه 
سياسي و س��ليقه هاي مديريتي به خوبي انجام مي شد. 
اين كاركرد در س��ال هاي بعد در »دوچرخه« و »سروش 
نوجوان« هم تك��رار ش��د. در دوره اي يك عده با همدلي 
همديگر فضايي را ايجاد كردند و مطالبي را توليد كردند 
كه براي مخاطبان خاص خودشان جذاب بود تا ديگران 
را هم به اين سمت بكشند. اين نشريات فراتر از عملكرد 
يك نش��ريه عمل مي كردند؛ مثال نمايش��گاه كتاب راه 
مي انداختند. يادم مي آيد مجالت »س��روش نوجوان« و 

»سالم بچه ها« از اين ابتكارات عمل زياد داشتند. 
   ش�رايط االن با آن دوره قابل مقايس�ه نيست به 
دليل تعدد رسانه هاي مختلف. آيا فكر مي كنيد كه 
مي شود در اين شرايط رسانه جذاب براي اين قشر 

سني توليد كرد؟
بله. بايد بشود. نمي گويم در حال حاضر شرايط به اينگونه 
هس��ت، اما به دليل نياز بيش��تر كودكان و نوجوانان به 
خواندن نشريات بايد از اين فضاها به وجود بيايد. خصوصا 
اينكه يكي از خصلت هاي مطبوعات كودكان و نوجوانان 
عالقه مندي و آماده س��ازي كودكان براي خواندن كتاب 
اس��ت چراكه تنوع مطالب، جنبه س��رگرمي كنندگي 
مطبوعات باعث مي شود كه كودكان به خواندن عالقه مند 

بشوند و به خواندن كتاب روي بياورند. 
   اين روزها شرايط مطبوعات كودكان و نوجوانان 
چندان خوب نيست. داليل متعددي دارد؛ ازجمله 
اينكه كس�اني ك�ه براي اين قش�ر مي نويس�ند 

ندا انتظامي

فرهاد حسن زاده، نويسنده و روزنامه نگار كودك و نوجوان 
وضعيت مطبوعات كودكان را نقد كرد

نگاهي فرا سوي مسائل اقتصادي 

نظر

ژورناليسم سطحي نگري نيست

    مهدي فتحي 
    دبير رياضي و فعال مدني

    روزنامه مي خرم. البته بيشتر مي خوانم 
تا بخرم. هميش�ه مطالب روزنامه ه�ا را از 
طريق س�ايت پيگي�ري و مطالعه مي كنم. 
من كان�ال تلگرامي دارم و ب�ه همين دليل 
هميشه همه اخبار روزنامه ها را مي خوانم و 

مطالب مهم را در كانالم مي گذارم. 
درس م�ن را نمي ت�وان ب�ا روزنام�ه پيش 
ب�رد. اگ�ر درس ديگ�ري غي�ر از رياضي 
م�ي دادم قطعا اي�ن كار را مي ك�ردم چون 
كار بسيار مثبتي اس�ت.  من با كمپين روز 
مل�ي روزنامه خواني صددرص�د موافقم و 
هر كاري هم از دستم بر بيايد برايش انجام 

مي دهم. اين كار، خيلي كار مثبتي است.

    الهي اصالني
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    روزنامه نمي خرم. از اول مهر كه روزنامه به 
مدرسه مي آيد همان را مطالعه مي كنم. 

ه�ر روز روزنام�ه ب�ه مدرس�ه مي آي�د. م�ا 
مش�كلي ب�راي تش�ويق دانش آم�وزان به 
خواندن روزنام�ه نداريم. معلم ه�اي مان هر 
روز روزنامه مي خوانند و ما ه�م از اين كار كه 
روزنامه ب�ه كالس هاي درس برود، اس�تقبال 
مي كنيم. همي�ن االن هر ماه مجله رش�د را 
براي دانش آموزان مان تهيه مي كنيم و از آنها 
امتحان هم مي گيريم.  اين كه بچه ها را دعوت 
به روزنامه خواني كنيم، ايده بس�ياري خوبي 
اس�ت. بچه ها روزنامه بخوانند خيلي بهتر از 

اين است كه در فضاي مجازي بچرخند. 

     الهام رفيع 
    معاون مدرسه 

     من خيل�ي كم روزنام�ه مي خرم و مي خوان�م اما پدرم خيل�ي زياد روزنام�ه مي خواند. 
ب�دون اغراق پ�درم اگ�ر ه�ر روز روزنام�ه نخ�رد، ي�ك روز درمي�ان مي خرد ام�ا من به 
 پاي پ�درم نمي رس�م و ب�ه خاط�ر مش�غله كاري و داش�تن فرزند كوچ�ك كمت�ر از پدر 

روزنامه مي خوانم. 
مطالعه روزنامه هيچ ضرري ندارد اما از آنجايي كه ما مدرس�ه دولتي هس�تيم، هيچ كاري 
را بدون اج�ازه اداره نبايد انج�ام دهيم. حتي وقت�ي معلم هاي ما كتب كمك آموزش�ي را 
به كالس هاي درس ش�ان بردند و براي آموزش ب�ه بچه ها در كنار كتاب درس�ي از آنها هم 
اس�تفاده كردند، اداره برخوردي ج�دي كرد و جلوي اي�ن كار را گرفت. ام�ا بحث روزنامه 
جداس�ت. به نظرم اس�تفاده از روزنامه در مدرسه و كالس هاي درس�ي كار جذاب و خوبي 
است اما من بايد از مدير مدرسه براي انجام اين كار اجازه بگيرم تا بتوانم انجام اين كار را به 

معلم ها پيشنهاد كنم. 

