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مريم رضازاده

عکسه�اي خاطره انگيزي را به همراه داش�ت .عکس هايي از هنرمندان س�الهاي دور راديو .از
آدمهايي که عاشقانه پشت ميکروفون نشستند و اگرچه مردم فقط صدايشان را ميشناختند اما
بخشی از زندگی مردم با کار و فعالیت آنها گره خورده بود .يکي يکي نام هايشان را ميآورد و اينکه
هر کدام چه هنري داشتند .اکثر آنها تقريب ًا به ديار باقي شتافته بودند؛ اين اواخر هم يکي ديگر از
همکارانش نعمت رئوفي را از دست داده بود و زمانش را طوري تنطيم کرده بود که بعد از گفتوگو

بي�ش از ني�م ق�رن تجرب�ه
فعالي�ت در رادی�و داري�د و
بس�ياري از نامهاي ش�ناخته
ش�ده دراين عرصه بهواس�طه
ش�ما قدم به راديو گذاش�تند.
براي م�ا از ورودتان ب�ه راديو
بگوييد.
س��ال  1336با راهنمايي برادر
بزرگترم که مهندس ارتباطات بود،
در کنک��ور راديو ش��رکت کردم و
معدل خوبي آوردم .قبل از اينکه به
راديو بروم با اين رسانه آشنا بودم.
آن زمان همه خانهها برق نداشت؛
بيش از  60س��ال پي��ش در محله
مان در چهارراه س��يدعلي ،خيابان
س��عدي ،يک مغازه قصابي بود که
صاحبش راديو داش��ت و ما هم هر
شب وقتي پخش موسيقيها شروع
ميشد ،به قصابي ميرفتيم و راديو
گوش ميکرديم.
م��ن تقريباً همه موس��يقيها را
ياد گرفته ب��ودم .بنابراين وقتي در
کنکور راديو ش��رکت کردم با راديو
و برنام��ه هايش آش��نا بودم ،حتي
بعضي وقتها ميتوانستم تعدادي
از آهنگها را بخوانم.
وقتي قس��مت ش��فاهي کنکور
راديو برگزار شد ،خدا رحمت کند،
پاشا سميعي آن موقع رئيس راديو
ب��ود .در س��ال  1336به من گفت
تو که با راديو آش��نا هستي از کجا
ي��اد گرفتي؟ من هم گفتم ،راديو و
موس��يقي را دوست دارم .آن زمان
آکاردئ��ون ميزدم ،گفتم س��از هم
ميزن��م و به همين دلي��ل با راديو
زياد غريبه نيس��تم .به من گفت تو
قب��ول و موفق ميش��وي.آن زمان
کسي نميدانست تهيه کنندگي و
برنامهسازي براي راديو يعني چه؟
ما نخس��تين گروهي بوديم که اين
کار را شروع کرديم .کم کم مشغول
به کار شديم .برايمان کالس هايي
در خبرگ��زاري پ��ارس برپا کردند.
خبرگ��زاري پارس آن زم��ان کنار
راديو در مي��دان ارگ بود .خاطرم
هس��ت خانم فروزنده اربابي و آقاي
ماني از همدورهای هايم بودند .آن
زم��ان دس��تيارفردي ش��دم به نام
آقاي فريبرز اميرابراهيمي که اآلن
در امريکا زندگ��ي ميکند .او براي
من در راديو زحمت زيادي کشيد.
آن زمان راديو برنامهاي داش��ت به
نام جاني دالر .به من گفت برو يک
آرم براي اين برنامه بساز.
آن آرم را در شوراي برنامههاي
آن زمان پخش کرد و گفت ببينيد
اي��ن جوان ک��ه تازه س��ه م��اه از
ورودش به رادي��و ميگذرد ،چقدر
ذوق و استعداد دارد .من واقعاً ذوق
داش��تم .روحيه ورزشکاري داشتم
و ب��ه همين دليل س��ريع کارها را
انج��ام م��يدادم .آن زمان روزي 5
تومان دستمزد ميگرفتم .از اولين
برنامه هايي که س��اختم «راديو در
 24ساعت آينده» بود .يعني برنامه
هايي که قرار بود روز آينده از راديو
پخ��ش ش��ود را گ��وش ميکردم،
تيترهاي��ش را مينوش��تم .خ��دا
رحم��ت کند خانم کوک��ب پرنيان
را ک��ه آن برنامه را اج��را ميکرد.
ک��م ک��م در رادي��و و کارم به قول
معروف جا افتادم .اين طور نبود که
س��ريع پلههاي ترق��ي را طي کنم.
اين کار اس��تعداد و عالقه را با هم
ميخواهد .کساني که اين ويژگيها
را داشتند در راديو ماندند .بسياري
از افرادي که در کنکور راديو قبول
ش��دند ،رفتند .مث ً
ال همشاگردياي
بهنام مقدم داش��تم که رتبه خوبي
هم در کنکور داش��ت .مأموريتي به
اهواز داش��تم که او را ديدم .داديار
دادگستري اهواز ش��ده بود .گفتم
چرا از راديو رفتي ،گفت من به درد
آن کار نميخوردم.
با عش��ق و عالق��ه کارم را ادامه
دادم تا اينکه بزرگترين و پرشنونده
تري��ن برنامه راديو يعني «ش��ما و
راديو» را که تازه ش��کل گرفته بود
به من محول کردند.
س��الهاي  38 ،37ب��ود .مردم
با «ش��ما و راديو» جمعه ش��ان را
ميگذراندن��د ،چون آن زمان هنوز
تلويزي��ون جای��گاه ام��روزیاش را
نداشت.
موفقيت اي��ن برنامه ب��ه جايي
رس��يد که ديگر برنامهه��اي راديو
نيز تحتالش��عاع راديو قرار گرفت.
ضمناً بس��ياري از هنرمندان راديو
از همين برنامه به شهرت رسيدند.
طبق قانوني هم که در راديو داشتيم
آهنگهاي جديد ابتدا بايد در شما
و راديو پخش ميش��د و سپس در

