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یلدا،بزرگداشت
زندگیاست
من از روزی که در بند توام آزادم
نرود اسم قشنگت نفسی از یادم
نیست جز عشق و محبت راهی
شدهام صید و تویی مونس جان صیادم
نام تولحظه به لحظه شده ذکر لب من
چه کنم حرف دگر یاد نداداستادم
شدهام واله و مبهوت کمالتای عشق
ز ره لطف نظر کن  ،که کنی دلشادم
جان فاخر ز کرم ،شعر مرا هم بپذیر
که ز مهر تو مهی تا به ابد آبادم
تضمین حافظ
امیرحسین فاخر

"یلــدا" یــک واژه ُســریانی بــه معنــای میــاد و تولــد
اســت .بنابــر باورهــای ایرانیان باســتان ،خورشــید
در واپســین شــب پاییــز یعنــی آخریــن شــب مــاه
آذر ،زاده مــی شــود" .ابوریحان بیرونی" دانشــمند و
منجــم ایرانــی قرون دهم و یازدهــم میالدی ،از این
جشــن بــا نــام "میالد اکبــر" نام بــرده و منظــور از آن
را میالد خورشــید دانســتهاســت .زمان دقیق این
میــاد اکبــر مورد اشــاره بیرونی را در کتــاب "التنبیه
و االشــراف" نوشــته "مســعودی" مــی تــوان دیــد.
مســعودی ،مــورخ و دانشــمند مســلمان کــه در
قــرن دهــم میالدی زندگی می کــرد ،در این کتاب به
تقسیمات سال به چهار فصل می پردازد و آنجا که
دربــاره فصل ســوم ســال یا پاییز ســخن مــی گوید،
آخرین شب پاییز را شب پیش از انقالب زمستانی
یا روز  22ماه کانون اول سریانی (برابر با  22دسامبر
یــا یکــم دی ماه) مــی دانــد" .بیرونــی" از روز اول دی
مــاه بــا عنوان "خور" نیــز یاد کردهکــه البته در برخی
منابــع آن را "خــرم روز" نامیــده انــد" .فردوســی" بــه
اســتناد منابــع خــود ،برپایی یلــدا و "خــور روز" را به
هوشــنگ  -از شــاهان پیشــدادی ایــران  -نســبت
داده اســت .جشن شب یلدا را "چله" نیز می نامند
بــه ایــن دلیل کــه از اول دی ماه تا دهــم بهمن ماه
را کــه  40روز اســت "چلــه بــزرگ" نامیــده و اعتقــاد
برایــن بوده که اوج ســرمای زمســتان در این چهل
ّ
روز بــوده اســت .در شــب چلــه ،مردم تمامی شــب
را چشــم انتظار دمیدن خورشــید با افســانه گویی،
َ
گفتــن َمتــل و چیســتان ،نقــل شــاهنامه ،حافــظ
خوانی ،تفأل زدن به شــعر حافظ و تخمه شکستن
مــی گذراندند .بنــا به یــک اعتقاد قدیمی خورشــید
بــا طلوع خود ،کمــر تاریکی و دیو ســیاهی را خواهد
شکســت و با پرتو خود نحسی و شومی و نامبارکی
تاریکــی را از فضــای زندگــی مــردم دور خواهــد کــرد.
رســم تفــأل زدن و پیــش بینــی آینــده نیــز در هر نو
شــدن فصل و ســال ،از رسم های کهن مردم ایران
بوده اســت .یاری طلبیدن از لســان الغیب حافظ و
تفــأل به اشــعار او در شــب یلدا ،یکی از انــواع تفأل
هــای رایــج میــان ایرانیــان بــوده و هســت .مــردم
درتفــأل بــا دیــوان حافــظ ،از او در گشــودن رازهــا و
آگاه کردنشــان از تقدیر و سرنوشت در آینده ،یاری
مــی طلبند .شــاهنامه خوانــی و روایت داســتانهای
حماسی سروده فردوسی ،از دیگر رسوم رایج شب
یلدا اســت .عالوه بر آن ،آئین ها و باورهای دیگری
هم در این شــب میان مردم ایــران متداول بوده و
هست که جنبه محلی و اختصاص به فرهنگ ویژه
یــک محــل داشــته و از منطقــه ای به منطقــه دیگر
تفاوت می کند.
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اگر بخواهید اکتیران و فضای کاری و حس و حالی
که دارید را در چند جمله توصیف کنید ،دربارۀ آن چه
میگویید؟

ً
نجــا مثــل خانــواده هســتیم .هم هجــا
مــا واقعــا ای 
میگویند که بیشترین تایم کاری آدم در محیط کارش
نجــا همــه با هــم خیلی
و بــا همکارانــش اســت .ای 
ُ
اخت هستند و یک حس قلبی عمیق به هم دارند
و اکتیــران را مثــل یــک خانــواده میدانند و ســعی
میکنندهیچیبرایشکمنگذارند.

چــه چیزی بهتــان انگیزه میدهــد تا در
اینجابمانید؟

مهدیه یزدانی:

گریممیخواندم االنیکیاز
گریمورهایخفنبودم!
مهدیه یزدانی از مرداد  1395توســط یکی از دوســتانش به
اکتیران معرفی شد.کارش را با مسئول دفتری شروع کرد و
بعد از یک سال در بخش نمایشگاهی مشغول به کار شد.
در حال حاضر در بخش نمایشــگاه و در قسمت فروش
و آتلیۀ اکتیران فعالیت میکند .معماری خوانده و چند
ماهی اســت کــه ازدواج کرده اســت .بــه کارهای هنری
عالقــه دارد و اکتیــران را مثــل خانــوادهاش میداند.

فکــر میکنم درک مشــترکی
مــن کارمنــد
کــه بیــن ِ
بــا مدیــرم وجــود دارد
خیلــی جالــب اســت.
همیــن باعــث میشــود
کــه مــن بــه اکتیــران پایبنــد
باشــم و دوســت نداشــته باشــم بــه
محیــط دیگــری بــروم .مــن در ســه
ســالی کــه اینجــا هســتم میبینم
آنقــدر رابطههــا عمیــق شــده و
حــس امنیــت وجــود دارد کــه
سعی میکنم با تمام توان ادامه
ً
بدهم .طبیعتا آدم بــرای کارش
میخواهــد یــک بســتر امــن
داشــته باشــد و محیــط کار
برایــش آزاردهنــده نباشــد
کــه ایــن محیــط بــرای مــن
بهشخصهآزاردهندهنیست.

اآلنکارتانچقدر بارشتهتانمرتبطاست؟

کار نمایشــگاه یــک بخشهایــی دارد کــه مرتبط
میشودبارشتۀمن.مابهعنوان گرو هطراحیفکر
میکنیم که شــرکتی که میخواهد در نمایشــگاه
حضــور داشــته باشــد دلیلــش چیســت و از چه
المانــی باید اســتفاده کنیــم که برایش شــاخص
نهــا چیزهایــی اســت
اســت .ای 
کــه مــن درســش را خوانــدهام و
میتوانمبهمشتریانمکمککنم.

غیــر از ســاعت کاری چــه
کارهاییانجاممیدهید؟

گریمور تئاتر وسینماهستم.

برای عروسیتان به کدام آرایشگاه رفتید؟

آرایشگاهمرضیهمحمدیدر زعفرانیه.

چرا انتخابش کردید؟

نکــه آد مهــا را
بــه خاطــر ســبک ســادگیاش و ای 
عــوض نم یکــرد .مــن در همــه چیز سادهپســند
هســتم .البتــه ســادگی مــدرن دوســت دارم و
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همیشــه در رویاهایــم دوســت
داشــتم نقــاش شــوم .اگر به
عقــب برمیگشــتم کارهای
هنری را ادامــه میدادم
یــــــــا از همـــــــــان اول
گریم مــــیخوانـدم.
در آن صـــــــــــورت
شایـــــــــد اآلن در
30ســالگی یکی
از گریمورهــای
خفــن بــودم!
ســادگی ســنتی دوســت ندارم .از چیزهای سنتی خوشم
نمیآیــد .آرایشــگاه مرضیــه محمدی هم محیط و ســبک
مدرنیداشت.

تغییــری کــه در زندگیتــان دادیــد و وارد زندگــی
متأهلی شــدید را چهجوری باالنــس کردید؟ اصًال به
مشکلخاصیبرخوردکردید؟

ً
اصال .تایمم آزادتر هم شده است.

ازدواجتان سنتی بود یا مدرن؟

ما سه ،چهار سال دوست بودیم و بعد ازدواج کردیم.

