
هایالیت

چطور است و او در چه حال و هوایی هست؛ 
با هم هماهنگ می کنیم و گفت وگو را شروع 

می کنیم. 
راجع به مجتبی شــکوری به چه 
شــکل پیش رفتید؟ چون ایشان 
در حال حاضر خیلــی مورد توجه 
قرار گرفته اند. ســعی کردید تأنی 
بیشتری راجع به او داشته باشید تا 

حرف هایش بیشتر شنیده شود؟ 
احتیاجی نیســت تا من این کار را کنم چون 
صحبت های ایشــان آنقدر جذاب است که هر 
شخصی مقابلشــان قرار بگیرد به آن  ها گوش 
می دهد. ایشــان بسیار باســواد هستند و در 
عین حال بسیار برای برنامه وقت می گذارند. 
درواقع برای هر قسمتی که حضور دارند یک 
هفته مطالعه می کنند و کتاب هایی که معرفی 
می کنند را بسیار خوب مطالعه  کرده اند. همه   
کتاب ها را حاشیه نویسی کرده و خط کشیده اند 
و من کتاب  را که نگاه می کنم این نوشــته ها و 
خط کشی ها را می بینم و لذت می برم. کتاب ها 
را برای خودشان خالصه می کنند، به خالصه ها 
فکر می کنند، مثال های جذابی برای آن پیدا 

می کنند و به فیلم و تجربیاتی که خودشــان 
داشته و یا از دیگران شــنیده ارجاع می دهد 
تا ملموس شود. او این کتاب ها را با حساسیت 
بســیار زیادی انتخاب می کنــد و چه چیزی 

بهتر از این؟ 
من فکر می کنم این شخصیتی که 
از ســروش صحت در »کتاب باز« 
شــکل گرفته اینطور نبوده که در 
آزمون و خطا اتفاق افتاده باشــد و 
خودتان بــرای آن کارگردانی هم 
کرده اید. اینطــور توصیف می کنم: 
آدمی که آگاه اســت اما می خواهد 
با آگاهی کمتر مخاطب همراه شود 
و آن تحمل را دارد کــه این دانش 
به بیننده هم اضافه شود. بنابراین 
از این جهت فکــر می کنم که یک 

شخصیت پردازی هم داشته اید. 
چه نکات خوبی درباره  مــن می گویید و اگر 
این طور اســت از این بابت خیلی خوشحال 
هســتم. گاهی وقت هــا پیــش می آید که 
مهمــان از کلمه ای اســتفاده می کند، برای 
مثال اگر مهمان ما کارگردان است کلمه ای 

چه کسی است که 
دلش نخواهد در 
کارش پیشرفت 
کند؟ من بعید می دانم 
کسی باشد که بگوید 
من نمی خواهم در 
کارم پیشرفت کنم 
و می خواهم عقب 
بمانم. این در وجود 
همه  ما هست اما 
سعی می کنم تا جایی 
که می شود، ضعف ها 
و توانایی هایم 
را بشناسم و باز 
هم تا جایی که 
می شود کمتر به 
سراغ مواردی که 
در آن  ضعیف هستم 
بروم و تا جایی که 
می شود رقابت به 
معنی مخربش را که 
باعث حرص و جوش 
می شود نداشته باشم 
چون سعی خودم 
را می کنم و بقیه هم 
سعی خودشان را 
می کنند، پس همین 
است و بعد از این 
که دیگر قرار نیست 
اتفاقی بیفتد.

را می گوید و برای من کــه در این حوزه کار 
می کنم ممکن است این کلمه آشنا باشد اما 
به این فکر می کنم که بیننده  ما در این حوزه 
کار نمی کند و آن را نمی شناسد؛ بنابراین آن 
لحظه از او می خواهم تا کلمه را توضیح دهد. 
خیلی از کلمات یا نکاتی را که می پرسم خودم 
هم نمی دانم. بعضی  از آن ها را هم می دانم اما 
اگر حس  کنم که ممکن است مخاطب ما آن 
را نداند خواهش می کنم تا این کلمه شکافته 
شود که مخاطب هم بتواند ارتباط برقرار کند. 
چقــدر اهل رقابت هســتید؟ فکر 

می کنم خیلی اهل آن نباشید.
خیر، ای تمایل در من زیاد نیست و روزبه روز 

هم کمتر می شود. 
برای بقا در تخصصتــان و کاری که 
انجام می دهیــد فکر نمی کنید یک 

مقدار رقابت الزم است؟ 
به شــدت الزم اســت و زمانی که می گویم این 
حس در من روزبــه روز کمتر می شــود به این 
معناســت که می دانم چنین حسی در وجود هر 
انسانی هست. چه کسی است که دلش نخواهد 
در کارش پیشرفت کند؟ من بعید می دانم کسی 
باشد که بگوید من نمی خواهم در کارم پیشرفت 
کنم و می خواهم عقب بمانم. این در وجود همه  
ما هست اما سعی می کنم تا جایی که می شود، 
ضعف هــا و توانایی هایم را بشناســم و باز هم تا 
جایی که می شود کمتر به سراغ مواردی که در آن  
ضعیف هستم بروم و تا جایی که می شود رقابت به 
معنی مخربش را که باعث حرص و جوش می شود 
نداشته باشم چون سعی خودم را می کنم و بقیه 
هم سعی خودشان را می کنند، پس همین است و 
بعد از این که دیگر قرار نیست اتفاقی بیفتد. مهم 
این اســت که بقیه دارند سعی شان را می کنند 
که باید هم همین طور باشد، من هم دارم سعی 
خودم را می کنم و می دانم که آدم ها در کنار هم 
است که دیده و مطرح می شــوند. اگر تنها یک 
برنامه وجود داشــته باشــد که آن برنامه بسیار 
کسل کننده  خواهد بود. بنابراین برنامه ها، آدم ها 
و نگاه های مختلف باید باشــند تا مخاطب هم 

بتواند انتخاب کند. 
شــغل شــما به گونه ای است که 
متاسفانه تنش و چالش در آن زیاد 
است. شما تعمدی این حاشیه  امن را 
ایجاد می کنید یا چون سبک کارتان 
متفاوت تر از آن سبکی است که شاید 
رقابت در آن بیشتر باشد ناخودآگاه 
در آن رقابت هم قــرار نمی گیرید و 

آرامشتان بیشتر است؟ 
همانطــور که گفتــم من روزبــه روز روحیه  
رقابتی  ام کمتر می شــود. یعنی میل به بهتر 
کردن خودم و کارم را دارم اما مسابقه ام با بقیه 

کم می شود و خیلی خوشحال تر هستم. 
اگر در یک فانتزی؛ یک اثر پر چالش 


