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گالیه لیلی رشیدی از مدیریت تلویزیون
لیلــی رشــیدی ،بازیگــر ســینما ،تئاتــر و
تلویزیــون اســت که ســالها پیش بــا بازی
در مجموعــه تلویزیونــی «زیزیگولــو»
بــه چهــرهای محبــوب میــان مخاطبــان
تلویزیونی تبدیل شد .او که بزودی در فیلم
ســینمایی «تابســتان امیــد» بهکارگردانی
صــدف فروغــی بــه ایفــای نقــش خواهد
پرداخت نگاهی توأم با انتقاد به برنامهها
و سیاســتگذاریهای ایــن روزهــای رســانه

وزیر فرهنگ در دیدار با مدیران ایرنا

رسانهها در بحران سیل
اعتماد جامعه را تقویت کنند

بــه گــزارش روابط عمومــی ایرنــا« ،ســیدعباس صالحی»
دیروز دوشــنبه در دیدار «ســیدضیاء هاشمی» و چند نفر از
فرهنگ مدیران ارشــد ایرنا و مؤسســه فرهنگــی و مطبوعاتی ایران
گفت :ســیل اخیر هم از نظر وسعت ،هم از نظر میزان بارندگی و هم ،زمان
وقوع آن در کشــور بیســابقه بــود و همیــن ویژگیها شــرایط مدیریت آن را
دشوار کرده است.
وی افــزود :نــه تنهــا در نیــم قرن اخیــر چنین حجم بارش ســنگینی ســابقه
نداشت بلکه  ۲۴استان کشور را آنهم در زمان تعطیالت نوروزی درگیر خود
کرد ،در حالی که تجربه چنین حادثهای را در زمان معاصر نداشتیم.
وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی« ،دامنــه حادثه»« ،زمان حادثه» و «شــرایط
روحی مردم» را که میخواهند در زمان تعطیالت ،شــرایط آرام تری داشته
باشند ،از جمله ویژگیهای متفاوت سیل اخیر در کشور برشمرد و تأکید کرد
کــه در چنین شــرایطی از رســانهها انتظار میرود با کمک بــه تقویت فضای
امیــد و آرامش در جامعه ،به رفع کاســتیها و کاهــش نگرانیهای مردم در
نقاط ســیلزده کمک کنند .وی افزود :بحران ســیل نشــان داد ســالی پرخبر
برای رســانهها آغاز شده است و در این وضعیت ،همه وظیفه داریم ضمن
انعکاس رویدادها ،نگرانیهای مردم را کاهش دهیم.
دکتر صالحی گفت :خوشبختانه ،ایرنا و روزنامه ایران در زمینه اطالعرسانی
از بحــران ســیل« ،خــوب و فعــال» بودند و عملکرد مناســب و ارزشــمندی
داشتند.
دکتر هاشــمی مدیرعامل ایرنا نیز در این نشســت ،گزارشــی از فعالیت های
ایرنا از جمله تشــکیل ستاد بحران سیل و حضور خبرنگاران و مدیران ارشد
ایرنــا در روزهای تعطیالت نوروزی در تهران و مناطق ســیلزده برای انجام
فعالیتهــای خبــری ارائه کــرد .وی گفــت :همکاران مــا حضور بــا انگیزه و
خالقانهای در ایام تعطیالت نوروزی داشتند و تالش کردند ضمن انعکاس
واقعیتها و بیان برخی کاستیها ،زیباییهای روحیه همدلی ،همبستگی و
همکاری مردم و مســئوالن را نیز ببیننــد و آن را در اخبار و گزارشهای خود
منتقل کنند.
تشــریح برنامههای ایرنا در سالجاری از جمله تحول در حوزه بهرهگیری از
فناوریها و نرمافزارهای جدید خبری و نیز ،ارائه گزارشی از سفر روز گذشته
هیــأت بلندپایــه ایرنا به اســتان خوزســتان از دیگــر محورهای ســخنان دکتر
هاشمی در این نشست بود.
«مهدی شفیعی» مدیرعامل مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران نیز گزارشی
را از فعالیتهــای این مؤسســه از جمله انتشــار روزانه نســخه پــی دی اف و
آنالیــن روزنامــه ایران در ایام تعطیالت نوروزی با تمرکز بر بحران ســیل در
اســتانهای مختلف ارائه کرد؛ موضوعی که وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی،
آن را «یک تجربه خوب» خواند.

