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   محمدصادق عابديني
تيم توليد برنامه »راديو هفت « كه در توليد برنامه اي مشابه 
در فضاي مج�ازي شكس�ت خورده ب�ود، بار ديگر مس�ير 
بازگش�ت به تلويزيون را در پيش گرفت، اينبار قرار اس�ت 
برنامه اي با عنوان »راديو شب« از سوي اين گروه ساخته شود. 
منصور ضابطیان و محمد صوفي، تهیه كنندگان برنامه تلويزيوني 
»راديو هفت« اين بار قرار اس��ت برنامه اي مشابه را براي شبكه 
»شما« تولید كنند. راديو هفتي ها كه قرار بود از ابتداي مهر ماه 
سال 95 برنامه اي با نام »راديو شب« در شبكه »شما« اجرا كنند، 
به داليلي بعد از تولید چند آيتم اج��ازه اين كار را پیدا نكردند و 
حاال خبرها حاكي از اين است كه اين تیم دوباره با اين برنامه به 

شبكه »شما« بازمي گردند. 
»راديو هفت« يكي از موفق ترين برنامه هاي ش��بكه تلويزيوني 
آموزش ب��ود. جنگي ش��بانه كه هم��راه با اجراي موس��یقي، 
ش��عر خواني، خوانش قطعات ادبي و البته پرداختن به فرهنگ 

عامه هم��راه بود. رادي��و هفت با وج��ود موفقیت باال و پش��ت 
سر گذاش��تن چند فصل تولید، نتوانس��ت در »شبكه آموزش« 
دوام بیاورد و بعد از مدت��ي با همان تیم و البته ب��ا تغییر نام به 
عنوان »صد برگ« جزو برنامه هاي ش��بكه 4 سیما شد. حضور 
در شبكه 4 دوران زوال اين برنامه را رقم زد و با تغییر مديريت 
اين شبكه، »صد برگ« نیز تعطیل شد. مقصد بعدي تیم تولید 
برنامه »راديو هفت« فض��اي مجازي بود. فاصل��ه از تلويزيون 
باعث ش��د تا انتقادهاي تندي از س��وي تولید كنندگان »راديو 
هفت« به مديران صداوس��یما وارد ش��ود، منصور ضابطیان در 
صفحه اجتماعي اش، متن تندي را علیه تلويزيون منتش��ر كرد 
و عدم همكاري تیم برنامه سازش با صداوسیما را ناشي از توهم 
شخصي معاون سیما عنوان كرد و نوشت: »مطمئناً بازنده اين 
تصمیم نه ما و ش��ما كه تلويزيون اس��ت. ما يكديگر را به زودي 
پیدا مي كنیم، اين سیماست كه با تصمیم گیري هاي بغض آلود 
حلقه دوستانش را روز به روز تنگ تر و تعداد بینندگانش را كمتر 
مي كند«. ضابطیان و تیم همكارش در فضاي مجازي برنامه اي 
با نام »وقت خواب« را س��اختند، با همان ساختار و رويكرد، اما 
اين بار فاقد نشانه هاي موفقیت، اتفاقي كه باعث شد خیلي زود 
»وقت خواب« به خواب ابدي برود. حاال برنامه سازان سال هاي 
نه چندان دور، منتقدان ديروز و شكست خوردگان برنامه سازي 
در فضاي مجازي، قرار است دوباره س��راغ طرح ساخت برنامه 
»راديو شب« بروند. اين بار مقصد اين گروه نه شبكه هاي زير نظر 
معاونت سیما بلكه شبكه »شما« است كه زير مجموعه معاونت 

امور استان هاي سازمان صداوسیما است. 

