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فريادهاي شادمان

ستون موج نو

توییتر

شبکه اجتماعي شاملو در مطبوعات!

 #دريانوردان_ايرانى

منبع:ایلنا

دلهاى همه ما نگران جان و سرنوشت سى
هموطن دريانورد #نفتكش_سانچى است.
برايشــــان دعا مىكنيـــم و با خانوادههايشان
همدليم .از مسئولين مربوطه بخصوص دكتر
ربيعى كه از جانب دولت مسئول رسيدگى به
ماجراى تصادف دريايى و وضعيت #دريانوردان_
ايرانى شده است خواستار جديت بيشتر براى
نجات آنان هستيم.
یادداشت #فاطمه_معتمدآریا درباره مفقودان
نفتکش ایرانی« :نگذارید فاجعه دیگر رخ بدهد»
چقدر فاصله دردها كم شده ،حتي فرصت
نمي كنيم خودمون رو جمع و جور كنيم.
#دريانوردان_ايراني

خانواده های #دریانوردان_ایرانی در حال
گفت وگ و با یورو نیوز  -االن | حرف ها ،آتش
به دل می زند.

نشانی :خیابان نلسون ماندال (جردن)کوچه تور ،پالک  52تلفن 22056750 :
توزیع :نشرگستر
چاپ :هنر سرزمین سبز

در هنگامهاي که بسياري
اميرحسين مصلي
از بلندگوهـــاي رسمـــي
روزنامهنگار
برخالف قانـــون اساســـي
عالقهاي به گردش آزاد اطالعات ندارند و شبکههاي
اجتماعي نظير تلگرام و اينستاگرام هم زير تيغ فيلترينگ
هستند ،بهراستي روزنامهنگاران چگونه ميتوانند ايفاگر
نقشي باشند تا مردم بهواسطه نشريات مکتوب در فضاي
موجود به آگاهي برسند و توان برقراري ديالوگ و ابراز
نظر درباره وقايع جاري کشور را داشته باشند؟ جالب
است که بدانيد نزديک به چهار دهه پيش ،احمدشاملو با
خالقيت خاص خود در روزنامهنگاري نشريهاي را منتشر و
سردبيري کرد ،که بهنوعي توانست صدايي متفاوت در آن
دوره به شمارآيد .باري؛ «کتاب جمعه» عنوان هفتهنامهاي
بود که احمدشاملو را ديگربار وارد هيات تحريريهاي کرد تا
تجربه موفق اين شاعر پرآوازه در عرصه مطبوعات پساز
انقالب نيز بهمنصه ظهور برسد.
شاملو در کتاب جمعه نهتنها هفتهبههفته با سبک و
سياقي نو در حرفه روزنامهنگاري ،آگاهي را در قالب مقاالت
سياسي و فرهنگي بهقلم جمعي از برترين نويسندگان
معاصر کشور به مخاطبان عرضه ميکرد بلکه گروهي
از مترجمان شهير نيز در اين نشريه متون متفکران
صاحبنام جهان که پيش از انقالب بهدليل ممنوعيت
کمتر به آنها پرداختهشده بود را به چاپ ميرساندند.
دراينبين شعر و گرافيک و همچنين داستان و
نمايشنامههاي ايراني و بينالمللي هم پاي ثابت
هرشماره اين هفتهنامه بود تا آگاهي در لواي هنر متعهد،
بهخورد مخاطبان داده شود ،شاملو بهعنوان سردبير
کتاب جمعه ،چنان در اين مسير موفق بود که تيراژ
نشريه را به ۳۰هزار نسخه رساند! اما نقطه عطفي که در
سردبيري شاملو کماکان موردبحث و نظر است برقراري
ديالوگ با مخاطبان اين نشريه بود! يعني در دوراني که
هنوز اينترنت نقشي در خبررساني ايفا نميکرد شاملو

روی جلد «کتاب جمعه»