چهطور همدیگر را پیدا کردید؟

از طریــق دو نفــر از دوســتانمان .دوســت  10ســالۀ من با
یک آقایی دوســت بود و همســر من با دوست او رفاقت
داشت و اینها ما را با هم کانکت کردند.

شما خانهداری هم میکنید؟

به هیچ عنوان ،مگر اینکه یک تایم آزاد داشته باشم.

چرا خانهداری نمیکنید؟

به خاطر اینکه همســرم هم مثل من از صبح تا ســاعت
چهار و پنج ســر کار اســت و از آنجا مســتقیم میرود ســر
تمرین و اجرا و ساعت یازده یا دوازده میآید خانه .من هم
اینور درگیر تمرینهایاسر یک کار تئاتر هستم.

غذا را چهکار میکنید؟

ما صبح با هم بیدار میشویم و از خانه با هم بیرون میآییم.
همســرم ناهــارش را ســر کار م یخــورد و مــن هم در شــرکت
یــک چیزی میگیرم و میخورم یا یک چیزی بــا خودم میآورم.
شبهاهممیگویمچیزینخوریمتارژیمباشیم!(میخندد)

اصًال بلد هستید غذا درست کنید؟

ً
اتفاقــا آشــپزیام خیلــی خــوب اســت .دو مــاه پیــش یک
مهمانی 20نفره داشتم که چهار ،پنج نوع غذا درست کردم
و اآلن هنوز دارم استراحت میکنم (میخندد)

اگــر قرار باشــد بچههــای اکتیران بــه خانهتان
بیایند چه میزی را برایشان میچینید؟

قرمهســبزی ،چــون خیلــی
خــوب درســت میکنــم .چیکــن
اســتراگانف و زرشــک پلوبا مر غ
هم خوب درست میکنم.

بیشتر دوست دارید در خانه کارهای تمیزکاری
و مرتب کردن را انجام بدهید یا آشپزی؟

مرتب کردن .وقتی خانه نامرتب باشد بیشتر اعصابم
خرد میشود تا اینکه غذا نباشد.

چند خواهر و برادر هستید؟

مــا پنــج دختــر هســتیم و مــن بچه یکــی مانده بــه آخر
هستم.

همه ازدواج کردهاند؟

نــه ،دو تــا از خواهرانم مجرد هســتند .یکــی کوچکتر از
من یکی بزرگتر از من است.

تجربۀ یک خانۀ پر از خواهر چهطور است؟

خیلــی خــوب اســت بهخصــوص اینکــه هــر کداممان
ســبکهای متفــاوت داریــم .مــا از یــک ســری چیزهای
خیلــی متفــاوت لــذت میبر یــم ،خواهــرم از کار کــردن
یبــرد و مــن از اینکــه
مــدام و پــول درآوردن لــذت م 
مسافرت بروم و با دوستانم باشم و خوش بگذرانم.

اگــر یــک روزی بچــه داشــته باشــید ترجیــح
میدهید درسخوان باشد یا دنبال کارهایی برود
که دوست دارد؟

ترجیــح میدهــم دنبال کاری برود که دوســتش دارد و
در آن استعداد دارد.

اآلن چند سالتان است؟

مــن حس میکنــم وقتی
ســن شــما بــاال م ـیرود دیگــر شــخصیت شــما بایــد از
آن دختــر بچۀ شــیطون که هــر کاری دلــش میخواهد
میکنــد تغییر کنــد و باید آن وجه شــخصیتتان را کم
کنیــد و بــه یــک خانم با وقار تبدیل شــوید .شــاید من
دوســت نــدارم خیلــی خانــم باشــم و دلــم میخواهــد
توی همان بچگی بمانم .همیشــه هم به شــکل ذاتی
طوری رفتار میکنم که من را همان بچه بدانند ،چه در
خانواده و چه در جاهای دیگر.

خانوادهتــان از اینکه شــما با یک مرد هنرمند
ازدواج کردید شاکی نشدند؟

ً
نه ،اصال .خیلی هم استقبال کردند .همسرم همنسل
من اســت و میگفت من هم از اول میدانســتم برای
بازیگــری و تئاتــر ســاخته شــدهام ،امــا مــادرم میگفت
باید بروی مدرکت را بگیری.

همسرتان چه خوانده است؟

مکانیک.

آیا اگر به گذشــته برمیگشــتید بــاز هم همین
مسیر را طی میکردید؟

نه .همیشــه در رویاهایم دوست داشتم نقاش شوم.
اگر به عقب برمیگشتم کارهای هنری را ادامه میدادم
یــا از همــان اول گریــم میخواندم.در آن صورت شــاید
اآلن در  30سالگی یکی از گریمورهای خفن بودم!

دوست دارید امسال برای تولدتان چه کادویی
بگیرید؟

مــن متولــد ســال  1368هســتم و دیمــاه امســال 30
سالم تمام میشود.

بــه همســرم گفت ـهام کادو نخــرد امــا میدانــم کــه کادو
میگیرد .برایم فرقی نمیکند چه بخرد.

پس تولدتان نزدیک اســت .باال رفتن ســن چه
چیزی را از شما میگیرد که حس خوبی نسبت به
آن ندارید؟

چه کادویی میتواند شما را به هیجان بیاورد؟

اگــر آیفــون  11پــرو بخــرد خیلــی خوشــحال میشــوم
(میخندد).

به هر صورت درس من در سال  56تمام شد و من حتی نایستادم تا مدرکم
را بگیرم و خیلی سریع رفتم آمریکا .همه دوستانم در آمریکا بودند .من دو
سال و چند ماه در آمریکا بودم و یک سال بعد از انقالب به کشور برگشتم
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دوشنبه  20آذر  ،1398سال اول  12 ،صفحــه

حسین
کاشانی:
باچهار نفر
وسط کو یر
شرکتدرست
میکنم
در پس سالها فعالیت
مطبوعاتیام با شخصیتهای
فعال زیادی در حوزههای
سیاسی ،فرهنگی ،هنری و
اجتماعی گفتوگوی رو در رو
داشتهام .فصل مشترک بسیاری
از آنها نشان دادن شخصیتی از
خود در مصاحبه بود؛ که نبودند
و صد البته دوست داشتند که
باشند .در واقع ،گویی گفتوگو
نقابی بود که پشت آن خود
واقعیشان را مخفی میکردند؛
تا باسوادتر و مدیرتر جلوه کنند.
پیش از گفتوگو با حسین
کاشانی ،دربارهاش پرسوجو
کرده بودم و حرفهای خوبی
شنیده بودم؛ ولی ته دلم دو به
شک بودم که بعد از گپ و گفت،
نکند ماجرا جور دیگری شود؛
اما پاسخهایش رنگ سادگی و
صداقت داشت .درست همان
گونه که همکارانش پیشتر به
من گفته بودند.

در رشــته راه و ســاختمان در دانشگاه تبریز قبول شدم .سعی
کــردم پــدرم را راضــی کنــم که به دانشــگاه نروم اما ایشــان مصر
بود این اتفاق بیفتد و حتی برایم یک پیکان جوانان هم خرید
ً
و مــن را راهــی تبریــز کرد .من تــا قبل از آن اصال بلــد نبودم تنها
زندگی کنم و به همین خاطر سه ،چهار ماه اول را بسیار سخت
گذراندم .ماندم و ترم اول دانشــگاه به خیر و خوشــی گذشت .
ترم دوم اعتصابات شــروع شد و دانشجویان دانشکده ما هم
چندیــن بار اعتصاب کردند و همین مســئله باعث شــد که ما
سه ترم محروم شویم.

