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»پله پله تا مالقات خدا« در سحرهاي ماه رمضان 
ويژه برنامه هاي رمضاني راديو همراه با سحرخيزان مي شود

   محمد صادقي
ش�بكه هاي راديوي�ي در اي�ام م�اه مب�ارك رمض�ان ب�ا وجود 
ش�يوع بيم�اري كرونا س�عي مي كنند ب�ا تهي�ه ويژه برنامه هاي 
متفاوتي، مردم را بيش�تر با لحظ�ات عرفاني دعا و نيايش آش�نا 
كنن�د. در آن ميان رادي�و فرهنگ ب�ا برنامه »پله پل�ه تا مالقات 
خدا« در ماه مب�ارك رمضان ب�ا گويندگي بهروز رض�وي و مريم 
واعظ پور هم�راه س�حرخيزان و ش�ب زنده داران ش�ده و برنامه 
ويژه س�حر را با بخش ه�اي متن�وع تقديم ش�نوندگان مي كند. 
رضا صفري، تهیه كننده برنامه هاي س��حر رادي��و فرهنگ مي گويد: 
ماه مبارك رمضان قطعه اي از بهش��ت و فرصتي است تا خالصانه تر و 
عاشقانه تر با خداوند عالمیان مناجات كنیم و چه چیزي بهتر از اينكه ما 
توسط راديو اين لحظات را با مردم دوست داشتني و مؤمن شريك شويم 

و طعم خوش عبادت و مناجات را از عمق جان بچشیم. 
صفري خاطرنشان كرد: برنامه سازي در سحرهاي اين ماه مبارك حس 
معنوي غیرقابل توصیفي دارد و با مناجات و بانگ سحرگاهي و صداي 

مؤذنان خوش  الحان، رنگ و بويي ملكوتي مي گیرد. 
وي با اشاره به فعالیت برنامه سازان راديو در ايام كرونا تأكید كرد: راديو 
در بحران كرونا براي حفظ روحیه امید و نشاط مردم و نیز ارائه هشدارها 
و آموزش هاي الزم تالش هاي قاب��ل توجهي مي كند و مجموعه راديو 

يكي از سازمان هاي خط مقدم اين عرصه است. 
تهیه كننده برنامه »پله پله تا مالقات خدا« درباره اين ويژه برنامه گفت: 
داستان هايي از بزرگان به روايت حجت االسالم والمسلمین میردامادي 
بخشي از اين برنامه است كه به موضوعات اخالقي و اجتماعي اختصاص 
دارد و با توجه به رسالت و  مسئولیت برنامه سازي در راديو فرهنگ، شرح 
معنوي بوستان سعدي به روايت استاد مهدي امین فروغي در سحرگاه 

تقديم شنوندگان مي شود. 
وي به اهمیت ش��ناخت صفات و نام هاي خداوند اشاره كرد و افزود: با 
دانستن معناي نام هاي خداوند ش��ناخت بهتري محقق مي شود، به 
همین منظور شرح يك اسم از نام هاي خداوند از دعاي جوشن كبیر به 
روايت استاد كريملو را در اين برنامه داريم و مناجات خواني استاد ساعد 
باقري از بخش هاي ويژه اين برنامه است. اين تهیه كننده گفت: موضوع 
اصلي اين برنامه مناجات و دعاست و در هر برنامه يك موضوع مشخص 
مانند اهمیت دعا و مناجات، نقش دعا در آرامش و امیدبخشي، نقش 
دعا در رفع بال، نقش اصرار و اضطرار در دعا و... انتخاب مي ش��ود و به 
آن مي پردازيم و  در بخش كارشناس��ي با دكتر حجت االسالم محمد 

پويا مفرد  پیرامون موضوع با توجه به شرايط روز گفت و گو مي شود.
صفري تصريح كرد: عهدبستن روزانه با امام عصر)عج(، خداحافظي و 
وداع با ماه شعبان و قرائت دعاي روز ماه مبارك رمضان و شعرخواني 

رمضان بخش هاي ديگر اين برنامه است.

