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ساقه گل، ستون پل
فيلم هاي سينماي كودك و نوجوان در هفته ملي كودك از سوي كانون پرورش 
فكري كودكان و نوجوانان و بنياد سينمايي فارابي به صورت رايگان و در سالن 
سينما تئاتر كانون اكران شده. خانواده هاي عالقه مند به تماشاي فيلم هاي كودك و نوجوان 
مي توانند به صورت رايگان و در سينما تئاتر كانون پرورش فكري كودكان و نوجوان واقع در 
خيابان خالد اسالمبولي به تماشاي آثار متنوع توليد شده در عرصه سينماي كودك و نوجوان 
بنشينند. اين فيلم ها در دو نوبت 17 و 19:3۰ و تا ۲۰ مهر نمايش داده مي شوند. در كنار اين 
برنامه، هر روز توليدات برتر نيم قرن گذش��ته كانون در سالن غدير واقع در خيابان حجاب و 

از ساعت 16 تا 19 اكران مي شود.

فيلم هايي براي كودكان 

تيتر مصور|پيروزي افراط گرايان در انتخابات برزيل
پالكز

متن در حاشيه در همين حوالي كرگدن نامهيك اتفاق ساده

هشتگ روز

نگاهي به فهرست فيلم هاي 
بيندازي��د.  پ��رده  روي 
كمدي ه��اي دم دس��تي 
سينما را تس��خير گرده اند؛ 
كمدي هاي��ي بي كيفيت كه 
غالبا س��الن هاي فراوان را در 
اختيار دارند ولي نه فيلم هاي خوبي اند و نه به فروش 
قابل توجهي دس��ت يافته اند. مديران س��ينمايي و 
دست اندركاران اكران نيز به بهانه نياز جامعه به شادي از 
اين فيلم هاي بي كيفيت حمايت و فضا را براي سينماي 
جدي و صاحب انديشه تنگ و تنگ تر مي كنند. معلوم 
نيس��ت متوليان اكران با چه كار كارشناسي به جاي 
مردم تصمي��م مي گيرند كه فالن فيلم چون كمدي 
است مي فروشد پس س��الن هاي پرشمار الزم دارد و 
بهمان فيلم گرچه فيلم خوبي است ولي نمي فروشد 
و تنها در چند س��الن آن هم دوهفت��ه يا چهار هفته 
اكران شود از سرش هم زياد است. با همين پيش بيني 
بي اساس بسياري از فيلم ها كه اتفاقا بايد آنها را جريان 
اصلي سينماي ايران به حساب آورد، به حاشيه مي روند 
و درس��ت اكران نمي شوند؛ در حالي  كه اگر با شرايط 
مناسب روي پرده بروند مخاطب كافي خواهند داشت. 
فيلم هاي باارزش سينماي ايران كه اتفاقا نام همين ها 
در تاريخ سينما باقي مي ماند، دارند قرباني سوء مديريت 

در اكران و سوء مديريت كالن سينما مي شوند. 
فيلمي كه با افتخار در تبليغات مجازي اش خود را اولين 
فيلم دگرباشانه سينماي ايران مي خواند و از اين مسير 
مي خواهد مخاطب جذب كند، در سالن هاي پرشمار 
اكران مي شود و فيلم هايي مثل »يك كيلو و بيست و 
يك گ��رم« و »ماهورا« و حتي »جاده قديم« و »عرق 
سرد« و »شعله ور« با محدوديت هاي زياد، به نمايش 
درآيند. فيلم هايي كه يقينا اگر درس��ت و عادالنه به 
نمايش درآيند بسيار بيشتر ديده مي شوند و مخاطبان 

پرشمارتري پيدا مي كنند.
به نظرتان دولت و سازمان سينمايي عريض و طويلش 
به چه كار سينما مي آيند اگر قرار باشد خالتورسازها 
روي س��ينما خيمه بزنند؟ نباشند بهتر نيست؟ اگر 
وظيفه حراست از فيلم هاي ارزشمند سينماي ايران 
را ندارند، چه مسووليتي احساس مي كنند؟ سينماي 
ايران اگر در جهان اعتبار دارد مطمئنا از بابت فيلم هايي 
مثل هشتگ و خالتور و الزانيا و كاتيوشا و دم سرخ ها 

