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دوباره
سبز میشویم
ایــن بهــار ،در خانــه ســبز میشــویم ،درخانــه
جوانــه میزنیــم ،در خانــه شــکوفه میدهیــم.
ایــن بهــار را در خانــه میمانیــم و خانــهی
دل را از کینــه ،حســادت ،بغــض و ...خالــی
میکنیــم و بــه جــای آنهــا مهــر ،محبــت
دوســتی ،مهربانــی و عشــق میکاریــم و دعــا
میکنیــم بــرای رســیدن روزهــای خــوب ،بــرای
دوبــاره ســبز شــدن .آگاهیــم بــه اینکــه زندگــی
ادامــه دارد ولــی مــا بیــرون از ایــن خانــه در
زردی پاییــز میرســیم!
دل ســبز بهــار ،بــه
ِ
بایــد صبــر کنیــم ،بایــد خانههامــان را تــا
ســبز شــدن تمــام شــهر و آدمهــا ،ســبز نگــه
داریــم .مــا ســکوت و تنهایـ ِـی ایــن پیلــه را بــه
شــوق پروانــه شــدنمان بــه جــان میخریــم.
مــا ایــن بهــار ،جــور دیگــری ســبز میشــویم.
میدانیــم کــه روزهــای خــوب خواهنــد رســید
چــرا کــه کرونــا و هیــچ ویروســی تــوان مقابلــه
بــا مــا را نخواهــد داشــت ،هــر چنــد کــه کرونــا
دورهمیهــا و ارتباطــات را نشــانه گرفــت
امــا نبایــد تنهــا بــه چهــره منحــوس و زشــت
کرونــا بیندشــیم بلکــه بایــد قبــول کنیــم
ایــن ویــروس ناشــناخته پیامهــا و تذکــرات
خوبــی بــرای مــا داشــت .یکــی از درسهــا ایــن
اســت کــه چــه فرصتهایــی داشــتیم کــه
میتوانســتیم از آن لــذت ببریــم ،مثــل بــا هــم
بــودن ،همدلــی وهمــدردی کــردن.
کرونــا بــه مــا یــادآوری کــرد میتوانســتید
در کنــار هــم بنشــینید صحبــت کنیــد
گپوگفــت داشــته باشــید ،مهربانــی کنیــد
مهــر بورزیــد و لبخنــد هدیــه کنیــد و لــذت
ببریــد .چقــدر لــذت داشــت دیــدن یــک
لبخنــد در چهــره پــدر و مــادر ،و چقــدر لــذت
بخــش بــود در آغــوش گرفتــن فرزنــد و خیلــی
چیزهــا وکارهایــی کــه امــروز ،حســرتش را
میخوریــم .هنــوز دیــر نشــده بایــد ایــن
موهبتهــا را در برنامــه زندگیمــان قــرار
دهیــم و یادمــان باشــد کــه در جــاده زندگــی
بعــد از یخبنــدان بــه حاشــیههای جالــب
و زیبــا خواهیــم رســید و میدانیــم بعــد از
تاریکــی روشــنایی و «آفتــاب» انتظــار مــا را
میکشــد .
روزهــای خــوب کــه رســیدند؛ باهــم جشــن
آغــوش و لبخنــد میگیریــم و کاش کســی از
مــا کــم نشــده باشــد! در خانــه بمانیــد کــه کــم
نشــویم ،در خانــه بمانیــد که#ســبز بمانیــم.