     كبري صفاييان 
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    روزنامه براي ما فرس�تاده مي ش�ود و مطالعه مي كنيم. ش�ايد روزنامه نخ�رم چون تمام 
صفحات در فضاي مجازي هم هس�ت تم�ام مطالب�ش را مطالعه مي كنم ام�ا برخي اوقات 

روزنامه هم مي خرم. 
ما هميش�ه بريده جرايد را روي تابلوي مدرس�ه داري�م. دبيرهاي مختلف ه�م به فراخور 
درس هاي ش�ان مطالب روزنام�ه را به كالس هاي ش�ان مي برند و ب�ا بچه هاي درب�اره آنها 

صحبت و تحليل مي كنند. اينها ديگر خالقيت معلم ها در كالس درس است. 
روزنام�ه خواندن خوب اس�ت. اينكه به بچه ه�ا ياد بدهيم كه مطالعه ش�ان را ب�اال ببرند و 
روزنامه بخوانند كار بس�يار خوبي اس�ت. قبال كه فضاي مجازي نبود ما تابلوهايي داشتيم 
و پنج، ش�ش روزنامه به مدرس�ه مي بردم و بچه ها روزنامه ها را برمي داشتند و در كتابخانه 
مطالعه مي كردند. با توجه به اينكه س�رانه مطالعه پايين آمده ايده روز ملي روزنامه خواني 
ايده خوبي اس�ت و مي تواند به افراد يادآوري كند كه بايد روزنامه بخوانند و مطالعه كنند. 

خواندن روزنامه ها به بچه ها كمك مي كند و ديد اجتماعي به آنها مي دهد. 

اميديه در خوزس��تان حدود يك ساعتي با اهواز 
كه مركز اس��تان بود فاصله داش��ت. بنابراين تا 
روزنامه و مجله ها به اهواز برس��د و بعد به اميديه 
زماني بيشتر طول مي كش��يد. خواهرم آن موقع 
»آواي هامون« مي خري��د. »اميديه« فقط يك 
مطبوعاتي يا كيوس��ك داش��ت. صحبت سال 
1۳۶1 است. از اينكه او مجله اي داشت كه سرش 
به آن گرم بود حسودي ام مي شد و مي گفتم براي 
من هم مجله بخرد. او هم مي گفت مگر تو بلدي 

جدول حل كني؟
اين ماجرا مدتي در خانه و هر دو هفته يك بار كه 
»آواي هامون« به اميديه مي رسيد ادامه داشت تا 
اينكه پدرم يك بار كه براي ماموريت به اهواز رفته 
بود وقتي بازگش��ت با خودش يكي يك نس��خه 
»كيهان بچه ها« براي م��ن و خواهر كوچك ترم 
»مهت��اب« آورد. البد مي خواس��ت دعواي مان 

نشود يا فرقي بين مان نگذارد. 
اواي��ل خواندنش س��خت بود ولي م��دل همان 
»آواي هامون« يك بخش هايي داش��ت كه آنها 
را بيشتر دوست داش��تيم. مثال چندتا نقطه بود 
و بايد آنها را به هم وص��ل مي كرديم ببينيم چه 
شكلي درمي آيد. يا يك »هزارتويي« بود كه بايد 
از يك س��رش چيزي را به آن س��ر مي رساندي. 
آن موقع كه اوايل انقالب و جنگ بود و منافقين 
مش��غول ترور يا بمبگ��ذاري ما كه س��ن مان به 
اين چيزها ق��د نمي داد ولي از همي��ن هزارتوها 
مي فهميديم كه اتفاقي در تهران در جريان است؛ 
يك بار هزارتويي بود كه يك پاس��دار را نش��ان 
مي داد كه بايد راه درس��ت ب��راي خنثي كردن 
بمب را به او نش��ان مي داديم. م��ن و »مهتاب« 
مسابقه مان اين بود كه كي زودتر اين هزارتوها را 

حل مي كند. 
اما كم كم مادرم نشست كنارمان تا داستان  هاي 
مصورش را بخوانيم. همان ك��ه بعدا يادگرفتيم 

نامش »كميك استريپ« است. 
داس��تان هاي مصور دنباله داري ب��ود. آن موقع 
كيهان بچه ها سه شنبه ها منتشر مي شد ولي باز 
هم با تاخير به ما مي رس��يد. ولي انتظار رسيدن 
هفته بعد براي پيگيري داس��تان هاي دنباله دار 

مصور انتظار شيريني بود. 
انتش��ار مجموعه تن تن كه خبرنگاري ماجراجو 
بود بعدها از سرگرفته ش��د و آنجا كه كتاب هاي 
تن تن منتشر شد فهميدم س��ال ها با چه بخش 

