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نشست روز تخته سياه 

بسم اهلل الرحمن الرحيم

الله�ّم ال تواِخْذني في�ِه بالعث�راِت واَِقْلني في�ِه ِمَن 
الخطاي�ا والهف�واِت وال َتْجَعْلن�ي فيِه َغَرض�ًا ِلْلَباليا 

َواْلفاِت ِبِعّزِتك يا عزَّ اْلُمْسِلمين. 

خدايا مواخذه نكن مرا در اي�ن روز به لغزش ها و درگذر 
از من در آن از خطاها و بيهودگي ها و قرار مده مرا در آن 

نشانه تير بالها و آفات اي عزت دهنده مسلمانان. 

دومين ش��ب از ش��ب هاي ماه رمضان كتابخانه ملي ايران با همكاري 
مجله بخارا درباره كتاب »نهج البالغه« اس��ت و سخنرانش هم استاد 
محمدمهدي جعفري از نهج البالغه شناسان بنام  ايران است.  مراسم 
»ش��ب نهج البالغه« امروز و در مرك��ز همايش ه��اي كتابخانه ملي 
برگزارمي ش��ود. محمدمهدي جعفري از اوايل ده��ه چهل پژوهش 
درباره نهج البالغه را آغاز كرد. ولي پيش از آن در سال ۱۳۴۵ به پيشنهاد 
آيت اهلل طالقاني ترجمه كتاب »علي بن ابي طالب« نوشته عبدالفتاح عبدالمقصود را آغاز كرد. 

اين مراسم ساعت شش بعدازظهر و در كتابخانه ملي ايران، مركز همايش ها آغاز مي شود. 

شبنهجالبالغه
آمارها مي گويند 29 ميليون نفر از جمعي��ت ايران گرفتار 
افزايش وزن هس��تند و مرگ ايراني ها در اث��ر چاقي هم در 
سال هاي اخير دوبرابر شده اس��ت. براساس اين آمار، جمعيت زير۴0 سال 
كشور و زنان، بيش��ترين س��هم را از چاقي دارند. يعني در سال هاي آينده 
ما با ميانس��ال ها و مادراني روبه رو هستيم كه دچار يك بيماري خاموش و 
خطرناك هستند. حاال مشخص نيست كه مديران اجتماعي براي اين خطر 
و تهديد اجتماعي چه برنامه اي دارند، اما بهتر است كه فكري به حال زندگي 

شخصي خود كنيم و حداقل در جامعه آماري اين بحران قرار نگيريم. 

مراقبچاقيباشيم

مرد جواني كه با دس��ت از چهار طبقه بالكن باال رفت تا كودكي آويزان از بالكن را نجات 
دهد، يكي از قهرمان هاي مهم فضاي مجازي در روز دوشنبه بود. صبح روز سه شنبه هم 
خبر رسيد كه رييس جمهور فرانسه براي همين شجاعت و از جان گذشتگي، تابعيت اين 
مهاجر را پذيرفته و حاال عكسي كه مي بينيد، تصويري است از لحظه مالقات اين مهاجر با ماكرون در كاخ اليزه. 

عكس را »گاردين« در فهرست بهترين عكس هاي منتخب روز خود قرار داده است. 

عكس نوشت

تيتر مصور|پالستيك وخطر مرگ زمين
پائولو كالري

پرتاب شدگي روشنايي هاي شب  مزخرفات فارسیميكروسكوپ خصوصي من

هشتگ روز

برگزاري مس��ابقه فوتبال 
بي��ن دو تي��م مل��ي ايران 
و تركي��ه، تنها ب��راي تيم 
مي��دان  آن  س��رمربي  و 
ت��داركات نهاي��ي ب��راي 
حض��ور در ج��ام جهان��ي 
20۱۸ روسيه نبود. براي دست اندركاران پوشش 
تلويزيوني بازي ها هم نوعي بازي دس��ت گرمي 
به حس��اب مي آمد. آنچه در اين يادداشت به اين 
دوستان پيشنهاد مي شود، از منظر به كار گرفتن 