راديو هفتي ها از شبكه »شما« سردرآوردند 

بازگشت شكست خورده هاي فضاي مجازي به تلويزيون
مهدي فخيم زاده، بازيگر و كارگردان پيشكسوت مي گويد، 
نباي�د چه�ره معصوم�ان را در فيلم ها به تصوير كش�يد و 
اصوالً لزومي ندارد به جزئيات زندگي معصومان پرداخت. 
فخیم زاده كه در برنامه »چهلچراغ« حضور داش��ت، خاطراتي 
از س��اخت و پخش س��ريال هاي تاريخي »واليت عش��ق« و 
»تنهاترين س��ردار« بیان كرد. نويس��نده و كارگردان سريال 
»تنهاترين سردار« با اش��اره به دشواري هاي نگارش فیلمنامه 
اين سريال گفت: تنها شانس من اين بود كه منبع اين كار كتاب 
»صلح امام حسن)ع(« نوشته آل ياس��ین بود كه رهبر معظم 
انقالب ترجمه كرده بودند. قرار شد تنها مأخذ تاريخي ما همین 
كتاب باشد. حقیقتش من تسلطي به تاريخ نداشتم و تنها يك 
مسلمان س��نتي بودم. آن كتاب را ظرف يك روز خواندم و در 

نتیجه شروع به طرح زدن كردم.« 
فخیم زاده درباره مسیر ساخت سريال تاريخي بر مبناي زندگي 
امام رضا)ع( نیز گفت: »بعد از اتمام كار اول كه مي خواستم سر 
كار خودم برگردم، يك كتابي به من دادند درباره زندگي امام 
رضا)ع( تا بخوانم و گفتند كه بر مبناي تجربیات قبلي ام سريال 
»واليت عشق« را بسازم. اين سريال دو سال و نیم طول كشید و 
صدا روي صحنه بود و اولین بار بود كه معصوم را به شكلي نمايش 
داديم و اين دفع��ه كتاب هاي زيادي خواندم ك��ه روايت هاي 
متفاوتي از زندگي امام داش��تند. فخیم زاده با اشاره به موضوع 
پُرمناقشه تصويري كردن چهره معصومان گفت: »در آن زمان 
چهره معصومان را به ياد آوردم كه زمان كودكي ام عكس شان 
در خانه مادربزرگم بود و صورتشان هاله نور داشت. در نهايت با 

آقاي فرخ نعمتي صحبت كرديم كه نقش امام معصوم را بازي 
كند و ايشان هم با میل و رغبت بازي كرد، به اين شرط كه بعد 
صورتش را نوراني كنیم و به كسي هم نگويیم بازيگر اين نقش 
كیست! براي نمايش چهره معصوم چراغ خاموش جلو رفتیم 
و به جز من و آقاي حیدريان و رضاداد و آقاي الريجاني كسي 
از اين موضوع خبر نداشت. هر كسي هم مي پرسید، مي گفتیم 
همان سنت قبلي اس��ت! وقتي زمان پخش رسید، من خیلي 
آشفته بودم كه چه اتفاقي قرار است بیفتد و خوشبختانه اتفاقي 
نیفتاد و ديگر در قسمت هفتم و هش��تم آقاي مكارم شیرازي 
نامه تأيیديه را نوشت و آقاي الريجاني عنوان كرد كه آن نامه در 
ابتداي سريال آورده شود و مشكالت هم حل شد، اما من ديدم 
كه اين يكبار حل شد و بعدها بايد چه كنم؟!« فخیم زاده گفت: 
»من صالح نمي دانم كه معصوم را نشان دهم و از طرفي همان 
زمان به شك افتادم كه گفتن جزئیات زندگي ائمه براي مردمي 

كه ارادت بسیاري دارند، اصاًل الزم است؟!«

كارگردان سريال هاي »واليت عشق« و »تنهاترين سردار«:

مخالف نشان دادن چهره معصومان )ع( هستم

    جواد محرمي
درباره موض�وع زلزل�ه در مقاط�ع مختلف 
تاريخي مس�تندهايي ساخته ش�ده است، 
اما به طور طبيعي حتي به مخيله كس�ي هم 
خطور نمي كن�د در ش�رايط بحراني و خاص 
پس از زلزله اي به حجم بم تصميم به ساخت 
فيلمي داستاني گرفته شود، ولي اين تصميم 
چند ساعت پس از خبر ويراني هاي گسترده 
ناش�ي از زلزله ش�هر بم به ذهن فيلمسازي 
خطور مي كند كه سينماگري معمولي نيست. 
كيانوش عياري سال 82 فيلم سينمايي »بيدار 
شو آرزو« را همزمان با اتفاقات تلخ روزهاي 
پس از زلزله جلوي دوربين برد. مهران رجبي 
كه آن زم�ان هنوز بازيگر خيلي مش�هوري 
نبود، جزو بازيگران اين فيلم بود. گفت وگوي 
»جوان« را با اين بازيگر درباره تجربه عجيب 
و غيرعادي اي ك�ه او به عنوان ي�ك بازيگر 
در اي�ن فيل�م از س�ر گذران�ده مي خوانيد. 
ب�ازي در فيلم�ي داس�تاني درباره 
فاجعه اي چ�ون زلزله حتم�ًا با همه 
تجربه ه�اي ديگ�ر ي�ك بازيگ�ر 
تفاوت هاي�ي دارد كه تكرار ش�دني 