ملــی دارد .رشــیدی در توضیــح دالیــل
کمکاریخودتأکیدداردتلویزیونبرمبنای
سیاستهایی که پیش گرفت باعث شده
عدهای کار کنند و عدهای هم بیکار باشند.
البتــه او معتقــد اســت که تلویزیــون دیگر
چیز وسوسهکنندهای ندارد که هنرمندان را
جذب کند .هر چند که معتقد اســت هیچ
گاه ایــن نکته که شــروع کار او با تلویزیون و
مجموعه «زی زی گولــو» بوده را فراموش

نخواهدکرد.اوبههنرآنالینگفته«:اگرکمی
فکر کنیم میبینیم کــه آن زمان تلویزیون
برنامههایدیدنیبسیارزیادیداشت.من
حتیاگرامروزهمکارگردانیکاربلدومتنی
خــوب وجود داشــته باشــد باز هــم حاضر
هســتم در تلویزیون حضور داشــته باشم،
چرا که بسیار اثرگذار اســت و نمیتوان آن
راانکارکرد.بههرحالمخاطبگستردهای
دارد ،امــا مدیریــت االن آن قابــل دفــاع

نیست،مگرآنکهبینشودیدشانراتغییر
دهندوبخواهندکهکارگردانانخوبدراین
فضا کار کنند و بودجه بگذارند تا آثار خوب
تولیدشوند.قطعاًدرچنینشرایطیدوباره
اتفاقات خوب گذشــته تکرار خواهد شــد و
تلویزیون به اوج شکوفایی خود باز خواهد
گشت ».رشیدی به جای خالی برنامههای
کــودک در تلویزیــون هــم گالیــه دارد و
دلیل این کــم توجهی را در سیاســتهای

برنامهریــزان تلویزیونــی میداند .به گفته
او اغلــب برنامههــای امروزمعطــوف
شــدهاند به یک اســتودیو ،یــک مجری زن
یــا مرد و یک عروســک بســیار دم دســتی
و بدتــر از همــه اینهــا متنهایی کــه بدون
فکر نوشــته میشــوند و هیچ تأثیری روی
کودک نمیگــذارد و بالفاصله کــودک آن
را فراموش میکند ،در حالی که در گذشته
کارکردن برای کودکان دغدغه افراد بود.

در سالی که بودجه تئاتر کاهش یافته آیا برگزاری بیش از  80جشنواره ،محلی از اعراب دارد؟

جشنوارههایی که بودجه تئاتر را میبلعند
مریم سادات گوشه
خبرنگار

حضور غایبان جشنواره ملی
در جشنواره جهانی

سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر در بخش بازار
روی خـط فیلمهای کوتاه ،مســتند و ســینمایی ایرانی را به نمایش
خـــــــبر میگــذارد کــه  ۲۰عنــوان از فیلمهــای ســینمایی ،اولیــن
نمایش خود را در جشنواره جهانی فیلم فجر تجربه میکنند.
فیلمهایی چون «مصائب شــیرین« ،»2ســرکوب»« ،بی حســی موضعی»،
«پیلــوت»« ،زعفرانیــه  14تیــر» و ...که امکان نمایش در جشــنواره فجر را به
دست نیاوردند در جشنواره جهانی رونمایی میشوند.
همچنین روز گذشــته طبق اعالم روابط عمومی جشنواره ،سه فیلم دیگر از
مجمــوع فیلمهای حاضــر در بخش نمایشهای ویژه–بهترین کشــورها در
سیوهفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر معرفی شد« .زن مبارز»« ،کیک»
ویژه–بهترین
و «گناهکار» از جمله آثاری هســتند که در بخش نمایشهای
ِ
کشــورهای سیوهفتمین جشــنواره جهانی فیلم فجر به نمایش درمیآیند.
در ایــن بخــش مجموعــاً  ۱۰فیلــم منتخــب از ســینمای کشــورهای مختلف
حضور دارد.

