* يك مجري بايد دانش و اطالعات بااليي داش��ته باشد و
اين به شرط داشتن مطالعات زياد است ،شما چقدر مطالعه
ميكنيد؟
** خب البته با ورود فضاي مجازي كه در واقع فضاي حقيقي است
مطالعات س���طحش پايين نيامده و من اين را قبول ندارم كه سطح
مطالعات پايين آمده .ببينيد من كتابي را در فضاي مجازي موبايلم
دارم و از طري���ق موبايلم كتاب ميخوانم و مطالعه ميكنم .پس من
كنم اطالعاتم به روز باشد ،به
ام پايين نيامده و س���عي مي
مطالعه
هنگام باشد.
* بيشتر چه نوع كتابهايي ميخوانيد؟
** خب ،بيشتر ادبي مثل كليله و دمنه ،منشات قائم مقام فراهاني
مندم چون خيلي دوست دارم به بيان
به بوستان و گلس���تان عالقه
ها و بوستان و گلستان درس���ت بيان كردن را به آدم
درس���ت واژه
ً
ميآموزدكه مثال درون را درون نگويم عطر را عطر نگويم چونين را
چنين و چنان نگويم و واژههايي از اين دس���ت ،واژههايي كه مردم
بپس���ندند و خورند ادبيات زندگي مردم باشد .من به شعور مردم
گذارم به اين خاطر اص ً
هايي
ال دوست ندارم از واژه
خيلي احترام مي
مثل تريپ زدم ،گير دادم ،درپيت و ...استفاده كنم .من دوست دارم
هايي اس���تفاده كنم كه از جنس حاكم است از جنس مردان
از واژه
هاي وارداتي با ادبيات و فرهنگ
ادبي سرزمينم اس���ت .من با واژه
وارداتي با پوشش وارداتي هم مخالفم من كشورم اينقدر غني است
هاي خودم
نياز است كه از همين داشته
و اينقدر س���رمايه دارد و بي
ميتوانم گلستان و بوس���تان خلق بكنم مث ً
ال چرا من بايد از گفتن
كلمه حس از س���نت استفاده كنم و  ...خوب نيست يك ايراني همه
چيزش وارداتي باش���د ما ايراني هستيم و از همه چيز غني هستيم.
پس بايد به عنوان يك ايراني از تماميت كشورمان دفاع كنيم.
* به نظر ش��ما چرا بيشتر مجريان اين را رعايت نميكنند و
هاي التين و بيگانه استفاده ميكنند؟
مرتب از واژه
** نميدانم علت چيس���ت ش���ايد به خاطر اين كه فكر ميكنند
پسندد التبه مجري نبايد فكر كند كه مخاطبش
مخاطب اين را مي
خاص است بايد فكر كند مخاطبش اقشار مختلف جامعه است بارها
رس���انه ملي تالش كرد كه به جاي كلمه اس ام اس واژه پيامك را
جايگزين كند و پيامك موفق ش���د كه پيامك باشد ولي متاسفانه
كنند و اين
بينم هم���كاران از واژه اس ام اس ياد مي
هنوز من مي
خيلي بد است.
* خب مديران شبكه بايد سختگيري و گوشزد كنند؟
** اين شده و مديران بارها جدي تذكر دادن ولي متاسفانه گوش
دهند.
نمي
توانند آنها را ممنوع كارشان كنند؟
* مي
ـ خب ،اين هم انجام ش���ده ببينيد به نظ���رم يك نوع ناعدالتي در
رس���انه ملي است .يك نوع تبعيض وجود دارد .مجرياني هستند كه
از يك پش���توانه محكمي برخوردارند .مجرياني كه االن در شبكه
يك صبح برنامه اجرا ميكنند يا در ش���بكههاي ديگر كسي نيست
كه به اين دوستان تذكر بدهد دوس���تاني هستند كه ليوان آب را

