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متولد چه سالی هس�تید و از چه 
سالی وارد رادیو شدید؟ 

متولد ته��ران محل��ه هفت چن��ار یکی از 
محله های جنوب شهر هس��تم و هجدهم 
تیر 1332 به دنیا آمدم. من سال 1361، به 
دعوت زنده یاد صدرالدین شجره برای بازی 
در نمایش »خوشه های خشم« نوشته جان 
اش��تاین بک، به کارگردانی ایشان به رادیو 
دعوت ش��دم. وقتی به بازی در این نمایش 
دعوت ش��دم تمام بزرگان رادیو که من از 
کودکی با صدای آنها عاش��ق رادیو ش��دم، 
از جمله رامین فرزاد، مس��عود تاج بخش، 
حیدر صارمی، جناب مقبلی، خانم دیهیم، 
خانم فضل اللهی، ثریا قاسمی، فردنوا و آقای 
نوروزی در آنجا حضور داشتند. کسانی که 

من با آنها رادیو را شناختم. 
از اولی�ن برنامه های�ی ک�ه در آن 

حضور داشتید، برایمان بگویید.
بع��د از برنام��ه »خوش��ه های خش��م« به 
برنامه ه��ای زن��ده از جمله »عص��ر به خیر 
تهران« به تهیه کنندگی داوود جمشیدی 
دعوت شدم که نزدیک به دو سال با زنده یاد 
فریبرز کیان گوینده درجه یک مش��هدی 
و ش��وکت حجت و نرگس فوالدوند افتخار 
همکاری داش��تم. در برنام��ه عصر به خیر 
تهران اولین ب��ار بود که حضور در پش��ت 
میکروف��ن برنامه زن��ده را تجرب��ه کردم و 

خاطرات شیرینی را برای من رقم زد.
در ح�ال حاض�ر ب�ا کدام ش�بکه 
رادیوی�ی و در چ�ه برنامه های�ی 

همکاری می کنید؟
اکنون بازیگر و کارگردان ش��بکه رادیویی 
نمایش هستم و برنامه سازی می کنم و در 
نمایش های این ش��بکه رادیویی به عنوان 

بازیگر و کارگردان فعالیت دارم.
 بازی در رادیو چقدر در ایفای نقش 
در تئاتر، س�ریال های تلویزیونی 
و فیلم های س�ینمایی تأثیرگذار 

بوده است؟
بس��یار، رادیو بس��یار کمک کرد و با حفظ 
احترام و عالقه بی حد به عزی��زان بزرگوار 
فعال در تئاتر و تلویزیون و سینما باید بگویم 

که به طور مثال یک بازیگر تئاتر یا سینما و 
تلویزیون در سال چند تئاتر، فیلم یا سریال 
می تواند ب��ازی کند اما در رادی��و ما ناگزیر 
هس��تیم خودمان را به روز کنی��م. در تئاتر 
دس��ت کم دو ماه نقش تمرین می ش��ود و 
یک حرکت بارها تکرار می شود اما در رادیو 
متن امروز به دس��ت ما می رس��د و دو روز 
بعد با تمام سختی ها، باید پشت میکروفن 
نقش را اجرا کنیم. آثار برجسته و فاخری از 
ادبیات جهان برای نمایش رادیویی تنظیم 
شد و ما کار کردیم. در رادیو فرصت تمرین 
نقش بسیار کم اس��ت اما خروجی کار باید 

ایده آل باشد.
در مصاحبه ها عنوان کردید که به 
رادیو عالقه خاصی دارید، دلیلش 
چیس�ت؟ چرا بازی در رادیو را به 
بازی در سینما و تلویزیون ترجیح 

می دهید؟
دلیل عالق��ه ای که به رادی��و دارم، گفتنی 
نیست. برای تعبیر عالقه ام نسبت به رادیو 
نمی خواهم از واژه عشق استفاده کنم. به این 
دلیل که خیلی از این واژه استفاده شده و دم 
دستی است و از س��ویی این واژه جوابگوی 
تعبیر عالقه من نس��بت به رادیو نیس��ت. 
می دانید حس را نمی توان مجس��م کرد، یا 

نمی توان آن را به تصویر کشید.
گویندگی هم می کنید؟

م��ن گوینده نیس��تم، من بازیگر هس��تم. 