نيست، از اين تجربه بگوييد. 
به فاصل��ه چن��د روز پ��س از زلزله ب��م همه 
هموطنانمان مغموم اي��ن فاجعه بودند. میزان 
تخريب هم خیلي بیش��تر از زلزله اين روزهاي 
غرب كشور بود؛ زلزله اي كه تأثر جامعه جهاني 

را هم موجب شده بود. 
در چنین شرايط سخت و در حالي كه خیلي از 
سینماگران مانند مردم عادي از طرق مختلف 
به ياري هموطنانمان مي ش��تافتند، كیانوش 
عی��اري، كارگرداني و نقش خ��اص خودش را 
در اين ماجرا انجام داد. آن روزها قرار بود تازه 
سريال »روزگار قريب« كلید زده شود. عیاري 
يكدفع��ه كات داد تا براي فیلمب��رداري به بم 
برود، من جزو افرادي بودم كه در خواست كرد 
با او بروم تا اينكه زياد طول نكش��ید خود را در 

قطاري ديديم كه به سمت بم مي رفت. 
معلوم بود قرار است دقيقاً چه قصه اي 

ساخته شود؟ 
عیاري در همان فرصت هاي كوتاه روي آن فكر 
كرده بود، ولي حین سفر در قطار توي كوپه با ما 
درباره اين موضوع صحبت مي كرد و پیشنهاداتي 
مي داد و يادداشت برمي داشت. كاماًل معلوم بود 
كه موضوع برايش خیلي جدي اس��ت، من آن 
زمان دبیر هنرس��تان بودم و بدون اينكه خبر 

بدهم، راهي ش��دم، به خودم گفت��م مي روم و 
هر كاري از دس��تم برآمد، انجام مي دهم. براي 
بچه ها قصه تعريف مي كنم، اگر الزم باشد جوك 

مي گويم تا حواسشان پرت شود. 
تقريباً هيچ پيش توليدي نداشتيد؟

هر فیلم��ي ب��راي ساخته ش��دن احتی��اج به 
پیش تولی��د دارد، دوربین ها آن زمان مثل االن 
ديجیتالي نبود و هزين��ه نگاتیو و ظهور و چاپ 
آن زياد مي ش��د. به بم كه رس��یديم به واسطه 
هماهنگي ای كه با هالل احمر ش��ده بود، ما را 
جايي اس��كان دادند. از همان فرداي رسیدن، 
فیلمبرداري شروع شد. با همان لباس هايي كه 
تن داشتیم، سكانس به س��كانس جلو رفتیم، 
فیلم خیلي تلخي بود، هم در محتوا و هم در اجرا؛ 
تلخي هاي طاقت فرسايي داشت. براي مثال ما در 
حالت عادي كه به شهرستاني براي فیلمبرداري 
مي رويم، غروب و پس از اتمام فیلمبرداري سري 
به فروشگاه ها مي زنیم و چرخي در شهر مي زنیم، 
ولي در بم وقتي فیلمبرداري تمام مي شد و هوا 
رو به تاريك ش��دن مي رفت، ت��ازه غمبارترين 
لحظات شروع مي شد، برعكس كارهاي معمول 
اصاًل دوست نداش��تیم، غروب بشود و ترجیح 
مي داديم روز باش��د و كار كنی��م. كار هم فقط 
فیلمبرداري نبود، بلكه آدم در آن وضعیت سعي 
مي كند ه��ر كاري از دس��تش برمي آيد، انجام 
دهد. تقريباً از همه چادرها صداي هق هق گريه 
به گوش مي رسید و اين تا مدت ها ادامه داشت. 
غم و درد مردمي كه دچار داغ از دس��ت دادن 
عزيزانشان شده بودند، جانكاه بود، در هر چادري 