در خانــه بمانیــد! عیــد نــوروز و عیــد ســامت
بــودن مبــارک
دکتر کاظمی دینان
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��ی ��ی� ���نی�� ،ت� ��م�
 ۱۳۳۵در ��ران و در ��ا�ان ����ص �� د��ا
آ��ه ا�� .ا�ا�ت� ����ا�ی ا��� .ت��� ا�� و دو ��ر
دارد�� .ر ��ر�تر در ر�ت� ��ن��ی �مران درس ��ا��ه و �ت���
ا���� .ر ک���تر در ��ر ��دا��� ��ار�تان ز���ی �یکن� و
�����ی ��ا��ه ا���� .ی� ���نی در �ن��� ر�ت� �����ی درس
��ا��ه ا���� �� .ت� ��دش در ز�ان ����ی در دا����ه ��ا�رات
ر�ت� ��ن��ی ��ق �ی��ا��ه و�ی �� از ا���ب ا�� ر�ت� را ر�ا کرده و
در دا����ه �نر�ای ���ا ر�ت� ��ما�ی را د��ال �یکن�؛ در دا���اه
آزاد ا���ی ��� ر�ت� ��ان و اد��ات ا�����ی ��ا��ه ا�� .ر�ت�
ا��ت�و��� �� در کا�� ���ا�ی ���� در ��ک�� ��ا��ه و ی�
��رک ����ی� �� در ر�ت� ���ات ��تی دارد .او ��
ا�ن�ن ��اون ��م�� و ��� ���� ���ره
��� اول ا��.

�را ا����ر درس ��ا��ی�؟ �� �ا�ر کار�ان
��ده؟
بلــه ،بخشــی از آن بــه خاطــر کارم بــود .در کل رشــتهای
که من با آن زندگی و حال میکنم رشــته معماری اســت.
رشتههای دیگر را به خاطر کار و زندگی دنبال کردم.
���ر �� ک� ازدواج کردی�؟
همسرم همسایه ما بود و ما همدیگر را روی پشت بام ماقات
میکردیم و کم کم به همدیگر عاقهمند شدیم.
�م�ای� �و���و�ی �ما ��د��؟
خیــر ،ســه چهــار خانه بــا ما فاصلــه داشــتند .جالب بــود که ما
نمیتوانستیم از داخل یک کوچه رفت و آمد کنیم ولی پشت
بامهای ما به هم راه داشت.
آن ���� �ن� �ال�ان ��د؟
من ســال  ۶۱ازدواج کردم و آن موق�  ۲۶ســالم بود .همسرم دو
سال از من کوچک�ر و آن زمان دانش�و بودند.
�ن� �ال �م�ی�ر را از �وی ��� �ام �یدی�ی�؟
ما سالها همسایه بودیم و همدیگر را میدیدیم ولی از زمانی
که جدی شد تا زمانی که ازدواج کردیم ،سه سال یا سه سال و
نیم طول کشید.
���و�� ک�ی �� �ما را ��ر��؟
چرا گرفتند.
�ا�� ا�� کار کت� �می��ردی�؟
خیر.
ز�ا�ی ک� ��ا�ــ��� ازدواج کن�� ک�ــی �ا �ما ��ا���
��رد؟
ً
اصــا مخالــ� نداشــتیم .پــدرم یــک خــانزاده بــود و نظــرات
ً
دیک�اتوری داشــت .ایشــان وقتی حکم میکرد حتمــا باید اجرا
میشــد .زمانــی که میخواســتم ازدواج کنم پــدرم کمی مخال�
بــود و میگفــت بهتــر از ایشــان هــم میتوانیم پیــدا کنیم ولی
اصــرار مــن را که دید با ازدواج ما موافقت کرد .یک اتفاق جالب
کــه افتــاد این بــود که وقتــی مــا ازدواج کردیم و من همســرم را
بــه خانه آوردم ،پدرم بیشــتر از بقیه خوشــحال بــود و میگفت
انتخــاب خوبــی داشــتی .پدرم حــدود  ۱۰۴ســال عمر کــرد و من
در  ۱۰ســال آخر عمر شــان شبانهروز در کنارشــان بودم .ایشان
تا آخرین لحظه زندگی همه کارها را خودشــان ان�ام میدادند.
مــن در حــال حا�ر دارم همه کارها و خاطرات ایشــان را �بت و
�ب� میکنم تا به صورت یک ک�اب تاری� شفاهی من�شر کنم.