كيهان بچه بيشتر ارتباط برقرار كرده بودم. 
حتي يكي از داس��تان هاي كيهان بچه ها بود كه 
ترس و دلهره عجيبي به دل مي انداخت. نوجواني 
به س��ن خودم بود ك��ه بايد از روستاي ش��ان به 
روس��تاي ديگ��ري مي رفت ت��ا در كالس درس 
حاضر ش��ود و در يكي از روزها ب��ه دليلي دير راه 
افتاد و هوا تاريك ش��د. در مسير گرفتار گرگ ها 
شد. واقعا مردم و زنده شدم تا هفته بعد فرا برسد و 

بفهمم ادامه داستان چه مي شود. 
تا س��ال هاي ۶7-۶۶ هم همچنان كيهان بچه ها 
مي خريديم. ه��م من و هم خواه��رم »مهتاب«. 
رفته رفته وقتي خواهر بزرگ ترم مشتري ماهنامه 
»فيلم« ش��د ما ه��م »فيل��م« را ورق مي زديم. 
بعد با اينكه تازه دبس��تان را تمام ك��رده بوديم 
مي نشستيم و بعضي از مطالب ماهنامه »فيلم« 

را مي خوانديم. 
خالصه رقابت ما و خواهر بزرگ ترمان بود كه ما را 

مشتري »كيهان بچه ها« كرد. 
هفته قبل پس��تي در تلگرام به دستم رسيد كه 
مرا به هم��ان س��ال هايي ك��ه »كيهان بچه ها« 
مي خواندم برد. معلمي در مش��هد س��ركالس 
درس روزنام��ه برده و به بچه ه��ا روزنامه معرفي 
كرده تا بخوانند. خاطرم هس��ت وقت��ي به دوره 
راهنمايي رفته بودم دبير عربي ما هم سركالس 
مجله اي را معرفي كرد. يكي از مجله هاي خانواده 
كيهان بود به نام »كيهان علم��ي«. اين بار ديگر 
مشترك مجله ش��دم و هر ماه مجله برايم ارسال 
شد. گاهي دلم مي خواهد سري به كتابخانه بزنم 
و كيهان بچه ها را از آرش��يو يا هرجايي كه از آن 
نسخه هايي داشته باش��د را بيابم تا شايد بتوانم 
مثل آن زمان كه هزارتوهاي��ش را حل مي كردم 

االن هم به يادگذشته همان كار را بكنم. 

روايت

وقتي مشتري كيهان بچه ها شدم
مهشيد   مجلسي 
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مطبوعات كودك

نوشته هاي بزرگ براي آدم هاي كوچك 
در زندگي وصله هايي هس��ت 
كه مثل يك حس خاص جايي 
در گذش��ته ب��ا روح آدمي گره 
مي خورد و با او بزرگ مي شود. 
نمون��ه اي��ن نوس��تالژي ها در 
زندگي آدم ه��اي قديمي آنقدر 
زياد اس��ت كه حساب ش��ان از 
توان علم رياضي خارج ش��ده و فقط بهانه هاس��ت كه 
دوباره آنها را زنده مي كند. خبر ت��ازه اي درباره بازار داغ 
بازي هاي كامپيوتري در دنياي كودكان امروزي منتشر 
مي شود و آدم بزرگ ها ياد لي لي هاي كودكي  مي افتند 
و تيله هاي رنگي كه حجم شادي شان خيلي بيشتر از 
قواره كوچك شان بود. صحبت نشريه هاي كودكان به 
ميان مي آيد و اسم »كيهان بچه ها« ميان بزرگساالن 
قد مي كش��د كه يادش بخير! آن روزه��ا چه دلخوش 
بوديم به خواندن آخرين ش��ماره »كيه��ان بچه ها« و 
چه انتظارها كه نمي كشيديم براي انتشار آن صفحات 
رنگي كه با همه سادگي ش��ان قرار بود دس��تي بر سر 
كودكي ما بكش��ند و بزرگ ترمان كنند. آن روزها هر 
كسي »كيهان بچه ها« را مي خواند، فرهيخته بود. اصال 
قرار بر اين بود در روزهايي كه تمام سرگرمي پسربچه ها 
در نشانه گيري سنگ ريزه ها به سمت گنجشك هاي 
روي درخ��ت خالصه مي ش��د و دختربچه ها هر كدام 
خانه ه��اي كوچك��ي مي س��اختند و ب��ا قابلمه هاي 