و هزارپا و... نيست.
 اگر قرار است سازمان س��ينمايي كارمند گوش به 
فرمان خالتورس��ازها باشد، واقعا عدمش به ز وجود. 
در حال حاضر ظاهرا چنين وضعيتي حاكم اس��ت. 
وضعيتي حاكم شده كه كارگرداني مثل ابوالحسن 
داوودي ب��ا س��اختن آن همه فيلم خ��وب به ورطه 
»هزارپا« كشيده مي شود يا فيلمسازي مثل حسين 
قناعت با فيلم هاي خوبش در حوزه كودك به باتالق 
»الزانيا« مي افتد. وقتي فيلم خوب بسازي و سازمان 
 سينمايي كوچك ترين حمايتي در اكرانش نكند يا 
بي خود و بي جهت س��ال ها در محاق توقيف بماند، 
نتيجه جز اين مي ش��ود؟ آيا حفاظت و حراس��ت از 
سرمايه هاي معنوي و انساني سينما و فرهنگ وظيفه 
دولت و وزارت ارشاد و س��ازمان سينمايي نيست؟ 
وضعيت سينما را به سمتي برده اند كه امسال، كلي 
فيلم دم دس��تي نظير همين ها كه ح��اال روي پرده 
است، در حال توليد است. نگاه سرمايه ساالر سازمان 
سينمايي كه اتفاقا از هر رويكرد كارشناسي و حرفه اي 
خاليس��ت، دارد س��ينماي ايران را ناب��ود مي كند. 
خالتورسازان و س��ازمان س��ينمايي در يك پروژه 
مشترك، پا روي خرخره سينماي ايران گذاشته اند 
و فش��ار مي دهند.  حاال يك خروش از درون سينما 
و توسط اهالي دلسوخته سينما الزم است تا جلوي 
اين جريان مخرب را بگيرد و سينماي ايران از فشار 
اين ديكتاتوري خالتوري، رها شود و نفسي تازه كند. 
بخشي از مخاطبان س��ينماي ايران ديگر به سينما 
نمي روند. مس��وول اين افتضاح، مستقيما سازمان 
سينمايي است و قطعا وزير ارشاد كه اجازه استمرار 

اين جريان مسموم را داده است.

عكس نوشت 

گاهي اوقات بعضي خبرها و گزارش ها به س��ادگي مي توانند لبخن��د روي لب بياورند و از 
روزنه هاي نوراني اميد بگويند. خبر و گزارش هايي مثل مجموعه تصويري كه خبرگزاري 
مهر عصر روز سه ش��نبه و به نام »برآورده شدن آرزوي رضا 13ساله« منتشر كرد و درباره 
 آن نوش��ت: » رضا پسر 13 س��اله اهوازي كه مبتال به سرطان است دوشنبه ش��ب در اهواز توسط سازمان هاي 
مردم نهاد به آرزوي خود رسيد. او آرزو داشت كه جشن تولد برايش گرفته شود، اسب سواري كند و به كالس هاي 

شمشيربازي برود«. عكسي كه مي بينيد از اين مجموعه انتخاب شده است.

اهالي توييتر فارس��ي صبح خود را با خب��ري درباره 
تصادف برادر يكي از اعضاي شوراي شهر با خودروي در 
اختيار شوراي شهر، آغاز كردند. در ساعات اوليه صبح 
عكسي از خودروي كامال خسارت ديده منتشر شد و 
كاربران مشغول نوشتن درباره اين ماجرا و خبر شدند. 
آنها معترض به استفاده شخصي از امكانات دولتي شدند 
و درباره اين ماجرا در هش��تگ »شوراي شهر تهران« 
نوشتند. آنچه مي خوانيد منتخبي از اين نوشته هاست: 
»يكي از زنان عضو شوراي شهر تهران خودروي شورا 
را در اختيار برادرش مي  ذاره. ايش��ون هم با خودروي 
شورا مي رن سفر شمال و تصادف مي كنن و خودروي 
اوراق رو برمي گردونن. برادر اين عضو ش��ورا به عنوان 
راننده ب��راي خواهرش كار مي كرد، ولي س��فر كاري 
نبوده«، »چندوقت پيش وزيربهداشت فنالند به خاطر 
تماس بين المللي با همسرش به هزينه دولت مجبور 
به استعفا ش��د. چندس��ال قبل يكي از وزراي كابينه 
سوئد به خاطر اينكه خونه اجاره داده بود اما اظهارنامه 
مالياتي پرنكرد، اس��تعفا داد. تو ايران اما اصل خدمت 
كردن مهمه، از اين سوسول بازي ها نداريم«،  »شهردار 
استكهلم رو به خاطر جا گذاشتن كيف پولش، هزينه 