درباره شما می گویند :آدم خوشاخالق و خیلی صمیمی
کــه اصــًا در رفتارش تشــریفات و سلســله مراتب ســازمانی
نــدارد و از او حس راحتی و امنیت مــی گیرید .نظرتان درباره
این تصویر چیست؟
هم ـ ه دروغ میگوینــد (بــا خنــده) .زمانی کــه ما کارمان را شــروع
تشــان
کردیم تعداد بچهها کمتر بود 20-10 .نفر بودیم که دعو 
کــردم و گفتــم بیایــد با هــم صحبت کنیــم تا ببینیم قرار اســت
چ ـهکار کنیم .گفتم یکی یکی بگویید من چه شــکلی هســتم؟
خانم جابریان که منشــی ماســت گفت من از شــما میترســم!
بعــد از ایشــان بقیــه هــم شــروع کردنــد و گفتنــد مــا از شــما
میترســیم .پس آنچه به شــما گفتهاند تعارف بوده .البته یک
تناقضی هم در من وجود دارد .خانم اتحاد همیشه با اشاره به
کارتون «معاون کالنتر» در مورد من میگوید «پشت این ستاره
حلبی قلبی از طال دارد».
اهل دیدن کارتون هستید؟
نهــای مختلفی را بــا دخترانم دیــدهام .زمانی که
بلــه .من کارتو 
تلویزیون آمد من شش ،هفت سالم بود؛ آن موقع یک کارتون
میدیــدم کــه راجع به گربهای بود که کیفش را به هر وســیلهای
کــه میخواســت تبدیــل م یکــرد .وقتــی دختــر بزرگتــرم (هدی)

چهار -پنج سالش بود کارتون «خانواده دکتر ارنست» را با هم
میدیدیــم« .محله بهداشــت» هــم بود که جمع ههــا آن را نگاه
میکردیــم .دختر کوچکترم (ســما) از برنامه کودک فقط «شــهر
بســتنیها» (بستنیا) را میدید .با نو ه هایم هم فوتبالیستها
میبینــم .فوتبالیس ـتها را زمــان هــدی هــم نــگاه م یکــردم .با
بچهها زیاد بازی میکنم.
تحصیالتتــان در چــه زمینــهای اســت و کجــا درس
خواندهاید؟
مــن شــاگرد اول بــودم و درس خوانــدن را دوســت داشــتم؛
خانــواده هــم فشــار میآوردنــد تــا درس بخوانــم .آن موق عهــا
کنکور ســختتر بود و تعداد دانشگاهها کمتر .همه دوستان
من میخواستند به آمریکا بروند و من هم به این فکر کردم .آن
زمان قبل از اینکه دیپلم بگیرید میتوانســتید بروید امتحان
اعزام دانشــجو بدهید که اگر قبول می شدید می توانستید به
خارج از کشــور بروید و درس بخوانید .من اواخر ســال یازدهم
امتحــان اعزام دانشــجو دادم و قبول شــدم؛ بعــد باید میرفتم
لشــان نمیخواســت من بروم
کالس دوازدهم .پدر و مادرم د 
بــه همیــن خاطر اصــرار کردنــد در کنکور ثبتنام کنــم ،من هم
تنــام کــردم .بــرای کنکــور درس نخواندم ولی کنکــور دادم و
ثب 
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بعد چه کردید؟
بــه هــر صــورت درس مــن در ســال  56تمام شــد ،امــا من حتی
نایســتادم تــا مدرکم را بگیرم و خیلی ســریع رفتــم آمریکا .همه
دوســتانم در آمریــکا بودند .من دو ســال و چند مــاه در آمریکا
بــودم و یــک ســال بعد از انقالب به کشــور برگشــتم .در آمریکا
دو ســال اقتصــاد خوانــدم ولــی آن را رها کردم و آمدم .دو -ســه
سال هم در کارهای دولتی و انجمنها بودم و بعد به وزارت راه
رفتم و یکی دو ســال هم آنجا مشــغول به کار شــدم .همزمان
در مــدارس و بــه طــور خصوصــی دروس تاریــخ و ریاضــی را هــم
تدریــس م یکــردم تــا زندگ ـیام را ازایــن طریــق بگذرانــم .بعــد از
نکــه از وزارت راه درآمــدم حــدود دو ســال به کارخانــه رفتم و
ای 
بســازی را یــاد گرفتــم.
در کنــار پــدرم کارهــای تــراشکاری و قال 
یک دوســتی به اســم شــهرام ســپاسدار داشــتم که از ششم
و هفتــم دبیرســتان بــا هــم بودیم و ســال  66تصمیــم گرفتیم
بــا هــم کار کنیــم .اول رفتیم جلوی دانشــگاه یک چــادر زدیم و
شــروع کردیــم به کتابفروشــی .ریختند و همــه ی کتابها را از
ما گرفتند .بعد رفتیم شــیرینیپزی راه انداختیم و دو سال هم
شــیرینیپزی داشــتیم و آن را هــم رهــا کردیم .بعــد گفتیم برای
بچهها اسباببازی درست کنیم که قالب ساختیم و یک سری
اســب اببازی درســت کردیم اما کســی آنها را نخرید .شغلهای
نکــه گفتیم برویم یک شــرکت
مختلــف را امتحــان کردیــم تا ای 
نمایشــگاهی بینالمللــی بزنیــم و غرف هســازی کنیــم .آن موقع
شــرکت نمایشــگاهی وجــود نداشــت و خوشــبختانه کار مــا
گرفت .این ماجرا مربوط به ســال  67اســت .بعد با یک شرکت
آلمانی آشــنا شــدیم و به آلمان رفتیم و با آنها قرارداد بســتیم.
اول نمایندگــی شــرکت را داشــتیم و بعــد تحــت لیســانس آن
تولیــد کردیــم .در ســال  68هــم شــرکت «اکتیــران »را راهانــدازی
کردیم که هم غرف هســازی میکرد و هم کار تولید انجام میداد.
کارخانــه زدیــم و لــوازم دکوراســیون ســاختیم .شــرکت اکتیران
هنــوز هــم فعالیت میکنــد .یک ســال بعد آقای غالمحســین
کرباسچی به دنبال تأسیس موسسه و روزنامه همشهری بود
و ایــن کار را برعهــده پســر عمویش گذاشــته بود .ایــن کار را به
ُ
ما پیشــنهاد کردند و ما هم یک طرح اپن آفیس به آنها دادیم
و موسســه همشــهری را درســت کردیم و از آنجا دیگر معروف
شــدیم .البتــه مــن در ایــن مســیر چندیــن بار هم ورشکســته
شــدم .اکتیــران بــزرگ و بزرگتر شــد و ما بــه قزاقســتان رفتیم و
 25هزار هکتار زمین ،یک شــاپینگ سنتر بزرگ و ...خریدیم اما
متأســفانه ورشکسته شدیم و هر چه در  15-10سال به دست
آورد ه بودیــم از دســت رفــت .بعــد دوبــاره به ایران برگشــتیم و
سال  83دوباره شروع کردیم.
چقدر طول کشید تا آن ورشکستگی را بپذیرید؟
مــن خیلــی راحــت پذیرفتــم چــون بــرای هــر کاری اول بدتریــن
حالتش را میبینم و بعد آن را شــروع میکنم .بدترین حالتش
این اســت که هر چه به دســت آوردهای از بین برود .همیشــه
هــم بایــد برای ایــن اتفاق آمــاده باشــی .وقتی آماده باشــی زیاد
برایت مهم نیست و دوباره یک کار دیگر را شروع میکنی.
بهترین غذایی که درست میکنید چیست؟
ـتیک ُ
تی-بن
ـ
س
چیــزی کــه خودم از همه بیشــتر دوســت دارم ا
ِ
است اما کباب و ماکارونی را هم خوب بلدم درست کنم؛ البته
ماکارونی من با ماکارونیهایی که خانمها درست میکنند فرق

G R E A T

O U R

کارتون «خانواده دکتر ارنست» را
خیلی دوست داشتم
بله .من کارتونهای مختلفی را با دخترانم دیدهام .زمانی که تلویزیون آمد
من شش ،هفت سالم بود؛ آن موقع یک کارتون میدیدم که راجع به گربهای
بود که کیفش را به هر وسیلهای که میخواست تبدیل میکرد .وقتی دختر
بزرگترم (هدی) چهار -پنج سالش بود کارتون «خانواده دکتر ارنست» را با هم
میدیدیم« .محله بهداشت» هم بود که جمعهها آن را نگاه میکردیم .دختر
کوچکترم (سما) از برنامه کودک فقط «شهر بستنیها» (بستنیا) را میدید.
با نوه هایم هم فوتبالیستها میبینم .فوتبالیستها را زمان هدی هم نگاه
میکردم .با بچهها زیاد بازی میکنم.

