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كامران شرفشاهي با اشاره به آسيب هاي شعر آييني:
بسياري از شاعران ما نهج البالغه و صحيفه   را يك دور هم نخوانده اند!

  سيدمرتضي ذاكر
ش�اعر معاصر و دبي�ر س�ابق جش�نواره »قلم زري�ن« معتقد 
اس�ت: ش�اعران  باي�د نس�بت ب�ه جاي�گاه واالي ب�زرگان 
دي�ن آگاه�ي داش�ته باش�ند و اي�ن مس�ئله ب�ا مطالع�ه  
كتاب ه�ا و مناب�ع صدر اس�الم ايج�اد مي گ�ردد، چ�ه اينكه 
مطالع�ه ك�ردن از پراكن�ده گويي ش�اعر جلوگي�ري مي كند. 
كامران شرفشاهي، شاعر و نويسنده كش��ورمان در برنامه راديويي 
گفت وگوي فرهنگي در رابطه با حد و مرز دخالت تخیل شاعرانه در 
ترس��یم وقايع زندگي ائمه اطهار)ع(گفت: پرسش اين است دست 
شاعر در ساحت ش��عر آيیني چقدر باز است و تا كجا قادر است جلو 
بیايد؟ آن حرمت ها و اين مس��ائل را حفظ كند و دست به خالقیت 
بزند. بعضي ها متأسفانه دنبال مطالعه نمي روند، سخنان بزرگان و 
ائمه)ع( را مطالعه نمي كنند و عده اي هم به طمع ديگري وارد اين 
حوزه مي شوند. اينها صدمه به شعر آيیني ما مي زند. در گذشته وقتي 
كسي قصد داشت نام هر يك از اهل بیت)ع( بزرگوار را ببرد، معموالً 

با كنیه و با احترام در اين باره زبان به سخن مي گشود ولي به تدريج 
شاهد هستیم كه اين حرمت گذاري كمرنگ تر می شود. اين نوعي 
حرمت زدايي و تقدس زدايي است و اين صمیمیت را شاعر يا گوينده با 
اهل بیت)ع( مي تواند به شكل زيباتر، رساتر و عالمانه تري ابراز كند. 
اين ش��اعر الزمه جلوگی��ري از اين نوع آس��یب در ش��عر آيیني را 
آگاه سازي جامعه دانس��ت و اظهار داشت: جامعه بايد نسبت به اين 
مسئله آگاه ش��ود و ما نقد هوشمندي داشته باش��یم و كساني كه 
اينچنین برخورد مي كنند و آثاري كه به اين شكل منتشر مي شود 
مورد نقد و اعتراض قرار بدهیم. متأس��فانه در طول چند دهه  اخیر، 
اين امر روند پرشتابي داشته و شاهد هستیم برخي به گمان نوآوري 
و خالقیت و ايجاد صمیمیت و تحريك احساسات و عواطف مخاطب 
دست به چنین كارهايي مي زنند كه به اعتقاد من اين  كارها نشانه 
ناآگاهي و ضعف باور و عدم مطالعه  س��راينده  اين آثار است. دوست 
داشتن بدون شناخت ارزش چنداني ندارد، ما در احاديث و روايات 
هم بسیار شاهد هستیم رسیدن به اين مرتبه معرفت دعوت شده اند. 
شرفشاهي افزود: ساحت شعر ساحت مقدسي است. شاعر  بايد نسبت 
به ش��خصیت و مقام واالي بزرگان دين آگاهي داشته باشد و الزمه 
اين قضیه اين است كه شاعران ما كتاب هايي راكه باقي مانده از آن 
روزگار هس��تند، ترجیحاً نزديك ترين منابع به دوران صدر اس��الم 
حتماً مطالعه كنند. اين مطالعه كردن كمك مي كند ش��اعر دچار 
پراكنده گويي نش��ود. بسیاري از ش��اعران ما نهج البالغه و صحیفه 
س��جاديه را يك دور هم مطالعه نكرده اند، حتی ي��ك دور حافظ را 
نخوانده اند. خود مرور اين كتاب ها باعث مي ش��ود افق هاي تازه اي 

پیش روي شاعر باز شود. 