بنزين خودش رو از كوپن دولتي پرداخت كرد و اخراج 
شد...چقدر شبيه هستيم؟«، »آرزوي سالمتي براي 
برادر عضو محترم ش��وراي تهران داري��م و اميدواريم 
خودروي ايشون هرچه زودتر تعويض شه كه تو دردسر 
نيفتن. البته اينكه تعويض خودرو به 5 سال نرسيد هم 
دستاورد مهميه«،  »كاش اين عضو محترم شوراي شهر 
قبل از منتشر شدن خبر توسط افراد ديگه، زودتر خبر 
رو منتشر مي كردن و بابت خيانت در امانت بيت المال 
عذرخواهي مي كردن. نه اينكه به اميد ديده نش��دن 
ماشين تصادفي رو تو يك پاركينگ رها كنن«، »چرا 
براي برخ��ي از مديران بيت المال هي��چ فرقي با ارث 
پدري نداره؟«، »البته كاش اسم اين عضو شوراي شهر 
رو هم منتش��ر مي كردن كه باقي به خاطر اين ماجرا 
سرزنش نشن. االن اسم همه به ذهن آدم مي رسه، در 
حالي كه فقط يه نف��ر اين كار رو كرد و نبايد بقيه رو به 
خاطر اين ماجرا سرزنش كرد«، »بايد منتظر برخورد 
شورا بمونيم، اين مي تونه چالش خوبي براي شفافيت 
و صداقت كس��اني باشه كه بهشون راي داديم«، »اين 
خوبه كه ببينيم شورا چه مي كنه، منظورم هم برخورد 
انقالبي و غيرمنطقي نيست. الزمه كه اين اسم رسانه اي 

شه تا يادبگيريم رسانه اي شدن يك امر قطعي فقط در 
صورتي كه به منافع ملي ضربه بزنه اشكال داره و در باقي 
موارد شفافيت به كمك اداره بهتر جامعه مياد«، »اين 
خبر براي سه هفته پيش بوده و تازه رسانه اي شده، حاال 
بايد سه هفته صبر كنيم ببينيم چي مي شه؟«،  »ولي 
تصوير خيلي وحش��تناكه، واقعا نگران شدم كه سالم 
بيرون اومدن يا نه...حاال هرچي، كاش سرنشين ها سالم 
باشن« و » سال ها همه كارمندهاي بانك اين كاغذهاي 
پرينت به درد نخوررو مياوردن خونه كه بچه هاش��ون 
چرك نويس كنن اما باباي من پرينت  حساب هايي كه 
ديگه به درد شعبه نمي خورد رو نمي آورد خونه كه ما 

چرك نويس كنيم. مي گفت بيت الماله«. 

تقي مدرسي متعلق به نسل 
جوانان اواي��ل دهه 3۰ بود 
كه در اوج رون��ق بازار هنر، 
ادبيات، داستان و شعر كار 
خود را با انتشار رمان »يكليا 
و تنهايي او« آغاز كرد. اين 
رمان خوش درخش��يد، آنچن��ان كه بزرگ ترين 
منتقدان آن زمان در نش��ريات ادبي او را ستايش 
كردند. كار بعدي او »شريفجان، شريفجان« بود. 
اگرچه اين رمان تجربه اول مدرسي نبود اما در ژانر 
ديگري ارزش هاي خود را داش��ت. اين نويسنده 
در اواخر دهه 3۰ ايران را براي تحصيل در رش��ته 
طب ترك كرد و به امريكا رفت. در اين كشور او به 
يكي از بزرگ ترين متخصص اطفال تبديل شد و با 
»آن تيلور« نويسنده بزرگ معاصر امريكا كه ده ها 
رمان او اقتباس سينمايي شده است، ازدواج كرد. 
حاصل اين زندگي مش��ترك دو دختر به نام هاي 

