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حمید منوچهری:
تا نفس می کشم عاشق رادیو خواهم بود

کارگردان مینی سریال »ترور« تغییر کرداکران »آتابای« در سینماهای کردستان عراقتوفان تام کروز در سینماهای دنیا
فیلم پرهزینه آمریکایی »تاپ گان: ماوریک« همچنان در گیشه 
پرفروش است. این فیلم در این آخر هفته توانست از مرز یک میلیارد 
دالر عبور کند. »تــاپ گان: ماوریک« به اولین فیلم ســال 2022 و 
دومین فیلم دوران کرونا تبدیل شــد که از یک میلیارد دالر فروش 
گذر کرد.»تاپ  گان: ماوریک« پس از تنهــا 31 روز اکران، به اولین 
فیلم تام کروز در حرفه بازیگری اش تبدیل شد که فروشش در باکس 
آفیس جهانی از یک میلیارد دالر گذر کرد. پیش از این، »ماموریت: 
غیرممکن»فال اوت« محصول 201۸ بــا با بازی این بازیگر 7۹1٫1 
میلیون دالر در سراسر جهان فروش کرده بود و به عنوان موفق ترین 

فیلم تام کروز شناخته می  شد.

»آتابای« بــه کارگردانــی و تهیه کنندگی نیکــی کریمی و به 
نویسندگی هادی حجازی فر و نیکی کریمی از روز پنجشنبه ۹ تیر 
)30 ژوئن 2022( در سینما »سالم« در شهر سلیمانیه، در سینما 
»امپایر« در پردیس ســینمایی »فامیلی مول« در شهر اربیل و نیز 
در سینما »دهوک مول« در شهر دهوک در کردستان عراق اکران 
می شــود. از جمله بازیگران این فیلم می توان به هادی حجازی فر، 
سحر دولتشاهی، جواد عزتی، دانیال نوروش، یوسفعلی دریادل، مه لقا 
می نوش، معصومه ربانی نیا و میرمجید حسینی اشاره کرد. این فیلم 
که نخستین  بار در سی وهشتمین جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد 

و نامزد دریافت سیمرغ بلورین در پنج بخش شد.

سیروس مقدم کارگردان مینی سریال »ترور« شد و با مشخص شدن 
کارگردان، این مینی سریال در آستانه  تولید قرار گرفت. پیش تر حمید زرگرنژاد 
به عنوان کارگردان این اثر معرفی شده بود. مینی سریال »ترور« با موضوع 
ترور نافرجام شهید حاج قاسم سلیمانی به تهیه کنندگی حامد عنقا درصدد 
است تا بخشی از جایگاه این شهید را به تصویر درآورد. تاکنون از سوی افراد 
مختلفی اعالم شده که قصد ساخت پروژه های مختلف سینمایی و تلویزیونی 
درباره شهید سلیمانی را دارند ولی تاکنون این پروژه از همه اجرایی تر است.  
سیروس مقدم کارگردان مجموعه سریال »پایتخت«، در کارنامه اش ساخت 
سریال هایی چون »پلیس جوان«، »اغما«، »به سوی افتخار«، »پیامک از دیار 

باقی«، »رستگاران«، »زیر هشت«، »مدینه«، »میکائیل« و »تا ثریا« را دارد.

استاد حمید منوچهری، ضمن تبریک تولد یازده سالگی 
رادیو نمایش و قدردانی از ســال ها فعالیت  شما به عنوان 
کارگردان و گوینده آثار نمایشی در رادیو، می خواستم درباره 
فعالیت رادیو نمایش در این یازده سال و تولید آثار نمایشی در 
80 سال فعالیت رادیو به عنوان یکی از اولین رسانه های جمعی 