 همزمان با آغاز برنامه هاي »هفته هنر انقالب اسالمي« 
حسن روح االمين چهره هنر انقالب در سال ۹۸ شد

روح االمين: ما هنوز هنرمندي در تراز انقالب اسالمي نداريم

مدير راديو فرهنگ در گفت وگو با »جوان«:
در »روز روشن« پيگير تحوالت انتخابات رياست جمهوري هستيم

   محمد صادقي
عليرضا حبيبي، مدير راديو فرهن�گ در گفت و گو با »جوان« 
درباره برنامه هاي اين ش�بكه راديويي براي انتخابات س�خن 
گف�ت و تصري�ح ك�رد: پايه ه�اي نظ�ام جمهوري اس�المي 
ايران ب�ر عقيده و فرهنگ اس�توار اس�ت و انتخاب�ات عالوه 
بر بحثي سياس�ي، مس�ئله اي ب�ا زيربن�اي فرهنگي اس�ت. 
وي افزود: بايد با تولید برنامه هاي آگاهي دهنده و امیدبخش مردم 
كشور را براي انتخابات رياس��ت جمهوري كه انتخاباتي تأثیرگذار 
اس��ت، آماده كنیم. مدير راديو فرهنگ درباره ويژه برنامه هاي اين 
ش��بكه راديويي براي انتخابات رياست جمهوري در 1400 عنوان 
كرد: برنامه هاي ويژه »آقاي رئیس« و »روز روشن«، »فرهنگ شهر« 
و »بازتاب« براي اين ايام در راديو فرهنگ تدارك ديده شده است 
كه چالش هاي فرهنگي كشور را براي دوره چهارساله رئیس جمهور 
آينده مطرح مي كند. وي افزود: در جدول اين شبكه راديويي برنامه 
»س��رزمین من« با موضوع اهمیت انتخاب درست و نقش شركت 
در انتخابات در سرنوشت كشور براي پخش در نظر گرفته شده كه 
هر روز ساعت 12:45 روي آنتن مي رود، همچنین »فرهنگ شهر« 
پنج شنبه ها ساعت 16 به تبیین چرايي حضور در انتخابات و تأثیرات 
آن در جامعه مي پردازد. حبیبي با اشاره به اضافه شدن بخش ويژه 
انتخابات در برنامه »صبح به وقت فرهنگ« گفت: مجله صبحگاهي 
اجتماعي »صبح به وقت فرهنگ« در بخش »ديدگاه« به نگاه مردم 
به انتخابات و ابعاد اجتماعي حضور در انتخابات اختصاص دارد، اين 
بخش برنامه هر روز پس از خبر ساعت۷ پخش مي شود، همچنین 
گروه سیاس��ي راديو فرهنگ نیز روزهاي چهارشنبه را به موضوع 

انتخابات اختصاص داده و ساعت 16 با برنامه بازتاب و ساعت 21 با 
برنامه »آقاي رئیس« به اين مسئله نگاهي ويژه دارد و براي روزهاي 
جمعه ساعت 18 برنامه اي با عنوان »روز روشن« با محوريت آگاهي 
بخشي و تحلیل س��یر انتخابات از ابتداي انقالب اسالمي با حضور 
چهره هاي فرهنگي و نخبگان سیاسي كش��ور در نظر گرفته شده 
است. مدير راديو فرهنگ در خصوص اهداف اين ويژه برنامه ها گفت: 
روشنگري، آگاهي بخش��ي و ايجاد اعتماد در مردم و بسترسازي، 
تسهیل و هم افزايي ملي براي برگزاري انتخابات تراز انقالب اسالمي 

از مهم ترين اهداف تولید و پخش اين برنامه هاست. 
حبیبي در پايان گفت: ما هر چه براي فرهنگ كار كنیم، س��رمايه 
گذاري براي آيندگان ما محس��وب مي شود. س��رمايه گذاري در 
حوزه فرهنگ اگرچه ديربازده است اما محصول آن ماندگار است 
و ش��یريني و ثمره اش تا مدت ها باقي مي ماند. امیدوارم بتوانیم به 
مس��ائل مختلف از ديد فرهنگ نگاه كنیم چراكه باعث مي ش��ود 

مسائل زودتر حل شود.