همين تجربه آماده سازي است. 
در اس��تانبول كه درس��ت مانند بنادر تفريحي 
جنوب تركيه، تقريبا تمام س��ال و به ويژه در بهار 
و تابستان پر از ايراني است، تماشاگر هوادار تيم 
ملي ما كم نبود و به داليل قابل درك گوناگون، از 
هيجان نزديك شدن به جام جهاني تا ممنوعيت 
حضور بانوان در استاديوم هاي داخلي، طبعا سهم 
خانم ها در بين تماش��اگران بازي ايران- تركيه، 
بي��ش از تصور خ��ام و اوليه دوس��تان محتاط و 

محافظه كار ما در پخش شبكه سه بود. 
در نتيجه، يحتمل تناقض عجيبي در احساسات 
فردي ناظر پخ��ش و همكاران فن��ي او به وجود 
آمده بود: از طرفي قاعدت��ا- و اميدواريم كه- به 
عنوان ايران��ي، از هر حرك��ت هجومي تيم ملي 
خرس��ند مي ش��دند و از طرف ديگر، از بيم آنكه 
بانوان ايراني حاضر در س��كوهاي اس��تاديوم با 
بي طرفي كارگردان ترك ب��ازي، در قاب تصوير 
قرار گيرند، پيش خ��ود آرزو مي كردند كه ايران 
كمتر حمله كند يا اگر ك��رد، كمتر به موفقيت 
برس��د تا آنها كمتر ناچار به قط��ع تصاوير زنده 
و جايگزي��ن كردن تصاوي��ر تك��راري مربيان و 
تماش��اگران غيرايراني و البت��ه دورادور در اوايل 
بازي ش��وند! ترديد ندارم كه اين دوس��تان خود 
را كارورز ام��ور تكنيكي مي دانن��د و بابت كنش 
»محدودس��ازي« در ذات شغل ش��ان، ش��ك و 
خجلتي به دل راه نمي دهند.  اي بسا با تصوراتي 
سنت زده و فارغ از طبيعيات زندگي انساني، براي 
حرفه خود شأني اخالق گرايانه هم قائل باشند و 
حس كنند در ممانعت از ضاللت مردمان، نقشي 

بسزا دارند. 
اما خواهش ملتمس��انه ام اين است كه با گذشت 
اين همه سال از شكل گيري شبكه سه )با شعار 
اوليه »ش��بكه جوان«( و بعدتر ش��بكه ورزش، 
اندكي حرفه اي ت��ر عمل كنن��د. تصويرهايي با 
نور متفاوت با جري��ان بازي، تصويره��اي بارها 
تكرارشده و آن »فريم هاي فيكس شده« اول هر 
نما را به كار نبرند. تنددست تر و صاحب سليقه تر 
ش��وند. اگر خودفريبي را به ش��يوه عادت شده 
سازمان پيشه مي كنند، دس��ت كم براي فريب 
مردم، آنها را ساده لوح يا س��اده انديش نپندارند. 
با تغيير آن معيارهاي كليشه اي دهه شصت كه 
پخش مس��ابقات ورزش��ي در پيش از انقالب را 
عاملي براي »غفلت« مردم مي دانس��ت، بيش از 
دو و نيم دهه اس��ت كه در روند پخش مسابقات 
به طور مس��تقيم، با تفاوت معياره��اي تصويري 
خود با تمام جهان، مواجهيم. اين حضور طبيعي 
و رهاي تماشاگران با پوشش هايي كه طبعا طبق 
معيارهاي تنگ و مسدود حراست سازمان صدا 
و سيماي ما تنظيم نش��ده اند، در بازي هاي جام 
جهاني با گرم تر ش��دن هوا طي هفته هاي آتي، 
شديدتر هم خواهد ش��د. بهتر است درك مان را 
از تشابه تصاوير، اينسرت، ريتم و تمپو و موقعيت 
دراماتيك هر لحظه جاري در بازي، باالتر ببريم 
ت��ا دس��ت كم جايگزين ه��اي تحمل پذيرتري 
براي تصاوير زنده و نزديك تماشاگران به خورد 
بيننده ها بدهيم. ممكن است برخي از آنها تنها 
براي تماشاي فوتبال به ش��بكه هاي داخلي سر 
بزنند و از اين منظر، مهمان محسوب مي شوند. 
مهمان هم كه حبيب خداس��ت و ب��ه جا آوردن 
رسم مهمان نوازي، از آن شعارهايي كه بابتش در 