»تژ« و »ميترا« است.
 در اواخر عمر تقي مدرس��ي كار نوشتن را دوباره 
آغاز ولي اين ب��ار زبان انگليس��ي را براي نگارش 
داس��تان هاي خود انتخاب كرد. »كتاب آدمهاي 
غايب« از جمله اين آثار بود كه ابتدا به انگليس��ي 
نوشته شده و بعدها به فرانسه ترجمه شد، مدرسي 
بعدها اين كتاب ها را به فارسي برگرداند. دومين 
رمان انگليس��ي او » آداب زيارت« كه به فارسي 
ترجمه ش��د و در نهايت آخرين اث��ر او »عذراي 
خلوت نش��ين« تا جايي كه اط��الع دارم به چاپ 

نرسيده است. 
سرطان هم تقي مدرسي را از ما گرفت و هم آغاز راه 
دومين حركت ادبي او را ناتمام گذاشت. مدرسي 
فعاليت مطبوعاتي خود را با مجله صدف از س��ال 
1336 آغاز كرد. زماني كه او پس از سي و چند سال 
به ايران سفر كرد در مجله »كلك« آن زمان برايش 
ويژه نامه اي تدارك ديديم. همچنين در منزل دكتر 
علي اصغر خبرزاده مجلسي برپا كرديم كه گروهي 
از نويسندگان و شاعران در آن حضور داشتند. تقي 

مدرسي كم، اما خوب نوشت.

چند سال پيش در داس��تاني نوشتم: »گاهي 
اوقات در زندگي الزم است، آدم پايش را از روي 
گاز بردارد، راهنما بزند، آرام آرام بگيرد توي شانه 
خاكي، دستي را بكشد، پياده شود و -هرچند 
كوتاه- نگاهي به پشت سرش بيندازد؛ به مسير 
رفته...« اين واقعا الزم اس��ت؛ بخصوص براي 
مايي كه تا همين صدواندي سال پيش، نظام هاي اجتماعي و توليدي و 
اقتصادي مان، طبعا متناسب با شرايط و مقتضيات زمانه، كيفيتي درون زا 
داشته و به  خوبي نيازهاي موجود را برطرف مي كرده. در آن زمان ما اين 
توانايي را داشته ايم كه نظام فكري/فلسفي مورد نيازمان را صورت بندي 
كنيم و به كمك آن به زيست مان شكل دهيم. اما بعد، وارد اين چرخه 
توسعه قناس ش��ده ايم؛ چرخه اي كه زماني شكل دستوري و از باال به 
پايين داشته و مدرنيزاسيون را پروژه اي مي ديده كه بايد به ضرب دگنك 
به سبك زندگي ايراني تحميل مي شده و زماني ديگر بعدها تبديل به 
ابزاري شده براي بازتوليد سنت در هياتي مدرن؛ يك شترگاوپلنگ تمام و 
كمال. در مواجهه با مدرنيته، ما از همان اول نتوانستيم مساله زمان را براي 
خودمان حل كنيم و يك  جور احساس از غافله عقب ماندن در روح مان 
رخنه كرد. هميشه در شتابيم؛ هميشه و در همه امور. همين شتاب است 
كه جامعه مان را تبديل كرده به جامعه داللي؛ البته نه فقط همين شتاب 
كه داليل فراوان ديگري هم وجود دارد، اما يكي از مهم ترين داليل همين 
شتابزدگي است كه نتيجه اش مي شود بي ساماني بازار و گراني و احتكار 
و هزار چيز ديگر... ما كه در جايگاه »شهروند« نشسته ايم، مي توانيم براي 
اينكه گراني بار اين صليب بي مسووليتي و ازهم گسيختگي اجتماعي 
را به دوش نكشيم، فرافكني كنيم و خيلي ساده همه چيز را بيندازيم 
گردن معادالت سياس��ي بين المللي و ظهور ديوانه اي به نام ترامپ در 
اياالت متحده، يا بي كفايتي دستگاه هاي اجرايي و نظارتي مسوول در 
داخل كشور، يا »اين ها«ي موهومي كه معلوم نيست دقيقا چه كسي 
هس��تند، اما مدت هاست تبديل شده اند به س��پري دفاعي كه وقتي 
استدالل هاي مان ته مي كشد، همه  چيز را مي اندازيم گردن شان. بله، 
مي توانيم بنشينيم در كنج عافيت و بعد از همه جوالدوزهايي كه نثار 
ديگران مي كنيم، يك سوزن يا حتي سوزنك هم به خودمان نزنيم. اما 
بد هم نيس��ت كه پاي مان را از روي گاز  برداريم، راهنما بزنيم، آرام آرام 
بگيريم توي شانه خاكي، دستي را بكشيم، پياده شويم و نگاهي به پشت 
سر بيندازيم... در حكمت و معرفت ايراني، پر است از حكايت ها و پندها و 
تذكرهايي براي عجول نبودن، مولد بودن، دالل نبودن؛ پر است از نابرده 
رنج گنج ميسر نمي ش��ود ها... ايراد كار اينجاست كه دل مان نمي آيد، 

