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امروز 10هزارمین شماره روزنامه قدس منتشــر شد. 35 سال انتشار بی وقفه 
و همراهــی مســتمر بــا مخاطبــان وفــادار افتخــار کمــی نیســت. 10هــزار روز 
کار باعشــق و عطــش، 10هــزار روز جنگیــدن بــا ســختی های روزنامــه داری و 
روزنامه نگاری، 10هزار روز پیگیری مشــکالت مردم، 10هزار روز کشتی گرفتن 
بیــن حقیقت و مصلحت، 10هزار بار پاســخ به این پرســش کــه فالن موضوع 
چقدر مسئله »مردم« است؟ ده ها هزار تماس و پیگیری از مسئوالن آسمانی 
و زمینــی! صدهــا هــزار پیــام از مخاطبــان داغــدار و دغدغــه دار ، 10هــزار روز 
زندگی بــا اشــک ها و لبخندهای مــردم؛ و 10هزار ســالم به دلــدادگان علی بن 

موسی الرضا)ع(.
برای ما 10.000 یک عدد نیست. یک تاریخ است؛ تاریخ ایران در عصر انقالب 
اسالمی؛ با همه حوادث تلخ و شیرینش؛ با همه هموار و ناهمواری اش؛ با همه 
زمین خوردن ها و برخاســتن هایش؛ در کنار رشــد کردن و به بلوغ رســیدنش؛ 
در کنار قد کشــیدنش؛ در کنــار زخم دیدنــش؛ در کنار ماندن و ایســتادنش. 
نیز یادآور 35 سال اتصال به دستگاه والیت؛ نوعی ارتباط معنوی بین زائران 
و مجاوران با حال و هوای دلدادگی و خاطرات شیرین زیارت. وقتی می بینیم 
رهگذران از کنار دفتــر روزنامه در تهــران، رو به عکس فرح بخــش حرم مطهر 
رضوی می ایستند و زیارت خاصه می خوانند، وقتی می شنویم روزنامه قدس 
را در یک شهرســتان دوردســت به عنــوان تحفه ای از آســتان جانان بــر بالین 
بیماری  برده اند به نیت شــفا، درمی یابیم »قدس« فقط یک روزنامه نیست؛ 
یک نقطه وصل است؛ یک بهانه عاشقی است؛ و یک مسئولیت بزرگ توأم 

با توقعاتی بزرگ.
پنج رقمی شــدن شــمارگان روزنامه قدس، بار مســئولیت ما را نیز ســنگین تر 
می کند. نه آنکه شماره 9999 احساس مسئولیت کمتری از 10هزارمین شماره 
طلب کند. نــه! 10هزار یک نماد اســت؛ یک عالمت؛ یک یــادآور؛ یک تلنگر. 
یادآور توجه دوچندان نسبت به گذشته و گذشتگان از یک سو و توقع نسبت 
به آینده و آیندگان از ســوی دیگــر؛ درنگی برای تأمل نســبت بــه نقاط قوت و 
ضعف؛ و لحظه ای برای فکر کردن نسبت به داستان ها و تالطم ها؛ و آموختن 

از گذشته برای اوج گیری در آینده.
و برای ما 10هزارمین شــماره، یک نقطه شــروع دوباره نیز هســت؛ یک نقطه 
عطف؛ دانلود یک به روزرســانی جدید؛ نصب یک سیســتم عامل تازه نفس؛ 
تغییراتی در شیوه ها و مسیرها؛ ورود به فصلی نو از فعالیت رسانه ای با هدف 
تکمیل زنجیره محصوالت رســانه ای و افزایش اثربخشی آن ها؛ تجمیع همه 

ظرفیت ها در جهت تولید یکپارچه و قدرتمند مجازی، تغییرات رویکردی در 
حوزه مکتوب، ورود به عرصه رسانه های تصویری و محیطی که بخشی از این 

تحوالت و به روزرسانی هستند.
انتشــار 10هزارمین شــماره فرصــت خوبی اســت بــرای تشــکر از خوانندگان 
بامحبت و وفــادار. مخاطبــان قدیمی که همیشــه مایه دلگرمــی و قوت قلبی 
برای ما بوده اند. مخاطبانــی که هــر روز از دریچه قدس به جهــان نگاه کردند 
و با وســواس و دلســوزی حتــی از کوچک ترین اشــتباه تایپــی یا ویرایشــی ما 
نگذشتند و این تعصب برای ما چقدر دلچسب و دلنشین است. مخاطبانی 
که بــا پیامک هــای روزانه در مســئله یابی و ســوژه پــردازی همــراه و همکارمان 
بودند. از تک تک شــما خواننــدگان پرمهــر و درواقع همکاران رســانه ای خود 

سپاسگزاریم.
و همکارانــم! از اســتادان دیــروز کــه 35 ســال پیش بــا حروف چینی ســربی و 
پس از آن بــا دســتگاه اینترتایپ ســروکار داشــتند تــا متخصصان امــروز که 
بــا پیشــرفته ترین دســتگاه های چــاپ، کار می کننــد، دســت هنرمنــد همه را 
می بوســم. چه ریه هایی کــه از بوی ســرب تا بخــار مرکــب و دارو و غبــار کاغذ 
آســیب دید! باید ایســتاد به احترام موزعان گمنامی که در شــب های ســرد و 
یخ زده زمستان با آن برف های سنگین قدیم که به این زودی ها آب نمی شد، با 
دست و پای یخ زده، آخرین روزنامه ها را به خانه مشترکان می رساندند. چقدر 
کف خیابان ها در گرگ ومیش سحرگاه دچار سانحه شدند. چه سحرهای ماه 

مبارک رمضان که روی موتور، طالیی شد! 
نیــز چــه غصه هــا و قصه هایــی کــه خبرنــگاران روزنامــه، در ایــن مــدت 
مدیــد، دربــاره کلمــه بــه کلمــه مطالبشــان بــر دل دارنــد. چــه نامالیمت ها و 
درشــتی هایی کــه برخــی مســئوالن بارشــان کردنــد و البتــه آن هــا هم بــا قلم 
از خجالتشــان درآمدنــد! چــه تیترهایــی کــه دل هایــی را شــاد و امیــدوار کرد 
و چــه گزارش هایــی کــه پشــت متخلفــان را لرزانــد. از بروبچه  هــای ســتادی و 
پشــتیبانی تا »سفارشــات« و »آگهی« از »مکتوب« تا »آنالیــن«؛ از آغازین 
 روز انتشار تا امروز به همه همکاران و پیشکســوتان عزیز خداقوت و تبریک 

عرض می کنم.
امیدوارم این رســانه کــه مزین به نــام مبارک علی بن موســی الرضا)ع( اســت 
با کمــک و حمایت همه مخاطبــان و همــکاران خوبم و ذیــل عنایات حضرت 
رضا)ع( در مســیر و فصل جدید فعالیت خود و در جهت ترســیم یک رسانه 

امام رضایی در سپهر رسانه ای کشور گام مؤثری بردارد. آمین

علی یعقوبی

یادداشت
مدیر مسئول

پریدن تا 
ارتفاع 10000

یک رسانه امام رضایی در سپهر رسانه ای کشور
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گفت و گو

بهروز فرهمند

آستان قدس رضوی در ۲۸ آذرماه ۱۳۶۶ و در 
سال هایی که هنوز رســانه به آن مرتبه از 
اهمیت در روزگار کنونی ما نرسیده بود، به 
»روزنامــه داری« رو مــی آورد و روزنامه 
»قدس« را در چارچوب مؤسســه فرهنگی 

قدس منتشر می کند.
این روزنامه برای نخستین بار در سال ۷۵ از 
گستره  استانی فراتر می رود و به نخستین روزنامه ای در ایران تبدیل 
می شود که در جایی به جز مرکز کشور -تهران- منتشر می شود اما 

توزیع کشوری دارد.
دیری نمی پاید که این روزنامه، تجربه منحصر به فرد و نوین دیگری 

را رقم می زند و چاپ همزمان- در مشهد و تهران- را اجرایی می کند.
نام روزنامه قدس در این دو تجربه که از آن ها ســخن گفته شد، به 

عنوان »اولین« می درخشد.
این رخداد ها در حوزه رســانه و چاپ و انتشــار، چنان پراهمیت و 
تاریخی هســتند که نباید به سادگی از کنارشــان گذر کرد و باید 

روایت های آن سال ها را شنید و ثبت کرد.
در این میــان، اصل تصمیم آســتان قدس رضوی بــرای ورود به 
»رسانه داری« و انتشار روزنامه در سال ۱۳۶۶ نیز به شرح و تبیین، 

نیاز دارد.
برای شــنیدن »روایت تاریخی دســت اول« و همراه با جزئیات و 

درباره چرایی و چگونگی انتشار روزنامه قدس، باید به سراغ فردی 
می رفتیم که از همان روز های نخست، در کانون تصمیم ها و تحوالت 
بوده باشد. در این راستا نخســتین نامی که به ذهن ناظران رسانه 
و همه افراد آشــنا به تحوالت روزنامه قدس می رســد، »سیدجالل 

فیاضی« است.
او در نخســتین روز های پس از پایان دوره خدمت سربازی اش با 
مرحوم آیت اهلل طبسی گفت وگو می کند و در همان دیدار، مأموریت 
راه اندازی روزنامه، از سوی تولیت وقت آستان قدس رضوی به او 

سپرده و تفویض می شود.
این در حالی است که فیاضی در دانشگاه، کارشناسی فیزیک خوانده 
و بعد ها نیز ارشد مهندســی صنایع می خواند اما روزنامه نگاری را 
»تجربی« می آموزد؛ نکته ای که بار ها و بار ها در طول این مصاحبه بلند، 
آن را یادآوری می کند و می گوید او و همکارانش، در آن روز ها، هفته ها و 
ماه های ابتدایی، هیچ کدامشان کار روزنامه نگاری نکرده بودند و همه 
چیز - از تولید محتوا تا مسائل فنی- را با بهره گیری از تجربه های فعاالن 
رسانه ای و به شکل تجربی یاد می گیرند. هر چند بعد ها و با گذر زمان، 
اهمیت »آموزش« درک می شــود و همکاران جوان قدس از دوره های 

آموزشی رسانه بهره مند می شوند.
با مهندس فیاضی که بخشی از »پروژه تاریخ شفاهی قدس« است 
مصاحبه کردیم که بخش اندکی از آن گفت وگوی مفصل )صرفاً روایت 

آغاز به کار روزنامه قدس( هم اینک پیش روی شماست.

قصه قــــــدس به روایت
جالل رسانه  

 پای صحبت نخستین مدیر مسئول 
و اولین سردبیر روزنامه قدس
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  به عنوان نخستین پرســش، چگونه زندگی شــما با نوشــتن و به       طور خاص 
نوشتن برای رسانه گره خورد؟

در ابتدا تشکر می کنم برای شروع پروژه تاریخ شفاهی قدس و  امیدوارم حافظه من 
اجازه بدهد که به جزئیات بپردازم. حتماً در مورد دوران کودکی و نوجوانی من مطالبی 
شنیده اید، اگرچه رشته تحصیلی ام ریاضی بود و بعد در دانشگاه فیزیک خواندم 
و دوره کارشناسی ارشــد را در رشته مهندســی صنایع تمام کردم، اما از کودکی به 
نوشتن عالقه مند بودم و در زنگ های انشا همیشه نوشته های من مورد توجه قرار 
می گرفت. در دوران دبیرستان با برخی روزنامه ها همکاری می کردم. اخیراً یکی از 
بستگانم عکسی از مصاحبه من با یک کشاورز را از آلبوم شخصی اش برایم فرستاد 
که مربوط به بیش از نیم قرن پیش بود! شروع فعالیت رسمی من در رسانه، همکاری 
با صدا و سیمای خراسان بود  که عالوه بر گفت وگو و مصاحبه، نویسنده و مجری 
یک برنامه رادیویی هم بودم. در دوران دانشجویی هم کار قلمی زیاد می کردم و چون 
در دفتر مرحوم آقای طبسی به عنوان قائم مقام دفتر نماینده امام)ره( کار می کردم، 

تقریباً همه کار های نوشتاری و قلمی بر عهده من بود.
قبل از سربازی و در دوران دانشجویی در دفتر کار می کردم. البته دوره دانشجویی 
لیسانس من به خاطر تعطیالت دانشگاه قبل از انقالب و دوران انقالب فرهنگی 
حدود ۸ سال و نیم طول کشید و من که در این مدت متأهل و صاحب فرزند بودم 
باید برای اداره زندگی کار می کردم و در نتیجه در دفتر نماینده امام مشغول کار شدم. 
بعد از مدتی به سربازی رفتم. یک سال آخر سربازی من در تهران بود و در تهران هم 
باید زندگی را اداره می کردم در نتیجه پس از ساعت اداری سربازی بقیه وقتم را دو 

سه جا کار می کردم.

  یعنی صبح تا ظهر خدمت بودید و بعدازظهر کار می کردید؟
بله! در اسفند 13۶5 که دو ماه به پایان سربازی ام مانده بود، نزدیک عید به مشهد 
آمدم و در دیدار با آقای طبسی برای کار آینده پس از سربازی مشورت کردم. چون 

در تهران به من پیشنهادهایی برای ماندن شده بود.

  در حوزه روزنامه نگاری هم بود؟
نه، در حوزه روزنامه نگاری نبود. من اصالً تجربه کار روزنامه نگاری نداشتم، اما کار 
نوشتن کرده بودم. با آقای طبســی مشــورت کردم که در تهران بمانم یا پیشنهاد 
دیگری هست؟  ایشان گفتند که ما منتظر پایان سربازی شما هستیم. ما امتیاز 
روزنامه ای را به نام »قدس« برای آستان قدس گرفته ایم و منتظر هستیم سربازی 

شما تمام شود که کار راه اندازی و مسئولیت این روزنامه را به شما واگذار کنیم.

  مشخصاً گفتند که امتیاز روزنامه قدس را گرفته اند؟ یعنی اولین  بار در آنجا اسم 
روزنامه قدس را شنیدید؟

بله، امتیــاز را گرفته بودنــد، اما هیــچ اقدامی صــورت نگرفته بــود. اول خــرداد ۶۶ 
ســربازی ام تمام شــد و فکر می کنم دوم یا ســوم خرداد آقای طبســی مــن را مأمور 
تأســیس این روزنامه کردند. در آپارتمانی که در محل سابق بنیاد پژوهش ها بود، 
مستقر شدم و کار برای برنامه ریزی و سازماندهی و انتشار روزنامه قدس آغاز شد.

  همین صحبتی که مرحوم آقای طبسی با شما داشتند، در جریان نیستید که آیا 
با کسان دیگر هم داشتند؟ یا اطالع ندارید؟

نه، من اصالً از پشت صحنه اینکه با چه کسی مشورت کردند اطالعی ندارم.

  و بعد شما با عده ای از دوستان حلقه اولیه روزنامه را تشکیل دادید؟
ببینید بعد از اینکه من مشغول شدم،  ایشان به من پیشنهاد دادند که اعضای 
هیئت مدیره این مؤسســه را معرفی کنم. مرحــوم آیت اللّه واعظ زاده خراســانی، 
حجت االسالم هاشمی گنابادی، حجت االسالم فرزانه، آقای دکتر محمود روحانی، 
آقای دکتر علی محمد بــرادران رفیعی، آقای مهندس احمــد یاراحمدی و بنده به 

عنوان اعضای هیئت مدیره منصوب شدیم.
سپس با مشورت هیئت مدیره کار تشکیل هسته های اولیه آغاز شد. از افراد هسته 
اولیه می توانم از آقایان احمد یاراحمدی، غالمحسین افسری، جواد آرین منش، 
عبدالزهرا کشمیری، دکتر عباس یاراحمدی، محسن بنی هاشمی و تعدادی دیگر 
که چندان  درخاطرم نیســت نام ببرم. در حلقه دوم هم می توانم از آقایان مرحوم 
اخباری، مرحوم بوستانچی، محمد مهدی جوشقانی، انصاریان، محمدرضا  امینی، 

حسین معینی، علی آبادی و... نام ببرم.

  برای من خیلی سؤال است که زمانی که آقای طبسی به شما گفتند یک روزنامه 
به اسم قدس، آیا هیچ چشم انداز یا ذهنیتی داشتند که بخواهد روزنامه کشوری 

باشد، و بعدش هم که شما این حلقه را تشکیل دادید در این حلقه به عنوان قاعدتاً 
اولین صحبت هایی که با هم در آن می شود، مثالً می گویند که ما االن در چه حوزه ای 
کار کنیم که سیاسی باشد، اقتصادی باشد، فرهنگی باشد، استانی باشد، منطقه ای 
باشد، مثالً چند استان شرق کشور، آیا اصالً این سؤاالت مطرح شد یا نه؟ از همان 

اول شما برنامه ریزی تان کشوری بود؟
نه، از ابتدا انتشار این روزنامه مشهدی و استانی مطرح بود. کالً موضوع سراسری 
و کشــوری شــدن این روزنامه مطرح نبود. البته منشــور مشــخصی نداشت ولی 
بیشتر قرار بود که یک نشریه فرهنگی باشــد و به تبیین افکار و اندیشه های امام 
رضا)ع( در حوزه اجتماعی، فرهنگی  و سیاسی جامعه بپردازد. البته آن موقع ها این 

دسته بندی های سیاسی نبود.
ما جلساتی در مورد محتوا و ترکیب صفحات با دوستان داشتیم. من همان سال 
به عنوان ناظر حج انتخاب شده بودم. تابستان ۶۶ من می خواستم مشرف شوم، 
به آقــای انصاریان و دوســتان گفتم)چــون آن موقــع آیت هللا خامنــه ای به عنوان 
رئیس جمهور تابستان ها به مشهد می آمدند( اگر می شود وقت بگیرید. در این 

مالقات آیت هللا خامنه ای در مورد کار روزنامه نگاری گفته بودند.

  شما در آن جلسه تشریف نداشتید؟
خیر من مکــه بــودم. ولی نــوار صحبت ها پیــاده شــد و از متــن بهره بردیــم. چند 
نکته اش خیلی برای من مهم بود که همیشه به خاطر دارم. یکی اینکه گفته بودند: 
»روزنامه نگاری یک هنر است، کار هنری نباید نزد خواص عوامانه باشد«. در مورد 

مطالب هم به روشن، کوتاه و صریح بودن سرمقاله ها اشاره داشتند.
در این فاصله عالوه بر مسائل فکری، مسائل فنی هم مطرح بود. در آن زمان روزنامه 
خراسان -تنها روزنامه قدیمی مشهد- با سیستم سربی حروف چینی و با ماشین 
چاپ قدیمی سربی با کلیشه چاپ می شد. بنابراین تنها روزنامه شهر امکانات فنی 
بسیار قدیمی داشت. از یک طرف چاپ افست در صنعت چاپ مطرح شده بود، 
حروف چینی رایانه ای مطرح بود. آن زمان فقط مؤسسه چاپ و انتشارات آستان 

قدس یک سیستم حروفچینی رایانه ای داشت.
ما از مرحوم دکتر سعیدی مدیرعامل وقت مؤسســه چاپ خواستیم که با توجه 
به اهمیت کار روزنامه سیســتم حروف چینــی رایانــه ای را به ما اجــاره بدهند  و ما 
حروف چینی کتاب های مؤسســه را در وقت آزاد انجام بدهیم و ایشــان موافقت 
کردند. البته این سیستم فونت های درشت و تیتر نداشت. بنابراین ما با حروف  

سربی فونت تیتر ها را حروفچینی و کلیشه و نمونه گیری می کردیم.

  یعنی یک تلفیقی بود از کار سیستم حروف چینی رایانه ای و سربی؟
بله، صفحه آرایــی رایانه ای هم نبود. مطالب حروف چینی شــده بایــد در نوار های 
مخصوصی مانند کاغذ عکاســی چاپ گرفته می شد و ســپس روی یک صفحه 
شــطرنجی کنــار هــم چســبانده و صفحه آرایی می شــد. چیــزی بــه نــام نرم افزار 
صفحه آرایی وجود نداشت. بنابراین روی یک برگه کاغذی که اندازه صفحه روزنامه 
بود، نمونه تیتر ها را با نمونه گیری چاپ سربی می گرفتیم و می چسباندیم، نمونه های 
حروف ها را هم به صورت نواری از این دستگاه الینوتایپ می گرفتیم و می چسباندیم 

و صفحه شکل می گرفت.

  نمی دانید از نظر فنی این کار شما نســبت به کار هایی که در تهران بود چقدر 
عقب تر بود؟ هم سطح بود یا جلوتر بود؟

در حوزه حروف چینی که ما الینوتایپ گرفته بودیم از بقیه روزنامه ها جلوتر بودیم. 
حتی تهران هم هنوز حروف چینی رایانه ای نداشتند. البته آن موقع فقط روزنامه های 
کیهان، اطالعات و جمهوری اسالمی و تعدادی روزنامه کوچک منتشر می شد. در 
حوزه چاپ هم ما باید از مؤسسه چاپ و انتشارات کمک می گرفتیم، آن ها چند 
ماشــین افســت چاپ ورقی یک رو داشــتند، یک رو به صورت ورقــی امکان چاپ 
داشت. در نتیجه چاپ را هم با مؤسســه چاپ و انتشارات آســتان قدس قرارداد 
بستیم. یعنی یک  رو را چاپ می کردیم و روی بعدی را پشت همان صفحه چاپ 
می کردیم و بعد آن را اوایل با دست تا می زدیم و بعد یک دستگاه تا کُن گرفتیم و تا 

می زدیم. بنابراین کار فنی مان به این شکل انجام گرفت.

  این کار ها هم خالقیت و پیشنهاد  ایشان بود یا یک تصمیم گروهی بود؟
نه این ها بیشتر پیگیری های خود من و با مشورت های جمعی بود. چون ما هیچ کدام 

کار روزنامه داری نکرده بودیم.

  پس این دستگاه الینوتایپ را در مرکز انتشارات خودتان پیشنهاد دادید؟
بله خود من پیشنهاد دادم. بررسی می کردم در جا های مختلف که ببینیم چه کاری 
انجام می دهند. تقریباً می شود گفت که همه این بررسی و پیگیری ها توسط خودم 

به آقای 
انصاریان 
و دوستان 

گفتم)چون آن 
موقع آیت هللا 

خامنه ای 
به عنوان 

رئیس جمهور 
تابستان ها به 

مشهد می آمدند( 
اگر می شود وقت 

بگیرید. در این 
مالقات آیت هللا 

خامنه ای 
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روزنامه نگاری 
گفته بودند
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انجام می شد البته از مشورت و کمک فکری دوستان هم بهره می بردم.
بنابراین حدود ۶ ماه طول کشــید- از خرداد تا آذرمــاه ۶۶- که ما در مــورد جذب و 

سازماندهی نیروی انسانی و امکانات فنی به یک جمع بندی رسیدیم.

  ولی هنوزهیچ روزنامه ای منتشر نشده بود؟
نه هنوز روزنامه منتشــر نشــده بــود. در مورد منبــع خبری نیز تنهــا منبع خبری 
تلکس خبر گزاری جمهوری اسالمی بود. خروجی تلکس کاغذی بود که بعد باید 
حرو ف چینی می شد. برای تحریریه و صفحات فرهنگی، ادبی، هنری، ورزشی و... 

افرادی را آوردیم.

  شما در این تقسیم صفحات و سرویس ها نگاهی به کار های مشابه در تهران یا 
همین خراسان داشتید؟ یعنی تحلیل کردید رفتار ها را؟

من در ماه های اول به تهران رفتم و با افرادی مالقات کردم. مثالً با آقای دعایی یک 
مالقات مفصل داشــتم در روزنامه اطالعات و تجربیات  ایشــان را گرفتــم. با آقای 
مهدی نصیری که آن موقع مدیر مسئول کیهان بود قرار گذاشتم و مفصل با ساختار 
کیهان آشــنا شــدم، با بعضی از چهره های کیهان مثل آقای سلیمی  نمین که آن 
موقع کیهان هوایی بودند جلسه داشتم، با آقای یونس شکرخواه که فکر می کنم 
در آن زمان در سرویس گزارش کیهان فعالیت می کردند و صفحه داشتند با  ایشان 
جلسه داشتیم. با بعضی از اساتید روزنامه نگاری مثالً با مرحوم دکتر قندی، دکتر 
محسنیان راد، با مرحوم دکتر معتمدی دیدار کردم، در روزنامه جمهوری اسالمی 
با آقای مســیح مهاجری مالقات کردم و تجربیاتشــان را گرفتم همچنیــن با آقای 
دکتر کمال خرازی که در آن زمان مدیر عامل خبر گزاری جمهوری اسالمی بود برای 
همکاری خبرگزاری دیدار کردم. پس از این آشنایی و کسب تجربه در مورد ساختار 

تحریریه و صفحات برنامه ریزی کردیم.

  یک هفته ای تهران بودید؟
بیشتر، خیلی بیشتر، شاید یک ماه هم طول کشید البته پشت  سر هم نبود اما من 

تقریباً با همه روزنامه های آن زمان صحبت کردم.

  مکتوب می کردید این ها را؟
یادداشت می کردم و در نهایت در جلسات بررسی و جمع بندی می شد، بنابراین من 

سعی کردم همه تجربیات را بگیرم و در برنامه ریزی ها استفاده کنم.

  قرار بود قدس از همان اول روزنامه شود؟
بله از همان ابتدا هدف انتشار روزنامه بود و اصالً موضوع هفته نامه مطرح نبود.

  چون صحبت بود که می گفتند یک مقطعی هفته نامه باشد.
نه، یکی دوتا پیش شماره به عنوان شماره صفر چاپ شد اما توزیع نشد. در مورد 

قطع روزنامه هم آن زمان بحث بود که ما نهایتاً به همین قطع بزرگ رسیدیم.

  دفتر روزنامه همچنان درساختمان پژوهش ها مستقر بود؟
بعد از شروع کار و بررسی ها، یکی دو ماهی بیشتر نگذشته بود، واقعاً دیدیم که این 

دفتر مناسب کار روزنامه نیست.

