
از  یکی  پوریامین  سونیا 
تلویزیون  باسابقه  مجریان 
است که تا به حال کارهای 
زیادی را اجرا و تهیه کرده 
است اما شاید مهم ترین برنامه او در سیما 
اجرای برنامه »تهران20« بود که در همان زمان 
حسابی سر و صدا کرد و اجراهای متفاوت او 
برایش مشکالتی نیز به همراه داشت. او که حاال 
مدت هاست از خانه اول خود یعنی سازمان 
صدا و سیما دور مانده، در گفت وگویش با 
»سالمت« از آن روزهای نه چندان دور گفته 
و دنیا و دغدغه های این روزهایش را تشریح 

کرده است.

برایمان  روزهایتان  این  دنیای  از   :
بگویید.

من در حال حاضر به عنوان مشاور رسانه وزیر 
صنعت و معدن مشغول به کار هستم و باید 
بگویم برایم تجربه کامال جدیدی است. وزیر 
صنعت و معدن انسان بسیار دلسوزی است و 
به شدت مردم دوست و عالقه مند به پیشرفت 
ایرانی است و من خیلی  تولیدات  اعتالی  و 
خوشحال هستم که با ایشان همکاری می کنم. 
عالوه بر این، دبیر شورای راهبردی بین الملل 
مد و لباس در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
هستم. به این کار عالقه مندم و فعالیت در این 
زمینه را بسیار دوست دارم. جالب است بدانید 
چندی پیش در قازان روسیه در طراحی لباس های 
ایرانی - اسالمی رتبه اول را کسب کردیم که 

برای من افتخار بزرگی بود.
: چرا دیگر در تلویزیون حضور پیدا 

نکردید؟
من جزئی از خانواده تلویزیون هستم و عمر و 
جوانی ام را در این رسانه گذراندم. عالقه اصلی 
من برنامه سازی و فعالیت های تلویزیونی است 
اما متاسفانه در حال حاضر مدیران تلویزیون 
عالقه چندانی به همکاری با افراد باتجربه سازمان 
 i ihdخودشان ندارند. در حالی که باید از تجرب
ما استفاده کنند چون امثال ما با هزینه بیت المال 
به این تجربه ها رسیده ایم و فردی مثل من مثل 
یک برند می تواند اعتماد کسب کند و تجربه های 
ما می تواند به جوان تر ها هم کمک کند اما فکر 
می کنم احترامی که برای امثال من در خارج از 
سازمان صدا و سیما وجود دارد، بسیار بیشتر از 

داخل سازمان است.
: برنامه هایی که شما در تلویزیون 
می ساختید بسیار متنوع و خوب بودند. سوژه 

برنامه هایتان را چگونه انتخاب می کردید؟
به نظر من تنوع در برنامه سازی بسیار اهمیت دارد. 
در سفرهایم به خارج از کشور احساس کردم 
خیلی از افراد هستند که با تمدن و فرهنگ ایران 
آشنایی ندارند. به همین دلیل به آقای فانیان 
که مدیر شبکه جهانی جام جم بودند، پیشنهاد 
ساخت برنامه »شب ایرانی« را دادم که در آن 
به معرفی جلوه های فرهنگی و تاریخی ایران 
می پرداختم و به استان های زیادی سفر کردم؛ 
از زاهدان گرفته تا ایالم و کرمانشاه و واقعا 
برایم یک تجربه شیرین بود. امیدوارم باز هم 
مانند این برنامه ها ساخته شود چراکه یک نیاز 
است و نسل امروز ما که در آن سوی مرزهای 
جغرافیایی ایران زندگی می کند باید در مورد 

کشورش اطالعات کافی داشته باشد.
: بیشتر مخاطبانتان شما را به عنوان 
یک مجری جسور می شناسند. خودتان این 

مساله را قبول دارید؟
بله و فکر می کنم این جسارت را چه در برنامه هایی 
که اجرا می کردم مثل برنامه »تهران 20« و چه آنهایی 
را که خودم می ساختم، داشته ام. از آنجایی که 
کارگردانی خوانده ام تصویر را می شناسم و بهترین 
شیوه ارتباط با مخاطب را سادگی و صراحت 

