عالم روزنامهنگاری هم منظومهی شمسی خودش را دارد

نیمهی پنهان کیهان

حق :محمد مهاجری بازیگر نقش اول یکی از بهترین خاطرههای من از عالم روزنامه
است :بیست سال پیش متنم را خواند و بعد از نشان دادن به سردبیر وقت کیهان در
ستون «چهارشنبهبازار» منتش�ر کرد .چند ماه بعد که ایشان را در تحریریه دیدم و
خودم را به این عضو خوشقلم شورای سردبیری کیهان معرفی کردم ،جلدی درآمد:
«تو روزنامهنگار خوبی میشوی! قلمت راس�ت کار ژورنالیسم است!» بعد هم سخن
را کشید به قطعهی بیست و ش�ش و بابااکبر و کلی هم برایم از جبهه و جنگ ،خاطره
تعریف کرد .این مقدمه را نوش�تم تا بگوی�م اگر محمد مهاج�ری روزی صد بار هم با
پیشوند طعنهدار «ما اصولگراها» علیه قالیباف چیز بنویسد ،باز هم برای حقیر عزیز
است .من هنوز در کیهان بودم که مهاجری ،نه تنها از این روزنامه بلکه از کل جریان
انقالبی زاویه گرفت .محمد مهاجری البته هرگز محمد نوریزاد نشد و حتیالمقدور
سعی کرد در نوشتههایش ادب زاویه را رعایت کند .اخیرا ناظر بر یکی از ویسهایم،
یک گپ تلگرامی با هم داشتیم« :محمد نوریزاد را هم ما اصولگراها محمد نوریزاد
کردیم!» ابدا در این زمینه با مهاجری موافق نیس�تم .هم�هی انقالبیها هم با آدمی
بد تا کنند ،این دلیل بریدن از رهبر انقالب نمیش�ود .والیت ،حوزهی اس�تحفاظی
هویت و حریت ابنای آدم اس�ت و والیت فقیه و مش�خصا والیت سیدعلی هم از این
قاعده مستثنی نیست .حساب حضرت آقا جدا اس�ت .رک بنویسم :آنکه علیه این
سید بنویس�د ،اوال بیلیاقتی خودش را نش�ان داده ،ثانیا صحه بر معرفت نازل خود
گذاشته .بماند که معتقدم اساسا زیادی به نوریزاد بها داده شد .در همهی آن روزها
که نوریزاد بیشترین حقالتحریر را میگرفت ،من مجانی برای کیهان مینوشتم و
بعد از سالها که عاقبت یک حقالتحریر برای حق معین کردند ،مثل دستاورد برجام
«تقریبا هیچ» بود! همهی مطالبم در همهی روزنامهها هنوز کمتر از کیهاننوشتهایم
است ولی باور میکنید رسانهی مدعی عدالت حتی یک ثانیه هم برایم بیمه رد نکرده؟
مهاجری را خوب میفهمم .خودم را هم .اما فرق ما با پایداری چیست اگر مثل همین
گروه مشی کنیم؟ اگر روانبخش مدعی ش�ده که قدیانی نوریزاد میشود ،پرده از
تکفیریسم مصباحپرس�تها برداش�ته .آقای مهاجری! چی بود توئیت اخیرتان؟ با
وجود ماسک روی صورت ،چطور فهمیدید رئیس�ی ناآرام بود یا قالیباف برای دعوا
آمده بود؟ االن دقیقا فرق شما با روانبخش چیست؟ «خبرآنالین» اولین رسانهای
بود که «چهارشنبه اتوبوسی» را با منبع محترم «وطن امروز» بازنشر کرد .بهتر نیست
کمافیالسابق -خیلی سابق! -زینت علی الریجانی باشید؟
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