  حدوداً چند متر بود؟
50، ۶0 متر و یکی دو تا اتاق، برای روزنامه مناسب نبود.

در بررســی ها ســاختمان آجری چهــارراه خیــام، نظــرم را جلــب کــرد. درحالی که 
نمی دانستم متعلق به کیست. من احساس کردم این ساختمان از نظر وسعت 
و مکان مناســب اســت. پیگیــری کــردم و متوجه شــدم متعلــق به آســتان قدس 
است. باالخره با آقای طبسی هماهنگ کردیم و موافقت کردند که از این 12 واحد 

ساختمان ۶ واحد را به روزنامه تحویل دهند.

  این تغییر ساختمان سال ۶۷ بود؟
نه همان سال ۶۶ بود. یعنی قبل از انتشار ما به اینجا آمدیم. یعنی حتی یک شماره 
هم ما آنجا منتشر نکردیم. دو سه ماه بیشتر طول نکشید که به ساختمان چهارراه 

خیام نقل مکان کردیم.
در آن مقطع یکی از مشکالت نیروی انسانی بود. واقعاً در مشهد خبرنگاری که درس  
خوانده رشته خبرنگاری یا روزنامه نگاری باشد اصالً نداشتیم یا خیلی کم داشتیم. 
واقعاً نبود. عده ای هم در روزنامه خراسان بودند که آن ها هم تعدادشان زیاد نبود و 
بیشتر تجربی بودند. ما دو راه حل داشتیم. یکی اینکه از روزنامه های دیگر از تهران 
یا مشهد افرادی را جذب کنیم. یک راه حل دیگر هم این بود که افرادی را که احساس 
می کنیم استعداد دارند را جذب کنیم و آموزش بدهیم تا کار را یاد بگیرند. ما دومی 

را انتخاب کردیم.

  آزمون گرفتید؟
نه، مصاحبه می کردیم و انتخاب کردیم. برای سرویس ها هم از نیرو های شناخته 
شــده دعوت به همکاری کردیم. آقای جواد اردکانی ســرویس هنر و ادبیات، آقای 
مهندس یاراحمدی سرویس سیاسی ، آقای جواد آرین منش سرویس اجتماعی، 
آقای روحانی نژاد سرویس معارف و پس از آن هم مدتی به عنوان مدیر تحریریه، 
آقای محمد مهدی جوشقانی سرویس خبر)که بعد از مدتی به عنوان معاون اجرایی 
منصوب شدند(، آقای قره سرویس ورزش و آقای قندی سرویس علمی همکاری 
کردند. آقای دکتر حسین صابری مدتی به عنوان مدیر تحریریه و همچنین آقای 

دکتر محمد مهدی زاهدی به عنوان سردبیر با ما همکاری داشتند.

  در این مدت به آقای طبسی گزارش می دادید؟
گزارش ها در حد نیاز ارائه می شد. اما اگر مشکلی داشتیم با  ایشان مطرح می کردیم. 
ما جلســاتمان را با هیئت مدیره و مشــاوران انجام می دادیــم و برنامه ریزی مان را 

می کردیم و یک ساختاری را در این  5-۶ ماه ایجاد کردیم.

هفته اول انتشار 
روزنامه، هفته خیلی 
سختی بود. فکر 
می کنم درهفته 
اول، من شاید هفت 
هشت ساعت، 
بیشتر نخوابیدم. ما 
همه کار می کردیم؛ 
حروف چینی، 
صفحه آرایی، 
تیترزدن، خواندن 
تلکس و تصحیح. 
همه این کارها 
را همه ما انجام 
می دادیم

آغار به کار سالن چاپ روزنامه 
قدس در ساختمان قدیم 
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  در این مدت، به یاد دارید که تولیت محترم وقت آستان قدس به شما و همکاران، 
سفارش یا تأکید خاصی داشته باشند در مورد روزنامه؟

کلیاتی را  ایشان در ابتدا گفته بودند؛ مانند رعایت اخالق، رعایت حیثیت افراد، 
استفاده از نیرو های توانمند،  ایشان زیاد روی این ها تأکید داشتند و اینکه روزنامه، با 
کیفیت مناسب و در شأن آستان قدس رضوی باشد. در دیدار های سالیانه مدیران 
و همکاران  ایشان نظرات کلی خود را بیان می کردند اما مشی مدیریتی مرحوم آقای 
طبسی دخالت در جزئیات امور مدیریتی نبود. در مجموع،  ایشان اعتماد داشتند 
و راهنمایی، حمایت و نظارت می کردند. کار هم، کار خیلی سنگینی بود، خود من 
تجربه روزنامه نگاری نداشتم. بچه ها هم همین طور، چالش های فنی را هم که عرض 
کردم. در نهایت، تصمیم گرفتیم در 2۸ آذرماه، اولین شماره را منتشر کنیم که به 

گمانم، روز شنبه بود.

  مناسبت خاصی داشت؟
خیر. تصادفی بود. آماده شده بودیم تا رسیدیم به این روز.

هفته اول انتشار روزنامه، هفته خیلی سختی بود. فکر می کنم درهفته اول، من 
شاید هفت هشت ساعت، بیشتر نخوابیدم. ما همه کار می کردیم؛ حروف چینی، 
صفحه آرایی، تیترزدن، خواندن تلکس و تصحیح. همه این کارها را همه ما انجام 
می دادیم. آن اوایل، دســتگاه تاکُن هم نبود و با دست روزنامه را تا می زدیم. هفته 

عجیبی بر ما گذشت. همه با تجربه ناچیز و کم اما پر از انگیزه و عشق.
 خوب یادم است که روز پنجشنبه آن هفته، جلسه شورای مدیران آستان قدس 
در مزرعه نمونه برگزار شده بود. صبح من به آنجا رفتم، وارد جلسه که شدم کنار 
 یکی از مدیران نشستم. خودم نفهمیدم چه شد که پس از دو سه ساعت، نفر کنار 

دستی ام، بیدارم کرد و گفت؛ بلند شو، جلسه تمام شده است!
 اما در نهایت، روزنامه به چاپ رسید و به نظرم، استقبال خیلی خوبی هم از آن شد.

  پس از انتشار، روی دکه رفت؟
بله. رفت روی باجه های مطبوعات. اما خیلی کم و فقط در مشهد.

  جذب خبرنگاران و نیروهایی که در تولیدمحتوا نقش داشتند، چگونه بود؟ 
برخی از نیروهای ما به تعبیر من شکار می شدند! آقای روح پرور برای ما به عنوان 

یک مخاطب مقاله می فرستاد. دیدم مقاالتش خوب است. گفتم این آقا 
راپیدا کنید،  خیلی خوب می نویسد. جوان هم بود. خود شما هم برای ما 
مقاله فرستادید وبه قدس آمدید. ماجرای پیوستن آقای دکترحسین 
انتظامی هم جالب است. آقای انتظامی دانش آموز دبیرستان حکمت  
بود، او و دوستانش یک تیم بودند. ایشــان ، امیر خوراکیان ،  شهید 
حسین پور ، شهید آل شهیدی و... این ها بچه های انجمن اسالمی 
شهید حکمت و پس ازآن اتحادیه انجمن اســالمی دانش آموزان 
بودند و با بنده ارتباط داشتندومن به نشست های آن ها می رفتم 
. آقای حسین انتظامی رشته نفت دانشگاه تهران قبول شد. یک 

روز، مقاله ای از تهران با تیتر »بایسته های دهه دوم انقالب« به قلم آقای حسین 
مومنی به روزنامه رسید . وارد دهه دوم انقالب شده بودیم. خیلی مقاله خوبی بود.  
آقای حسین مؤمنی را نمی شناختم لذامقاله را با عنوان»مقاله رسیده«، منتشر 
کردیم. چند روز بعد، من به آقای انتظامی زنگ زدم و گفتم:  آدرس نویسنده این 
مقاله، دانشکده نفت است،  شما هم که آنجا هستید، این آقای مؤمنی را برای ما 
پیدا کنید، خیلی خوب می نویسد. گفت: باشد! دو سه  هفته ای گذشت و رو نکرد. 
یک مقاله دیگر فرســتاد. به او زنگ زدم و گفتم: این آقا را که بــرای ما پیدا نکردی، 
خندید و گفت: مقاله خودم است. پس از چندی، ایشان را به همکاری دعوت کردیم 

و مسئول دفتر تهران شدند.

  بنده از همکاران قدیمی روزنامه، روایت های جالبی درباره ماشین چاپ، و از آن 
بیشتر، پیرامون ساختمان استقرار ماشین چاپ شنیده بودم. دوست داریم، روایت 

دست اول شما را بشنویم.
خب، ما کم کم به این نتیجه رسیدیم که با این ماشین یک ورقی در چاپ و انتشارات 
آستان نمی شود چاپ را ادامه داد و هنوز هم بحث استان ها را مطرح نکرده بودیم. 
لذا تصمیم  گرفتیم  برای خرید یک ماشین چاپ اقدام کنیم. من با آقای مهندس 
یاراحمدی ســفری  به آلمان داشــتم.  ســرانجام این ماشــین چاپ را درپی سفر و  

نمایشگاهی که رفتیم، خریدیم.
دوسه ماه طول  کشیدتا ماشین چاپ به مشهد رسید. اما مکان استقرار ماشین 
چاپ هم خودش بحث جداگانه ای داشــت. ما  با دوســتان مشــورت کردیم و در 
 همین مشورت هاوجود  حمام پشت ساختمان روزنامه توجه مارا جلب کرد که مورد 
بهره برداری هم قرار نگرفته بود. چون دیگر وضعیت زندگی ها بنحوی بود که مردم 
در خانه حمام داشتند وبه ویژه دراین منطقه حمام عمومی نیاز نبود. این فکر مطرح 
شد که بین مدرسه  امام رضا)ع( وروزنامه قدس –به عنوان دو مرکز فرهنگی- یک 

حمام عمومی توجیهی ندارد.
 به نتیجه رسیدیم که باید همین حمام را به سالن چاپ تبدیل کنیم. بررسی کردیم 
و دیدیم اگر دیوارها  را برداریم، تبدیل به یک سالن چاپ خیلی خوبی می شود. 
قسمت  عمومی اش هم برای دستگاه های  دیگرچاپ قابل استفاده است.  من رفتم 
نزد آقای طبسی- تولیت محترم وقت آستان- و توضیح دادم که اینجا یک حمام 
است وبین دبیرستان و روزنامه توجیهی ندارد. ایشان اول مخالفت کردند اما در 

نهایت با توضیحات طوالنی قانع شدند وپذیرفتند.
 در نهایت، با حذف دیوارهای حمام یک سالن چاپ مناسب برای 
روزنامــه ایجاد شــد.جالب اینکــه  کارشناســان آلمانی کــه برای 
نصب ماشــین چاپ آمده بودند ، تعجب کردنــد و گفتند یکی 
از اســتانداردهای نصب ماشــین چاپ این اســت که ســالن ها 
کاشــی باشــد، برای اینکه گردوخاک نباید وارد دستگاه شود. 
اما هیچ کس به ایــن حرف ما گوش نمی کرد. ولی شــما ســالن 
را کاشــی  کرده اید. ما هم بــه آن ها نگفتیم که اینجــا با کارکرد 

حمام ساخته شده است!

تصمیم  گرفتیم  
برای خرید یک 
ماشین چاپ اقدام 
کنیم. من با آقای 
مهندس یاراحمدی 
سفری  به آلمان 
داشتیم.  سرانجام 
این ماشین چاپ 
را درپی سفر و  
نمایشگاهی که 
رفتیم، خریدیم

گردهمایی سرپرستان 
نمایندگی های روزنامه در مراکز 
استان ها/ اواخر دهه 70 

بازدید سیدحمید موالنا، 
استاد روزنامه نگاری و علوم 
سیاسی از روند چاپ روزنامه 
قدس/ اواسط دهه 70 



88
ویژه 10 هزارمین شماره روزنامه قـــــدس 

روایت 
رفتگان

یاد حضور و همراهی با آدم های خوب، درست 
مثل بوی خوش عطری که با خاطره ای ناب در 
جایی گره خورده، ســال ها در ذهن می ماند؛ 
سال های سال هم که بگذرد، باز هم هر از گاه با 
تکــرار نامشــان، گویــی دوبــاره شــمیم 

حضورشان مشامتان را نوازش می دهد.
تکرار نام حاج رضا مقدسی برای خیلی ها مثل 
ما که او را می شناسیم، عین تکرار همان عطر ناب، شیشه احساس با او 
بودن را در وجودمان ُپر می کند.  با این حال وقتی خانم معصومه سادات 
معصومی از رضا می گوید باز هم حسرت لحظه های دور ماندن از او را 
می خوریم. گفت وگوی ما را با همسر محترم حاج رضا که بخوانید شاید 

این حس برای شما هم تداعی شود. 

  خانم معصومی، از نحوه آشنایی تان با حاج رضا مقدسی و ازدواجتان برایمان 
بگویید.

اواخر سال 75 پس از اینکه ایشان روزنامه قدس دفتر تهران را افتتاح کرد؛ به عنوان 
خبرنگار بخش سیاسی وارد این مجموعه شدم و مدتی بعد به روزنامه دیگری رفتم.  
اوایل تابســتان 77 از طریق واســطه ای تقاضای ازدواج را مطرح کردند و مراسم ها 
به صورت سنتی و ســاده برگزار شد و خدا را شــکر این ازدواج منشــأ خیر و برکات 
فراوانی بود از جملــه هدیه دو دختر و یک پســر.  از 13 بهمن 9۶ به بعد هم تقدیر 
خداوند شفا و ماندن را طور دیگری رقم زد. با این همه، حضور معنوی ایشان را در 

خیلی از موارد تا امروز به طور جدی حس می کنم.

  اگر بخواهید به مهم تریــن ویژگی های اخالقی آقــا رضا در ارتباط بــا خودتان و 
خانواده اشاره کنید چه مواردی برایتان ملموس تر و به یاد ماندنی تر است؟

 از مهم تریــن ویژگی هایی که ســبب تــداوم و پایداری ایــن ازدواج بــود، می توانم به 
صداقت و عشق ایشان به خانواده اشاره کنم. البته همه دوستان اذعان دارند ایشان 
حُسن خلق و شوخ طبعی و بسیاری از اخالق نیک را داشتند ولی به نظر من بارزترین 
آن ها همین صداقتشان در رفتار و گفتار بود. روحیات خاصی داشتند و همین طور 
که می دانید با دوستان زیادی از گروه های مختلف فکری و سیاسی ارتباط داشتند 

و این وسعت دایره دوستان باز هم به صداقت و حُسن برخوردشان برمی گشت. 
همیشه تأکید داشتند نباید به افراد به صرف اینکه در فالن جناح سیاسی است سیاه 
و سفید نگاه کرد. معتقد بودند هر فردی را با توجه به خصوصیات مثبتش ارزیابی 
کنید، کسی را قضاوت نمی کردند؛ با این همه، خط قرمزشان والیت و رهبری بود و 
اصالً با این قضیه شوخی نداشتند؛ کافی بود متوجه زاویه داشتن فردی با رهبری 

می شدند، تا جایی که برایشان مقدور بود روشنگری می کردند، تذکر می دادند و...!

  از کار در روزنامه قدس و مجموعه منتســب به آســتان قدس رضوی به عنوان 
بخشی از خاطرات حرفه ای شان چقدر با شما صحبت می کردند؟

از دوره ای که در روزنامه قدس بودند با افتخار یاد می کردند. عِرق خاصی به روزنامه 
داشــتند. همیشــه مطالب را دنبال و با دقت صفحه بندی و... روزنامه را بررســی 
می کردند و تغییرات روزنامه برایشان مهم بود. خوشحال بودند از سنین پایین در 
روزنامه منتسب به امام رضا)ع( مشغول به کار شده اند و با توجه به عالقه زیادی 
که به رشته روزنامه نگاری داشتند تجربیات زیادی کسب کردند و از همه مهم تر، 
تأکید می کردند مراحل رشد و ترقی را در روزنامه بدون سفارش و توصیه طی کرده اند. 
به شــدت پیشرفتشــان را مدیون آقاجان امام رضا)ع( می دانستند و حتی پس از 
خداحافظی با روزنامه قدس، ارتقا در کار و... را همچنان از برکات و رحمت حضرت 

رضا)ع( می دانستند.

  نگاه شما به حرفه همسرتان چگونه بود و چقدر در این حرفه همراه هم بودید؟
با توجه به اینکــه خودم عالقه منــد به این رشــته و به نوعی همکارشــان بودم، 
خیلی از ایشان یاد گرفتم. در پایان نامه ارشد هر دو از کمک و مشاوره همدیگر 

از دوره ای که در روزنامه بود 
با افتخار یاد می کرد

پای صحبت همسر مرحوم رضا مقدسی ، عضو سابق هیئت تحریریه قدس

جواد صبوحی
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بهره ها بردیم و این اواخر هم با توجه به اینکه مشغول نوشتن پایان نامه دوره 
دکترا بودند و حال چندان مناسبی هم نداشتند بیشتر جمع آوری و تنظیم و 
مطالب را انجام می دادم و ایشان نظارت و تأیید می کردند. تا آخرین لحظه هم 
یکی از دغدغه هایشان پایان نامه دوره دکترا بود. خیلی تالش کردیم بتوانیم آن 

را به سرانجام برسانیم، اما نشد.
ایشــان فرصت های کوتاهی را بــا ما بودنــد و کمتر بچه هــا را می دیدنــد. صبح که 
می رفتند و شب که برمی گشتند بچه ها خواب بودند. ولی از پنجشنبه و جمعه و 

تعطیالت یک روزه بهترین استفاده را می کردند و تمام مدت همراه بچه ها بودند.

  حاج رضا برای ما و دوستانش نمونه صبر و در عین حال آکنده از روح مبارزه بود. 
از آخرین روزها و صبوری اش در مبارزه با بیماری شان برایمان بگویید.

به نظرم باید از ابتدا توضیح دهم که ایشــان چطور متوجه بیماری شان شدند 
و نحــوه مواجهه شــان با ایــن بیماری چگونــه بود. ســال92 پس از مــاه رمضان 
احســاس درد و ناراحتــی در معــده داشــتند و البته به صــورت سرســری از آن 
می گذشتند تا اینکه دردها شدیدتر شد. پس از آزمایش های مختلف متوجه 
تومــور در روده شــدیم. بــا پزشــکان زیــادی مشــورت کــردم و همگی بــه اتفاق 
می گفتند باید عمل شوند، با این حال جراحان، انجام عمل را قبول نمی کردند 

و معتقد بودند زنده برگشتن از عمل محال است. 
خدا می داند پشت اتاق عمل چه خبر بود و چند تا از بستگان و دوستان جمع شده 
بودند و با دعای خیر همگی خداوند لطف کرد و عمل با موفقیت انجام شد و پس از 
عمل حدود دو ماه را در بیمارستان گذراندند، آن هم در حالی که همچنان از شیمی 
درمانی خبر نداشتند. همه می دانند یک بیمار سرطانی با چه مشکالتی دست و 
پنجه نرم می کند و مهم ترین نکته در چنین شرایطی حفظ روحیه است. هر روز 
دوستانی که به مالقات می آمدند و یا دکتر جراح می پرسیدند جریان شیمی درمانی 

را با ایشان مطرح کردید، پاسخ می دادم زمانش نرسیده است.
تا اینکه پس از ترخیص و کمی بهبودی تصمیم گرفتند سفری به مشهد داشته 

باشیم و در این سفر با استعانت از حضرت رضا)ع( موضوع را مطرح کردیم. 
صبوری ایشان در زمان شیمی درمانی زبانزد همگان بود. به خصوص سری دوم پس 
از عود دوباره بیماری در سال95 که قوی ترین داروها تزریق می شد و در فاصله کوتاه 
یک هفته ای کامالً بنیه و طاقت ایشان را کم کرده بود. درد آن قدر شدید بود که به 

هیچ مُسکنی پاسخ نمی داد.
ولی یک بار شکایت نکردند و دائم می گفتند خدا را شکر که من مبتال شدم و شما 

و بچه ها سالم هستید.
یکی از سخت ترین شب ها در بیمارستان در عالم رؤیا بلند بلند حرف می زدند که 

فیلم گرفتم؛ روی صحبتشان با نقاره زن حرم امام رضا)ع( بود. می گفتند: 
»نقاره زن حرم آقا جان ! زیارت حضرت معصومه را به نیابتت میرم 

پیدا کردم ! نقطه وصل پیدا شد«.
فیلم را برای یکی از دوستان فرســتادم. همچنین برای بستگانی که در قم بودند و 
زحمت کشیدند به نیابت آقا رضا زیارت رفتند. قرار بود یکی از دوستان آمبوالنس 
هماهنگ کنند و روز پنجشنبه عازم زیارت شوند که حالشان خوب نبود و فردای 
همان روز یعنی ساعت 10 صبح جمعه پس از خواندن دعای ندبه و سوره یاسین و 
نیایش های ضعیفی که دیگر نمی شنیدیم به دیدار معبود شتافتند و نشد به این 

نقطه وصل در حرم برسند. 
خالصه اینکه دوره ســخت مبارزه و شــیمی درمانی با ذکر و توســل و مشاهدات 

مختلف گذشت.

اواخر سال ۷۵ 
پس از اینکه 

ایشان روزنامه 
قدس دفتر 

تهران را افتتاح 
کرد؛ به عنوان 

خبرنگار بخش 
سیاسی وارد 
این مجموعه 
شدم و مدتی 

بعد به روزنامه 
دیگری رفتم.  
اوایل تابستان 

۷۷ از طریق 
واسطه ای 

تقاضای ازدواج 
را مطرح کردند 

و مراسم ها 
به صورت سنتی 

و ساده برگزار 
شد

روزهای خوب 
پدر و فرزندی

جایی که بابا بود همه خندان بودند

محمد صدرا مقدسی؛ 13 ساله است و کالس هشتم. وقتی از فرصت های 
با پدر بودن و دلمشغولی های پدر و فرزندی و چگونه گذشتن این اوقات از 
او می پرســیم، می گوید: معموالً با هم بازی می کردیم، یــا پارک می رفتیم. 
تابســتان که می شــد بیشــتر وقت ها من را با خودشــان به محل کارشان  

می بردند؛ خبرگزاری مهر، صبح نو و… که خیلی خوش می گذشت.
با هم کــه بودیــم معمــوالً از روزهــای جنــگ و جبهــه تعریــف می کردند و 
عکس هایشــان را نشــانمان می دادند. یادم اســت چــون زمــان جبهه در 
کردستان بودند، یک بار وقتی به استان کردستان رفته بودیم، لباس کُردی 
تن من کردند و عکس انداختند و چند تا از روستاها و شهرهایی را که زمان 

جبهه در آنجا بودند به ما نشان دادند. 
بابا، بچه ها را خیلی دوست داشــتند به خصوص هرچه کوچک تر بودند 

عالقه داشتند با آن ها بازی کنند.
روزهای آخر که خانه بودند می گفتند بگویید بچه ها بیایند پیش من. 

صدرا از مهم ترین توصیه های اخالقی و سخت گیری های پدر هم برایمان 
می گویــد: از درس و آینــده می گفتنــد که تحصیــالت چقدر مهم اســت. 

می گفتند با مادر و خواهرانم مهربانی کنم و به آن ها احترام بگذارم. 
مهربان بودند و خوش اخالق و خنده رو. با همه شوخی می کردند. خالصه 

اینکه جایی که بابا بود همه خندان بودند و سربه سر هم می گذاشتند. 
صدرا باز هم از خاطراتش با پدر می گوید و ادامه می دهد: مسافرت هایی که 
می رفتیم خیلی خوش می گذشت. مثالً مکه، کربال و یا سفرهای داخلی در 
خود ایران مثل سفر به کیش، قشم و... همیشه کاری می کردند که برای ما 
خاطره خوبی به یادگار بماند؛ مثالً از کربال برای من یک تفنگ بزرگ خریده 
بودند که در فرودگاه از ما گرفتند و من خیلی ناراحت شدم ولی قول دادند 

که بهترش را از ایران می خرند و همین کار را هم کردند.
گفت وگوی کوتــاه با صدرا بــا این چند جملــه و افق های آینــده اش به آخر 
می رســد: »دوســت دارم خــوب درس بخوانــم و بتوانم دکتــری مهربان یا 

خلبانی ماهر شوم«.

عکس پدر و پسری مرحوم 
رضا مقدسی  و فرزندش  
محمد صدرا

نمایی از مراسم تشییع پیکر 
مرحوم مقدسی
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فرشاد مهدی پور 

معاون مطبوعاتی و 
اطالع رسانی وزارت فرهنگ 

و ارشاد اسالمی
و عضو سابق تحریریه 

قدس

پنج سال گذشته است؛ پنج سال و هر روز که بیشتر از نبود او فاصله می گیریم، 
نداشــتنش در عرصه مدیریت و راهبری رســانه ای ملموس تر می شــود. آن همه 
دغدغه و انگیزه که با ســعه صدری ســتودنی همراه بــود و می توانســت در کوران 

لحظات سخت، تصمیم های قاطع و صحیح بگیرد. 