رئيس بنياد فرهنگي روايت فتح در گفت و گو با »جوان«:

پاسدار ميراث »مرتضي« هستيم

    شعر    راديو

   تلويزيون

آييش به كوزوو مي رود
فيلمب�رداري فيل�م س�ينمايي »ك�وزوو« ب�ه كارگرداني 
ميث�م هاش�مي طبا ب�ا حض�ور فره�اد آييش آغاز ش�د. 
فیلم س��ینمايي »كوزوو« به كارگرداني میثم هاش��مي طبا و 
تهیه كنندگي حس��ن كالمي با حضور فرهاد آيیش در مقابل 
دوربین كلید زده شد. »كوزوو« بر اساس فیلمنامه اي از میثم 
هاشمي طبا در ژانر كمدي ساخته مي شود. ديگر بازيگران اين 
فیلم كه از چهره هاي شناخته شده س��ینما هستند به زودي 

معرفي مي شوند. 
.....................................................................................................

»در كنار پروانه ها« براي محرم مي آيد
س�ريال »در كنار پروانه ها« براي پخش در م�اه محرم، به 
كارگرداني داريوش ياري در ش�هريار جلوي دوربين رفت. 
»در كنار پروانه ه��ا« ب��ه تهیه كنندگي بهروز مفی��د، درامي 
خانوادگي با پس زمینه هاي مذهبي است كه در يكي از ويالهاي 

شهريار اواسط هفته جاري جلوي دوربین رفت. 
تصويربرداري اين مجموع��ه با حضور س��امرند معروفي، بیتا 

سحرخیز و شهین تسلیمي آغاز شد. 
داستان اين سريال درباره جواني اس��ت كه به دلیل مشكالت 
متعددي كه براي خود و خانواده اش به وجود مي آيد، احساس 
مي كند مورد غضب و قهر خداوند قرار گرفته اما حادثه اي باعث 
مي شود تا وی به اين مهم كه خداوند او را مورد عنايت خود قرار 

داده است، پي ببرد. 
.....................................................................................................

 پخش راديو فيلم »زير درخت هلو« 
از راديو نمايش 

جمع�ه 20فروردي�ن م�اه، رادي�و فيل�م »زي�ر درخ�ت 
هل�و« از ش�بكه راديوي�ي نماي�ش پخ�ش مي ش�ود. 
فیلم سینمايي »زير درخت هلو« را ايرج طهماسب كارگرداني 
كرده كه آن را به همراه حمید جبلي نوش��ته است. در خالصه 
داس��تان اين فیلم آمده اس��ت: در خانواده عارف پور هر كسي 
ش��ب قبل از مرگ، در خواب مي فهمد كه فردا ساعت 5عصر 
خواهد مرد. رادي��و فیلم »زير درخت هلو« ب��ه تهیه كنندگي 
فرشاد آذرنیا، صدابرداري علي حاجي نوروزي، تنظیم راديويي 
و گويندگي بهرام سروري نژاد، جمعه س��اعت 9صبح از راديو 

نمايش پخش مي شود. 
.....................................................................................................