بهموقع به مراسم ختم او برسد .شاهرخ نادري خاطرههاي بسياري دارد ،از سال هايي که راديو ،رسانه
بيرقيبي بود و مردم هم رفيقش .از جام جم ،از ميدان ارگ ،از تهران آن س�الهاي دور .از «راديو
دريا» و خاطراتي که براي مخاطبان قديمي اين رسانه ساخت .او از قديمي ترين تهيه کنندههاي
راديوست که با بسياري از هنرمندان قديمي همکاري داشته است .يکي از آخرين روزهاي پاييز پاي
توگو نميگنجد.
صحبتها و خاطراتش نشستيم .خاطراتي که مسلم ًا تمام آنها در اين گف 

شاهرخ نادري در گفتوگو با <ایران> از گذشته راديو میگوید

رادیو ،سرنوشت من بود
برنامههاي ديگر .البته استثناهايي
هم وجود داش��ت مث� ً
لا از يکي از
نوابغ آهنگس��ازي اين کشور يعني
مرحوم همايون خرم ،موس��يقياي
با ش��عر معيني کرمانشاهي که به
تازگي به رحمت ايزدي پيوس��ت،
سه بار پخش ش��د .برخي کارهاي
خيلي خوب يک بار در شما و راديو
و يکبار ه��م در برنام��ه بعدازظهر
پخش ميشد.
وقت��ي برنام��هاي در قلب مردم
رسوخ کند و همراه با فکر و نوآوري
باش��د ،زود طرفدار پي��دا ميکند.
خيل��ي از برنامهه��ا ه��م بودند که
سقوط کردند.
آن زم��ان ن��ه م��ن ،بلک��ه همه
عوام��ل راديو باعث پيش��رفت اين
رسانه شدند .س��ال  50که راديو با
تلويزي��ون ادغام ش��د ،آقاي قطبي
رئي��س رادي��و تلويزي��ون خودش
افراد را انتخاب میکرد .بسياري از
هنرمندان شما و راديو به تلويزيون
منتقل ش��دند تا تلويزي��ون پربارتر
ش��ود .آقايي به نام دکتر سام وزير
اطالعات و جهانگردي شد و با يک
تبصره که به مجلس ش��وراي ملي
برد ،راديو با تلويزيون ادغام شد.
ي��ادي ميکن��م از نص��رت اهلل
معينيان که باني تش��کيل راديوي
مدرن در اين کشور است .او اآلن در
قيد حيات اس��ت و دوران کهولتش
را ميگذراند.
يکبار با مهدي س��هيلي يکي از
همکارانم اختالف سليقه پيدا کردم
و در دادگاه اداري محکوم و به اهواز
تبعيد شدم .آقاي معينيان در غياب
من درخواس��ت تجديدنظر داد10 ،
روز نش��د ،تلگ��راف آمد ک��ه فورا
برگرد .در صورتي که ميتوانس��ت
اهميتي ندهد .زندگي من اين بود،
سرنوشت من اين بود و خدا را شکر
ميکنم.
رادي�و در آن س�الهايي که
اشاره کرديد ،به رشد و بالندگي
بس�يار خوبي رس�يد .شما هم
ب�ه فعاليتتان ادام�ه داديد تا
پيروزي انقالب اسالمي .چطور
شد که ديگر فعاليت نکرديد؟
بع��د از انق�لاب يک قن��ادي در
خيابان وليعصر باز کردم .پشت مغازه
يک محوطه بس��يار زيبايي داشتم
که دوستان و همکاران قديمي آنجا
دور هم جمع ميشدند و ديدار تازه
ميکردند البته اآلن بس��ياري از آن
دوستان فوت کردهاند .خدا را شکر
ميکنم توانستم اين دوستان را دور
هم جمع کنم.