اول

15-1۶ ساله بودم؛ شــاید کمی بزرگ تر یا کوچک تر. در پس یک دوره آموزشی در 
اتحادیه انجمن  های اسالمی دانش آموزان، دوستی پیدا کردم که در روزنامه قدس 
کار می کرد. خــوش ذوق و قریحه بــود و من هــم انگیزه مند نوشــتن و خواندن، در 
البه الی اشعار ســپهری و قصه های آل احمد و تاریخ معاصرنویسی های مدنی، 
نجاتی و... و شــور و هیجان تحوالت منتهی بــه دوم خــرداد 7۶. آن جوان مبتکر 
روزنامه قدس، مســئول صفحــه دانشــجوی روزنامه بــود. وقت های زیــادی را در 
ساختمان انجمن اسالمی دانش آموزان خراسان و دفتر روابط عمومی و نشریه اش 
)نگاره( می گذراندیم و او همزمان درگیر کار روزنامه بود. روزی جواد آقای صبوحی 
عزیز، مرا به ساختمان روزنامه برد؛ دفتری که اتاق-اتاق بود. در اتاق گروه فرهنگی. 
مرد خوش چهره و خندان عینکی، جلو پایم بلند شد. »جواد« من را به او معرفی 
کرد. شاید اول تابستان سال 75 بود. مرد عینکی خندان که گویا مدیر یا دبیر گروه 
فرهنگی بود، بنا داشت تا مصاحبه ای انجام دهد و از بخت خوبم، پشت سرش 
کتابخانه ای بود که »خبر« استاد شکرخواه و »روزنامه نگاری« جلد سبز مرحوم 
معتمدنژاد روی آن بود. به آن ها اشاره کردم و او همان  جا کتاب ها را به من داد )که 
البته دومی را هنوز هم دارم( و صحبتمان رفت به کتاب و کتاب خوانی و پیشنهاد 
او )که جواد، قبلش پخت و پزش را کرده بود( اینکه بروم سخنرانی های فکری آن  
ســال ها را پوشــش بدهم؛ برنامه هایی پرچالش که عمدتاً بر کشاکش های میان 
تفکرات پلورالیستی عبدالکریم ســروش و ایده قبض و بسط تئوریک شریعت 
او و منتقدانش متمرکز بود. یکی-دو ماه بعد، شــروع ســال تحصیلی بود و من، 

دانش آموز منتظر کنکور سال چهارم دبیرستانی.
این  بار دبیر گروه به توصیه مسئول صفحه دانشجو، پیشنهاد وسوسه کننده تری 
داد؛ بروم به اردوی دانشجویان ورودی سال اولی دانشگاه فردوسی مشهد و از آنجا 
گزارش بگیرم! برای یک دانش آموز کنکور که پذیرش در دانشگاهی معتبر، یک 
هدف است، نشست و برخاست با دانشــجویانش هم حتماً جذاب است. اول 
مهر بود و مشهد سرد و اردوگاه برگزاری اردو هم خارج شهر. رفتم و با وجود سرما 
گزارشی آوردم به روزنامه و چاپ شد. با عکس خودم در حال مصاحبه و این همان 

لحظه ای بود که احتماالً مسیر بی بازگشت زندگی را برای من رقم زد.

دوم

دبیر گروه فرهنگی، چون جزو عناصر پیشرو بود، به تهران رفت تا برای نخستین 
 بار در ایران، چاپ همزمان یک روزنامه را به اجرا درآورد. آن  هم نه از مرکز به استان ، 
بلکه برعکس. و رضا مقدسی در این پروژه خوش درخشید. 4-3سال بعد که قصد 
رفتن به تهران کردم، او به همراهی دکتر حسین انتظامی )که ایشان هم از طراحان 
چاپ همزمان در تهران بود( به روزنامه تازه تأسیس جام جم رفته و در جام جم دبیر 
گروه اجتماعی بود؛ این می شــود حدود ســال  های ۸2-۸1. من به جام جم رفتم و 
خبرنگار حوزه شهری گروه او شدم. آن  هم پس از انتخابات جنجالی شورای شهر 
آن  سال. آقارضای مقدسی، حاال مسئول راه اندازی خبرگزاری مهر هم شده بود و 
همزمان به آنجا هم رفت و آمد می کرد. یادم هست روزی به نمازخانه سرد جام جم 

که در طبقه باالی کاذب ساختمان ســاخته شــده بود، رفته بودم. او داشت نماز 
می خواند، به او اقتدا کردم. نمازش که تمام شد، برگشت و با عصبانیتی که تا آن 
 روز ندیده بودم گفت نمازت را باید ادا کنی و دیگر هیچ  وقت این  کار را نکن! او هیچ 
 وقت در تأیید و رد نوشته ها، خبرها و گزارش ها تا بدین حد سخت گیری نمی کرد، 
اما این  بار با غضب سخن می گفت و این شد آخرین بار، برای تمامی 15-14سال 

بعدی که او راهنما، استاد، رفیق و مشاورم بود، در کار و زندگی.

سوم

دکتر رضا مقدسی، کارشناسی تاریخ خوانده بود و ارشد روزنامه نگاری و از اواسط 
مســئولیت در خبرگزاری مهر، ســودای دوره دکترا داشــت در چارچوب مباحث 
مربوط به پدافند غیرعامل رسانه ای؛ یک جریان شناس فرهنگی و سیاسی ایران 
معاصر که بر شبکه ارتباطات میان فردی بسیار مسلط بود و گرچه بیشتر در حوزه 

سیاست به مرور، غوطه ور شده بود، اما هیچ  گاه تاریخ و سینما را رها نکرد.

هیچ  وقت در تمامی کمتر از سه دهه ای که او را می شناختم، بیکار نبود؛ حتی در 
آن روزهایی که از همشهری کنار گذاشته شده بود و در اتاق یکی از ساختمان های 
اقماری روزنامه ایران می نشست، یا اوقاتی که دوره مسئولیتش در مهر به پایان 
رسیده و در یکی از ساختمان های اقماری معاونت مطبوعاتی بود و یا اواخر عمر 
شریفش که در بیمارستان سپری شد. در همین بیمارستان بارها در مورد رساله 
دکتر ایش حرف زدیم؛ چارچوب مفهومی و مدل کار، مرور ادبیات و پیشینه، روش 
تحقیق و... و چقدر ذوق داشت که از روی تخت بلند شــود و به خانه برود و کار را 
تمام کند. همین االن هم که این سطور را می نویسم باز بغضم می گیرد که چگونه 
با آن حال زار و نزار و صورت زرد و دست چوب شده اش، با حرارت حرف می زد که 
برای رسانه چه باید کرد. یک بار، یک مقام مسئول فرهنگی ارشد به عیادت آمده 
بود؛ من نتوانستم در اتاق بمانم، چرا؟ چون دست او را گرفته بود و به حرمت خون 
دوست شهیدش در جبهه، وی را قسم می داد که از تسامح و سهل انگاری دست 
بردارد؛ آن  قدر پرحرارت که گویی پشت صندلی اتاقش نشسته و در حال نوشتن 
سرمقاله  ای اســت. گفتم ســرمقاله... به یاد دارم که چقدر به نوشتن عالقه مند 
بود و چه میزان مقاالتی که در این سال ها، برای قدس، جام جم، همشهری، مهر، 
صبح نو، ایران و... نوشته بود و نام او بر آن ها نبود و در همه آن ها، دو اصل را حتماً 

مراعات می کرد: اول ادب و نزاکت و اخالق را و دوم صراحت و نکته بینی و نقد را. 

دقیق یادم نیست که چند روز در بستر بیماری بود؛ وقتی سحر 13 بهمن 9۶، تقریباً 
کار تمام شده بود و خودم را به پیکرش رساندم، همه خاطرات، خطرات، خنده ها، 
بحث ها و... که میانمان در البه الی سال های کار و دوستی گذشته بود، مرور شد. 
به اینکه از قدس تا انتها، او چقدر سربلند زیســت، محبوب بود و کاردرست. به 
اینکه آرزو داشــت با لباس خادمیاری حرم رضوی )که به همت روزنامه قدس در 
دوره مدیریت برادرم آقای ایمان شمسایی به او اهدا شده بود(، ولو شده است یک 
 بار به حرم مشرف شود که نشد. به اینکه برای »صدرا«یش و دختران عزیزش چه 
برنامه های بلندی داشــت و دیگر نمی توانســت روی زمین، آن ها را پی بگیرد و از 
آسمان باید به آن ها و ما نگاه و برایمان دعا کند. به اینکه دیگر نیست... نیست تا 
با او به شور و مشورت بنشینیم و از سالمت نفس و صالبتش ایده و قوت بگیریم. 

خدایش بیامرزد... . 

مردی که هیچ وقت بیکار نبود
یادداشتی درباره یک استاد، مشاور و دوست همیشگی روایت 

رفتگان



1111
 ســــــــه  شــــــــــــــنــــــبــــــه 20 دی 1401

»قدس آنالین« به عنوان یک پایگاه خبری چند 
سالی است که در کنار دیگر رسانه ها و در کنار 
روزنامــه قدس، مشــغول به فعالیت اســت؛ 
رسانه ای که بیش از ۱۱ سال پیش در مجموعه 
مؤسسه فرهنگی قدس، به ســردبیری »علی 

هاشمی« شروع به کار کرده است. 
علی هاشمی پیش از آن، مدیر روابط عمومی 
روزنامه بود؛ کم حرف و ساکت؛ اما خالق و مدیر. انتشار۱0 هزارمین 
نسخه قدس، بهانه ای شد تا با او از شــکل گیری قدس آنالین بگوییم و 

بشنویم. 

  قدس آنالین از چه سالی شروع به کار کرد؟
مطالعات شکل گیری قدس آنالین از ســال های ۸۸، ۸9 شروع شد. جلساتی 
با دست اندرکاران و کسانی که تجربه کار در خبرگزاری داشتند برگزار کردیم؛ 
و جلساتی را با کسانی که به لحاظ فنی با روزنامه های الکترونیک آشنا بودند 
و همچنیــن گفت وگو ها و هــم فکری های فراوانی کــه با همــکاران خودمان در 
 این زمینــه برگــزار کردیم. روز هــای متمــادی روی نســخه های مشــابهی مثل 
جام جم آنالین، همشهری آنالین، جوان آنالین و... تحقیق و بررسی داشتیم. 
نتیجه اش این شد که طرحی را در سال ۸9 تقدیم هیئت مدیره مؤسسه کردیم 
که منجر به راه اندازی قدس آنالین شد. استارت آزمایشی کار در تیرماه سال 

1390 زده شد.

  آیا قدس آنالین از ابتدا به همین شکل بود؟ منظورم این است که با همین تعداد 
از سرویس های خبری و با همین موضوعات و بحث های امروزی شروع به کار کرد؟

همان طور که قبالً هم گفتم ما کار در قدس آنالین را با ســه نفر از همکاران شروع 

کردیم و با این تعداد نیرو همه هدف ما این بود که بتوانیم برای همه ســرویس ها 
تولید محتوا داشته باشیم. خب بر این اساس آن ابتدا، تعداد سرویس ها معدود 
بود. چون با این تعداد نیرو نمی شد بیش از این کار کرد. سرویس های قدس آنالین 
تقریباً همان ســرویس های روزنامه مکتوب بود؛ ضمن اینکه در پایان شــب هم 

مطالب تولیدی روزنامه را در قدس آنالین منتشر می کردیم.

  بازخورد اخبار کدام یک از سرویس ها بیشتر بود؟
عمدتاً مطالب تولید در فضای آنالین بازخورد بیشتری داشت ولی به صورت 
خاص موضوعات ورزشی بیشــتر مورد توجه بود. جواد رستم زاده همزمان با 
مسئولیت ســرویس ورزشــی روزنامه با آنالین هم همکاری داشت و مطالب 
تولید ایــن ســرویس را بر عهــده داشــت. بعــد از آن ســرویس های سیاســی، 
اقتصــادی در رده های بعــدی قرار داشــتند و مخاطب توجه بیشــتری نشــان 

می داد.
ولی از آنجایی که به هر شــکل روزنامه قــدس و قدس آنالین به آســتان قدس 
وابســته بــوده و هســت همــه ســعی مــا ایــن بــود کــه مطالــب ســرویس های 
فرهنگی مــان را هم پــرورش بدهیم و حفظ بکنیم؛ به این شــکل کــه کارمان را 
هر روز صبح با یکی از احادیث امام رضا)ع( شروع می کردیم که همین قضیه 

خیلی مورد توجه مخاطبان قرار داشت.

  تا چه سالی مسئولیت قدس آنالین را بر عهده داشتید؟
من تا سال 94 مسئولیت قدس آنالین را به عهده داشتم و بعد از آن، با تغییراتی که 
در مدیریت روزنامه اتفاق افتاد، دوستان دیگری عهده دار این مسئولیت شدند. 

  از همان ابتدا معلــوم بود قدس آنالین قرار اســت به چه شــکل حرکت کند تا 
از بقیه سایت ها و پایگاه های خبری پرشــماری که در فضای مجازی وجود دارد، 

متمایز باشد؟
هدف گذاری نهایی ما چندگانه قدس آنالین بود. قرار بود قدس آنالین پیشانی 
روزنامه قدس، برای حرکت به سمت اتفاقات نو در عرصه رسانه باشد. طبیعتاً 
در اولین قدم، قرار بود به سمتی حرکت کنیم که قدس آنالین بتواند به عنوان 
یک خبرگزاری بــه فعالیــت ادامه بدهــد کــه در بخش هایی بــه توفیقاتی هم 

رسیدیم. 
مثالً با توجه به ظرفیت باالیی که مؤسســه در حوزه استان ها و شهرستان ها 
داشت استان هایی مثل ایالم، قم، گیالن و... به شدت فعال شدند و در لحظه 
اخبار منطقه ای شــان را منتشــر می کردند؛ ضمن اینکه قدس آنالین عربی را 

هم راه اندازی کرده بودیم و به افق های تازه ای رسیده بودیم.

  با رشد فزاینده فضای مجازی، چه آینده ای برای سایت های خبری پیش بینی 
می کنید؟

همــه این هــا بــه آینــده اینترنــت بســتگی دارد کــه اگــر آینــده اینترنــت هــم 
بــه همیــن شــکل ادامــه پیــدا کنــد، طبیعتــاً رســانه های مکتــوب و ســایت های 
خبری شــان دیگر جایــی در بین دهــه هشــتادی ها نخواهند داشــت. اگــر در به 
 همین پاشــنه بچرخد، رســانه های مکتوب هم بایــد همه حرفشــان را در فضای 

مجازی بزنند.

جایی برای
 آینده 

چگونگی شکل گیری قدس آنالین 
به روایت »علی هاشمی«  اولین مسئول آن

تکتم بهاردوست 

گفت و گو
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روایت های
خبرنگاری

رؤیا های بیگانگان بد سرشــت و دشمنان بدســگال این بوم و بر البته که 
به کابوس پریشــان بدل و تعبیر خواهد شــد. درســت اســت که همه ما 
خاطره هایی فراموش ناشــدنی داریم از لرزیدن ناگهانی دل های ایرانیان 
بــرای ایرانیان، چنــان لرزیدنی کــه قله هــای مهربانــی را روشــن و بیدارتر 
می سازد. چنان بیداری ای که جاری شدن گدازه های عشق و نوع دوستی 
ما  حتی زلزله ها را به تعظیم وادار کرده. مراقب باشیم مبادا چینی نازک 

خاطر مهربان ایرانیان ترک بردارد.
آن سال، آن روز پیش ازظهر، یعنی ساعاتی پس از حادثه، خبردار و فوری 
راهی شدیم. مشهد-بم؛ هزار و 100 کیلومتر. طلوع فجر روز بعد رسیدیم. 
تا شب نشده، هر چه گذشت، بماند در اوراق و سطور روزنامه های همان 

ایام.
شب که شــد خســته و کوفته، ذهن و دیده و شــنیده ها لبریز از حیرت و 
سوختن، چه ســوختنی؛ این، شــب دوم بعد از حادثه زلزله است. آقای 
ارباب زی عزیز پذیرفت به جای اســتراحت توی ویرانه های مهیب شــب 
شهر زلزله زده، هم بیدار با زنده یاب ها و بازماندگان عزیز از دست داده و 
عزیز گم کرده باشیم و برویم در شهر چرخ بزنیم بلکه مثل همه لحظه های 

روزی که گذشته سراغ یکی دیگر را بگیریم و اسیر قصه ای تازه شویم.
تا ندیده و نبوده باشید؛ شب شهر ویران و قیرفام و تنیده با ناله های داغ 
آدم ها و جیغ شغال ها و کفتار ها و لولیدن سارقان وحشی تر از گرگ سانان 

را نمی توانید تصور کنید، بگذریم. ساعتی گذشت.
بس که تاریکی و ســکوت ســهمگین، بیشــتر و بیشتر می شــد به تصور 
اینکه داریم از شهر خارج می شویم؛ قصد کردیم، برگردیم که سیدحمید 
هاشمی در آن دورتر ها بوته بزرگ آتشی بی قرار دید. پس ما پیش راندیم 
تا برسیم به آتش. زبانه های عزادار آتش بر سر و سینه می کوفتند، به باال و 
باال می شتافتند تا گم شدن تا فقط بماند آن پیرانه حزین و برق ستاره های 

غلطان بر گونه های ایران بانو و ما و این قاب مهاجم و دل شــب و آه و داغ 
ایران بانو. او به زبان محلی می خواند و می گریست. پیرزن انگار داشت با 
یکی حرف می زد. ساعتی گذشت تا توانستم بپرسم و ایران بانو توانست 

داستانش را بگوید.
پرسیده بودم مادرجان چی شده، خدا بهتون صبر بده با کی دارید حرف 

می زنید؟
ایران بانو همان طور نشســته کنار آتش؛ به پهنه پیش روی ما اشــاره کرد 

و به سخن آمد:
»اینجا، همین خرابه ها تا همین دو روز پیش محله ما بود مادرجان. دارم 
بهش میگم آخه من جواب اینا رو چی بدم به خودش قسم رفیق نیمه راه 
نبودم. میگم قربان حکمتت چــرا آخه من بمانم این ها زیر آوار باشــند؟ 

این هم شد عاقبت؟«
ایران بانو با حوصله به جای جای محله اشاره می کرد و خانه های دختران و 
پسران، برادر ها و خواهر هایش و فرزندان آن ها و عروس و داماد هایشان و 
همسایه ها را نشان می کرد. با اسم و خاطره های تلخ و شیرین. گاه بغض 
می کرد گاهی شاد می شد لبخند هم می زد. در آخر اما داستانی مفصل 

از مهربانی محله گفت.
اهالی محله، ایران بانو را یک روز حســابی غافلگیر می کننــد؛ آن ها پولی 
جمع کرده، بلیط گرفته و مبلغی هم برای خرج راه و اقامت تدارک دیده اند 
تا او به سفری که بزرگ ترین آرزویش بوده برود. پیرزن عازم می شود حتی 
یک روز پیش از بازگشتش به بم، اطالعات هتل به ایران بانو خبر داده بود 

محله را برای روز رسیدنش به خانه، چراغانی کرده اند.
ایران بانو یک روز بعد از زلزلــه به بم و خانه و محله آمده بود با ســوغاتی. 

چمدانی پر از مهر و تسبیح از جنس تربت امام حسین)ع(.

ایران بانو کنار آتش 
همه ما خاطره هایی فراموش ناشدنی داریم از لرزیدن ناگهانی دل های ایرانیان برای ایرانیان

  ناصر عالقبندان
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سال های ابتدایی دهه ۸0 بود و کم کم روزنامه ها از حالت 
رسمی و خشکی که داشــتند، خارج می شدند. نسل 
جدیدی در کشور به سن نوجوانی و جوانی رسیده بود که 
درخواست ها و مطالباتش با نسل پیشین، تفاوت های 
بنیادی داشت. از طرف دیگر سلیقه این نسل با سلیقه 
نسل پیشین متفاوت بود. اینترنت در حال گسترش در 
فضای جامعه بود و دیگر ارتباطات وارد شکل و موقعیتی 
جدید شــده بود. به همین دلیل روزنامه ها و نشریات 
بدون رنگ و لعاب و با مصاحبه های مطول و سوژه های 

کلی و تکراری، برای مردم به خصوص جوانان مطلوب نبود. 
در این دوره، توجه به جذب مخاطبان جوان به یک دغدغه در میان رسانه ها 
تبدیل شده بود، ضمن اینکه به میان آمدن چندین رسانه جدید در فضای 
بعد از دوم خرداد، رقابت میان مطبوعات برای گرفتن سهم خود از مخاطبان 
جدید را جدی کرده بود. تجربه های موفقی در فضای مطبوعات مانند »ایران 
جوان« و »همشهری جوان« هم رسانه های مکتوب را به این نتیجه رسانده 
بود که برای ماندن در فضای رقابت، چاره ای جز دست کشیدن از سلیقه های 

عصا قورت داده، ندارند. 
در همین دوران بود که روزنامه قدس هم تصمیم گرفته بود، وارد این فضای 
جدید شود. مدیرمسئول و سردبیر وقت روزنامه آقایان سید جالل فیاضی و 
محمدهادی زاهدی به درستی تشخیص داده بودند که قدس هم برای ماندن 
در این رقابت نیاز به این دارد که حداقل در برخی صفحات با تغییر لحن و  نگاه 

به صورتی جوان پسند، مخاطبان را جلب و جذب کند.
برای این منظور، جلساتی برگزار شد و از من که در آن زمان خبرنگار گروه 
سیاسی روزنامه بودم، خواسته شد برای راه اندازی ویژه نامه ای برای نسل 
جوان ونوجوان کــه به صورت ضمیمه هفتگی منتشــر می شــد، طرحی 
بنویسم. در آن زمان روزنامه، صفحه ای هفتگی برای کودکان هم داشت 
که قرار شــد این صفحه در ویژه نامه جدید وارد شود. طرح تصویب شد 
و قرار شد من از گروه سیاسی، منفک شــوم و به عنوان معاون دبیر گروه 
اجتماعی، امور ضمیمه را پیگیــری کنم. برای ویژه نامه یکــی از نیروهای 
خــوب و خوش قلــم روزنامــه یعنی زنــده یــاد مریم زنگنــه هم به گــروه ما 
منتقل شد و به همراه گروه دیگری از همکاران جوان و خوش قلم روزنامه، 
نخســتین شــماره های ضمیمه جدید که نام »جاده« را به خــود گرفت، 

منتشر شد.
شــاید صحبت کردن از موفقیت این ضمیمه از قلم من که مســئولیت آن 
را برعهده داشــتم، صورت خوشی نداشته باشــد اما واقعیت این است که 
موفقیت »جاده« بیشــتر از اینکه به مســئول آن برگردد به قلم همکاران و 
دلسوزی آنان برمی گشت. برخی از همکاران به صورت پیگیر، سوژه های جدید 
و جذاب را شکار می کردند و به ما می دادند، از وقت استراحت خود می زدند و 
سعی می کردند برای مطالب ضمیمه وقت بگذارند. مهم ترین عامل موفقیت 
»جاده« به اعتراف همه خوانندگان و همکاران، قلم زنده یاد مریم زنگنه بود که 
به یک برند برای روزنامه قدس تبدیل شده بود و خوانندگان آن زمان روزنامه، 
مطالب او را پیگیرانه می خواندند. او چند سالی است که این جهان فانی را 
ترک کرده و به دیار جاودانگی سفر کرده است و جا دارد به روح بلندش درودی 

بفرستیم و جایش را خالی کنیم.
به یاد دارم در صفحه کودکان که با پیگیری مهرداد طبســی عزیز، منتشــر 
می شد؛ مســابقه ای برای کودکان گذاشتیم و قرار شــد به برندگان جایزه ای 
بدهیم. روزی که قرار شــد برنــدگان را انتخاب کنیم، از مدیرمســئول دعوت 
کردیم در مراسم قرعه کشی شرکت کند. حجم انبوه و خیره کننده نامه هایی 
که به جاده رسیده بود، موجب شگفتی آقای فیاضی و همه همکاران تحریریه 
شده بود. باورمان نمی شد که از دورترین روستاهای آذربایجان تا سیستان 
و بلوچستان برای مسابقه، نامه برســد. به هرروی »جاده« اتفاق مهمی در 
تاریخ روزنامه قدس بود که البته در دوره های بعدی به دالیلی ادامه نیافت و 

حیف شد. 

آذر ماه سال 91چند هفته مانده به پایان سال 2012 میالدی یکی از داغ ترین خبرهای دنیای رسانه های 
زرد و سرگرمی بسیاری از نقاط دنیا موضوع پایان جهان بود.

