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]پوالد امین، شــهروند[در روزهای اخیر فضای رســانه ای فارسی 
تحت تأثیر مســتند زندگی مرتضی آوینی بوده. یک مســتند هفت 
قسمتی به ادعای سازندگانش »بدون سانسور« که داستان زندگی 
یکی از نمادهای قرائتی خاص از انقالب اسالمی ایران را به گونه ای 
متفاوت از قرائت رســمی روایت می کند و همین هم باعث شــده در 
دو ســه روزی که از آغاز نمایشــش می گذرد، با انتقادات، حواشــی و 

جنجال های زیادی مواجه شده باشد…

آقا مرتضی
»آقا مرتضی« مجموعه مستندی محصول سازمان رسانه ای اوج 
است که در خانه مستند انقالب اسالمی تولید شده و از یکشنبه 1۵ 
فروردین از شبکه سه سیما به نمایش درآمده است. این مجموعه 
مستند که در هفت قسمت به کارگردانی سیدعباس سیدابراهیمی 
و تهیه کنندگی مهدی مطهر ساخته شده، از زمانی که از شبکه سه 
سیما پخش شده، نقدونظرها، تأیید و تکذیب ها و البته حواشی و 

جنجال های زیادی را موجب شده است.
ســیدعباس  کارگردانــش  گفتــه  بــه  مرتضــی«  »آقــا  مســتند 
سیدابراهیمی ریشه در تالش هایی دارد که از سال ۸9 برای نوشتن 
کتــاب زندگینامه ای درباره ســیدمرتضی آوینی انجام شــده اســت: 
»کتابی کــه در نهایت در ســال 92 تحــت عنوان »زندگی زیباســت« 
منتشــر شــد و بعد از آن بــود که تولید مســتندی با همیــن موضوع 
نیــز در دســتور کار قرار گرفت. تالشــی که ســرانجام در ســال 99 بعد 
از هفت ســال نتیجــه داد و مجموعــه مســتند »آقا مرتضــی« آماده 
نمایش شد.« به گفته سیدعباس ســیدابراهیمی »این مجموعه 
مستند از طریق مصاحبه با افرادی چون ابراهیم حاتمی کیا، رسول 
صدرعاملــی، نادر طالــب زاده، کیومــرث پوراحمد، بهــروز افخمی، 
مسعود نقیبی، مسعود فراستی، محمد آوینی، مریم امینی، شهریار 
ک، امیرهوشــنگ  زرشــناس، محمــد رجبی، یوســفعلی میرشــکا
اردالن، قاسم بخشی، رضا برجی، محمدرضا شهیدی فر و فریدون 
جیرانی به جنبه های مهم زندگی ســیدمرتضی آوینی که بخشی از 
آن مربوط به قبل انقالب و بخشــی نیز بعد انقالب و شــامل مقاطع 
مهم فعالیت این شــهید در روایت فتح و حوزه هنری ســوره است، 

پرداخته است.«

جنجال ها
»آقا مرتضی« در چند قسمتی که روی آنتن آمده؛ مثل شخصیت 
خود مرتضی آوینی با مخالفت ها و موافقت های مطلق صفر و صدی 
روبه رو شــده. موافقت و مخالفت کسانی که از چهره »کمتر روتوش 
شــده ای« که از مرتضی آوینی به عنوان نمــاد و نماینده یک جریان 
خاص ارزشــی در ســینما و فضای رســانه ای ایران ارایه شده است، 
ناراضــی یــا راضی هســتند و همین نیــز آنهــا را بــه موضع گیری های 