گزارش ورزشي هم دست مي بريم، واجب تر. 
تمناي ش��ديدترم از گزارش��گران بازي هاست: 
آقاي��ان! هم��ه مي دانن��د ك��ه آن تصويرهاي 
موقع حرك��ت آهس��ته و كرنر و پرت��اب اوت، 
نمي تواند نتيج��ه كار كارگردان هاي تلويزيوني 
ارس��ال كننده گزارش مس��ابقه باش��د. كسي 
آن وس��ط ب��ه تصاوير مربي��ان يا تماش��اگران 
دقايق نخس��ت ب��ازي، كات نمي دهد. همه هم 
مي دانند كه ش��ما اين را مي داني��د! بنابراين از 
گزارش كردن تصويرهاي جايگزين كه نشانگر 
سانسور س��ازمان متبوع شماس��ت، خودداري 
فرماييد! س��كوت كنيد يا چيزي كلي و بي ربط 
به تصويرها بگوييد تا به نظر نرس��د مي خواهيد 
آنها را به عنوان نماهاي واكنش��ي همان لحظه 
بازي، ب��ه بيننده بقبوالنيد. اين اتف��اق بارها در 
مس��ابقه ايران-تركيه ش��نيده ش��د و پوزخند 
هر بينن��ده اي را برانگيخت. تك��رارش در طول 
مسابقات جام جهاني، خشم عمومي را به دنبال 
خواهد داش��ت. خاصه با نظر به اي��ن نكته كه 
بناست سالن هاي سينما هم با گرد آمدن شمار 
قابل اعتناي��ي از عالقه مندان، بازي ها را نش��ان 
دهند. كاري نكنيد كه تماشاگران از سالن دارها 
درخواس��ت پخش مس��ابقات به طور صامت يا 

همراه با موسيقي الكترونيك را مطرح كنند!

دعوتنامه س��اده ب��ود و رس��مي؛ »با تبري��ك حلول 
م��اه ضيافت  اهلل، م��اه تنعم از س��فره پربرك��ت الهي، 
بدين وسيله از شما دعوت مي شود در مراسم افطاري 
كه با حضور رييس جمهور محترم جمهوري اس��المي 
اي��ران برگزار مي ش��ود، ش��ركت فرماييد.« ارس��ال 
همين چند خط رسمي اما صميمي كافي بود تا موج 
جدي��دي در توييت��ر راه بيفتد و بعضي س��ينماگران 
كش��ور مخالفت خود را ب��ا حضور در مهمان��ي افطار 
روحاني در قال��ب جمالتي ابراز كنن��د. بعضي ها عدم 
تحقق وعده هاي رييس جمهور را دليل شركت نكردن 
در افط��اري عنوان كردن��د و بعضي ديگر مش��كالت 
اقتصادي كه اين روزها گريبان مردم را گرفته. به اين 
بهانه هشتگ »افطاري_روحاني« در توييتر راه افتاد 
و كاربران نس��بت به رفتار هنرمندان مخالف با حضور 
در مهماني رييس جمهور واكنش نشان دادند؛ كاربري 
نوش��ته: »رد دعوت افطاري روحاني از س��وي بعضي 
سينماگران شوي تبليغاتي بيش��تر نيست«، كاربري 
نوشته: »هنرمند محترم كه با هش��تگ ما به افطاري 
نخواهيم رفت به مقابله با دروغ و اسراف رفته اي، دمت 
گرم! اما انصافا ما كدوم رفت��ار رو باور كنيم؟ اون موقع 