بر اساس باور »مایاها« و برخی از پیشگویان قدیمی در سال 2012 میالدی عمر جهان باید به پایان 
می رسید و همین باور اساطیری موجب شده بود ماه ها و هفته های پایانی این سال صحبت از مرگ 

و فناپذیری انسان بیشتر از هر زمان دیگری باشد .
بر همین اســاس تصمیم گرفتیم ما هم در روزنامه قدس کاری در این حوزه انجام دهیم، اما از 
آنجایی که مصداق عینی مرگ چیزی جز جسد اموات نیست و تنها جایی که مردگان دور هم 
جمع می شوند آرامستان یا همان قبرستان است، ناگزیر باید سری به این محل می زدیم و چون 
گزارش های تصویری و مکتوب بیشماری با همین موضوع در رسانه های مختلف منتشر شده، 

ملزم به انجام کار متفاوتی بودیم تا به اصطالح اهالی رسانه دیده شود.
حسین کامشاد به عنوان عکاس انتخاب شد و پس از همفکری اولیه مقرر شد او از زمان ورود یک جسد به سردخانه تا 
لحظه تدفین را عکاسی کند، البته همان گونه که گفته شد گزارش تصویری غسالخانه چیز تازه ای نبوده و نیست و تنها 

تفاوت این دست گزارش ها زاویه نگاه عکاس به سوژه است، اما در کلیت ماجرا تغییری ایجاد نمی کند .
در مدت نزدیک به دو هفته ای که حسین کامشاد با وسواس مثال زدنی خود مشغول عکاسی بود، من تنها باید یک کار را 
انجام می دادم که آن هم فکر کردن راجع به اینکه چگونه باید گزارش نهایی را تهیه کنم، اما روزها می گذشت و من همچنان 

مثالً در حال فکر کردن بودم.
عکس ها آماده شــده بود و همان گونه که انتظار می رفت فوق العاده بودند و همکارم به بهترین نحو کارش را انجام 
داده بود، ولی من به هر ایده ای می رسیدم، می دیدم در گذشته به همان روش یا روش مشابهی کار شده و دوباره به 

نقطه صفر برمی گشتم.
سال های قبل از آن چندبار با غسال ها گفت وگو کرده بودم، ولی برای آنکه دوباره در همان فضا قرار بگیرم یک بار دیگر راهی 
بهشت رضا شدم و با چند غسال زن و مرد هم صحبت شدم، دیدم هر حرفی که بخواهم بزنم آن ها بهتر از من زده اند و 

همین موضوع بیشتر سردرگمم می کرد که چکار باید بکنم.
یک هفته دیگر هم گذشت و حسین کامشــاد پیگیری های روزانه اش ادامه داشــت، خالصه اینکه به این نتیجه 
رسیدم که بهترین کار این است که من کمتر حرف بزنم و عکس ها و غسال ها پیامشان را برسانند و همین تصمیم 
زمینه ساز شکل خروجی گزارش شد، گزارشــی در چهارصفحه که یک صفحه جلد بود دو صفحه میانی گزارش 

تصویری شامل ورود میت به سردخانه و غسل و کفن و تشییع و تدفین و صفحه آخرگفت وگوی غسال ها بود.
سرانجام، فکر کردن های چند هفته ای تمام شد و وقتی حسین کامشاد و برخی از همکاران تمام متنی را که نوشته بودم 

دیدند تعجب کردند چرا که کمتر از 300 کلمه برای دو صفحه میانی به عنوان متن زیر هر عکس نوشته بودم.
نزدیک روزهای پایانی آذرماه 91 چهار صفحه آماده شد و پس از یک ساعت بازی با کلمات و واژه ها به همراه چند نفر از 

همکاران تیتر »خداحافظ دنیا« انتخاب شد و صفحات راهی چاپ شدند و ما راهی خانه ...
ظهر روز بعد مانند تمام روزهای تکراری پس از انتشار مطالب و در حالی که فکر می کردیم درنهایت چند پیام تشکر و اندکی 
هم انتقاد دریافت خواهیم کرد، خانم جاودانی یکی از همکاران واحد روابط عمومی وارد تحریریه شد و با لبخندی از سر 

ذوق گفت شهر را به هم ریختید باز! تلفن های روابط عمومی مدام اشغال و بانک پیام ها در حال منفجر شدن است...
چند روز به همین منوال گذشت و به گفته همکار واحد روابط عمومی چند ده هزار پیام دریافت کردیم. تماس های زیادی با 
روزنامه گرفته شد، بخش اندکی از پیام ها )حدود 2هزار پیام( را پرینت گرفتیم. پیرمردی نوشته بود پس از خواندن مطالب 
زیر عکس ها یک لحظه احساس کردم خودم داخل آن کفن هستم و دست خالی از دنیا می روم برای همین بچه هایم را 

جمع کردم و اموالم را تقسیم کردم .
شهروندی نوشته بود سال ها بود با برادرم قطع رابطه کرده بودم با خواندن خداحافظ دنیا ناخواسته تلفن را برداشتم و به 

برادرم زنگ زدم واقعاً دنیا ارزش یک لحظه دوری از عزیزان را ندارد.
برخی از پیام ها باورش برای ما هم سخت بود. یکی نوشته بود هر کار خالفی که فکرش را بکنید کرده ام اما پس از دیدن این 
گزارش ساعت ها به عواقب کارم فکر می کردم و در نهایت توبه کردم... یکی از مخاطبان نوشته بود کاش هر چند ماه یک بار 
از این گزارش ها منتشر کنید تا برخی از ما یادمان نرود هیچ چیز این دنیا ابدی نیست و در نهایت باید با نتیجه اعمالمان 

روبه رو شویم و آنجا مقام وثروت ما هیچ اثری ندارد.
خالصه اینکه جمله »آی آدم ها کفن جیب ندارد« در خاطر بسیاری از خوانندگان ما مانده بود و جمالت کوتاهی 
که زیر هر عکس نوشــته بودیم بهانه ای شــده بود برای ســر باز کــردن بغض تعدادی از شــهروندان تا حالشــان 

متحول شود.
بازتاب گسترده این ویژه نامه بیشتر و بیشتر شد و حتی یکی از شبکه های تلویزیونی هم مستندی با حضور حسین 
کامشاد تهیه کرد و گویی همان کم حرفی خودخواسته ما و نوشتن چند جمله زیر هر عکس به خواننده ها فرصت 
داده بود خودشــان جمالت بیشــتری در ذهنشــان مرور کنند. آنچه نوشــته بودم حرف های ســاده ای بود که بارها 
شــنیده ایم. اینکه در ایســتگاه مرگ زر و زور به کمک آدمی نمی آید، آنجا همه آدم ها فارغ از تمام تعلقات دنیایی 

یک نام مشترک دارند؛ »جسد«.
پس ای کاش یادمان نرود برای آنکه همان جسدمان هم مورد احترام باشد، باید امروز که زنده ایم به انسان بودنمان فکر 

کنیم، فارغ از زورمند بودن یا هر چیز دیگری...

داستان خداحافظ دنیا یادی از جاده
   علی محمدزاده   آرش شفاعی
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شاید کار یک روزنامه نگار این نباشد که با بچه های تحریریه و همکاران 
خدمات بیفتــد دنبال کارهــای خیری که خــارج از حیطــه کار حرفه ای او 
است. اما خب، حالت که خوب باشد هر کاری از دستت برمی آید و این 
همان چیزی اســت که در طول نزدیک بــه 1۸ ســال کار در روزنامه قدس 

بارها و بارها شاهدش بودم.
روزنامه قــدس دیرزمانی بــرای بچه هــای تحریریه و ســایر بخش ها مثل 
خانه و خانواده بوده و همین حس و حال هم ســبب می شد کارهایی در 
ایــن روزنامه انجام شــود که حــاال دیگر فقط خاطــره اش را می شــود برای 
مطبوعات چی ها تعریف کرد! از پیدا کردن خانواده کســانی که ســال ها 
دنبال گمشــده های خود بوده اند تا روضه گرفتن و شله مشهدی دادن و 
رفتن به روســتاهای دوردســت برای پیدا کردن مردمانی که عشق زیارت 

امام رضا)ع( در دلشان کهنه شده و به آرزویشان نرسیده بودند.

میانه های دهه90 و شــاید ســال 94 یــا 95 بود که با دوســتان بــه این فکر 
افتادیم، برویم روستاهای همین اطراف مشهد و کسانی را پیدا کنیم که 
مدت هاست آرزوی زیارت امام رضا)ع( بر دلشان مانده است؛ یا اصالً به 
پابوس آقا نیامده اند و یا آخرین بارش را یادشان رفته است. از پا افتادگانی 
که کسی نبود دست آن ها را بگیرد و به زیارت بیاورد و هر سال در ایام دهه 
آخر ماه صفر، حســرت زیارت امام رئوف بر دلشان می ماند در حالی که 

شاید ۶0-50 کیلومتر هم با حرم آقا بیشتر فاصله نداشتند.
ایــن یکــی از کارهایی بود کــه در آن ســال ها قرار شــد بــرای دهــه آخر ماه 
صفر انجــام دهیم. بــا این فکــر و نیت کــه باالخره مــا در روزنامــه قدس، 
کارگــر و نانخور امام رضا)ع( هســتیم و اگــر می توانیــم کاری بکنیم تا دل 
 آقایمــان شــاد شــود و چــه کاری بهتــر از آوردن دل های عاشــق بــه دیدار 

موالیشان. 
چند خیّر از بین همکاران پیدا کردیم برای هزینه های ایاب و ذهاب و پذیرایی 
از زائــران. خود بچه ها هــم خیلی کمک کردنــد و روزنامه هم همراهــی کرد و 
بودجه ای فراهم شــد در حالی که زمان زیادی به اصطالحِ ما مشــهدی ها تا 

»چهل وهشتم« باقی نمانده بود.
پیشنهاد روستای »سیج« را »مهدی شادکام« داد. خدا حفظش کند. یکی 
دو سالی است که بازنشسته شده اما آن سال ها برای ما در تحریریه، چای 
قندپهلو می آورد و ما صدایش می کردیم »مادر شادکام« از بس که مهربان 

بود.
چون راه دور بود و ماشین های روزنامه هم درگیر کارهای روزمره بودند، شادکام 
داوطلب شد پیکانش را که به آن لقب »رخش امام رضا)ع(« داده بود بردارد 
و بزنیم به دل رشته کوه هزارمسجد. انصافاً هم این پیکان با این که گرد پیری 
بر چهره اش نشســته بود اما همچنــان مرکب رهــواری بود و همانــی بود که 

صاحبش می گفت. 
یکی دو تا از دوستان ازجمله »محمد هرمزی« و »محمد غالمی« هم همراه 
شدند و چهار نفره راه افتادیم به سمت روستای سیج در ۶0 کیلومتری مشهد 

و در دل رشته کوه هزارمسجد. از راه پر پیچ و خم روستا و سد کارده که گذشتیم 
وارد طبیعت بکر هزارمسجد شدیم و پس از دو ساعت طی مسیر از مشهد، 

به روستای »سیج« رسیدیم.
روستایی که در ورودی اش نام شهید »رفیعی« عزیز می درخشد و مردم 
خونگرمش به شــهدای روستایشــان افتخار می کنند. در روستا گشتی 
زدیــم و با چند نفــر دربــاره هدفمــان از آمدن به روســتا صحبــت کردیم. 
نشــانی یکی از بســیجی های فعال را دادند. بــا همراهی او بــه دیدار یک 
خانواده شــهید رفتیم و در بین راه قرار شــد او فراخوانی در روســتا بزند و 
 کســانی که توانایی مالی یا جســمی برای زیارت امام رضا)ع( را ندارند به 

ما معرفی کند.
از روســتای ســیج که کمتر از هزار نفر ســکنه دارد 40 نفر معرفی شدند. 
بیشترشــان پیرمردها و پیرزن های ناتوانی بودند که می گفتند اگر شــما 
نمی آمدید هرگز امیدی به زیارت و پابوسی آقا نداشتیم. با اتوبوس روستا 
هماهنگ کردیم. بیشــتر زحمت ها بــر دوش آقای شــادکام بود. عجیب 
عشق و عالقه ای به این کار داشــت. روز شهادت آقا که رســید، کاروان از 
سیج به سمت مشهد راه افتاد. به حرم که رسیدند در حالی که بسیاری 
از آن ها روی ویلچر بودند و همکاران ما کمکشان می کردند، اشک ها بود 

که از چشم ها سرازیر شده بود. 
مهدی شادکام طاقت نیاورد، توی صحن آزادی و پایین پای حضرت روضه را 

شروع کرد و همه زدیم زیر گریه.
»محمدعلی رضایی« عکاس آن موقع روزنامه یک چشمش اشک بود و یک 
چشمش پشت ویزور دوربین تا این صحنه های زیبا را ثبت کند. همه با هم 
اشک می ریختیم و به اشتیاق زائران آقا که شاید برخی آخرین زیارتشان بود 

حسرت می خوردیم.
زیارت تمام شد. برای ناهار میهمان روزنامه بودند. از آن ها در ساختمان روزنامه 
پذیرایی کردیم و راهیشان کردیم به روستایشان. نمی دانید چقدر خوشحال 
بودند و چطور دعایمان می کردند. واقعــاً روز زیبایی بود. یکــی از زیباترین و 

معنوی ترین روزهای زندگی.

راســتش هر کســی از دوران کار حرفه ای اش خاطراتی دارد و لحظه هایی که 
حاضر نیست آن ها را با هیچ چیز عوض کند. برای من و تعدادی از دوستانم آن 

روز یکی از همین لحظه های به یادماندنی بود. 
ماجرای زائران ســیج به اینجا ختم نشــد، مهدی شــادکام از ســال های بعد 
خودش تنهایی میاندار شد. کمر همت بست و هر سال این زائران را در شب و 
روز شهادت امام رضا)ع( از سیج به مشهد می آورد. گاهی در خانه خودش از 
آن ها پذیرایی می کرد و گاهی هم که تعدادشان زیاد بود حسینیه ای می گرفت 

و اسکانشان می داد. 
خدا خیرش دهد آقا مهدی شادکام را و به تنش که مدتی رنجور بود، سالمتی 

عطا فرماید و توفیق خدمتگزاری همیشگی به امام رئوف و زائرانش.

شاید این آخرین زیارتشان بود ...

  سید مصطفی 
حسینی راد

روایت های
خبرنگاری
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یاد اواسط آبان 1375 به خیر. نخستین آزمونی که آقای »یوسفعلی منیری« از من گرفت. از 
من خواست مطلبی بنویسم دستنویس؛ موضوعش اجتماعی بود. همان ویرایش »مزاحم 
تلفنی« بــود که من را به روزنامه ســنجاق کرد و شــدم یکی از دوســتان یکــدل »قدس«. اول 
آذر بود که من هم خبرنگار قدس شــدم. همراه آقایان »سعید کوشــافر«، »امیر روحپرور«، 
»محمدرضا خادم حضرت« »عباس مشکوه رضوی«، »حسن کدخدای عرب«، »محمود 

صادقی« و... . 
چه زود گذشت، روزهایی که با هم کارآموزی و آفیش خبری می رفتیم. اگر مساعدت مهندس 
»جالل فیاضی«، »محمد ابراهیمی« و »علی هاشــمی« نبود، ما جزو تحریریه ثابت قدس 

نمی شدیم.
هنوز مصاحبه با قدیمی ترین اسیر جنگ ایران و عراق را به خاطر دارم. استقامت خلبان آزاده سرلشکر »حسین 
لشگری« چقدر شیرین بود، دیدار و آفیش های خبری آیت هللا طبسی، تولیت فقید آستان قدس رضوی، تنظیم 

خبرهای نمازجمعه به امامت مرحوم آیت هللا عبادی و... .
روزهایی که به اتفاق ســعید کوشــافر »رواق« به صفحات قدس اضافه شــد را به یاد دارم؛ هنوز هم عطر آستان 
قدس رضوی در این صفحه به مشام می رسد. »امیر رو حپرور« که به جمعمان اضافه شد، صفحه قدرت بیشتری 
گرفت. خواننده های رواق هم مورد لطفمان قرار می دادند. گاه خواننده ای از شــهری دور زنگ می زد که »گوشی 
رو بگیرین سمت حرم، می خوام به امام هشتم عرض ارادت کنم« و چه خالصانه از راه دور با امام رضا)ع( درددل 
می کردند. چهار صفحه »خط قرمز« را که به صفحات اضافه کردیم، تیراژ روزنامه هم باالتر رفت، اما در بیشتر 

از دو دهه حضورم، الی کلمات و بوی کاغذ، یک رنگی  و صمیمیت عوامل تحریریه کم نشد.
ورزشی نویسانی چون »محمدرضا خزاعی«، »محمد مهدی زاده«، »حسین  نخعی  شریف« و خیلی های دیگر... 
آه که قدس ورزشی چقدر سرآمد بود و هست. البته کار آن ها چند سالی است که توسط دوستان کاربلدی مثل 

»جواد رستم زاده« و »سینا حسینی« استمرار پیدا کرده و همچنان با قدرت پیش می تازد.
هنوز هم هر وقت یاد روزنامه می افتم محال اســت کــه از دوران مدیریت آقایان »غالمرضــا قلندریان«، »حمزه 
واقعی« و »ایمان شمسایی« به نیکی یاد نکنم. خدا رحمت کند آقایان »بشیری« و »زنجانی« و خانم »زنگنه« 

را؛ کاش این قدر زود رخت آن جهان نمی پوشیدند.
حاال که عکس های دوران خبرنگاری ام را مرور می کنم، باز هم به قدرت رسانه پی می برم.

»ســال 77 به منطقه گلشــور رفته بودیم. اهالی از نبــود راه ورود به محالتی چون گلشــهر و صاحب الزمان)عج( 
گله داشتند. از ضعیف بودن بافت شهری و خدمات رســانی به محالت کم برخوردار، از وضع نابسامان ارگان ها 
و وضعیت قبرســتان قدیمی آن منطقه. مصاحبه و گزارش من از منطقه و اهالی، شــروعی شــد برای بازگشایی 
انتهای خیابان مفتح به 100متری و ســاخت چندین بازارچه در آن منطقه و بولوار شــهید اسماعیل پور طرقی و 

ایجاد پارک بزرگ گلشور«. 
مرور عکس هایــم در دوران همکاری با قدس، شــور جوانی را در من برمی انگیزد؛ شــور قلم زدن بــرای 10هزارمین 

شماره »قدس« حتی شده با همین یادداشت کوتاه.

امروزه در عرصه اطالع رســانی و خبر، عکس، نقش 
تزئینی یا اضافی ندارد، بلکه به بخشی از خبر تبدیل 
شده است که نبود یا نقصان آن، اصل خبر را تحت 
تاثیر قرار می دهد. در نتیجــه عکس و تصویرنقش 
اعتباری دارنــد و بــه عنوان جــز تکمیل کننــده خبر 

محسوب می شوند.
بــا تعاریــف جدیــد در مفاهیــم مربــوط بــه حــوزه 
ژورنالیسم به نظر می رسد که خبر به تنهایی قادر به 
انتقال اطالعات و پیام در قالب روایی نیست و الیه ها 
و بخش های پنهان یک رویداد مغفول می مانــد، مگر زمانی که عکس و 
تصویر به خبر اضافه شود. عکس، جزو جدایی ناپذیر همه رسانه هاست. 
ســرویس های عکس، در هر رســانه ای که باشند، یکی از ســتون های آن 
رسانه هستند. در روزنامه قدس هم سرویس عکس، یکی از قدیمی ترین 

سرویس ها بوده است. 
عالوه بر این در قدس، سرویس عکس یکی از سرویس های پر رفت و آمد 
به لحاظ تعدد عکاسان خبری و مطبوعاتی طی سال های دور تا به امروز 
هم بوده است؛  دلیل آن هم حتما وســعت  نظر دبیران متعدد سرویس 
عکس در این سال ها و همکاری عکاسان دائمی و ثابت روزنامه با عکاسان 

تازه وارد بوده است.
ســرویس عکس، طبیعتا جزو نخســتین ســرویس های روزنامه بوده که 
شکل گرفته است؛ آن هم به دست اســتاد پیشکسوت عکاسی خبری 
استان و کشور آقای »محمد چرم ساز«. پس از آن در دوره های مختلف، 
شماری از فعال ترین عکاسان خبری، در این سرویس حضور داشته اند. 
»فرامرز عامــل بردبار«، »ســیدحمید هاشــمی« و »محمدرضا لطفی« 
از عکاسان پرســابقه و پیشکسوت و نیز شــهید »ابراهیم اصغرزاده« از 

جمله آن ها بوده اند. 
»علــی کریمی رســتگار«، »حســین کام شــاد«، »ســیدجلیل حســینی 
زهرایی«، »محمدعلی رضایی«، » امین خسروشاهی«، »علی عبدالهی«، 
»احمــد فیــاض«، »نیمــا نجــف زاده«، »مصطفــی عباســی«، زندهیــاد 
»محمــد خوش نشــین«، »محمــد دلکــش«،  »امیرمحمد مشــکات«، 
»بهونــدی« از اهــواز، »صــادق ذبــاح«، »بهــرام صدیــق زاده«، »فرزانــه 
پیری«، » امیر حســامی نژاد«، »علیرضا رجایی«، »علیرضا صفرزاده«، 
»متولــی زاده«، »جعفر کبوتــری«، »محمد رجبیــان«، »ایمان جنتی«، 
»فرزانه میرزایی«، »طیبه داالیی« و »محســن رضایی« جزو فعال ترین 
عکاســان همکار با قدس و قدس آنالین بوده اند و فعالیت برخی از آن ها 

همچنان ادامه دارد. 
در مشــهد و طــی ایــن ســال ها زنده یــاد »جمــال فیاضــی«، همچنیــن 
»ابوالفضــل عظیمــی«، »رســول نکویــی«، »جــواد براتــی«، » ایمــان 
ســجادی«، »کیومــرث فرســایی«، »علیرضــا صفــرزاده« و »مهــدی 
جهانگیر« و »بنت الهدی صفری « به عنوان ادیتور های عکس تا به امروز 

فعالیت کرده اند. 

قصه عکس ها

شور قلم زدن برای قدس 

  وحید بیات

   ابوالقاسم علیزاده 

واحد عکس روزنامه قدس 
اواخر دهه  ۸0
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به روایت 
عکس
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این تازه ترین عکس دسته جمعی شماری از مدیران 
و کارکنان روزنامه قدس است. عکس حوالی دو 
سال قبل، با احتیاط فراوان در روزهای کرونایی 
گرفته شده است. 
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زهره  کهندل

ســید محمدابراهیم اصغرزاده موســوی ســال 134۶ در مشــهد به دنیا آمد. 
انقالب که شد تنها یازده سال داشت. با سن کم در همه فعالیت های جهادی 
حضور داشــت. می گوینــد کوچک ترین عضــو حزب جمهوری اســالمی بوده 
است. در نوجوانی و جوانی کار مطبوعاتی را آغاز می کند؛ آن هم با روزنامه ای 
 در زادگاهش؛ روزنامه قدس. او ســال 13۶3 که به عنوان عکاس و خبرنگار به 

جبهه اعزام شده بود و حتی در عملیات خیبر مجروح هم شده بود. 

پس از پایان جنگ در رشته ســینما با گرایش تدوین در دانشــگاه هنر تهران 
پذیرفته می شــود. در همیــن اثنــا ابراهیم حاتمی کیا، ســینماگر مطــرح دفاع 
مقدس، او را برای بازی در فیلم »مهاجر« برمی گزیند. از آن پس اصغرزاده در 
چند پروژه با حاتمی کیا به عنوان بازیگر، دستیارکارگردان، برنامه ریز و مجری 
طرح سینمایی همکاری می کند. بازی او در فیلم سینمایی »مهاجر« در نقش 
محمود به یادماندنی و پس از ســه دهه هنوز هم تماشــایی است. اصغرزاده 

پس از آن کارش را به عنوان تدوینگر و مستندساز پی می گیرد.

در طول عمر حرفــه ای اش در هــر نقطه از دنیا کــه جنگــی در می گرفت و یک 
 طــرف از آن هــا مســلمانان بودنــد او بــا دوربینــش در آن جنــگ حاضــر بــود. 
بوســنی و هزرگوین نخســتین جایی بود که بعد از آغاز جنگ در شــبه جزیره 
بالکان به صورت شــخصی به آنجا رفت. کشمیر پاکستان، افغانستان، شبه 
قاره هند، جنوب لبنان و ... کشور های دیگری بودند که او برای مستندسازی 

به آن ها سفر کرده بود.

تدوین مستند »سکوت طوالنی«، که حاصل سفر او به فرانسه درسال 137۸ 
در روز های برگزاری جام جهانی فوتبال بود را در گروه »روایت فتح« انجام داد. 
این مستند پرتره ای از یک مهاجر ایرانی ساکن فرانسه است که به تماشای 

مسابقه ایران و آمریکا می رود. 
مسابقات جام جهانی فرانسه سبب می شود تا بابک که سال ها دور از وطن 
خود زندگی می کرده به ریشه خود پی ببرد. اصغرزاده در مدت دو سال و نیم 
حضور در روایت فتــح، نزدیک به چهــل برنامه مســتند تلویزیونــی را تدوین 
کرد که از این میان، کارگردانی ده قسمت از آن ها را خودش به عهده داشت. 
مجموعه هایــی نظیر »نفس هــای ماندگار«، »عطر ســیب، شــکوفه زیتون«، 
»سنگ و الماس«، »سنگ و ستاره«، »ویژه برنامه امام موسی صدر« از آثار 

او در این مدت بود.

سید ابراهیم اصغرزاده 23 بهمن 13۸0 در حالی که برای ادامه تصویربرداری 
فیلم مســتندش »کاغذ های بی جواب«، دربــاره مادر شــهدای جاویداالثر به 
خرم آبــاد می رفــت، در حادثه ســقوط هواپیمای توپولــف 154 ایــران ایرتور در 

کوههای خرم آباد به شهادت رسید. 
مســتندهای »آوای دره گلیــج« از جملــه  آثــاری اســت کــه بــه زندگــی ایــن 
 مستندســاز، پرداختــه   اســت. ایــن مســتند، روایتــی اســت از زبــان ابراهیم 
حاتمــی کیــا، پرویــز پرســتویی، ســیف هللا داد و منوچهــر محمــدی دربــاره 

شخصیت ابراهیم اصغرزاده. 