پاي مان را از روي گاز  برداريم. مي ترسيم از غافله عقب بمانيم.

بزرگواري را مي شناسم كه دقيق و عالم و فرهيخته 
است. در شغلش استاد است و مهارتي مثال زدني 
دارد. محال اس��ت ب��ه قول و فعل��ش بي مباالتي 
و س��ربه هوايي راه يابد. دقيق ت��ر بخواهم بگويم، 
پرنس��يب علمي دارد و به كار و حرفه اش احترام 
مي گذارد، هيچ وقت هم حرف بي سند نمي زند و 
اظهارنظر بي وجه نمي كند. ب��ا اين حال چند روز 
پيش در محيط تلگرام برايم پيامي فرستاد كه از 
بيخ و بن دروغ بود. اي��ن روزها در فضاي مجازي، 
دروغ از هر جنس و مدلي به وفور يافت مي شود. به 
نظر مي رسد، كارخانه توليد دروغ و شوخي سياه راه 
انداخته اند و خط توليد ياوه هاي سياسي و عقيدتي 
و اجتماعي و تاريخي را توسعه بخشيده اند. از يك 
در عكس و خبر و ش��عر و خاط��ره را وارد كارخانه 
مي كنند از در ديگر پكيج هاي خبري دروغ و باطل 
بيرون مي دهند. يكي از اين توليدات را اين دوست 
بزرگوار كه ذكر خيرش رفت، برايم فرستاد. از اين 
پيام ها زياد مي رسد. احتماال گوشي شما هم لبريز 
است از اخبار جعلي و شوخي هاي خطرناك. در اين 
ميان اكثر مردم دقت و تامل ندارند و بي درنگ هر 
آنچه را به دست شان مي رسد، براي دوستان شان 
فوروارد مي كنن��د. دروغ ها فقط هم سياس��ي و 
عقيدتي نيس��تند. بعضي هاش��ان ادبي اند و اگر 
فرشته اي خبرش را براي بزرگان ادب فارسي ببرد 
ريزه هاي عظامشان در گور مي لرزد. گاهي ياوه اي را 
به مولوي نسبت مي دهند و شعر ركيكي را به ايرج 
ميرزا، چند كله خندان را هم ضميمه اش مي كنند.