كه قرارداد ميلياردي براي هر فيلم و سريالي مي بندي 
دلت براي مردم و اقتصاد كش��ور نمي س��وزه؟ نخواه 
باور كنم براي مردم قدم برداش��تي چون ...«،كاربري 
نوش��ته: »هر قدم��ي به س��مت همصدايي ب��ا مردم 
برداش��ته ش��ود، قابل تقدير و احترام است«، كاربري 
توييت كرده: »اين حق هنرمندان است كه به افطاري 
روحاني ج��واب رد بدهند و او را مس��وول مش��كالت 
موجود بدانند. اما آيا با تحريم افطاري مش��كالت حل 
مي شود يا دشمن از اين تفرقه بيشتر بهره مي برد؟«، 
كاربري نوشته: »اگر هنرمند و سلبريتي دنبال منافع 
و حرف مردم بود كه افط��اري روحاني رو رد نمي كرد. 
مي رفت اونجا تريبون مردم مي شد و حرف هاي مردم 
رو به گوش رييس جمهور مي رس��وند، تاثيرگذاريش 
هم بيشتر بود«، كاربري توييت كرده: »اين بازيگرايي 
كه دع��وت افطاري روحان��ي رو رد مي كن��ن، چطور 
زمان احمدي ن��ژاد اي��ن كارا رو بلد نب��ودن؟ تازه ياد 
مردم افت��ادن؟ يكي ب��ه اين عزي��زان بگه م��ردم راه 
خودش��ون رو بلدن و مي دونن چيكار كنن، ش��ما به 
فكر افتتاح رستوران، س��الن زيبايي، گالري جواهرات 
و بس��تن قرارداده��اي ميليون��ي باش��يد«، كاربري 

نوشته: »همراهي س��لبريتي ها با جريان انتخابات هم 
براي اليك و موج سواري بر ش��ور اجتماعيه. جماعت 
طلبكار و از خودراضي كه حرفه اش خودنمايي اس��ت 
را نبايد به جز در س��ينما و صحنه، آن ه��م با احتياط 
و نقد، ج��دي گرفت و مورد توجه ق��رار داد«، كاربري 
نوشته: »وقتي براي ش��ركت در برنامه هاي مجلل در 
آژانس هاي تبليغاتي فالن قدر پ��ول مي گيرن هم به 
فكر مردم و معيشت شون هس��تيد يا نوبت به روحاني 
كه رسيد، آسمون تپيد؟«، كاربري نوشته: »همه حق 
اظهارنظر دارن، ح��ق دارن بگن توقع ش��ون برآورده 
نشده يا هر چيز ديگه اي اما همواره تو بدترين شرايط 
مملكت سلبريتي ها كساني بودند كه نبايد بهشون بد 
مي گذشت. ما مردم هميشه صبوريم و اونا اعتبارشون 
از ما اس��ت.« و در نهايت كاربري با انتشار تصوير يكي 
از سخنراني هاي حس��ن روحاني توييت كرده: »اقدام 
چند تن از هنرمندان در رد كردن دعوت به ش��ركت 
در مراسم افطاري رييس جمهوري، يادآور اين سخن 
چندي پيش روحاني است كه گفته بود: در ايران تنها 
نهادي كه مي ش��ود از آن انتقاد كرد، رييس جمهوري 