پالس��تيكي براي همس��االن خود نقش مادر را بازي 
مي كردند، مجله اي متولد ش��ود كه بار سرگرمي هاي 
مفيد براي كودكان را به دوش بكشد و با نوشته هايش 
آنها را بزرگ كند. همان هم شد. موسسه كيهان سال 
1۳۳5 مجله اي ويژه كودكان در تهران منتشر كرد كه 
در آن دوران و در نوع خودش اقدام بزرگي به حس��اب 
مي آمد. در روزهايي كه تمام س��هم ك��ودكان از علم 
و يادگيري نهايت��ا در رفتن به مدرس��ه و هجي كردن 
حروف الفبا خالصه مي ش��د، كس��اني همت كردند و 
چند صفحه اي براي س��رگرمي مفيد كودكان تدارك 
ديدند. همان چند صفحه يكي از دوست داشتني ترين 
نوس��تالژي هاي امروز دهه شصتي هاس��ت. يادگاري 
كه خيلي ها را كتاب خوان ك��رد و خيلي هاي ديگر را با 
دنياي نوشتن پيوند داد و وصله هاي ماندگاري بين  شان 
ساخت، از همان وصله هايي كه با روح شان گره خورد و با 
آنها بزرگ شد. قصه خوب »كيهان بچه ها« اما هيچ وقت 
تمام نش��د و مثل خيل��ي چيزهاي ديگر، از س��رعت 
زندگي هاي مدرن امروزي جا نماند. حاال تمام كودكان 
آن دوران كه از شوق انتشار »كيهان بچه ها« خواب را از 
چشم خود مي دزديدند، آدم بزرگ هايي شده اند و براي 
خودشان خانه هاي واقعي دارند. حتما خيلي  از آنها به 
رسم همان ايام قديم آخرين شماره »كيهان بچه ها« را 
براي كودكان خود مي خرند و اميدوارند اين نشريه كه 
حاال شصت سالي از عمرش مي گذرد، به فرهيختگي 

كودكان آنه��ا هم كمك كند. خبر خ��وب اينكه امروز 
ديگر »كيهان بچه ها« به تنهايي بار سرگرمي  فرهنگي 
ك��ودكان را به دوش نمي كش��د و در ط��ول تمام اين 
سال ها نش��ريه ها و مجالت ديگري هم مانند »رشد«، 
»دوچرخه«، »س��روش نوجوان« به مي��دان آمده اند 
و حتي بس��اط آموزش فرهنگ به ك��ودكان تا جايي 
پيشرفت داشته كه براي تمامي گروه هاي سني مجالت 
مخصوصي مانند »كوشش خردساالن«، »بادبادك«، 
»دوست خردسال«، »سروش خردساالن«، »سروش 
كودكان«، »نشريه نبات كوچولو« آماده است. همچنين 
ماهنامه »قلقك« براي آموزش سبك زندگي اقتصادي، 
ماهنامه »داروگ« با عنوان اولين نشريه محيط زيستي 
و ماهنامه »بشري« ويژه كودكان نابينا و كم بينا منتشر 
مي شود. اين اس��ت كه نويس��ندگان ادبيات كودك و 
نوجوان معتقدند سبد فرهنگي كودكان امروزي آنقدر 
متنوع است كه ديگر بهانه اي براي نخواندن و ندانستن 
باق��ي نمي ماند. جايي ك��ه يك روز تنها نوش��ته هاي 
بزرگ ب��راي آدم هاي كوچ��ك در »كيه��ان بچه ها« 
خالصه مي ش��د و امروز از حد تنوع نمي توان نام همه 
نش��ريه هاي كودك و نوجوان را يك جا كنار هم رديف 
كرد، تنها سوالي كه باقي مي ماند اين است؛ چند درصد 
اين كودكان فردا كه بزرگ ش��دند خاط��رات خواندن 
نشريه هاي دوران خود را تعريف مي كنند و مي گويند 

قديم ترها ما نشريه اي داشتيم كه... 

صدف فاطمي

متخصص و آگاه به اين رشته نيستند. 
بله. در دانش��گاه ها و جاهايي ك��ه تخصصي مطبوعات 
تدريس مي كنند، به شكل تخصصي رش��ته يا گرايش 
مطبوعات كودك و نوجوان نداريم كه اساتيد اين رشته 
بخواهند آن را آموزش بدهن��د. به عبارت ديگر آنچه كه 
االن م��ا در مطبوعات داريم بيش��تر تجربي اس��ت. اگر 
جاهايي موف��ق بودند از بازخورد مخاطبان ش��ان نكاتي 
را گرفته اند و اين روند را تقويت و ادام��ه داده اند. در حال 
حاضر اگر مطبوعاتي در اين حوزه فعال اس��ت بيش��تر 
مطبوعاتي هستند كه بر پايه نهادهاي دولتي بناشده اند 
و نيازي ندارند كه به عناص��ر جذابيت براي مخاطب و به 
نياز مخاطب فكر كنند. به عنوان مثال مجالت »رشد« كه 
حدود ۳0 تا منتشر مي ش��ود با بودجه  آموزش وپرورش 
تامين مي ش��ود. البته اين نش��ريات در مدارس فروخته 
مي شود و هزينه خودش��ان را درمي آورند. از سوي ديگر 
تيراژ بااليي دارند ولي ش��كلي كه كار مي كنند حرفه اي 
نيست و با اس��تانداردهاي مطبوعات هماهنگي ندارند. 
فقط روي كيفيت اشعار و داستان كار مي كنند. شايد اين 
امر به اين دليل اس��ت كه اين افراد كارشان مطبوعات و 

رسانه نيست. 
   ش�ايد ه�م مطبوع�ات ك�ودك و نوج�وان را 
جدي نمي گيرند. گويي كار براي بزرگس�االن در 

