روزنامهنگاری بدون بازی با عکسهای خوشرنگ و لعاب به سیاهی شبنامهنگاری است

زنده باد زیبایی

شعار روزنامهدیواری این است :حق با مخاطب است
س�ردبیر روزنامهدیواری حق :حیفم آم�د فریم دیگری از تصاویر صفحهی ش�ش و
هفت این شماره از روزنامهدیواری را به عنوان «زنگ تفریح» در اواسط صفحات حق
چهاردهم منتش�ر نکنم .رفته بودیم س�مت نطنز و ابیانه و آقاعلیعباس که در یک
میدان بزرگ چشمم خورد به این پدر و دختر دوستداشتنی که داشتند بادبادکباز
خالد حسینی را به زبان شیرین زندگی ترجمه و البته تجربه میکردند .حال خوشی
داش�تند .چهاردهمین ش�مارهی روزنامهدیواری حق در دویس�ت و شصت صفحه،
چند صفحهای را ب�دون حتی یک کلمه متن ،کامال اختص�اص داده به عکس؛ چرا که
روزنامهنگاری منهای عکس قادر اس�ت که در مقام یک قات�ل ،حتی روح قویترین
متنها را هم از تن نقطهها و از جس�م حرفها و از بدن کلمهها و از وطن جملهها جدا
کند و بمیراند .ش�اید این همه تصویر اختصاصی حق ،اعتراض روزنامهدیواری باشد
به جمیع روزنامههای کثیراالنتش�ار امروز ایران که متأس�فانه به حیث صفحهآرایی

و گرافیک و بهرهی درس�ت از ش�ئون مختلف هنر ،ابدا نمرهی فاخری نمیگیرند .از
«کیهان» بگیر تا آن یکی قل عاری از «اطالعات» و از «ش�رق» بگی�ر تا «اعتماد» نه
آدمی را یاد روزنامهنگاری در دههی ش�صت میاندازند و نه یاد هیچ خاطرهی خوش
دیگری .به جد بر این باورم که این جلدهای ناخوش ،مریض ،سرد ،بیمار و بیعار ،بسی
زودتر از مجازس�تان دارد جان روزنامهنگاری ایرانی را میگیرد .صد دریغ از ذرهای
ذوق و هزار دریغ از کمی شوق .نمیدانم بگویم «بگذریم» یا نه! اتفاقا الزم است کمی
بیشتر ابعاد این فاجعه را بررسی کنیم .ولش کن .همان بگذریم بهتر است .صفحات
بعدی این شمارهی روزنامهدیواری انشاءاهلل مثل صفحات قبل ،حق چشمهای نازنین
شما را به خوبی ادا کند .ما برای مردمک مردم نازنین ایران ،ارزش قائلیم .شعار ما این
است که حق با مخاطب است...
حسین قدیانی

عکس :روزنامهدیواری حق
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