ابالغ دستورالعمل الزامات ارتقاي 
سواد فضاي مجازي به وزارت ارشاد

فض�اي  س�واد  ارتق�اي  دس�تورالعمل»الزامات 
مج�ازي در ح�وزه محت�وا و خدم�ات فرهنگ�ي فض�اي 
مج�ازي« از س�وي دبي�ر ش�وراي عال�ي فض�اي مجازي 
ب�ه وزارت فرهن�گ و ارش�اد اس�المي اب�الغ ش�د. 
دستورالعمل »الزامات ارتقاي س��واد فضاي مجازي در حوزه 
محت��وا و خدمات فرهنگي فض��اي مجازي« با ه��دف ارتقای 
آگاهي، دانش و مهارت كاربران براي اس��تفاده بهینه از فضاي 
مجازي و ضرورت افزايش محتواي مرتبط با فرهنگ س��ازي و 
سواد مجازي از س��وي ش��وراي عالي فضاي مجازي به وزارت 

فرهنگ و ارشاد اسالمي ابالغ شد. 
اين دس��تورالعمل توس��ط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي در 
قالب اليحه اي به مركز ملي پیش��نهاد و پ��س از طي مراحل 

تصويب خواهي به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي ابالغ شد. 
براساس اين دس��تورالعمل كارگروهي متشكل از رئیس مركز 
توسعه فرهنگ و هنر در فضاي مجازي به عنوان رئیس كارگروه، 
معاون ذي ربط مركز به عنوان دبیركارگروه و عضويت نماينده 
مركز مل��ي فضاي مجازي، نماينده س��ازمان صدا و س��یماي 
جمهوري اس��المي ايران، نماينده نیروي انتظامي جمهوري 
اس��المي ايران، نماينده سازمان تبلیغات اس��المي و نماينده 
اشخاص مشمول دستورالعمل به پیشنهاد اعضاي كارگروه و 

تأيید رئیس مركز ملي فضاي مجازي تشكیل خواهد شد. 

هادي عسگري      ديده بان 

امام حسن مجتبي)ع(:

وعده دادن، عارضه س�خاوت 

اس�ت و وفاكردن به آن، دواى 

آن.

)نزهه الناظر و تنبيه الخاطر(

   مصطفي شاه كرمي
افتتاحيه مراسم برنامه هاي »هفته هنر انقالب اسالمي« 
روز گذش�ته ب�ا معرفي حس�ن روح االمين ب�ه عنوان 
چهره هنر انقالب اسالمي س�ال ۹۸ برگزار شد. چهره 
منتخب »هن�ر انقالب« در س�ال ۱۳۹۸ ضم�ن تأكيد 
بر اينكه كس�ي كه خداوند ب�ه او لطف ك�رده و هنري 
دارد بايد هنرش را خرج م�ردم و حقيقت كند، معتقد 
اس�ت: انتخاب ي�ك هنرمند ب�ه عنوان »چه�ره هنر 
انقالب« مي تواند هم باعث سقوط شود هم باعث صعود. 
در مراسم افتتاح رسمي هفته هنر انقالب اسالمي حسن 
روح االمین به عنوان چهره هنر انقالب سال 1398 از میان 
پنج كانديداي نهايي معرفي ش��د. پن��ج كانديداي نهايي 
چهره هنر انقالب 99 شامل جواد افشار، صابر شیخ رضايي، 
غالمرضا صنعتگر، حس��ن روح االمین و محس��ن كاظمي 
بودند كه سال گذشته به دلیل پاندمي كرونا مراسم پاياني 

و معرفي اين چهره برگزار نشد. 
حس��ن روح االمین پس از دريافت لوح تقدير »هفته هنر 
انقالب« در سخناني گفت: مطلبي كه االن به ذهنم مي آيد 
تا آن را بیان كنم، اين اس��ت كه به قول اس��تاد موحد »ما 
هنوز هنرمندي در تراز انقالب اسالمي نداريم، ما سرباز در 
تراز انقالب اسالمي داشتیم و داريم مثل شهید حاج قاسم 
س��لیماني«. به نظر من هنرمند انقالبي هنرمندي اس��ت 
كه چه از لحاظ كیفي و چه از لحاظ شناخت جامعه و دور 
ريختن اضافات ذهني، هنرش را ارائه كند. دوستان لطف 
و من را به عنوان چهره هنر انق��الب معرفي كردند اما من 
احساس مي كنم قدرداني بايد بعد از مردم ما اتفاق بیفتد و 