كارگردان سريال »نون خ«:

فقط به فكر ساخت فيلم هاي پرزرق و برق در تهران هستيم

شروع بي رمق تلويزيون در شب آغاز ماه مهماني خدا
تلويزيون پيشواز رمضان رفتن را از خانواده ها ياد بگيرد

    محمدصادق عابديني
م�اه مب�ارك رمض�ان ب�ا اخت�الف حداكث�ر ي�ك ت�ا دو 
روزه در تمام�ي كش�ورهاي مس�لمان آغ�از و اي�ن اتف�اق 
مب�ارك ه�ر س�اله تك�رار مي ش�ود، ب�ا وج�ود اي�ن نح�وه 
مواجه�ه تلويزيون ه�اي كش�ورهاي مس�لمان ب�ا حل�ول 
م�اه مب�ارك رمض�ان ب�ا يكديگ�ر بس�يار متف�اوت اس�ت.

 آنچه در تلويزيون كشورهاي عربي درباره ماه رمضان ديده مي شود، 
آغاز يك جشن بزرگ را نويد مي دهد و تدارك بسیار مفصلي را از 
روزهاي پیش از آغاز ماه رمضان در نظر مي گیرند. مقايسه كوتاهي 
میان آنچه كش��ورهاي عربي براي ماه رمض��ان در نظر گرفته اند و 
اس��تقبالي كه آنها از حلول ماه مهماني خدا داش��ته اند با آنچه در 
ش��ب اول ماه رمضان در ايران رخ داد، نتیجه تأسف آوري را در پي 
دارد. در شبي كه مردم ايران اكثراً با روزه داري به استقبال رمضان 
المبارك رفته بودند، در صداوس��یما تنها چند ش��بكه بسته هاي 
كوچك گرافیكي را براي نمايش در حاشیه تصوير به عنوان اعالم 
ورود به ماه رمضان در نظر گرفته بودند و محتواي برنامه ها همان 
روال همیشگي را داشت! اين تدارك ضعیف هیچ تناسبي با بزرگي 

اتفاقي كه افتاده است، ندارد! 
در معاونت سیمای سازمان صداوسیما، شورايي به عنوان »شوراي 
معارف« وجود دارد كه وظیفه اش برنامه ريزي براي مناس��ب هاي 
مذهبي است. اين شورا هر س��اله در آستانه ماه رمضان برنامه هاي 
معارفي تلويزيون را براي اين م��اه معرفي مي كند كه اغلب پخش 
ادعیه و مناجات ها را در بر مي گیرد اما آنچه نه شوراي معارف و نه 
ديگر ش��وراهاي متعدد در صداوس��یما به آن توجهي نداشته اند، 

سنت »پیش��واز رفتن« براي ماه رمضان اس��ت. براي صداوسیما 
آخرين روز ماه ش��عبان و ش��ب اول ماه رمضان هیچ فرقي با ديگر 
روزهاي خ��دا ندارد، مگ��ر در اينكه چند آرم استیش��ن و بس��ته 
گرافیكي ساده در حاش��یه تصاوير تلويزيون نقش ببندد. دستگاه 
عظیم تبلیغاتي صداوسیما حتي به اندازه برنامه ريزي خانواده هاي 
ايراني توانايي درك نزديك ش��دن به يك واقع��ه بزرگ مذهبي را 
ندارد و اين را نمي توان به پاي بي س��لیقگي يا فراموشي گذاشت، 
زيرا فراموش��ي يك بار اتفاق مي افتد و بي س��لیقگي معموالً يك 
اتفاق شخصي است نه يك تصمیم سازماني!  اي كاش همان طور 
كه برنامه سازان صداوسیما در تقلید و كپي سازي برنامه هاي موفق 
تلويزيون حتي سراغ برنامه هاي تلويزيون اسرائیل نیز مي روند، در 
خصوص نحوه فراهم كردن فضاي معنوي و شادي ورود به ماه خدا، 
از تلويزيون هاي شبكه هاي عربي الگو بگیرند تا حداقل در كشوري 
كه ادعاي ام القراي جهان اسالم را دارد، ش��ب آغاز ماه رمضان در 

شبكه هاي تلويزيوني تا اين حد مهجور نباشد.