��د�ان �ن� ��ا�ر و �رادر �����؟
برادر کوچک�رم بر ا�ر ت�ادف از دنیا رفت .یک برادر و دو خواهر
ب�رگ�ر دیگر هم دارم که آنها با من تنی هستند .چند خواهر و
برادر ناتنی هم دارم که همه آنها از من ب�رگ�ر هستند.

��ی شری� م���ی:

م�مان�دش���تا��یسریال
"آدر��مان�"ه��م

��ر �یکن� �ا��� �ــنی �ما �ا ��ر�ان �یاد ��ده ا��.
ا�� �ا��� �نی ���و�� اذی��ان �میکرد؟
بین من و پدرم فاصله وجود داشت ولی نه به خاطر سن ،بلکه
بــه خاطــر رفتارهــای خان و خــانزاده بــود .ما احترام ویــ�های به
پدرمان میگذاشــتیم و حتی پای خودمان را جلوی ایشــان دراز
نمیکردیم .پدرم به نوعی دیک�اتور سفید بود.
دا�ــت� ���ی �ا ا�� ��ــ��ات ���ر �وی کارا�تر �ــما
����ر ��ا�ت� ا��؟
من رفتارهای پدرم را خیلی دوســت داشــتم .فکر میکنم همه
ب�هها این ح� را نسبت به پدرشان داشته باشند .به ندرت
ب�های را میبینیم که اینطور نباشد.
کمــی �� را�ــ� �� �ادر�ــان ����
کن��.
مــادرم زن فوقالعــادهای بــود.

ایشــان ســواد زیادی نداشــت ولی قــرآن را به خوبــی میخواند.
بلد نبود پولها را بشمارد ولی این کار را به شکل دیگری ان�ام
میداد که قدیمها به آن ریا�ی ســیاق میگفتند .مادرم بسیار
مدیــر و مدبــر بــود و من چیزهــای زیادی از ایشــان یــاد گرفتم.
در شــرای� خاص ت�میمهــای وی�های میگرفت .همــه اقوام و
نزدیکان هر مشکل و گرفتاری که داشتند به خانه ما میآمدند
تــا از مــادرم مشــورت بگیرند .من اســم ایــن کار را ب�رگــی کردن
میگذارم .ایشــان ب�رگــی کردن را بلد بــود .در حال حا�ر تعداد
آدمهایی که ب�رگی کردن را بلد هستند بسیار کم است.
�ما �� ��ی کردهای� ک� ا�� کارا�تر را دا�ت� �ا���؟
ً
واقعــا ســعی میکنم اینطور باشــم .یکــی از وی�گیهایــی که از
مادرم گرفتم این بود که خونســردی خودم را حف� کنم و اجازه
ندهــم کســی مــن را ع�بانی کنــد چون اعتقــاد دارم اگر کســی
ً
بتوانــد مــن را ع�بانــی کند ،حتمــا هر وقت کــه دلش بخواهد
میتواند من را مدیریت و یا تحریک هم کند.
���ــتر ��د�ــان ���ا�ی �ی�ــ�ی� یا �ــما را ���ا�ی
�یکنن�؟
ً
مــن معمــو� ع�بانــی نمیشــوم .زمانــی ع�بانی میشــوم که
احســاس کنــم نیــاز اســت دیگــران آن روی من را هــم بب�نند.
البته باید بگویم کمتر پیش آمده کسی آن روی من را هم دیده
باشد.
�ــما �� در دا��ــ��ه �نر�ای ���ا ����ــ� کردهای� و
�ــ� در ی� دا��ــ�اه �نــی .ا��� ک�ــی ک� �نــر �ی��ا��
�ر���ــ� ا�� ا�ــ� ک� �ــا آ�ر �مر �مــان ��ــ�ر را ادا��
����.