است.«

مرگ ناص��ر ملك مطيعي 
در كن��ار اندوهي كه براي 
خيل عظيم طرف��داران، 
خانواده و دوس��تانش به 
وجود آورد ش��رمندگي و 
اميدوار كننده  نشانه هاي 
هم داشت. ش��رمندگي براي كساني كه بعد از 
فيلم برزخي ها در س��ال ۱۳6۱ درهاي بس��ته 
و ديوارهاي بلندي ش��دندتا از ورود او به عالم 
س��ينما جلوگيري كنند. از اين كسان، برخي 
در طول زمان دچار تغيير نگرش شدند فاصله 
گرفتن��د. عده اي ش��ان ب��ه اش��تباهات خود 
اعتراف كردند و جمع��ي نيز گمان كردند، قرار 
گرفتن در مس��ير جديد خودش نوعي اعتراف 
به حس��اب مي آيد. البت��ه اين دو گ��روه تنها 
كس��اني نبودند كه در عالم فرهنگ، سياست، 
هنر و... پي س��اخت ديوار و جدا كردن آدم ها 
به خ��ودي و غيرخودي بودند. ع��ده اي نه تنها 
به اش��تباه خود اعتراف نكرده ان��د بلكه هنوز 
معتقدن��د مرغ يك پ��ا دارد. گم��ان مي كنند 
اگر اش��تباهي هم ش��ده باش��د مربوط به آن 
كساني اس��ت كه از گذش��ته خود پشيمانند 
و ديگر به هر كس با من نيس��ت دش��من من 
اس��ت،اعتقادي ندارند. بد نيست همين جا به 
مراسمي اشاره كنم كه ۱۵ مهر ۱۳92 در روز 
معماري توسط جمعي از معماران، مهندسين 
س��اختمان و عالقه من��دان به س��ينما برگزار 
ش��د؛ مراس��مي كه در آن ب��راي اولين بار در 
سال هاي پس از انقالب اسالمي به طور رسمي 
از ناصر ملك مطيعي و پوري بنايي تقدير شد؛ 
تقديري كه همراه با اعتراف به اش��تباهي شد 
كه با آن س��عي در حذف ناص��ر ملك مطيعي 
ش��ده بود. بحث را من ش��روع كردم و تهمينه 
ميالني به خوب��ي كاملش ك��رد. او معتقد بود 
اعتراف به اش��تباه كار بس��يار خوبي است كه 
جرات مي خواهد. جراتي كه اگر باش��د دنياي 
بهتري مي س��ازيم. )نقل به مضمون مي كنم. 
گذر زم��ان اصل گفت��ه او را از خاط��رم برده(. 
جراتي كه انگار هنوز برخ��ي ندارند. بگذريم و 
برويم س��راغ نش��انه هاي اميد بخش! ۱- هيچ 
بني بش��ري در هر پس��ت و مقام��ي نمي تواند 
به زور كس��ي را از دل كس��ي بي��رون يا به دل 
كس��ي داخل كند. 2- زمانه داور اصلي اس��ت 
و به تعبير زيباي بهرام بيضايي در نمايش��نامه 
و فيل��م م��رگ يزدگ��رد داوران اصل��ي از دل 
آينده بيرون مي آين��د )آينده اي كه براي ناصر 
ملك مطيعي در دهه ش��صت نبود( ۳- گاهي 
وقت ها تصوي��ر روي پ��رده بازيگ��ري، چهره 
واقعي او را مي پوشاند و تصور مردم از او هماني 
مي شود كه داخل س��الن هاي سينما ديده اند. 
خوش��بختانه در مورد ناصر ملك مطيعي اين 
تصور ش��خصيت خوب��ي را به ذه��ن مي آورد 
)جوانمرد، لوط��ي، بامعرف��ت و... .( اما آنها كه 
از نزديك پاي صحبت هايش نشسته اند خوب 
مي دانن��د آگاهي و دانش��ش درب��اره ادبيات 
كه��ن و تاريخ ايران بس��يار بود. درس��ت مثل 
مهرش كه باعث ش��ده بود از دست كساني كه 
آخري��ن گفت وگوهايش را توقي��ف كردند هم 
بد نگويد و از آنها دلگير نباش��د. درس��ت مثل 
متانتش كه نمي خواس��ت از ديگ��ران چيزي 
بخواهد. ديگراني كه گم��ان مي كنند هر كس 
دور و برش��ان باش��د تطهير و مبدل به انساني 
موجه مي ش��ود. ديگراني كه دس��ت به حكم 
صادر كردن ش��ان خوب اس��ت و ان��گار كليد 
بهشت و جهنم دست آنها اس��ت و... اينها تنها 
نشانه هايي نيست كه س��فر ناصر ملك مطيعي 
به دنياي ديگر به رخ من كش��يده اس��ت. بايد 
نش��انه هاي ديگري هم باش��د كه به چشمان 

تيزبين و ريزبين شما آمده است. 

ما درون يك سيستم گس��ترده از روابط 
قدرت ب��ه دني��ا مي آييم. ق��درت مانند 
آفت��اب اش��عه هايي دارد كه ب��ر ما فرود 
مي آورد. آنگاه زندگي ما ش��كل مي گيرد 
و روزبه روز درون اي��ن روابط قدرت فرود 
مي آييم و زندگي را آغاز مي كنيم. آنها ما 
را با تفكر متعارف و تجربه بر س��اخته خودش��ان بار مي آورند. 
هر »چيزي« يك زنجيره نظم نمادين از نشانه هايي برگرد ما 
فرود مي آورد كه كن��ه معناي خود را از آن چي��ز بر مي گيرد. 
فوتبال هم يك »اتفاق« اينچنيني اس��ت كه با معناهاي خود 
ما را در نظ��م نمادين خ��ود محاصره كرده و بر ش��كل گيري 