رقيه توكلي، كارگردان مستند »سهراب« در گفت وگو با »جوان«:

 مستند »سهراب« شايد همه چيز زندگي 
او نباشد ولي واقعيت است

 فكر نمي كنم در فيلمي كه من ساختم همه وجوه زندگي سهراب گفته شده باشد 
ولي آن چيزي كه درون فيلم هست، راست و حقيقت است

    راديو    تلويزيون

   مستند

 كاش جاي اين همه استخوان
لب هايت برمي گشت!

آخرين كتاب من كه مهرماه منتشر شد بسیار دوست دارم. وقتي 
يك اثر را مي نويسم در يك ظرف زماني محدود دنیاي چند ساله 
و شخصیت ها و فكرهايي كه عمري با آن زندگي كرده ام، براي من 
جاري مي شود. نوشتن براي من يعني آنچه در اين روزگار بر من 
گذشته و آنچه مي خواهم و بايد باشد. قلم و نوشتن دنیايي است كه 
ارزش و اهمیت آن را مثل ني ني چشم هاي عاشقانه مادرم دوست 
دارم. نوشتن درد دارد ولي سختي آن تجسم و تخیل بزرگي است 
كه اين زندگي را براي من شیرين مي كند. من با اين نگاه و احساس 

يك جهان بزرگ و خوشبختي زيادي در اين زمین دارم. 
دو سال هجران سخت و دلگیر داشتم در دوري از عالقه و نوشتن؛ 
فاصله اي به بلندي و دوري يك كوه بلند. در اين ايام روزگاري بر 
من گذشت كه در البه الي نوشته هاي من حس آن هويدا خواهد 
ش��د. از اين روزگار تصويري محو براي من مانده اس��ت، از آنچه 
نمي دانستم و شايد هنوز هم نمي دانم!… حاال تجربه و شناخت 
من با گذشته فرق كرده و دنیا را جور ديگري مي بینم. مثل ديروز 
نیس��تم و مثل فردا هم نخواهم بود. خداي ديروز، خداي امروز و 

خداي فردا هم هست. 
زندگي مثل شكوفه هاي باغ گیالس همیشه به ما لبخند مي زند! در 
بهار امسال در يك زمان تا حدودي طوالني فراغت كامل داشتم كه 
اثري را بنويسم. اين وقت ها نوشتن پناهگاه من است براي دوري از 
همه سختي دنیا. نمايشنامه جديدي نوشتم با جمله اي شاعرانه و 

جادويي كه وامدار دوست شاعرم ارمغان شدم. 
»كاش جاي اين همه اس��تخوان لب هايت برمي گش��ت!« براي 
نوشتن اين اثر س��ه ماه را وقت صرف كردم. نوش��تن اين كار پر 
از لذت عجیب و ش��اعرانه  بود. در بین همه آثار من اين متفاوت 
است؛ در شكل و سبك و محتوا، يك عاشقانه براي ستايش همه 
ش��كوفه هاي روي زمین. كودكي و جواني من با خاطره و روزها و 
شب هاي جنگ هشت ساله ايران و عراق همراه بوده است؛ جنگي 
كه بر اين سرزمین تحمیل شد. نوشتن درباره مردمان اين تاريخ 
يك حس و احترام همیشگي براي من دارد. در بیشتر آثارم سعي 
كرده ام روايتگر اين دوره پرتالطم تاريخي باشم. وجوه مشترك 
بیشتر نوشته هاي من روايت همین مردمان است كه روزگار خود 

را در شور و هیجان و واهمه اين واقعه بوده اند. 
يكي از بستگان ما خلبان بود. »رضا نژادرضايي« كه سال 1360 در 
منطقه غرب و حین عملیات عراقي ها چرخ بال او را زدند و شهید 
شد. عكس و تصوير او را همیش��ه مي ديدم. »فرشته بانو« همسر 
صبور او دو فرزند خردسال را مادرانه بزرگ كرد. اينك سال ها از 
آن روزگار مي گذرد و حاال فرزندان او بزرگ  شده اند. حس غريب 
»فرشته بانو« در سوگ مرد قهرمانش كه به جنگ رفت و ديگر به 
خانه برنگشت، يعني دنیايي كه ش��ايد در اين روزگار خیلي ها به 