در اين م��دت ح��دود  45نفر از
اي��ن هنرمندان قديم��ي را با توجه
به شأنش��ان ب��ه خاک س��پردم .از
آقاي کرباسچي شهردار وقت تهران
سپاس��گزارم ک��ه س��ال  72قطع��ه
هنرمن��دان را در اختيار من و آقاي
تجويدي و آقاي گرمسيري قرار داد.
قبل از آن همکارانمان بهصورت
پراکن��ده در بهش��ت زه��را(س) و
امامزاده طاهر(ع) به خاک س��پرده
ميش��دند .س��الها پيش که آقاي
بنان را به امام��زاده طاهر (ع) برده
بوديم ،آنجا يک گورس��تان متروکه
ب��ود .کم کم گورس��تان هنرمندان
شد و نامش را گذاش��تيم گلستان
هنرمن��دان .ح��دود  33هنرمند را
آنج��ا دف��ن کرديم ت��ا اينکه قطعه
هنرمن��دان در اختيارم��ان ق��رار
گرفت .ما گواهي هنرمندان قديمي
را صادر ميکرديم و وزارت ارش��اد
هم خ��ودش هنرمن��دان جديد را
ميشناخت .اولين کسي که در سال
 72در قطع��ه هنرمن��دان به خاک
سپرده شد ،پسر ملک الشعراي بهار
دکت��ر مهرداد بهار ب��ود .بعد از آن
رقيه چهره آزاد و نفر س��وم محمد
تجوي��دي مينياتوريس��ت معروف
ب��رادر عل��ي تجويدي ب��ود .قطعه
هنرمندان آن زم��ان بيابان بود اما
االن يک قطعه ديدني است.
از س��ؤال شما دور نش��ويم .اگر
پيش��نهاد خوب��ي باش��د م��ن کار
ميکن��م .جام جم خانه من اس��ت.
مث ً
ال دو سه سال پيش براي برنامه
«در آيينه زمان» از من دعوت شد.
ي��ک برنامه  100قس��متي بود که
روي آنتن رفت.
خاطرم هست قبل از شروع اين
برنامه يک جلسه س��خنراني برايم
در آمفي تئاتر راديو گذاشتند.
برگرديم به  40س�ال قبل .از
شکلگيري راديو دريا برايمان
بگويي�د .آن زمان چه ضرورتي
براي راهاندازي چنين راديويي
احساس کرديد؟
آن زمان سه تا جاده براي شمال
داش��تيم ،هراز و چالوس و رش��ت.
س��يل جمعيت در اي��ام تعطيالت
ب��راي کنار دري��ا ميرف��ت اما آن
جمعي��ت هيچ راهنمايي نداش��ت.
اقتب��اس اين کار از ت��ورج فرازمند
بود .راديويي در پراگ وجود داشت
که کش��تيها را هدايت ميکرد .از
آن راديو ايده «راديو دريا» ش��کل
گرفت.
 8سال سرپرس��ت و مدير راديو
دريا بودم .راديويي که خدا را شکر