مــن نزدیــک بــه  ۳۱یــا  ۳۲ســال اســتخدام دولــت بــودم .وقتی
اســتخدام دولت شــدم برای کار فنی استخدام شدم و طبیعی
بــود کــه بخواهــم ت�هیــزات آن را یاد بگیــرم و علــم و دانش کار
ً
را بیامــوزم .مثــا کام�یوتــر را از همان دوران پهلــوی یاد گرفتم.
از آن�ایــی کــه بــا خارجیهــا کار میکــردم نیــاز داشــتم کــه زبــان
انگلیسی خودم را تقویت کنم تا بتوانم با آنها صحبت کنم .با
این حال عشق من چیز دیگری بود و با هنر بیشتر از همه حال
میکردم .هر زمان که بیکار میشوم تنهایی مینشینم با چوب
یک چیز کوچک هنری درست میکنم .گاهی م�سمه چوبی و
گاهی قاب درست میکنم.
از ���� ����ان �� �ان درآوردهای�؟
بلــه .مــن در ایــن زمینــه کار اجرایــی هــم داشــتهام .در تهــران
و شهرســتانها نا�ــر ســاختمانهای زیــادی بــودهام و حتــی
ســاختمان هــم ســاختهام .در حــال حا�ــر نیز هــر از گاهــی اگر
چنین کاری پیش بیاید ان�ام میدهم.
�و�ی �نــ� �ــا�� کار �یکردی� و ا�ن �و�ی �ن� �ــا��
کار �یکن��؟
مــن رکــورد  ۴۸ســاعت کار بــدون وقفــه را هــم دارم کــه در آن
ً
مــدت اصــا نخوابیــدهام و مــدام کار کردهام .در حــال حا�ر نیز

ســاعت هفت و نیم صب� ســرکار حا�ر میشــوم و تا ســاعت
ششوهفت غروب کار میکنم.
��ر �یکن� در ��� کار�ان او��� ���ی �ا�ــ�� ک� �رکار
�ا�ر �ی��ی� .در�� ا��؟
ً
بله ،من معمو� هفت و نیم یا یک رب� به هشت صب� سرکارم
حا�ر میشوم.
ا�� �ود آ��ن �� �ا�ر �ادت �ــی و �ن� �ا�� �ما��
یا د��� دی��ی دارد؟
ً
من کار کردن با خارجیها و مخ�وصا ژاپنیها را برای خودم یک
شــان� میدانم .آنها یک نظم و ان�باط خاصی داشــتند که
کــم کــم برای من هم نهادینه شــد .من ســعی میکنــم کارهای
روزمــره خــودم را نیز به صورت مرتب و با نظم ان�ام بدهم .من
مانند شخ�یت اصلی سریال "آدرین مانک" هستم.
��ــر از ��د�ــان کــ� دی�ــ�ی �� �ی��ی� �ــما �ــ���
"آد��� �ا��" �����؟
همسرم گاهی این را میگوید .حا� نمیدانم خوب است یا بد.
البته معتقدم هر کســی به هر نحوی زندگی میکند همان طرز
زندگی بهترین است.
�م�اران�ــان از ��ــ� و ا���ا�ــی کــ� دا�یــ� اذیــ�
�می����؟
تا حا� کسی به من اعتراض نکرده است.
ا�ــ�� آد�ی ��ــ��� ک� ک�ــی �ت�ا�� �� �ــما ا�تراض
کن�؟
ایــن ســوال را باید از اطرافیانم ب�رســید .ولی من بســیار راحت
ارتبــاط میگیــرم و به دیگران هم این اجــازه را میدهم که با من
راحــت باشــند .با این حال ســعی میکنم مرز را هم نگــه دارم و
اجــازه ندهــم آدمهــا از مرز عبور کننــد تا موجــب ناراحتی من و
خودشان شوند.