دارد .در آمریــکا گاهــی پیــش میآمــد کــه بایــد بــرای  200نفر غذا
درست میکردیم ،من از همان جا آشپز شدم.
در پروســهای کــه طــی کردید هیچوقت پیــش نیامده که
خسته شوید؟
ً
مــن یک خاصیــت دارم که واقعا اگر چهار نفر وســط کویر لوت
باشند با آنها یک شرکت درست میکنم و یک کار راه میاندازم.
این کار را دوســت دارم و دلم میخواهد آنها خودشــان ســریع
بتوانند کار را بچرخانند و من بروم ســراغ یک کار دیگر .از قدیم
هم این کار را دوست داشتم.
اگر یک روز قرار باشد کار نکنید چه خواهید کرد؟
دوســت داشــتم نویســنده باشــم .اگــر کار نداشــته باشــم
نویســندگی میکنــم .یــک چیزهایــی هــم مینویســم .بعضــی
کارهایم را به شما نگفتهام! من روزنامهنگار هم بودهام .اوایل
انقالب عضو روزنامه اطالعات بودم .حدود یک سال آنجا مقاله
نوشتم.
جذابترین کاری که دوســت داشــتید انجام بدهید ولی
انجام ندادید چه بوده است؟
همیــن نویســندگی .دوســت دارم نویســنده شــوم ولــی تنبــل
هســتم و نمینویســم .هرچند فرهنگ لغت مبلمان را نوشته
ام و اآلن هم دارم روی فرهنگ لغت لجستیک کار می کنم.
در کودکی آرام بودید یا پر شر و شور؟
ً
اصوال ذاتم پر شر و شور است؛ اما مادرم طوری بود که از همان
کودکی هندوانه زیر بغلم میگذاشــت و میگفت حســین یک

چیــز دیگر اســت .مــن مجبور بودم خــودم را بهعنــوان یک آدم
بزرگ نشــان بدهم .تازه در سن  40-35سالگی فهمیدم که چه
بالیی سر من آمده است.
چه وقتهایی بیشتر دلتان تنگ میشود؟
عصرهای جمعه و صبحهای شــنبه دلم تنگ م یشــود .شــنبه
که م یشــود کســی جلوی من نمیآید چون همه چیز را میزنم
خراب میکنم .اینکه میگویم یک سندروم است.
گریه هم میکنید؟
بلــه .من زمانی که بچه بودم حق نداشــتم گریــه کنم چون مرد
بــودم ولــی اآلن راحــت گریه میکنم .همیــن اآلن اگر کمی ماجرا
جدیتر شود گریهام میگیرد.
بهترین ویژگی شما چیست؟
یکــی از ویژگ یهــای خــوب مــن ایــن اســت کــه چیــزی را حفــظ
نمیکنم ،بلکه قورت میدهم .فکر میکنم همه نیز باید همین
کار را انجــام بدهنــد .اگر بخواهید چیزی را لمس کنید باید آن را
وارد خونتان کنید .من زمانی که کتاب میخوانم کتاب را قورت
میدهم .یکی از نکتههایی که اهمیت زیادی دارد این است که
آدمها چیزی را حفظ نکنند.
و بدترین ویژگی شما؟
مــن اگــر چیزی جلوی چشــمم باشــد نمیتوانــم آن را پیدا کنم
ً
ً
و معمــوال بــه همیــن خاطــر مــن را مســخره میکنند .مثــا یک
ســاعت دنبال کفشــم میگردم و در نهایت میبینم که کفشم
تمــام مــدت جلــوی چشــمم بوده اســت .دنبــال هر چیــزی که
میگردم آن را پیدا نمیکنم.
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آ تنافرازنده:

زورگو ییرااز همسرم
راحتتر قبولمیکنم

اینکــه زن و شــوهر بــا هــم کار میکننــد بــه هــر
حال یــک چالش اســت .میخواهم بدانــم تجربه این
همکاری چطور بود و به مرور چه تغییراتی کرد؟
آتنا فرازنده :من مهندسی برق خوانده بودم و کاری که
میکردم در فیلد مخابرات و فوالد بود و مدلش با کاری
کــه در خوگر دارم تفاوت زیادی داشــت .اما من از زمانی
که ازدواج کردم ســعی کردم کنار آقای اسفندیاری باشم
و وقتــی پیشــنهاد کار در خوگــر مطرح شــد خیلی راحت
قبــول کــردم ،بــا اینکــه میدانســتم خیلی چالــش دارد
ً
و کار نــو و جدیــدی اســت .اتفاقا همه به مــن میگفتند
خیلی ســخت است که زن و شوهر در یک مجموعه کار
ً
کنند مخصوصا اگر همســرت مدیرت باشد .به هر حال
ایــن کار ممکــن اســت چالشهــای خــودش را داشــته
باشد اما من فکر نمیکنم در این پنج سال حتی یکبار
ً
بــرای مــن مشــکلی پیــش آمــده باشــد .اتفاقــا اینکــه
مدیــرم اســت برایــم دلچســبتر بوده اســت تــا اینکه
یک آدم دیگر باشــد .من حداقل زورگویی را از همســرم
راحتتــر قبول میکنم تا کســی دیگر (میخنــدد) .البته
ً
زورگویــی شــوخی اســت چــون ما اصــا در خوگــر چنین
چیــزی نداریــم و همۀ کارهایمان به صورت لیدرشــیپی
بــوده اســت .مــن و بقیــۀ بچههــا همیشــه از تجربیــات
آقــای اســفندیاری اســتفاده کردهایم و بــرای همین ،کار
برایم لذتبخش اســت و خوشــبختانه مشــکلی در کار
وجود نداشــته کــه بخواهد به زندگیمــان صدمه بزند و
شــاید ایــن همکاری بــرای زندگی مشــترکمان هم بهتر
بوده است.
روی شناختتان از همدیگر هم تأثیر داشته؟
آتنــا فرازنــده :مــا شــانزده ســال اســت همدیگــر را
میشناســیم و دوازده ســال هــم هســت کــه ازدواج
کردهایم و به همین خاطر فکر میکنم زمانی که به خوگر
آمدیم شــناخت کافی نســبت به همدیگر داشــتیم؛ اما
در زمینــۀ کاری صد درصد شــناختمان نســبت به هم
بیشــتر شــده اســت .تواناییهــای همدیگــر را بیشــتر

شــناختهایم و یک جاهایی توانستهایم همدیگر را کاور
کنیــم .من همیشــه از اینکه با همســرم همکارم راضی
هســتم و اگــر بــه عقــب برگــردم بــاز هــم پیشــنهاد این
همکاری را میپذیرم.
امیر اســفندیاری :یکــی از چالشهای جالب ما ســر کار
این اســت که آتنا مــن را آقای اســفندیاری صدا میکند.
مــا اینجا در خوگر همدیگر را با اســمهای کوچک صدا
میکنیــم البتــه بچههــا چنــد نفــری که ســابقه بیشــتری
دارنــد را بــا اســم فامیــل صــدا میکننــد ،من هــم جلوی
بچههــا آتنــا را بیشــتر خانــم فرازنده صــدا میکنــم .این
باعــث میشــود کــه مــا بعضــی وقتهــا در خانــه هــم
همدیگــر را خانم فرازنده و آقای اســفندیاری صدا کنیم
(میخندد) .اما اگر بخواهم درباره تأثیر همکار بودنمان
در زندگــی مشــترکمان صحبــت کنــم باید بگویــم انگار
ما  24ســاعته ســر کار هســتیم .کار شــما را رها نمیکند
چــون هر دو در جریان موضوعات هســتید قبل از خوگر
کــه مــن و آتنــا ســر یــک کار نبودیــم ،وقتــی من بــه خانه
میآمــدم راجــع بــه کارم دو ،ســه جملــه میگفتــم و دیگر
تمام میشد و بحثی از کار نبود و آتنا هم همینطور ،اما
اآلن شرایط متفاوت است.

یکــردم و کماکان شــیر را دوســت دارم .قدرت داشــتن
م
شیر در عین وقار برای من جذاب است.
اگر قرار بود از کشتی حضرت نوح یک حیوانی را انتخاب
کنید و با خودتان بیاورید ،چه حیوانی را انتخاب میکردید؟
آتنا فرازنده :یک مر غ میآوردم که برای ما تخم بگذارد تا
ما از گرسنگی نمیریم( .با خنده)
ً
امیر اسفندیاری :شاید به زیبایی آن نگاه میکردم .مثال
ممکــن بــود طــاووس را انتخاب کنم .دوســت داشــتم از
نهــا یک چیز زیبا انتخاب کنم تــا چیزی که برای ما
بیــن آ 
کارآیی داشته باشد.

امیر در کودکی

آتنا فرازنده و امیر اســفندیاری شــانزده ســال است همدیگر را
میشناســند و از دوازده ســال پیش به عنوان زن و شوهر کنار
هم قرار گرفته اند .همکار شدنشــان باعث شــده تواناییهای
یــک دیگــر را بیشــتر بشناســند و ایــن شــناخت بــرای زندگــی
مشترکشــان هــم بهتر بــوده .گاهی یادشــان میرود
و بعضــی وقتهــا در خانــه هــم همدیگــر را خانــم
فرازنــده و آقای اســفندیاری صدا میکنند .اگر
دوست دارید درباره این زوج همکار
بیشــتر بدانیــد بــا مــا
همراه شوید.

در کارهای خانه هم تقسیم کار میکنید؟
ً
آتنا فرازنده :بله دقیقا .من فقط غذا درست میکنم .من
عاشــق آشــپزی هستم و همیشــه آشــپزی میکنم .حتی
اگــر بگوینــد صــد نوع غذا درســت کــن هم برایم ســخت
نیست اما کارهای خانه خیلی برایم سخت است .یا باید
امیــر کمــک کند تا خانه را تمیز کنیم یــا باید کارگر بیاورد.
به همین خاطر کارهای خانه را تقســیم کردهایم .کارهای
خانه با امیر است و آشپزی و آشپزخانه با من.

