گفتگوی هنری

سعادت سادات جوهري

درخشش مستند راديويي « شکیال» در
هشتمین جشنوارة راديويي اتحاد

سيدقاسم موحد:

مستند شکیال،
بازگو کنندۀ درد و رنج
زن ودختر افغان است

"راديو دري" ،همچون شبكههاي ديگر راديويي در ايران،
ب��ه طور متوالي و به ش��كل هدفمند ،براي مردم ،فعاليت
ميكند.
مخاطبان بسياري در افغانستان ،ايران و ديگر كشورهاي
جهان هر روز منتظر ش��نيدن برنامههاي دلخواهشان در
ش��بكه راديو دري هستند و با اشتياق و عالقه برنامهها را
دنبال ميكنند.
إيراني با استعداد ،خالق و
و
افغانس��تاني
زبانان
فارس��ي
ِ
تحصيلك��رده در كنار هم با عش��ق و صداقت همكاري
ميكنند.
يكي از اين افراد خالق و انديش��مند "سيدقاسم موحد"
اس��ت .او به تازگي توانس��ت با مستند رادیویی" شکیال
" در هش��تمین جش��نواره راديويي اتحاد عنوان برتر اين
جش��نواره را از آن خود كند .به همين مناسبت گفتگوي
كوتاهي با وي داشتهايم كه از نظرتان ميگذرد.
*قدري از خودتان و فعاليتتان بگوييد.
  -تش���کر از مدیران محترم صدا و سیما از معاونت محترم برون
مرزي گرفته تا شبه قاره و رادیو دری .اینجانب سید قاسم موحد،
تبعه افغانس���تان و فارغ التحصیل مقطع فوق لیس���انس روزنامه
نگاری هستم.

 توفیق دارم که از س���ال  1371در خدمت واحد رادیو دری
صدای جمهوری اسالمی ایران مستقر در مشهد مقدس مرکز
خراس���ان رضوی باشم .بنده طی این سنوات با عنوان شغلی
گوینده و مترجم در خدمت رادیو هس���تم و به عنوان تهیه
کننده ،نویس���نده ،گوینده و بازیگر نقشهای نمایشی توفیق
خدمت و کسب تجربه داشته و دارم.
* طي فعاليتي كه در راديو داش��تيد ،توانس��تيد در
هاي راديويي به موفقيتهايي برسيد؟
جشنواره
 -طی این سالها فراز و فرودهای زیادی داشتم .برخی از آنها
در موقعیتهای مختلف مورد قضاوت قرار گرفته و رتبه و ارزش
یابیهايي را در پی داش���ته که از آن جمله می توان به سال
 1373و کس���ب عنوان گوینده برتر درجشنواره صداوسیما
اشاره کرد که جشنوارۀ این سال درزیباکناربرگزار شد و بنده
مفتخر به دریافت لوح تقدیر شدم.
متعاقب آن و درسال  1376ودرهشتمین جشنوارۀ تولیدات
رادیو وتلويزيونهاي مراکز استانها درشیراز ،لوح تقدیر در بخش
تهی���ه کنندگی به اینجانب تعلق گرفت .در همین راس���تا و
درنهمین جشنوارۀ تولیدات رادیویی وتلويزيوني مراکز استانها
در ارومیه (برنامه س���ازوآوازافغان زمین)بنده مقام اول ولوح
تقدیر را ازآن خودکردم.
درهمین جش���نواره لوح افتخاردربخ���ش آهنگ برترراهم
گرفتم .درسال 1384درجشنواره تولیدات رادیویی درتهران
مفتخر به دریافت لوح تقدیر ش���دم (برنامۀ ترکیبی) درسال
 1384در جشنواره سراس���ری برون مرزي برنامه ترکیبی
"جاده جوانی" به تهیه کنندگی اینجانب ،انتخاب ش���د ولوح
افتخار سهم من شد.
دردومین جش���نوارۀ رادیو وتلويزيونهاي کشورهای اسالمی
درتهران ،برنامه صدای خاموش ،تندیس ویژه ولوح تقدیر این
جشنواره را به دست آورد.
* از حضورتان درهفتمين جش��نواره تولیدات رادیو و
تلويزيوني اتحاد بگوييد.
درنهمین جش���نوارۀ رادیو تلويزيونهاي کشورهای اسالمیدر تيرماه ٩٦درمشهد مقدس ،موفق به دریافت تندیس ولوح
افتخار دربخش بهترین مس���تند رادیویی شدم .اینها گوشه
ای از ارزش���یابیهایی بوده ک���ه پیرامون فعالیتها و تجربیات
کاری من در حوزههای مختلف گویندگی ،موس���یقی و تهیه
کنندگی به برکت کار در بس���تر مساعد و مناسب رادیو دری
اتفاق افتاده است.
از ای���ن بابت می توان گفت که در رادیو دری همکاران موفق
بسیاری وجود دارند که هر یک به نوبه خود توانستهاند سهم
بس���زايي در توفیقات رادیو داشته باشند .رادیو دری با چهار
جريان قابل
ده���ه فعالیت اکنون ب���ه گنجینه ای از تجربه و
ِ
قبولي تبدیل شده است و همکاران موفق زیادی را به جامعۀ
رسانه معرفي كرده است.
امس���ال برگزاری نهمین اجالس مجم���ع عمومی رادیو و
تلویزیونهای اسالمی در مشهد و متعاقب آن هفتمين جشنواره
ی تولی���دات رادیو و تلويزيوني اتحاد که پذیرای بالغ بر 500
اثر از بیش از  200مؤسسه و رسانۀ سطح دنیای اسالم بود،
فرصت���ی را فراهم کرد که رادیو دری هم اثری از اينجانب به
نام شکیال را به این جشنواره ارسال کند.
مستند رادیویی شکیال توانست نظر داوران هشتمین جشنوارۀ
اتحاد را جلب کند و به عنوان مس���تند برتر رادیویی انتخاب
شود.
*ممكن است قدري ازفضاي مستند شكيال بگوييد؟
 -در این باره باید بگویم مستند (شکیال) برگرفته ازنام دختری
اس���ت به همین نام که متأثر از فضای برخي رسم و رسومات
جامعه و نگاههای سنتی است که به زنان تعميم داده ميشود
و شخصيت اصلي مستند در مسیر زندگی و زیر فشار مشکالت
به خودسوزی روی می آورد.
 دراین مس���تند فیچر ضمن گفتگو با قربانی دربیمارستانی
اي از درد و رنج زنان ودختران افغان به تصویر
درهرات گوشه
کشیده شده است .مستند شکیال بازگو کننده درد و رنج زن
و دختر افغان است.