كسي بود كه عزيزي را از دست داده بود. 
اين شيدايي از كجا مي آيد؟

فكر مي كنم ما ايراني ها و ش��ايد ساير ملت ها و 
نوع انس��ان وقتي در مع��رض گرفتاري هايي از 
نوع فجايع زلزله قرار مي گیريم، نمي توانیم قرار 
داشته باش��یم، بايد حتماً كاري انجام بدهیم؛ 
كاري كه بتوانیم خودمان و وجدانمان را راضي 

كنیم. آن روزها ما خیلي گیج و حیرت زده بوديم. 
همه به دور خودش��ان مي چرخیدند. از طرفي 
آوار برداري از زلزله ابزار و لوازم خود را مي طلبد. 
آدم ها به تنهايي نمي توانن��د آوار برداري كنند. 
شما وقتي در اين وضعیت قرار مي گیريد،دوست 
داريد كاري كنی��د، ولي به ان��دازه كافي توان 
تأثیرگذاري نداريد و دچار حیراني مي ش��ويد. 
خیلي ها زير آوار بودند، مردم س��عي مي كردند 
كمك كنند، ولي به طور عادي كار سرعتي را كه 
دوست داشتیم، نداشت. در اين شرايط ما فیلم 
مي گرفتیم و بازي هم مي كرديم. براي اين كار 
از خود مردم بايد كمك مي گرفتیم. هوا خیلي 
سرد بود. دقیقاً نمي دانس��تیم چقدر كار طول 
مي كشد، ولي تقريباً سه، چهار ماه طول كشید و 

ما تا عید آنجا بوديم. 
مردم در آن وضعيت چگونه با ش�ما 

كنار مي آمدند؟
آقاي عیاري نمي خواس��ت فیلم جنبه مستند 
پیدا كند. سختي هاي كار زياد بود. به مردمي كه 
دنبال كشف اجساد بودند، مي گفتیم داريم فیلم 
سینمايي مي سازيم و آنها متحیر مي ماندند كه 
االن چه وقت اين كار است و چرا ما كارمان را به 
خاطر زلزله تعطیل نمي كنیم. سخت بود به آنها 
بگويي توي دوربین نگاه نكن، ولي به تدريج قانع 

شدند كه با ما همكاري كنند. 
يعني صحنه سازي داشتيد؟ 

بل��ه. جاهاي��ي باي��د صحنه س��ازي انج��ام 
مي گرفت، حتي گري��م داش��تیم. خیلي ها در 
جريان نبودن��د كه فیلم ساخته مي ش��ود. اين 
فیلم اولین تجرب��ه من درباره زلزل��ه و دومین 
تجربه كیانوش عیاري در اينباره بود. او تجربه 
زلزله طبس را هم داش��ت. برخي سكانس ها را 
ناجوانمردانه فیلمب��رداري مي كرديم؛ مردمي 
كه مي ريختند و پس لرزه هايي كه ايجاد مي شد 
و آدم هايي ك��ه از زير آوار بی��رون مي آمدند...  
دختري با نام رعنا بود كه پدرش او را از زير آوار 
بیرون كش��یده و نجات پیدا كرده بود. او قبول 
كرد همین نقش را بازي كند. يكي از پالن هايي 
كه من داش��تم مربوط به صحنه اي مي شد كه 
پاي دخترم را زير يخچال مي ديدم. اين صحنه 
با برداش��ت هاي زيادي فیلمبرداري شد، ولي 
كارگردان راضي نبود. بعدها عیاري به من گفت 
سر آن پالن ها نگران قلب تو بودم، در واقع خیلي 

تحت تأثیر نقش بودم و بارها منقلب شدم. 
فيلم را خودتان چه زماني ديديد؟ 

يكبار در س��ینما ديدم، همه گري��ه مي كردند. 
صداي هق هق همه بلند بود. فیلم خیلي تلخي 
از كار درآمد و طبیعي هم بود. همین امروز سر 
فیلمبرداري سريال »87 متر« با كیانوش عیاري 