در اواخر دهــه  ،1340خانه ما در خيابان
ناصرفکوهي
مشتــــاق تقاطـــع فخررازي ،سه دقيقـــه
تهران
استاد دانشگاه
با سردر دانشگاه فاصلـــه داشت .فضاي
کتابفروشيهاي اين محله خيالانگيز بود:
گويي وارد نا َزمان ميشدي ،درون راهرويي از همه داستانها ،همه فرهنگها و انديشهها.
سرد ِر دانشگاه تهران ،زمين ورزش و دانشکده هنرهاي زيباي پشتش مرکزعالمي بودند
بر خطي آسماني که يک سويش تا تئاتر شهر و دانشکده هنرهاي تزئيني و سوي
ديگرش تا ميدان انقالب ميرفت :مسيري آرماني که سالها ميتوانستي در آن قدم
بزني و بيرون نيايي .خانه ما در خيابان مشتاق ،پشتبامي داشت که وقتي روي آن
ميرفتم ،بهرغم شيب تند و خطرناکي که داشت ،زاويه ديگر از اين منظره آرماني را به
چشمانم عرضه ميکرد :نردههاي سبز دانشگاه و پشت آنها درختان سبز ديگري .از آن
فاصله نميتوانستم هيچگاه دانشجويان درون دانشگاه را ببينم اما رهگذران خيابان پيدا
بودند :خيالي که بايد در ذهن تکميلش ميکردي .اغلب ،طرفهاي غروب اوايل دهه
 1350روي اين پشت بام ميرفتم .غروب بود و هوا تاريک .پاييز بود و اندکي سرد .و
اين رفتنها هم دليلي داشت .وقتي سروصداهايي مبهم شروع به بلندشدن ميکردند.
ُغرشي از صداها که ميفهميدي فريادهايي هستند؛ اما ،مشخص نبود چه ميگويند:
همهمهاي موهوم از صداهايي که مثل يک گروه ُکر در همآميخته و هماهنگي زيبايي
داشتند اما به سطح فهم کلمات نميرسيدند .آنگاه بود که روي پشت بام رفتن ،رمز را
ميگشود و شعارهاي ضد استبداد و براي آزادي دانشجويان را ميشنيدم .فضاي غريبي
بود :فضايي آکنده از ترس و عشق و زيبايي ،يک دراماتيزاسيون واقعي که هنرپيشهها
را نميديدي و فقط صدايشان را ميشنيدي .ترکيبي از صداهاي مردانه و زنانه که
برايمان بسيار لذتبخش بود .سعي ميکردم کسي را ببينم اما جز نردهها و درختان
پشتشان هيچ چيز پيدا نبود .فريادهايي شادمان که نويد آيندهاي بهتر را ميدادند و
اينکه فضاي آرماني جلوي دانشگاه همه جا را فرا بگيرد .شاديمان کامل بود و خيالمان در
اوج .سردي هوا را احساس نميکردي و گرمي آزادي وجودت را ميگرفت .اما گاهبهگاه ،به
اين «سمفوني شادماني» ،صداهاي ديگر افزوده ميشد :به هم ريختن صحنه ،فريادهاي
خشمي که جايگزين فريادهاي شادي و اميد ميشدند ،صداي فلز و چوب و درد و اضطراب
و نوميدي و نالهها و جمعيتهايي که به هر سو ميدويدند و ...سرانجام سکوتي که از راه
ميرسيد و سرو صداي دوباره ماشينها و بوقهاي کرکنندهشان که روزمرگي را بار ديگر
بر فضاي آرماني حاکم ميکرد .حال ،نمايش به پايان رسيده بود ،اميدها نیز همینطور ،و
بايد از پشتبام بهزير ميآمدم و دوباره غرق روياهاي نوجواني ميشدم ،غرق شيفتگيام
براي آن دختران و پسران زيبا و اثيري که هرگز نديده بودمشان؛ اما ،ميتوانستم شادي
و شادماني و اميدشان را در گوشت و پوست خود حس کنم .چنين بود که دانشگاه در
ذهن من براي هميشه بهمثابه مکاني براي آزادي ،انديشيدن و شادماني حک شد و نه
براي نظم و بهصف کردن و سر بهزيرانداختن.
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توانست با ايجاد سيستمي پستي مخاطبان نشريه را
مانند حضور در شبکههاي اجتماعي فعلي داراي چنان
ابتکار عملي کند که بهراحتي به ابراز نظر مثبت و منفي
بپردازند آنهم نهفقط درباره مطالب نشريه بلکه درباره
رخدادهاي پرتالطم جامعه آن روزگار.
بهطور مثال انتقادات تندوتيز برخي از مخاطبان کتاب
جمعه به مواضع اين نشريه نسبت به اشغال سفارت
آمريکا و همينطور حمايت شاملو و جمعي از اعضاي
کانون نويسندگان ايران از اين واقعه ،سردبير را مجبور
کرد تا با نوشتن سرمقالهاي به اقناع و پاسخگويي به
منتقدانش بپردازد ،در بخشي از اين سرمقاله که آبان
سال  ۵۸به چاپ رسيد آمده است« :ما بر اين باوريم که
گوهر کار روشنفکري يکچيز است و گوهر فعاليت يک
مبارز سياسي يا يک انقالبي ،چيزي ديگر».
باآنکه کتاب جمعه بيش از يک سال دوام نياورد اما
شيوه خالقانه شاملو در روزنامهنگاري چنان روزنامهنگاران
مستقل را در دهههاي بعد متاثر از فرم و محتواي کتاب
جمعه کرد که بياغراق بايد گفت نقش شاملوي
ژورناليست در شکلگيري روزنامهنگاري مستقل ايران را
ميتوانهمپاي نقش شاملوي شاعر در ترويج شعرنوي
ايران دانست؛ شيوهاي از روزنامهنگاري که نشريات
کمرونق فعلي نيازمند اعمال آن هستند براي کارآمدي
در جامعه.

