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اینرونالدوهندیاست
و  فوتبال  ستاره  فوق  رونالدو،  گفته های  تحریف   - بخش فرهنگی 
مادری  زبان  از  روان تر  را  فارسی  که  هندی  کارشناس  دارِم«  »االن 
انگلیسی مترجم هم زمان می داند، آخرین مواردی است که دیوار  و 
بی اعتمادی بین مخاطبان و تولیدکنندگان صداوسیما را باالتر برده 

و آجرهایش را از بقایای دیوار اعتماد به رسانه فراگیر برداشته است.
نیازی به بازتاب روایت های خیلی دور و دیر نیست، اشاره به ماجرای 
نیروی  قبل تر  ساعتی  که  متروپل  ساختمان  مانده«  آوار  »زیر  مرد 
امدادی بود و گزارش بدساخت و ناباورانه مرگ حسین عبدالباقی)فارغ 
از درست یا نادرست بودن خبر( نمونه های نزدیک و در یادها مانده 
اعتماد  از  را  اعتبارش  صداوسیما(  وسعت  )به  رسانه ای  هر  است. 
مخاطب می گیرد. این سرمایه به رسانه فراگیر امکان می دهد به غیراز 
جهت گیری  به موقع(  و  صحیح  )اطالع رسانی  ذاتی  وظیفه  انجام 
خود  اهداف  و  کار  دستور  در  را  و...  عمومی  افکار  هدایت  سیاسی، 
قرار دهد. موازنه مخاطبان – تولیدکنندگان تا آنجا برقرار است که 
تولیدکنندگان آشکارا دست به تحریف واقعیت و قلب موضوع نزده 
و اعتماد را مخدوش نکنند. مسیری که چند سالی است صداوسیما 
اصرار دارد تا در آن گام برداشته، مخاطب را از آن سازمان عریض و 

طویل ناامید کرده رویگردان کند.
موارد اخیر که اشتباهات صداوسیما را از اتفاقات بداهه حین اجرای 
مجری  اینکه  است.  واقعیت  تحریف  می کند،  جدا  زنده  برنامه  یک 
خارجی  مهمان  زدن  حرف  فارسی  درباره  عابدینی«  »الهام  برنامه 
بگوید: »کارشناس برنامه فردی هندی بوده که در ایران ساکن است 
و تا حدی فارسی بلد است اما برای یک گفتگوی طوالنی به راحتی 
نمی تواند فارسی صحبت کند؛ ما ابتدای گفتگو هم اعالم کردیم که 
این کارشناس در ایران است.« دردی را درمان نمی کند. ساخت برنامه 
خبری )زنده، مستند، گفتگو و...( بر پایه اطالعات نادرست و مفروضات 
غلط سم مهلکی است که ریشه هر سابقه و اعتماد را خشک می کند.

عباس عبدی روزنامه نگار و تحلیل گر رسانه در توئیتی نوشت: برای 
فهم جایگاه اطالع رسانی و رسانه ملی در ایران کافی است گفته شود 
که، اگر سخنان رونالدو در رسانه هر کشور دیگری این چنین تحریف 
ایران شاهد واکنشی  زلزله ای رسانه ای رخ می داد. ولی در  بود  شده 
رسمی نبودیم زیرا دروغگویی حتی تا این حد، امر نامتعارفی نیست، و 
جای تعجب ندارد! از دوست و رفیق و هم حزبی و هم مسلکی نمی شود 
کارشناس واقعی ساخت و با آن افکار عمومی را کنترل کرد چراکه 
اگر  کارشناسان می افتد؛ حتی  این دست  رسوایی  زود تشت  یا  دیر 
تلویزیونی  برنامه های  در  روزی  کارشناسانی که  بروند.  وزارت  بام  به 
و سایر بسترها می خواستند با یک میلیون تومان شغل درست کنند 
با میلیاردها تومان منابع زیردست نتوانسته و با اتالف منابع و زمان 