برنامه هایم  در  کرده ام  سعی  همیشه  می دانم، 
صداقت داشته باشم و تا چیزی را خودم قبول 
نداشته باشم، عنوان نکنم. در واقع، خودم را 
جلوی دوربین سانسور نمی کنم. البته خطوط قرمز 
رسانه را می شناسم اما قصدم شفافیت برخورد 
با مخاطب و گرفتن یک پاسخ مناسب از برنامه 
است. حتی برخی اوقات نمی توانم احساساتم 

را در اجرا پنهان کنم. 
: اصال ورودتان به تلویزیون چگونه 

بود؟
قصه ورودم به تلویزیون جالب و اتفاقی است. 
خواهر بزرگم قلم بسیار خوبی دارد و قرار بود برای 
نگارش متن برای برنامه های کودک و نوجوان به 
صدا و سیما برود. من آن زمان تازه دیپلمم را گرفته 
بودم و برنامه ام تحصیل پزشکی در خارج از کشور 
بود. آن روز در سال 59 با خواهرم به تلویزیون 
رفتم. آن زمان آقای مصطفی رحماندوست، مدیر 
گروه کودک و نوجوان بودند و کنار این گروه، 
گروه جوان قرار گرفته بود. خواهرم آن روز 
همکاری با گروه کودک را قبول نکرد و خیلی 
اتفاقی گروه جوان از من دعوت به همکاری کرد. 
من گفتم هیچ آشنایی ای با این کار ندارم ولی آنها 
گفتند کاری ندارد و برای اینکه یاد بگیری، برو 
یک گزارش تلویزیونی در مورد کوپن بگیر. من 
رفتم و این گزارش را گرفتم و جالب است تمام 
مدت میکروفن را جلوی دهان خودم گرفته بودم. 
به هر حال آن کار گزارش خوبی شد و فردای آن 
روز من به اتفاق آقای عنصری برنامه زنده همگام 
با جنگ را اجرا کردیم. بعدها که دانشگاه ها باز 
شدند، من به دانشکده صدا و سیما رفتم و در 
 رشته کارگردانی مشغول به تحصیل شدم و چون 
2 سال سابقه کار در تلویزیون داشتم، کارم را در 

این حرفه ادامه دادم.
: از مسیری که تا امروز طی کرده اید، 

راضی هستید؟
بسیار زیاد؛ چون کار مهیج و جذابی را تجربه 
کرده ام و توانستم به واسطه این کار برنامه های 
زیادی را تولید کنم و به مخاطبانم نزدیک شوم.
مخاطبانتان  دلتنگ  مدت  این  در   :

نشده اید؟
خیلی زیاد؛ و البته احترام واقعی را هم در این 
مدت از مخاطبانم گرفته ام. همیشه به من گفته اند 

جایتان در تلویزیون بسیار خالی است.
: من فکر می کنم صدایتان هم در اجرا 

بسیار به شما کمک کرده است.
بله، به نظر من یک مجری باید صدا و تصویر 

را با هم داشته باشد.
: دلم می خواهد کمی از کودکی تان 
برایم بگویید. چیزی از آن دوران به یادگار دارید؟

بزرگ کردن کوچک ترین خواهرم، خاطرات 
 خوبی را برای من به جا گذاشته است. ما 
5 خواهر هستیم. من با خواهر کوچکم 12 سال 
اختالف سنی دارم و چون برادری در خانه 
نداشتیم، بیشتر مسئولیت ها را من می پذیرفتم 
و جالب است وقتی کارهای پدرم را انجام 
می دادم از ایشان دستمزد می گرفتم. به هر حال، 
این استقالل را از کودکی دارم و خوشحالم 
که از همان کودکی، این خصلت با من است.

: با دلتنگی هایتان چه می کنید؟
من بچه خطه شمال هستم و وقتی شرایط برایم 
خیلی سخت می شود و تحت استرس هستم، 
باید به شمال و کنار دریا بروم چون دریا به من 
آرامش می دهد. دیگر جوان نیستم و توانایی های 
سال های پیش را ندارم و به همین دلیل فشارهای 

عصبی بر توان جسمی ام تاثیر می گذارد.
: بیماری خاصی هم دارید؟

نه، اما چندوقتی است مشکل دیسک گردن که 
حاصل سال ها کار سخت رسانه ای است سراغم 

آمده است. سعی می کنم با آن کنار بیایم.
: ما در جامعه ای زندگی می کنیم که 
استرس زندگی بسیار باالست. چه کنیم که 