خاطراتش را مرور مي كرديم. 
ت�ا ح�اال ب�راي بازيگ�ري جاي�زه 

نگرفته ايد؟ 
چند ب��ار در جش��نواره هاي مختل��ف كانديدا 
شده ام، س��ر فیلم »زير نور ماه« كانديدا شدم، 
ولي چون نقش روحاني ب��ازي كرده بودم و آن 
زمان حساس��یت هايي وجود داش��ت، ترجیح 
دادند به من ندهند. پ��س از آن فیلم با عیاري 
زياد كار كردم. به بازي من اعتقاد زيادي دارد. 
در واقع ايش��ان به من لطف دارند. سر آن كار از 
من كمي خیالش راحت بود، ضمن اينكه ما هم 

مي دانستیم با كارگردان بزرگي كار مي كنیم.

گفت و گوي »جوان« با مهران رجبي درباره تجربه بازي در فيلمي با موضوع زلزله 

پایدخترمرازیریخچالمیدیدم!

تيراژ روزنامه هاي كشور چقدر است؟
حسین انتظامي، معاون مطبوعاتي 
وزير ارش��اد ب��ا حض��ور در برنامه 
تلويزيوني »چشم ش��ب روشن«، 
میزان تیراژ روزنامه هاي كش��ور را 
عن��وان كرد. ب��ه گفت��ه انتظامي، 
شمارگان مطبوعات امروزه به داليل 
متعدد روبه كاهش است به طوری 
كه اكنون مجموع تیراژ 170 روزنامه كش��ور حدود 800 هزار 
نس��خه اس��ت. انتظامي درباره میزان مطالعه مطبوعات گفت: 
»وقتي ما از سرانه مطالعه صحبت مي كنیم، از مطبوعات هم ياد 
مي شود. سال 83 كه نماينده مديران مطبوعات در هیئت نظارت 
بر مطبوعات شدم، مدام با مديران جلسه داشتم و به آنها گفتم كه 
وكیل شما و مخالف انتشار مجالت زرد هستم. يكي از دوستان 
كه مجله سنگین تخصصي داش��ت، از من درخواست كرد اين 
مسیر را دنبال نكنم، زيرا هركسي كه مجله خوان حرفه اي است 
از مجالت زرد آغاز كرده است و اين مسئله مانعي براي مخاطبان 
و خوانندگان مطبوعات مي ش��ود.« معاون وزير ارش��اد، درباره 
میزان صدور مجوز نش��ريات نیز توضیح داد: خوشبختانه با افق 
قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات و اهتمام وزارت ارشاد بر 
ايجاد هرچه گس��ترده تر اين فضا، آمار نش��ريات داراي مجوز و 
گستردگي آن روي سايت معاونت مطبوعاتي موجود است. امروز 
حدود 8 هزار نس��خه نش��ريه داريم ك��ه حدود 2 هزار نش��ريه 
الكترونیك مانند خبرگزاري ها و 300 عدد نشريات الكترونیك 
غیربرخط هستند و سايرين نشريات مكتوب را تشكیل مي دهند. 
همچنین حدود 25 تا 30 درصد نشريات ما استاني و محلي اند و 
تالش بس��یاري انجام مي دهیم اين گروه نش��ريات گس��ترش 
بیشتري پیدا كنند، زيرا اينها در برابر موج رسانه اي عصر حاضر 
همچنان داراي فرصت هستند و امكان پیشرفت دارند. رسانه هاي 
بین المللي، رسانه هاي تخصصي و رسانه هاي محلي از نشرياتي 

به شمار مي روند كه اين قابلیت را دارند.
      