مطبوعات بهتر ديده مي شود. 
ممكن است اين نگاه هم باشد. گاهي ديده مي شود كساني 
در اين حوزه مي نويس��ند كه حرفه اي اين كار نيستند؛ 
حتي در مطبوعات بزرگسال هم نتوانستند وارد يا موفق 
ش��وند به همين دليل به مطبوعات كودكان و نوجوانان 

مي آيند و كارشان را با كودك و نوجوان شروع مي كنند. 
   به عبارت ديگر مطبوعات كودك و نوجوان پلي 
براي ورود ب�ه دنياي جدي مطبوعات محس�وب 

مي شود؟
حركت معكوس است. معموال افراد توانايي توليد مطلب 
خوب و رقابت ندارد، اما كارشان را نوشتن براي كودك و 

نوجوان شروع مي كند. 
   هرچه كار تخصصي تر مي ش�ود، كار س�خت تر 
مي شود، به همين دليل كار براي كودك و نوجوان 

سخت تر است. 
البته كار خوب كردن س��خت تر اس��ت. كار بي  كيفيت  
كردن ساده و آسان اس��ت. اين اتفاق در ادبيات كودك و 
نوجوان هم مي افتد. طرف مي بيند كه يك قصه را براي 
كودكش خوب تعريف مي كند و به نظ��رش مي آيد كه 
مي تواند بنويسد و به او احساس نويس��نده بودن دست 
مي دهد و سپس كتاب را چاپ مي كند و به همين سادگي 

نويسندگي مي شود. 
   نكت�ه اي در نش�ريات ك�ودك و نوج�وان ب�ه 
چشم مي خورد اين اس�ت كه گويي اين رسانه ها 
نمي توانند مستقل باشند. حتي نشريه »دوچرخه« 
وابسته به روزنامه همش�هري است. گويي مساله 
س�رمايه و برگشت س�رمايه از مش�كالت اصلي 

نشريات اين رده سني است. 
يكي از آفت هاي مطبوعات كودك و نوجوان اين اس��ت 
كه ما نمي توانيم نشريه خصوصي مستقل به دليل دنياي 
رقابت و فروش داشته باش��يم. نهادهايي كه وارد توليد و 
انتشار نش��ريات كودك و نوجوان مي شوند مي خواهند 
بابت هزينه هاي كه كرده اند منفعت هايي ببرند. ممكن 
است اين منفعت صرفا معنوي باشد و بخواهند خطوط 
فكري خودشان را در مطالب بگنجاند و اين مطالب را به 
بچه ها منتقل كند. ش��ايد همين موضوع يكي از داليل 
عدم جذابيت اينگونه نش��ريات باش��د. چرا كه مطالب 
موردنياز و موردعالقه  بچه ها نيس��ت به همين دليل هم 
خوانده نمي ش��ود و نشريات بازگش��ت مي خورد. البته 
فكر مي كنم كه چند سالي هست كه نشريات خصوصي 
كودك و نوجوان راه افتاده اس��ت. »قلك«، »نبات« براي 
كودك با سرمايه خصوصي توليد مي شود و هزينه هاي را 

از طريق آگهي و قيمت گران تهيه مي كنند. 
   تهيه نش�ريه كودك و نوجوان گرانقيمت براي 

خانواده سخت است. 
خانواده هاي كه ش��رايط مالي خوبي دارند مي توانند اين 

نشريات را تهيه كنند. 
   در صحبت ه�اي ت�ان به اي�ن اش�اره كرديم كه 
خانواده هايي كه درآمد خوبي دارند بچه هاي شان 
موباي�ل و تبل�ت دارن�د و درگير فض�اي مجازي 

ش�دند، صحبت از كودكان و نوجواناني شد كه در 
شهرستان ها هستند و دسترس به اينترنت ندارند 

و شايد هم شرايط مالي خوبي نداشته باشند. 
اين عدم تعادل وجود دارد. كساني كه شرايط مالي خوبي 

دارند دسترسي به فضاي مجازي هم دارند. 
   با توجه به اين ش�رايطي كه در م�وردش حرف 
زديم، نگراني ش�ما در مورد مطبوع�ات كودك و 

نوجوان شامل چه مواردي مي شود؟
نگاه اقتصادي مديران ما به نشريات كودك و نوجوان يكي 
از معضالت نشريات كودك و نوجوان است؛ چرا كه آنها 
براي توليد و انتشار اين مجالت به دنبال توجيه اقتصادي 
مي گردند. آنها فكر مي كنند اگر نشريه اي براي كودكان 
و نوجوانان توليد مي كنند حتي به صورت زمينه در بطن 

يك روزنامه چقدر سود آور است. 
   زماني انتش�ار »دوچرخه« س�ودآور ب�ود، يادم 
هس�ت كه فروش روزهاي پنجشنبه كه همزمان 
با چاپ »دوچرخه« بود فروش روزنامه همشهري 

بيشتر مي شد. 
بله، ولي در حال حاضر با تغييرات جديد در همش��هري 
نگاه به ضمايم روزنامه تغيير كرد. برخي از ضمايم حذف 
شدند و هنوز تغييرات ادامه دارد. دوچرخه هم در معرض 
اين تغييرات بوده و ش��ايد هم هنوز هم باشد؛ نمي دانم. 
يعني از ما خواس��تند كه م��ا برنامه اي ب��راي دوچرخه 
بنويسيم، توجيه كنيم و توضيح بدهيم كه چه كارهايي 
قرار است انجام بدهيم. به عبارت ديگر با تغيير هر مدير تن 
و بدن ما مي لرزيد كه آيا دوچرخه را مي خواهند يا خير. 

