پيامهاي زيادي از اهل سنت داريم و اينها همه نشان ميدهد كه ما
موفقيت نسبي بدست آوريم
توانستيم حداقل تا حدودي
ّ

هاي
آيد كه درونم طوفاني است به خاطر مشكالت و گرفتاري
هايي پيش مي
هستيم و زمان
زندگي .يك وقتهايي عصباني و ناراحت و دلگير ميشوم ولي سعي ميكنم آنرا بروز ندهم و
كنم.
خودم و درونم را مديريت مي
* چه چيزي شما را ناراحت و عصباني ميكند؟
** دروغ ...دروغ گفتنهايي كه متأس���فانه در جامعه ما فراوان رواج پيدا كرده اس���ت .اين
كند مش���كالت مردم است
كند دومين چيزي كه ناراحتم مي
ها خيلي اذيتم مي
دروغ گفتن
توانس���تم
اي بودم و مي
كاش من كاره
كنند و اي
بينند آنها را عنوان مي
كه وقتي من را مي
مشكالتشان را حل كنم .ما مردم خيلي خوبي داريم .يعني مني كه سالهاست بين مردم نفس
ميكشم و با آنها حشر و نشر دارم اين قضيه را خيلي خوب متوجه ميشوم .مردم ما سزاوار
بهترينها هستند و اين اعتقاد قلبي من است اما احساس ميكنم در خيلي موارد آن كرامت
انساني مردم ما حفظ نميشود .و اين مرا ناراحت و عصبي ميكند.
* برنامه «سمت خدا» چند سالي است بطور زنده با اجراي شما روي آنتن ميرود
اين شما را خسته نكرده است؟
** خب ببينيد «س���مت خدا» يك برنامه روتين روزانه است به همين خاطر تا ميآيي به
بيني ظهر ش���ده و ظهر بايد بيايي سر برنامه و اين كار هر روز من است و
خودت بيايي مي
رس���م و اين خودش خود به خود خستگي دارد ولي تمام
به همين خاطر به هيچ كاري نمي
آميز آنها به برنامه از بين ميرود .اينكه
ها با لبخند مخاطب و با پيامهاي محبت
اين خستگي
خيليها پيام ميدهند با تماشاي اين برنامه مسير زندگيشان تغيير كرده و راه را پيدا كردند

من به شخصه خودم براي انسانها و روح و جان آنها ارزش زيادي
قايلم و اين نگاهيست كه ما در برنامه «سمت خدا» داريم كه وقت
مخاطب و روحش و آن چيزي كه به او القا ميكنيم خيليخيلي
ارزشمند است