گویندگی فرق می کند، در گویندگی متنی 
را می خوانی و تمام و ب��ه هر جهت خودت 
هس��تی اما یک بازیگر وقتی ب��رای ایفای 
نقش، پش��ت میکروفن می نش��یند، دیگر 
خودش نیست و آن شخصیتی خواهد بود 
که در حال خلق و ارائه آن به مخاطبان است. 
دنیای بازیگری با گویندگی فرق می کند. من 
تئاتر بازی می کنم، سریال و فیلم سینمایی 
بازی می کن��م و در نمایش ه��ای رادیویی 
هم بازی می کن��م، در تئات��ر، تلویزیون و 
س��ینما با نورپردازی، دکور، لباس، صحنه 
و... مخاطب با دیدن مجموعه آنها و هر آنچه 
که هست، حس به او منتقل می شود اما در 
رادیو مخاطب چیزی نمی بیند بلکه در ذهن 
او تصویر خلق می شود. اگر فرض بگیریم که 
هزار نفر در حال ش��نیدن برنامه رادیویی 
هستند، به این معنی اس��ت که هزار نفر با 
هزار ن��وع بینش، جهان بین��ی و به فراخور 
نگاه، تجربه و بینش و درک و ش��عور خود 
نمایش را گوش می کنن��د و در ذهن خود 
به تصویر می کشند و این موضوع برای من 

خوشایند است.
 از نظر شما بهترین شبکه رادیویی 

کدام شبکه است و چرا؟
)با صدای افتخارآمیز و خنده( خب شبکه 
ما بهترین شبکه است، چرا هم ندارد. رادیو 

نمایش منحصر به فرد است.
اگر س�متی در س�ازمان داشتید، 

اولین کاری که در حوزه صدا به آن 
اهمیت می دادید چه بود؟

درآمد رادیو خیلی کم است و قابل مقایسه با 
تلویزیون نیست. شاید اگر سمتی در سازمان 

داشتم چاره ای می اندیشیدم.
چه چی�زی در رادیو وج�ود دارد 
که اکثر کس�انی که در آن فعالیت 
داش�تند حتی ش�ده ب�رای مدت 

کوتاه، دلبسته آن می شوند؟
دلبسته رادیو که بشوی دیگر نمی توانی از آن 
جدا شوی. یادم می آید که بزرگان تئاتر به 
رادیو می آمدند و به مناسبت هایی در برخی 
از نمایش های رادیویی ب��ازی می کردند و 
مشخصاً از یکی از اساتید بنام، قدر و کاربلد 
تئاتر که از اتاق تمرین به استودیو می رفتیم 
شنیدم که من دیگر نمی آیم رامین. علتش 
را که پرسیدم با کالفگی به من گفت خیلی 
سخت است نشستیم پشت میکروفن، باید 
مجسم کنیم که در حال راه رفتن هستیم، 
خب راه رفتن ری اکشن خودش را دارد اما 
ما روی صندلی نشس��تیم در حالی که باید 
حس فردی که در حال راه رفتن است را به 

مخاطب منتقل کنیم. آخه نمی شه که....
باید بگویم که دنیای نمایش های رادیویی، 
دنیایی اس��ت که هر کس توانایی ورود به 
آن را ن��دارد. دوام آوردن در نمایش ه��ای 
رادیویی کار هر کسی نیس��ت. کار سخت 
و طاقت فرس��ایی اس��ت. به ای��ن دلیل که 
مدام ضمن اینکه یک بازیگر نقش��ی را ایفا 
می کند باید فض��ا را هم مجس��م کند. در 
نمایش رادیویی بازیگری موفق اس��ت که 
بتواند به خوبی فضا را در ذهن مخاطب به 

تصویر بکشد.
چه توصیه ای برای جوانانی دارید 
که به تازگ�ی وارد عرصه بازی در 

نمایش های رادیویی می شوند؟
کس��ی که وارد رادیو می ش��ود، باید هدف 
خود را مش��خص کند و بای��د بداند که در 
راس��تای آن هدف، دانش کاف��ی هم الزم 
اس��ت. دانش هم داشته باش��د، باید بتواند 
دانش خود را در جه��ت ایفای نقش به کار 
گیرد. هس��تند کس��انی که مدارک باالی 