نشانی 
از ابراهیم

نگاهی به زندگی و آثار سید ابراهیم اصغرزاده 
عکاس و خبرنگار شهید روزنامه قدس 

روایت 
شهید
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»ســید ابراهیــم اصغــرزاده« را بیشــتر بــه عنــوان دســتیار ابراهیــم حاتمی کیــا 
می شناسند؛ کســی که نقش به یادماندنی »محمود« را در فیلم »مهاجر« ایفا 
کرد. جانبازی که عکاس، فیلمساز و بازیگر بود؛ یکی از هنرمندانی که مظلومانه در 

حادثه سقوط هواپیمای خرم آباد در 23بهمن 13۸0 از دنیا رفت.  
اصغرزاده کار مطبوعاتی را با خبرنگاری و عکاســی برای روزنامه قدس آغاز کرده 
بود. او با اینکه در زمان انقالب، پسر بچه بود در بسیاری از اجتماعات حضوری 
فعال داشــت. پس از انقالب و در زمان شــهید هاشــمی نژاد، کوچک ترین عضو 
حزب جمهوری اسالمی بود و در سال های آغازین جنگ، راهی جبهه و در عملیات 
خیبر از ناحیه فک مجروح شد. او پس از جنگ به مستندسازی روی آورد و آثاری 

تأثیرگذار ساخت. 
»نوشین خدامی« همسر ابراهیم اصغرزاده می گوید ابراهیم شخصیت پرجنب 
و جوشی داشت و به شدت پرکار بود. وقتی 15-14 ساله بود خودش را به جبهه های 
جنگ رســاند و ذهنی متفاوت از همســاالن خود در نوجوانی داشــت. زمانی که 
به جبهه رفت، عکاســی هم می کرد و پس از پیروزی انقالب اسالمی، فعالیتش 
در حزب جمهــوری را آغاز کــرد. او اضافــه می کند: بســیاری ابراهیم را بــه عنوان 
یک آدم فعال می شــناختند، کســی که همزمان بــا فعالیت هــای اجتماعی اش، 
مطالعات دینی و فلســفی عمیقی هم داشــت. پس از مجروحیتش در جبهه و 
پایان جنگ، وارد دانشگاه شــد و رشته سینما را انتخاب کرد. در نخستین سال 
دانشجویی اش در فیلم »مهاجر« بازی کرد و پس از آن دستیار آقای حاتمی کیا 
در »وصــل نیکان« شــد و همــکاری اش با ایــن کارگــردان ادامه یافــت. خدامی با 

بیان اینکه روزی نبوده که ابراهیم بیکار باشد، خاطرنشان می کند: این طور نبود 
که یک گوشــه بنشــیند و غر بزند، اگــر می دید جایی کم کاری شــده و نیــاز به کار 
دارد خودش دســت به کار می شــد. در چندین فیلم ســینمایی همکاری داشت 
همچون »بازمانده« ساخته سیف هللا داد، »دفتری از آسمان« پرویز شیخ طادی 
و »مــوج مــرده« ابراهیــم حاتمی کیــا. البتــه از زمان دانشــجویی بیشــتر بــا آقای 
حاتمی کیــا کار می کــرد. او اضافه می کند: در ســال های پایان عمرش، نگرشــش 
 به فیلم ســازی عوض شــده بــود و به ســمت مستندســازی گرایــش پیدا کــرد. از 
سال 75 که مستند »اندیشــه حیات« را درباره جریان تفکر امام خمینی)ره( در 
شبه قاره هند و کشمیر ساخت، این گرایش پررنگ تر شد. در همان سفر، جنگ 

کشمیر درگرفت،  مستندی در این باره ساخت و از جنگ آنجا هم عکاسی کرد.

 در پی ارتقای فرهنگ بود

خدامی دربــاره اینکه چه چیــزی در زندگی هنری ابراهیم اصغــرزاده اهمیت 
داشت و در پی چه می گشت، می گوید: او در پی ارتقای فرهنگ بود و بسیار 
دغدغه فرهنگ را داشــت. ولــع و حرص آدم ها برای کســب مــال دنیا برایش 
بسیار عجیب بود، اینکه عده ای چه راحت می توانند اخالقیات را برای کسب 
مال و قــدرت دنیوی زیر پــا بگذارنــد، اذیتش می کــرد و برایش دغدغــه روانی 
ایجاد کــرده بود چون دلســوز مردمش بود. بــه گفته او، مســئله فرهنگ برای 
ابراهیم خیلــی مهم بود، اینکه به نســل پس از خودش، ابعــاد و اثرات جنگ 
را بشناســاند. اگرچه عده ای پس از تماشــای مستند »شناســایی« به خاطر 
تلخی های زیــاد این فیلم، ابراهیــم را متهم کردند که او ضدجنگ اســت ولی 
خودش می گفت این ها اثرات جنگ اســت، حاال که جنگ اتفــاق افتاده باید 

قدر و ارزش بازماندگان جنگ حفظ شود.

 ماجرای نامه های ابراهیم به همسرش

خدامی درباره مســتند »ابراهیم در آتــش« که براســاس نامه های ابراهیــم به او 
ساخته شده توضیح می دهد: این نامه ها به اوایل ازدواج ما مربوط می شود چون 
ابراهیم همیشه در سفر بود. به یاد دارم اولین خواسته اش برای ازدواج این بود که 
من سفر زیاد می روم، می توانی تحمل کنی؟ به او گفتم من هم همراهت می آیم. 
می گفت در شرایط سخت و اوضاع جنگی نمی توانی و اذیت می شوی. این نامه ها 
به خاطر دوری در سفرهایش بود که بین ما رد و بدل می شد. اولین سفرش پنج ماه 
پس از عقدمان آغاز شد و حدود چهار ماه طول کشید. او برای فیلم »بازمانده« از 
سوی آقای داد دعوت شد و به سوریه رفت. این نامه ها مربوط به همان زمان است 
و محتوایی عاشــقانه و عارفانه دارد. من تمام این نامه ها را نگه داشتم.  او اضافه 
می کند: ابراهیم، عکاســی را پیش از جنگ آغــاز کرد و عالقه منــدی اش در حوزه 
عکاسی اجتماعی بود و شاکله ذهنی این آدم براســاس نگاه هنری شکل گرفته 
بود. وقتی هم وارد جبهه های جنگ شد، دوربین نداشت و اولین عکس هایش را 

با یک دوربین امانی گرفت.
خدامی با بیان اینکه او خبرنگار و عکاس روزنامه قدس بود، خاطرنشان می کند: 
این سابقه خبرنگاری در مسیر مستندسازی او تأثیر مثبتی داشت. به یاد دارم 
برای ساخت مجموعه مستند »نفس های ماندگار« با هم تحقیق می رفتیم. گاهی 
برخی از جانبازان همکاری نمی کردند و می گفتند فایده ای ندارد اما ابراهیم با قدرت 
متقاعدکنندگی باالیی که داشت، آن ها را راضی به مصاحبه می کرد. به شدت آدم 

متفکری بود و اگر حرف می زد در حال نقد و بررسی یک ماجرا بود.

حیف شد، زود از دنیا رفت

وی با اشــاره به اینکه زندگی مشترک آن ها هشت ســال به طول انجامید، در 
پاســخ به اینکه اگر حادثه ســقوط هواپیما در ســال ۸0 رخ نمــی داد و ابراهیم 
اصغرزاده هنوز در قید حیات بود، چه مسیری را در هنر طی می کرد، می گوید: 
از نگاه ابراهیم، خــط باریکی میان فیلم مســتند و داســتانی وجود داشــت و 
ســینما برایش دارای بعــد واقع گرایانه پررنگــی بود. عالقه و گرایــش باالیی به 
مستندسازی داشــت و به برخی از دوستانش گفته بود ســینمای داستانی، 
خواسته اش را تأمین نمی کند اما می دانم او گونه های مستند و داستانی را با 

هم ممزوج می کرد و اثری خاص می ساخت.
به نظرم اگر او هنوز در قید حیات بود، اتفاقات خوبی در فیلم سازی رقم می زد واقعاً 
حیف شد که از دنیا رفت. نه اینکه عزیزِ من باشد و بگویم حیف شد، شخصیتی 
بود که رفتنش برای عرصه فرهنگ و هنر کشور حیف بود. حوادثی مانند سقوط 
هواپیما در سال ۸0 منجر به از دست دادن سرمایه های ارزشمند کشورمان شد و 

کسانی را در این حوادث از دست دادیم که دیگر تکرار نمی شوند.

از روزنامه نگاری 
به سینما رسید

همسر سید ابراهیم اصغرزاده مستندساز روایت 
فتح و عکاس روزنامه قدس: 

مسئله فرهنگ برای 
ابراهیم خیلی مهم 
بود، اینکه به نسل 
 پس از خودش

 ابعاد و اثرات 
جنگ را بشناساند. 
اگرچه عده ای پس 
از تماشای مستند 
»شناسایی« به 
خاطر تلخی های 
 زیاد این فیلم

 ابراهیم را متهم 
کردند که او 
ضدجنگ است
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با عنایت به این که ما طنزنویس ها اصوالً موجوداتی دوست داشتنی هستیم و 
همین صفتمان اغلب کار دستمان می دهد فلذا مدیریت کالن روزنامه )منظورمان 
مدیران ارشد است؛ بیخودی ذهنتان نرود دنبال مؤسسه های ترمیم مو و قصه 
حسن کچل( که چشم دیدن این همه محبوبیت، مشهوریت، مقبولیت و غیره ما 
را ندارند، عزمشان را جزم کرده اند هر طور هست چند تا دشمن برای مان بتراشند، 
حاال توی خواننده ها نشــد، توی کارکنان و کارمندان روزنامه! بنابراین صبح که از 
خواب برخاستند تصمیم گرفتند توی ویژه نامه سالگرد انتشار »قدس« بخشی 
را هم به طنز اختصاص بدهند. تا ظهر نشســتند و خوابشــان را... ببخشــید... 
تصمیم شان را سبک و سنگین کردند و بعدازظهر آن را به اطالع ما رساندند. در 
حال حاضر ما موظف شده ایم فوری و فوتی و برای آشنایی بیشتر خوانندگان با 
روزنامه، همه بخش ها و حتی المقدور پرسنل و مسئوالن و... آن را به »طنز« به 

خوانندگان معرفی کنیم و تا چند ساعت دیگر مطلب را تحویل دهیم. 
برخــالف خیلی ها کــه هــر کاری را از بــاال شــروع می کنند، مــا از پایین شــروع 
می کنیم به طنزنویســی! )فکر بیراه نکنید منظورمان طبقه اول اســت، فرض 
کنیــد آمده اید بــه ســاختمان اصلــی روزنامه واقــع در مشــهد، بلوار ســجاد، 
چهارراه خیام. ساختمان و تابلوی روزنامه نسبت به ساختمان های اطرافش 
آن قدر »تابلو« و بزرگ هســت که برای پیداکردنش مشکلی نداشته باشید، 

لطفاً بفرمایید داخل:

  نگهبانــی: اولیــن قســمتی اســت کــه هیچ کــس نمی توانــد موقــع ورود بــه 
ســاختمان آن را نادیــده بگیــرد. البتــه ســالم و احوالپرســی نگهبان هــا را هم 
نمی شود نشنیده گرفت. همکاران محترم ما در بدو ورود آن قدر ادب، احترام، 
ســالم، تعظیم، تکریم و غیره نثــار آدم می کنند که همان جلــوی در مرام کش 
می شــوید. ما خودمــان هــر وقــت می خواهیــم وارد شــویم قبلش یــک نفر را 
می فرستیم با چند تا سؤال سر نگهبان ها را گرم کند تا بتوانیم در ایکی ثانیه 

از جلوی نگهبانی رد شویم و به کارمان برسیم.

 تلفخانه: پایتان را که بگذاریــد روی پله چهارم، الجرم »شــاکرین« یا همان 
»11۸ روزنامــه« را در قــاب پنجــره کوچــک مقابلتــان می بینیــد کــه در کنــار 
همکارانش )11۶، 117 و البد 115( مشــغول فعالیت اســت. 11۸ معموالً اول به 
شــما لبخند می زند )طوری که روحتان تازه می شــود( بعد می پرسد: »اسمتو 
توی لیست ناهار بنویسم یا نه؟« و آخر سر با سر جواب سالمت را می دهد. 
عیبش این است که هر کدام از بچه ها را به واسطه یک نفر دیگر می شناسد 

و هیچ وقت مستقیماً شما و اسم تان را به یاد نمی آورد. 
مثــالً بــه »م. ظرافتــی« می گوید: »ســالم، دوســت آقاجــان« و بــه »آقاجان« 
می گوید: »سالم، دوست م. ظرافتی« هر کس هم زنگ بزند و مثالً با »آقاجان« 

کار داشته باشد وصل می کند به داخلی »م.ظرافتی« و برعکس!

روزی روزگاری 
روزنامه قدس

بازخوانی روایتی طنزگونه از معرفی شماری از مدیران و کارکنان روزنامه قدس در هجده سال پیش   این متنی است که 2۸ آذر 
13۸3 در هجدهمین سالگرد 
انتشار روزنامه قدس، به قلم 
»م.ظرافتی«)که حاال با گذشت 
این همه سال می شود نام 
حقیقی اش را آورد؛ مجید 
تربت زاده( نوشته شده است. 
بازخوانی این متن، حاال هجده 
سال پس از انتشارش، بویژه 
یادکرد از همکارانی که حاال 
تقریبا همه آن ها بازنشسته 
شده اند، خالی از لطف نیست. 

مجید تربت زاده 
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  ســازمان آگهی هــا: در طبقــه اول بــه اولیــن دو راهــی می رســید. ســمت 
راســت تان ســازمان آگهی هاســت. رئیســش فعالً یک آقای معاون اســت به 
نام »ســیدمهدی حســینی«! این سازمان تشــکیل شده از یک ســالن، یازده 
 تا میز، یازده تا پشــت میزنشین و یازده تا مسئول قســمت! یعنی هر کدام از 

برو بچه های آگهی ها مسئول یک بخش هستند.
مثــالً بخــش آگهی هــای دولتــی دو تــا مســئول  دارد شــامل مســئول بخــش 
آگهی های واقعاً دولتی و مسول بخش آگهی های تقریباً دولتی! و همین طور 
الی آخر. کار و بار این ها خدای ناکرده کساد باشد کار و بار همه کساد می شود 
و ما هم باید برویم کشک مان را بساییم. یعنی سازمان آگهی ها باالخره خیلی 

مهم است!

 معاونت بازرگانی: از آگهی ها که زدید بیرون، مستقیم بروید داخل راهروی باریک 
روبه رویتان. اولین اتاق سمت چپ مخصوص مدیریت بازرگانی است. خدا وکیلی 
نه »آقاجان« نه »م. ظرافتی« هیچ کدام مان سر و کاری با این مدیریت نداریم که 
بخواهیم به طنز معرفی شــان کنیم. فقــط به »غالمعلی ســعیدی منش« مدیر 

بازرگانی و اعوان و انصارش سالم می کنیم و رد می شویم.

  اداره امور عمومی: با اینجا خیلی ســر و کار داریم. هم عمومی، هم خصوصی! 
خدای ناکرده هــم به جای کارگزینی اســت، هــم دبیرخانه. از وقتی یــک قرمز دو 
آتشه یعنی »حسن باغبان« شده است رئیس اداره امور عمومی، خیلی چیزها 
تغییر کرده. یکی اش همین اتاق اداره امور عمومی است که ماهی دو سه متر به 
مساحتش اضافه می شود و االن دیگر اتاق نیست، ســالن است. همین امروز و 
فرداست که دیوار را خراب کنند و یک بالکن 90 متری بسازند بیندازند سر سالن 

اداره امور عمومی، به این می گویند توسعه امور اداری!

  سازمان توزیع و مشترکین: این سازمان به دلیل ضیق مکان به دو قسمت تقسیم 
شده است. رجبعلی اســتیری پدر سازمان توزیع اســت و »مرتضی عراقی« هم 
مدیر مشترکین. آدم هر چه طنزپرداز باشد در مقابل عظمت و وزانت »استیری« 
جا می زند و شوخی را فراموش می کند! اصالً چه معنی دارد آدم گیر بدهد به برو 
بچه هایی که برای رساندن به موقع روزنامه به دست خواننده ها تالش می کنند؟ 
حاال این که گاهی روزنامه های مشترکی را که پالک خانه اش 35 است، می اندازند 

توی خانه ای که پالکش 53 است و... به ما مربوط نیست!

  ســازمان شهرســتان ها: این قســمت نه چندان عریض و طویل مسئولیت  
هماهنگی امور شهرســتان ها را دارد. البتــه علمای روزنامه نــگاری و مدیریت 
هنــوز ســر تعریــف واژه هماهنگی اختــالف نظــر دارنــد! »غالمرضا لشــکری 
دربندی« مدیر پرتحرک و البته پر ســر و صدای این ســازمان اســت. همیشه 
قبل از این که ســر و کلــه اش جایی پیدا شــود، ســر و صدایش پیدا می شــود. 
پرشــور و حرارت هم هســت. آن قدر که آدم هوس می کند مثــل ایام جوانی با 
لشکری برود زنگ در خانه های مردم را بزند و فرار کند، شیشه بشکند، شعار 

بدهد، با تیر و کمان گنجشک بزند و از این جور کارها.

  امــور مالــی و حســابداری: اولیــن جایــی کــه در طبقــه دوم به آن می رســید 
حســابداری اســت. دوســت داشــتنی ترین و محبوب تریــن قســمت تــوی 
قســمت های اداری. جایی که بچه ها آخر هــر ماه به درش دخیــل می بندند. 
»علی اصغر قربانی« مدیر امور مالی و آن قدر ساکت و بی سر و صداست که 
آدم شرمش می آید جز معرفی کردن ایشان کاری یا شــوخی و غیره ای بکند. 
اما »سیدمرتضی کاخکی« مسؤول حسابداری حسابش جداست، منتهی 
جرأت دارید بروید خودتان با ایشان شــوخی کنید. همینقدر که هر ماه با ما 
شوخی می کند و به شوخی حقوقمان را 7 یا ۸ روز دیرتر واریز می کند بس مان 
اســت. امور مالی هم از حیث تعدد مسؤول دست کمی از ســازمان آگهی ها 

ندارد.

  امور هنری: حاصل تالش های واقعاً زیاد بچه های زحمتکش این قســمت 
را هر روز توی همه صفحه ها می بینید. حاال ما گفتیم امور هنری اما شما فکر 
نکنید فقط یک قســمت کوچک و کم اهمیت است. نخیر! اینجا مثل اتحاد 
جماهیر شوروی سابق است. بلکه بزرگتر از آن. تشکیل شده از جمهوری های 
حروف چینی، طراحی و گرافیک، عکاسی و متعلقات. رؤسای جمهوری آن ها 
هم به ترتیب عبارتند از: »صادق نوروزپور«، »حسن پنجه بند«، و غیره! )این 

غیره حکماً رئیس جمهوری همان قسمت متعلقات است.(
توی هر کدام از این جمهوری ها هم حداقل چند تا آدم پیدا می شود که قابلیت های 
ویژه ای برای این که در موردشان طنزبنویسی وجود دارد اما محدودیت اما اجازه این 
کار را نمی دهد. مثالً »محمدجواد میرزایی« رئیس جمهور واحد تصحیح و کنترل 
اســت که اگر خدای ناکرده یک روز به روزنامه نیاید و آن روز »رجبعلی استیری« 
مدیر ســازمان توزیع هم نباشــد، وزانت روزنامه می رود زیر ســؤال! حاال خودتان 

حدس بزنید این دو نفر روی هم چند کیلو وزن دارند؟ 

  آرشیو و کتابخانه: کتابخانه و آرشیو ما هم جایی است که با تالش مسؤول 
قبلی و البته همت مسئول  فعلی خیلی عوض شده و توسعه پیدا کرده است.
»الیاس پژوهشگر« از آن  مسئول های جوانی است که دائم در حال کشف، 
ابداع و غیره است. تا حاال از میان بر و بچه های روزنامه حداقل 7 یا ۸ »استاد 
فرزانه« و »اندیشمند محقق« کشف کرده است و اسمشان را زده توی تابلوی 
اعالنات. ما هم منتظریم یک روز توسط ایشان کشف و ملقب به لقب استاد 

فرهیخته بشویم.

  چاپخانه، لیتوگرافی، و...: هر کس جرئت  دارد با این مجموعه بزرگ شوخی 
کند بسم هللا خدای ناکرده هر شــب برای رفتن به پارکینگ پشت ساختمان 
دقیقاً از کنار چاپخانه و بچه های زحمتکش آن می گذریم و توی سر و صدای 
دستگاه های چاپ تند و تند با سرمان سالم می کنیم و جواب می شنویم طوری 
که ده دقیقــه بعد کله مان به طــور اتوماتیک بــاال و پایین مــی رود. باید مغز... 
خورده باشــیم که بر علیه شان چیزی بنویســیم، چون قطعاً اولین شبی که از 
وسط شان رد شویم از آن طرف قیمه قیمه می آییم بیرون، البته اگر نیندازنمان 

زیر دستگاه غول آسای چاپ!

  معاونت پشــتیبانی و اجرایی: طبقه ســوم را با معاون محترم پشــتیبانی و 
اجرایی شروع می کنیم.

»محمدمهدی جوشقانی« به شدت قابل احترام است و البته شدیدتر از آن 
ســخت گیر! از هزینه ها بیزار و عاشق درآمدهاســت. در قاموس این معاونت 
بچه های مرتاض و کم هزینه روزنامه، بهترین نیروها هستند )شما می گویید 
این مطلب چاپ می شود؟( اگر قرار باشــد برای دریافت کاال یا... ایشان کاغذ 
یا سندی را امضاء کند باید حداقل به 20 سؤال جواب بدهی و خوش شانس 

باشی که امضا بگیری. 
راستی ما مفهوم اجرایی را می فهمیم، ولی پشتیبانی را نه. یک نفر بگوید قرار 

است این معاونت از کی پشتیبانی کند؟

عکس دسته جمعی شماری از مدیران و کارکنان 
روزنامه قدس در محل چاپخانه قدیم روزنامه. 
عکس مربوط به حوالی سال 13۸3 است. 

این متنی است که 
28 آذر 1383 در 
هجدهمین سالگرد 
انتشار روزنامه 
قدس، به قلم 
»م.ظرافتی«)که 
حاال با گذشت این 
همه سال می شود 
نام حقیقی اش را 
آورد؛ مجید تربت زاده( 
نوشته شده است. 
بازخوانی این متن، 
حاال هجده سال پس 
از انتشارش، بویژه 
یادکرد از همکارانی که 
حاال تقریبا همه آن ها 
بازنشسته شده اند، 
خالی از لطف نیست
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مرد حسابی این چه کاری است آخر!
 رضا یعقوبی  – موزع

در شــهرک صنعتی در حال توزیع روزنامه بودم. ساعت 
3 صبح بود. آن جا هم که دیده اید کوچه و خیابان هایش 
حســابی ســاکت و تاریــک اســت. آن جــا بیشــتر درهــا، 
دریچه هایی دارنــد. ما هــم روزنامه را از همــان دریچه ها 
می اندازیم داخل مجموعه. وسط توزیع، رسیدم به یک 
مغازه تراشــکاری که اشــتراک داشت. خواســتم روزنامه 
را از دریچه بینــدازم داخل مغازه که دیدم یک دســت از 
داخل دریچه آمد بیرون. کم مانده بود ســکته کنم. دســتم را پس کشــیدم و 
مانده بودم فرار کنم یا نکنم که صاحب مغازه، در مغازه را باز کرد و آمد بیرون. 
قیافه وحشت زده من را که دید مانده بود بخندد یا عذرخواهی کند. گفتم مرد 

حسابی این چه کاری است آخر!
گفت زیر در خیس بود، نخواســتم روزنامه بیفتد توی خیســی؛ گفتم خودم 

بگیرمش. 

صدای نگهبان را که شنیدند، پا گذاشتند به فرار
 مهدی بهرامی فر– موزع سابق

جایی حاشــیه بوســتان، روزنامه توزیع می کردم. یکی از 
مشترکین، خانه اش توی کوچه دومتری بود. موتور را سر 

کوچه پارک می کردم و روزنامه اش را می بردم. 
یکی از شب ها، موتور را سر کوچه گذاشته بودم. اتفاقاً آن 
موقع یک موتور نو هم خریده بودم. تا برگشــتم دیدم دو 
نفر ایستاده اند باالی سر موتور. تا من را دیدند گفتند ما 
یک موتور داشــته ایم با همین شکل و شمایل و با همین 
رنگ که از ما دزدیده اند. کارت موتورت را نشان بده ببینیم موتور ما نیست. 

تا می خواســتم بگویم نه بابا این موتور خودم اســت و کارتش را نشان بدهم. 
نگهبان پارک صدایش را بلند کرد که آن جا چه خبر است؟! چکار می کنید؟!

آن دو نفــر تــا صــدای نگهبــان را شــنیدند، پــا گذاشــتند به فــرار. معلوم شــد 
می خواستند عالوه بر موتور، کارت موتور را هم بزنند. 

اگر نبودم، معلوم نبود چی می شد
 مهدی نوروزی – مسئول واحد توزیع

سال ۸9 بود. طبق روال هر شب در منطقه التیمور سابق 
و انتهای پنجتن االن در حال توزیع روزنامه بودم. ناگهان 
یک خودرو پراید از کنارم رد شد و کمی جلوتر، به راست 

منحرف شد و چرخ سمت شاگرد، افتاد توی جدول. 
ناخــودآگاه بــه ســمت پرایــد تغییــر مســیر دادم. وقتــی 
رسیدم دیدم راننده پراید دستش را گذاشته روی قلبش 

و دارد بیهوش می شود. 
بالفاصله گوشی ام را در آورده و زنگ زدم به 115. 

بعد نــگاه کردم دیــدم آنطرف تر، یــک کارگــر شــهرداری، دارد خیابــان را جارو 
می کند. صدایش کردم تا بیاید کمک. دونفری به زحمت، راننده را از ماشین 
بیرون آوردیم. تا گذاشــتیمش کف خیابان، آمبوالنس هم رسید و بنده خدا 

رو برد. 
اگر آن شب، آن جا نبودم، معلوم نبود چه بالیی سر راننده می آمد. 

لطفاً صفحه حوادث روزنامه ما را دربیاورید 

 محمد شاه حسینی - موزع سابق

در منطقــه قاســم آباد توزیــع داشــتم. حس می کــردم از 
یکــی از خانه هــا، بالفاصلــه پــس از اینکــه روزنامه شــان 
را می انــدازم تــوی خانــه، کســی بیــرون می آیــد و انــگار 

می خواهد چیزی به من بگوید. 
می دانید کــه موزع هــا طبیعتاً باید کارشــان را با ســرعت 
انجــام بدهنــد و اال رســاندن آن همــه روزنامــه بــه خانــه 
مشــترکان، ســاعت ها زمان می برد. چند باری این اتفاق 
افتاد. با خودم قرار گذاشتم، فردا مکث کنم و ببینم صاحب  نامه چه کار دارد 

و چی می خواهد بگوید. 
فردا که روزنامه را انداختم، چند لحظه ای مکث کردم. دیدم خانمی بیرون آمد 
و گفت: »آقا می شــود برای ما روزنامه نیاوری؟« گفتم: »من فقط موزعم؛ اگر 
می خواهید اشتراکتان را قطع کنید باید زنگ بزنید به روزنامه«. خانم گفت: 
»پس اگر می شــود، روزنامه ای که برای ما می آورید، صفحه حوادث نداشــته 

باشد؛ اصالً صفحه حوادثش را دربیاورید«. 
پرسیدم: »چطور؟«. 