صبا

«فراخوان جشنواره تئاتر خوزستان در سال
« ،»98ششــمین جشــنواره تئاتــر کالســی
ّ
خلق فراخوان داد»« ،فراخوان جشــنواره
تئاتــر مطهــر» و ....اینهــا نمونههــای
انگشتشمار جشنوارههای تئاتری هستند
کــه در کنار دهها جشــنواره دیگر فهرســت
بلندباالیــی را تشــکیل میدهنــد .ایــن
در حالــی اســت کــه بخــش تئاتــر ازجمله
حوزههایی اســت که همواره هنرمندانش
از مشکالت ساختاری و بویژه کمبود بودجه
برای تولید آثارشــان شــکایت داشــتهاند و
ایــن مشــکل را در تناقض آشــکار با تعدد
جشــنوارههای تئاتــری در سراســر کشــور
ارزیابیمیکنند.
شــهرام کرمی مدیرکل هنرهای نمایشــی
گفته است که«82جشــنواره تئاتر در کشور
برگزار میشــود که بودجه همه آنها را هم
دولت میدهد».
از چنــد جشــنواره مهــم تئاتــر در کشــورکه
بگذریــم ،بودجــهای کــه بــرای ایــن همــه
جشــنواره ریــز و درشــت صــرف میشــود
قطعاًبودجهقابلتوجهیاست؛بودجهای
که رقم دقیق آن مشخص نیست.
شهرام کرمی در مورد تعدد جشنوارهها به
«ایــران» میگوید«:باید قبــول کنیم که در
برگزاری جشــنوارهها افراط کردهایم و این
انتقاد کامالً وارد اســت .تعدد جشــنوارهها
قابــل انکار نیســت .یعنی جشــنوارههایی
داریــم کــه شــاید برگزاریشــان ضرورتــی
هم نــدارد و صرفاً یک کار ویترینی اســت.
تعــدد جشــنوارههای مختلــف خــود یک
آفت است .در کشــور بیش از  82جشنواره
تئاتــری داریــم کــه بودجــه همــه را دولت
میدهــد و ایــن چنــدان معقــول بــه نظر
نمیرسد و میتواند محدودتر باشد .البته
برخی جشنوارهها مثل جشنواره تئاتر فجر،
عروسکی ،کودک و خیابانی نقشی بنیادی
دارنــد و حضورشــان ضــروری اســت امــا
بسیاری از این جشــنوارهها واقعاً ضرورتی
ندارند».
ëëکسباعتبارازطریقجشنواره
معضــل تعــدد جشــنوارهها خــود قصــه
پیچیــدهای اســت و بههمین ســادگی هم
نیست که جشــنوارهها تجمیع و ساختارها
اصالح شوند و بودجه سروسامان پیدا کند.
سعید اسدی رئیس مجموعه تئاتر شهر در
پاســخ به اینکه آیا با تجمیع جشنوارههای

تئاتــر موافــق اســت؟ میگویــد«:در ایــران
یکی از بزرگترین اشــکاالت این اســت که
فلســفه ســاختار تولیدکنندگان تئاتر دچار
مشــکل اســت .یکــی از دالیلــی کــه باعث
شــده جشــنوارهای بــودن یــا اساســاً ویژگی
جشــنواره در تئاتر ایران در طی چهل ســال
گذشــته گســترش پیدا کنــد ،این اســت که
بنیانهــای تولید در ایــران کامــاً حرفهای
نیست .درایران گروههای تئاتری به معنای
واقعی تشــکل پیــدا نمیکننــد وگروههای
تئاتــری حرفــهای در اقلیتنــد .وقتــی ایــن
فرصتهــا بــه شــکل ســازماندهی شــده و
حرفــهای امــکان بــروز پیــدا نکنــد ،نتیجه
ایــن میشــود که یکســری افــراد بهدنبال
موقعیت و امکان بگردند .بنابر این در این
سالها جشنوارهها موقعیتی بودهاند برای
تولیــدات غیرحرفهای کــه در فرآیند تولید
دچــار مشــکلند و نمیتــوان از مســیر آنها
چشم اندازروشنی برای تداوم فعالیت یک
گروه نمایشی داشت.مگر برخی گروههایی
کــه دارای ســازماندهی و هــدف مشــخص
هســتند .باید نتیجه گرفت که قبل از اینکه
به فکر بودجه بیشــتربرای ســاخت ســالن
نمایش یا برای زیرســاختها باشیم ،باید
به فرآیند تئاتر توجه کنیم .وقتی میبینیم
این فرآیند دارای اغتشــاش اســت ،متوجه
میشــویم کــه آنچــه ایــن خــأ را پر کــرده،
جشــنوارهها بودهاند .البته نکته اینجاســت
که اگراکثر اینجشنوارههاموضوعیهستند
و نهادهــای دولتــی با موضوعاتــی که خود
دارند این نمایشها را برگزار میکنند».
او بــا اشــاره بــه بحــث متمرکــز نبــودن
حمایتهــا در وزارت فرهنــگ تصریــح
کرد«:بایــد بــه ایــن مســأله توجــه کــرد
جشــنوارههایی که دولت حمایت میکند
فقط دریک نقطه متمرکز نیستند و وزارت
فرهنگ و ارشــاد اســامی برگزارکنندهاش
نیســت .بودجه تئاتر در ایران بسیار متکثر
است و بخش عظیمی از این بودجه اصالً
صرف تئاتر نمیشــود و طبعــاً بودجه کم
تئاتــر کفاف بخــش عظیــم تئاتر کشــور را
نمیدهد».
او در خصــوص جشــنوارهها میگویــد«:از
ایــن  82جشــنواره 32تــا اســتانی هســتند
که باید جشــنوارههای محلی خــود را اجرا
کننــد .جشــنوارههایی کــه بــا کیفیــت هم
برگــزار نمیشــوند و نوعی رفــع تکلیف به
حســاب میآینــد؛ جشــنوارههایی که برای
قــوام دادن به تئاتر در کشــور شــروع به کار
کردنــد امــا در نهایــت راهــی شــدند برای