 حجم اين الطائالت آن قدر زياد است كه سخت 
بش��ود از پسش��ان برآمد. با اين حال از دوس��ت 
فرهيخته ام دور بود كه خبري را نديده و نسنجيده 
بفرس��تد. براي همين زنگ زدم و به او گفتم، اين 
خبري كه ش��ما فرس��تاده ايد از بي��خ و بن دروغ 
اس��ت. با تعجب ش��نيدم كه گف��ت »خودم هم 
حدس م��ي زدم، اما من فقط آن را فرس��تادم...« 
گفتم »آيا همين فرستادن مسووليتي را به گردن 
ش��ما نمي اندازد؟« به او برخورد اما من از حرفم 
عقب ننشس��تم. بحث مفصلي كرديم اما خيلي 
زود وارد وادي سياست ش��ديم و دوست بزرگوار 
عكس العملم را حمل بر گرايش سياس��ي ام كرد. 
عجيب است. كسي كه در كار و بار خودش دقيق 
و موثق اس��ت، به حوزه سياس��ي و اجتماعي كه 
مي رس��د يك باره »عوام« مي ش��ود و مسووليت 
پيام دروغ را به گردن موجود مجهول و ناپيدايي 
مي اندازد كه اين دروغ ها را ساخته. او خيلي ساده 
مي گويد »م��ن فقط آن را براي ش��ما و چند نفر 
ديگر فرس��تادم و هيچ نقشي در توليدش ندارم« 
و با اين كار از خود سلب مسووليت مي كند. قديم 
هم بعضي از علما حديث جعلي را با علم به اينكه 
جعلي اس��ت، محض جذابيت، بازگو مي كردند، 
آخرش هم من باب رفع تكليف مي گفتند »العهدة 
علي الراوي«. البته كه مس��ووليت به عهده راوي 
است، اما آيا من و شما مسووليتي در برابر دروغ هاي 
كه مي بينيم و مي شنويم، نداريم؟ غريب روزگاري 
است. باسواد و بي س��واد، عارف و عامي، به جهت 
دلخوري هاي بجا و نابجايي كه از بعضي مسووالن 
سياسي و احيانا سيس��تم مديريتي كشور دارند، 
ام��ور را كج و مع��وج مي بينند و اخب��ار را توام با 
سوءتفاهم مي شنوند، بعد هم با گفتن توجيهاتي 
احساس��اتي وجدان خ��ود را آس��وده مي كنند 
كه »تا نباش��د چيزكي م��ردم نگويند چيزها.« و 
»البد يك اشكالي هس��ت كه اين دروغ ها خوش 
مي نشينند.« من اما بحث ديگري با شما دارم: آيا 
ما در برابر فايل هايي كه در فضاي مجازي سند و 
ريسيو مي كنيم، مسووليتي نداريم؟ آيا به لحاظ 
اخالقي مجازيم كه دروغي را نشر دهيم و بعد هم 
مسووليت دروغ را از گردن خود باز كنيم؟ عالوه 
بر دروغ شوخي هاي سياه هم زياد بين مردم دست 
به دست مي شود. اين شوخي ها جز اينكه مردم را 
نااميد كنند و جز اينكه اعتماد به نفس ايراني ها را 
از بين ببرند و جز اينكه تصوير تيره و تاري از امروز 
و فردا بسازند، كاركرد ديگري ندارند. اين را كسي 
به شما مي گويد كه حرفه اصلي اش طنز و طيبت 
است و طرفدار گسترش شوخي است. من سال ها 
در مطبوعات طنز نوشته ام هنوز هم جايي دستم 
برس��د مضمون كوك مي كنم و براي اين و آن، با 
اسم و بي اسم دس��ت مي گيرم. اما چيزي كه در 
فضاي مجازي جريان دارد، طنز نيس��ت. شوخي 
هم نيست. هزل و هجو هم نيست. بلكه تخريب و 
ترور است. تخريب و ترور محض... بعدا در اين باره 
بيشتر بحث خواهم كرد، عجالتا به سوالم برگردم 
و مجددا از محضر باهر النور سرورانم بپرسم كه آيا 
شما در كپي پيست فايل هاي سياسي و اجتماعي 
مسووليتي نداريد؟ آيا در دنيا و آخرت مي توانيد 
جواب عقل پسند و اخالقي دهيد كه چرا بي محابا 
هر فايلي را كه به دس��ت تان رسيده سريع، سند 
توآل كرده ايد و آن را گس��ترش اش داده ايد؟ اگر 
دروغ بد اس��ت، مجازي اش هم بد است. چه بسا 
اين دروغ ها تبديل به ابري ضخيم شوند و جلوي 
ديدمان را بگيرند و آينده را با خطر مواجه كنند. آيا 
شما سهمي در اين آينده پرخطر نداريد؟ چه كسي 
فكر مي كرد اين گوشي هاي موبايل روزي تبديل 
به اسب تروا شوند و درون شان پر شود از سربازان 