آ تنا در کودکی

در خان ه چه کسی رئیس است؟
امیر اسفندیاری :آتنا رئیس است.
آتنــا فرازنــــــده :مــا هیچوقــت تصمیـــــــــمگیریهایمان
اینجــوری نیســت کــه یــک تصمیــم را بــدون مشــورت
بگیریــم .حتــی مســافرت هــم کــه میخواهیــم برویــم
ً
بــا هــم کلــی بــاال و پاییــن میکنیــم .یــک جاهایــی اصــا
امیــر تصمیمگیــری را بــه مــن محــول میکنــد و میگوید
تــو تصمیــم بگیــر .بعضــی موقعهــا هــم تصمیمگیــری
بــرای مــن ســخت میشــود و میگویــم چــرا تــو تصمیــم
نمیگیــری؟ یعنی حتی گاهــی تصمیمگیری را به همدیگر
پاس میدهیم .همیشــه سعی میکنیم با همدیگر یک
ً
تعادلی را ایجاد کنیم و مخصوصا در مورد مســائل مهم
با همدیگر تصمیم بگیریم.

G R E A T

O U R

شما هم آشپزی میکنید؟
امیر اسفندیاری :آشپزی من صفر است.
آتنا فرازنده :ولی صبحانهها با ایشــان اســت .من خودم
چــون ز یــاد اهــل صبحانــه نیســتم زیــاد بــه آن اهمیــت
ً
نمیدهــم .بــرای صبحانــه معمــوال امیر املت یــا نیمرو با
پنیرهای مختلف درست میکند.
امیــر اســفندیاری :البتــه خــب اینهــا آشــپزی حســاب
نمیشود.
ً
آتنــا فرازنــده :مــن اگــر نباشــم اصــا اهلش نیســت که
خودش غذا درست کند.
امیر اســفندیاری :بلدم اما عالقه ندارم .اما برای نظافت
ت و روب کــردن به شــدت با حوصله هســتم.
خانــه و رف ـ 
مــن اگــر بخواهــم خانــه را تمیز کنم ســاعت هشــت و نه
صبــح شــروع میکنــم و شــب ســاعت ده یــا یــازده تمــام
میشود .در حد خانه تکانی است.
آتنــا فرازنده :مــا روی تمیزی وســواس داریــم و در خانه
باید همه چیز تمیز باشد.
اگــر قرار بود انتخاب کنید یک حیوان باشــید ،کدام
حیوان را انتخاب میکردید؟
آتنــا فرازنــده :ترجیــح میدهــم اســب باشــم .احســاس
میکنــم اســب خوشــگلتر ،تمیزتــر و آزادتــر اســت و
وابســتگی کمتــری بــه آدمهــا دارد .یــک اســب ســفید
مشکی یا قهوهای یکدست سوخته میشدم.
امیر اسفندیاری :من از بچگی یک ارتباطی با شیر برقرار

در کارتونها دوست داشتید به جای چه کسی باشید؟
آتنــا فرازنده :کارتون "بلفی و لیلیبیت" را خیلی دوســت
داشــتم و عاشق آن بودم .زمانی که بزرگتر شدم ِ"م ُمول"
را دوست داشــتم .دلم میخواست همیشه یک " ِم ُمول
" تــوی کیفــم داشــته باششــم .شــخصیت "بامــزی" را هــم
خیلــی دوســت داشــتم و اگــر قــرار بــود جای کســی باشــم
دوست داشتم شبیه "بامزی" باشم .هنوز که هنوز است
یشــنوم حالــم خوب میشــود.
وقتــی صــدای "بامــزی" را م 
نهــای زمــان ما بــا وجود اینکــه غص ـهدار بودند ولی
کارتو 
بســیار عالــی بودنــد .یــک کارتــون بــه نــام "زنــان کوچــک"
پخــش میکردنــد کــه شــخصیتهای آن کارتــون چهــار
خواهــر بودنــد .جالــب اینجاســت که مــا هم چهــار خواهر
بودیم و خودمان را به آن کاراکترها نزدیک میدیدیم.
امیــر اســفندیاری :مــن از بچگــی کارتونهــای زیــادی
میدیــدم و اآلن نمیتوانــم بیــن آنهــا تمایز بگــذارم .آن
زمــان یــک کارتونــی برایــم جــذاب بــود کــه نــام آن را یــادم
نیســت .مجموع ـهای از کتابهــای ژول ورن بــود .مــن
صدای ژرژ پطرســی را خیلی دوســت داشتم ولی آن موقع
که بچه بودم ایشان را نمیشناختم .صدای ایشان برایم
طنیــن خاصــی داشــت .یکــی از کارتونهایی که دوســت
داشــتم کارتــون "ســفر بــه اعمــاق زمیــن" بــود .کارتــون
"ماجراهــای گالیــور" و "رابینهــود" را هــم خیلــی دوســت
ً
داشــتم .اساســا کارتونهایــی کــه دنبالــهدار بودنــد را
بیشتر دوست داشتم .من کاراکترهای تخیلی را دوست
دارم .هــر چقــدر یــک کارتــون به وســعت تخیلهــا دامن
میزد آن را بیشتر دوست داشتم.
چقدر امیر پنج شش ساله را حفظ کردهاید؟
امیر اســفندیاری :من فکــر میکنم هنوز همان هســتم.
احســاس میکنــم هنــوز از همــان چیزهایــی لــذت میبــرم
یبــردم .اگــر یــک زمــان خالــی پیــدا
کــه آن زمــان لــذت م 
کنــم دوســت دارم دوبــاره ســراغ همــان کارهایــی بــروم
کــه آن موقــع انجــام م ـیدادم .گاهــی کارهایــی میکنــم
یشــوم و بــه خــودم
کــه پــس از انجــام دادنــش ناراحــت م 
میگویــم ایــن چــه کاری بــود؟ ســنی از تــو گذشــته اســت.
یشــود که
درون من چند ســالی م 
خانــم فرازنده :کودک
ِ
خاموش است .وقتی پدرم فوت کرد به امیر و مادرم گفتم
انــگار قلــب مــن نصــف شــده .از آن اتفاق به بعــد هروقت
خوشــحال هســتم باز ته دلم یک ناراحتی هست و آن هم
فقــط بــه خاطر این اســت که پــدرم را از دســت دادم .فوت
پدر شوک بسیار بدی بود .پنج سال گذشت تا توانستم با
این مســئله کنار بیایم .احســاس میکنم پس از آن اتفاق
پختهتر و آرامتر شــدم .من با خاطرات کودکی خودم بســیار
خوشــم .حتی دوران جنگ بهترین دوران زندگی ما بود .ما
در برغــان یــک خانه پدری داریم کــه در زمان جنگ دور هم
جمــع میشــدیم .آنقــدر آنجا بــه ما خوش میگذشــت که
ً
همــه چیز را فراموش میکردیم .من قبال آدم شــادی بودم
ولی پس از مرگ پدرم خیلی آرام شدم.
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ز عشق تو جانا که انصرافی نیست
ز مرگ سرخ در این عاشقی معافی نیست
تو بهترین زمانی به هر جهت یارا
نظر یکی است در این نکته اختالفی نیست

امیرحسینفاخر :