تحصیلی در ادبیات نمایشی دارند و بسیار 
هم در این زمینه س��خنور و صاحب سخن 
هس��تند اما من به عنوان کارگردان حتی 
جرئت نمی کنم به آنها نقش مکمل درجه 3 
هم بدهم، به این دلیل که توانایی ارائه نقش 
را ندارند. اینجاست که به عزیزانی که وارد 
این حرفه می شوند، توصیه می کنم در ابتدا 
 باید مطالعه بسیاری داشته باشند و رادیو را 
تجربه کنند. رادیو با تئاتر، سینما و تلویزیون 
خیلی ف��رق دارد، باید خ��ود را بی رحمانه 
به روز نگه دارند در غیر ای��ن صورت عقب 

می مانند.
بیش�تر دوس�ت دارید نقش های 

منفی بازی کنید یا مثبت؟
نقش های منف��ی، در نمایش های رادیویی 
نقش یک انس��ان خ��وب را آن ق��در خوب 
نش��ان می دهند ک��ه این حج��م از خوبی 
برای یک ش��خصیت باورپذیر نیست و در 
واقعیت زندگی این طور نیس��ت. در حالی 
که نقش ه��ای منف��ی را واقع��ی و خوب 
می نویسند. از سویی هیجان بیشتری دارد 
و به واقعیت نزدیک تر اس��ت اما نقش های 
مثبت تخت و بی روح است. به همین دلیل 
با تمام تأثیر بدی ک��ه در روحیه من ایجاد 
می کند، گرایش بیشتری به ارائه نقش های 

منفی دارم.
اس�تاد از نظر شما جای چه چیزی 

در رادیو خالی است؟ 
جای خیلی چیزها در رادیو خالی است، در 
نمایش های رادیوی��ی جای متن های فاخر 
خالی اس��ت. جای صاحبان قل��م که برای 
نمایش های رادیویی می نوشتند خالی است 
و از این بابت آزرده خاطر هستم و هیچ کس 

هم نگفت چرا....
اس�تاد پورایمان، این عب�ارت را 

چطور تکمیل می کنید؟ رادیو... 
رادیو یعن��ی همه چیز. مخاط��ب در خانه، 
پشت فرمان یا هر جا موج رادیویی را عوض 
می کند و به دنیای دیگر می رود، کدام وسیله 
مانند رادیو با یک تغییر خیلی کوچک، شما 
را به جهان دیگری می برد؟ پس رادیو یعنی 

همه چیز...

    اسماء معتمد
چند روز پی��ش در یکی از فرهنگس��راهای 
اصفه��ان ب��ا تقوی��م هرمی ش��کل حجمی  
خالقانه ای روبه رو ش��دیم؛ ابتکار جالبی که  
انسان را بیش��تر به یاد ریاضیات می انداخت 
و برای ج��ذب نوجوانان  ک��ه طالب نوآوری 
هستند جاذبه داشت. در هر ضلع آن روزهای 
چهار فصل مشخص شده بود؛ روزشماری با 
آرم سازمان فرهنگی شهرداری اصفهان، اما 
وقتی آن را برداشتیم تا بهتر ببینیم با روزهای 
مناس��بتی عجیبی در س��ال 1399 مواجه 
ش��دیم که رنگ و بوی باستان گرایی منهای 
مذهب  داشت. مناسبت هایی چون روز میالد 
خورشید، جش��ن چهلم نوروز، روز شهادت 
آشو زرتشت ابرانسان بزرگ تاریخ، روز جهانی 
مبارزه با اعدام!، روز جهانی خام خواری، روز 
جهانی پیشگیری از خودکشی، روز امید، روز 

جهانی ش��ادی، زادروز داروین و...،  در حالی 
که هیچ کدام از دیگر مناسبت های تاریخی و 