حالمان خوب شود؟
این حال خوب چه عبارت خوبی است. حال 
خوب خیلی مهم است. پیشنهاد می کنم وقتی 
استرس هایتان زیاد می شود حتما به سفر بروید 
چون سفر در ایجاد حال خوب بسیار موثر است. 
می خواهم به افرادی که همیشه به فکر کار هستند 
بگویم کار همیشه هست و این زمان است که 
می گذرد و اگر به فکر خودمان نباشیم کسی هم 
به فکر ما نخواهد بود. وقتی سن انسان باال می رود 
انگیزه هایش هم کم می شود اما باید روحیه خودمان 
را تقویت کنیم. متاسفانه در شرایط جامعه امروز، 
ارتباط خانواده ها با هم کم شده و این مساله در 
وضعیت روانی و احوال ما تاثیر گذاشته است. 
وقتی ما از هم دور هستیم نباید توقع داشته باشیم 

که حالمان خوب باشد.
: فکر می کنید تکنولوژی در این مورد 

چقدر تاثیر گذاشته است؟
خیلی زیاد، تکنولوژی همه ما را درگیر خودش 
کرده و به نوعی همه ما وارد یک جنگ نرم با 
فناوری شده ایم. البته این مساله در همه جای دنیا 
فراگیر شده اما کشورهای توسعه یافته با این مساله 

برخورد می کنند و خیلی خود را اسیر آن نکرده اند.
: چقدر به انرژی کلمات اعتقاد دارید؟

خیلی زیاد، باور کنید دیگر نمی توانم روبروی 
و  دارند  منفی  انرژی  که  بنشینم  آدم هایی 
صحبت هایشان برای تخریب آدم هاست. باید 
از این افراد حذر کنیم چون آنها آرامش را از 
ما می گیرند. حتی شنیده ام بیشتر شدن انرژی 
منفی از حدی مشخص باعث می شود احتمال 
سکته قلبی مان بیشتر شود و من فکر می کنم در 
ایران، خواسته یا ناخواسته، بیش از آن میزان 

به ما انرژی منفی وارد می شود.
: شما با زندگی در خارج از ایران هم 
آشنایی دارید. چه چیز آنجا برایتان جالب بود؟
در کشورهای توسعه یافته، امید به زندگی خیلی 
باالست. آنها با نوشیدن یک قهوه شاد می شوند 

و از داشته هایشان لذت می برند. آنها مثل ما 
هیجان زده و شتابزده زندگی نمی کنند و خیلی به 
هم احترام می گذارند. در آنجا همه افراد احوال 
یکدیگر را می پرسند و جالب است وقتی فردی 
به محله جدیدی می رود همسایه هایش با گل 
به استقبال او می روند. خب، این کارها حال 
آدم را خوب می کند چون به تو و شخصیتت 

احترام گذاشته اند.
: شما جزیره تنهایی هم دارید؟

بله، سال هاست که این جزیره را برای خودم 
درست کرده ام چون معتقدم این کار به استحکام 
زندگی ام کمک کرده است. من به خانواده ام 
دارد.  خودم  برای  حقی  هم  من  که  گفته ام 
همان طور که پسر من حق دارد با دوستانش 
به سفر برود و همسرم به سفر کاری، من هم 
نیاز دارم با خودم خلوت کنم. به نظر من، یک 
زن خانه دار نباید بی محابا تمام وقتش را صرف 
کار کند چون بعد از مدتی خودش کم می آورد. 
ما زن ها باید فرزندانمان را برای زندگی آینده 
تربیت کنیم به همین دلیل نباید وقتی بزرگ 
شدند و از ما دور، شروع به گالیه کنیم. سعی 
کرده ام سطح توقع را در خودم پایین بیاورم و 
گاهی هم برای خودم زندگی کنم. می خواهم 
بگویم زندگی بر مدار مادر می گذرد اما نباید 
همه مسئولیت ها گردن او باشد. مسئولیت های 
خانه باید تقسیم شود. زن ها باید برای خودشان 

ارزش قائل باشند.
: شما از آن مادرهایی هستید که به 

فرزندانتان آزادی می دهید. درست است؟

بله، من به داشتن آزادی در زندگی بسیار معتقدم. 
خانه ما همیشه پاتوق دوستان بچه هایم بوده 
چون نمی خواستم بچه هایم بیرون از خانه 
دنبال آزادی و جوانی کردن و جستجوی 
محبت باشند. به نظرم این یعنی اعتمادسازی.