اين روند خيلي بد است. 
   دليل اين نگاه صرفا اقتصادي است؟

بله، به دليل نگاه اقتصادي است كه به نشريه نوجوان دارند 
كه آيا اين نشريه سوددهي دارد يا خير؟ درحالي كه نشريه 
دوچرخه براي موسسه همش��هري بايد حكم اشانتيون 
را داشته باشد و هديه اي براي نوجوانان باشد تا بچه ها با 
خواندن آن گرايش به خواندن و مطالعه كتاب پيدا  كنند، 
تا با خواندن مجله آنه��ا عالقه مند ب��ه ادبيات، فرهنگ 
بشوند؛ يعني با انتش��ار يك مجله براي كودك و نوجوان 

بايد به فراي مسائل اقتصادي به آن نگاه كرد. 

امير جديدي/ اعتماد

      انسيه سادات صنيع خاني
      دبير ادبيات مدرسه فرزانگان و سالم

      اكثر اوقات در مسير روزنامه مي خرم. 
خود من خيل�ي تماي�ل دارم ك�ه روزنامه به 
كالس ببريم و مطالعه كني�م. با دانش آموزانم 
هم راجع به اي�ن موضوع صحبت ك�ردم اما 
انجام اين كار مش�روط به داشتن وقت است 
چون آموزش و پرورش زم�ان درس ادبيات را 
كم كرده است. اما من به دانش آموزانم گفته ام 
كه صفحه كتابي كه پنجش�نبه ها در روزنامه 
اعتماد چاپ مي ش�ود را بخوانن�د. حتي اگر 
نمي توانند بخرند از سايت بخوانند.  با كمپين 
روز ملي روزنامه خواني كه قرار است 6 اسفند 
برگزار شود همراهي مي كنم و دانش آموزان را 

به خواندن روزنامه تشويق مي كنم.

     احمد رفيعي 
     دبيرعلوم راهنمايي

     گاه گداري روزنامه مي خرم. 
از آنجايي ك�ه من در يكي از روس�تاهاي دور 
افتاده مشغول به كار هستم، نمي دانم از بردن 
روزنامه به مدرس�ه استقبال مي ش�ود يا نه. 
بايد اين كار را امتحان كنم. بچه هاي روستا با 
روزنامه آشنا نيستند و ممكن است استقبال 
نكنند. بچه هاي روس�تا به اينترنت و گوشي 
هوشمند و فضاي مجازي دسترس�ي دارند، 
ما روزي حداقل س�ه – چهار گوشي از بچه ها 
مي گيريم تا حواس شان به درس باشد. با اين 
وجود من حاضرم روزنامه اگر برايم بيايد بين 
دانش آموزان پخ�ش كنم و دانش آم�وزان را 

تشويق به خواندن روزنامه كنم. 

    محمدرضا نيك ن ژاد
    دبير فيزيك و علوم دبيرستان و راهنمايي

    روزنامه مي خرم. 
آش�نا كردن بچه ها با روزنامه و بردن آن به كالس درس اقدام بس�يار خوبي است اما رشته من درسي 
تخصصي است كه خيلي روزنامه به درد كالس هايم نمي خورد اما چون خودم آدم روزنامه خوان و پيگير 
مطبوعاتي هستم، از اين كار استقبال مي كنم. دوس�ت دارم كه اين كار را انجام دهم. گرچه حاال سر 

كالس هايم اگر فرصتي باشد نه تنها روزنامه كه درباره مسائل روز هم با بچه ها صحبت مي كنم. 
من حتما با كمپين روز مل�ي روزنامه خواني همراهي مي كنم. ش�ايد در فضاي امروزي و با گس�ترش 
فضاي مجازي خيلي نتوان خيلي قطعي گفت كه نتيجه مي دهد ولي به هرحال من هميشه گفته ام كه 
كتاب، روزنامه و مجله مرجع هستند و تاثيرات شان خيلي عميق تر از فضاي مجازي است كه شما چند 
خط مي خوانيد. فضاي مجازي آدم را سطحي بار مي آورد و ژرفايي ندارد. روزنامه به مسائل جدي تر و 
تحليلي تر مي پردازد و مي تواند در ذهن انسان ماندگار باشد. تجربه نشان داده كه شعارها، آموزه هاي 
اخالقي و جمله هاي مثبت فضاي مجازي جواب نمي دهد، نش�انه اش هم اين است كه هيچ كدام از ما 
رفتارمان تغيير نمي كند. اگر جامعه به اين سمت برود كه بتواند كتاب، روزنامه و مجالت را جايگزين 

فضاي مجازي كند، قطعا تاثير بيشتر و بهتري دارد. 