ی و هفتمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر
نمایش «تبرئه» به کارگردانی منیژه محامدی در س 

رســیدن به جشــنواره فجــر .در صورتی که
بایــد کارکردهــای اجتماعــی خــود را پیــدا
میکردند .آنهم به شــکل یک جشــنواره و
با حضور هنرمندان و مردم .مشکل بزرگ
ما ســاختاری اســت .فعالیت فرهنگی در
ایــران در یــک نهاد متمرکز نیســت .تمام
نهادهایــی کــه تئاتــر تولید میکننــد هیچ
رابطــه ارگانیکی بــا تئاتر ندارنــد .وقتی در
مــورد تئاتر ایــران حرف میزنیــم راجع به
یــک جایــگاه مشــخص حــرف نمیزنیم.
شــما فــرض کنید نهادهــای عمــدهای که
متولی فرهنگ وهنر هستند ،جایگاههایی
بــه اســم مرکــز هنرهــای نمایشــی دارند،
مثل شــهرداری یا برخی بنیادهــا .اینها در
حقیقت چه رابطهای بــا تئاتر دارند؟ تنها
رابطهشان همان شرکت در جشنواره فجر
اســت .یعنــی اگــر بخواهنــد ســازماندهی
در جشــنواره باشــد بایــد سیاســتگذاری
توســط یک نهاد صورت بگیرد و یک سند
چشــمانداز برایش وجود داشــته باشــد تا
حاکمیــت بتوانــد بنابــر آن سیاســت های
خــود را اعمــال کنــد .امــا متأســفانه یــک
مجمع الجزایری شده که کارشان را انجام
میدهنــد و هیــچ وقــت هم بــرای بودجه
صــرف شــد ه صحبتی بــه میــان نمیآید.
تنها جایی که پاسخگوست همان جشنواره
تئاتر فجر وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی
است».
او در خصــوص اینکــه بایــد از اســاس این
موضــوع اصالح شــود ،میگوید«:مشــکل