عدالت و لطف خدا
زنى به حضور حضرت داوود (ع) آمد و
گفت :اى پیامبر خدا پروردگار تو ظالم
است یا عادل؟
داوود (ع) فرمود :خداوند عادلى است
که هرگز ظلم نمى کند.
س������پس فرمود :مگر چه حادثه اى براى
تو رخ داده اس������ت که این سؤال را
مى کنى؟
زن گفت :من بیوه زن هس������تم و سه
دختر دارم ،با دستم ریسندگى مى کنم،
دیروز شال بافته خود را در میان پارچه
اى گذاش������ته بودم و به طرف بازار مى
بردم تا بفروش������م و با پول آن غذاى
کودکانم را تهیه سازم  ،ناگهان پرنده اى
آمد و آن پارچه را از دستم ربود و برد و
تهیدست و محزون ماندم و چیزى ندارم
که معاش کودکانم را تأمین نمایم .
هنوز سخن زن تمام نشده بود که ...
در خان������ه داوود (ع) را زدند  ،حضرت
اجازه وارد شدن به خانه را داد  ،ناگهان
ده نف������ر تاجر به حضور داوود (ع) آمدند
و هر کدام صد دینار (جمعا ً هزار دینار)
نزد آن حضرت گذاردند و عرض کردند:
این پولها را به مستحقش بدهید .حضرت
داوود (ع) از آنها پرس������ید  :علت این
که شما دسته جمعى این مبلغ را به اینجا
آورده اید چیس������ت ؟ عرض کردند :ما
س������وار کشتى بودیم  ،طوفانى برخاست
 ،کشتى آسیب دید و نزدیک بود غرق
گردد و همه ما به هالکت برسیم  ،ناگهان
پرنده اى دیدیم  ،پارچه سرخ بسته اى
به سوى ما انداخت  ،آن را گشودیم ،
در آن شال بافته دیدیم  ،به وسیله آن
مورد آسیب دیده کشتى را محکم بستیم
و کشتى بى خطر گردید و سپس طوفان
آرام شد و به ساحل رسیدیم و ما هنگام
خط������ر نذر کردیم که اگر نجات یابیم هر
کدام صد دینار ،بپردازیم و اکنون این
مبلغ را که هزار دینار از ده نفر ماست
به حضورت آورده ایم تا هر که را بخواهى
 ،به او صدقه بدهى.
حضرت داوود (ع) به زن متوجه ش������د و
به او فرمود  :پروردگار تو در دریا براى
تو هدیه مى فرستد ،ولى تو او را ظالم
مى خوانى ؟ س������پس هزار دینار را به
آن زن داد و فرم������ود  :این پول را در
تأمی������ن معاش کودکانت مصرف کن ،
خداون������د به حال و روزگار تو  ،آگاهتر از
دیگران است.
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