امیدوارم در امت رسول اهلل از دنیا برويم. 
اين هنرمند نقاش پس از اعالم و معرفي اش به عنوان چهره 
»هنر انقالب اس��المي« 1398در جمع خبرنگاران درباره 
اين انتخاب و تأثیر انتخ��اب در ادامه كارهايش گفت: من 
احساس مي كنم بعد از اينكه انسان عمرش تمام شود، بايد 
درباره او و كارهايش نتیجه گیري صورت گیرد و اينكه آيا 
كارنامه موفقي داشته است يا خیر اما در هر حال اين انتخاب 
براي من ممكن است تخريب به همراه داشته باشد و ممكن 
است براي ديگران سبب رشد شود، يعني ديگراني كه قصد 
دارند در اين مس��یر فعالیت كنند، ممكن اس��ت مسیري 
روشن ببینند اما در هر صورت هر تعريفي در دنیا مي تواند 
براي انسان تخريب داشته باشد، اگر خودش را تربیت نكرده 

باشد، بنابراين انتخاب يك هنرمند به عنوان »چهره هنر 
انقالب« مي تواند هم باعث سقوط شود هم باعث صعود كه 

بستگي به روحیات شخص دارد. 
روح االمین تصريح كرد: اين انتخ��اب را حقیقتاً خیلي به 
خودم نمي گی��رم، البته خیلي از لطف و محبت دوس��تان 
تشكر مي كنم اما احساس مي كنم مثل يك شخصي هستم 
كه به خاطر نوشتن مشق هايش مورد تقدير قرار بگیرد. اين 
در حالي است كه اين وظیفه من به عنوان يك هنرمند بوده 
كه لطف خدا شامل حالم شده است آثاري اينچنین داشته 
باشم و از نظر من، اين مورد تقدير ندارد. كسي كه خداوند 
به او لطف كرده و هنري دارد، بايد هنرش را خرج مردم و 

حقیقت كند. 
اين هنرمند نق��اش همچنین درباره موض��وع كارهايش 
كه مورد توجه قرار مي گیرن��د، گفت: موضوعي كه در آثار 
من نقش مي بندد، موضوعي اس��ت كه به آن عالقه دارم و 
99درصد كارهايم با همین موضوعات اس��ت. اگر آثاري با 
همین كیفیت و تكنیك با موضوع ديگري اجرا مي شد، قطعاً 

چنین اقبالي به اين آثار وجود نداشت. 
همچنین پس از بررس��ي كانديداهاي نهاي��ي چهره هنر 
انقالب 99 شامل علي محمد مؤدب ش��اعر و منتقد ادبي 
و مؤس��س شهرس��تان ادب، وحید يامین پور پژوهشگر و 
نويس��نده، محمدرضا دوس��ت محمدي طراح گرافیك و 
تصويرساز، افش��ین عالء شاعر و پژوهش��گر ادبي و جلیل 
س��امان فیلمنامه نويس، تهیه كننده و كارگردان، از میان 
آنها چهره س��ال هنر انقالب 23 فروردين م��اه به صورت 

آنالين معرفي مي شود. 
»هفته هنر انقالب اس��المي« در س��ال 1400 از 18 الي 
25 فروردين از س��وي ح��وزه هنري با برپاي��ي مجموعه 

رويدادهايي در سراسر كشور برگزار مي شود.