مذهبی روتین در تقویم دیده نمی شد. 
جای بسی تأمل و تعجب اس��ت  در زمانه ای 
که با رونق رس��انه های مجازی و شبکه های 
اجتماع��ی از همه س��و فرهنگ اس��المی  و 
ایرانی مان مورد آماج حمالت دش��من قرار 
دارد چرا باید یک ارگان دولتی با بودجه ای که 
در اختیار دارد در راستای تغییر سبک زندگی 
و تفکر جوانان گام بردارد؟ این در حالی است 
که شهرداری از فعالیت سازمان های مردم نهاد 
حمایت نمی کند و از نب��ود بودجه و امکانات 
مالی دم می زند حال چرا برای چاپ و نش��ر 
چنین تقویمی  هزینه کرده است؟! تقویمی 
 که فرهنگ غربی را ترویج می دهد و در کنار 
آن نگاه باستان گرایی برای جوانان دارد چراکه 
با اعالم چنین روزهایی بیشتر می خواهد افراد 

را به جس��ت وجو و تحقیق درباره مناسبات 
باستانی وادارد آن هم در شهری که پایتخت 

فرهنگ اسالمی  لقب گرفته است.
س��ؤال اینجاس��ت  اوالً هدف از این حرکات 
با بودجه مل��ی در چنین ش��رایط اقتصادی 
چیس��ت و خروجی آن قرار است چه چیزی 
باش��د؟ ثانیاً چرا هیچ امر به معروف و نهی از 
منکری برای این ولنگاریسم فرهنگی وجود 
ندارد؟ ثالثاً چرا برای این بودجه ها که از سوی 
ارگان رسمی  جمهوری اسالمی  برای تخریب 
و تحریف فرهن��گ اس��المی  و ایرانی صرف 

می شود نظارتی صورت نمی گیرد؟ 
متأسفانه در این چند س��الی که شهرداری 
اصفهان رن��گ و بوی بنفش پی��دا کرده هر 
بار تالش دارد با صرف هزینه هایی فرهنگ 
اس��المی  را کمرنگ کند. بع��د از مصوبات 
شورای شهر در نام گذاری معابر اصفهان در 

خصوص تغییر نام تع��دادی از خیابان های 
ش��هر اصفهان مانند تغییر نام خیابان های 
»قائم مقام فراهانی« به »سپه ساالر«، خیابان 
»ابوذر« به »آذر«، خیابان »مقداد« به »آتش 

اصفهانی«، خیابان »آیت اهلل سیدابوالحسن 
اصفهانی« ب��ه »ب��اغ کاران« و تغییر هویت 
و کپ��ی ناش��یانه چهارباغ اصفه��ان از روی 
ش��انزلیزه پاریس و قدمگاه عش��اق با نوای 
گروه های موس��یقی و... که صدای اعتراض 
شهروندان متدین اصفهانی را درآورده آن هم 
در ش��هری که نماد هویت ایرانی اس��المی  
است و سال های زیادی طالیه داری فرهنگ 
و تمدن اس��المی  را به دوش کش��یده است 
حاال در اقدامی  دیگر چنین تقویمی  را چاپ 
و منتشر کرده اس��ت. لذا این شیطنت های 
عامدانه از س��وی زیرمجموعه ش��هرداری 
اصفهان و س��کوت مس��ئوالن شهری جای 
تأمل دارد و انتظار می رود نس��بت به چنین 
رویکردهایی که قطعاً از س��وی نفوذی های 
عرصه فرهنگ انجام می شود واکنش درخور 

انجام شود.

در گویندگی متنی را می خوانی و 
تمام و به هر جهت خودت هستی 
اما یک بازیگر وقتی ب�رای ایفای 
نقش، پشت میکروفن می نشیند، 
دیگ�ر خ�ودش نیس�ت و آن 
شخصیتی خواهد بود که در حال 
خلق و ارائه آن به مخاطبان است

من گوینده نیستم، بازیگرم
گفت وگوی »جوان« با رامین پورایمان پیشکسوت رادیو، تئاتر، تلویزیون و سینما

جای متن های فاخر در نمایش های رادیویی خالی است 

گرامیداشت روز جهانی مبارزه با اعدام در شهرداری اصفهان؟!