     حميرا عبدالمحمدي
     مشاور مدرسه منطقه 5 تهران

    روزنامه هر روز به مدرسه فرستاده مي شود و ما مطالعه مي كنيم. 
بعضي اوقات بعضي از مطالب را روي پانل مدرس�ه مي گذراند. مدرسه چون كتابخانه هم دارد، مسلما 
بايد آرشيوي از روزنامه داشته باشند. ما در مدرسه از مجله تربيت و مشاور و برخي مجالت ديگر هم 
استفاده مي كنيم. يكي از وظايف مشاوره، ايجاد عادت مطالعه است. حاال يكي از بخش هاي اين عادت 
مطالعه مي تواند در زمينه روزنامه باش�د و دانش آموزان را به سمت و سوي مطالعه روزنامه و نشريات 
سوق دادن. يكي از كارهاي مشاوران اين است كه مطالعه و نحوه صحيح آن را به دانش آموزان آموزش 
دهند. اينكه يك روز را به نام روز ملي روزنامه خواني نامگذاري كنيم، طرح خوبي است اما من به شخصه 
روزنامه به طور خاص مد نظرم نيست. شايد اگر 6 اسفند را روز مطالعه اعالم كنيم، بهتر است. ما نبايد 
با اين ديدگاه كه روزنامه بخوانيم تا ديگر از فضاي مجازي استفاده نكنيم، پيش برويم. فضاي مجازي 
هم مزاياي خود را دارد. حتي خود روزنامه ها هم در تمام شبكه هاي اجتماعي حضور دارند. مي شود از 
ظرفيت فضاي مجازي استفاده كرد و در كنار آن هم مردم و جوانان و نوجوانان را تشويق به مطالعه كرد. 
نبايد چيزي را حذف كنيم. مردم بايد ياد بگيرند كه درست از هرچيزي استفاده كنند، فضاي مجازي به 

جاي خود و مطالعه و خواندن روزنامه هم جاي خود. 

هنوز هم ميان مخاطبان رسانه ها، 
آنان كه اخبار حوادث را مي جويند 
بيشترين هس��تند، اما بسياري 
ه��م مي گوين��د »روزن�ام���ه« 
نم���ي خري��م چ��ون اخبارش 
»اس��ترس« و »اضط��راب« به ما 

منتقل مي كند؛ شايد. 
حتي نقل اس��ت كه »كارل پوپ��ر« فيلس��وف و خالق 
»جامعه باز و دش��منان آن« اوقات فراغتش را در باغچه 
خانه اش سبزي  مي كاش��ت ولي حاضر نبود اخبار را پي 
بگيرد و در خانه اش تلويزيون هم نداشت. شايد اين گونه 
آرامشي حاصل ش��ود؛ همه مان در پي آرامشيم غافل از 
آنكه دنيا، نهاد ناآرامي است و قرار نيست در اينجا آرامش 
نصيب مان ش��ود. از خود طبيعت هم همين  برمي آيد؛ 
زلزله، سيل، آتشفشان و انواع توفان ها. پس اخبار في نفسه 
»اس��ترس« و »اضطراب« ندارند كه دليل حذف خريد 
»روزنامه« باش��ند. ماجرايي كه به خري��دن يا نخريدن 
روزنامه مي انجامد عميق تر از آن است كه به »استرس« 
و »اضطراب« ربطش دهيم. دستكم در سازوكار روزنامه 
براي انتشار اخبار هر كسي مستقيم و به تشخيص خود 
قادر به چاپ آن خبر نيس��ت. مطالب، فرآيندي را پشت 
سر مي گذارد و ابعاد مختلف انتشار يك خبر هم عالوه بر 

ارزيابي صحت و سقم آن بررسي مي شود. 
بهانه ب��راي روزنام��ه نخريدن كم نيس��ت؛ ام��ا وقتي 
در تماس ه��اي اتفاقي با مردم ش��مال ش��هر ته��ران با 
پاسخ هاي شان مواجه شديم بيشتر سوال براي مان پيش 

آمد تا علت نخريدن روزنامه را بيابيم. 
براي مثال يكي از كساني كه تلفن را جواب داد خانمي بود 
كه صدايش سن و سالش را جوان ترسيم مي كرد. گفت: 
من تازه از خارج برگش��ته ام. االن هم خانواده ام كه ايران 
زندگي مي كنند خانه نيستند. بعدا تماس بگيريد تا با آنها 

صحبت كنيد. 
همين گفت وگو پرسش هاي ديگري را مطرح مي كند؛ 
مثال اينك��ه آيا اين خانم در خ��ارج از ايران ه��م روزنامه 

نمي خريده است؟ 
يكي ديگر از پاس��خ دهندگان به تماس ه��اي اتفاقي ما 
باز هم خانم ج��وان ديگري بود؛ او نيز گفت: واقعا ش��ما 
فكر مي كنيد االن من با وجود تلگرام و گوشي هوشمند 
و اينترنت همراه به سراغ خريد روزنامه مي روم. به نظرم 