مطلق کشانده است.
البته تمام مخالفت ها و موافقت های این چند روز اخیر با مستند 
»آقا مرتضــی« ریشــه های سیاســی نداشــته اند. عده ای بــا نگاهی 
صرفا ســینمایی »آقا مرتضی« را مســتندی قابل تأمل نمی دانند، 
عده ای منتقد عدم رعایــت کپی رایت و حقوق ســازندگان دیگر آثار 
مرتبط با آوینی در این مستند هفت قسمتی هستند، کسانی مانند 
خانواده آوینی ارایه سیمایی دور از چهره موردنظر خود شهید آوینی 
و خانواده اش را در این مستند زیر سوال برده اند و البته کسانی هم 
معتــرض عبــارت تبلیغاتی »بــدون سانســور« در عنــوان فرعــی »آقا 
مرتضی« هســتند. بگذریــم از اینکه شــماری نه چنــدان کم تعداد 
هم ارایــه تصویری بدون سانســور از »هر کســی« را در شــبکه ای که 
در ســال های اخیــر جــزو پیشــگامان سانســور و تصمیم گیری هــا و 
حذف های سلیقه ای و گروهی بوده، به دلیل اهداف و انگیزه های 
پیدا و پنهان گروهی خاص می دانند و از این منظر منتقد مســتند 

»آقا مرتضی« هستند…

بدون سانسور
یکی از حاشیه ســازترین عباراتی کــه در روزهــای اخیر بحث های 

کیــد ســازندگان ایــن مســتند بــر »بدون  زیــادی به وجــود آورده، تأ
کیــدی که  سانســور« بــودن روایــت زندگــی شــهید آوینی اســت. تأ
موجــب انتشــار کامنت  هــا، پســت ها و توییت هــای پرشــماری در 
فضای مجازی شده که می گویند »زندگی یک شهید چه سانسوری 
کیدی بر این است  می خواهد داشته باشد« یا: »این ادعا در واقع تأ
کنون روایت هایی که درباره آوینی یا دیگر چهره های سرشناس  که تا

منتشر شده، همگی سانسور شده بوده اند.«
کارگردان مستند »آقا مرتضی« درباره ارایه »روایتی بدون سانسور« 
از زندگی سیدمرتضی آوینی به خبرگزاری صبا گفته که »لفظ روایت 
بــدون سانســور را روابط عمومــی ســازمان اوج روی ایــن مجموعه 
گذاشته.«مهدی مطهر، تهیه کننده »آقا مرتضی« هم در این مورد 
می گوید که »بدون سانســور بودن این مســتند یعنی تمــام زوایای 
زندگی این شهید بزرگوار بدون کم و کاستی و با روایتی از نزدیک ترین 

انسان ها به او ساخته شده است.«

داستان غزاله
اما شاید بتوان مناقشه برانگیزترین و حاشیه سازترین وجه مستند 
»آقا مرتضی« را جایی دانست که به عشــق و ارتباط پیش از انقالب 
مرتضــی آوینی )کــه هنوز مرتضی نشــده بــود و کامــران نام داشــت( 

با غزاله علیــزاده نویســنده و شــاعر و یکــی از نمادهای روشــنفکری 
غیرمذهبی ایران )که رمان خانه ادریســی های او هم چنان معروف 
و پرخواننــده اســت( اشــاره می کنــد. عشــقی پرشــور که بــه نحوی 
دراماتیــک بــه واســطه تغییرات شــهید آوینی بــه بار نمی نشــیند و 
عاقبت به مرگ غزاله در همان ســال شــهادت مرتضــی آوینی ختم 

می شود.
اشاره به این عشــق و ارتباط که در ســال های بعد از انقالب و پس 
از شــکل گیری اســطوره ســیدمرتضی آوینــی از موارد مگــوی زندگی 
این شــهید بوده، در چنــد روز اخیر یکــی از بحث برانگیزترین وجوه 
این مســتند بوده اســت. به خصوص که نام غزاله علیــزاده در تمام 
گفته مانده و  این ســال ها در رســانه های رســمی کشــور نادیده و نا
حاال اشــاره به این رابطه پرشــور در یکی از شــبکه های صداوســیما 
انتقــادات، اعتراضات و حدس و گمان های زیادی را موجب شــده 