اسمبچ هامراهممیگذارمتیپاکس
امیرحسین فاخر آرام و کم حرف به نظر میآید اما کودکی پر شرو شوری داشته آن قدر که
چهارشنبهسوریها خانه را تبدیل به میدان جنگ میکرده .یک باغ وحش حیوان خانگی داشته و از
وقتی خانه پدری اش بازسازی شده و مثل گذشته رونق گرفته ،حس خیلی خوبی دارد .پای شعر و شاعری
که وسط باشد کلی حرف برای گفتن دارد.
امیرحسین فاخر چه کسی است؟
من عاشق ادبیات و شعر هستم و شعر هم میگویم .از نظر کاری
هم مدام در تیپاکس بودهام .رشتۀ تحصیلی من مهندسی صنایع
است .ضمن اینکه آذری زبان و عاشق فوتبال هم هستم.
کارکردن با خانواده چه طور است؟
از آنجایــی کــه سیســتم مدیریــت باالدســت مــن همیشــه
خانوادگــی بــوده ،قشــنگترین بخــش آن تفکیــک خانــواده و
ً
کار بــوده اســت .مــن و بــرادرم کامــا موضــوع شــغلی و موضــوع
خانوادگ یمــان را از هــم تفکیــک کردهایــم .قبــل از بــرادرم ،مــادرم
نجــا را برعهــده داشــتند و مــن همیشــه قــدردان
مســئولیت ای 
ً
نهــا هســتم ولــی قبــا اذیــت
ســختگیریهای هــر دوی آ 
میشدم.
میتوانید یک نمونه از سختگیریهایآنها را بگویید؟
مــن زمانــی که  17ســالم بود در شــعبۀ قوام نماینــدۀ مدیرعامل
بودم .آن موقع پیشدانشگاهی بودم و رفته بودم امتحان بدهم
که یک باری را از دم شعبه دزدیدند .یک هفته بعد هم دوباره یک
نهــا را از حقوق من کم
بــار دیگــر را دزدیدند که ایشــان هر دوی آ 
کردند .مسئولیت آنجا با متصدی شعبه بود ولی این را گفتم که
بگویم بعدها فهمیدم معنای امانتدار بودن چیست .من فکر
م یکــردم چــون دارم درس میخوانم ،آنها باید وضعیتــم را درک
کنند ولی همان جا یاد گرفتم که اگر یک مســئولیتی را میپذیرم
بایــد در قبــال آن جوابگو باشــم .ایــن موضوع در زمــان مدیریت
ً
بــرادرم نیــز تکــرار شــد .مثــا مــا با هم ســر یــک مســئله در خانه
اختالف نظر داشــتیم که هر دوی ما دوســت نداشــتیم اختالف
نظرمان را به سر کار ببریم.
بدترین بخش خانوادگی کار کردن کجاست؟
ً
زمــان نداریــم یــا مثال یک نفــر وقتی با خانــواده فاخر مشــکل دارد
میآید آن مشکلش را وارد کار میکند .ما موضوعات خانه را به کار
نمیکشیم ولی موضوعات کار را به خانه میکشانیم.

اولویت اولتان در زندگی چیست؟
خانوادهام.
منظورتان خانوادۀ دو نفرهتان است؟
خیــر ،منظــورم از خانــواده پــدر ،مــادر ،همســر و برادرم اســت.
مــن بیــن هیچکــدام از آنهــا تفکیــک قائــل نمیشــوم چــون
معتقــدم همــۀ مــا یــک خانــواده هســتیم .ایــن موضــوع را
از بــرادرم یــاد گرفتــم چــون دیــده بــودم کــه او ایــن راه را رفتــه
و موفــق شــده اســت و بــه همیــن خاطــر از تجربیــات او
استفادهمیکنم.
هیچوقــت فکــر نکردهایــد کــه در این شــرایط ممکن اســت
اســتقاللتان مخدوش شــود؟ شــما بــرادری دارید کــه در این
بیزینس خانوادگی دارد یک مسیری میرود و یک جورهایی انگار
یک الگویی است که تحمیل میشود.
نهــا او را قبول دارم .برادرم بیشــتر از اینکه
مــن خیلی بیشــتر از ای 
بردارم باشد ،الگوی کاری من محسوب میشود .در ضمن منافع
ما یکی است.
چند سال با هم تفاوت سنی دارید؟
من پنج سال کوچکتر هستم.
هیچوقت پیش نیامده که در بچگی با هم دعوا کنید؟
ً
زیاد دعوا میکردیم .مثال سر فوتبال خیلی با هم دعوا میکردیم.
با هم قهر هم کردهاید؟
بلــه ولــی قهــر مــا بیشــتر از یــک ســاعت طــول نمیکشــد .در
ق ما شــبیه هم بود .هر دو به فوتبال
بچگی بســیاری از عالی 
عالقهمند بودیم و در یک تیم فوتبال بازی میکردیم.
شما در چه پستی بازی میکردید؟
من دروازهبان بودم و برادرم هافبک و مهاجم بود.

دروازهبان بودن سخت نیست؟
بسیار سخت است و به همین خاطر اآلن هیچ جای سالم در بدن
من وجود ندارد.
در حال حاضر دیگر ورزش نمیکنید؟
پس از تصادف ســختی که داشــتم دیگر نتوانســتم فوتبال بازی
کنم ولی همچنان بدنسازی میکنم.
هیچوقت به این مســئله فکر نکردهاید که بخواهید خارج از
این بیزنس خانوادگی کار کنید؟
قبل از اینکه هلدینگ شکل بگیرد در تیپاکس بودم ولی پس از آن
هدلینگ که بهعنوان یک اکوسیســتم قویتر محسوب میشود
شــکل گرفــت ،میتوانــم بگویــم یــک تعصب خــاص و وابســتگی
عاطفی و شغلی بالتشبیهای به آن پیدا کردم .به قول معروف شاید
اگر بتوانیم حتی اسم بچهمان را هم تیپاکس میگذاریم.
اگر قرار بود که امیرحســین فاخر این مســیر را نمیرفت ،چه
شغل دیگری را انتخاب میکرد؟
فکر میکنم دنبال نویسندگی میرفتم.
هیچوقت به طور جدی نویسندگی را دنبال نکردید؟
فعالیــت مــن در ایــن حــوزه دو بخش اســت .یک بخــش از آن به
تألیــف یــک کتــاب برم یگــردد کــه گزیده اشــعار فارســی اســت که
کانسپت آن را از گلستان سعدی گرفتهام .در یک بخش دیگر هم
شعرهای خودم را مینویسم.
چیزی از شــعرهای خودتان در ذهنتان هست که
بخوانید؟
ز عشق تو جانا که انصرافی نیست
ز مرگ سرخ در این عاشقی معافی نیست
تو بهترین زمانی به هر جهت یارا
نظر یکی است در این نکته اختالفی نیست

بیشتر شعرهای کالسیک میگویید؟
ً
بله ،اصال به سمت شعر نو نرفتهام.

یا شــعر مینویســم و شــعرهایم را میخوانم و یا با بــرادرم حرف
میزنم.

چطور شد که به سمت شعر و شاعری رفتید؟
پدرم هم شــعر میگفت و هم شــعر میخواند .عالو ه بر ایشــان،
ُ
دوم یا سوم راهنمایی یک معلم ادبیات داشتم که من با او اخت
شده بودم و آنها تشویقم میکردند که شعر بگویم .ناخودآگاه
از دوران دبیرســتان عالقهمند شدم که شعر گفتن را یاد بگیرم.
اینطــوری میتوانســتم فشــارهایی کــه به مــن وارد م یشــود را با
نوشتن و خواندن شعر خالی کنم.

من اآلن برای یک کار بســیار ضــروری به  20میلیون تومان
پول احتیاج دارم و شما هم همینقدر من را میشناسید ،آیا
حاضر هستید این پول را به من قرض بدهید؟
ً
خیــر .پــدرم راجــع بــه همیــن پــول قــرض دادن قبــا با ما
ً
صحبــت کــرده بــود .اتفاقــا مــن یکــی دو بــار خــاف
تهــای ایشــان عمــل کــردم و بــا ضــرر مواجــه
صحب 
ً
شــدم .البته اگر کســی باشــد کــه واقعا احتیاج داشــته
باشــد و مــن بدانــم کــه میتوانــم بــه او کمــک کنــم،
ً
ً
حتمــا او را وارد یــک ضابطــه میکنــم .مثــا بــه جــای
اینکــه خــودم بــه او پــول دســتی بدهــم ،میگویــم بیــا
از شــرکت یــا فــان بانــک وام بگیــر .مــن کمــک کــردن را
دوست دارم.

اگر میتوانســتید یــک دوره تاریخی خاصــی را برای زندگی
انتخابکنید،دوستداشتیدباچهکسیهمدورهمیشدید؟
حافظ.
فکر میکنید اگر  24ساعت روز را با حافظ میگذراندید چه
کار میکردید؟
ابتدا از حافظ ســوال میپرسیدم که این شعرها را چطور نوشته
اســت .حافظ خودش میگوید" :منم که شــهره شهرم به عشق
ورزيــدن ،منم که ديده نيالــودم به بد ديدن /وفا کنيم و مالمت
کشــيم و خوش باشــيم ،که در طريقت ما کافريســت رنجيدن".
فقط از او سوال میپرسیدم.
بدترین ویژگی که دارید چیست؟
بیش از حد عاطفی هستم .گاهی وقتی میخواهم یک تصمیم
کاری بگیرم ،آن بخش عاطفی بودنم غلبه میکند.
ی که دارید؟
بهترین ویژگ 
فکــر میکنــم معرفت را میفهمم .هم قدر معرفــت را میدانم و
هم سعی میکنم معرفت داشته باشم.
اگر دلتان بشکند چه کار میکنید؟

اگر در کارتون شگفتانگیزها بودید دوست داشتید کدام
نیروی خارقالعاده را داشتید؟
من این فیلم آتش را دوست دارم.