موف��ق عمل کرد .مي��زان موفقيت
يک رس��انه را از ميزان آگهي هايي
که جذب ميکند ،ميشود ،متوجه
ش��د و اين اتفاق ب��راي راديو دريا
افت��اد .هنرمندان��ي مث��ل منوچهر
نوذري،ژاله علو و ...چراغ راديو دريا
بودند.
خاط��رهاي از مرح��وم ن��وذري
برايت��ان بگوي��م .در رامس��رهتلي
افتتاح ش��د و يکي از مس��ئولينش
پيش من آم��د و گفت ميخواهيم
آقاي نوذري براي سه شب در هفته
در هتلمان برنامه اجرا کند.
گفتم او هنرمند معروفی اس��ت
با دس��تمزد باال .دستمزدش شبي
3هزار تومان است3 .هزار تومان آن
زمان پول زيادي بود .گفت ميروم
به رئيس��م بگويم .رفت و فرداي آن
روز آم��د و گف��ت قبول اس��ت .آن
زم��ان هفتهاي 9هزار تومان نوذري
دس��تمزد ميگرفت .همه همکارانم
در آن س��الها هنرمن��دان بزرگي
بودن��د ول��ي منوچهر ن��وذري مرد
بيجانشين است.
ق��رارداد آن برنامه را بس��تيم و
فقط به ن��وذري گفتم کار مرا لنگ
نگذار و انصافاً هم او خوشقول بود.
يک ماش��ين با راننده براي رفت و
آمدش در اختيار گذاشتم.
خاطرم هس��ت اولين شبي که
در آن هت��ل برنامه اجرا کرد ،صبح
که همديگر را ديديم گفت شاهرخ
س��رت را باال بگير .تمام کساني که
براي افتتاح اي��ن هتل آمده بودند
از اف��راد رده باالي کش��ور بودند و
برايش��ان برنامه خوبي اجرا کردم.
هم��ان روز ديديم که ي��ک آقايي
آمد سر ميز من و نوذري .گفت من
برنامه ديشب آقاي نوذري را ديدم
چ��ون دوستش��ان دارم خواس��تم
بگويم به اين رانن��ده بگوييد ديگر
نيايد خودم از ف��ردا ميآيم دنبال
آقاي نوذري.
راديو در آن س�الها رس�انه
فراگير بود .به نظرتان چه شده
ک�ه رادي�و در ح�ال حاضر در
کشور ما به يک رسانه تصادفي
تبديل شده است؟
به هر حال ب��راي موفقيت يک
پ��روژه کاري ،بايد عواملي دس��ت
به دس��ت هم بدهند ت��ا اين اتفاق
بيفتد .مث ً
ال سال  58به من گفتند
دوباره بيا و کار کن .گفتم بگذاريد
ي��ک خاطره خ��وب در ذهن مردم
بماند چرا ک��ه در آن مقطع زماني
احساس کردم همه آن فاکتورها و
عوامل موفقيت را در اختيار ندارم.

فرستنده راديو دريا  20کيلووات
بود يعني فقط س��واحل را پوشش
ميداد ولي بُرد ما در ش��ب وسيع
تر ميشد بهطوري که از آبادان هم
شنونده داشتيم .چرا چنين اتفاقي
ميافت��اد؟ چون يک گروه حرفهاي
و صميمي داشتيم و مردم برايمان
مهم بودند .بس��ياري از سوژههاي
برنامه را از مردم ميگرفتيم.
اشاره کرديد که ورود به راديو
از طريق کنکور امکانپذير بود.
بسياري از افرادي که رتبههاي
برتر کنکور را کسب کردند ،به

 8سال سرپرست و
مدي�ر رادي�و دري�ا
بودم .راديوي�ي که خدا را
ش�کر موف�ق عم�ل ک�رد.
ميزان موفقيت يک رسانه
را از ميزان آگهي هايي که
ج�ذب ميکن�د ،ميش�ود،
متوج�ه ش�د و اي�ن اتفاق
ب�راي رادي�و دري�ا افت�اد.
هنرمندان�ي مث�ل منوچهر
ن�وذري،ژاله علو و ...چراغ
راديو دريا بودند