گفت: »مادر پیری دارم که هر روز صفحه حوادث را می خواند و بعد می نشیند 
برای آسیب دیده های حوادث های های گریه می کند. برای اینکه پیرزن این قدر 

غصه نخورد، لطفاً صفحه حوادث روزنامه ما را دربیاورید«. 

روایت های
روزنامه رسانی
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همدلی فراوانی در لیتوگرافی برقرار است
صادق جمالی- لیتوگرافی 

واحد ما، واحد جمع و جوری است. لیتوگرافی یك مرحله 
واســطه ای در چــاپ روزنامــه اســت. فایل هــای طراحــی 
شــده ابتــدا در لیتوگرافــی تبدیل بــه صفحاتی فلــزی به 
نام »زینک« یا »پلیت« شــده و ســپس این صفحات به 
چاپخانه ارســال می شــود تا در آنجا به وســیله آن ها کار 

چاپ روی كاغذ صورت بگیرد.
با وجــود آنکــه لیتوگرافی واحــد جمع و جوری اســت اما 
همدلــی فراوانی بین بچه هــای لیتوگرافی وجــود دارد. یادم اســت وقتی آقای 
»محمدحســین رضــازاده همدانــی« از لیتوگرافــی بــه آســتان قــدس رضوی 
منتقل شده بود، این جابه جایی همزمان شــده بود با یک سفارش پرزحمت 

چاپی؛ از آن هایی که بیشتر از 50 پلیت باید برایش گرفته می شد. 
یادم است با آنکه آقای رضازاده از این جابه جایی دلخور بود، آمد و نشست و 
همه فایل ها را مرتب کرد و چیدمانشان را انجام داد و تمام کار را خروج پلیت 

گرفت و رفت. 
بعــد از آن هفتــه اولــی، هــر روز زنــگ مــی زد کــه جمالــی! آنجــای دســتگاه 
 آن مشــکل را دارد؛ قلقــش آن طــوری اســت. انــگار ســفارش بچــه اش را بــه 

ما می کرد. 
یا همکار دیگرم »مصطفی مهدوی« دو ماهی می شــد کــه از روزنامه به یکی 
از بخش های آســتان قــدس رضــوی منتقل شــده بود؛ بــا وجود ایــن، یک بار 
که مشــکلی داشــتیم و زنگ زدیم، آقای مهدوی خــودش را رســاند و کار را راه 

انداخت. 

دقتت در آوازخوانی هم خوب است
محمد جالیری – چاپ چی 

شــب کار بــودم. پــای دســتگاه ایســتاده بــودم و بــرای 
خــودم آواز می خوانــدم. خوبــی آواز خوانــدن در فضــای 
چاپخانــه ایــن اســت کــه آن قدر ســر و صــدا هســت که 
 کســی صدای آدم را نمی شــنود؛ مگر آنکه کامالً نزدیک 

آدم باشد. 
من حسابی گرم آواز خواندن بودم و همکارم که روبه رویم 
ایستاده بود، هی با دست و بال زدن می خواست چیزی 
به من بگوید، اما من حســابی حواســم بــه آوازم بود که زیر و بمش را درســت 
بخوانــم. آوازم کــه تمام شــد، برگشــتم دیدم آقــای واقعــی )مدیرعامــل وقت 

مؤسسه( پشت سرم ایستاده است. 
مانده بودم چی بگویم که آقای واقعی گفت: دقتت در آوازخوانی، مثل دقتت 

در کار چاپ، خوب است. 

ان شــاءهللا بعد از این بیشــتر قــدس می خوانی
احمد رستگار – چاپ چی

ســال ۸3 قرار بــود در چاپخانــه روزنامه قدس اســتخدام 
شوم. یک هفته هم در چاپخانه کار کرده بودم. بعد یک 

هفته رفتم برای مصاحبه. 
مصاحبــه هــم توســط خــود مدیرعامــل مؤسســه که آن 
ســال ها آقــای غالمرضــا قلندریــان بــود، انجام می شــد. 
پرســش ها را خیلــی خــوب پاســخ دادم تــا اینکــه آقــای 

قلندریان پرسید: معموالً چه روزنامه ای می خوانی؟ 
من هم راســتش آن  موقع ها قــدس نمی خوانــدم. نه که دلیل خاصی داشــته 

باشد، جایی که بودم، روزنامه قدس نمی آمد. گفتم: فالن روزنامه... .
هیچی دیگر. حــاج آقــای قلندریان لبخنــد زد و گفت: انشــاءهللا بعــد از این 

بیشتر قدس می خوانی.



2424
ویژه 10 هزارمین شماره روزنامه قـــــدس 

   حسین سپاهی
    سرپرست و خبرنگار روزنامه قدس در جنوب 

سیستان و بلوچستان 
من، »حسین سپاهی« سرپرست و خبرنگار روزنامه 
قدس در جنــوب سیســتان و بلوچســتان، 17 ســال 
پیش وارد مؤسســه فرهنگی قدس شــدم، گرچه در 
حرفه خبرنگاری با مطبوعات و رسانه های مختلفی 
همــکاری داشــته ام، امــا همــکاری بــا روزنامــه قدس 
به دلیل وابستگی به آستان قدس رضوی و به احترام 
امام رضــا)ع( برایم بســیار حائــز اهمیــت اســت. سرپرســتی روزنامه قدس 
در جنوب سیســتان و بلوچســتان 15 شهرستان)گلشــن، ســراوان، سیب و 
سوران، مهرســتان، ایرانشــهر، دلگان، بمپور، الشــار، فنوج، ســرباز، راسک، 

قصرقند،نیکشهر، کنارک و چابهار( را تحت پوشش دارد. 
نگاه ویژه و عمیق آســتان قدس رضوی و مؤسســه فرهنگی قدس به مناطق 
محروم و مستضعف کشور، در راستای اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری 
اسالمی، در نوع خود بی نظیر است که جنوب استان سیستان و بلوچستان 
از دیرباز به عنوان منطقه محروم و دور افتاده و بدون امکانات رفاهی، آموزشی 
و... مطرح بوده اســت. با وجود همه مشــکالت مردم این دیار همــواره آماده 

جان فشانی برای نظام مقدس جمهوری اسالمی هستند. 
روزنامه قدس با راه اندازی سرپرستی جنوب سیستان و بلوچستان به عنوان 
پل ارتباطی قابل اعتماد میان مردم و مسئوالن عمل نموده و محبوبیت خاصی 

در این استان پیدا کرده است. 

سال 13۸9 »حسن کدخدای عرب« که مسئول تحریریه شهرستان ها بود، 
صبح زود از مؤسسه قدس با بنده تماس گرفت و گفت باید از سیل پاکستان 
 در »حیدر آباد« و »سکهر« گزارشی تهیه کنیم که بنده در اسرع وقت و طی 
12 ساعت با هزینه شــخصی، خودم را به حیدر آباد در پاکســتان رساندم  و 
گزارشی را با تیتر »کاشانه ما رفت به تاراج، غمان خیز« تهیه و به سرعت برای 

چاپ  ارسال کردم که منتشر هم شد. 
بعضی از مسئوالن پاکستان به خصوص خبرنگاران پاکستانی به من گفتند آیا 
در ایران بلوچ ها و اهل تسنن را به عنوان خبرنگار مطبوعاتی منصوب می کنند؟ 
که در جوابشــان گفتم خودم بلوچ و اهل تسنن هســتم و به عنوان خبرنگار 
مطبوعاتی در مؤسســه فرهنگی قدس)روزنامه قدس( مشــغول به فعالیت 
هستم؛ که این موضوع مورد تعجب همه قرار گرفت؛ و باعث افتخار بنده بود 

که با روزنامه ای که وابسته به آستان قدس رضوی است، همکاری می کنم که 
توجه ویژه ای به مسائل و مشکالت مردم داخل و خارج از کشور دارد.

در دوران مدیرمسئولی »غالمرضا قلندریان« به  کشورهای امارات و افغانستان 
رفتم و با کمک و رایزنی های دوســتان و آشــناهایم  روزنامه قــدس عربی را در 
امارات و همچنین روزنامه قدس را در کابل با تیراژ 200 نسخه توزیع کردم؛ آن 
هم با هزینه شخصی خودم. با هماهنگی و رایزنی هایی که داشتم تمام سران 
طوایف سیستان و بلوچستان و معتمدان و جمع کثیری از روحانیون را برای 
بازدید از مؤسسه فرهنگی قدس دعوت و این امر در کوتاه ترین زمان ممکن 
صورت گرفت.  آن ها از تمام قسمت های مؤسسه فرهنگی قدس بازدید کردند، 
حتی چندین بار امام جمعه اهل تشــیع شهرســتان دلگان حجت االسالم 
عظیم بامری از مؤسسه قدس  با همکاری و رایزنی بنده بازدید کردند تا جایی  
که آقای سرلشــکر فیروزآبادی مشــاور عالی نظامی فرماندهی کل قوا، بیان 
کردند ما سال ها نتوانستیم تمام سران طوایف و معتمدان استان سیستان 
و بلوچستان را در یک جا گرد هم آوریم اما مؤسسه فرهنگی قدس این کار را 

انجام داد که جای تقدیر و تشکر دارد .

در سال 1390 روزنامه قدس با چاپ پیگیری گزارش مدارس و کالس های کپری 
گام مهمی در رفع مشــکالت گذشــته در زمینه فضاهای آموزشی در منطقه 
برداشت و یا بهتر است بگویم روزنامه قدس تنها روزنامه ای بود که با همکاری 
شوراهای اسالمی، معتمدان  و ریش سفیدان منطقه های دج  دلمراد، دج دگارو، 
دج درا ابول، دج گجرات، دج رحمت، بندگاه، ترکانی، حوشمب، جغرانورو، عثمان 
بازار، پتی، اســحاق بازار، جنگارک پایین، چوتانی، مهیم بازار، بوندی، توکران، 
کوچو باال، گززهی، زنر و دیرمان از توابع دهستان پیر سهراب و دهستان تلنگ و 
بخش های مرکزی پالن و دشتیاری و روستای عثمان آباد توانست با چاپ گزارش 
و پیگیری های مکرر گام مهمی در رفع مشکل مدارس و کالس های کپری بردارد.  
اردیبهشت سال 90 اعضای شوراهای اسالمی و معتمدان روستاهای فوق الذکر 
در نامه ای خطاب به حضرت آیت هللا واعظ طبسی تولیت فقید آستان قدس 
رضوی از مدیر مسئول مؤسسه فرهنگی قدس و سرپرستی روزنامه قدس در 

جنوب سیستان و بلوچستان تقدیر و تشکر کردند. 

باتوجــه به اینکه مــردم و معتمــدان و رؤســای طوایف از مخاطبان مؤسســه 
فرهنگی قدس بودند، و روزنامه قدس از محبوبیت خوبی برخوردار بود.

قدس، هنوز روزنامه محبوب جنوب سیســتان و بلوچستان است؛ امید که 
مسئوالن مؤسسه فرهنگی قدس، این محبوبیت و داشتن جایگاه در میان 
مردم منطقــه را ارج نهــاده و زمینه تســهیل و گســترش کار خبــری  را در این 

منطقه فراهم آورند.  

قدس، هنوز روزنامه 
محبوب جنوب 
سیستان و بلوچستان 
است؛ امید که 
مسئوالن مؤسسه 
فرهنگی قدس، این 
محبوبیت و داشتن 
جایگاه در میان مردم 
منطقه را ارج نهاده 
و زمینه تسهیل و 
گسترش کار خبری  را 
در این منطقه 
فراهم آورند

قدس؛ روزنامه محبوب
 سیستان و بلوچستان 

    حسن باغبان 
    مدیر سازمان شهرستان ها 

مگر می شــود محصولی منتسب به آســتان قدس 
رضوی و امــام رضا)ع( باشــد و برای تمام مــردم ایران 
نباشــد! این مســئله از همان ابتدا جزء دغدغه های 
تمام اهالی قدس بوده است. برای همین هم در فاصله 
کوتاهی از شروع به کار روزنامه، قدس راهی تک تک 
استان های کشور شده تا همه آن هایی که دل در گروه 
عشق و ارادت به ساحت قدسی حضرت رضا)ع( دارند، بتوانند پنجره ای به 

این هوای عطرآگین باز کنند.
در هر اســتان قرعه خدمت به نام یکی از ارادتمندان امام رضا)ع( افتاده 
و ایــن خدمتگــزاران یک بــه یک وصــل به ایــن دریای قدســی شــده اند و 
نشان خدمتگزاری رسانه ای و فرهنگی در دســتگاه مقدس امام رضا)ع( 

برسینه آن ها نقش بســته اســت تا امروز، دفاتر اســتانی روزنامه قدس، 
یکی از کامل ترین و کارآمدترین شبکه های رسانه ای در میان روزنامه های 

کشور باشد.
 ۶2 دفتر فعــال نمایندگی در مراکز اســتان ها و شهرســتان ها، »ســازمان 
شهرستان  ها« را در مؤسسه فرهنگی قدس، به شبکه ای رسانه ای تبدیل 
کرده اســت کــه می توانــد نقــش پررنگــی در فراگیــری روزنامه قــدس، در 

جغرافیای گسترده ایران زمین داشته باشد. 
واقعیــت آن کــه روزنامــه قــدس بــرای مــردم ایــران نــه فقــط یــک رســانه 
 موثــق و معتبــر، بلکــه نشــانی و نشــانه ای از حــرم قدســی حضــرت 
علی بــن موســی الرضا)ع( اســت و بــرای همیــن اســت کــه هنــوز هــم در 
دورافتاده ترین شهرها و شهرســتان ها صفحات کاغذی این روزنامه را به 
نیت بهره مندی از شــمیم رضوی تهیه می کنند و این اتصال قلب ها بین 
مخاطبان و روزنامه قدس، ایــن روزنامه را در جایگاهــی بی بدیل در میان 

روزنامه های کشور می نشاند؛ امید که الیق این جایگاه باشیم. 

رسانه ای به وسعت 
دل های تمام مردم ایران

روایت های
نمایندگی
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    ملک محمد علیزاده
   نماینده روزنامه در استان خراسان شمالی

35 سال پیش در صبحگاه 2۸ آذر سال 13۶۶ مردم 
استان خراسان بزرگ به ویژه مشهد مقدس شاهد 
یک رویداد بزرگ فرهنگی به ویژه رضوی بودند. در 
این صبحگاه پاییزی نخستین نسخه روزنامه قدس 
از آستان مقدس علی بن موسی الرضا)ع( با رویکرد 
ترویج فرهنگ غنی اسالم و انقالب و فرهنگ رضوی 
منتشــر و در کیوســک مطبوعات در معــرض دید 
مردم مؤمن و انقالبی مشهد مقدس قرار گرفت و با استقبال گرم مردم مواجه 
شــد؛ گویا خألیی که مدت ها در جامعه در حوزه فرهنگ رضوی احســاس 

می شد با انتشار نخستین نسخه روزنامه قدس پر شده است. 
مخاطبان و مردم استان حقیقتاً احساس می کردند هر روز صبح با توزیع 
روزنامه عطر خوش حریم رضوی به مشام آنان می رسد کما اینکه هم اکنون 
با گذشت 35 سال این احساس در سراسر کشور وجود دارد. اینجانب نیز از 
آنجایی که از سال ۶5 به عنوان مسئول ستاد نماز بجنورد فعالیت می کردم و 
در دفتر امام جمعه آیت هللا مهمان نواز)ره( حضور داشتم و بیشتر در حوزه 
فرهنگی فعالیت می کردم در یکی از روز های پاییز ســال ۶7 شــاهد حضور 
حجت االسالم روحانی نژاد، مســئول وقت امور شهرستان های روزنامه در 
دفتر امام جمعه بودم که به نمایندگی از حاج آقا فیاضی، مدیر مسئول وقت 
روزنامه برای مشــورت با آیت هللا مهمان نــواز برای معرفی فــردی به عنوان 
خبرنگار و نماینده روزنامه در بجنورد تشریف آورده بود که در همان جلسه 
امام جمعه بجنورد حقیر را معرفی کرد و از همان زمان یعنی حدود 34 سال 
است این افتخار معنوی شامل حال اینجانب بوده و به عنوان خادم فرهنگی 

مشغول انجام وظیفه در روزنامه هستم.  
خداوند متعال را شاکر و سپاسگزارم که این توفیق را نصیب بنده حقیر 
کرد و ایــن توفیــق را همــواره بزرگ تریــن افتخار معنــوی خــود و خانواده 
دانســته و آن را ذخیــره ای برای آخرت می دانــم و همواره در این ســال ها 
از برکات معنوی این آســتان مقدس در ابعاد مختلف زندگی و خانواده 
بهره مند بوده و هستم و یقین دارم این روزنامه و مؤسسه جایی مقدس 
است. امروز روزنامه قدس در واقع پرچم رسانه ای آستان مقدس رضوی 
اســت که توســعه و ترویــج فرهنــگ دینــی و اســالمی و بصیرت افزایی و 
آگاهی بخشی نکته متمایز این روزنامه با سایر نشریات و رسانه هاست.
همه می دانیم مطبوعات مسئولیت فرهنگ سازی در جامعه را دارند و 
همانند شمشیر دولبی هستند که هم می توانند فرهنگ اصیل اسالمی، 
انقالبــی، پایداری، مقاومــت و ارزش هــای متعالی را در جامعــه نهادینه 
کنند و از سوی دیگر می توانند فرهنگ مبتذل غربی، وابستگی، حقارت، 
ناامیدی و ضــد ارزش هــای اســالمی را ترویــج کننــد. به لطــف و عنایت 
پروردگار و توجهات حضرت علی بن موســی الرضا)ع( روزنامه قدس در 
طول این سال ها همواره در راستای توســعه فرهنگ ارزشمند اسالمی، 
انقالبی و رضوی گام برداشته و خود را به عنوان پلی محکم و مستحکم و 
قابل اطمینان بین مردم و مسئوالن مطرح و همواره تزریق  امید، نشاط و 
بالندگی را به جامعه به عنوان یک رویکرد اساسی و ارزشمند برای خود 
در اولویت قرار داده و همچنین حمایت از نظام و والیت و اصول بنیادین 
جمهوری اســالمی را به عنــوان راهبــرد اساســی و تکلیفی در ســرلوحه 

فعالیت های خود قرار داده است.

   حسین احمدی
   نماینده روزنامه در استان مازندران

مــن 25 ســالم اســت؛ 25 ســال کاری را عــرض 
می کنم. ســال هایی که پا به پای روزنامه بزرگ تر 
شــدم، پُخته تــر و درد آشــنا. اصالً اهل نوشــتن 
کــه باشــی، می دانــی ســوژه ها دســت از ســرت 
برنخواهنــد داشــت و همــراه همیشــگی ات 

می شوند حتی اگر از نوشتنشان فارغ شوی.
 بگذاریــد گل درشــت ها را برایتــان َســوا کنــم تــا 
کم و کیــف زندگی یک خبرنــگار دســتتان بیاید. مثالً من سال هاســت 
»صدیقه بانو« و »آقا قاسم« هســتم. آن ها فرشته های زمینی اند، پدر 
و مادر چهار معلول جویباری که 3۸ســال اســت تیمارداری و پرستاری 
می کننــد. »مــادرِ خلبــان شــهید سرلشــکر کشــوری«ام کــه آخریــن 
مصاحبه اش به روزنامه قدس رسید. مادری که در شهر کیاکال معتمد 

مردم بود و تا پایان حیات در خانه اش اتاقی به نام احمد داشت.
یک روز هایــی »آقــای موســوی« هســتم، بنیان گــذار کارخانه فیــروز که 
خودش و اغلب کارگرانش ناتوانی جســمی دارند. او که علناً نشان داد 

معلولیت، محدودیت نیست.
محیط  بان مازندرانی هستم که پدرِ همسرش را به دست قانون سپرد و 
با این عمل وظیفه شناسانه، کاری کرد کارستان. کاری کرد که شکارچی 

دیگری اسلحه اش را پایین بگذارد.
من دیــر زمانــی »خانــم موســوی«ام. مــادر دســت تنهــای ســه معلول 
 کیاســری. شــیرزنی کــه کایــر مــزارع هم والیتی هاســت تــا فرزندانــش 

غم نان نخورند.
گاهی آن زوج نیکوکاری هســتم که با دایر کردن مدرسه خیریه، ایتام را 
زیر پوشش قرار دادند. زوجی که از خود گذشتند تا کودکان بازمانده از 

تحصیل، الفبا را بیاموزند.
من خانواده »جانباز شــهید رمضانعلی صحرایــی« ام که با آغاز جنگ 
از شمال کوچیدند تا در جنوب، کنار فرمانده باشند؛ آن ها که واقعیت 
فیلم »ویالیی ها« را در اهــواز زندگی کردند. رفتند در دل آتش، پشــت 
خط مقدم تا مردان فقط ســرباز نباشــند. یا آن مستندســازی هســتم 
کــه در پناهگاه حیــات وحــش سمســکنده ســاری اتراق کــرده بــود و از 
مرال هــای در حصــار تصویربــرداری می کــرد و زبــان حیوانــات را خــوب 
 بلد بــود. او که بــرای حرفــه اش زندگی شهرنشــینی را فدا کــرد تا حامی 

حیوانات باشد.
درواقع من پازلی هستم از تمامی این آدم ها. آدم هایی که در این دو دهه 
و  اندی با تک تکشان آشنا شدم. نه من، که فکر می کنم قریب به اتفاق 
همکارانم. درواقع ما دیگر خودمان نیســتیم. تکه تکه هایی هستیم از 
لبخند و اشک و خاطره و شور و شوق انسان هایی که در مسیر حرفه ای 

با آن ها زندگی کرده ایم.
ایــن روایت هــا را آوردم کــه بگویــم روزنامه نــگار که باشــی دیگــر خودت 
نیســتی. صدیقــه و قاســم هســتی، مــادر خلبــان شــهید، بانیــان 
مدرســه نیکــوکاری، خانــواده شــهید صحرایــی، مــادر ســه معلــول 
 کیاســری، محیــط بــانِ قانونمنــد، کارخانــه دارِ معلــول و مستندســاز 

حیات وحش.
ما همه ایم... من همه ام... 25سال است که همه هستم.

امروز روزنامه قدس 
در واقع پرچم 

رسانه ای آستان 
مقدس رضوی 

است که توسعه 
و ترویج فرهنگ 

دینی و اسالمی و 
بصیرت افزایی و 

آگاهی بخشی نکته 
متمایز این روزنامه 
با سایر نشریات و 

رسانه هاست

ما همه ایمعطر خوش حریم رضوی 
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ویژه 10 هزارمین شماره روزنامه قـــــدس 

    رقیه الماسی
  نماینده روزنامه در استان  زنجان

یک خانواده 10نفره بودیم. پدرم خیلی زحمتکش 
بود و همه تالشش این بود که همه هشت فرزندش 

درس بخوانند و به قول خودش به جایی برسند.
ســال 79 تازه کنکــور داده بــودم و رشــته مدیریت 
دانشــگاه پیام نــور قبــول شــده بــودم. آن زمــان 
دانشــجوی پیام نور شــدن بــه این آســانی ها نبود. 
مشکل اصلی ام تأمین شهریه دانشگاه بود همان 
سال برای نخســتین بار به همراه مادربزرگم عازم مشهد شــدیم. آن زمان 
رفتن به زیارت امام رضا)ع( به این سادگی ها هم نبود. با هر زحمتی که بود 
با اتوبوس عازم مشــهد شــدیم و به حرم رفتیم. جمع و جور کردن هشت 
 فرزند و یک مادر پیر کار سختی بود. یک بار که با مادرم به زیارت رفته بودم 
گم شدم. خیلی می ترسیدم و با اینکه دختر 19-1۸ ساله ای بودم ولی ترس 
همه وجودم را گرفته بود. خاطرم هست که پدرم تأکید کرده بود هر که گم 
شد کنار سقاخانه و ایوان طال بنشیند. انگار از همان روزها ما ترک زبانان به 
این صحن عالقه بیشتری داشتیم  همین طور که نشسته بودم به دانشگاه 
و تأمین شهریه فکر می کردم. تا اینکه سرانجام پس از مدتی پدرم من را پیدا 
کرد. پس از برگشــت از مشهد، پیدا کردن یک شــغل برای تأمین شهریه 

دانشگاه از دغدغه های اصلی ام شده بود.
همین طور کــه در چهــارراه ســعدی دنبــال آدرس یک آگهــی بــرای کار در 
یک شــرکت بیمه بودم، آگهی جذب کار در روزنامه به چشمم خورد. کنار 
داروخانه تابلو روزنامه قدس را دیدم. 40 تا پلــه را 20 تا کردم و به طبقه دوم 
ســاختمان رســیدم خانمی که چهــره بســیار آرامی داشــت مرا بــه گرمی 

پذیرفت.
در ابتدای صحبت هایش از آستان قدس رضوی و وابستگی روزنامه قدس به 
آن سخن گفت. از اینکه تنها دلبستگی اش به روزنامه قدس به دلیل متبرک 
شدن روزنامه به نام امام رضاســت و حقوق 5 هزار تومانی که می توانست 
گره ای از مشــکالت مالی مرا در آن دوره باز کند. باورم نمی شــد زیارت اولی 
بودن من و خانواده و حاال بالفاصله پس از برگشت از مشهد اینجا زنجان 

و روزنامه قدس...
می دانســتم که این اتفاقات بی دلیل نبودند و امام رضــا)ع( مرا به خادمی 
پذیرفته بود. آن زمان حدود 15 نفر در روزنامه قدس مشغول کار بودند و پس 

از گذشت ۶سال با یکی از همکارانم ازدواج کردم.
از آن زمان حدود 22 سال می گذرد. درآمد زیادی در روزنامه ندارم ولی حس 

قرابتی که به حضرت رضا)ع( دارم در لحظه لحظه زندگی ام وجود دارد.