ميكروسكوپي امريكا و اسراييل و عربستان؟

خبري كه بعد از سه هفته داغ شد

دشمن ميكروسكوپي يا نامه نمي خوانيم، يا راه نمي دانيم تقي مدرسي خوش درخشيدكارمند خالتورسازها
سيد علي ميرفتاحكاوه فوالدي نسبعلي دهباشيكيوان كثيريان

# شوراي شهر تهران

يكي ابلهي شب چراغي بُجست
كه بي او نشد عقد پروين درست 

خري داشت آن ابله كوردل
 به جان خودش، جان خرمتصل

چنان شب چراغي كه نايد به دست
به خواري بر آن گردن خر ببست 

من آن شب چراغ شهنشاهيم
كه روشن كن ماه تا ماهيم 

مرا ليكن اين بخت ابله شعار
 چنان بسته بر گردن روزگار

اگر معني ش��عر »ش��ب چ��راغ« را بدانيم، معني ش��عر كم و 
بيش واضح اس��ت. )ش��ب چراغ: گوهري كه در شب مثل روز 
بدرخشد(. شاعر ناليده كه نسبت من و زمانه، مثل نسبت آن 
گوهر و اين ابله و خرست. اگر سري به گوگل بزنيد، همه  جا شعر 
را به اتفاق به نام فردوسي نقل كرده اند. آشنايان سبك فردوسي 
مي دانند كه با هزار من س��ريش به فردوسي نمي چسبد، ولي 
گويا صاحب دلي آن را متناسب با زبان حال حكيم توس ديده 
و به نام او س��ند زده. در حالي كه ش��عر از »مالاّ زماني  « شاعر 
معاصر شاه  عباس است. همان كه داستاني مشهور با شاه عباس 
دارد؛ صاحب تذكره نصرآبادي نوشته: »شاعر زبردستي بود، 
اگرچه ديوان او ديده نشد؛ اما از اشعار او ظاهر مي شود كه خيلي 
قدرت داشته. مشهور اس��ت كه ديوان خواجه حافظ را جواب 
گفته، به خدمت شاه عباس برده، گفت: ديوان خواجه حافظ را 
جواب گفته ام. شاه فرمود كه: جواب خدا را چه خواهي گفت؟!« 
)تذكره نصرآبادي، ص349، چاپ ناجي نصرآبادي، انتشارات 

اساطير، 1378: تهران( 

اين شعر از فردوسي نيست
دمي با قدما
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از فق��دان آق��اي ع��زت اهلل 
انتظام��ي بي��ش از 5۰ روز 
گذش��ته و با آنكه ظاهرا خبر 
چنداني از ادامه س��وگ و ياد 
او نيس��ت و در دل محي��ط 
مجازي و در هياهوي پديده 
منحط اكران ه��اي مردمي، 
ش��لوغ بازي هاي ديگ��ري جري��ان دارد، آنهايي 
كه ارزش ف��رد و مردي چون او را مي ش��ناختند، 
همچنان ان��دوه به دل دارند. ان��دوه نه فقط بابت 
فق��دان او؛ بلكه همچنين بابت تم��ام ويژگي ها و 
رفتارها و درك انساني ويژه اي كه داشت و در نبود 

او، بعيد است همتا و جايگزيني پيدا شود.
بيرون از فضاي س��ينما، كمت��ر مي دانند كه او به 
چه شكل خاصي »س��نگ صبور« اهالي سينما و 
تئاتر بود. همه مي پنداريم سنگ صبور فقط كسي 
اس��ت كه به درد دل آدمي در مواقع بروز حوادث 
ناگوار، گوش مي سپارد. اما جلوه فراترش در آقاي 
انتظامي وجود داش��ت: اينكه كسي از بازيگران يا 
سينماگران، بر س��ر تصميم بين دو كار يا دو فيلم 
دچار ترديد باش��د و از او مش��ورت بخواهد. اينكه 
از عوارض س��ريال يا مصاحبه اي كه پذيرفته، نزد 
او ش��رح حال بگويد. اينكه در زمينه اي ش��خصي 
اما حس��اس براي يك هنرمند، از او كمك بگيرد. 
منهاي اين و در امت��داد اين ويژگي او نقش نوعي 
مراقب يا نگهبان حواس جمع را هم براي صدها نفر 