ارزشمند یک ملت استعفا دادند.
افکار عمومی توده بی شکلی نیست که سازندگان بتوانند به آن شاکله 
داده و به مقصود خود برسند. افکار عمومی آن روز به رسانه اعتبار داده 
و آن را ارج می نهند که احترام شایسته خود را از برنامه سازان تا سطح 
کالن ببینند. اینکه هیچ کدام از مدیران در برابر این اتفاقات نه استعفا 
که حتی زحمت عذرخواهی را هم به خود نمی دهند، جای تأسف دارد 
و صد البته نباید انتظار داشته باشند مخاطبان آن گزارش های مجهول 
و آن گزارههای آبکی بعد از آن را باور کنند. گفتن این که »کارشناس 
هندی ساکن ایران است«، »رونالدو این حرف ها را زده ولی نه روی 
این تصاویر« قطع برنامه زنده و پایان وقت برنامه به فالن بهانه و موارد 
بسیار، با یکی دو گزارش و ادعای مجری و سازنده برنامه، ترمیم اعتبار 
نمیشود و آب رفته را به جوی برنمی گرداند. اصرار رسانه ای همچون 
صداوسیما به تک روایت سازی از بین بردن سرمایه ملی و مالی است 
هزینه های  دولت(  درآمدهای  )سایر  خود  مالیات  از  شهروندان  که 

سرسام آور آن را پرداخت می کنند.
اینکه صداوسیما به دنبال آن است که تک روایت خودش را به همه 
قالب کند یا همه را در قالب تنِگ تک روایتش جا دهد، هیچ منفعتی 
نداشته و همان تک روایت را هم نابود می کند. همه دنیا که امکان 
ندارد، همه مردم سرزمین خودمان هم نه حتی تمام کارمندان همان 
سازمان از برنامه ساز و تولیدکننده تا مجری و نیروی خدماتی هم به 

آن تک روایت مدیران صداوسیما باور ندارند.

بردپیتنابغهکمدیاست
بخش فرهنگی - در حالی که فیلم »قطار سریع السیر« ماه آینده 
به  او  از  فیلم  این  در  پیت  برد  هم بازی  می شود،  سینماها  راهی 
عنوان یک نابغه کمدی یاد کرده است. سونی با حضور در کنفرانس 
سینه یوروپ در بارسلونا با حضور بازیگر همکار برد پیت در فیلم »قطار 

سریع السیر«، ۱۵ دقیقه از این فیلم کمدی را پخش کرد.
در این برنامه که با حضور ارون تیلور جانسون برگزار شد. او از برد پیت 
به عنوان یک نابغه کمدی یاد کرده و گفت با تماشای این فیلم بشدت 
خندیده است. جانسون که به زودی با فیلم اکشن »قطار سریع السیر« 
ساخته دیوید لیچ در برابر برد پیت دیده خواهد شد، از این فیلم و 
بازی برد پیت در آن تمجید کرد و گفت یک فیلم عالی تابستانی است.

نباید  که  است  تابستانی  فیلم  یک  این  گفت:  بریتانیایی  بازیگر  این 
از دستش داد. در این فیلم من برد پیت افسانه ای را به شکلی که 
فوق العاده  بازیگران  گروه  میان  در  او  دنبال می کنم.  ندیده اید  هرگز 
فیلم محاصره شده که همه شان آدمکش های مهارنشدنی هستند و در 
یک ماجرا که خودشان هم خبر ندارند، سهیم اند. با این فیلم نمی توان 
شیفته برد پیت نشد؛ او یک نابغه کمدی است. در این فیلم که با 
اقتباس از یک کتاب کره ای نوشته کوتارا ایساکا ساخته شده برد پیت 
بدشانس ظاهر شده که جدیدترین  آدمکش حرفه ای  نقش یک  در 
ماموریتش این است که در سریع ترین قطار جهان در ژاپن با گروهی 
از آدمکش های نخبه از سراسر جهان روبه رو شود که هر یک به تنهایی 
برای انجام ماموریتشان در این قطار هستند. زک اولکه ویچ فیلمنامه 
این فیلم را نوشته است. جانسون افزوده است این فیلم در اوج پاندمی 
ساخته شده و همه آنها امیدوارهستند آن را روی پرده بزرگ ببینند.

در واقع در زمستان سال ۲۰۲۰ و در اوج شیوع کرونا با مثبت شدن 
تست کرونای یکی از اعضای گروه ساخت این فیلم، کار متوقف شد 
کارن  و  سانادا  هیرویوکی  بوالک،  ساندرا  برگشتند.  خانه  به  همه  و 
فوکوهارا دیگر بازیگران این فیلم هستند. این فیلم ۵ آگوست )۱۴ 

مرداد( اکران سینمایی اش را شروع می کند.

دفاعتمامقدوزیرفرهنگازتوقیف
فیلم»برادرانلیال«

بخش فرهنگی -  وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی معتقد است توقیف 
فیلم »برادران لیال« براساس قانون انجام شد.