    سمیه بصیرت 
   نماینده روزنامه در استان  مرکزی

در روزنامه ای که نامش به مانند متولیش قداست 
دارد، بی مناسبت نیســت اگر بخواهم در سالگرد 
انتشــارش که متولی اصلــی آن، هشــتمین اختر 
امامت و والیت است، خاطره ای برایتان از آغاز روز 

همکاری ام به یادگار بگذارم.
تقریباً چندماهی بود که تلفن ثابت دفتر کار من به 
علت جابه جایی اتاق ها قطع شده بود. تمام کسانی 
که با من ارتبــاط کاری و یا دوســتانه دارند بــا همراه من تمــاس می گیرند و 
طبیعی است که نیازی به تلفن ثابت نبود. روز قبل تعمیرکار برای کار دیگری 
به دفتر من آمده بود وقتی کارش تمام شد پیشنهاد کرد »اگر تلفنتان قطع 
است درستش کنم« با اکراه پذیرفتم. می دانســتم فقط گاهی این خط را 
با مطب دندانپزشکی اشتباه می گیرند. چند روز پس از اینکه خط تلفن 
درست شد صدای زنگ تلفن به صدا درآمد. اول خواستم گوشی را برندارم 
حتماً بیماران مطب دندانپزشــکی بودند، امــا بعد از چند زنگ گوشــی را 
برداشتم. آقایی با لهجه ناآشنا گفت: »خانم بصیرت!«. گفتم: »بفرمایید 
خودم هستم«. خودش را مدیر شهرستان های روزنامه قدس معرفی کرد. 
پیش ازاینکه بخواهم جوابی بدهم شــروع به صحبت کــرد: »ما به دنبال 
نماینده روزنامه در استان مرکزی هستیم شما به ما معرفی شدید«. فقط 
پرسیدم: »چه کسی من را به شما معرفی کرده« و مدیر محترم در جواب 
گفت: »همکاران ارشاد«. راستش را بخواهید دیگر قصد فعالیت جدی در 
مطبوعات را نداشتم. حتی می خواستم از مدیرمسئولی هفته نامه ای که 
خودم در آن هستم کناره گیری کنم. از 17سال کار در حوزه مطبوعات خسته 
و دلزده بودم. اما یک تلفن از روزنامه ای که وابسته به آستان قدس رضوی 
است تمام معادالت را به هم ریخت و به قول شاعر فرزانه فاضل نظری که 
سرود: »به نسیمی همه راه به هم می ریزد«. یاد مشکلی و درخواستم از امام 
رضا)ع( افتادم. چند روز قبل از این تلفن از دفتر روزنامه، آهی کشیده بودم و 
به امام رضا)ع( گفته بودم: »امام جانم خدمت شما آمدم و ناامید برگشتم. 
شــما هم مشــکل من را حل نکردید«. و آن تلفن که انتظارش را نداشــتم 
موجب شد تا خیلی چیز ها را بفهمم. جالب اینجاست پس از اینکه برای 
کار اداری به اداره ارشاد مراجعه کردم از هر کارمندی که پرسیدم شما شماره 
من را به همکاران روزنامه قدس داده اید، همه اظهار بی اطالعی کردند و من 
مبهوت آن تلفنی که تقریباً هیچ کس شماره آن را نداشت و معرفی آن فردی 
که هنوز نمی دانم کیست شدم؛ با خودم گفتم: »آنچه را عقل به یک عمر 

بدست آورده است/ دل به یک لحظه کوتاه به هم می ریزد«

امام رضا)ع( 
مرا به خادمی پذیرفت 

به نسیمی همه راه 
به هم می ریزد

    مهدی بستار
   نماینده روزنامه در استان کرمانشاه

قرن های متوالی در کوچه پس کوچه های مشــهد این 
ابر شهر تاریخی ایران زمزمه  »السالم علیک یا علی ابن 
موسی رضا« بگوش می رسد. زمزمه های عاشقانه ای 
که در دل آن ردی از مجموعه خصایص و فضایل امام 
هشتم شیعیان مشاهده می شود. یکی از خصایص 
بارز امام رضا)ع( »علم گستری« عنوان شده به نحوی 
که ایشان در مباحث علمی حضوری پُررنگ داشتند و عالوه بر نشر دستورات 
 پروردگار،  اندیشــمندان فراوانی را به جامعه معرفی نمودند از این رو ملقب به 

عالم آل محمد)ص( بودند.
در چنین فضــای عطرآگینی که علم آموزی و علم گســتری به عنوان شــاخص 
دینداری تلقی می گردد و در روز های منتهی به پایان جنگ تحمیلی هشت ساله 
که ایرانیان در تالش برای ساختن دوباره   وطن تشــنه  دانش و آگاهی بودند، در 
مشهد الرضا نام مبارک قدس بر تارک جریده ای نشست تا منادی آگاهی بخشی 
در جامعه   ایرانِ خواهان تحول و پیشرفت باشد. بدین ترتیب روزنامه قدس به 
تاسی از عالم آل محمد)ص( پای در عرصه آگاهی بخشی و اطالع رسانی گذارد و 
به جمع نشریات سراسری کشور اضافه گردید! و اینک روزنامه  قدس در آستانه 
سی و ششمین سالروز تأســیس خود پس از گذراندن فراز و فرود های فراوان و 
دست و پنجه نرم کردن با مشکالت و چالش های پیش روی استوار و با صالبت تر 

از دیروز بر آرمان های خود ایستاده و پیش می رود!
هرچند این روزنامه تا رسیدن به نقطه  مطلوب راهی طوالنی در پیش دارد اما در 
راه علم گستری و آگاهی بخشی نشان و یادگاری قابل اعتنا از آن امام همام است.

در روز های منتهی به 
پایان جنگ تحمیلی 
هشت ساله که 
ایرانیان در تالش 
برای ساختن دوباره   
وطن تشنه  دانش 
و آگاهی بودند، 
در مشهد الرضا 
نام مبارک قدس 
بر تارک جریده ای 
نشست تا منادی 
آگاهی بخشی 
در جامعه   ایرانِ 
خواهان تحول و 
پیشرفت باشد

نشان و یادگاری قابل 
اعتنا از آن امام همام

روایت های
نمایندگی
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 ســــــــه  شــــــــــــــنــــــبــــــه 20 دی 1401

مردی برای تمام فصول
حسین پورحسین به روایت سید حبیب قاآنی

حرفــه ای، ژورنالیســت، خودجنــس، اینــکاره، 
پرحرف  وپرانرژی، عشــق ســینما، حافظــه قوی، 
رفیق،خونگرم و صمیمی، خستگی  ناپذیر و...و 
می شود همچنان این کلمات را ادامه داد و برای 
همگــی پســوند »پورحســین« را گذاشــت؛ 
»حســین پورحســین« خبرنــگار و روزنامه نــگار 
قدیمــی و حرفه ای حــوزه ســینما که متأســفانه 
آبان99 به دلیل سکته قلبی، چشم از این جهان 
فرو بســت؛ مــردی که زندگــی اش بــا دو موضوع 
ســینما و رســانه گره ای عمیق خورده بود و تلفیق مشــترک ایــن دو، در 

انسانی الغر اندام، تکیده و مو سفید متبلور شده بود.
نقطه آغاز آشنایی بیشتر من با مرحوم پورحسین، اول روزنامه قدس و 
بعد، سینما بود. همین امر باعث شد چندین سفر برای پوشش خبری 
جشنواره فیلم فجر همسفر شویم؛ آن هم در دوره ای که مشهد خالی از 
نمایش فیلم های فجر بود. برایم باور کردنی نبود اینهمه انرژی و حافظه 
در بیان خاطــرات سینمایی-رســانه ای با ذکــر جزئیات، آن هــم از آغاز 

حرکت قطار تا پیاده شدن مان در ایستگاه تهران.
اگر مرحوم پورحســین را نمی شــناختی ممکن بود در خصوص برخی 
خاطراتش شــک و تردیــد کنی،اما کافی بــود یکبار همراهــش وارد یک 
ســالن ســینما شــوی تا شــاهد ارتباط و تعامــل صمیمــی اش بــا اهالی 

سینما باشی.
همه دوستان و رفقای رسانه ای، که مرحوم پورحسین را از این حیث که 
همیشه مطمئن بودی از جیب بغلش حتماً یک دسته کاغذ لوله شده 
خبر یا گفت وگو در می آید بخاطر دارند. خستگی برای مردی از جنس 

او معنی نداشت. 
از ســال 43 کار مطبوعاتــی اش رو بــا مجالت »فیلــم و هنر« و »ســتاره 
ســینما« آغاز کــرده بــود و بعــد از انقالب همــکار »بیــژن امکانیــان« و 
»رسول صدر عاملی« در روزنامه اطالعات شده بود. سال 57 که مدیر 
یک ســینما در بهشــهر بود، با عنوان معاون ســینمایی بنیاد جانبازان 
خراسان به مشهد بازگشت. و سه فیلم به عنوان تهیه کننده و 12فیلم 
با نقش کوتاه بازی کرد؛ در زابل و مشــهد سالن سینما ساخت و کتاب 

»101سال سینما« را نوشت و به چاپ رساند. 
بخشی از این موارد را که می نویسم حاصل گپ وگفت های دوستانه ای 
بود که همانطور که اشاره کردم در واگن قطار در اوایل دهه هشتاد برای 
حضور در جشنواره فیلم فجر اتفاق افتاد. در آن سفر من، علی جعفری، 
آرش شــفاعی و فرامرز عامل بردبار همراه حســین پورحسین همسفر 
بودیم. او در تمام مسیر، خاطراتش را برایمان تعریف می کرد؛ آن هم با 
جزئیات و مشخصات کامل یک رویداد که گوش هر شنونده ای را نوازش 
می داد. خودش وسط کالمش، برای حرف ها و خاطراتش تیترسازی هم 
می کرد. انگار داشت همه آن خاطرات را در صفحه ذهن ماهمسفرانش  

چاپ می کرد مثل همین کوچ همیشگی اش که ثبت کرد و رفت.

خوب بود و از اهالی خاک شد
مریم زنگنه به روایت محبوبه ناطق

می دانی چیست؟ بعضی آدم ها خوب اند، عاقل اند، مهربان اند، به دردبخورند، همه دوستشان 
دارند، بدون اینکه زور بزنند توی دل می روند و دیگر بیرون نمی آیند حتی اگر بمیرند.

بعضی ها از اول خاص اند، آن قدر که باورت نمی شــود این همه ویژگی خــوب و مثبت در یک 
نفر باشــد. انگار که خدا همه چیزها را یک جا به او داده باشــد. انگار قرار است وقتی می روند 
 آدم هایی را که پشت سر می گذارند را بسوزانند، بدجوری. می روند و پشت سرشان ردی از عطرِ 
گل جا می گذارند، ردی از خودشان در قطره قطره باران و برف پاییز و زمستان یا برق چشمانشان 

را در درخشش ستارگان و دست های نوازشگر و مهربانشان را در لطافت برگ گل.
آن ها می روند، بیچاره آن ها که می مانند با ردی از عطر گل، باران پاییز و ســتارگان درخشــان و 
هر چیزی که آن ها را یاد عزیز سفرکرده شان می اندازد و خاطرات و تصاویر و بادها و بودها، او را 

بمباران می کنند؛ بیچاره من!
در روزهایی که گمانِ پایان یافتنشان نبود -سال هایی آن قدر نزدیک و اینقدر دور- در تحریریه یک روزنامه قدس که 
نیم طبقه ای از ساختمان چهارطبقه عریض و طویلی برای گروه های اقتصادی، سیاسی، شهری و تلکس خبری بود در 
حالی که سر میز اقتصادی نشسته بودم و با سوژه های روز کلنجار می رفتم، در چوبی دو لت سفید و قدیمی تحریریه باز 
شد و دختری بلند قد وگندمگون با مانتویی خردلی رنگ، محکم و استوار وارد شد و بدون نگرانی و استرس از وارد شدن 

به محیطی تازه، سرِ میز گروه شهری به دبیرگروهی آقای مشکوه رضوی نشست.
مریم، جنگجو و مطمئن به نظر می رسید و از همان روز اول شروع به کار کرد، بدون اینکه بخواهد زن بودنش را به رخ 

بکشد، ضعیف نشان بدهد، در حاشیه بنشیند، خبر نرود و گزارش میدانی ننویسد.
روزانه، درخواست های زیادی از مشترکان و خوانندگان روزنامه برای سر زدن گزارشگر تازه گروه شهری به محله شان و 
تهیه گزارش از مشکالتشان داشتیم و بزرگ ترین لذت مریم زنگنه از زندگی کاری اش همین بخش بود، آنجا که به محله 
فقیرنشین »ساختمان« سر می زد و نگران کودک دو ساله ای می شد که بدون شلوار و کفش و تنها با یک بافت در سرمای 
منفی صفر در کوچه ها راه می رفت و بزرگ تری برایش دل نمی ســوزاند. قدردان کارگر ســاده و بی آالیش کارخانه قند 
می شد که به عنوان تشکر از گزارش مشکالت کارخانه، برایش یک دبّه شهد چغندر قند آورده بود. قاطعانه مشکالت 
محله ها، خیابان ها، کودکان، زنان سرپرست خانوار، بی خانمان ها و معتادان را پیگیری می کرد و نمایندگان مجلس و 
مدیران شهری و اجتماعی شهر مشهد را، راحت نمی گذاشــت. برای ادامه تحصیل که به تهران رفت، دفتر روزنامه 
قدس را از قلم پرتوانش محروم نگذاشت و گزارش های اجتماعی او شهرت یافت. اما سر وکله سرطان گوارش پیدا شد 
و روز به روز بیشتر از قبل پنجه بر وجود نازنیش کشید تا عاقبت در هشتمین روز سال 139۶ رنج کشیده ، روی در نقاب 

خاک کشید. روحش شاد و بهشت جایگاهش باد.

آه از آن رفتگان 
بی برگشت 
نگاه که می کنیم، فهرست پرشماری از همکاران 
یادمان می آید که دیگر در کنار ما نیستند؛ 
همکارانی که روزی در کنار هم کلمات را در صفحات 
کاغذی روزنامه ردیف می کردیم. حاال آن ها رفته اند 
و ما مانده ایم. به پاس قدرشناسی وظیفه داریم در 
10هزارمین شماره روزنامه قدس از آن ها یاد کنیم؛ 
از فهرست بلندی که از »بشیری«، »امامی« و 
»مهدی زاده« آغاز می شود و با »عباس پدرامی«، 
»داوود سلطانی«، »صاحب علم« ، » حسن 
جعفری آنی « ، »مهدی معصومی«و »نادر 
 دریابان« ادامه می یابد و به »حمیدرضا جعفری« 
و »جلیل فخرایی« می رسد. 
شماری )تنها شماری( از آن رفتگان بی برگشت، 
اینجا به قلم همکارانشان یاد شده اند. 
یاد همه همکاران درگذشته از خانواده بزرگ روزنامه 
قدس، جاودان. 
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 یادت هست و خواهد بود
محمد سرخوش به روایت حسین نخعی شریف

بعضی هــا عجیب خوبنــد. یادشــان کــه می افتی 
بی اراده لبخند بــر لبانت می نشــیند؛ آن هایی که 
وقتی می آیند دیگر نمی روند؛ حتی وقتی از کنارت 
رفته اند. آن ها می مانند.لبخندشان، تصویرشان، 
صدایشان، حرف هایشان و خاطره هایشان؛ و امان 
از خاطره هایشــان کــه همــه را پیــش تــو امانــت 
می گذارنــد و ناگهــان یــک روز، یــک جــا، وســط 
خنده هــای مســتانه، تــو را بــه فکــر فــرو می برنــد. 
خاطره ها هیچ وقت فراموش نمی شوند، می شوند؟ 

به قول شهریار: 
آرام و روان ونرم وسنجیده رود/ ما ناله کنان و یار، نشنیده رود

یک عمر گذشت و عاقبت فهمیدیم / از دل نرود هرآنکه ازدیده رود
این روزها که هنوز تب جام جهانی داغ است - البته نه به داغی گذشته – 
دیدن برخی صحنه ها خواسته و ناخواســته، تلنگری است برای گشودن 
صندوقچه خاطــرات. من هــم مثل خیلی هــای دیگــر، هرموقع دلــم برای 
خودم تنگ می شــود، می روم ســراغ این صندوقچه! و می بینــم که چقدر 
خاطره ناتمام دارم که اسمشان شده حکمت و تقدیر. و اینکه دیگر نباید 

منتظرآمدن بعضی ها باشم؛ بعضی ها دیگر هیچ وقت نمی آیند... 

خرداد سال 13۸1 و جام جهانی 2002 به میزبانی مشترک کره و ژاپن، دو روز 
مانده به شروع مسابقات، روزنامه، انتشار ویژه نامه روزانه ۸ صفحه ای را به 
من محول کرد؛ آن هم در برهه ای که این همه شبکه و خبرگزاری و اینترنت 
و... نبود و تنها می شــد اخبار را از ایرنا و تا حدودی هم ایسنا بدست آورد؛ 

چیزی که ما هنوز بهش می گفتیم »تلکس«
برای چیدمان تیم انتشار ویژه نامه در هر قسمتی، چند تا گزینه داشتم و حق 

انتخاب، جز همین قسمت تلکس که بسیار هم حیاتی بود و همین مسئله، 
نگرانم می کرد. برای چند و چون کار سراغ »محمد سرخوش« رفتم و گفتم 
که نگران این قســمتم. در حالی که پکی به سیگارش می زد گفت خیالت 
نباشد، نمی گذارم کارت لنگ بماند؛ حتی کلمه ای در مورد میزان حق الزحمه 

دریافتی این کار صحبت نکرد. 
دراوج کار، یک روز محمد که به خوش قولی معروف بود و به نوعی ســاعت 
روزنامه محسوب می شد، در موعد مقرر نیامد! دل توی دلم نبود که امروز 

از چاپ عقب می مانیم و... 
وقتی آمد نفس نفس می زد. باال آمدن از حدود 50 پله برای ما سخت بود 
چه برسد به محمد که مشــکل معلولیت پا هم داشــت. رنگش زرد بود و 
حال خوبی نداشت. معلوم بود مریض شده است. گفتم: »با این وضعیت 
چرا خانه نماندی و استراحت نکردی؟« گفت: »به ما بچه های طبرسی یاد 

داده اند سرت برود، ولی قولت نرود.«
روز آخرانتشار ویژه نامه هم همه مان را دیزی دعوت کرد؛ دیزی سید که 
نزدیک روزنامه است؛ بعد هم یک جعبه شیرینی برای خانواده خرید 
تا بابت حضور کم رنگش دراین روزهای پرکار، از آن ها هم دلجویی کرده 
باشد که عشــقش و تمام زندگی اش،»عبدهللا« و »ســارا« و »سجاد« 

بودند. 
جام جهانی 200۶ و جام ملت های اروپا 200۸ و انتشــار دو ویژه نامه روزانه 
دیگر و ســپری شــدن یک ماه کاری پرتــالش در کنــار هم؛  رســیدن به جام 
جهانــی 2010 و مثــل ادوار گذشــته بســتن تیــم اجرایــی ویژه نامــه روزانه؛ 
»محمــد! آمــاده بــاش داداش داریم بــه جام جهانــی نزدیک می شــویم« 
»هســتم حاجــی! کارت لنگ نمی مانــد« اما نــه، او این بــار بــرای اولین بار 

بدقولی کرد. 
در حالی که جام جهانی از 21 خرداد 13۸9 آغاز می شد، درست 10 روز مانده 

به شروع مسابقات رفت و ما ماندیم و یک دنیا خاطره.
آخرین صحبتم با او سه روز قبل از پرکشیدنش بود و عجیب که همان جا 
هم سخت نگران کار فرزند بزرگش عبدهللا بود. گفتم: »محمد جام جهانی 

را چطور می بینی؟« گفت: »جام بدون ایران، ارزشی ندارد«. 
محمد سرخوش متولد 20 آبان 1341 بود و رفتنش عجیب همه را سوزاند. 
عکســش تا مدت ها توی تحریریه بود و مثل روزهای بودنش با او ســالم و 
علیک می کردیم. روزهای دربی، پرسپولیسی ها یک جور یادش می کردند 

و استقاللی ها یک جور...

محمد! توی این جام جهانی، نه ویژه نامه ای بود و نه تیم اجرایی؛ اما یادت 
بود؛ یادت هست و یادت خواهد بود.

باز به قول شهریار: نه گمان دار که رفتی و فراموش شدی...

یاد آر ز شمع مرده یاد آر
سیدیحیی میرشجاعیان به روایت منور میرشجاعان

پرنده  خیال مان آن قدر بلند پرواز نبود، که پرکشــیدنت را تا ابدیت باور کند؛ آن هم در هنگامه ای که به شــوق بهاری 
دلنشین آخرین روز های زمستان را بدرقه می کردیم. در آن صبح زمستانی که دیده از خواب نگشودی، اشتیاق بهاری 

در دل هایمان بخ بست و چشم هایمان تا همیشه به چارچوب دری که از آن وارد شوی، خیره ماند. 
بهار آمد. درختان از خواب زمستانی بیدار شدند. جوانه زدند. سبز شدند. اما تو از خواب بیدار نشدی تا دستی از مهر 

بر سر گلدان هایت بکشی تا سبزتر شوند.
در آن صبح زمستانی که دیده از خواب نگشودی، چیزی از جنس مهربانی از جمع مان کم شد. در خانه ات، در جمع 
خانواده و دوستانت انتظار کشنده برای بودنت بی تاب مان می کند. بودنی که با کالمی دلنشین مهربانی را زمزمه کنی 

و با لبخندی زیبا قاب خاطره ای در دفتر یاد هایمان نقش بزنی.
از آن صبح زمستانی که دیده از خواب نگشودی، در هزار توی یاد ها و خاطره هایمان رد پای مهربانی هایت را جستجو 
کردیم و تو در تمام لحظات شیرین و تلخ نقش بسته بودی گاهی شوخ طبع و لطیف و گاه محکم و راسخ همراه مان بودی.
تابستان آمد. درختان به بار نشستند، خورشید گرمابخش طبیعت شد. اما گرمای وجود تو دیگر محفلی را گرم نکرد. 

و امید بودنت در دل هایمان به بار ننشست.
پاییز آمد، درختان ملون شدند: سبز، قهوه ای، نارنجی، زرد و کف پوشی زیبا شدند در گذر ها و پارک ها. اما دیگر صدای 

خش خش قدم هایت و طنین نفس هایت را حتی درختان پارک هم نشنیدند.
و پاییز آمد تا یادآور روز های پاییزی ســال 13۶۶ باشــد که در کنار جمعی همــراه و پرتالش برگی از جریــده ای جدید را 
گشودید تا امروز در سی و پنجمین سالگرد تولد روزنامه اولین سال نبودنت زخمی بر دل مان باشد، تا نقشی از خاطره 

شوی و بر برگی از روزنامه یادت ثبت شود.
ای کاش در صبح زمستانی 2۸ اسفند 1400 مثل همیشه دیده از خواب می گشودی تا بودنت و دیدنت برای مان خواب 

و خیالی بیش نباشد.  ای کاش...

روایت 
رفتگان
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اضطراب آخرین دیدارها
محمد عمارلو  به روایت مهدی کاهانی مقدم

محمد عمارلو بدون تردید یکی از شناخته شده ترین چهره ها در بین دست اندرکاران صنعت 
چاپ در مشهد بوده و هست. او از اولین متصدیان و متخصصان لیتوگرافی شاغل در روزنامه 

قدس بود که در سال ۶7 یعنی اولین ماه های راه اندازی قدس، جذب این روزنامه شد.
به این که چرا و چگونه جذب روزنامه قدس شد، نمی پردازم اما ذکر این نکته را ضروری می دانم 
که به دلیل موقعیتی که داشت، پیشنهاد مشاغل با جایگاه اجتماعی و درآمد بسیار باالتری 
داشت که هیچ کدام را نپذیرفته بود. شاید خواست صاحب دستگاه بود که او در قدس منشأ 
خدمات بســیاری باشــد و با دقــت نظر، دلســوزی و تیزبینــی خاصی که داشــت، نگــذارد در 

سخت ترین شرایط هم، اضطراب و نگرانی به دل مدیران و همکارانش راه پیدا کند.
به واسطه همین دقت و وسواس و نیز تبحر و تخصصی که در حوزه کاری خود داشت و توانایی 
مثال زدنی اش در بازکردن گره ها و رفع مشکالت، بسیاری از چاپخانه های مشهد و برخی دیگر از شهر های خراسان، 
هنگام راه اندازی و یا به منظور آموزش نیرو هایشان، از محمد عمارلو کمک می گرفتند. ضمن آنکه او از معدود افرادی بود 
که هر زمان از شبانه روز برای کمک رسانی و رفع مشکالت فنی چاپخانه های شهر حاضر و آماده بود و عموماً نیز بابت 
خدماتش دستمزدی طلب نمی کرد. می گفت این کار ها را رفاقتی انجام می دهد و از اینکه گره ای از مشکالت همکاران 

و دوستانش باز کرده لذت می برد و همین برایش یک دنیا ارزش دارد.
از دیگر خصیصه های بارز آن مرحوم، می توان به خیرخواهی، تعهد، صداقت، روراستی و رک گویی او اشاره کرد؛ که البته 

همین رک گویی او هرچند از روی خیرخواهی بود، برای برخی از اطرافیانش خوشایند نبود.
یکی از بارزترین ویژگی های حرفه ای عمارلو وسواس عجیب او در ریز خوانی مطالب روزنامه بود که به هنگام روتوش 
کلیشــه های فیلم نگاتیو انجام مــی داد، درعین حالی که به لحــاظ اداری هیچ وظیفــه ای در این حوزه نداشــت. در آن 
سال ها هنوز از تکنولوژی و تجهیزات رایانه ای امروزی خبری نبود و کار های لیتوگرافی چاپخانه روزنامه هم مثل تمام 
چاپخانه های کشور کامالً دستی و آنالوگ انجام می شــد؛ صفحات روزنامه در قالب لی اوت کاغذی برای عکاسی در 
اختیار لیتوگرافی قرار می گرفت؛ کلیشه های عکاسی شــده نیز پس از ظهور و ثبوت، روتوش شده، تصویر آن بر روی 
»زینک« منتقل و سپس راهی چاپخانه و وارد پروسه چاپ نسخه کاغذی روزنامه می شد. محمد عمارلو دراین بین 
ضمن غلط گیری های حرفه ای اش، به محض آنکه احساس می کرد جمله ای یا بخشی از مطلب، ایراد محتوایی دارد، 

تا رفع ایراد و اشکال موردنظر، پیگیری جدی داشت.
همین غلط گیری و پیگیری های مرحوم عمارلو سرآغاز دوستی و ارتباط عمیق من با او شد. آن زمان مسئول صفحه 
حوادث روزنامه قدس بودم و او عالقه بسیار زیادی به خواندن مطالب این صفحه و به ویژه پاورقی های آن داشت. خیلی 
اوقات به بهانه رفع مشکل محتوایی صفحه، کنار هم می نشستیم و با اصرار او ناچار می شدم سرانجام داستانی را 
که هنوز چند قسمت دیگرش را باید می نوشتم، برایش بازگو کنم و او معموالً در چگونه به پایان رساندن قصه، نظرات 

و پیشنهاد های جالبی داشت.
او به معنای واقعی کلمه رفیق بود. با قاطعیت می گویم که هرگز کاری نکرد و حتی حرفی نزد که موجب ناراحتی ام شود 

و یا به صالحم نباشد. همواره پشتیبان و خیرخواهم بود و صدافسوس که دست تقدیر خیلی زود او را از ما گرفت.
سال ها با سرطان خون دست و پنجه نرم کرد؛ از روز اول هم از این موضوع باخبر بود؛ اما روحیه ای عجیب و استثنایی 
داشت که هرگز مانندش ندیدم. خیلی وقت ها که کنارش بودم، از ترس اینکه مبادا این آخرین روز و آخرین دیدارمان 
باشد، بغض می کردم، سریع از او فاصله می گرفتم تا دیدن اشک هایم، روحیه اش را خراب نکند؛ اما همیشه متوجه 
می شد و او بود که دلداریم می داد و می گفت باید از فرصت های باقیمانده نهایت استفاده را ببریم. حاال اما جای او خالی 

است و من در حسرت فرصت های بی شماری که از دست دادم، تنها مانده ام.