کشور توضیح دهید.
آثار نمایشی رادیو به یازده سال فعالیت رادیو نمایش برنمی گردد 
و نمایش در رادیو به اندازه عمر رادیو ســابقه دارد. محمدحســین 
صوفی معاون صدای وقت سازمان صداوسیما بالغ بر 11 سال پیش با 
درخواست من در کنار دیگر همکاران، تاسیس شبکه رادیویی نمایش 
را تصویب کردند و من از تاسیس این رسانه بسیار خوشحال هستم و 
از طرفی خوشحالی من زمانی دوچندان می شود که یکی از بهترین 
مدیرهای سازمان صداوسیما را به عنوان مدیر کل هنرهای نمایشی 

رادیو و رادیو نمایش در اختیار داریم.
محسن سوهانی خوشــبختانه از زمانی که به عنوان مدیر شبکه 
رادیویی نمایش شروع به فعالیت کرده است، توفیقات بسیار زیادی 
برای این شبکه رادیویی و البته هنرهای نمایشی در رادیو فراهم کرده 
است که امیدوار هســتم تا زمانی که توان دارم در خدمت این شبکه 
و جوانان پویا و متخصص آن بمانم و همیشه برای کسانی که در این 
شبکه رادیویی و دیگر شــبکه های رادیو عاشقانه فعالیت می کنند، 

آرزوی موفقیت و سربلندی دارم.
شما یکی از تاثیرگذارترین فعاالن حوزه هنرهای نمایشی 
در رادیو بوده اید و تاثیر به ســزایی در تاسیس این شبکه 
رادیویی داشته اید، در این شــرایط وضعیت رادیو نمایش و 

هنرهای نمایشی را چگونه ترسیم می کنید؟
من که نقشی در رادیو و تاسیس شبکه نمایش نداشته ام و هر چه 
بوده، لطف و رحمت حضرت حق تعالی بر من و دیگر دوســتان بوده 

است. من تاکنون بالغ بر 62 سال اســت که به عنوان گوینده رادیو، 
دوبله و بعضی از مواقع بازیگر در سازمان صداوسیما فعالیت کرده ام، 
اما رادیو برای من عشــق و میدان ارگ خانه اول من است و تا زمانی 
که نفس می کشم عاشق این حرفه، این رسانه و این شبکه رادیویی 
خواهم بود. بارها به دوستان گفته ام که اگر روزی قرار باشد دیگر در 
رادیو فعالیت نداشته باشم، ماهی یک یا دوبار به رادیو خواهم آمد و 
به آن ها سر می زنم و در فضای میدان ارگ و رادیو نفس می کشم. من 
هنوز روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه رادیو می روم که دو روز اول 
هفته تمرین می کنیم و روز دوشــنبه به ضبط نمایش های رادیویی 

می پردازیم و هرگاه در فضای رادیو هستم حس و حال خوبی دارم.

اســتاد، رادیو نمایش و هنرهای نمایشی چه تاثیری در 
ارتباط مخاطب در سال های پیش با شبکه های رادیویی داشته 

و وضعیت این نوع از برنامه  ها در چه سطحی می بینید؟
شبکه  های بسیار مختلفی در حال حاضر در رادیو فعال هستند که 
من با کیفیت خوب یا بد آن  ها کاری ندارم، زیرا معتقد هستم که هر 
کس که در رادیو و به عشق مردم و این رسانه فعالیت می کند، قطعا 
موفق است. رادیو از ابتدا در دو قالب نمایش و اطالع رسانی اخبار با 
مخاطبان خود همراه بود و این نشان دهنده این است که نمایش جزو 
ریشه دارترین شکل های برنامه ســازی در رادیو است. در تمامی این 
سال ها مدیران و برنامه سازان مختلفی تالش کرده اند که بزرگ ترین 
نمایش های روز دنیا را با زبانی شیوا به مخاطبان شبکه های رادیویی 

ارائه کنند.
اجرای نمایش در رادیو برای مــن و هم قطارهای من یک وظیفه 
بود که باید به مرم عزیز کشورمان ارائه می کردیم، من در تمام این 6 
دهه فعالیت در رادیو انجام وظیفه کرده ام. مردم بسیار شریف، خوب 
و هنردوســتی داریم که نمایش  ها را دنبال می کنند و تمام نقدها و 

تشویق  های آن ها برای من و تمام دوســتان من دلنشین و خط راه 
بوده است تا بتوانیم بهترین محتوا را در بهترین فرم و شکل به آ ها ارائه 
دهیم و بدانید که در تمام این سال ها فعالیت در رادیو، جز لذت و عشق 

تجربه دیگری نداشته و ندارم.