 آسيب ديدگي آثار تاريخي
كرمانشاه و ايالم از زلزله

به دنبال وقوع زلزله 7 ريشتري در استان كرمانشاه و ايجاد خسارات 
مالي و جاني، رئیس سازمان میراث فرهنگي از تخريب 20 درصدي 
آثار تاريخي شاخص اين استان خبر مي دهد. علي اصغر مونسان 
مي گويد: براساس گزارش هاي دريافتي از تیم هاي اعزامي به طور 
متوس��ط 20 درصد بناهاي ش��اخص استان كرمانش��اه، شامل 
كاروانسراي شاه عباسي، عمارت خسرو، چهار قاپي، زيج منیژه و 
قلعه يزدگرد، دچار تخريب و ريزش شده اند. مونسان تأكید مي كند: 
اثر جهاني بیستون و طاق بستان آسیب نديده است. وی تخريب 
يكي از ديوارهاي قلعه گبري مشرف به جاده و ريزش تعدادي از 
سنگ هاي ديواره كاخ خس��رو را از ديگر آسیب هاي وارده به آثار 
تاريخي استان عنوان كرد و افزود: »در حال حاضر هیئتي در حال 

برنامه ريزي براي مرمت هاي اضطراري است.«
رئیس سازمان میراث فرهنگي درباره میزان تخريب آثار تاريخي 
در اس��تان ايالم نیز توضیح داد: بر اساس اعالم نظر كارشناسان 
اداره كل میراث فرهنگي استان ايالم، گچبري هاي شهر تاريخي 
سیمره، قلعه میرغالم هاشمي و قلعه پور اشرف در دره شهر، قلعه 
والي و كاخ فالحتي در مركز استان، بناي والي كهره در شهرستان 
چرداول و پشت قلعه در شهرستان آبدانان دچار ترك خوردگي در 
ديوار هاي اصلي شده اند. به گفته رئیس سازمان میراث فرهنگي، 
ديوارهاي موزه باستان شناسي دره شهر در اين استان نیز بر اثر 
شدت زلزله ترك خورده است، اما ويترين ها و آثار تاريخي داخل 

موزه از آسیب هاي احتمالي در امان مانده است. 
      

هيچ كس از سرنوشت كاله قرمزي خبر ندارد
صداپیش��ه نقش»عزيزم ببخشید« 
مي گويد: اطالعي از سرنوشت پخش 
مجموع��ه كاله قرم��زي ن��دارد و 
خوش��حال مي شود كس��ي در اين 
زمینه اطالع��ي ب��ه وي بدهد. بعد 
ازآنكه برنامه تلويزيوني كاله قرمزي 
96 به دلیل اختالف میان تیم تولید 
و صداوسیما امكان پخش از شبكه 2 سیما را پیدا نكرد، خبرهايي 
از انتشار اين مجموعه در شبكه نمايش خانگي مطرح و با واكنش 
صداوسیما روبه رو شد. با اعتراض صداوسیما توزيع اين مجموعه به 
صورت لوح هاي فشرده منتفي شد، اما هیچ خبري نیز از پخش آن 
نشد. احسان كرمي يكي از صداپیش��گان مجموعه كاله قرمزي، 
مي گويد: ما خیلي خوشحال مي شويم اگر يك نفر در اين زمینه به 
ما اطالع دهد. هیچ كس از مسائل و اتفاقات اطالعي نمي دهد و من 
نمي دانم كه چه كسي در جريان است. عوامل خود پروژه از جمله 
ايرج طهماسب، مشاور پروژه و ما كه بازيگران مجموعه هستیم، 
هیچ نمي دانیم كه چه اتفاقي براي »كاله قرمزي« خواهد افتاد. ما 
براي پر كردن جاي خالي دنیا فني زاده و اينكه روحش شاد باشد، 
با انگیزه بیشتر كار كرديم و بهترين »كاله قرمزي« همه سال ها را 
س��اختیم. كس��ي نمي داند ما چه انرژي اي ب��راي اين مجموعه 

گذاشتیم و كسي هم نمي داند تكلیف اين پروژه چیست.

حكمت 183

هی��چ گاه دو دعوت متض��اد وجود 

ندارد، مگ��ر اينكه يك��ى از آن دو 

ضاللت و گمراهى است.

هادی  عسگری     دیده بان

 حسن روح االمين به پروژه انيميشن
»محمد رسول اهلل)ص(« پيوست 

 حس�ن روح االمي�ن، هنرمند نقاش كانس�پت هاي اوليه س�ريال انيميش�ن 
»محمد رسول اهلل )ص(« را طراحي كرد. 