و بسيار شوق آفرين است و شنيدن اين خبرهاي خوش خستگي را از تن من و عوامل برنامه
بيرون ميكند.
شود .شما فرصت مطالعه
* يك مجري بايد به روز باشد و اين با مطالعه حاصل مي
كردن داريد؟
كن���م مجري بدون مطالعه جرات بكند جلوي دوربين برود .من به ش���خصه
** فكر نمي
ست كه ما در برنامه
ها و روح و جان آنها ارزش زيادي قايلم و اين نگاهي
خودم براي انس���ان
كنيم خيليخيلي
«سمتخدا» داريم كه وقت مخاطب و روحش و آن چيزي كه به او القا مي
كنم كه بايد با مطالعه جلوي دروبين ظاهر شد.
ارزشمند است .به همين خاطر من احساس مي
كارشناسان برنامه هم همين نگاه را دارند و روزي نيست كه بدون مطالعه بيايند سر برنامه و اين
ام با مطالعه بيشتر ،اجرايم بهتر بشود.
شود و هميشه سعي كرده
شامل من هم مي
* شما هر روز به طور زنده برنامه «سمت خدا» را بر روي آنتن تلويزيون داريد .به
عنوان يك مجري بفرماييد چه كار ميكنيد كه براي مردم خستهكننده نشويد؟
** خب ،ببينيد ما ك ً
ال در برنامه س���عي ميكنيم كه با محتوا برنامه را نو و تازه نگه داريم.
معارف اهل بيت سرش���ار از تازگي است .هر روز كه ميگذرد آدم ميتواند طرحي نو و تازه
و بديع از اين درياي معرفت اس���تخراج و آن را عرضه كند .اگر برنامه «س���مت خدا» اين
سالها ماند و مردم ،آن را پسنديدند و همچنان همراهان هستند و هر روز جمعيت خانواده
شود .بخش اعظمش به خاطر نورانيت كالم اهل بيت است.
«سمتخدا» بيشتر و بيشتر مي
بخش���ي هم برميگردد به تنوع مباحث كارشناسان برنامه كه همه اينها در اجراي من تأثير
دارد .من با هر كارشناسي يك جور تعاملي را تعريف كردم .لذا اجراي من در روزهاي مختلف
ممكن است متفاوت باشد .مث ً
ال يك جاهايي صميميت اجراي من بيشتر است .يك جاهايي
شود جاهايي هم جدي بودن اجرا مهم است و اما بخش
هم علمي بودن اجراي من بيشتر مي
اند.
اعظمش لطف مردم است كه هميشه ما را پسنديده و ارتباط برقرار كرده
هيچ وقت بچه براي پدر و مادرش تكراري نميش���ود .هي���چ وقت عمو و برادرزاده تكراري
نميش���وند .وقتي كه درس���ت وارد ش���وي و وقتي كه همه عضو يك خانواده شويم ديگر
خواهد خيل���ي تالش بكني و خودت را به اين طرف و آن طرف بزني .صميمي و صادق
نمي
كه باش���ي تكراري نميشوي .با اين عينك من فكر ميكنم خيلي از مشكالتمان و خيلي از
راهمان را رفتيم .براي من كار خيلي سختي نيست .فقط كافي است كه مخاطب بتواند با تو
همذات پنداري بكند و تو را عضوي از خانواده خودش بداند و صميمي شود.
* نشستن شما در كنار كارشناسان مذهبي چه تاثيري روي رشد دانش اقتصادي
و مذهبي شما داشته؟
** قطعاً تأثير بس���يار زيادي داشته است .احساس���م اين است كه همه ما در طول روز به
ّ
تذكر احتياج داريم .ضمن اينكه من خيلي چيزها را ياد ميگيرم و براي من تازه است تكرار
هايم به من كمك ميكند .آدمي اساساً فراموشكار است .خيلي از آدمها هستند كه
دانس���ته
رود و نياز به يك تذكر و تنبيه دارند و من احساس ميكنم
مسيرشان و راهشان يادشان مي
تمام اين صحبتهايي كه از كارشناس���ان ميشنوم خودش همان تذكر و بيدارباش است و
قطعاً اين در مسير زندگي و در تصميمگيريهاي من خيلي تاثير دارد.
هاي كدام كارشناسان برنامه «سمت خدا» بيشتر
* بدون تعارف بفرماييد صحبت
به دل مينشيند؟
** خب ببينيد هر كدام اين عزيزان ادبيات خاص خودشان را دارند و هر كدامشان مأموريتي
آيند.
بر عهدهشان است كه از عهده آن مأموريت به خوبي دارند بر مي
* نجمالدين شريعتي فكر ميكند در اين دنيا چه رسالتي دارد؟
عنوان نجمالدين شريعتي
** به نظرم مهمترين مسئوليتي كه امروز نجمالدين شريعتي به
دارد عملكردن به دانستههايش اس���ت و اين خيلي من را ميترساند كه از اين مساله يك
ها نشوم و از اين بابت به
هاي دينيام عمل نكنم و تسليم آن
لحظه غافل ش���وم و به دانسته
خ���دا پناه ميبرم كه واقعاً خدا خودش كمك كند كه من بتوانم اين راه را بروم و به آنچه كه
ديگران را به آن توصيه ميكنم عمل كنم.
* حاال بفرماييد چقدر تسليم (بهمفهوم ديني آن) هستيد؟
** خب بدون تسليم كه نميشود .آدمهايي كه تسليم نباشند سركش هستند آدمهايي كه
توانم بگويم
كنم كه تسليم باشم نمي
خورند ،دارم تمرين مي
س���ركش هستند زود زمين مي
كه من تسليم محض هستم ولي هر لحظه و هر روز دارم تمرين ميكنم.
* فكر ميكنيد برنامه «سمت خدا» چقدر براي بيننده مفيد بوده؟
**بهتر است اين سئوال را از مخاطبين بپرسيد .اما به نظر من خيلي زياد توانسته مفيد باشد
ها كه آنرا دنبال كنند .اين
اي مفيد نباشد نه ما انگيزه داريم نه بيننده
چون مطمئناً اگر برنامه
برنامه حتماً مفيد بوده كه چندين س���ال است هر روز روي آنتن تلويزيون حيات پيدا كرده.
خدا را شكر ما هم مخاطب داخلي داريم و هم مخاطب در خارج از كشور .پيامهاي زيادي از
موفقيت نسبي
دهد كه ما توانستيم حداقل تا حدودي
اهل سنت داريم و اينها همه نشان مي
ّ
بدس���ت آوريم .نشانه موفقيت برنامه ما اين است كه در برنامه 3ستاره امسال برنامه «سمت
خدا» به عنوان يكي از بهترين برنامههاي تخصصي از نگاه مردم شناخته شد.
* به عنوان سئوال آخر ،اين برنامه توانسته بر روي جوانها هم تأثير بگذارد؟
تبعيت
**بله خيلي .امام رضا(ع) ميفرمايند اگر مردم زيباييهاي معارف ما را بفهمند از ما ّ
هاي دين بگوييم .ما
كنند .ما تمام تالش���مان در برنامه همين است كه بتوانيم از زيبايي
مي
از جوانها پيام زياد داريم كه ناگهان تغيير كردند و به يكباره راه را و مس���ير را پيدا كردند كه
توان موضوع يك پاياننامه قرار داد ،واقعاً ما كجاي دل اين جوان
هركدام از اين پيامها را مي
توانستيم دست بگذاريم كه خودش ميگويد اينهمه تغيير كرده؟
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