ایــن اســت کــه مــا یــک ســند چشــمانداز
مشــخص مثــاً برای همیــن ســال  98که
در آغــاز آن هســتیم ،نداریــم .مثــاً تئاتــر
اگر اکنون در این جایگاه اســت ،ســال  98و
ســال  99باید چه جایگاهی داشــته باشد؟
ما نقشه راه نداریم .البته در سالهای اخیر
تالشهایی صورت گرفت تا تولیدمحوری
جایگزین جشــنوارهمحوری شود .این باید
در سیاست های کل تولید تغییر ایجاد کند.
مشکل اینجاست که فرصتهای عمل با
نیروهای عمل تناسب ندارد.
او اضافــه میکنــد :دقــت کنیــد .بخــش
آمــوزش مــدام فعــال بــوده و نیــرو تولید
کرده اما این نیروها نتوانســتهاند بدرســتی
ســازماندهی شوند و نبود نقشــه راه باعث
شــده حداقــل جایــی کــه اینهــا بتواننــد
سازماندهیمشخصیداشتهباشند،صرفاً
جشــنوارهها بودهاند .اگر چــه با وجود تئاتر
خصوصی تولیــد تئاتر افزایش پیــدا کرده
امــا تولید آن هم بیســامان اســت .هر روز
کارهای زیــادی را از کارگردانهای تازه وارد
میبینیــم .ایــن افراد بــه جشــنوارهها نیاز
دارنــد که به خود اعتبار دهند .برای همین
هم هســت که جشنوارهها برای همه مهم
هستند.اگر جشنوارهها کم یا حذف شوند،
آنهــا جایــی بــرای کســب اعتبــار نخواهند
داشــت .همیــن موجــب میشــود ایــن
جشنوارهها باقی بمانند .اگر به نهادها هم
بگوییم که بودجه جشنوارهشــان را صرف
تولیــد کنند آنها هم قبــول نمیکنند چون

معتقدند هویتشان وابسته به شرکت در
همینجشنوارههاست».
ëëباازدیادجشنوارههاموافقنیستم
مهدی حاجیان ،مدیر جشنوارههای تئاتر
اداره کل هنرهای نمایشــی نیز در پاســخ
به اینکه «وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
به طور مستقیم از چند جشنواره حمایت
میکند؟» میگوید« :جشنوارههای اصلی
را یــا اداره کل هنرهــای نمایشــی وزارت
فرهنــگ برگــزار میکنــد ویــا مشــارکتی
عمــده در برگــزاری آنهــا دارد .جشــنواره
بینالمللی تئاتر فجر ،جشنواره دوساالنه
تهــران مبــارک (کــه بــا جشــنوارههای
نمایشهای آیینی و سنتی یک سال یک
بار برگزار میشوند) ،جشنواره بینالمللی
تئاتــر کــودک ونوجــوان و جشــنواره تئاتر
خیابانــی مریــوان .اینها جشــنوارههایی
هســتند کــه مرکــز بهصــورت مســتقیم
برگزار میکند و جشنواره تئاتر مقاومت با
مشــارکت مرکز آزاد اروند و جشنواره تئاتر
رضوی ،تعــدادی هم جشــنواره خیابانی
شــهروند مثل الهیجان ،ســقز ،جشــنواره
تبریــز بــا مضامین شــهروندی همچنین
جشــنوارههای تئاتــر کــردی ،عربــی،
ارســباران ،کــودک ونوجــوان رضوی ،مهر
کاشان ،تئاتر مرصاد ،تئاتر دانشگاهی و...
همه را مرکز ما حمایت میکند.
انتقادی که اصحــاب حرفهای تئاتر به این
جشــنوارهها دارند تعداد زیاد آنهاست که
بــدون هدفمنــدی کار میکننــد و بودجــه