روندهاي زندگي ما موثر است. 
در اغلب موسسات، بازي فوتبال يك سهم رفاهي است. آنها از 
تمام ورزش ها، اين ورزش مهيج، س��خت و خشن را به عنوان 
امتياز رفاه براي سالمتي كاركنان انتخاب مي كنند، چيزي كه 
به نظر مي رسد ويژگي هاي آن بر سر راه سالمتي يك مخاطره 
هم باشد. يكي از عناصر ديگر، توليد آدم هاي مهم و سرشناس 
در فوتبال اس��ت، آنها گاه از روش��نفكر و »معلم« هم مهم تر 
مي شوند. »فوتبال« يك موضوع اساسي براي تفكر در جامعه 
ما اس��ت، چرا كه اغلب كودكان با آن بزرگ مي ش��وند و آداب 
ياد مي گيرند؛ چيزي كه نويس��ندگان كتاب قهوه پسامدرن 
و تفكر كافي شاپي آن را در كافي ش��اپ مي دانند، مي توان به 
تفكر فوتبالي هم نس��بت داد. مكان آن هم در كوچه اس��ت، 
درمدرس��ه، تلويزيون هاي همه جا، بحث ه��اي داغ همه جور 

آدمي كه با كالم و نمادهاي عيني اش ما را احاطه كرده است. 
وقتي فوتبال فضاي پيرامون ما را پر كرده باشد، تفكر فوتبالي 
هم سنخيت دارد، مي بينيم كه مجلس هم سرش به كار كارت 
قرمز، كارت زرد گرم اس��ت. گاهي نقدهاي سياس��ي را مانند 
هجوم و حمله برمي شمرند، يقينا منظورشان حمله مسلحانه 
نيست، بلكه يك هجوم استراتژيك به بازي سياسي است كه به 
جاي اصطالحات سياسي، از اصطالح رايج در فوتبال استفاده 
كرده اس��ت؛ هجوم و حمله در فوتبال، يك ويژگي بازيگرانه و 
نرم دارد. »گل« در فوتبال با هجوم يا حمله مهاجمان ش��روع 
مي ش��ود و عامل بقاي فوتبال اس��ت. در حالي كه سياس��ت، 
عامل بقاي زندگي است و نه خود. شكل گيري تضاد در روابط 
اجتماعي و سياسي، مي تواند ناشي از سيطره تفكر فوتبالي به 

عناصر جوهري و اغلب سست روابط اجتماعي باشد. 

تنهانهادقابلانتقاد؛نهادرياستجمهوري

دنبالواقدامرانداريد!تفكرفوتبالي اعترافبهاشتباهتلويزيون،فوتبالوخودفريبي
رضا شکراللهیمحمد زينالي اُناريحسن   لطفيامير   پوريا

# افطاري_روحاني

فريدون توللي در زماني نه چندان 
دور ن��ام غريب و مهج��وري نبود. 
يك ن��ام نوس��تالژيك ب��ود براي 
چند نسل كه با اش��عارش زندگي 
كردند، عاشق ش��دند، گريستند و 
حتي شاعر ش��دند. توللي هرچند 
خود را در ابت��دا پيرو نيما و متاثر از 
او معرفي مي كرد، كم كم كوش��يد علم استقالل برافرازد 
و راهش را جدا كند و ش��گفتا كه بع��د از آن همه فراز و 
نشيب در دعواي شعر كهنه و نو، فريدون توللي عاقبت به 
آغوش امن شعر كالسيك بازگشت. اما نكته مهم درباره 
او و شعرش درست همين جا بروز مي كند: او هرگز به طور 
كامل از زيبايي شناسي شعر كالس��يك فاصله نگرفت. 
اصال ش��ايد بخش مهمي از محبوبي��ت و مقبوليت او به 
عنوان يك چهره مهم ادبي اين بود كه نه به اندازه شاعران 
قدمايي قديمي ب��ود و نه به اندازه نوپ��ردازان نيمايي نو. 
توللي درست بر مرز باريك اين دو، مستقر شده بود و پل 