آن آگاهي ندارند. 
زندگي مثل باد و رودخانه از كنار ما عبور مي كند. ورق زدن خاطره 
و حضور آنهايي كه دنیاي ما را س��اخته اند حس عجیبي دارد. در 
همه اين سال ها نوشتن درباره آنچه ديده و لمس كرده ام همیشه 
با من همراه بوده است. زمان آن رسیده بود كه دنیاي حقیقي را با 
دغدغه اشخاص آن تجسم و زنده كنم. آغاز همان وقت است كه 
حس نوشتن س��راغ آدم مي آيد. براي شناختن جهان پرواز چند 
كتاب را مطالعه كردم. مي خواستم درباره پرواز و خلبان هايي كه 
سوار پرنده آهني مي شوند و در آس��مان بي انتها پرواز مي كنند، 

بیشتر بدانم. 
كاش جاي اي��ن  همه اس��تخوان لب هايت برمي گش��ت! رؤياي 
پرواز و مردهاي باهیبت و جالل كه عاش��ق و دوس��تان نزديك 
ابر و ستاره و ماه و گنبد آسمان مي ش��وند. حین مطالعه روزگار 
قهرمان هاي آسمان با زندگي چند ش��خصیت و سرگذشت آنها 
آشنا شدم. روايت عجیبي اس��ت واقعه اين جهان و آدم هاي آن. 
س��یدعلي اقبالي دوگاهه، منصور آزاد، حس��ین بهرام، حسین و 
ابراهیم دل حامد… اينها اسامي مردان و شهداي بزرگ آسمان و 
جنگ است. وجوه مشترك زيادي در زندگي همه اين سربازان و 
رزمنده هاي وطن وجود دارد. جوانان پرشور و بااستعداد و متبحر و 
جنگجو كه در شرايط جنگ با احساس تكلیف قهرمان وطن شدند. 
نقش خانواده و به خصوص همسران اين مردان شهید حس و شور 
من براي نوش��تن بود. »كاش جاي اين  همه استخوان، لب هايت 
برمي گشت!« حاال كه چند ماه از انتشار اين كتاب گذشته و به مرور 
از خوانندگان آن نظرات مختلف و پرشوق دريافت مي كنم، خنده 
و شوق و پرواز قهرمان هاي كتاب براي من جان مي گیرد. به زودي 
اين اثر را بر صحنه زنده خواهم كرد تا دنیاي واقعي قهرمانان واقعي 

را بیشتر لمس كنیم. 
* نويسنده و كارگردان تئاتر

شهرام كرمي*      يادداشت

پيامبر)ص(: 
رياكار را سه نشان است: چون 
پي�ش م�ردم باش�د، ]در كار 
دين[ چاالك�ی نماي�د و چون 
تنها ش�ود، سس�تی و كاهلی 
كند و خوش دارد ك�ه او را در 

همه كارها بستايند. 

»گزيده تحف العقول«

نماي�ش فرهنگ قوميت ه�ا در س�ريال هاي تلويزيوني 
باع�ث ايج�اد همدل�ي و حس وطن پرس�تي مي ش�ود. 
سعید آقاخاني، كارگردان سريال »نون خ« در نشست بررسي 
اين سريال بیان كرد: طرح اولیه اين سريال، قصه اي در دل 
تهران بود، اما من پیش��نهاد دادم حتماً قص��ه را درون يك 
قومیت و خارج تهران ببريم. براساس ظرفیت ها و شناختم 
نس��بت به قومیت كرد، فیلمنامه را بر اين اس��اس طراحي 
كرديم. هر چند روز اول كه مي خواستیم پروژه را آغاز كنیم، 
مي دانستیم هزينه اين تصمیم باالست و عماًل براي ما آورده 
مالي نخواهد داشت، اما آقاي فرجي موافقت كرد و شروع به 