������� د�ــتاوردی کــ� در ز���ی دا�ــت�ای� �� ��ده
ا��؟
خــود زندگــی .در دورهای از زندگی ایــن تبدیل به تکیه کام من
شــده بــود که هر چیز قشــنگی کــه میدیدم با خــودم میگفتم
عیــن زندگــی قشــنگ اســت .زندگی حتــی زمانــی کــه اذیتتان
میکند هم قشــنگ است.من هر لحظه از عمرم که گذراندهام
یک زیبایی خاصی داشته است و این میتواند دستاورد باشد.
ا�ر ���ا��� �� �� ی� ����� کن����� �� ،ی �ی�����؟
زندگی کن.
��ــر از کار و دا�ــتان�ای ���ــ�ط �ــ� ��مــا�ی� ،ــ�
�ــر�ر�ی�ا و کار�ــای دی�ــ�ی دا�یــ� کــ� ���ا��ــ� ا��ــام
�����؟
من کارهای زیادی دارم .یکی از آن کارها ،نوشتن است .دو ،سه
کار ب�رگ هم در دســت دارم که اگر امکانش فراهم شــود آنها
را چاپ خواهم کرد .خیلی دوســت داشــتم زندگی شــبانهروزی
ً
به جای  ۲۴ســاعت ،مثا  ۴۸یا  ۷۲ســاعته بود .شاید اگر چنین
اتفاقــی رخ مــیداد ،مــن هــم میتوانســتم بــه کارهــای زیــادی
برســم .همیشه کنار دســتم یک تکه چوب و چهارتا مغار دارم
و هیچوقــت بیــکار نمیمانم .حتی زمانی که نوجــوان بودم هم
هیچوقت بیکار ماندن را دوست نداشتم.
��ــر از �ا��ــ� �ــ�ا�ی ز���ــی ��ر�ــان� ،ــ� ����ا�ــی
�ی��ی���؟
دارم در حال حا�ر برای تی�ا�� یک کاری ان�ام میدهم و
آن کار را بــا خود آقای دک�ر فاخر جلو میبرم .در حال حا�ر
دارد یــک اتفــاق بســیار ب�رگــی میافتد و آن هم این اســت
کــه م�موعــه تی�ا�ــ� از یک کســب و کار ســنتی بســیار

پویا دارد تبدیل به یک ســازمان علمی مدرن میشــود که
ایدههــای جهانــی را دنبــال میکنــد و میخواهــد یــک برند
جهانی شود .این تحول به سادگی اتفاق نمیافتد .ممکن
اســت افراد زیادی در این مســیر آسیب بب�نند و آدمهای
زیــادی هم حذف شــوند .در واق� من میخواهم داســتان
ً
ســیر تحــول تی�ا�ــ� را تعری� کنم .اصــا اســم آن را هم
میخواهم داســتان یک تحول بگذارم .میخواهم تعری�
کنــم که یــک جوانی مثل آقــای دک�ر فاخر چ�ــور میتواند
این تحول را ای�اد کند .عاوهبر این ،ک�اب خاطرات خودم
را هم مینویسم .در کنار این کار ها خ�اطی هم میکنم.
ا�� کار �ا�� و آ���ی �� �����؟
مــن عاشــق آشــ�زی و یکــی از طرفــداران پــر و پــا قرص شــبکه
جم فود هســتم .جالب اســت که همسرم میگوید حق نداری
دســت بــه ســیاه و ســفید بزنــی .او میگوید تو بــه انــدازه کافی
بیــرون از خانــه کار کــردهای و بهتــر اســت ایــن کارهــا را بــه من
بس�اری .اگر همسرم از من حمایت نمیکرد امکان نداشت که
من بتوانم یکی از این کارها را به درستی ان�ام بدهم .من گاهی
ً
آش�زی میکنم ولی اگر هم آش�زی نکنم حتما در �رف شستن
و کارهای خانه به همسرم کمک میکنم.