رادي�و آمدند .ب�ه نظرتان يک
برنامه س�از خوب راديو شدن
چقدرش به آموزش ربط دارد و
چقدرش به استعداد و توانايي
آن فرد؟
کنک��ور پل��ه اول اس��ت .بعد از
آن باي��د دورهه��اي تخصص��ي را
گذراند .خاط��رم هس��ت ،ادارهاي
به نام آموزش و س��نجش داشتيم
که کنکور رادي��و را برگزار ميکرد.
ش��اگردي داش��تم ک��ه در بح��ث
تئ��وري نمرات خوبي داش��ت ولي
در کار عمل��ي چن��دان موفق نبود.
ميگفت دس��تپاچه ميش��وم .او را
ميب��ردم اس��توديو و ميديدم که
نميتوان��د کار کند ام��ا به مرور به
کار مس��لط شد .مورد برعکسش را
هم داشتيم.
کس��اني بودند ک��ه در کارهاي
عملي بس��يار موفق بودن��د اما در
تئ��وري ضعيف عمل ميکردند .آن
زمان تمام کساني که ميخواستند
وارد راديو ش��وند بايد از چند فيلتر
رد ميش��دند؛ اولين مورد آموزش
ب��ود .بع��د نب��وغ و ذوق کاري.
بس��ياري خميره اين کار را ندارند
و بايد تالش ميشد تا اين موضوع
تش��خيص داده ش��ود .راديو عشق
ميخواه��د چ��را که کاري اس��ت
تمام وقت .ش��ما وقتي کارتان تمام

ما زمان�ي در کارمان
رش�د کردي�م ک�ه
تلويزيون نبود ،آن زمان هنوز
«راديو تهران» هم تأسيس
نش�ده بود ،فقط ي�ک راديو
اي�ران داش�تيم .ب�ا حضور
هنرمندان مستعد ،راديو بال
و پ�ر گرف�ت و اين رس�انه
پربار شد