است.
ماجرا از جایی آغاز شــد که در اولین قسمت این مستند به رابطه 
آوینی و غزاله علیزاده اشــاره شــد که البته نکته چندان تازه ای نبود 
و پیش تر شــماری از روزنامه نگاران قدیمی از جمله مســعود بهنود 
داســتان کامل آن را روایت کرده و رسانه هایی مانند روزنامه جوان 
و مشــرق نیوز هــم بــه آن پاســخ داده بودند. پخــش این داســتان از 
تلویزیون اما جنجالی شد، حتی با اینکه این مستند از روایت کامل 
داستان خودداری کرده و از قول دوستان شهید آوینی ادعا کرده بود 
که »در ارتباط ســیدمرتضی آوینی و غزاله علیزاده، کشــش از ســوی 

غزاله بوده و مرتضی بت خوبی برای الهام او بوده است.«
در حقیقت  روایت مستند »آقا مرتضی« از این رابطه این گونه است 
که »غزاله، خانی بود که کامران )نام مرتضی آوینی( از آن گذشــت… 
دختر خاص جذابی که می توانست کامران را زمینگیر کند، اما نکرد. 

داستانی که کامران آن را نیمه تمام رها کرد.«
اما حتی همین قــدر روایت »بدون سانســور« هم بی تبعات نبود 
کنش هــای زیــادی بــه بــار آورد. در واقــع اینکــه مســتند در کنار  و وا

روایت عشــق کامران و غزاله می گوید کــه »در آن دوران زندگی آوینی 
بســیار متفاوت بــود، او خودش را کامــران معرفی می کرد، به اشــعار 
فــروغ فرخزاد، احمــد شــاملو و مهدی اخــوان ثالث عالقه داشــت، 
به ظاهر خود می رســید، کراوات می زد و به فلسفٔه غرب عالقه مند 
گهان فضــای مجازی پر  بــود« به مــذاق بعضی ها خوش نیامــد و نا
شــد از نظرات کاربران تازه واردی که عقیده داشتند »روایت چنین 
داســتان هایی طرحی اســت بــرای خدشــه وارد کردن به ســیمای 
قدســی شــهید« بی توجه به اینکه این مســتند از شبکه ای پخش 
شــده که خود در این ســال ها از منادیــان اصلی چنیــن نگرانی ها و 

دلواپسی هایی بوده است.
کید بر  انتقادهــا البته منحصر بــه این عــده نبود. بعضــی نیز بــا تأ
اینکه داستان این عشق به شــکلی نبوده که مستند »آقا مرتضی« 
روایت کرده و برعکس، عشــقی کامل و دوطرفــه در کار بوده، بر این 
باورند که »این مســتند با پیش  کشــیدن کشــش غزالــه  به مرتضی 
آوینی، دستاورد بزرگی برای جریان نزدیک به آوینی است که نشان 
می دهد زنی زیبا که بســیاری از روشنفکران، دل در گروی عشقش 
گون، آویزان یوســف این جریان بوده، امــا او از این  داشــتند، زلیخا
گفتمانی  آزمون شهوت، زاهدانه بیرون آمده است. دستاوردی بینا

در صف بندی های مرسوم ایدئولوژیک. مبارک ها باشد«!

اعتراضات خانوادگی
در دو روز اخیر شــاهد کســانی نیز بوده ایم که به انتشــار اطالعات 
خصوصــی زندگــی شــهید آوینــی بــدون رضایــت او و خانــواده اش 

اعتراض دارند.
حسین معززی نیا، منتقد ســینمایی و داماد شهید آوینی یکی از 
این افراد است که به گزارش ایرنا با نگارش نامه ای به رئیس سازمان 
صداوســیما، نســبت بــه ســاخت و پخــش مســتند »آقــا مرتضی« 
اعتراض کرده و گفته که به خاطر اســتفاده غیرمجاز این مســتند از 
راش هــای )تصاویر خــام( فیلــم خودش پیگیــری قضائــی خواهد 

کرد«.
مریم امینی، همسر شهید آوینی نیز یکی دیگر از معترضین مستند 
»آقا مرتضی« اســت که در نامه ای از مدیران صداوســیما خواســته 

پخش این مستند را متوقف کنند.
به گزارش خبرآنالین، مریم امینی تجربه  تماشــای بخشی از این 
ک ترین تجربیات زندگی اش« نامیده و آن  مســتند را »یکی از هولنا
را »کاریکاتوری از دوران جوانی شــهید آوینی« و »مملو از روایت های 
جعلی و مبتذل مخصوص رســانه های زرد« عنوان کرده »که شاید 