عمر روزنامه ديگر تمام شده است. من مجله مي خرم. 
آقايي ۳۲ س��اله هم يكي از پاس��خ دهندگان به تماس 
اتفاقي ما در منطقه قيطريه بود؛ مردي كه كار آزاد داشت 
و ملك براي عروس��ي و مراس��م اجاره م��ي داد. او گفت: 
روزنامه ارزانش 500 تومان اس��ت، مي ش��ود به عبارت 
ماهي 1۲ه��زار و 500 تومان )۲5ش��ماره در يك ماه( و 
روزنامه هاي بخش خصوصي هم مي شود 50هزارتومان. 
خب من براي گوشي ام بس��ته 10هزارتوماني اينترنت 
مي خرم و هرچه مي خواهم در آن جس��ت وجو مي كنم 
و مي خوان��م ول��ي روزنامه بخ��رم كه نمي توان��م در آن 
جست وجو كنم. تازه شايد يكي دو مطلبش را هم بيشتر 

نخوانم. 
پاس��خ دهنده ديگري هم تاكيد داش��ت كه فقط كتاب 

مي خرد و كتاب مي خواند. 
با اين توضيحات بايد دوباره برگرديم و سوال محوري كار 
خودمان را مطرح كنيم؛ براي چه روزنامه مي خريم يا به 

چه دليل روزنامه نمي خريم؟ 
موضوع كسب خبر نيست كه روزنامه خريدن را اهميت 
مي بخش��د. اگر همه ما س��اعاتي از روز را كار مي كنيم و 
براي رفتن به سر كار تشريفاتي را به جا مي آوريم؛ ساعتي 
قبل تر از خانه بي��رون مي آييم و قب��ل از آن براي حاضر 
شدن در محل كار لباس مناسب مي پوشيم و مسائلي از 
اين دست كارها تقريبا به عادت هاي هرروزه ما براي كار 
تبديل شده است. هرچه در انجام كارمان مهارت و تجربه 
كسب مي كنيم نيز چيره دستانه تر آن را انجام مي دهيم. 
حال فكر كنيد ۲ هفته تعطيالت نوروزي باشد و شما به 
محل كار نرويد. روز اول بعد از تعطيالت چقدر س��خت 
است كه به محل كار برويد. همه آن كارهايي كه به سرعت 

انجامش مي داديد سخت تر و كندتر انجام مي شود. 

»رانندگي« را از ذهن تان بگذراني��د. مجموعه اقداماتي 
است هماهنگ بين پا و دست با چشم و گوش. پدال گاز و 
ترمز و كالج به همراه دنده، راهنما و بوق. حال مدتي اگر 
پشت ماشين ننشسته باش��يد و بعد بخواهيد رانندگي 
كنيد ساده مثل قبل نخواهد بود تا كمي دوباره به شرايط 

عادت كنيد. 
نكته اي كه در روزنام��ه، خريدن و خواندش اس��ت هم 
همين اس��ت. كاري روزانه براي خواندن. ذهن اين گونه 
خود را تمرين مي دهد. اوال فقط يك مدل مطلب با يك 
موضوع خاص نيست و تنوع دارد و ديگر اينكه روزانه انجام 

مي شود. 
پس ذهن و مغز نيز روزانه به خواندن عادت مي كند و به 
اين ترتيب تمرين مي كند. تمريني ب��راي خواندن هاي 

عميق تر و طوالني تر نظير كتاب. 
موضوع همان است كه »حافظ« فرمود؛
  اي بي خبر بكوش كه صاحب خبر شوي

 تا راهرو نباشي كي راهبر شوي 
مثال ديگرش ورزش كردن اس��ت. وقتي هيچ فعاليتي 
تحت عنوان ورزش نداريم بديهي است كه كوچك ترين 
ب��اال و پايين رفتن��ي در راه پله ها نفس مان را به ش��ماره 
بيندازد. بدن به س��رعت عادت مي كن��د. مغز هم مثل 
عضله ها نيازمند تمرين اس��ت و ورزش��ش خواندن. تا 
روزنامه نخواني كه بايد براي آن تش��ريفاتي روزانه به جا 
آوري و زمان��ي اختص��اص دهي چگونه مي ت��وان اميد 

مجله خواني و بعد كتابخواني داشت. 
همين است كه بر س��ر مفهوم س��رانه مطالعه در ايران 
مناقش��ه داري��م. مي گوين��د بين ۲ ت��ا 79 دقيق��ه! اما 
فنالندي ها 44دقيقه س��رانه مطالعه دارند. حاال ش��ما 
دو دقيقه را باور مي كنيد يا 79 دقيق��ه را؟ خالصه آنكه 
ه��ر كاري زحمت��ي دارد. ورزش ه��م كف��ش و لباس 
ورزشي مناسب مي خواهد و نيازمند هزينه كردن است. 
ورزش مغز و ذهن ه��م نيازمند هزينه ك��ردن. با ماهي 
 1۳- 1۲هزارتوم��ان تا ماهي 50هزارتومان هم نه ش��اه 

مي شويم نه گدا. 

يادداشت

ورزش روزانه اي براي ذهن و فقر

سينا  قنبرپور