آزادی  ها  این  از  بچه هایتان  اگر   :
را  آنها  راحت  می کردند،  سوءاستفاده 

می بخشیدید؟
نه، خیلی راحت نمی بخشیدم. خودشان هم 
را تخریب  اعتماد من  دایره  اگر  می دانستند 
کنند دیگر اعتماد من را از دست خواهند داد 
و آن ارتباط عاطفی مان خدشه دار می شود. به 
هر حال به نظر من برقراری ارتباط عاطفی در 

خانه بسیار مهم است.
: نظرتان درباره نسل جدید چیست؟

به نظرم نسل پیچیده ای هستند و خودشان را 
همه چیز تمام می دانند. جذب و راهنمایی 
آنها سخت شده اما فکر می کنم هنوز می شود 
روی عواطف شان تاثیر گذاشت و با دوستی 

و مهربانی همراهشان شد.   
: مسئولیت های خانه و کارتان را زمانی 
که بچه هایتان کوچک تر بودند چگونه تقسیم 

می کردید؟
به سختی، اما باید بدانید بچه های من حتی 
هر  و  نبودند  تنها  خانه  در  هم  روز  یک 
برمی گشتم  به خانه  بودم راس ساعت  جا 
چون پسر کوچکم بدون من غذا نمی خورد. 
نمی توانستم  که  بودم  جایی  هم  اگر  البته 
یکی  یا  می آمد  همسرم  یا  بیایم  خانه  به 

بستگانشان. از 
: و کاری که دوست دارید انجام دهید؟
دوست دارم در حوزه کارگردانی فیلم تجربه ای 
را به دست آورم و همین طور نوشتن داستان 
کوتاه و شروع دوباره کارهای مطبوعاتی. در 
حال حاضر خیلی ذهنم مشغول این موضوعات 
انجام  شده و دوست دارم که این کارها را 
دهم. به هر حال دوست دارم تا وقتی که زنده 
هستم مفید باشم و هیچ وقت احساس بازنشسته 

شدن و از کار بازماندن نکنم.

گفت وگو با سونیا پوریامین از اجراهایش در تلویزیون تا مشاوره هایش در وزارت صنعت و معدن

دراسترس،دریابهدادممیرسد
منبچهخطهشمالهستمووقتی
شرایطبرایمخیلیسختمیشودو
تحتاسترسهستم،بایدبهشمال
وکناردریابرومچوندریابهمن

آرامشمیدهد.دیگرجواننیستمو
تواناییهایسالهایپیشراندارم
وبههمیندلیلفشارهایعصبیبر

توانجسمیامتاثیرمیگذارد

سخت ترین اجرای شما؟
گفت وگو با آقای دکتر روحانی! البته نه سخت از لحاظ کار گفت وگو، بلکه آن شب فضا خیلی سنگین بود و خیلی تحت فشار بودم 
اما هرگز بزرگواری رئیس جمهور را فراموش نمی کنم. از من خواسته بودند در مقابل رئیس جمهور کشورم بنشینم و گفت وگو کنم 
اما برخی هم از من می خواستند این کار را نکنم. آن شب از مدیران خودم بسیار دل چرکین شدم. چرا سازمانی که بیش از 30 سال 
برایش صادقانه کار کرده بودم با من چنین رفتاری کرد؟ من که مجری موجهی بودم. بعدا شنیدم که حتی از کارگردان برنامه خواسته 

بودند تا می توانی پوریامین را از تصاویر حذف کن و 
بیشتر ناراحت شدم وقتی متوجه شدم به همکارم گفته 
بودند حین گفت وگو به فالنی توجه نکن. به هر حال 
مسائل سازمان با این گفت وگو به من مربوط نمی شد اما 
برایم احترام منتخب مردم بیش از احترام به خودم اهمیت 
داشت. بعد از آن ماجرا ده ها خبرنگار برای گفت وگو 
و چند و چون ماجرا با من تماس گرفتند اما من به دلیل 
حرمتی که برای سازمان قائل بودم، سازمانی که سال ها 
در آن کار کرده بودم، حرفی در این زمینه نزدم و این 

اولین باری است که در این مورد با شما صحبت می کنم.

چهره و سالمت 5شماره پانصد وپنجاه ودو  شنبه بیست وهشت آذر نودوچهار

 محبوبه 
ریاستی