اهل سفر بگ پکی هستید؟
خیر .اگر مجبور نباشــم هیچوقت این کار را نمیکنم .من وقتی
میخواهــم بــه ســر کار بیایم نیز یک ســاعت طول میکشــد .در
زمینه آماده شدن کمیکمالگرا هستم و دوست دارم همه چیز
مرتب و تمیز باشد.
اگر یک روزی هیچ لباس مرتبی نداشــته باشید چه کار
میکنید؟
تاکنون در زندگیام پیش نیامده تحت هیچ شرایطی به
صورت شلخته بیرون بیایم.
چه برندی را بیشتر از همه دوست دارید؟
مــن کــت و شــلوارهای برنــد آرمانــی را دوســت
دارم .در بیــن لباسهــای ورزشــی چــون طرفــدار تیــم
فوتبــال رئــال مادریــد هســتم برنــد آدیــداس را ترجیــح
میدهــم ولــی میدانــم برنــد نایــک بهتــر اســت .در مــورد
شــلوار جیــن دوســت داشــتم برنــد دیگــری را دوســت
میداشــتم ولــی اآلن برنــد پـــ پـــ چینــز را بیشــتر از همــه
دوست دارم.

اهل آتش روشن کردن هم هستید؟
ً
بلــه ،اتفاقا من همیشــه چهارشنب هســوریها خانــه را تبدیل به
میدان جنگ میکردم.

اگر پپه جینز نبود چه کار میکردید؟
آن موقــع دســتم بــاز بــود و شــلوارهای برنــد دیــزل را انتخــاب
میکردم.

اگر قرار بود یک شخصیت بد باشید فکر میکنید چه کسی
میشدید؟
استالین.

اگر یک روز مجبور باشید که فقط یکی از کمدهای لباستان
را نگه دارید کدام کمد را نگه میدارید؟
کمد لباسهای کالسیک را نگه میدارم .من کالسیک همه چیز
را بیشتر دوست دارم.

چیز مشترکی با استالین دارید؟
استالین هم شاعر بود و هم بسیار عاطفی .من وقتی زندگینامه
اســتالین را میخواندم متوجه شدم که شــباهتهای زیادی به
همدیگر داریم.

و سخن آخر
دوست دارم به مهندس کاشانی بگویم مثل یک پدر دوستش
دارم و حس خاصی به ایشان دارم.
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احمد آقاجانی:

نترسیدحتمًا موفقمیشوید
بیشتر شبیه پوکر فیسها است خیلی نمیتوانی احساساتش را از چهرهاش بخوانی؛ خودش هم فکر میکند
این ویژگی اطرافیانش را اذیت میکند .در یک خانوادۀ پنج نفره بزرگ شده ،در  28سالگی ازدواج کرده و به
تازگی صاحب یک پسر شده است .احمد آقاجانی  33ساله ،دانشجوی دکتری مالی در دانشگاه تهران است.
ی با تینکست را از اواخر خردادماه سال 1397به عنوان مدیر مالی شروع کرده و در حال حاضر مدیر
همکار 
عامل تینکست است .او معتقد است عبور از ترسها کلید موفقیت است.
از خانواده تان بگویید.
پدرم متولد سال  1342و مادرم متولد سال  1346است.
پدرم تهرانی است و اصالت مادرم به تویسرکان همدان
برمیگردد .ما سه بردار هستیم و در کل ،خانوادۀ جوانی
هســتیم .پــدرم نظامیبــود و عالوهبــر اینکــه تحصیالت
آکادمیــک داشــت ،در نظــام هــم مشــغول بود .ایشــان
اآلن قاضی بازنشسته است؛ ولی فکر میکنم باتوجه به
ً
یشــد .اگر دختردار
ی بودنش حتما باید پســردار م 
نظام ـ 
ً
میشــد چون آدم ســختگیری بود حتما پدر آن دختر را
درمیآورد (میخندد).
اگر خودتان دختردار شوید چهطور؟
مــن خــودم عالق ـه داشــتم صاحــب دختــر شــوم ،امــا
هیچوقــت تــوی ذهنــم اولویتبنــدی نکــردم کــه بچهام
پسر یا دختر باشد.
با توجه به پیشــینهای کــه میگویید فکر میکنید
اگر دختردار میشدید شما هم سختگیر بودید؟
ً
نــه ،مــن کال آدم ســختگیری نیســتم .نــه در کارم نــه در

خانــواده .یک خــط قرمــز و چارچوبی برای خــودم دارم اما
آدم ســختگیری نیســتم .چــون فکر میکنــم کنترلگری
لگــر
آد مهــا را از خودشــان دور میکنــد .وقتــی شــما کنتر 
باشــید خــود واقعی طرف هیچوقت بــروز پیدا نمیکند و
باعث میشود آن شخص همیشه در رنج و عذاب باشد.
پدر شدن چهطور تجربهای است؟
مــن و همســرم ســال گذشــته تصمیــم گرفتیــم بچهدار
شهــای الزم را انجــام دادیــم.
شــویم .یــک ســری آزمای 
اواخــر ســال  1397در شــرکت یــک مقــدار مشــکل
کســری از همــکاران را
بودج ـهای داشــتیم و حقــوق ی 
نــداده بودیــم کــه روز  28اســفند ایــن مشــکل حل شــد
و خبــر پرداخــت شــدن حقوقها آمــد و مــن کمیخیالم
راحت شــد .همزمــان با این اتفاق مهندس کاشــانی مرا
صــدا زدنــد .اول دربارۀ اینکه مدیریت اکتســابی اســت
یــا ذاتــی صحبت کردیــم و من با توجه به پشــتوانهای که
در مدیریــت دارم یــک صحبتهایــی کردم کــه مهندس
کاشــانی گفتنــد بیــا مــن بــا تــو خصوصــی صحبــت دارم.
ایشــان گفــت مــن تصمیــم گرفتــم کــه شــما تصــدی

مدیریــت مجموعــه را برعهــده بگیرید .مــن در آن لحظه
کمیدچار شــوک شدم چون مسئولیت بزرگی بود و قرار
بود مدیریت شــرکتی را برعهده بگیرم که آن زمان 70-60
نفر در آن مشــغول به کار بودند .در نهایت حکم به من
ابالغ شــد و همکارانم هم به من ابراز لطف داشــتند و از
من شــیرینی خواســتند .همزمان همسرم با من تماس
گرفــت و گفــت میخواهــم خبری بدهم و بــه من تبریک
گفــت که مــن گفتم من که هنوز بهت خبر ندادهام! فکر
کردم از یک ســمت و ســویی به همسرم خبر داده شده
نطــوری نبــود ،بلکــه
کــه مــن مدیرعامــل شــدهام امــا ای 
تبریک پدر شدن بود.
عجب روز پر حادثهای داشتهاید...
ً
واقعــا روز عجیبــی بــود .همزمــان بــه مــن اعــام کردنــد
نطــرف هــم یــک پســت
کــه داری پــدر میشــوی و از آ 
مدیرعاملی به من پیشــنهاد شــد و من پذیرفتم .حس
شهــا مثل هم اســت؛ یعنی اینکه
میکنــم هــر دوی نق 
پــدر یــک ســازمان و پــدر یــک خانــواده باشــی وظایــف
یکسانی را در ذهن آدم تداعی میکند.

حاال مدیریت واقعًا اکتسابی است یا ذاتی؟
یهــای مدیریــت
در واقــع مدیریــت یعنــی ترکیــب تئور 
و تجربــه .ترکیــب ایــن دو ترکیــب قشــنگی اســت .یعنــی
نــه میتوانیــد بگوییــد مدیریــت فقــط تجربــه اســت و نــه
ً
میتوانیــد بگوییــد فقط دانش اســت .قطعا جفتشــاندر
هم تنیده شده است.
دوست دارید با پسرتان چه چیزهایی را تجربه کنید؟
مثًال یک بازی خاص یا یک سفر خاص؟
مــن بــه آفرود خیلــی عالقه دارم و دوســت دارم با پســرم
تجربهاش کنم .قبل از ورودم به کار حرفهای ،مربی شنا و
نجات غریق بودم .در حوزۀ شــنا افتخار قهرمانی کشور را
دارم .در واقع دوســت دارم پیونــد بچهام با طبیعت حفظ
ً
شــود و احتماال این را از دو ســالگیاش عملی میکنم .به
همین دلیل بعد از اینکه خبر بچهدار شــدنم را شــنیدم
اول رفتم در خارج از شهر یک باغچه و ویالیی تهیه کردم
تا آیندۀ این بچه در آپارتمان نباشد .حداقل آخر هفتهای
باشــد که در حیاط بدود یا اســتخری وجود داشــته باشــد
که در آن شنا کند.
نمیترسید که در آفرود برایش اتفاقی بیفتد؟
خــب میتوانیــد بــه آفرود خیلی ســنگین نرویــد .آفرود
ســبک و در مناطــق کم خطــر .من دوســت دارم همزمان
که پســرم بــزرگ م یشــود ،تفریحات زیــادی را با او داشــته
باشم .ما یک زمانی آنقدر درگیر کار میشویم که یادمان
م ـیرود خودمان هم یک زندگی داریــم و بچهمان هم نیاز
بــه زندگــی دارد .بچــه من نیــاز دارد با من به پارک ،اســتخر
و کــوه بــرود و من دوســت دارم این تعادل حفظ شــود؛ از
زمانی که پسرم بتواند این کارها را انجام بدهد تا زمانی که
من زندهام و میتوانم این تجربهها را با او داشــته باشــم.
پــدر مــن هم در یــک دورهای همین کار را میکــرد تا اینکه
مریــض شــد .دوســت دارم حداقل مــن کار پــدرم را ادامه
بدهم.