ا�ر �رار �ا�ــ� در ی� ��ــا��� آ�ــ��ی �ــرک� کن���� ،
��ا�ی را در�� �یکن��؟
مــن یکی دو تــا غذای محلی �هی�ان
بلدم درست کنم که بسیار خوشمزه
هستند.
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�ما در ���ی ����ن ��دی�؟
بله ب�ه شی�ونی بودم.
��ر�ت��� د�ت� ��ی ک� �� آب دادی� �� ��د؟
مــچ پــای خــودم را شکســتم و بعــد از آن م�بــور شــدم کــه تــا
مدتها پوتین ب�وشم.
آن ���� �ن� �ال�ان ��د؟
یادم است که به دبیرستان میرفتم.
ا�� د��ا �� ��دی�؟
ً
اهل دعوا نبودم ولی شدیدا اهل چالش و چانهزنی بودم .بح�
ً
کردن را خیلی دوســت داشــتم .مثا زمان انقاب همیشه یک
پای �ابت بح�های جلوی دانشگاه بودم و در بح�ها شرکت
میکردم.
ا�ر ی� �ر�تی ��� ��ای� و ���ا��� �ــ�ر ��وی� ،او���
�ا�ی ک� �ی�وی� ک�ا��؟
جاهای زیادی هست که دلم میخواهد به آنها سفر کنم.
من معتقدم شما اگر به وس� کویر هم سفر کنید به شما
خــوش میگــذرد .واقعیــت ایــن اســت که من کشــورهای
زیــادی را دیــدهام .یکــی از کشــورهای زیبــای دنیــا ،کشــور
سو�ی� است که خیلی دوست دارم دوباره آن�ا را بب�نم.
اروپا دنیای سبز و شیرینی است .من آمریکا را ندیدهام ولی
ً
میدانم که خیلی خوب است .در ایران تقریبا همه شهرها
را دیــدهام .در جاده بین کاردشــت و عبــاس آباد یک جای
بسیار زیبایی وجود دارد که من آن�ا را خیلی دوست دارم.
یکبار با خانواده رفتیم شــب را در یک کلبهای ماندیم که
صاحب رســتوران آن�ا به ما گفت این مکان امن نیســت
و نمیشــود شــب در آن�ا ماند .او تا توانست اصرار کرد که
ما آن�ا نمانیم ولی ما در نهایت ماندیم و آن شــب تبدیل
به یکی از شــبهای خاطرهانگیز زندگی من شــد .ستارهها
در نزدیکترین نق�ه با من قرار داشتند .فردای آن روز اول
صب� رفتم در جنگل ورزش کردم .بدم نمیآید که آن سفر
را یکبار دیگر هم ت�ربه کنم.
ا�ــر ���ا��� �� دی�ران ���ــن�اد کن�� کــ� ��و�� ی�ی از
�ا�ا�ی ک� ��د�ان دی�ی� را از ��دی� ���نن� ،ک�ا را ��ر�ی
�یکن��؟
ً
اگــر میخواهید معنی توســعهیافتگی را بفهمیــد ،حتما ژاپن و
شــهرهای تاریخــی این کشــور را بب�نید ،اما در یــک بح� دیگر
مــن همیشــه گفتــهام اگــر کارهای شــوم و پــول زیــادی داشــته
ً
باشم ،حتما همه مردم ایران را در یک دوره پن� شش ماهه به
اروپا ،ژاپن و ...میفرســتم تا در آن�ا زندگی کنند و بعد به ایران
برگردنــد .میخواهــم بفهمند که یک زندگی وجــود دارد که ُپر از
آرامش اســت و بــا این آرامش میتوانند زندگی بهتری داشــته
باشند
ا�ــر ���تــی �ا�ی �ا��ه ا�ــ� �ــ� �ن�ان �ــ�� �ایا�ی
��ر�ا���.