محمدمهدی اسماعیلی صبح روز چهارشنبه اول تیر ۱۴۰۱ در حاشیه 
در  پرسشی  به  پاسخ  در  خبرنگاران  جمع  در  دولت،  هیات  جلسه 
خصوص توقیف رسمی فیلم »برادران لیال« و برخی از اخبار منتشر 
شده مبنی بر ممنوع الفعالیت شدن برخی بازیگران این فیلم، گفت: 
»من در همین حیاط دولت چندی پیش اعالم کردم که ما در مورد 
این فیلم طبق قانون عمل می کنیم. قانون در این زمینه مشخص بود. 
دوستان ما در سازمان سینمایی بررسی های کامل انجام دادند. اصرار 
من این بود که مر قانون رعایت شو دو بررسی های الزم صورت بگیرد 

و این اعالم نظر نیز مبتنی بر این بررسی ها بوده است.«
او افزود: »در واقع مجموعه افرادی که در این ارتباط تصمیم گیر بودند 
متفق القول بودند که این تخلف صورت گرفته است. البته ممکن است 
هر  به  و سازمان سینمایی  ارشاد  وزارت  قبل مجموعه  در سال های 
دلیلی در این موضوعات منفعل عمل می کردند اما بنای ما در دوره 
جدید این است که طبق قانون عمل کنیم و تصمیم اخیر نیز طبق 

قانون اتفاق افتاد.«
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رفتارشناسیتتلودرگفتوگوباسمانهکوهستانی

نافرمانی مسئله مشترک تتلو و مخاطبانش
مهسا بهادری 

سمانه کوهستانی معتقد است که یکی از دالیل محبوبیت تتلو مخصوصا 
در بین نوجوان ها این است که نافرمانی را ترویج می دهند.

 تقریبا کسی نیست که او را نشناسد، یعنی اگر بخواهد هم گریزی از 
شنیدن نامش ندارد. چهره ای متفاوت، پوششی 
خاص و کارهایی که از لحاظ اجتماعی چندان 
فرق سر  از  که  تتوهایی  نیست.  پذیرفته شده 
شروع می شود و کل بدنش را در بر می گیرد، 
از این رنگ و  البته به گفته خودش هر کدام 

لعاب ها معنا و مفهومی دارد.
با  حاال  خوانده،  شعر  ایران  برای  که  کسی 
ایرانی ها  همان  کاله  بندی  شرط  سایت های 
در  برای حضور  که  ایرانی هایی  می دارد،  بر  را 
به  را  ارز  تومان  میلیارد   ۴۰ حدود  کنسرتش 

کشور ترکیه بردند.
این  که  شدید  متوجه  احتماال  کار  اینجای  تا 
فرد کسی نیست جز امیرحسین مقصودلو با نام 
مستعار تتلو. او هیچ ترس و فراری از حاشیه 
اوقات  بیش تر  اتفاقا  ندارد،  سازی  حاشیه  و 

خودش جنجال را در آغوش می کشد.
اما  شد  حاشیه  درگیر  ناخواسته  هم  این بار 
خودش با عالقه زیاد به آن دامن زد. ماجرا با 
انتشار یک خبر شروع شد. تتلو، دنیا جهانبخت 
احضار  تهران  دادسرای  به  سبحانی  ساشا  و 
شدند. ماجرا از این قرار است که از مدتی قبل 

افراد زیادی به پلیس فتای پایتخت مراجعه کردند و به طرح شکایت از 
گردانندگان یک سایت شرط بندی و قمار پرداختند. به گفته مالباختگان، 
آنها پول زیادی به بهانه شرط بندی پرداخت کرده و در حالی که بسیاری 
از آنها برنده بازی ها می شدند اما پولی به آنها پرداخت نمی شد. از اواخر 
پارسال این شکایت ها مطرح شده و روزبه روز بر تعداد آنها افزوده می شد.
انجام  با  و  وارد عمل شدند  فتا  پلیس  مأموران  از  تیمی  این شرایط  در 
از  این سایت ها  گردانندگان  دریافتند  مجازی  فضای  در  و رصد  ردیابی 
زندگی  ایران  در  که  هستند  مجازی  فضای  جنجالی  و  پرحاشیه  افراد 
افراد ساشا، پسر سفیر سابق  این  نشان می داد که  بررسی ها  نمی کنند. 
ایران در ونزوئال، امیر تتلو خواننده فراری و دنیا جهانبخت از چهره های 
و  راه اندازی  را  سایت ها  این  که  هستند  مجازی  شبکه های  در  معروف 
هدایت می کنند. تمام پول های مردم نیز به حساب این افراد منتقل شده و 
آنها از این طریق توانسته اند ثروت زیادی را با فریب مردم و کالهبرداری 