هادی عسگری
   گفت وگو

    حجت االسالم سیدصادق موسوی*
تالش ه��ای فراوانی انج��ام گرفته ک��ه سبقت 
امیرالمؤمنین علی)ع( را کم ارزش نمایش دهند 
و کم سن و س��ال بودن ایش��ان را بهانه ای برای 
بی ارزش بودن پیش��گامی  ایش��ان وانمود کنند 
و برای دیگ��ران نیز در این راست��ا فضیلت هایی 
ساخته شود تا مقداری از فاصله بسیار زیاد میان 

آنها و امیرالمؤمنین)ع( کاسته شود.
اما در قسمت دوم تالش های فراوان دش��منان 
اه��ل بیت نب��وت ب��رای سرپوش گذاش��تن بر 
شخصیت علمی  بی مانند ایش��ان همواره ناکام 
مانده و همیش��ه برای حل معض��الت که همه 
اصحاب پیامبر)ص( در قبال آن عاجز و درمانده 
می ماندند باالجبار به امیرالمؤمنین پناه آورده و 
از آن حضرت استمداد می کردند و ایشان نیز در 
همان لحظه و بی درنگ پاسخ آن معضل بزرگ 
را بیان مي کردند تا جایی که سرعت پاسخ دهی 
ایش��ان برای همگان مایه تعجب و حیرت شده 
بود، غافل از اینکه منبع این علم بی پایان »کتاب 
مکنون« الهی است ک��ه در آن تمام رخدادهای 
گذشته و حوادث حال و آینده جهان ثبت شده 
و حتی شخصی مدعی علم عبارت »سلونی قبل 
ان تفقدونی« امیرالمؤمنین)ع( را به زبان آورد اما 
در پاسخ به اولین سؤال عاجز مانده و سر خجالت 

فرود آورد.
به رغم ناکامی  مک��رر منافق��ان در توطئه علیه 
امیرالمؤمنین)ع( در ایام حیات رسول اهلل)ص(، 
بعد از رحلت ایشان انواع توطئه ها به شکل های 
گوناگ��ون ادام��ه داش��ت و پ��س از ش��هادت 
امیرالمؤمنی��ن نی��ز هم��ان رویه با بقی��ه ائمه 
معصومی��ن)ع( همچن��ان ادامه داش��ت، که به 

تفصیل در کتب حدیث و تاریخ آمده است.
در همان زمان اندکی که امیر المؤمنین علی)ع( 
فرصت محدودی را برای نش��ر عل��وم نهفته در 
وجودش به دست آورد و به رغم تحمیل جنگ های 
وبرانگر علیه ایشان از سوی ناکثین و قاسطین و 
مارقین، ایش��ان در هر ش��رایطی از مردم برای 
طرح سؤاالت گوناگون دعوت می ک��رد تا از راه 
پاسخ دادن به آنان دانش خ��ود را انتقال دهد و 
دیگران از آن بهره مند ش��وند و بارها حضرتش 
ابراز افسوس فراوان نموده ک��ه چرا مردم از این 
فرصت غیر قابل تکرار بهره گیری کافی نمی کنند 
و حت��ی در آخرین لحظات زندگ��ی و در کمال 
ضعف جسمانی نیز به کسانی که برای دیدار آخر 
آمده اند می فرماید سلون��ی قبل ان تفقدونی که 
این دعوت با وخامت حال ایشان باعث می شود 
امام حسن مجتبی)ع( که در کنار بالین پدر خود 
حضور داشتند به مردم بگوید: »سلوا و خّففوا« 
یعنی سؤال کنید اما به ط��ور مختصر که باعث 

فشار بر امیرالمؤمنین)ع( نشود.
متون خطبه ه��ا و سخنان گهربار ایش��ان با همه 
سختی ها در الب��ه الی منابع حدیث��ی و روایی و 
تاریخی و ادبی مذاهب مختلف آورده ش��ده است 
که برجسته ترین کتاب ها ک��ه در عصر ما به طور 
گست��رده در دسترس جهانیان می باش��د کتاب 
شریف »نهج البالغه« تألیف مرحوم شریف رضی 
)رضوان اهلل علیه( است ک��ه در آن گزیده هایی از 
خطبه ها و کلم��ات و نامه ه��ای مولی الموحدین 
جمع آوری شده است، و الحمدهلل توفیق دسترسی 
به متن تقریباً کامل آن گزیده ها نصیب این بنده 
حقیر ش��ده که با صرف بیش از 2٨ سال تحقیق 
در کتابخانه های مهم جهان و با استناد به بیش از 
12٠٠ عنوان منبع به نام »تمام نهج البالغه« تهیه و 
انتشار یافته و بحمداهلل مورد تأیید و استناد مراجع 