ساخت كرديم. 
در س��ینما و تلويزيون كار ك��ردن با افراد حرف��ه اي گاهي 
ناامیدكننده است چراكه همواره بحث پول و حاشیه مطرح 
است. وي افزود: تصمیم ما استفاده از نیروي انساني شهرستان 
و بازيگران بومي بود. نیروهاي انس��اني داخل شهرستان ها 
بسیار خوب و قوي هستند و فقط به سرمايه گذار متخصص 
و كاربلد احتیاج دارند تا به درس��تي هدايت و اعتماد شوند. 
واقعیت اين است كه در سینما و تلويزيون كار كردن با افراد 
حرفه اي گاهي ناامیدكننده است چراكه همواره بحث پول و 
حاشیه مطرح است، اما تازه كارها از اين حیث بسیار با پشتكار 
و خالص هستند. آقاخاني با اشاره به لزوم اصالح در بازنمايي 
از برخي قومیت ها اشاره داش��ت: من در دوران دانشجويي 
جرئت نمي كردم بگويم كرد هستم، زيرا تصورات درباره مردم 
كردستان بسیار بد بود، اما حقیقت ماجرا اين است كه مردمي 

بسیار خونگرم، مهمان نواز و هنرمند هستند. 
اين كارگردان ادامه داد: با پرداختن به قومیت هاي مختلف 
مي توان كارهاي جذابي س��اخت اما بايد اين نكته را در نظر 
گرفت كه ساخت كار براي قومیت ها بسیار پرهزينه است و به 
شناخت و انگیزه بااليي احتیاج دارد. حیف است در ساخت 
سريال و آثار سینمايي فقط به فكر ساخت فیلم هاي پرزرق 
و برق در تهران باشیم. وي با اشاره به آنكه »نون خ« ساخته 
شد تا فرهنگ قوم كرد را به نمايش بگذارد، بیان كرد: نمايش 
اين سريال در قاب تلويزيون باعث ايجاد همدلي و ايجاد حس 

وطن پرستي در مردم شد. 
همچنین امی��ر وفاي��ي نويس��نده »ن��ون خ« در خصوص 
سختي هاي نگارش اين س��ريال عنوان كرد: در اين سريال 
اصوالً س��كانس كم بازيگر نداش��تیم و گرمي سريال هم به 
همین بود كه در هر سكانس ش��خصیت هاي زيادي حاضر 
بودند و ديالوگ ه��اي مختلفي بین ش��خصیت ها رد و بدل 
مي شد كه همین موجب مي ش��د مردم با اين شخصیت ها 

ارتباط برقرار كنند و آنها را از جنس خود بدانند. 
در ادامه نشست محمدمهدي دادمان، رياست حوزه هنري با 
تشكر از عوامل سريال »نون خ« براي تولید اين اثر هنري سالم 
و مخاطب پسند، ابراز امیدواري كرد پرداختن به سوژه هاي 

بومي و قومیتي در رسانه ملي تداوم يابد. 
دادمان با اشاره به ويژگي هاي خاص اين سريال بیان كرد: ما 
امروز شاهد آن هستیم كه با يك سريال خوش ساخت، ديدگاه 
مخاطب عمومي در خصوص مناطق كردنشین بهبود يافته و 
مخاطبان تصوير تازه اي از مردم كردستان و كرمانشاه دريافت 
كرده ان��د. رئیس حوزه هن��ري ادام��ه داد: ويژگي »نون خ« 
پرداخت اثرگذار و جذاب به سوژه بومي از نگاه ملي است و اين 
كار به قدري هنري بود كه كساني كه با فرهنگ قوم كرد هم 