به بهانه شرط بندی و قمار به دست آورند.
در همین شرایط تتلو فرصت را غنیمت دانست و از آب گل آلود ماهی 
گرفت، به کنسولگری رفت، دوباره توجه ها را به سمت خودش جلب کرد 
و فردای همان روز موسیقی جدیدش را منتشر کرد و البته کنسولگری 
ایران در ترکیه هم با انتشار بیانیه، به صورت کامال ناخواسته، به بازپروری 

این شهرت و جلب توجه کمک کرد.
اما این رفتارهای تتلو و دیگر سلبریتی ها چرا انجام می شود؟ چرا مخاطبان 

مشتاق تماشای آن هستند؟ چرا سلبریتی ها و میکرو سلبریتی ها برای 
مخاطبان جذاب هستند؟ و آیا صئور بیانیه از جانب کنسولگری ایران در 

ترکیه به بازپروری این شهرت کمک کرد یا خیر؟
دانشجوی  کوهستانی،  سمانه  سراغ  پرسش  این  پاسخ  به  رسیدن  برای 

دکتری جامعه شناسی فرهنگی رفتیم که در ادامه پاسخ ها را می خوانید.
تداعی شهرت با خرید توجه

کوهستانی درباره هدف سلبریتی ها گفت: »در وهله اول می توان گفت 
که سلبریتی و یا میکرو سلبریتی که در حال حاضر از بستر رسانه مطرح 
از  یکی  و  کنند  را جذب  مخاطب  که  است  این  اولشان  هدف  شده اند، 
استراتژی هایی که این افراد در این بین و خیلی راحت می توانند از آن 
استفاده کنند، خرید توجه است. در حال حاضر هم ما در دوره ای زندگی 
که  کاری  توجه  اقتصاد  و  اطالعات  عصر  می گویند  آن  به  که  می کنیم 
انجام  زندگیشان  نمایش گذاشتن جزئیات  به  با  بالگرهای سبک زندگی 

می دهند.«
این کارشناس اضافه کرد: »تتلو با انجام کارهای غیر متعارف و اشتراک 
گذاشتن آن در شبکه مجازی، دائم در تالش است تا خودش را در صدر 
اخبار نگه دارد، هرچند تتلو در حال حاضر یک سلبریتی به شمار می آید 
اما بازهم تالش می کند تا از طریق رسانه ها شهرت خود را بازتولید کند.«

تعامالت فرا اجتماعی، ویژگی سلبریتی های محبوب
سلبریتی ها  کل  »در  گفت:  سلبریتی ها  اجتماعی  فرا  تعامالت  درباره  او 
تاثیر زیادی رو جامعه مخاطبان دارند و این موضوع بخاطر تعامالت فرا 

اجتماعی است که رخ می دهد.«
کوهستانی ادامه داد: »تعدادی از این سلبریتی ها از صمیمیت نوع دوم 
میکرو  و  اینفلوئنسرها  بالگرها،  این  از  برخی  پایگاه  می کنند.  استفاده 

با  را  مخاطب  می خواهند  که  است  اجتماعی  شبکه های  سلبریتی ها 
خودشان همراه کنند اما این موضوع در سلبریتی های سنتی کم تر دیده 
می شود یعنی نوع رفتار، کالم، گفتار و کردارشان دور از عامه مردم است 
اما زمانی که میکرو سلبریتی ها یا بالگرها را دنبال می کنید، می بینید که 
آن ها با استفاده از الفاظ دوستانه و صمیمانه و نامیدن شما 
به عنوان دوست، عزیز و همدم خودشان کاری می کنند تا 
مخاطب با آن ها احساس راحتی داشته باشد و این  رفتار 
از  شدن  تایید  و  دنبال کننده  جذب  باعث  اجتماعی  فرا 
جانب فالوئرها می شود، بعد از مدتی این صمیمیت تبدیل 
به توجه بیش از اندازه و پس از مدتی، توجه به سرمایه 