عظام و اساتید واالمق��ام حوزه های علمیه و دیگر 
محافل دینی و دانشگاهی قرار گرفته و اخیراً آغاز 
تدریس آن کتاب در حوزه علمیه قم نیز گزارش 
شده است، که به رغم تحقیقات بسیار گسترده انجام 
شده آنچه در این کتاب آمده نیز مقدار بسیار اندکی 
از مجموعه تدوین ش��ده سخنان بی مانند موالی 
متقیان است، و تا جایی که در تاریخ آمده در طول 
بیش از 2٠ سال حکومت فاطمیون در شمال آفریقا 
در نماز های جمعه فقط از خطبه های امیرالمؤمنین 
استفاده می شده است که متأسفانه اکنون اثری از 

آن مجموعه نیست.
به هر حال مسلمانان و جامعه بشری که رسول اهلل 
»مدین��ه العلم« الهی را از دس��ت داده و فرصت 
کافی برای بهره من��دی از امیرالمؤمنین »باب« 
آن »مدینه العلم« را نیافته و پس از آن حضرت 
دیگر چندان امکانی برای نشر علوم الهی توسط 
ائمه اطهار وجود نداشت و حکام جور بنی امیه و 
بنی عباس با هرچه تنگ تر ک��ردن دایره ارتباط 
میان امامان و جامعه نسل ه��ا را از بهره مندی از 
علم آنان محروم کردند و از سوی دیگر سالطین 
غاصب برای جایگزینی در مقابل ائمه اهل بیت 
از کسانی که چن��د صباحی در محض��ر یکی از 
آنان کس��ب علم بودن��د سوءاستف��اده نموده و 
به نام آنان مذاهب��ی را تأسی��س و از آنان برای 
کسب مش��روعیت دینی حکومت خود استفاده 

الزم را کردند.
    شیخ االئمه 

ام��ا در مرحله فروپاش��ی حکوم��ت بنی امیه و 
قبل از استق��رار بنی عباس فرص��ت مناسبی به 
دست آمد تا امام محمد باقر و امام جعفر صادق 
)علیهماالسالم( بتوانند دای��ره تنگ محاصره را 
شکسته و هزاران نفر از نخبگان جامعه اسالمی 
 را از علوم اهل بیت بهره مند سازند که زمان این 
فرصت برای امام محمد باقر)ع( کمتر و برای امام 
جعفر صادق)ع( بیشتر بود، که تعداد شاگردان 
امام باقر در منابع ٤62 نفر آمده ولی ش��اگردان 
امام صادق را بالغ بر ٤هزار نفر آورده اند، که این 
اختالف عدد بیانگر اختالف شرایط برای آن دو 
امام معصوم است، به اضافه اینکه مدت مناسب 
برای نشر علوم برای امام باقر کوتاه بوده ولی این 
فرصت برای امام صادق بسی��ار طوالنی تر بوده، 
تا جایی که ایشان به عنوان »ش��یخ االئمه« نام 