فاصله داشتند، به شدت جذب اين مجموعه شدند. 
وي ادامه داد: ساخت سريال در بستر يك قومیت كه با سريال 
»پايتخت« شروع شد و با »نون خ« به اوج خود رسید، نشان 
داد اگر به درستي به سوژه هاي قومیتي نزديك شويم نه تنها 
تهديدي محس��وب نمي ش��وند بلكه مي توان فضاي محلي 
و قومیتي ت��ازه اي در قاب تلويزيون به نمايش گذاش��ت كه 
هم مخاطب آن را دوس��ت داشته باش��د و هم با آن ارتباط 
برقرار كند. همچنین حمیدرضا جعفريان، معاون سینمايي 
حوزه هنري در حاشیه اين نشست با اشاره به اقدامات حوزه 
هنري در عرصه فیلم و س��ینما بیان كرد: در چند سال اخیر 
حوزه هنري بیش از پیش متمركز بر توسعه زيرساخت هاي 
س��ینمايي بود اما در نظر داريم با رويكردهاي جديد ضمن 
رونق تولیدات س��ینمايي، در همكاري با رسانه ملي بخش 
تلويزيوني حوزه هنري را نیز احیا كنیم و به مثابه دهه هاي 
گذشته به عرصه ساخت سريال براي مخاطبان ورود كنیم. 

در انتهاي اين نشست صمیمانه از عوامل سريال »نون خ3« 
براي تولید اثري خانواده محور، بومي و مخاطب پسند تقدير 

به عمل آمد.

  مصطفي شاه كرمي
فيلم مس�تند »س�هراب« به كارگرداني رقيه 
توكل�ي و تهيه كنندگ�ي داوود س�ماواتي يار 
چهارمين اثري اس�ت ك�ه تا به ح�ال در مورد 
اين شاعر و نقاش مش�هور و معاصر كشورمان 
ساخته ش�ده است. اين مس�تند برخالف سه 
اثر قبلي خود كه با واكنش هاي منفي دوستان 
و خانواده سهراب مواجه ش�ده، مورد تعريف 
و تمجيد نزديكان و خانواده س�هراب سپهري 
قرار گرفته است. مستند »س�هراب« تا كنون 
از شبكه هاي مختلف س�يما پخش شده است 
اما به بهانه نمايش اين مس�تند توس�ط شبكه 
مستند با كارگردان آن در مورد شرايط توليد و 
برخي حواشي مربوط به آن گفت و گو كرده ايم. 
س�اخت مس�تند س�هراب يك اقدام 
ش�خصي بود يا اينكه به شما پيشنهاد 

شد؟
چند سال پیش در روزهايي كه چند قسمت از يك 
مجموعه مستندي به عنوان »دست آفريده ها« و از 
شبكه يك سیما پخش شد را س��اخته بودم، آقاي 
داوود س��ماواتي يار تهیه كننده آن مجموعه از كار 
خوششان آمده بود و به همین علت پیشنهاد ساخت 
مس��تند س��هراب را به من ارائه دادند. ايشان از من 
خواستند طرح خودم را براي س��اخت اين مستند 
ارائه بدهم و من هم به عنوان يك فیلمس��از جوان 
بسیار مشتاق بودم آن كار را انجام بدهم، به همین 
علت طرحم را نوشتم و خوشبختانه پذيرفته شد و در 

نهايت توانستیم مستند را در شهر كاشان بسازيم. 
 ظاهراً سال 93 مس�تند را ساخته ايد، 

درست است؟
فكر كنم سال 92 فیلمبرداري كرديم و سال 93 

كار ديده شد. 
 فيلمبرداري و تهيه اين مستند چقدر 

طول كشيد؟
زمان فیلمب��رداري حدود 15روز طول كش��ید. 
تقريباً 10 تا 12روز در ش��هر كاشان و روستاهاي 
اطراف آن حضور داش��تیم تا بتوانی��م خانه خود 
سهراب، دوس��تانش و افراد محلي را پیدا كنیم و 
بخش��ي از كار را تصويربرداري كنیم. چند روزي 
هم در شهر تهران مشغول گرفتن مصاحبه هايي با 
دوستان سهراب يا كساني مثل گالري داراني كه او 

را مي شناختند، بوديم. 
 به غير از افرادي كه در مس�تند راجع 
به س�هراب صحبت مي كنند از منابع 

اس�نادي ديگري هم براي ساخت اين 
اثر استفاده كرديد؟

از برخي آثار و منابعي كه در منزل شخصي و موزه 
سهراب هم وجود داشت براي ساخت بهتر مستند 