برای دختر دبیرستانی های چند دهه پیش جذاب باشد.«
همسر شــهید آوینی با اشــاره به »اســتفاده بدون اطالع از تصاویر 
و کالم های همســر و دیگر اعضای خانــواده آوینی که بــه برنامه ها و 
فیلم های دیگــری تعلق دارند« ســازندگان مســتند »آقــا مرتضی« 
را بــه »نقــض حریم خصوصی حتــی در بهشــت زهرا« متهم کــرده و 
»نمایش بی سانسور زندگی شهید آوینی« را از دید سازندگان مستند 
به »ســاختن یک کاریکاتــور بی وجود عاشق پیشــه  ســیگاری مثال 
روشنفکر که هزاران  هزار نمونه اش در همه جا پیدا می شود« تعبیر 

کرده است.
مریم امینی در ادامه ضمن این پرســش که »کجــای دنیا، زندگی 
خصوصی یک شخصیت مشهور را می شــود بدون اطالع و نظارت 
خانــواده اش ســاخت؟« عالوه بــر روایت داســتان تماســش با علی 
فروغی، مدیر شــبکه ســه برای توقف پخش این مستند )که چنان 
برخــورد کــرد کــه انــگار مــن سانســورچی ام و ایشــان مدافــع آزادی 
عقیده!( حرف آخر را چنین می زند: »وقتی سازمان اوج، تهیه کننده  
فیلمفارسی شــهید آوینی باشــد، مرزهای بی اخالقی، بی قانونی، 
پــرده دری و ابتــذال می توانــد جابه جــا شــود. در کشــوری زندگــی 
می کنیم که مرجع تأیید آن چه درباره  زندگی خصوصی سیدمرتضی 
آوینی نمایش می دهند، من نیســتم که همســرش بــوده ام، بلکه 
برنامه ساز سازمان اوج اســت که اجازه دارد قرائت جعلی خودش را 
به نمایش بگذارد و بگوید آوینی همین بوده که ما مقابل چشم تان 

قرار داده ایم.«

رونمایی از عشق جنجالی کامران و غزاله!

دربی مربیان سرخابی؛ 9 بر 2 به سود استقالل!
9 سرمربی لیگ برتر استقاللی هستند و تنها دو سرمربی 

از پیشکسوتان پرسپولیس هستند

]امیــر صادقی پناه [ تعداد مربیان اســتقاللی لیــگ برتر به 9 نفر 
رســید؛ این در حالی اســت که تنهــا دو مربی پرسپولیســی روی 

نیمکت های لیگ برتر حضور دارند.
کبرپــور بــه عنــوان ســرمربی جدیــد تیــم  بــا انتخــاب علیرضــا ا
کنــون حضــور ســرمربیان اســتقاللی در  ماشین ســازی تبریــز ا
کبرپــور در  لیــگ برتــر به بیشــترین حــد نصــاب رســیده اســت. ا
اولین تجربه ســرمربیگری لیگ برتری خود به نهمین ســرمربی 
اســتقاللی ایــن فصــل مســابقات لیــگ تبدیــل شــده اســت. 
پیــش از حضــور او روی نیمکــت تیم زادگاهــش، جــواد نکونام، 
کت الهامی، ســید مهدی رحمتــی، فرهاد  رســول خطیبی، ســا
مجیدی، امیر قلعه نویــی، محمود فکــری و علیرضا منصوریان 
ســرمربیانی بودنــد کــه بــا ســبقه اســتقاللی  در مســابقات فصل 
جــاری فعالیــت داشــتند. از بیــن ایــن ســرمربیان، خطیبــی، 
قلعه نویــی، نکونــام و منصوریــان بیشــتر تجربــه ســرمربیگری 
در لیــگ برتــر را داشــته اند و مابقــی نفــرات از تجــارب نســبتا 
کمتــری نســبت به ایــن ســرمربیان برخــوردار هســتند.  در واقع 
فصــل جدید بــا حضور ۶ ســرمربی اســتقاللی آغاز شــده بــود که 
جابه جایی هــا موجــب شــد تا امــروز ســه ســرمربی دیگــر هم به 
کبرپــور، فرهــاد مجیــدی و  جمــع آنهــا اضافــه شــوند.به غیــر از ا
کت الهامی از ابتدای فصــل جاری هدایت تیــم لیگ برتری  ســا