نامی جاودانه در دفتر شرافت 
محمود زنجانی به روایت علی محدث

محمود زنجانــی  ســال 13۶9 به عنــوان عکاس در 
روزنامه مشغول به کار شد. پس از مدتی عالوه بر 
دوربین، قلــم نیز به دســت گرفت و شــد خبرنگار 
بخش حوادث. او، بیش از دو دهه، رویدادهای این 
بخش را دنبال کرد، خبر ساخت و حوادث بسیاری 

را روایت کرد.
 در برخی از نقش های اجتماعی مانند خبرنگاری 
احتمال لغزیــدن و خارج شــدن از مســیر انصاف 
بســیار اســت. کم نیســتند کســانی کــه به خاطر 
جذابیت روایت های خود، گرفتار افراط و تفریط می شــوند، اما محمود از 
جمله خبرنگارانی بود که به شرافت حرفه اش متعهد بود. او برای  افزودن به 

مخاطبان خبرهایش، دست به تحریف فکت های خبری نزد.
محمود نقاب نداشت. هرگز خودش را پشت یک خود بیگانه پنهان نکرد. 
او برای رسیدن به نام و نان، ماسکی به صورت نزد و جزو سیاهی لشکر هیچ 

اردوگاهی نشد.
 ساده و بی آالیش بود به قول سعدی شیرین سخن به همان اندازه  »بود«، 
»می نمود«. با همین دو اشاره  مختصر، ارزش های محمود آشکار می شود؛ 
ارزش هایی که عده ای نااهل عرصه روزنامه نگاری از آن محروم اند. محمود از 
این دست آدم های بی کیفیتی که برچسب کیفیت و ارزش به صورت خود 
می چسبانند، نبود؛ از این رو او و امثال او از خوبان عرصه روزنامه نگاری اند، 
اگرچه که در نامه های احکام، عناوین پرطمطراقی برای ایشان صادر نشد و 
روی برگه های تذهیب و تشعیر به درستی از ایشان قدردانی به عمل نیامد، 
اما نام محمود و محمودهــا در دفتر انصاف و شــرافت مطبوعات جاودانه 

می ماند. 
روحش شاد، یادش گرامی.

غمخوار همه
جمال فیاضی به روایت کاظم حیدرپور 

ما، جمــال فیاضــی را »آقاجمال« صــدا می زدیم. 
آقاجمال بمب انرژی بود. کمتر کســی تــو روزنامه 
پیدا می شود که از این سید بزرگوار انبوهی خاطره 
خوش نداشــته باشــد. تودار بــود و ســخت پیش 
می آمد که گلــه و شــکایتی کند. اگر هم مشــکلی 
داشت نمی آمد تعریف کند تا مبادا، دیگران را هم 
 غمگیــن کنــد. در عــوض همیشــه بــا روی بــاز و 
لــب خنــدان از همــکاران اســتقبال می کــرد؛ برای 

همین هم غمخوار همه و سنگ صبورشان بود.
تکیه کالم معروفی بین من و آقاجمال بود که همه بچه های روزنامه، بچه های 
قدیمی می دانند. قافیه ای درست کرده بود با اســمش و وقت و بی وقت با 
همان جمله قافیه دار صدایش مــی زدم. او هم همیشــه می خندید؛ حاال 
کــه یــاد خنده هایش می افتــد، جگــرم آتش می گیــرد. قــرار بود ســال های 
بازنشســتگی را با هم بگذرانیم؛ چه نقشــه هایی کشــیده بودیم برای این 

سال ها...
آقاجمال، آچار فرانســه دوســتانش بود. هر کدام از آقایــان فیاضی هم که 
مشکلی داشتند جمال حل می کرد چه فنی چه اداری؛ همیشه غمخوار 

همه بود. 
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گفت و گو

»قدس« برایش خاطرات کودکی است. بوی جوهر پخش شده، ورق زدن کاغذهای کاهی، عطر حرم رضوی، پیاده گز کردن 
مسیری برای خرید روزنامه از سوپر مارکت محل، عکس پســربچه ای در روزی برفی که در حال توزیع روزنامه است و 
کبوتری در حال پرواز، ثبت شده در نخستین شماره روزنامه ســال ۱۳۷۵ که خبر داد قدس حاال برای تمام مردم کشور 

منتشر می شود.
مصاحبه پیش رو، مرور خاطرات همراهی حدود سه دهه »سید ابوالفضل محمودی« یکی از خوانندگان قدیمی روزنامه قدس 

است که در نهایت ریزبینی و دقت نام سردبیران، نویسندگان و حتی محتوای ویژه نامه ها را به خاطر دارد.
 آنچه در ادامه می خوانیــد برش هایی از گفت وگوی مفصل ما با این خواننده پرســابقه قدس اســت. او در این گفت  وگو با 

دقت نظر درباره روزنامه قدس و دوره های مختلفی که تجربه کرده، نظر داده است. 

بهجت جاودانی کارشناس روابط عمومی داشتند، برای من انگیزه ای شد تا به امروز 
ارتباطم را با قدس ادامه دهم. در چند نوبت هم مصاحبه ها و یادداشت هایی از من 

به مناسبت سالگردهای انتشار و روزهای ویژه چاپ شد.
یکی از کار های خوبی که در زمان آقایان »قلندریان« و »واقعی« انجام شد، ارتباط 
چهره به چهره مدیران روزنامه با مخاطبان در قالب دیدارها و نشست ها بود. بعدها 
با رونق گرفتن فضای مجازی، تقریباً با تمام مدیران و سردبیران روزنامه ارتباط دارم 
و نظراتم را مستقیم با آن ها در میان می گذارم؛ اما آن ارتباط چهره به چهره حال و 

هوای دیگری داشت.

خاطره بازی با نخستین خاطره ها

یکی از شــاخصه های قدس در دهه 70 وجود صفحات تخصصی و حرفه ای بود 
که آن را از سایر روزنامه ها متمایز می کرد و برای تمام گروه های سنی و هر سلیقه ای  
محتوایی جذاب و غنی داشــت. غیر از صفحه کودک و نوجوان، صفحاتی چون 
جوانان، بانوان، خانواده، دانشجو و دانشگاه، کتاب، اندیشه و... روزنامه قدس را به 

عنوان یک روزنامه فرهنگی و اجتماعی شاخص مطرح کرده بود.
»تماشاخانه« را »مجید تربت زاده« می نوشت. حدود اواخر دهه 70 و اوایل دهه 
۸0، ابتدا به صورت باکسی پایین صفحه ادب و هنر منتشر می شد، کم کم دو روز 

در هفته به صورت مستقل از صفحات ادب و هنر چاپ می شد.
صفحه »عشقستان« هم هر هفته روزهای پنجشنبه چاپ می شد. صفحه ای با 
حال و هوای دفاع مقدس و موضوع ایثار و شهادت که خوانندگان زیادی داشت. 
ادغام این صفحه در صفحات فرهنگی، اواخر سال 1394 باعث کم رونقی و سپس 

عشقی که سرد نشد

حدود یک ســال و نیــم از قــدس بزرگ ترم. پــدرم اهل مطالعه اســت و مــن عادت 
روزنامه خوانی را از او به ارث برده ام. آشنایی من با روزنامه قدس به حدود سال های73 
و 74 بر می گردد. پنجشنبه ها قدس صفحه ای داشت به نام کودک و نوجوان که 
با عالقــه آن را ورق می زدم. یک بــار جدولی کودکانه تهیه کردم و فرســتادم و در آن 
صفحه کار شــد. اوایل پدرم روزنامه می خرید تا اینکه بعد از دو سه سال عشقم 
این بود که خودم روزنامه را تهیه کنم. آن سال ها بولوار شاهد مشهد بودیم. یکی 
از همکالسی هایم در دبستان »شهید کاخکی« را مأمور کرده بودم تا هر صبح از 
سوپرمارکت چهارراه ورزش، روزنامه را بخرد و همان اول وقت برایم بیاورد. آن زمان 
در محدوده زندگی ما دکه روزنامه فروشی نبود. ایام تابستان هم که مدارس تعطیل 
بود، خودم همــان اول صبح روزنامه را تهیه می کــردم. گاهی که دیرتر می جنبیدم 
روزنامه تمام شــده بود. این گونه بود که روزنامه قدس تبدیل شــد به عشق دوران 

کودکی و نوجوانی من.

سه دهه روزنامه خوانی

از همان اوایل با روابط عمومی روزنامه ارتباط تلفنی می گرفتم و نکاتی را می گفتم. 
روزی با شماره 7۶100۸۶، شماره قدیم روابط عمومی روزنامه تماس گرفتم. بعد از 
سالم »ســید حمید هاشــمی« کارشــناس روابط عمومی آن زمان، گفت: »سالم 
 آقای محمودی«. با تعجب پرسیدم:  فامیل مرا از کجا می دانید؟ گفت: »مخاطبان 
پر و پا قرص روزنامه را به خوبی می شناسیم« و... آن صحبت ها و ارتباط صمیمانه و 
بعدها محبتی که سایر بزرگواران مثل آقای محمدهادی زاهدی سردبیر وقت و خانم 

همراه قدس خواهم بود
سید ابوالفضل محمودی همچنان خود را جزو جدی  ترین مخاطبان همیشگی روزنامه می داند 

مریم احمدی  شیروان



3131
 ســــــــه  شــــــــــــــنــــــبــــــه 20 دی 1401

حذف عنوان آن شــد. از اواخر خــرداد 13۸2 صفحه آخــر روزنامه که تا قبــل از آن 
سیاسی بود تغییر محتوا داد و صفحه »در حوالی امروز« با موضوعاتی فان و اندکی 

اجتماعی و فرهنگی جای آن را گرفت و هفت سال هم دوام آورد.
در 2۸ آذر 1394 صفحه » ایستگاه« در آخرین صفحه از صفحات اصلی روزنامه 
با همان حال و هوای در حوالی امروز متولد شد. »بهروز فرهمند« اولین دبیر این 
صفحه بود و نام آن صفحه هم پیشنهاد من بود که ایشان بزرگوارانه پذیرفت. چقدر 
زیبا بود گزارش از شخص هایی که در این صفحه به چاپ می رسید. متأسفانه این 
صفحه هم پس از مدتی حذف شــد و جای خالی آن در قدس به شدت احساس 

می شود.
ســتون اجتماعی »حالجی« اواخر دهه 70 توســط »علی اکبر کساییان« نوشته 
می شد و ستون طنز سیاسی به اسم »آقای چه  و  چه و  چه« توسط آقای »یوسفعلی 
میرشکاک«. روزنامه در آن ســال ها ســتون ها و صفحات متنوعی داشت که اگر 
تعــدادی از آن ها حفظ می شــد، حتمــاً خوانندگان بیشــتری روزنامــه را همراهی 

می کردند.
از دیگر نویسندگان و اعضای تحریریه روزنامه که نام آن ها را به یاد دارم و یا از مطالب 
آن ها استفاده کرده ام آقایان آرش شفاعی، حسن احمدی فرد، عباسعلی سپاهی 
یونسی، مهرداد طبسی، سید حبیب قاآنی، امیر روح پرور، جواد رستم زاده، سعید 
کوشافر، ارژنگ حاتمی، سعید ترشیزی و خانم ها فرحروز صداقت و زنده یاد مریم 

زنگنه هستند.

جاده هایی بی انتها

عالوه بر ستون ها و صفحات جذاب، ویژه نامه ها و ضمائمی خواندنی  نیز از همان 
سال های ابتدایی تاکنون در قدس کار شده است. ضمیمه هفتگی »جاده« که به 
نظرم اولین هفته نامه روزنامه بود در اوایل دهه ۸0 ویژه جوانان و نوجوانان و کودکان 
منتشر شد و به نوعی جایگزین صفحات کودک و نوجوان و جوان شد. کاری فاخر و 
نو در روزنامه که متأسفانه بعد از مدت کوتاهی حذف شد. بعدها در دوران مدیریت 
آقای غالمرضا قلندریان هفته نامه »عیار« در حوزه اقتصاد، هفته نامه پرونده هر 
هفته در یک موضوع خاص و هفته نامه خطه خورشید ویژه استان های خراسان 

هر کدام برای مدتی چاپ شدند.
در دوران مدیریت آقایان رضا خوراکیان و ایمان شمسایی هفته نامه های »سالم« 
ویژه زیارت و آســتان امام هشــتم)ع(، »بیت المقدس« در موضوع جهان اسالم، 
»کفشدوزک« ویژه کودکان، »چهارده«ویژه هیئت ها و محافل مذهبی،»چراغ« 
در حوزه تاریخ و »+روایت« با مطالبی متنوع مدتی انتشار یافت. از سال گذشته 
هم هفته نامه های »قاصدک« در حوزه کودک، »قلق« با موضوع جدول و سرگرمی 
و »قاف« با محتوایی در حوزه مســتندنگاری مردم ایران کار می شد که خب البته 

عمرشان به پایان رسید.
سه هفته نامه »جاده«، »چراغ« و»قاف« را جزو ماندگارترین ضمایم تاریخ روزنامه 
ً مشکالت موجود  می دانم. متأسفانه تغییرات مدیریتی پرشمار در روزنامه و احتماال
در زمینه تأمین کاغذ، کار های اثرگذار قبلی را حفظ نمی کند و شاهد تعطیلی ضمائم 

و هفته نامه ها هستیم.

عیار دلسوزی یک خواننده

در این سال ها نقدهای زیادی به روزنامه داشته ام. یکی از مهم ترین آن ها انتقاد به 
چاپ ضمیمه چهار صفحه ای روزانه »خط قرمز« در حوزه حوادث بود. این ضمیمه 
با رسالت تعریف شده برای روزنامه همخوانی نداشت. خدا را شکر که تداوم نیافت، 

قرار نیست که به هر قیمتی خواننده جذب شود.
پراکندگی های موجود در ســاختار و چیدمــان صفحات روزنامه هم در ســال های 
ابتدایی دهه 90 آزار دهنده بود. آن ایام، حتی صفحات اصلی روزنامه مکرر جابه جا 

یا به اندک بهانه ای حذف می شد.
یکی از ستم هایی که به روزنامه در اواسط سال 1397 شد حذف ستون »رهنمود« 
از روزنامه قدس بود. ستونی ریشــه دار که حدود ســه دهه البته تحت عنوان ها و 
ساختارهای مختلف جزو ثابت هر روز روزنامه بود و در آن فرمایشات امام راحل و 
رهبر معظم انقالب انعکاس می یافت. خوانندگان قدیمی تر روزنامه حتماً به خاطر 
دارند در دهه 70 این ستون در باالی صفحه نخست روزنامه و سمت چپ لوگوی 

قدس کار می شد. ای کاش دوباره این ستون احیا می شد.

مسئوالن محترم قدسی

هر دوره مدیریتی، ویژگی های خاص خود را داشته است. در دوران مدیریت 1۶ ساله 
آقای »سیدجالل فیاضی« از 2۸ آذرماه 13۶۶ تا اردیبهشت 13۸2، روزنامه قدس 
از یک روزنامه محلی به روزنامه سراسری تبدیل شد و نخستین روزنامه در کشور 

بود که در اواخر سال 1395 چاپ همزمان در تهران و مشهد را تجربه کرد. البته این 
اواخر حال و هوای روزنامه بیشتر سیاسی بود.

پس از آن در دوران مدیریت هشت و نیم ساله آقای »غالمرضا قلندریان« حال و 
هوای روزنامه بیشتر به سمت موضوعات اجتماعی متمایل شد و از سیاست فاصله 
گرفت. دو اقدام جسورانه و مهم در دوران مدیریت ایشان تغییر لوگوی روزنامه در 
تابستان 13۸3 و تغییر قطع و رنگی شدن تمام صفحات آن از 1۸ اردیبهشت 13۸9 
بود. انتشار ضمیمه روزانه چهار صفحه ای ورزشی هم در دوران مدیریت ایشان 

اتفاق افتاد.
از ویژگی های دوران چهار ســاله مدیریــت آقای »حمزه واقعی« انتشــار ضمائم و 

ویژه نامه های مناسبتی فراوان بود که برخی از آن ها را هنوز در آرشیو دارم.
مهم ترین ویژگی دوران مدیریت آقای »رضا خوراکیان« افزایش صفحات ثابت ویژه 
خراسان به هشت صفحه بود که متأسفانه بعد از ایشان ادامه پیدا نکرد. در دوران 
مدیریت آقای »ایمان شمسایی« هم انتشار هفته نامه های پرشمار، حرفه ای و صد 

البته خواندنی، شاخصه روزنامه قدس بود.
در دوران مدیریت آقای »علی یعقوبی« نظم حاکم بر چیدمان صفحات و ساختار 
منسجم صفحات اصلی و ضمایم ثابت روزنامه از ویژگی های ممتاز آن به شمار 
می رود. طی ســالیانی که خواننده قدس بوده ام، به نظرم ســاختار فعلــی روزنامه، 
البته با بضاعت موجود در تعداد صفحات، قوی ترین و منظم ترین ساختار تاریخ 
روزنامه است. اکنون مرز میان صفحات خبری روزنامه، حوزه خراسان و معارف کامالً 
مشخص و صد البته حساب شده است. انتشار ضمیمه ثابت روزانه »رواق« در 
حوزه معارف دینی آن هم در چهار صفحه، کامالً منطبق با رسالت روزنامه و اقدامی 
بی نظیر و در خور تقدیر در روزنامه قدس است. البته انتظار از روزنامه منتسب به 

آستان امام هشتم)ع( هم همین است.
در بین مدیران و ســردبیران قدس، آقای سید جالل فیاضی بسیار خوب و منظم 
می نوشت. عنوان یکی از یادداشت های ایشان را با عنوان »معمار انقالب، معیار 
انقالب« در توصیف شخصیت امام خمینی)ره( هنوز به خاطر دارم. انتظار از سایر 
سردبیران و مدیران مسئول قدس نیز همین است که شکسته نفسی را کنار بگذارند 
و حداقل هفته ای یک یا دو بار در مورد مسائل روز، یادداشت یا سرمقاله بنویسند 

و موضع روزنامه را اعالم کنند.

کوچ از روزنامه کاغذی به آنالین

10 سالی هست که در اداره اوقاف مشغول به خدمت هستم و به دلیل شرایط شغلی 
و مسئولیت های محوله در شهرهای مختلف زندگی کرده ام. متأسفانه دسترسی 
به روزنامه کاغذی حتی در نزدیک ترین شهرستان های مجاور به مشهد مقدس به 
راحتی ممکن نیست اما مطمئنم جزو نخستین نفراتی هستم که ساعت 5 دقیقه 
بامداد و به محض بارگذاری صفحات PDF روزنامه را در »قدس آنالین« می خوانم. 
با وجود این برای ورق زدن روزنامه با بوی جوهر و مواد نفتی دلتنگ می شوم و وقتی 
به مشهد می آیم برخی نسخه های کاغذی روزنامه را تهیه می کنم. روزنامه قدس 
ولو به تعــداد اندک و انگشــت شــمار باید حداقل در ســطح دکه هــای مطبوعات 
شهرستان های سه استان خراسان رضوی، شمالی و جنوبی خودنمایی کند. توزیع 

منقطع و نامنظم، مخاطب را دور می کند.

اگر من سردبیر بودم

حتمــاً نخســتین اقــدام مــن، تقویــت اخبــار و گزارش هــای مربــوط بــه 
شهرســتان های خراســان بزرگ بود. ضمیمه روزانه ویژه خراسان با انتشارش 
 در سراســر کشــور می تواند خراســانی های مقیم دیگر اســتان ها را نیــز همراه 

روزنامه کند.
ضمیمه رواق می تواند پل ارتباطی مردم سراسر ایران با آستان امام رضا)ع( باشد. 
این ضمیمه با همه تالش های شایسته ای که تحریریه آن دارند، جای کار تخصصی 
بیشــتری دارد و بیشــتر از این ها می توان با محافل و نهادهای مذهبی و فرهنگی 
سراسر کشور ارتباط برقرار کرد. روی گرافیک روزنامه و کیفیت چاپ آن هم با دقت 
بیشتری کار می کردم. روابط عمومی روزنامه را فعال و شورای خوانندگان تشکیل 

می دادم.
برخی فکر می کنند عمر روزنامه های کاغذی به سرآمده اما مرگ مطبوعات فقط یک 
شوخی است. به نظر من رسانه های کاغذی برای استمرار فعالیت در عصر اینترنت 
باید روش  و شیوه خود را تغییر دهند. انتشار ویژه نامه ها، هفته نامه ها، گفت وگوها 
و مطالب تحلیلی یکی از همان شیوه هایی است که می تواند مردم را با روزنامه ها 
آشتی دهد. هنوز هم بســیاری از خوانندگان قدیمی روزنامه ها که به نظرم در بازه 
سنی 35 تا 70 سال قرار می گیرند نسخه کاغذی را به آنالین ترجیح می دهند و بوی 

کاغذ، روزشان را می سازد.

برخی فکر 
می کنند عمر 
روزنامه های 

کاغذی به 
سرآمده اما 

مرگ مطبوعات 
فقط یک شوخی 

است. به نظر 
من رسانه های 

کاغذی برای 
استمرار فعالیت 
در عصر اینترنت 

باید روش  و 
شیوه خود را 

تغییر دهند
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بچه که بودم فکر می کردم بزرگ که بشوم، خلبان می شوم. کارت هواپیما جمع می کردم؛ از آن هایی که در آن سال ها 
مرسوم بود. یک عکس بزرگ »کنکورد« هم زده بودم به دیوار اتاق. آسمان شب را که کشف کردم، مطمئن بودم فضانورد 
می شوم. بزرگ تر که شدم و علوم که خواندم، عشق به »فیزیک« جای همه عشق های دیگر را برایم پر کرد. تا سال ها 
بعد، من دیوانه وار مسحور فیزیک بودم؛ دیوانه آن واقعیت ریاضی واری که از جهان اطراف، پیش روی آدم می گذاشت. 
در تمام این سال ها البته ادبیات، پیرنگی بود که لحظه های خوشی را برایم می آفرید. مثل آب خوردن شعرهای حافظ 

و سعدی را حفظ می کردم؛ دیوانه سهراب بودم و شعرهای اخوان ثالث به وجدم می آورد؛ فروغ می خواندم و شاملو...
قرار بود کسی بشوم برای خودم که نشدم. نه خلبان، نه فضانورد، نه فیزیکدان، نه هیچ چیز دیگر. دانشگاه را حتی تمام 
نکردم. شور نوشتن تنها یادگاری است که از آن همه آرزوهای دور و دراز برایم باقی مانده است. حاال سال هاست همه 
رؤیاهای از دست رفته را در دنیای کلمات جست وجو می کنم. البه الی همین کلمات خلبان می شوم و فضانورد؛ البه الی 

همین کلمات شاعر می شوم و فیزیکدان...
 خوشحالم که روزنامه نگار شدم - شدم؟!- و توانستم از دریچه نوشتن، به جهان بی کرانه کلمات و قلمرو وسیع واژه ها 
را ه یابم. حاال من، پادشــاه سطرهایی هســتم که می نویســم؛ امیر اقلیم هایی که قلمم به آن ها جان می دهد؛ مسافر 

جاده هایی که راه شان از کنار کلمات می گذرد.
این تنها شانسی است که در زندگی آورده ام. باور کن.

حسن احمدی فرد 

این اولین 
یادداشتی است 
که برای سالگرد 

روزنامه نوشته ام؛ 
نزدیک به بیست 
سال پیش از این. 

بازخوانی این 
سطرهای مختصر، 

برای خودم 
دست کم شیرین 
است؛ شیرین و 

غمناک. 

    خوشحالم که روزنامه نگار شدم
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