حس��ن روح االمین، هنرمندي كه نقاشي هاي عاشورايي اش ش��هرت دارد، با 
طراحي هفت تابلوي نقاش��ي، كانس��پت هاي اولیه س��ريال انیمیشن »محمد 
رس��ول اهلل)ص(« را خلق كرد. اين هنرمند كه نامزد دريافت جايزه چهره سال 
هنر انقالب كه توسط حوزه هنري سازمان تبلیغات اسالمي برگزار مي شود، بود، 
در مدت زمان حدود دو ماه به خلق اين هفت اثر هنري پرداخت كه در اين آثار 
فضاهايي همچون شب مكه، لیله المبیت، برده داري، غزوات پیامبر، قافله، والدت 

نور و چوپان به چشم مي خورد. 
اين آثار هنري قرار اس��ت به عنوان كانس��پت هاي اولیه در طراحي لوكیشن ها و 
كاراكترهاي س��ريال انیمیش��ن »محمد رس��ول اهلل)ص(« به كار گرفته شوند و 
الهام  بخش تصاويري از 1400 سال پیش در انیمیشن محمد رسول اهلل )ص( باشند. 
استاد روح االمین، خالق آثار مشهوري همچون »عرش بر زمین افتاد«، »شیرين تر 
از عسل«، »آتش پرستارم شده«، »آخرين سرباز لشكر« و »آيا تو برادر مني« است 
و سبك وي در طراحي آثار تأثیرگذار از ادوار مختلف تاريخي اسالم زبانزد است و 
دعوت از ايشان توسط استوديوي رضوان )تولیدكننده سريال انیمیشن محمد رسول 
اهلل( به عنوان طراح كانسپت هاي اولیه و مشاور هنري پروژه به همین سبب صورت 
گرفته است. مراسم افتتاحیه پروژه انیمیشن »محمد رسول اهلل)ص(« در تاريخ 15 
آذر ماه سال جاري مصادف با میالد با سعادت پیامبر اعظم )ص( و در راستاي تجديد 
میثاق با آرمان هاي بنیانگذار كبیر انقالب اسالمي امام خمیني رحمه اهلل علیه و رهبر 

معظم انقالب حضرت امام خامنه اي مدظله برگزار مي شود.

    انيميشن

ما ايراني ها و شايد ساير ملت ها و نوع 
انسان وقتي در معرض گرفتاري هايي 
از نوع فجايع زلزله ق��رار مي گيريم، 
نمي توانيم قرار داش��ته باشيم، بايد 
حتمًا كاري انجام دهي��م؛ كاري كه 
بتواني��م وجدانم��ان را راضي كنيم

    محمد صادق عابديني
در ش�رايطي كه نزديك به دو س�ال از فاجعه حمله ارتش 
نيجريه به عزاداران اربعين حسيني مي گذرد كه باعث به 
خاك و خون كشيده ش�دن چندين نفر و بازداشت شيخ 
محمد زكزاكي رهبر شيعيان نيجريه شد، راديو هوسا تنها 
رسانه شنيداري است كه اخبار مربوط به شيخ زكزاكي را 
پوشش داده و تالش كرده است، نگذارد بازداشت اين عالم 
ديني و رهبر معنوي شيعيان نيجريه به فراموشي سپرده 
شود. راديو هوسا از جمله راديوهاي برون مرزي جمهوري 
اسالمي ايران است كه 22 سال از عمر فعاليتش مي گذرد. 
عبداهلل صالح عثم�ان، معاون راديو هوس�ا در گفت و گو با 
»جوان« درب�اره فعاليت اين ش�بكه توضيح داده اس�ت. 
راديو هوسا براي مردم هوسايي زبان آفريقا پخش 

برنامه دارد، شامل كدام مناطق آفريقا مي شود؟
راديو هوسا، تنها راديويي اس��ت كه صداي جمهوري اسالمي 
ايران را به گوش منطقه غرب آفريقا مي رساند، اين منطقه شامل 
كشورهاي نیجريه، نیجر، غنا، چاد و تا حدي سنگال مي شود. 
در اين كشورها مردم هوس��ايي زبان برنامه هاي راديو هوسا را 
دنبال مي كنند و استقبال خوبي از اين راديو مي كنند. هدف از 
راه اندازي اين شبكه ايجاد پلي میان اسالم و آفريقا بوده است. 