تئاتــر را مصرف میکنند .او ضمن اینکه با
این انتقاد موافق اســت ،میگوید«:اساســاً
سیاســت وزارت فرهنگ پرهیز از برگزاری
رویدادهای مقطعی اســت و بهــا دادن به
رویدادهای مســتمر در سراسر کشور است.
ایــن را در جواب تمام کســانی کــه از مراکز
و نهادهــای مختلــف تقاضــای برگــزاری
جشــنواره را دارنــد ،اعــام میکنیــم .و
خواهش میکنیم بودجه را صرف برگزاری
رویدادهــای مثمــر ثمــر کنند.ایــن رویکرد
بوده اســت .بهتر این اســت که رویکرد این
جشنوارهها به سمت آموزش برود .اتفاقی
که در دو سه سال گذشته در جشنواره فجر
شــکل گرفتــه و جوانان تــازه کار تئاتــری از
دانشــگاهها معرفــی شــدند و بــه نوعی به
فضای تئاتر کشــور وصــل شــدند و ارتباط
خوبی هم بین گروه های تئاتری کشــور به
وجــود آمد.شــخصاً بــا ازدیاد جشــنوارهها
موافق نیستم .بهتر است اعتبارات موجود
صرف تولید شود».
او در توضیــح اســتفاده از ایــن اعتبــارات
میگوید«:امــا اعتبــارات هــر بخــش کامالً
مشخص است ونمی تواند صرف تولید یا
کار دیگری شــود یعنی اگر جشنوارهای هم
برگزار نشــود بودجــهاش نمیتواند صرف
ساخت سالن تئاتر شود».
او در پاســخ بــه اینکــه آیــا نبایــد اســاس
سیاســتگذاری تأمیــن بودجــه اصــاح
شــود ،تصریح کرد«:حتماً بایــد این اتفاق
بیفتــد ،اما وقتی یــک رویدادی بــا رویکرد
شهروندی از طرف نهادی مثل شهرداری
برگــزار میشــود الجــرم وزارت فرهنــگ
هــم بایــد بــ ه ایــن رویــداد کمــک و از آن
حمایت کند .شکی نیســت که از رویدادی
مثــل تئاتر مقاومت باید حمایت شــود .از
طرفی وقتی نهادی بخواهد بر اساس یک
رویداد تقویمی جشــنواره برگزار کند و از ما
درخواســت حمایت میکند ،این پاسخ را
از ســوی ما میشنود که جشنواره مقطعی
مــورد هدف نیســت و بهتر اســت ایــن کار
انجام نشــود .اما این برمیگــردد به اصرار
آن نهادهــا[!] در نظر داشــته باشــید که در
چند ســال اخیر هیچ جشــنواره دیگری به
جشــنوارهها اضافه نشــده اســت.حتی دو
جشنواره تئاتر عاشورایی وعدالت امید نیز
با هم تلفیق و تبدیل به جشنواره حقیقت
شــدند ،کــه رویکــرد خوبی اســت .امــا اگر
بنابر تجمیع جشــنوارهها باشد ،قطعاً نیاز
به کار کارشناســی اساسی دارد تا به بیراهه
نرویم».

به انگیزه بیستوششمین سالگرد شهادت سیدمرتضی آوینی

روایتگر خالص فتوحات و مکاشفات
فرانک جمشیدی
روزنامه نگار
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اهمیــت و ضــرورت مطالعه درباره ســید
مرتضی آوینی ،دستکم ،سه وجه عمده
دارد :وجــه نخســت ،بــه اخالق و ســلوک
آوینی برمیگردد .او از آن دســته انسانها
بود که عمیقاًفهمیدهاند چیزی از آن خود
ندارند ،خــود را مالک چیــزی نمیدانند،
حدیث نفس برایشــان قابلاعتنا نیست،
از خــود میگریزند و بــه خدا پناه میبرند.
آوینــی در جایــی گفتــه بــود :هرچــه از
نوشــتههایم تا قبــل از انقــاب را ،ریختم
در گونی و ســوزاندم تا دیگر حدیث نفس
نکنــم! وی از هرچــه رنــگ و بــوی «مــن»
و «لطفــاً مــرا نــگاه کنیــد» داشــت ،دوری
میکرد .همین ویژگی او موجب شده بود
تا پیش از شــهادتش ،جــز عدهای معدود
کســی نداند گوینده و نویســند ه و ســازنده
روایــت فتــح ،مرتضی آوینی بوده اســت.
او هیچــگاه دنبــال طرحکــردن خــودش
نبــود ،گویی واقعــاً خودی را در خویشــتن
خویش کشــته بــود .از ایــنرو ،از هیچکس
خوف نداشــت مگر خدا .وجه دوم به آثار
آوینــی مربــوط میشــود .آثــار او جلوهگاه
اثــر هنری ّ
خلق اســت .هنر ،نــه صرفاً به

معنای صناعــت ،بلکه آنچــه در بیننده،
شــنونده و مخاطــب تصــرف میکنــد ،به
حیــرت وامــیدارد ،از «خــودی خودش»
بازمیســتاند و از «خــودی انســان واالیــی
کــه به نیکی رســیده» بهرهمند میســازد.
آوینــی از بــاور و ایمانــی ژرف سرشــار بود
و بــه همین ســبب ،میتوانســت آنچه در
ذهــن مخاطبــش بــود ،از او بگیــرد و چیز
دیگری به او بدهد.وجه ســوم ،ناظر است
بر نقش آوینی در ادبیات انقالب اسالمی
بهعنــوان یکــی از مؤثــران و مبدعــان و به
وجودآورنــدگان این ادبیــات .وی بهدلیل
ســیر و تحول درونی و سرگذشــت عینی و
بیرونیای که داشــته و آثــارش ،جایگاهی
ویژه در هنر ،ادب و اندیشه دینی و انقالب
اســامی دارد .آوینــی از نظر شــخصیت،
اندیشــه ،آثــار و بویــژه از لحــاظ ســلوک،
اخالق و عمل ،یکی از چهرههای ماندگار
و نامی در عرصه ادبیات انقالب اســامی
اســت .اعطــای لقــب «سیدشــهیدان
اهلقلم» از ســوی رهبر انقالب به ایشان،
برازندگی کافی درباره این شخصیت دارد.
البته به نظر میرسد ،مقصود از «قلم» در
اینجا توســعاً قابلیت تفکر و تألّه باشد و از
آنجا که این خصلت و توان ،بیشتر در زبان
و کالم ،صــورت عینی پیدا میکند ،قلم را
میشود مرادف و مساوق با اندیشه گرفت.