     محمدصادق عابديني
بني�اد فرهنگ�ي رواي�ت فت�ح، ي�ادآور 
فعاليت هاي هنري و فرهنگي سيدمرتضي 
آويني اس�ت. اين بنياد فرهنگي هر س�اله 
در بزرگداش�ت س�يد ش�هيدان اهل قلم، 
ويژه برنامه هايي را اجرا مي كند. به مناسبت 
نزديك شدن به سالگرد عروج شهيد آويني 
گفت وگوي�ي ب�ا سيدمحمدياش�ار نادري، 
رئي�س بنياد فرهنگ�ي روايت داش�ته ايم. 
 بنياد روايت فتح در طول 2۸ س�ال 
كه از شهادت آقاي آويني مي گذرد، 
هر ساله بزرگداشت ايشان را برگزار 
كرده اس�ت اما به نظر مي رسد نياز 
ب�ه ي�ك تح�ول و ن�وآوري در اين 
مراس�م بزرگداش�ت ها وجود دارد. 
سؤال من اين است كه آيا امسال به 
رغم ش�رايط كرونايي هم برنامه اي 
پيش بين�ي كرده ايد و اگر هس�ت، 
چه تدابيري انديش�يده  ايد تا تكرار 

مكررات نشود؟
بس��م اهلل الرحمن الرحیم. من دقیقاً با ش��ما 
موافقم كه بزرگداشت شهید آويني نیاز به يك 
نوآوري دارد اما دو نكته را بايد در نظر داش��ته 
باشیم: اول اينكه من عمیقاً معتقدم به هرحال 
جنبه بزرگداشت و گرامیداشت آن مرد بزرگ و 
شهید برجسته و ارجمند نبايد در اين برنامه ها 
كنار گذاش��ته ش��ود. ما معموالً درك بس��یار 
بدوي از عظمت يك ش��هید، آن هم شهیدي 
با ويژگي هاي به خصوص شهید آويني داريم و 
وقتي معموالً بزرگداشت ها منحصر در تجلیل 
و تمجید و تكرر آنها مي ش��ود، تعارفات غلبه 
مي كند و عنوان هاي ستايش آمیز سر زبان ها 
مي افتد و اين فضاي تبلیغ��ي و پرتعارف خود 
حجابي ب��راي درك عظمت حقیق��ي آن فرد 
مي ش��ود اما نبايد براي رفع اين حجاب، اصل 
بزرگداش��ت و تجلیل كنار گذاشته شود بلكه 
بايد نقايص و كمبوده��اي چنین برنامه هايي 
اصالح ش��ود تا در نهايت يك مراسم يادبود يا 
بزرگداش��ت به معناي واقعي كلم��ه بزرگي و 
ممتاز بودن آن ش��خصیت را به مخاطب خود 
منتقل كند، هر چند معتقدم به هیچ وجه كار 

آساني هم نیست. 
دوم اينكه نوآوري قطعاً در اين زمان و متناسب 
با فعل و انفعاالت جامعه نیاز است، اما بايد بسیار 
دقت كرد كه باز همین نوآوري هم يك حجاب 
تازه نشود يا حتي باعث وارونه نمايي شخصیت 
ش��هید نش��ود. آنچه همه تالش مي كنند به 

آن برس��ند، درك حقیقت وجود يك ش��هید 
است. حقیقت يك ش��هید نور محض است و 
ما مي خواهیم از اين ن��ور بهره مند و با آن گرم 
شويم، لذا هر چه نوآوري ضرورت داشته باشد 
كه دارد، نبايد بر بازنمايي حقیقت وجودي آن 

شخصیت عزيز اصالت پیدا كند. 
 نقطه كانون�ي و تمرك�ز برنامه هاي 
امسال بر كدام وجه يا وجوه معرفتي 

شهيد آويني است؟
در اين برنامه ها براي تمركز بر نظريات شهید در 
زمینه هنر و بررسي تجربه هنري روايت فتح كه 
از اين شهید به يادگار مانده و خودشان با عنوان 
س��ینماي اش��راقي درباره آن تئوري پردازي 
كرده اند، كوشش شده است. سعي داريم از مرور 
وقايع زندگي شهید فاصله بگیريم و به بررسي 
دقیق تر و علمي تر افكار و نظريات ايشان، فراتر 