استفاده كرديم. 
 در مراسم نقد و بررسي مستند سهراب 
كه در س�ينما تك برگزار ش�د، گفتيد 
كه چون »اين فيلم براي صدا و س�يما 
س�اخته ش�ده طبع�ًا محدوديت هاي 
خاص خود را دارد، ش�ايد اگر فيلم به 
صورت مستقل ساخته مي شد، فيلمي 
متفاوت از آب درمي آمد« منظورتان از 

محدوديت هاي صدا و سيما چه بود؟
گاهي اوقات افراد مصاحبه شونده در جريان گفت 
و گو ها حرف هايي مي زدند- خیلي از آنها را خود 
من هم نش��نیده بودم- كه شايد آن حرف ها را در 

تلويزيون نمي شد مطرح كرد و گفت... 
 منظورتان حرف هاي�ي درباره زندگي 

خصوصي سهراب است؟
بله! مث��اًل يك��ي دو ت��ا مصاحبه كردي��م كه آن 
مصاحبه ه��ا پخش هم نش��د و حاوي يكس��ري 
حرف هايي بود كه گفتنش ش��ايد جايز نباش��د، 
حرف هايي در م��ورد روابطي كه بین س��هراب و 
فروغ و ماجراهايي كه وجود داشته بود و من از آنها 
استفاده نكردم. حاال شايد خیلي حرف هاي خاصي 
هم نبود ولي به هر حال مالحظات تلويزيون اجازه 

انتشار آنها را نمي داد كه پخش هم نشد. 
 س�هراب س�پهري به دليل اينكه هم 
ش�اعر بوده و ه�م نقاش، ي�ك چهره 
فرهنگ�ي و هن�ري كام�ل محس�وب 
مي ش�ود. ش�ما به دنبال كدام يك از 
وجوه شخصيتي و هنري او بوديد كه به 

فكر ساخت اين مستند افتاديد؟
از آن س��ال ها تا امروز چیزي حدود هش��ت سال 
سپري ش��ده و اتفاقات زيادي هم افتاده است كه 
به ياد آوردن همه جزئیات مرتبط با آن مس��تند 
را كمي سخت مي كند اما س��هراب براي من يك 
هنرمند برجسته است و برايم ساخت اثري در مورد 
او خیلي مهم بود، البته مي خواستم كاري بسازم تا 
ماندگار بشود و به لطف خدا فكر مي كنم اين مهم 
تحقق پیدا كرد چراكه خیلي از آن مصاحبه هايي 
كه من انجام دادم، ديگر قابل تكرار نیست علت آن 
هم اين است كه بسیاري از آن افراد ديگر در بین 
ما نیستند و فوت كرده اند. همین مسائل باعث شد 

تا مستند سهراب ديده شود و مورد پسند هم واقع 
ش��ود، ضمن اينكه ما در مصاحبه هايي كه انجام 
مي داديم هم زندگي و هم ش��غل س��هراب مورد 
بررسي قرار گرفته اس��ت و به خاطر همین هم با 
دوستان نقاش س��هراب، گفت وگو كرديم و هم با 
دوستان شاعرش حرف زديم و هم با منتقدانش. در 
واقع سعي كرديم به همه وجوه شخصیتي و زندگي 

سهراب بپردازيم. 
 با توجه به اينكه سهراب سپهري يك 
چهره شناخته شده محسوب مي شود 
و تقريب�ًا اطالع�ات زي�ادي در مورد 
اين ش�اعر و نقاش معاصر وجود دارد، 
هدف گذاري شما براي مخاطبان و علت 

ساخت اين مستند چه بود؟
من شخصاً دنبال چنین چیزي نبودم و همانطور 
كه گفتم ساخت اين مستند به من پیشنهاد شد و 
من هم يك جوان جوياي كار بودم و خیلي خوشم 
آمد كه اين كار به من پیشنهاد شد اما هدفم اين 
بود ضمن به كار بردن تمام تالش��م، مس��تندي 
بس��ازم كه مخاطب و بینن��ده قبل و بع��د از اين 
مستند شناخت بیشتري از سهراب و شخصیتش 
پیدا بكند. در واقع سعي كردم در طول اين مستند 
50دقیقه اي مخاطب را به ش��ناخت قابل قبول و 