میخواهم بگویم زندگی کنید .من یک چیزی راج� به همسرم
بگویم .در تمام دورهای که ما با هم آشنا شدیم ،ازدواج کردیم،
ب�هدار شــدیم و ب�ههــا را ب�رگ کردیم تا همیــن ا�ن که داریم
تنهــا زندگی میکنیم ،همیشــه یک چیزی بین مــا �ابت بوده و
آن هم عشقی بود که زندگی مشترکمان را با آن شروع کردیم.
ً
مــا گاهــی شــدیدا با همدیگــر بــه اختافنظر میرســیم ولی در
نهایت آن عشق باع� میشود که به نق�ه اول برگردیم .حاف�
میگویــد" :عاقان نق�ــه پرگار وجودند ولی /عشــق داند که در
ً
ایــن دایــره ســرگردانند" .واقعــا آدمهــا اگــر همدیگر را دوســت
ً
داشته باشند ،حتما بهتر زندگی میکنند.
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داستانهای شاهنامه

چی بب�نیم

داس�اناول.زال

�انما��وو���ودن
�ــان �ا���و�ــ� �ــ�دن )��� (Being John Malkovichمــی کمــ�ی درام
و �ا�ت�ی ا�ــ� ک� در �ــال � ۱۹۹۹ــ� کار�ردا�ی ا�ــ�ای� ���� و �ر ا�ــاس
�����ا�� ای از �ار�ی کا�م� �ا�ت� �� .ا�� ���� ���� �� در �� ر�ت�
��ت��� کار�ردا�ــی�� ،ت��� �����ا�� ��را�ت�ا�ــی و ��ت��ــ� �ا�ی�ر ���
��م� �ن کا��ی�ای �ا��ه ا��ار ��د.
»�ان �ا����� �ــ�دن« ی�ی از ���� ���ــ� ���� �ای �ا��� ��نما�ــ�.
���می ک� در آ���� �ال ��ن ���ــت� �ا�ت� �� و ��یا �ا �ا�ت� ����
�ی��ا�� ���ی�ی ��ی� از ��نما در ��ن ���ــ� و ی�� ارا�� د�� .این��
��نما در �مر �� �ــا�� ��د از ��ی�ه ای ���� و ا��اب �ر ا���� در او���
�ال�ای ��د در ��ا��� �ا��ا��ا��� ،ا �وی�ردی ���ن� ��ن و ���
دا�تان �� را ��� �ر ��ا�ت� ا�ــ� ،ی��ار دی�ر در ا�ت�ای و�ود ا��ان ��
��ن ��ی� �ت�ا�� ا��از کرده و ��ا�� ��ی� را �� ��رت وادارد�� .ا��ی
ک� در او��� ��ا��� ��د �ا �ما�ی ��ت� در �مان �ال�ای آ�ا��� ��نما
از �رط �ر���ن �ا��� ،ــ�نما را �رک کرد و یا ز�ا���� در او��� �� �مای�
���� در �را�� کا�� �ا�ی� ���� �رادران ����ر ز�ا���� �����ی از ��ار ک� ��
�م� دو���� در �رک� ��د ��ان داده �� از ��ف این�� ��ادا ا�� ��ار از
�رده ���ون آ��ه و آ��ا را �� ��ر ��د ���� �را�� کا�� را �را��م� �رک کرد��.