را بر عهده نداشتند. 
کــه  کتــور باعــث شــد تــا منصوریــان  انتقــال خطیبــی بــه ترا
ابتــدای فصل از این تیم جدا شــده بود جانشــین این ســرمربی 
ک شــود؛ همیــن طــور فرهــاد مجیــدی هــم بــا  در آلومینیــوم ارا
استعفای فکری به عنوان ســرمربی جدید تیم استقالل معرفی 
شــد.نکته قابل توجه این اســت که تعداد مربیان پرسپولیسی 
لیــگ برتــر نســبت بــه ســال های گذشــته کاهــش چشــمگیری 
گل محمــدی و مهــدی تارتــار از جمــع  داشــته اســت؛ یحیــی 
بازیکنــان ســابق پرســپولیس تنهــا افــرادی هســتند کــه در این 
مقطــع از لیگ بیســتم ســرمربیگری می کننــد. گل محمدی که 
روی نیمکــت پرســپولیس حضــور دارد و تارتار نیز ســرمربیگری 
گذشــته تعــداد  پیــکان تهــران را بــر عهــده دارد. در ســال های 
امــا حــاال  بــود  برتــر بســیار باالتــر  لیــگ  مربیــان پرسپولیســی 

استقاللی ها کار را از پرسپولیسی ها ربوده اند.

تقدیر وزیر افغانستانی از مربی ایرانی
وزیر شهدا و معلوالن افغانستان از زحمات یک مربی 

ایرانی تقدیر به عمل آورد

وزیر شــهدا و معلــوالن افغانســتان از مربی و مــدرس ایرانی به 
دلیل تحول در ورزش بسکتبال با ویلچر این کشور تقدیر کرد.

کــه  اســفندماه ســال گذشــته بــه عنــوان  کوچکــی  عبــاس آقا
مدرس و مربی بــرای تغییر و تحول در ورزش بســکتبال با ویلچر 
افغانستان راهی این کشور شده بود، مورد تقدیر رئیس کمیته 
ملــی المپیــک و پارالمپیــک، وزیر شــهدا و معلوالن افغانســتان 
کوچکــی در مدت زمان حضورش در افغانســتان  قــرار گرفت.آقا
کلینیــک مربیگــری و آموزش بســکتبال بــا ویلچــر را برگــزار کرد و 
تیم هــای ملــی جوانــان و بزرگســاالن این کشــور را ســازماندهی 
کرد. جعفــر محمدپــور و مهــدی آقاجانی هــم در بخــش داوری 
کالس هایی را برگزار کردند.در پایان این دوره حمیداهلل فاروقی 
کوچکــی در این کشــور انجــام داد، با  بــه دلیــل کار بزرگی کــه آقا
کوچکی تقدیر کرد. همچنین لوح تقدیری  انداختن شنلی از آقا
از ســوی کمیته ملی المپیــک و پارالمپیک این کشــور به او اهدا 
کوچکی یکی از پیشکســوتان برجسته بســکتبال ایران  شــد.آقا
محسوب می شود که در کارنامه اش سرمربیگری تیم های ملی 
بزرگســاالن و پایــه هم دیــده می شــود. او در ورزش معلــوالن نیز 

خدمات ارزنده ای را ارایه کرده است.

ورزش3

حواشی و جنجال های نمایش چهره روتوش نشده شهید آوینی در تلویزیون

حواشی و جنجال هایی که پیرامون نمایش 
بدون سانسور زندگی شهید سیدمرتضی آوینی 
ایجاد شده، حکایت از این می کند که هر قدم 

رو به جلویی در این سامان می تواند دشوار و 
پرهزینه باشد