از قالب هاي تبلیغاتي بپردازيم. 
 چ�را عنوان »مي�راث مرتض�ي« را 

انتخاب كرديد؟
دقیقاً به دلیل همین رويك��رد جديد، میراث 
ش��هید آويني همان آثاري اس��ت كه از او در 
قالب مكتوب و تصويري ب��راي ما و تاريخ ما به 

جا مانده است.
 مس��تندهاي رواي��ت فت��ح ك��ه ب��ا زحمات 
ش��بانه روزي اين مرد مهذِب س��الك و عارف 
ساخته ش��د، میراث ارزشمند انقالب اسالمي 
در حوزه هنر اس��ت كه براي ما مانده و ما بايد 
آن را مث��ل يك گنجینه اثر باس��تاني انقالب، 
مورد مطالعه و تحلیل قرار دهیم. ما بايد تجربه 
روايت فتح را سرمايه كسب استقالل فكري و 
فرهنگي خود و خ��روج از غرب زدگي مفرطي 
كه خود ايش��ان در خیلي جاها به آن اش��اره 
كرده اند، قرار بدهیم. اين شهید در زمینه هنر 
گاليه مندي هاي زيادي از غرب زدگي هنرمندان 
داشته اند كه خود اين موضوع برنامه هاي میراث 

مرتضي هم است. 
 البته اين روزها حواشي اى پيرامون 

آقامرتضي به وجود آمده است!
به هر حال م��ا مي خواهی��م روي اين میراث 

متمرك��ز باش��یم و از حواش��ي و مس��ائل 
كم اهمیت تري ك��ه متأس��فانه گاه در فضاي 
رسانه اي مخاطب را مش��غول مي كند، پرهیز 
كنیم. ب��ه نظر مي آيد عن��وان میراث مرتضي 

براي اين رويكرد بامسما و مناسب باشد. 
حتمًا مي داني�د كه در جريان پخش 
مجموع�ه مس�تند »آقامرتض�ي« 
چ�ه حواش�ي اى ب�ه وج�ود آمده 
و اعتراض�ات خان�واده ش�هيد را 
برانگيخته اس�ت، آيا اي�ن احتمال 
نيست كه برنامه هاي شما هم دچار 

اين حواشي شود؟
بايد عرض كنم كه در ح��ال حاضر ما مراودات 
خوبي با خانواده محترم ش��هید آويني داريم و 
حتي حواشي اخیر هم كه باعث سوءتفاهماتي 
درباره روايت فتح ش��د، تأثیري ب��ر اين رابطه 

نداشت. 
من فكر مي كنم اعتراض خانواده بیشتر متوجه 
مدعیاتي اس��ت ك��ه درباره زندگي ش��خصي 
شهید آويني شده، نه آرا و نظراتشان، اما من در 
سؤاالت قبلي شما عرض كردم كه ما از مسائل 
زندگي و حواشي مربوطه پرهیز مي كنیم و به 

تفكرات شهید بیشتر مي پردازيم. 
س��ابقه ش��ناختي كه مجموعه روايت فتح و 
دست اندركاران آن با شهید آويني و آثار ايشان 
دارند، شكر خدا اين زمینه را ايجاد كرده كه در 
بررسي تفكرات ش��هید چندان بیراهه نرويم 
و بتوانیم امیدوار باش��یم كه موجب حاشیه و 

كدورت و غیره نشود. 
 به نظر شما چرا اين حواشي به وجود 

آمد و مشكل كجاست؟
من فقط و فق��ط از اين بابت كه اين حواش��ي 
متوجه روايت فتح هم شده، در اين مورد اظهار 
نظر مي كنم. به نظر من ريشه اصلي مشكالت 
به اين برمي گردد كه در بس��یاري از مس��ائل 
برايمان حاش��یه بر اصل اهمیت بیشتري پیدا 
كرده اس��ت؛ چیزي ش��بیه آنكه حضرت امام 
در يكي از كتاب هايش��ان انتقاد مي كردند كه 
ما از مقصد و مقصود اصلي قرآن غافل ش��ديم 
و مشغول جنبه هاي اعجاز و تجويد و قرائت و 