یافته اند.
به عل��ت تع��داد بسیار بیش��تر ش��اگردان امام 
صادق)ع( و طوالنی تر بودن زمان نشر علوم الهی 
از سوی آن حضرت و با انتشار شاگردان فرهیخته 
ایشان در سرتاسر سرزمین پهناور اسالمی  و بیان 
روایت ها از زبان ایشان و گرویدن مردم از طریق 
شاگردان امام جعفر صادق)ع( به مکتب اهل بیت 
)علیهم السالم( اسم جمع وابست��ه به علوم اهل 
بیت »جعفریه«  شناخته شده همان طور که جمع 
پیروان امیرالمؤمنین علی)ع( که ایشان را وصي 
بالفصل و خلیفه بر حق رسول اهلل)ص( می دانند 
و از علم بیکران ایشان بهره گرفته اند شیعه نامیده 
می شوند، که این دو انتساب در یک راستا هستند 
و همه امامان معصوم مکرراً اعالم نموده اند منبع 
اصلی تمام گفته هایش��ان به امیرالمؤمنین)ع( 
منتهی مي شود که آن حضرت نیز علوم خود را از 
محضر رسول اهلل کسب نموده و ایشان از راه وحی 
به علم مکنون الهی دس��ت یافته اند،  که حدیث 
مش��هور »سلسله الذهب« روایت ش��ده از امام 
رضا)ع(  نمونه ای از آن است، در حالی که دیگران 
برای استفاده از علم رسول اهلل به دور از راه اهل بیت 
رفته و متوسل به کسانی شده اند که بهره چندانی 
از منبع الهی نبرده اند و بعضی از آنها اصاًل مدت 
زمان اندکی بی��ش از گرویدن آنان به دین مبین 
اسالم نگذشته بود که رسول اهلل از دار دنیا رحلت 
فرمودند و فرصت بهره گی��ری چندانی از تعالیم 
اسالم از زبان رسول اهلل)ص( را نیافتند. از این رو 
پیروان مذهب امام جعفر صادق)ع( همان شیعیان 
امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب علیهما السالم اند 
که پس از امام صادق نیز دانش خ��ود را از دیگر 
ائمه معصومین )علیهم الس��الم( فراگرفته اند و 
امروز نیز در انتظار ظهور آخرین چهره از دودمان 
نبوت و ذخیره الهی هستند تا به دست مبارک آن 
حضرت هدف نهایی از بعثت انبیای الهی که همانا 
گسترش عدل و داد در جهان و نجات بشریت از 
ظلم و بی عدالتی حاکم ب��ر سرتاسر گیتی است 

محقق گردد. ان شاء اهلل تعالی.
انهم یرونه بعیداً و نراه قریباًً

 *محقق و نگارنده 
کتاب شریف تمام نهج البالغه

 چرا مكتب ما علوي
 و مذهب ما جعفرى است؟

یادداشت مهمان

در مرحل�ه فروپاش�ی حکوم�ت 
بنی امی�ه و قب�ل از اس�تقرار 
بنی عب�اس فرصت مناس�بی به 
دس�ت آمد تا امام محم�د باقر و 
امام جعفر صادق )علیهماالسالم( 
بتوانن�د دای�ره تن�گ محاصره 
را شکس�ته و ه�زاران نف�ر از 
نخب�گان جامع�ه اس�المی  را از 
عل�وم اهل بیت بهره مند س�ازند 
که زمان ای�ن فرصت ب�رای امام 
محمد باقر)ع( کمت�ر و برای امام 
جعف�ر ص�ادق)ع( بیش�تر ب�ود

    ديده بان

رامین پورایمان، بازیگر تئاتر، سینما، تلویزیون و نمایش رادیویی، 
یکی از جوانه های همیش�ه س�بز رادیو اس�ت که هی�چ واژه ای را 
درخور تعبیر عالق�ه اش از رادیو نمی دان�د. وی در آثاری همچون 
س�ریال های تلویزیونی »مرد هزارچهره«، »قه�وه تلخ«، »طفالن 
مس�لم«، »نیمه پنهان ماه«، »گالش های مادربزرگ« و »ش�وخی 
ک�ردم« و در فیلم های س�ینمایی »بم�ب؛ یک عاش�قانه«، »بمب 

خنده«، »رؤیای نیمه ش�ب تابس�تان«، »دو فیلم با ی�ک بلیت«، 
»پول خارجی« و »خروج« به ایفای نقش پرداخته است .پورایمان، 
همچنین در تئاترهایی همچون »خون پای درخت انار«، »باد شیشه ها 
را می ش�کند«، »س�گ های گردن بریده«، »ایستگاه س�وم«، »پایان 
رنج های سبزعلی«، »صعود مقاومت پذیر آرتورو اوئی«، »اطلسی نو بر 
شندره کهنه شهرزاد قصه ساز«، »باد صبا« و »نسیان« بازی کرده است.  

او سال هاس�ت عاشقانه پشت میکروفن رادیو نشس�ته و در طول این 
مدت نقش های متفاوتی را در نمایش های مختلف رادیویی بازی کرده و 
کارگردانی نمایش های رادیویی را هم انجام می دهد .بی شک هنر او در 
تئاتر، تلویزیون و سینما ستودنی است اما آنچه ما را پای این مصاحبه 
کشاند، عالقه او به رادیو و بازی در نمایش های رادیویی است، »جوان« 

به این بهانه به گفت وگو با او نشسته است.

 )بخش پایانی(