آنچه از عهده قلم /اندیشه برمیآید ،انشا
و ایجاد یا بهوجودآوردن است.
مجموع وجوه سهگانهای که از آنها سخن
بهمیانآمد،موجبشدهاستشخصیت
آوینــی و بهدنبــال آن ،شــخص ایشــان
قابلیتمطالعهوموضوعیتتحقیقپیدا
کند و حتی کسانی که به آوینی تعلقخاطر
و دلبستگی نداشته و تحتتأثیر آثار او قرار
نگرفتهانــد و فقــط دغدغه آنها شــناخت
جریانها و پدیدارهای فرهنگی این دوران
است ،نتوانند وجود اندیشه و مشی فکری
و عملی او را نادیده بینگارند یا انکار کنند.
2
بر اســاس تحلیل آثار قلمــی آوینی به نظر
میرســد ،وجه ُم ِّعرف تــام و تمامی که وی
بهکمــال ،در آن به بروز و تشــخص رســیده
و گویــای مهمتریــن بعــد شــخصیتی و
اندیشــهای اوســت« ،روایت» باشد .به بیان
دیگــر ،کلیدیتریــن واژهمعــرف آوینــی که
دربرگیرنده همههنر ،اندیشه ،دانش ،درد و
خواست ،سوز و شور ،گفت و نهفت و داشت
و بــود اوســت ،در کلمــه ژرف و ُپرمعنــای
روایــت بروز و ظهــور و بازتاب یافته تا جایی
که میتوان گفــت ،او پردازنــده ،احیاکننده،
کاربرنــده ،صانــع ،کاشــف ،فهمنــده و
فهمانندهروایت بوده است.روایت ،سازهای
است که هستی و جانمایه صاحباندیشه

یادمان شهادت سید مرتضی آوینی
در بنیاد فرهنگی روایت فتح

بیســت و ششــمین ســالگرد شــهادت ســید مرتضــی آوینی،
نویسنده،مستندسازوهنرمندبرجستهانقالباسالمیتوسط
بــــرش بنیاد فرهنگــی روایت فتح برگزار میشــود .ب ه گــزارش روابط
عمومی بنیاد فرهنگی روایت فتح ،مراســم بیست و ششمین سالگرد عروج ملکوتی
این هنرمند شــهید با عنوان «راه آسمان» امروز سهشنبه  ۲۰فروردین ماه از ساعت ۱۷
عصردرمحلبنیادفرهنگیروایتفتحباحضورجمعیازمسئوالنکشوریولشکری،
هنرمندان و فرهیختگان ،اندیشــمندان و عالقهمندان سید شــهیدان اهل قلم برگزار
میشــود .شــهید سید مرتضی آوینی فروردین ماه ســال ۱۳۷۲در منطقه فکه در حال
بررسیلوکیشنفیلممستند«شهریدرآسمان»بهفیضعظمایشهادتنائلآمد.
را در قالب سخن و نوشتار ریخته و پرداخته
و عرضه کرده اســت .روایــت از جهان باور و
یقین نشأت میگیرد و سازندهروایت باید به
آستان باور و یقین رسیده باشد؛ چون روایت
هــم از بــاور و یقیــن برمیخیزد ،هــم باور و
یقیــن را میســازد.درواقع ،روایت میتواند
ایجاد کند ،بســازد و به بود و باور بیاورد .کانَّه
درک ،راوی است و ُمدَرک او روایت
انسان ُم ِ
اســت .گســتردگی و پهنه روایت ،از فسانه و
اســطوره تــا گزارههای قدســانی و حکمی را
دربرمیگیرد.
آوینــی بــه دالیــل زیــر بــا روایــت نســبت