ميان گذشته و حال بود. 
گذشته و حالي كه در آن روزگار سر آشتي نداشتند با هم. 
روزگاري ش��مس لنگرودي در گفت وگويي به اين اشاره 
كرد كه ش��ايد منطقي مي بود توللي پيش از نيما ظهور 
كند. به نظر مي رس��د قول بسيار درس��تي است. توللي 
از نظر زماني پ��س از نيما آمد اما حال و هواي ش��عرش 
قديمي تر از نيما بود. او از ميان تمام پيشنهادهاي نيمايي 
محافظه كارانه ترين ش��ان، يعني چهارپ��اره، را به عنوان 

قالب محبوب خود برگزيد. 

تلقي او از »ارزش احساس��ات« هم با نيما فرق اساس��ي 
داشت؛ احساسات براي توللي نوعي كنش سانتي مانتال 
بود كه در ميان رويكرد رمانتيك و اعترافي شعرش بيش 
از هر عنصر ديگري به چش��م مي آمد. حتي در شعرهاي 
به اصطالح متعهد و منتقدانه سياسي توللي نيز اين رگه 
غلو شده سانتي مانتال به خوبي ديده مي شود. بعدها او در 
مقدمه كتاب هايش چارچوب زيباشناسانه شعرش را نيز 
تبيين و به ديگران توصيه كرد. چارچوبي كه خوب نشان 
مي داد او هنوز در دنياي بالغت كالس��يك سير مي كند 
و به همين خاطر امروزه ش��ايد جاي ش��گفتي ندارد كه 
مي بينيم از دوره اي به بعد حتي به منتقد نيما بدل شد و 

او را به انحراف از مسيرش متهم كرد. 
توللي اما فارغ از اي��ن بحث هاي منتقدانه چهره محبوب 

مردم و خاصه جوانان بود. ش��عر او ساده و قابل فهم بود و 
قالبش را در عواطف خواننده گير مي انداخت و او را با خود 
مي كشيد. شعري كه در اكثر مواقع فقط و فقط به كيفي 
آني براي س��اليقي كه پيچيدگي را هض��م نمي كردند 
منجر مي شد. س��اليقي كه در روزگار كنوني نيز دوباره 

جهت دهنده جريان اصلي شعر ايران شده اند. 
جريان نقد و تاريخ شعر معاصر ساليان درازي است كه با 
توللي مهربان نيست و شاعري خارج از رده مي انگاردش. 
اما همين ك��ه هنوز به بهانه س��الروز تول��د و وفاتش در 
مطبوعات قلمي زده مي شود و هنوز كتاب هايش زينت 
پيش��خوان كتابفروشي هاس��ت و هنوز هس��تند بسيار 
كس��اني كه از حفظ مي خوانند: »بل��م آرام چون قويي 

سبكبال...« يعني شاعر مهمي بوده و هست. 

چونقوييسبكبال

علي مسعودنيا 

در همين  حوالي

فعل ه��ا در نامه ه��ای اداری 
شبه رس��می  و  رس��می  و 
مظلوم تري��ن ارکان جمله اند. 
چه وقتی مثاًل در متونِ  قضايی 
و حقوق��ی، از صفحه ی روزگار 
محو می شوند و از پشت متن 
له له می زنند تا شايد نگارنده دس��ت بردارد از نوشتن 
جمله های نفس گي��ِر يک صفح��ه ای و دوصفحه اِی 
تک فعلی. چه وقت��ی مثاًل در نامه ه��ای اداری، قربانی 
لفظ قلم حرف زدن و سنگين رنگين نوشتن می شوند 
و به زور تغيير ش��کل می دهند و رخت ه��ای ناجور و 

بی معنای جديد به تن می کشند.
در روزگار معاصر، زبان فارسی ميل عجيبی به فعل های 
ترکيبی پيدا کرده اس��ت و به مرور از فعل های س��اده 
دور و دورت��ر می ش��ود. اين که، به ق��ول دکتر باطنی، 
ريشه های افعال ساده بزرگ ترين سرمايه برای توليد  
واژه های تازه اند و فعل های مرکب در حال عقيم سازی 
زبان فارس��ی اند، و اين ک��ه، در مقابل، برخ��ی ديگر از 
زبان شناس��ان معقتدند، چه بخواهي��م چه نخواهيم، 
پيروزی از آِن فعل های مرکب اس��ت، بحثی است که 
وارد ش��دن به آن به کار ما در اين يادداشت نمی آيد و 