از همكاران خود داشت. وقتي داريوش ارجمند در 
مقطعي به دفعات در برنامه هاي مختلف تلويزيوني 
حضور يافته بود، آقاي انتظامي به او تلفن و اندكي 
تش��ر زده بود كه خودت را ارزان و بيش از حد، در 
ديدرس قرار نده. وقت��ي محمدرضا فروتن بعد از 
درخش��ش اوليه در نيمه ده��ه 7۰، گاه در فيلم و 
فيلم هايي حاضر ش��ده بود كه نمي توانست ادامه 
شايس��ته اي براي آن مسير باش��د، آقاي انتظامي 
به او گوش��زد كرده ب��ود. بس��ياري از بازيگران و 
حتي كارگرداناني كه هرگز بخت همكاري با او را 
نيافتند، از اين مواهب و مراقبت ها بهره مند بودند؛ 
چون دلنگرانِ  همه بود. به لحاظ سني، حتي ميان 
هم نسالن خود نيز تقريبا از همه زندگان بزرگ تر 
بود؛ چه رس��د به نس��ل ها و دوره ه��اي بعدي. در 
نتيج��ه، ميان تش��ويق و گوش كش��يدن، فرقي 
نمي گذاش��ت و هر كدام را هر وقت الزم مي ديد، 

اِعمال مي كرد.
اي��ن فرديت، اين دلس��وزي و در عي��ن حال اين 
قدرت تشخيص كه از حسدهاي رايج و جاري بين 
اين همه س��ينماگران كه مي دانيم، دور بايستي و 
بتواني اصل كار و حال هم��ه را رصد كني و به جا 
تذكر يا دلگرمي بدهي، اكتس��ابي نيس��ت. كسي 
ديگر نمي تواند به دستش بياورد؛ در آقاي انتظامي 
بود و با آقاي انتظامي در خاك رفت. اينهاست كه 
دريغ را معنايي وراي از دست دادن يك هنرمند و 
بازيگر بزرگ، جلوه مي دهد. اينهاست كه دريغ را 

نثار نوعي از انسان و انسان شناختن و انسان ديدن 
مي كند كه ديگر نيس��ت. نام يكي از چندين رمان 
مش��هور رومن گاري كه »خداحافظ گري كوپر« 
بود، فقط با شخص گري كوپر بازيگر از ياد نرفتني 
س��ينماي كالس��يك امريكا وداع نمي كرد. بلكه 
همچنين مي گفت خداحافظ  اي ارزش ها و  اي نوع 
مرداني كه ديگر نيستيد و كم كم ارزش هاي تان هم 
ضدارزش تلقي خواهد ش��د. حاال هم اگر بگوييم 
خداحافظ آقاي انتظامي، فقط به يك نفر نگفته ايم. 
بلك��ه در زمانه نتيجه گرايي كاس��بكارانه و تالش 
براي بيرون كش��يدن گليم شخصي خود از آب با 
ارزش��ي تحت عنوان بها دادن به كار و منش و جا 
و جايگاه ديگ��ران، وداع گفته ايم. كاري كه پدري  
فرزانه وار و البته س��يلي هاي ضروري او، نش��انه و 

اوجش بود.

جنبه كمتر شناخته شده اي از فرديت آقاي عزت اهلل انتظامي
ميكروسكوپ خصوصي من 

رضا ضيا امير پوريا

پل مي رويد به راه پل مي رويد/بسيار لطيف مثل گل مي رويد
جاري بشود سيل، فرو مي ريزد/آنقدر كه پل لطيف و شل مي رويد

پل مي رويد به راه پل مي رويد/چون ساقه گل لطيف و شل مي رويد
مانند چمن مهندس و پيمانكار/دور و بر هر مديركل مي رويد

پل مي رويد به راه پل مي رويد/ گفتم به شما دو بار: شل مي رويد
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