ميش��ود ک��ه برنامه ت��ان پخش و
تمام شده باشد .همه اين فاکتورها
يعني آموزش و استعداد و پشتکار
براي يک برنامه س��از خوب شدن
الزم است.
کار در راديو بس�يار س�خت
است اما سالهاست که موضوع
اختالف دس�تمزدها در راديو و
تلويزيون بر س�ر زبان هاست.
آيا زمان فعاليت ش�ما هم اين
اختلاف دس�تمزدها وج�ود
داشت و با دستمزد راديو چرخ
زندگي تان ميچرخيد؟
آن زم��ان هم چني��ن موضوعي
بود .من با  13س��ال سابقه کار در
راديو به تلويزي��ون رفتم اما همان
زمان هم با کس��ي که مث ً
ال  2سال
از آمدنش به تلويزيون ميگذشت،
اختالف حقوقي کمی داشتم؛ علي
رغم اينک��ه کار در راديو به مراتب
س��خت ت��ر از تلويزيون ب��ود البته
خوشبختانه کفاف زندگي را ميداد
و م��ا هم راضي بوديم .گذش��ته از
اينکه کار در راديو سخت تر است،
يادمان باشد که کار در راديو عشق
و مقاومت هم ميخواهد.
مث� ً
لا درصد زي��ادي از موفقيت
راديو دريا به هنرمندانش بستگي
داش��ت .اگرچ��ه دور از خان��واده
بودن��د اما با عش��ق کار ميکردند.
هنرمندان رادي��و دريا هر دو هفته
هم عوض ميشدند تا نيروهاي تازه
نفس داشته باشيم.
نمونهاي از اين عشق و مقاومت
را برايتان مث��ال ميزنم .در اولين
س��الگرد راديو دريا ق��رار بود ويژه
برنامه داشته باشيم .فهميدم حسن
گلنراق��ي و انوش��يروان روحان��ي
درمن��زل آقاي��ي بهنام وه��ابزاده
ميهم��ان هس��تند .فکر ک��ردم با
حضور موزيس��ين هاي��ي مثل آنها
حتماً برنامه خوبي خواهيم داشت.
دنبالش��ان رفتم .به مستخدمشان
گفت��م آنها کجا هس��تند گفت در
س��ينماي چالوس .به سينما رفتم.
م��ن را ميش��ناختند .از آپاراتچي
خواس��تم چراغها را روش��ن کند.
گفتم آقاي روحاني ،آقاي گلنراقي
لطفاً فيلم را بعداً ببينيد ،تش��ريف
بياوريد راديو دريا .آنها با من آمدند
و برنامه خوبي را اجرا کرديم .تمام
محليه��ا گل ميفرس��تادند و از
برنامه راضي بودند .در واقع از هيچ،
يک برنامه س��اختيم چرا که فقط
ميدانستم آنها کجا هستند.
در گذش�ته تهي�ه کنندهها
نقش مهم�ي در برنامهس�ازي
داش�تند اما در سالهاي اخير
نقش تهيه کننده کمرنگ شده
است .نظرتان چيست؟
برنامهه��اي راديو باي��د مرکب
باش��د ،يعن��ي برنام��ه هاي��ي که
موس��يقي ،س��خنراني و گفتوگو
داش��ته باش��ند و ...قطعاً تهيه يک
برنامه خوب به تهيهکننده بستگي
دارد.
تهيه کننده و برنامه س��از کسي
اس��ت که مواد اوليه را بگيرد و يک
غذاي خوش��مزه آماده کند .او بايد
تبح��ر و خالقيت داش��ته باش��د و
عوامل را درست انتخاب کند.
م��ن در حال حاضر زي��اد راديو
گوش نميدهم تا نس��بت به نقش
تهي��ه کنندهه��ا و کمرنگ ش��دن
نقشش نظري داشته باشم.
زماني که شما بيشتر فعاليت
ميکرديد ،استفاده از موسيقي
در برنامهس�ازي راديويي رونق
زيادي داش�ت .اتفاق�ي که در
راديو کمرنگ شده است.
هنر اين کشور هيچ زماني مثل
ده��ه  40تا  50در تمام ش��اخهها
رونق نداشته است.
اآلن سالها از آن تاريخ ميگذرد
اما آث��ار هنري آن زم��ان ماندگار
ش��دند ،مث ً
ال بسياري از موسيقيها
را همچنان زيرلب زمزمه ميکنيم.
چه کس��ي ميتوان��د جاي بنان
را بگي��رد .کجا ن��ادر گلچين پيدا
ميش��ود؟ مگ��ر ميت��وان پروي��ز
ياحقي را فراموش کرد يا ميتوانيم
تجويدي را فراموش کنيم.
ما ش��وراي موس��يقي و شعر و
ترانه داش��تيم .دکتر هدايت نيري
سينا رئيسش بود .مث ً
ال شعر مرحوم
معين��ي کرمانش��اهي بايد توس��ط
دکت��ر تأييد ميش��د .افراد ديگري
هم در آن شورا بودند.
دقت و حساس��يت زيادي روي
توليد موس��يقي بود .حتي خاطرم
هس��ت دورهاي در بيرون از راديو،
موس��يقي توليد شد .آهنگسازهاي