شنيدن و آگاهي از مواضع جمهوري اسالمي، چقدر 
براي مردم اين منطقه مهم است؟

رويكرد رس��انه هاي غرب��ي و عربي علیه جمهوري اس��المي 
ايران است و اخبار ضد و نقیضي درباره ايران پخش مي كنند، 
هوس��ايي زبان ها به دنبال ش��نیدن واقعیت هاي اخبار ايران 
هس��تند. ما تماس هاي زيادي از مردم اين كشورها داريم كه 
مي گويند اگر خبري را ما منتشر كنیم، آنها باور مي كنند و به 
اخبار رسانه هاي غربي اعتماد ندارند. وقتي خبري درباره ايران 
منتشر مي شود، آنها منتظر شنیدن آن از راديو هوسا مي شوند. 
دو سالي مي شود كه ش�يخ زكزاكي در بند دولت 
نيجريه است، در اين مدت عملكرد راديو هوسا در 

قبال اين بازداشت چه بوده است؟
ما همه اخبار مربوط به ايشان را پخش مي كنیم، چه در قالب 
خبر، گزارش و چه مصاحبه با اعضاي جنبش اس��المي، اين 
اخبار در راديو، سايت اينترنتي و صفحه فیسبوك ما منتشر 
مي شود. بعد از اتفاقي كه براي شیخ زكزاكي افتاد، رسانه هاي 
نیجريه كه از اخبار ما استفاده مي كردند، سعي كردند ديگر از 
ما منبع نزنند و در اخبار تغییر بدهند، اما ما مي دانیم كه آن 

خبر تولیدي راديو هوسا است. 
به غير از راديو هوسا، شبكه اي هست كه پيگير 

سرنوشت شيخ زكزاكي باشد؟
در نیجريه فقط چند سايت اينترنتي اين كار را انجام مي دهند، 
اما در رسانه ها فقط راديو هوسا و شبكه »پرس تي وي« هستند 

كه پیگیر سرنوشت شیخ زكزاكي هستند. 
اي�ن كار باع�ث ناراحتي و س�نگ اندازي دولت 

نيجريه نمي شود؟
آنها مستقیماً چیزي نمي گويند، ولي سعي مي كنند كاري كنند 
تا مردم به اين اخبار كمتر توجه كنند يا سعي مي كنند وقتي ما 
خبري درباره اعضاي جنبش اسالمي پخش مي كنیم، سريعاً 
كار هايش��ان علیه جنبش و اعضاي آن را توجیه كنند. ش��یخ 
زكزاكي در خود دولت نیجريه و مجل��س طرفداراني دارد، اما 

موضع نمي گیرند و سعي مي كنند با احتیاط رفتار كنند. 
به رسانه هاي غربي هوسايي زبان اشاره داشتيد، 

كدام رسانه ها به زبان هوسايي فعاليت دارند؟
BBC بیش از 50 س��ال اس��ت كه راديو و تلويزي��ون به زبان 
هوسايي دارد، VOA هم همین طور آنها هم نزديك به 50 سال 
است راديو و تلويزيون دارند، دويچه وله)صداي آلمان( و راديو 
فرانسه هوسايي زبان هم داريم، حتي كشورهاي چین و روسیه 
نیز راديو هوسايي دارند كه از پكن و مسكو پخش مي شود. تركیه 

نیز شبكه اي راه اندازي كرده است. 
اين رس�انه ها به دنبال تخريب يا رقاب�ت با راديو 

هوسای جمهوري اسالمي هستند؟
مهم تري��ن رقیب ما ش��بكه BBC اس��ت، آنها خودش��ان 
مي گويند كه با ما رقابت جدي دارند، من دوستي دارم كه در 
BBCكار مي كند، او مي گفت همیشه اخبار شما را دنبال  و 

از آن استفاده مي كنیم. 
راديو هوسا چقدر مخاطب دارد؟

مخاطبان خیل��ي زيادي داري��م، اما آم��ار نگرفته ايم. صفحه 
فیسبوك راديو هوسا بیش از 91 هزار عضو دارد كه نشان دهنده 

پیگیري ای است كه از اخبار ما مي شود. 

معاون راديو هوسا در گفت و گو با »جوان«:

»هوسا« پلي ميان اسالم و آفريقاست