همين اشاره بس است.
يکی از س��اده ترين تعريف های فعل مرکب اين است: 
فعلی اس��ت که از ترکيب يک فع��ل س��اده و واژه ای 
ديگر ساخته می ش��ود. به کلمه ی دوم در اين ترکيب 
»همک��رد« می گوين��د. همکرده��ا زياد نيس��تند. 
معروف ترين و پرکاربردترين آن ه��ا همين »کردِن« 
نازنين بداقب��ال اس��ت و »داش��تِن« فعل بيچاره کِن 
خوش اقبال، و »شدِن« بيچاره و »گشتِن« نابه کار! بقيه: 
ساختن )پراکنده ساختن(، دادن )دستور دادن(، زدن 
)گام زدن(، خوردن )حرس��ت خوردن(، بردن )گمان 
بردن(، آوردن )پناه آوردن(، رفتن )سخن رفتن(، آمدن 
)پديد آم��دن(، گرفتن )انس گرفت��ن(، ديدن )صالح 
ديدن(، کشيدن )رنج کش��يدن(، بستن )دل بستن(، 
خواستن )عذر خواستن( و يافتن )قرار يافتن(، نهادن 

)سر نهادن(، فرمودن.
اما فعل ه��ای مرکب در نامه ه��ای رس��می و اداری و 
شبه رسمی، ظاهراً به دليل زياده روی در رسمی نوشتن 
و تفاخر ادبی و در اصل به دليل ضعف نگارش و ناآشنايی 
با فعل ها، گاهی به شکلی ناجور با هم قاطی می شوند. 
يعنی نويسنده همکرد يک فعل ترکيبی را برمی دارد 
می گذارد تِه واژه ی ديگری و واژه  ی ديگِر آن يکی فعل 
ترکيبی را برمی دارد و می گذارد سِر همکرد ديگری. يا 
اصاًل کل فعل ترکيبی را اشتباهی به جای فعلی ديگر به 

کار می برد.
اين هم مث��ال ت��ازه از اعالن رس��می انجم��ن دارت 
کش��ور، که محض رضای خدا هيچ فعلی در آن س��ر 
جايش ننشسته و سيبل زبان فارسی در آن پر شده از 

دارت هايی که هيچ کدام به هدف نخورده اند!
قابل توجه خانواده بزرگ دارت کشور

با توجه به مش��کالت حاصل آمده ]پيش آم��ده[ و در 
راس��تای عنايت به روند امور در انجمن دارت کشور و 
ضرورت پيگيری برنامه های در دست اجرا، جلسه ای در 
روز ۵ شنبه مورخ 97/۳/۳ با حضور جمعی از مسئولين 
کميته های ستادی انجمن دارت و سرمربيان تيم های 

ملی بزرگساالن و جوانان در تهران منعقد گرديد ]شد[.
در اين نشست که با حضور رئيس و نايب رئيس انجمن 
دارت تشکيل يافت ]شد[، مقرر گرديد ]شد[ در اولين 
فرصت و پ��س از رايزنی با رئيس محترم فدراس��يون 
انجمن های ورزشی که از سوی تعدادی از عالقمندان 
به اين رشته ورزشی صورت خواهد يافت ]انجام خواهد 
شد[ و در ش��رايط رفع مش��کالت پيش روی انجمن 

کما فی السابق فعاليت خويش را دنبال دارد ]کند[.
لذا توقع آن است که کليه دوستان و مسئولين گرامی 
کميته های دارت استانی و کليه ورزشکاران گروه های 
س��نی اعم از بانوان و آقايان همچنان نسبت به ايفای 

وظايف خود اقدام دارند ]کنند[.
انجمن دارت کشور

حاال ايشان ش��ايد آن قدر باهوش و هنرمند باشند که 
بتوانند »دنبال را بدارند«، ولی هرچه را نمی کنند، کاش 

دست کم »اقدام« را »بکنند«، نه اين که »بدارند«.