مییابد:الــف ـ جهــان بــاور و یقیــن و
توانمندیهای آوینی در ســاخت گونههای
روایت موجب شده که او سازند ه و پردازنده
روایــت باشــد و در ایــن زمینــه بــه ابــداع و
مکاشفه برســد .به همین سبب ،آثار او هم
بیانکننده مکنون وجود او یا پردازندهمنظر
وی از جهــان و هســتی اســت ،هــم بــه آن
میزان از خاصبودگی رســیده اســت که اگر
کســی نوشــتهای از آوینی بخوانــد ،حتی اگر
ی است ،متوجه
نداند نویســندهآن چه کســ 
شــود ،آوینیگونه است .این نشان میدهد،
آثــار آوینی مشــخصهســبکی دارد و فراتر از

آن ،آوینــی مبدع ســبک اســت؛ ســبکی که
بســیاری را به تقلیــد از خود ترغیــب کرد تا
بکوشــند شبیه او سخن بگویند یا بنویسند و
البته در این تقلید و اقتباس چندان کامیاب
نبودهاند.
ب ـ بعضی از رویدادها ،روایتسازند؛ یعنی
فراتر از اینکه شأنیت تاریخی دارند ،مستعد
روایتشــدن نیز هستند و در ساختار روایت
صورتبندیمیشوند.چنینرویدادهاییبا
باورهای اجتماعی و دینی و زیرساختهای
اندیشــهای جامعــه ارتبــاط دارنــد و بــا
نظامهای نشــانهای فرهنگــی درهم تنیده

شــدهاند ،بهگونهای که با هم پیکرهواحدی
را در قالب روایت پدید میآورند .البته بسیار
اتفاق میافتد که بعدها به این رخدادهای
روایتســاز ،در جریان بازنمایی و بازخوانی
پیرایههایی افزوده میشــود که آنها را دائماً
فربه میکنــد .باالترین رخدادی که در پهنه
تاریــخ فرهنگی و تعلقات تاریخــی ما روی
داده و ســبب حرکــت بیوقفه چرخه روایی
شــده واقعه عاشوراســت ،که قالــب زمان و
مــکان را درنوردیــده و فرازمــان و فرامــکان
شــده است.ســخن فوق نشــان میدهد که
واقعهشهادت ،روایتســاز است و آوینی از

این حیث نیز سازنده و پردازندهروایت بود،
زیرا شهادت او سبب ایجاد و ساخت روایت
ی در آوینــی
شــده اســت .اگــر ایــن دو ویژگــ 
روایتگر نبود (یکی ،رسیدن به مقام مشاهده
و مکاشــفه دربــاره آنچــه روایــت میکــرد
و دیگــری ،رســیدن بــه مرتبــه شــهادت)،
او نــه شــخصاً نمونــه و برآمــده روایــت
خویش میشــد ،نه مرگش ســبب شــهرت
یــا شناختهشــدگیاش .بنابرایــن ،آوینــی از
ایــن جهت یک نشــانهروایت اســت .کثرت
نامجایها در سراسر کشــور با اسم آوینی از
این حیث قابلتفسیر و توضیح است.
آوینــی هیــچگاه از اســم خویــش در پایــان
کارهایــش اســتفاده نمیکــرد .زیــرا او پایان
کار خویــش را پایــان حیاتــش در ایــن دنیــا
میدانســت .بنابراین ،شــهادت او امضایی
بــود کــه همــه کارهایــش را پایــان و معنــی
داد .بــه دیگر ســخن ،اگر آوینی به شــهادت
نمیرسید،اینمتنکاملنمیشد.شهادت
او ســبب روایت شــد و خــود او صانع روایت
بــود .دربــاره آوینــی ایــن دو؛ یعنــی روایت
و شــهادت در یــک نقطــه بــه هم رســیدند
گویــی آوینــی ملتقــای روایــت و شــهادت
بود .شــهادت او یک ُحســن اتفاق بــود .زیرا
تمامــت اندیشــه او بــا کلمه آوینــی به یک
مفهــوم و مصداق رســید و در خو ِد وجودی
خداگونه او ظهور یافت.