تبدیل می شود.«
سندرمی به نام پرستش سلبریتی

کردن  همراه  برای  سلبریتی ها  تالش  درباره  کوهستانی 
مخاطبان با خودش گفت: »یکی از ارکان اصلی ماندگاری 
یک سلبریتی یا میکرو سلبریتی این است که مخاطب را 
تتلو  افرادی مانند  با خودش همراه کند و  از هر طریقی 
به خوبی این موضوع را می دانند، زیرا یکی از ارکان باقی 
ماندن در عرصه شهرت، این است که سلبریتی یا میکرو 
سلبریتی بتواند از هر طریقی مخاطب را نگه دارد و افرادی 
مانند تتلو به خوبی می دانند که اگر مخاطب وجود نداشته 

باشد، آن ها هم وجود ندارند.«
او درباره سندم پرستش سلبریتی گفت: »ما یک مسئله به 
نام سندرم پرستش سلبریتی دارم و می توانیم این مورد 
این  رفتار  کنیم.  مطرح  تتلو  درباره  خاص  صورت  به  را 
فرد به تنهایی اگزجره است و واکنش های بیش از اندازه 

مخاطبان هم به این موضوع دامن می زند.«
او درباره ریشه این سندروم ادامه داد: »البته سندروم پرستش سلبریتی 
جامعه  و  اجتماعی  وجوه  موضوع  این  بلکه  ندارد،  روانشناختی  ریشه 
شناختی دارد. یعنی فرد دنبال کسی می گردد که به او تبدیل نشده، حاال 
یا برای رسیدن به آن تالش کرده، یا هیچ تالشی انجام نداده است اما به 
هر حال آن چیزی را که خودش به دست نیاورده در دیگری پیدا می کند.
برای  فرد  بودن  سلبریتی   جنبه  که  است  این  ماجرا  هم  تتلو  درباره 
و  نافرمانی  آن  بلکه  ندارد،  اهمیت چندانی  نوجوان  مخاطبان مخصوصا 
حتی خرده فرهنگی که این فرد به وجود آورده و آن را ترویج می دهد 

برای مخاطبان جذاب و مهم است.«
کنسولگری ایران در ترکیه به بازپروری شهرت تتلو کمک کرد

و  بازگردد  ایران  به  نمی تواند  تتلو  است،  مشخص  شواهد  از  که  آنطور 
یکی از راه های دیده شدن و تداعی شهرت و محبوبیت برای فالوئرانش 
جلوی چشم بودن است، حاال این کار یا از طریق برگزاری کنسرت انجام 
می شود، یا با انتشار کارهای غیر متعارف در فضای مجازی و حاشیه سازی، 
فکر می کنم رفتن او به کنسولگری ایران در ترکیه هم برای جلب توجه و 
قرار گرفتن در صدر اخبار باشد، چون ایشان به واسطه حواشی که ایجاد 
کرده ، نمی تواند به راحتی به ایران بازگردد و کنسولگری ایران در ترکیه 
به  ناخواسته  به صورت  کنسولگری،  در  تتلو  بیانیه حضور  با صدور  هم 

بازتولید شهرت او دامن زد.«

توصیفعلیباباچاهیازمسعوداحمدی
بخش فرهنگی - علی باباچاهی با بیان این که مسعود 
احمدی و عباس صفاری را می توان از نمایندگان شعر 
ساده امروز ایران دانست، به بیان خاطره هایی پرداخت.

توسط  احمد  مسعود  یادبود  مراسم  ایسنا،  گزارش  به 
انجمن دوستی ایران و کوبا و مرکز نشر شعر در نشست 

کافه کلمات ۱۵ در کرج برگزار شد.
در این برنامه که با مدیریت و اجرای هادی خوانساری 
برگزار شد، هرمز علی پور و محمد آشور به سخنرانی 
دیگری  شاعران  همچنین  پرداختند.  گویی  خاطره  و 
حیدری،  آسیه  اصفهانی،  سامان  بیگ،  جمال  چون 
داداش زاده،  سپیده  اجرایی،  پاکزاد  معماریان،  انسیه 
و  خلج  مژگان  رئیسی،  افسانه  حسینی،  محمدرضا 

مهدی شکری شعرخوانی کردند.
در این نشست پیام مکتوب علی باباچاهی که در اختیار 

ایسنا قرار داده شده است نیز خوانده شد.
علی باباچاهی در این پیام آورده است:

»در این سال ها دوستان بسیاری از میان رفتند و هر 
یک خاطراتی از خود بر جا گذاشتند؛ و با ما افسوس 
رفتن  با  دادخواهی،  و  بود  فریاد  و  دریغ، خشم  و  بود 
مسعود اما آنقدر دلتنگ و غمگین شدم که فکرش را 
آن  پرتره  شما  برای  مایلم  همه  این  با  نمی کردم.  هم 
عزیز را ترسیم کنم: او چهره بسیار جدی  داشت. اگر 
کسی برای بار نخست او را می دید، شاید دل دل کنان 
و با مالحظه زیاد به او نزدیک می شد تا با شاعر حال و 
احوالی کند. مسعود اما برخالف ظاهر جدی اش، شوخ 
و طناز بود و غالبا لبخندی بر لب داشت که قابل تفسیر 

بود!
دقیق بود و منضبط، ساده بود و فارغ از تظاهر و بسیار 
از دوستان  اداهای روشنفکرانه! برخالف برخی  از  دور 
جلسات  در  نیم ساعته  حداقل  تأخیری  با  که  شاعرم 
به  به موقع  و  دقیق  مسعود  می شد،  پیدایشان  هنری 

جمع و جلسات هنری می پیوست!
انتقادپذیر بود و منتقدی تیزهوش و فرهیخته. اگر کتاب 
»حرف زیادی« را که مجموعه ای از مصاحبه ای ایشان 
گفتار  در  اغراقی  که  می پذیرید  کنید،  تورقی  است، 
نکرده ام. در همین کتاب در پاسخ به مصاحبه کننده ای 
به  می پرسد،  شعری  زبان  و  فرم  درباره  ایشان  از  که 
صراحت می گوید: »شاید با بعضی از شعرهای باباچاهی 
نکرده  برقرار  چندانی   رابطه  آن ها  آخرین  به خصوص 
باشم یا »پراکنده و پریشان نویسی ها« و عدم صراحت 
اما  نپسندم  را  ایشان  هجو  به  آغشته  گاه  طنز  و 

پیشنهادات شان را  داهیانه و عالمانه می دانم.«
مسعود دلی بی کینه داشت، شاعری متغزل و متفکر و 
کمال گرا بود. »بی سببی« نبود که هر گاه کاسه صبرم 

»خانه  می گفتم:  با خود  می شد،  لبریز  زمانه  از دست 
و  زیبا  شهر  سمت  به  بی درنگ  و  کجاست؟«  دوست 

آپارتمان دلنشین او می شتافتم!

نم نم بارانی اگر می بارید، شتاب من مضاعف می شد؛ و 
در را که با روی خوش به روی من باز می کرد، بی وقفه 
خطاب به او می گفتم: »نم نم باران به می خواران خوش 

است!«
خوشحالی اش  بر  می کرد،  همراهی  مرا  اگر  دوستی 
افزوده می شد و همین که مجنونیت و آشفتگی های مرا 

درمی یافت، بر خود می بالیدم!
 از دیگر خاطراتی که از مسعود احمدی دارم، سخن او 

در »شهر کتاب« کرج بود.
اما  می چرخید،  من  شعرهای  حول  ایشان  سخنرانی  
و  آورد  میان  به  را  رؤیایی  یداهلل  پای  ناگهان  مسعود 

شعرهای او را مورد تاخت و تاز قرار داد.
تند  لحنی  با  متعرض،  جوانی  ایشان  گفتار  پایان  در 
بیانات او را به چالش کشید و به اصطالح، کافه را به هم 
ریخت! مسعود اما با خویشتنداری تمام و با لبخندی 
پرمعنا، به توضیح و تشریح مطالبی که بیان کرده بود 

پرداخت و سقِف تحمل انتقادی خود را نشان داد.
چهل،  دهه  شاعران  که  دیدارهایی  تبع  به  من  اما  و 
بعد از ظهرهای دوشنبه در دفتر مجله »فردوسی« با 
یکدیگر داشتند، دفتر مجله »آدینه« را بعد از ظهرهای 
معاصر  شاعران  بازدید  و  دید  برای  پاتوقی  دوشنبه 
اعالم کردم. مفتون امینی، زنده یاد سپانلو و... مسعود 
در  و  می یافت  حضور  دوشنبه ها  این  در  هم  احمدی 
میان نوآمدگان و نوآوران شعر احساس شعف می کرد و 