امثالهم هستیم. 
واقعاً باي��د از خودم��ان بپرس��یم كه حكمت 
وجودي شهید و فلس��فه رجوع ما به شهیدان 
چیست؟ چرا بايد زندگي و آثار ايشان را مطالعه 
كنیم و از آن الگو بگیريم؟ به نظر من اين الگو 
گرفتن فراموش شده اس��ت و جاي خود را به 

مناقشات اغلب كم ارزش مي دهد. 
گاهي م��ا فرام��وش مي كنیم ك��ه در قاموس 
مسلمان هدف وس��یله را توجیه نمي كند و ما 
اجازه نداريم براي رس��یدن ب��ه اهدافمان ولو 
اهداف مشروع و حتي مقدس، تن به بي اخالقي، 

هر چند كوچك و كم اهمیت بدهیم. 
من معتقدم تحت هیچ ش��رايطي حقوق افراد 
نبايد پايمال ش��ود و معتقدم حت��ي اگر پاي 
حقوق م��ادي و معنوي و ش��خصیت و اعتبار 
ش��هید و خانواده محترمش��ان ه��م در میان 
نبود، بايد احترام ايش��ان محف��وظ بماند، نه 
موجب��ات مكدر شدنش��ان ايجاد بش��ود و نه 
وقتي معترض مي شوند، بي جواب بمانند يا به 
در بس��ته بخورند. اين اتفاقات اين روزها پر از 

عبرت و البته تأسف است.

مي��راث ش��هيد آوين��ي 
هم��ان آث��اري اس��ت كه 
از او در قال��ب مكت��وب 
و تصوي��ري ب��راي م��ا و 
تاريخ ما به جا مانده است

     تجسمی

 جواد افشار: »گاندو2«
برگرفته از موضوعات واقعي است

»گاندو موضوعات مهمي دارد و بخش زيادي از آن بر اساس يكسري 
موضوعات واقعي اس�ت كه در اين سريال شبيه س�ازي شده است، 
ضمن اينكه قص�د ما در اين س�ريال محاكمه مس�ئوالن نيس�ت.« 
جواد افشار، كارگردان سريال گاندو به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: وقتي 
صحبت از پرونده ها مي كنیم، قرار نیست يك سريال را به صورت مستند 
بسازيم. فقط از يكس��ري از پرونده هاي تاريخي وام مي گیريم تا به عنصر 
نمايشي برسیم، اما آنچه مي بینید صددرصد واقعي نیست و در آن دخل و 
تصرف مي كنیم. سريال گاندو بیشتر قصه پردازي دارد و اثر نمايشي است. 

اليه هاي اين سريال برخي برگرفته از واقعیت تاريخي است. 
كارگردان سريال گاندو افزود: به هر حال پرداختن به پرونده هاي واقعي در 
سريال امنیتي سختي خود را دارد و به صبر نیاز دارد، البته برخي ظرفیت 
شنیدن نقد ها را ندارند. ممكن است برخي افراد در جايگاهي كه داشتند، 
قصوري كرده اند كه ما آن را در سريال بازگو كرديم و همین بازگو كردن 
سبب شد ناماليماتي از سوي آنها نسبت به سريال گاندو مطرح شود. كار 
ما بررسي اين ابعاد است، البته قصدمان شخم زدن گذشته نیست بلكه در 
همه اينها درس عبرتي براي آيندگان داريم. از طرف كساني تهديد شديم 
كه سمت و سوي آنها مشخص اس��ت. وي درباره سانسور در اين سريال 
اظهار داشت: در همه جوامع و رسانه ها سانسور اتفاق مي افتد و سانسور در 

كنار همه پديده ها بوده است، چه خوشمان بیايد و چه خوشمان نیايد.
 سانسور طبیعي است و اين پرونده ها بستري فراهم كرده است كه ما به 

آنها ديد نمايشي داشته باشیم.