پاش���ند .دوستاني هستند كه با ميهمان
به صورت ميهمان برنامه مي
هاي غيررسانهاي ميكنند و واژههاي بسيار نا مأنوس
برنامه شوخي
گويند و متأس���فانه مديران مربوطه خيلي برخورد جدي با آنها
مي
دانم .من صادقانه ميخواهم عرض كنم كه
ندارند و دليلش را هم نمي
بسياري از مجريان كار بلد كار كشته و خوش سخن درجه يك هستند
كه متأس���فانه االن آنتن ندارند و خانهنشين شدند اما مجريان جوان
تازه نوآمده از سفر كه اطالعات كافي و دانش ندارند فقط يك آناتومي
جذاب و پُز رسانهاي دارند و يكس���ري حركات جذاب جوانگرايانه
خواهم
دارندكه بس���يار هم حمايت ميش���وند .من از همين جا مي
نگري در رأس كارشان
خواهش كنم از مسئولين صداوسيما كه شايسته
باشد ضمن اينكه رياست محترم سازمان دكتر علي عسگري به شدت به
كنند .انشاءاهلل محقق شود.
اين موضوع دارند توجه مي
* كدام مجريان را ميپسنديد و از نظر اجرا قبولشان داريد؟
** جعفر خسروي ،محمدرضا حسينيان ،محمدرضا شهيديفر ،هرمز
شجاعيمهر ،خانم قهرماني ،خانم گيتي خامنه ،ژاله علو و...
* چه تصميمي براي آينده خود داريد؟
** تصميم دارم زنده باش���م و زندگي كنم .دلم ميخواهد بيشتر به
ام ،به پسرم «سعيد» و همسر بسيار وفادارم توجه كنم .تصميم
خانواده
تر باشم و اي اثر
دارم در س���ال جديد اگر خدا بخواهد بيشتر نمايان
هايش را بچينم و
پختگي و تجربه اندكي كه كس���ب ك���ردم را ميوه
اش را ببينم دوست دارم در سال جديد حيات رسانهاي من بيشتر
ثمره
باشد و طراوت بيشتري داشته باشد.
* دغدغه شما چيست؟
** دغدغه من االن همين تبعيض در رسانه ملي است بين مجرياني
كه كار رسانهاي را بلند نيس���تند و مجرياني كه كار رسانه را بلدند و
گويندگي را ميشناسند تكنيكال عمل ميكنند و اگر چه رسانه ملي
به س���مت جوانگرايي رفته ولي بهتر است كه من محمد اسكندري
فراموش نش���وم .دغدغه اجتماعي من گرههاي اقتصادي جامعه من
است و فرهنگي ،دلم مي خواهد مردم كشورم گذشته و تمدن ديرينه
خودش���ان كه با اس�ل�ام گره خورده بازآفريني كند و يك بار ديگر
تر باشند؛ مردم را درك
خودمان را پيدا و باور كنيم و مسئولين هم مردمي
كنم سفره مردم پُر از نان و لبخند و معنويت باشد.
كنند و دعا مي
* موهاي جلويس��رتان كم ش��ده آيا به خاطر سختي كار
اجراست؟
** خب ،من تا چشم كار ميكند پيشاني بلندم(ميخندد) از ابتدا هم
همين طور بودم موهاي من خيلي كم ريخته ولي استرس در كارم و
اضطراب فراوان اس���ت كسي نميتواند بگويد كه مث ً
ال بعد از  20سال
اس���ترس ندارم اص ً
ال اينطور نيست حساسيت رسانهاي وجود خطوط
قرمز رسانهاي در كشور ما است يعني بايد خيلي حواسمان جمع باشد
كه چه ميگوييم و از چه واژههايي استفاده ميكنيم .خدا ميداند كه
ساز ستون فقراتم درد
من براي گفتن يك جمله حس���اس سرنوشت
گيرد .به خاطر اينكه بايد بفهمم و مطمئن باش���م كه چيزي را كه
مي
دارم به مردم ميگويم ارزش شنيدن دارد و مهم است.
* شاخصترين تجربهاي كه در كار و زندگي بهدست آورديد
چيست؟
** مردمي تر شدم و آموختم كه از مردم كشورم فاصله نگيرم.
* دوست داريد چه چيزي از شما به يادگار بماند؟
** دوس���ت دارم خاطرات حضورم در رسانه ملي را به صورت كتاب
هايي كه
كنم به خاطر فراز و فرود و پستي و بلندي
بنويسم و فكر مي
در اين سالها گذراندم و بسيار سختي كشيدم آموزنده هم باشد
* آرزويتان چيست؟
ام و عاقبت بخيري فرزندم .آرزوي ديگرم اين
** س�ل�امتي خانواده
است كه مردم كشورم لبخند بر لب داشته باشند و غم و غصه نداشته
باشند و آرزو ميكنم پدري شرمنده زن و بچهاش نباشد
* چه پيامي براي جوانها داريد؟
** از جوانهاي عزيز ميخواهم خودش���ان را باور كنند و اعتماد به
نفس داشته باشند .ميدان را خالي نكنند و خودشان را جدي بگيرند
هر جوان ايراني مثل يك پرچم زيباي كش���ور ماس���ت كه وقتي باد
آيد پس جوان ايراني نبايد ساكن باشد بايد به
وزد به حركت در مي
مي
حركت در بيايد و جوش و خروش داشته باشد.
* پايان؟
يك جان چه بُود صدجان َمني
** در َمن ب ِدمي َمن زنده شوم
مردم كشورم جان من هستند هميشه باشند
اين گفتگو چون از دل برآمد بردل نشيند

هر جا که هنر طبابت مورد عالقه
باشد ،در آنجا عالقه به انسانیت
نیز وجود دارد.
بقراط

برای نقاشی کردن ،باید چشمانت
را ببندی و آواز بخوانی.
پابلو پیکاسو

همانطور که با استفاده از آینه ای
شیشه ای چهرۀ خود را می بینی،
با استفاده از آثار هنری نیز روح و
جان خود را می بینی.
جرج برنارد شاو
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