دانش خود را از نوآمدگان دریغ نمی ورزید!
از ایشان می خواستم، با شور و شعف و  هرگاه شعری 
بی تکلف در اختیار من قرار می داد و بدین ترتیب من 

شدم خدمتگزار شعر امروز ایران!
و  دقیق  ویراستاری  این که  بر  افزون  احمدی  مسعود 
صاحب نظر بود، بر مقوالت و مسائل سیاسی و اجتماعی 
تسلط داشت و مدت زمانی به تدریس ادبیات و فلسفه 

پرداخت.
بنفشه  »برای  مبسوط  مؤخره  در  که  را  مطالبی  اگر 
باید صبرکنی« آمده با دقت مطالعه کنیم، به گستره 
تأمالت فلسفی و نیز سیاسی- اجماعی او پی خواهیم 

برد.
مسعود احمدی به رغم رنج ها و مشقت هایی که از سر 
طور  به  و  نمی داد  دست  از  را  فرصت ها  بود،  گذرانده 
دو  پرداخت؛  نوشتن  به  عاشقانه ای  و  خستگی ناپذیر 
کتاب برای کودکان و نوجوانان نوشت و دو کتاب دو 
زبانه برگزیده اشعار )کتاب صوتی( و مجموعه مصاحبه ها 
و ۱۲ مجموعه شعر از خود به یادگار گذاشت: زنی بر 
درگاه، روز بارانی، برگ ریزان و گذرگاه، دونده خسته، 
قرار مالقات، صبح در ساک، برای بنفشه باید صبرکنی، 
دویدن در تنهایی، گزیده دو زبانه و »دیگری مرده بود« 
و »دو زن« گفت وگو با آیدا سرکیسیان)شاملو( و اقبال 

اخوان )مشیری(
گمان می کنم اکنون لحظه مناسبی برای نقد و بررسی 
شعرهای مسعود احمدی نباشد، چراکه اندوه از دست  
به  اما  است  گرفته  از من  را  کار  این  او حوصله  دادن 
نشان  را  ایشان  شعری  جایگاه  بتوان  شاید  کوتاهی 

عباس  و  احمدی  مسعود  نکنم،  اگر  اشتباه  بدهم: 
ایران  امروز  ساده  نمایندگان شعر  می توانم  را  صفاری 
شعر  و  زبان گرا  شعر  چند  تنی   این که  فرض  با  بدانم؛ 
تجربی را نمایندگی می کنند و البته شعر امروز ایرانی  

تنها منحصر به این دو جریان نیست!
در پایان از هوش و حواس مسعود بگویم که عجب از 
برای  یاد دارم روزی که  به  بود.  امان  گزند روزگار در 
عیادت او به شهر زیبا رفته بودم )و این آخرین دیدار 
من با او بود( به دوستان دیگری همچون آقایان مشیت 
عالیی، مکوندی، اکبر قناعت زاده و محمد آشور که به 
از تعلق  دیدن او آمده بودند، خیره شد، و تیزهوشانه 
کوتاهی  به  کرد،  و شعرهایم صحبت  من  به  خاطرش 
البته! و من هیچ گاه آن نگاه پرمعنا و آن گرایش محبانه 
به خودم را فراموش نخواهم کرد و خاطرات بسیاری را 
که با او دارم و لبخندش را که خالصه مصائب روزگار 

بود.
او همیشه با من است و یادش

یادش گرامی باد!
بنفشه  »برای  مجموعه  از  احمدی  مسعود  از  شعری 

باشد صبر کنی«:
شاید فکر کنی که در نبود تو چیزی نابود می شود

یا جابه جا
پاییز هست

همانطور
همانجا
باد هم

و درخت
من هم

با همان نگاه
پشت همان پنجره

گفته بودم می آید از ابتدای رفتن تو
آنکس که می داند جز با من تنها می ماند

و می داند که جایش در این خلوت
پهلوی این درد

و این دوستت دارم چقدر خالی است!
گوشی را می گذارم
کسی در می زند!«

مسعود احمدی متولد ۱۳۲۲ در کرمان، شاعر ، روزنامه 
نگار، منقد و ویراستار  بود که در چند سال آخر عمر 
خود با تصادف و عمل قلب باز مواجه شد و بعد ازمدتی 
راهی آسایشگاه شد و در ۲۳ خرداد ماه در آسایشگاه 
درگذشت. خانواده احمدی ترجیح دادند پیکر او را با 
سرعت و بدون حضور اهالی ادبیات و رسانه به خاک 

بسپارند.