مفیدي از سهراب سپهري برسانم. 
 در مراس�م رونمايي آقاي سماواتي يار 
تهي�ه كننده اي�ن مس�تند گفتند كه 
»دغدغ�ه م�ا اين ب�ود كه س�هراب را 
همانگونه كه هست، بازخواني كنيم«. 
آيا گم�ان مي كني�د كه اي�ن اتفاق در 

مستند افتاده است؟
اگر بخواهم در اين مورد صراحتاً حرف بزنم، بايد 
بگويم فك��ر نمي كنم در فیلمي كه من س��اختم 
همه وجوه زندگي س��هراب گفته شده باشد ولي 
آن چیزي كه درون فیلم هست راست و حقیقت 
است، شايد همه چیز نباش��د ولي واقعیت است، 
چون در م��ورد آنها تحقیقات و جس��ت وجوهاي 

زيادي انجام داده ايم. 
 محدوديت هايي براي ساخت مستند 

داشتيد؟
محدوديت يا معذوريت خاصي وجود نداشت، صرفاً 
محدوديت زماني داشتیم و گفته شده بود كه بايد 
كار در 50 دقیقه تهیه شود و چون قرار بود براي 
صداوسیما ساخته شود، ش��رايط خاص خودش 
را داش��ت، البته اين را هم بگويم ك��ه در صورت 
غیرسفارشي يا سازماني بودن پیشنهاد، نتیجه و 
كار نهايي با اثري كه االن وجود دارد احتماالً تفاوت 
آنچناني نداش��ت، البته اگر امروز قرار بود بسازم 

قطعاً مستند متفاوت تري مي ساختم. 
 آيا انديشه و نوع تفكر سهراب سپهري 
در اي�ن مس�تند ب�ه مخاط�ب ارائه و 

شناسانده مي شود؟
فكر مي كنم بله، چنین ادعايي را مي توان مطرح 
كرد. علت و دلیلم هم اين اس��ت ك��ه در اين كار 
خواهر و دوس��تان س��هراب از راه، منش و روش 
زندگي، اقدامات و حرف ه��اي وي، صحبت هاي 
متنوع و متفاوتي را مطرح مي كنند و اين مطالب 
قطعاً به شناخت بهتر مخاطب نسبت به شخصیت 

و تفكر سهراب سپهري كمك مي كند.

     گزارش

تلويزيون ميزبان مستند »لشكر زينبي« مي شود
مس�تند »لش�كر زينبي« ك�ه گوش�ه اي از ديدار هاي متع�دد رهبر 
انقالب با خانواده  معزز ش�هداي مدافع حرم در پنج س�ال گذشته را 
به تصوير كشيده اس�ت، امروز از ش�بكه اول س�يما پخش مي شود. 
مستند »لشكر زينبي« كه روايتي از تصاوير منتشرنشده   ديدار خانواده هاي 
شهداي مدافع حرم با رهبر معظم انقالب است، امروز ساعت 20:10 همزمان 
از س��ايت KHAMENEI. IR و شبكه  اول س��یما منتشر مي شود. اين 
مستند بخشي از مجموعه مستند »اين ستاره ها« اس��ت كه شامل ديدار 
رهبر معظم انقالب اسالمي با خانواده هاي شهداست. همچنین تكرار مستند 
»لشكر زينبي« روز جمعه 27 فروردين س��اعت 21:10 از شبكه 5 سیما و 
روز شنبه 28 فروردين س��اعت 21 از شبكه  مستند پخش خواهد شد. اين 
مستند به همت مؤسسه پژوهشي- فرهنگي انقالب اسالمي )دفتر حفظ و 
نشر آثار حضرت آيت اهلل العظمي خامنه اي( و به كارگرداني محسن اردستاني 
تهیه و تولید شده است. مستند لشكر زينبي اولین قسمت از مجموعه »اين 
ستاره ها« است كه قصد دارد به مرور، گوشه اي از جلسات و ارتباط همیشگي 

رهبر معظم انقالب با خانواده معزز شهدا را به نمايش درآورد.