دوســت ندارید در محل کار فضاهایی درست کنید که
طبیعت زنده و گیاه داشته باشد؟
زمانــی کــه ما بــه این ســاختمان آمدیــم ،اول رفتیــم گلدان
تهیــه کردیــم و در همــه جــای شــرکت گذاشــتیم تــا ویژگــی
زنده بودن در همه جا دیده شــود .روی میز بچهها حداقل
ی آنها
یــک گلدان وجود دارد و این باعث م یشــود که انرژ 
تجدید شود.
اگــر بچهتان نیمه شــب بیدار شــود و گریه کند شــما
بیدار میشوید؟
ً
ً
بله! من قبال خیلی روی خوابم حســاس بودم .مثال ساعت
 10یا  11شــب میخوابیدم و ســاعت  6صبح بیدار میشدم و
دوش میگرفتم و مطالعه میکردم و میرفتم سر کار .حس
م یکــردم اگــر خوابــم به هم بخــورد تعــادل زندگ ـیام به هم
میخورد؛ ولی اینطور نشــد .بعضی وقتها ساعت شش
و نیم صبح میخوابم و ساعت هفت و نیم یا هشت بیدار
میشویم و میروم سر کار.
اگــر قــرار بــود یــک شــخصیت کارتونــی باشــید کدام
شخصیت را انتخاب میکردید؟
میکی ماوس
اگــر میخواســتید یــک شــخصیت بدجنــس باشــید
چطور؟
من بیشــتر یک بدجنس ســر به هوا را دوســت دارم؛ مثل
آن گرگی که در کارتون میگ میگ وجود دارد .یک بدجنسی
کــه هیچوقــت موفق نم یشــود بدجنســی کنــد ولی تمش
اینطوری است و شاید با شخصیت من هم میخواند.
اگر قرار بود غیر از آدم چیز دیگری باشــید چه چیزی را
انتخاب میکردید؟
ً
قطعــا اولیــن تصویــری که تــوی ذهنم میآید دلفین اســت
چون خیلی جمعگراســت و اعتقاد به تهاجم ندارد و اعتقاد

بــه بــازی برنده-برنــده در گــروه دارد و همیشــه گروهــش را
نطــور نیســت کــه فقــط خــودش برنده
برنــده میکنــد و ای 
باشد.
فانتــزی و آرزویــی وجــود دارد که هنوز به آن نرســیده
باشید؟
همیشــه دوســت داشــتم مدیرعامل یکی از پنجاه شرکت
برتر دنیا باشم.
بهترین ویژگیتان از نظر خودتان چیست؟
شاید انعطافپذیری.
و بدترینش؟
عجــول بــودن .خیلــی دوســت دارم کارهــا را ســریع انجــام
بدهم .خیلی قائل به ددالین هســتم و اگر نشــود عصبانی
میشوم.
کدام ویژگی شما آدمها را بیشتر عصبی میکند؟
فکــر میکنــم بیتفاوتــی در چهــرهام .در صورتــی کــه آدم
بیتفاوتی نیستم.
و اصــوًال آدمیهســتید کــه احســاستان را بــروز
میدهید؟
ً
بله .من کال آدم برونگرایی هستم .اما سعی میکنم تمرکز
داشــته باشــم و قاعــده و قوانیــن را رعایــت کنــم .در واقــع
ویژگــی مــن برونگرایی با تمرکز اســت که شــاید بین طیف
برونگرایی و درونگرایی قرار بگیرد.
با آدمها زود صمیمیمیشوید؟
بستگی به آدمش دارد .من به انرژی نگاه اول اعتقاد دارم.
شــما یک نفر را میبینید که حس میکنید انرژی او با شــما
هارمونــی دارد و بــه همین خاطر خیلی ســریعتر بــا او ارتباط
برقرار میکنید.
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دفتر مرکزی :تهران ،بلوار نلسون ماندال ،خیابان تابان غربی
پالک  ، ۱۲ساختمان فاخر ،طبقه چهارم ،تلفن021-88678225 :

شطرنج
پستباسهوز یر
بزرگترین پروژه پرداخت در هوشمندســازی صنعت پســت
و لجســتیک کلیــد خــورد .ایــن پــروژه بــا همــکاری شــرکت
ت فنــاوری اطالعات
ت یتــک به عنوان تأمین کننده زیرســاخ 
پســت و لجســتیک ،شــرکت تیپاکــس بــه عنــوان یکــی از
بزرگترین کوریرهای پســتی کشــور و شــرکت پرداخت نوین
آریــن بــه عنــوان ارائــه دهنده خدمــات زیر ســاختی پرداخت
اجــرا شــده اســت .ایجــاد پلتفــرم یــک پارچــه و هوشــمند
پرداخــت و همچنیــن تأمیــن و تجهیــز دو هــزار دســتگاه
کارتخــوان اندرویــدی در فــاز اول بــه بهــره بــرداری رســید.
ایــن پروژه بر مبنای یک پارچه ســازی ســامانه های پرداخت
و ســامانههای مــکان محــور تــی تــک ،اپلیکیشــن جــت
تیپاکــس و ســرویس هــای پرداخــت زیرســاختی پرداخــت
نویــن آریــن ،طراحــی و پیاده ســازی شــده اســت ،کــه پس از
شهــای فنــی و صحت عملکــرد ســامانهها ،هم اکنون
آزمای 
در قالــب نســخه جدید اپلیکیشــن جــت ،قابل ارائه اســت.
امکانات بسیاری در این سرویس پیش بینی شده است که
در فاز اول میتوان به سامانه تهیه و ارائه گزارشات هوشمند
شهــا ،جزییات
مدیریتی شــامل نمایش محــل انجام تراکن 
تراکنــش ،آدرس ،مختصــات مکانــی مربــوط بــه تراکنــش و
رهگیری مرسوالت پستی به صورت برخط اشاره کرد.

تبریکتولد
هرمــس آقاجانــی عزیــز ،پســر تی نکســتی ،بــه زندگی
خــوش اومــدی .بــرات آرزوهــای قشــنگ داریــم و
امیدواریــم کنــار پــدر و مــادر عزیــزت کلــی تجربههای
خوب داشته باشی.

آﺳﻤﺎنآﺑــﻰ
زﻧﺪﮔﻰرﻧﮕﻰ

آ سمان آبی
زندگیرنگی
با استفاده از وسایل
نقلیه عمومی ،آسمان را
آبیتر کنیم.

کارآفر ین برتر ملی سال از
مجموعه تیپاکس
دکتــر مهــرداد فاخــر بــه عنــوان نماینــده تیپاکــس در
دوازدهمیــن جشــنواره کارآفرینــان برتــر ،بــه عنــوان یکی از
ده کارآفریــن برتــر ملی ســال معرفی شــد .رویکــرد انتخاب
کارآفرینان در این جشــنواره ،بر مبنای شناسایی و معرفی
بنگاههایی است که در سه سال گذشته «نوآوری منجر به
رشد باال» داشتهاند و تیپاکس به عنوان محرکی برای ارتقاء
بهــرهوری ،نــوآوری و نفــوذ در بازارهــای بینالمللــی ،اثرگذار
بــوده اســت .مجموعــه تیپاکــس و هلدینــگ فاخر تالش
کــرده اند که بــا درک صحیح از واژه کارآفرینــی ،با ارزشترین
حلقه زنجیره تامین و لجســتیک باشد و با همین رویکرد،
تصمیــم گرفتــه ســرویس هــای تیپاکــس را به روز کنــد و با
استفاده از فناوری به سمت توسعه حرکت کند.