مطرح جمع شدند و ترانه سراهايي
مانند تورج نگهبان ترانه نوش��تند
و خوانندهه��اي خ��وب خواندن��د.
موس��يقيها را در اختي��ار م��ن
ميگذاش��تند؛ ي��ا اينک��ه در طول
هفته موسيقيهاي خوب را انتخاب
ميکردي��م که در برنامه روز جمعه
مان پخ��ش کنيم .براي اس��تفاده
از موس��يقي در رادي��و بايد ذوق و
سليقه زيادي به خرج داد تا به دل
مخاطب بنشيند .نام پرويز ياحقي
آمد .بگذاري��د خاط��رهاي برايتان
بگويم .وقتي هتل هيلتون س��اخته
ش��د ،يک��ي از وزيران گفت ش��ما
اس��م هس��تيد ،مردم چهره تان را
نميشناس��ند .گفتند يک کنسرت
بدهيد گفتيم آقاي معينيان معتقد
است که بايد در جمع راديو باشيم.
خالصه اينکه پذيرفتيم که کنسرت
برگ��زار کنيم .س��الهاي 45 ،44
بود .هتل هيلتون تازه ساخته شده
ب��ود و جلوي هتل بيابان بود .هنوز
پارک ملتي در کار نبود.
م��ن گردانن��ده آن کنس��رت
ب��ودم .پرويز ياحق��ي و تعدادي از
خوانن��دگان برنام��ه را اجرا کردند.
همه خوانندگان ،برنامه اجرا کردند
اما وقتي نوبت به ساز پرويز ياحقي
رس��يد ،تمام پنجرهه��اي هتل باز
شدند و ميهمانان خارجي سرشان
را بي��رون آورده بودند که از هنر او
بهرهمند شوند.
پس اين يک رس�م راديويي
است که چهره هنرمندان راديو
شناخته نشود.
آقاي معينيان دلش شور ميزد
و از ما ميخواست مراقب خودمان
باش��يم اما گذش��ته از اينها راديو
خاصيتي دارد که باعث ميش��ود،
يک هنرمن��د ترجيح ده��د کمتر
چهره اش ش��ناخته ش��ود و مردم
بيش��تر ،از صدايش��ان آنه��ا را
ميشناسند .هنوز همان ايده وجود
دارد مگر اينک��ه آن هنرمند راديو
بازيگر هم باشد.
کس�اني که سالها در راديو
فعاليت کردهاند،هميشه با يک
عشق و عالقهاي از اين رسانه
سخن ميگويند .اين عالقه در
کالم ش�ما ه�م پيدا ب�ود .مگر
اين رسانه چه دارد که اين قدر
عاشقش هستيد؟
ما زماني در کارمان رشد کرديم
که تلويزيون نب��ود ،آن زمان هنوز
«راديو تهران» هم تأس��يس نشده
بود ،فقط يک راديو ايران داش��تيم.
با حضور هنرمندان مس��تعد ،راديو
ب��ال و پر گرفت و اين رس��انه پربار
شد.
يادم هس��ت ب��ا منوچهر نوذري
در اصفه��ان بودي��م .رف��ت چيزي
بخ��رد ،نوذري هنوز ک��ه تلويزيون
نرفته بود تا چهره اش را بشناسند،
آن فروش��نده از ص��داي نوذري او
را ش��ناخت .آن زمان راديو بس��يار
فراگير و جذاب بود.
مهدي اخ��وان ثال��ث برنامهاي
براي جوانان توليد ميکرد در حالي
که خودش س��ن و سالي داشت اما
چنان ذوق و فکر خوبي داش��ت که
يک برنامه پرمخاطب توليد ميکرد.
نويس��ندهاي داش��تيم در راديو که
کمي بهانه گرفت و به قول معروف
ناز ک��رد ،گفت ديگر ف�لان برنامه
را نمينويس��م .از آن برنام��ه کنار
گذاش��ته ش��د و نويس��نده ديگري
جايگزين��ش ش��د .آن نويس��نده
داستان بسيار خوبي نوشت و برنامه
بسيار پرمخاطب شد.
در يکي از جلسهها پاداش بسيار
زيادي گرفت .آن زمان هزار تومان
پاداش گرفت.چندان فرد پولداري
نبود .آن جلسه تمام شد و قرار شد
همکار ديگرم را که مسيرش با من
يکي بود برس��انم .ما سوار اتومبيل
خودم��ان ش��ديم و آن نويس��نده
هم س��وار اتومبيل خودش .تقريباً
مس��يرمان يکي بود .همکارمان که
با من بود گفت پشت سرش برويم،
ببينيم با هزار تومان چه ميکند.
رف��ت جايي ک��ه تع��دادي زن
خيابان��ي بودن��د و  10دقيقه بعد
آم��د بي��رون .همکارم��ان کنجکاو
ش��د و پرس وجويي کرد .آن زنها
گفته بودند نفري  100تومان به ما
پول داد ،گفت برويد خانه تان .کل
آن پ��اداش را اينگون��ه خرج کرد.
اي��ن مثاله��ا را زدم که هم ميزان
فراگير بودن رادي��و را بگويم و هم
از س��جاياي اخالق��ي آدمهاي اين
رس��انه .آدمهاي خوبي که با عشق
در اين رسانه فعاليت ميکردند.