آقای منوچهری اگر بخواهید از خاطره ها و تجربه های 6 
دهه فعالیت در رادیو را با مــا در میان بگذارید، چه خاطره و 

تجربه ای را بیان می کنید؟
رادیو همه زندگی من بود و این طور نیست که بگویم فالن خاطره 
یا تجربه برای من شیرین تر بوده است. هر روز و هر ساعت فعالیت در 
رادیو برای من تجربه و خاطره شیرین بود و این جمله اغراق نیست 
که من عاشقانه رادیو و فعالیت در رادیو را دوست داشته و دارم. رادیو 

همه زندگی من بوده و هست.

شما به عنوان کارگردان نمایش های رادیویی رادیو نمایش 
فعالیت می کنید و فعالیت مستمری در رادیو دارید. متاسفانه 
رادیو در ســال 1400 چند گوینده رادیویــی و تلویزیونی 
پیشکسوت مانند احمد گنجی، رفعت هاشم پور و علیرضا 
غفاری را از دســت داد، درباره این دوســتان به ویژه آقای 
احمد گنجی که در رادیو نمایش همکار شما بوده اند، نکته ای 

ندارید؟
هیچ کس ابدی نیست به جز ذات حضرت حق. همه ما فعاالن رادیو 
چند روزی در این خانه و این رسانه بزرگ مهمان هستیم و بعد باید 
این میراث را به دست دیگران بسپاریم، هیچ کس ماندگار نیست، مگر 
محبت و دوستی  ها،.به جوان  ها پیشنهاد می کنم که برای موفقیت، 
خودشان و نزدیکان خود را دوست داشته باشند و عاشقانه به فعالیت 

ادامه دهند.

محمد کفیلی-  82 سال پیش در 4 اردیبهشت 1۳1۹ رادیو برای اولین بار در 
تهران شروع به فعالیت کرد و به دلیل دسترسی شــهروندان تهرانی به امواج 
رادیویی، اولین شبکه ای که در رادیو فعالیت کرد به عنوان رادیو تهران شناخته 
شد و در سال 1۳۳6 رادیو تهران به دلیل گستردگی در استفاده عموم مردم ایران 
به رادیو ایران تغییر نام داد و در ادامه دومین شبکه رادیو باردیگر با نام رادیو تهران 
شروع به فعالیت کرد. حاال پس از هشت دهه فعالیت، رادیو به عنوان قدیمی ترین 
رسانه در ایران 16 شبکه سراسری و تخصصی مانند رادیو ایران، جوان، پیام، تهران، 
سالمت، گفتگو، نمایش، قرآن، ورزش، فرهنگ، آوا، معارف، اقتصاد و ده ها شبکه 
استانی فعالیت می کنند تا بتوانند به نیاز هر سلیقه ای باتوجه به تولید محتوای 
مناسب پاسخ دهند. یکی از شبکه های تخصصی که این روزها به یازده سالگی 
فعالیت خود روی موج های رادیویی رسیده است، شبکه رادیویی نمایش است که 
برای اولین در سال 1۳۹0 آغاز به فعالیت کرد تا به صورت ویژه تر به فعالیت در حوزه  
هنرهای نمایشی در رادیو بپردازد. حمید منوچهری گوینده پیشکسوت رادیو و 
کارگردان نمایش های رادیویی رادیو نمایش به بهانه یازده سالگی رادیو نمایش 

گفتگویی با روزنامه صبا داشت که در ادامه می خوانیم.