ا�� ��ا��� �مراه �ا د��ره و ���ان ،ذات او��� ��نما را ����� داده ��د و
��نما�ا�وی آوردن���نر دا�تان���ی��یدر ار�ای�����ا��ان��د
�� ا�� ��ون ���ی ���ان را �� ���� ای دی�ر �از ����� کرد� ��.ر �ا د�ــ�
�ــ�نما ��ن�ان �ن�ی ��ق و ��ر �ا�� ��� ��نی �و �ــ�ه ا�ــ� �،ر�ن�ی
دی�ر از دل آن ���ون آ��ه �ا �م�نان �ر ��ا�� ���� �نر-ر�ا�� در ��ان
��م�اد ��د� ،ی �� �ار�ی کا�م� �ا ��� �نا���ی »�ان�ا�������دن«
�ن�� کا�ی کرده ا���» .ان �ا����� ��دن« ��ی� ا��ان در د��ای ��ی�
ا�ــ��� .یتی ک� �نان از ���ی�ی ��ــ�� �ی����د ک� ��ا�ی� �ت��د را
د��ر �ر�ت� و �از �� �� ���ی�ی ��ــ�� �� �مید�� .ا�� ���� �� �ــ��ی
ا�ــتادا�� �ما�� �� د�ــ��ا�ی �� ذ�� ����،ــ� ز���ی دی�ــران �م� کردن
ا�� آ��و را �ر�رف �یکن� ���ی »�ان �ا����� ��دن« وا��ــت�ی ا��ان�ا
�� ���� �ای ا�تما�ی را ��� ��نی کرده و ��ره وار آن را ��ای� �یکن�.
����م دی�ــ�ی ک� در ا�ــ� ���� ��ــ�ار ����یــ� دارد از ��� ر�تــ� ��ز�ای
��یتی �� وا�ــ�� ��� ��� �ا�ــ� و ���ی در �ا�� ا�� �ا�ت�ی �� �ا���
�رد�ا�را�� ���ی�.
���� دا�ــتان  :ک�ی� ��ار�� )ک���ــا�(�� ،و�ــ� �ردان ��ا�ا�ی� ،ا
ا�رار �م�رش) ���� ،دیاز( ،در �رک� ��تر �� ����ی� دکتر ��تر )���( کار
�ی ��رد؛ �رکتی ک� در ����ی ��� و ��� ی� ��ج ادا�ی �رار دارد� .و�ی ک�ی�
ی� در �ن�ا�ی را ک�ــ� �ی کن� ک� او را از را��و�ی �� ��� �ا�ی��ی �� �ام �ان
�ا����� �ی�رد و او �ی��ا�� �رای �ا��ده د���� ز���ی او را ����� �ی کن�.

چی بخونیم

��� س�ب� ���،كاج
«ع�ر ســنبل ،ع�ر کاج» ک�ابی اســت جذاب و ســاده که با لحنــی طنز آمیز
ـرات «فیروزه جزایــری دوما» نویســنده ک�اب را بــه عنوان
منتخبــی از خاطـ ِ
ا�صل سا�ن آمریکا بیان میکند .نثر ک�اب بسیار ساده،
مهاجری ایرانی
ِ
روان و دوست داشتنی است و در آن از عبارات مس�� ،مفاهیم فلسفی و
استعارات پی�یده خبری نیست .در این ک�اب با طنز بسیار گیرا و جذابی
ِ
دو فرهنــگ ایرانی و آمریکایی اســت و
رو به رو هســتیم که حاصـ ِ
ـل تقابل ِ
از زبان یک نویسنده غیر حرفهای با زیبایی هر چه تمامتر بیان میشود.
«جزایــری دوما» در ایــن ک�اب از زندگــی ایرانــی میگوید ،از تقابــل فرهنگ
کاج
ـنبل ســفره هفت سین و ع�ر ِ
ایرانی و غربی ،از تفاوت بوی خوش سـ ِ
کریسم� ،از سنتهای ایرانی و اصالتهایش و تفاوت آن با زندگی مدرن
تمام این تفاوتها را با سادگی هر چه تمامتر
آمریکایی با تمام امکاناتشِ .
همراه با چاشنی طنز به گونهای بیان میکند که به کسی بر نمیخورد.
بــر خاف نظر عــدهای )بخ�ــوص ســایت خبــری مبارزین( کــه معتقدند:
«دوما چهره خانواده ایرانی را زشت و مشــم�ز کننده ترسیم کرده است»
موارد قابل چشــم پوشــی که آن هم بــه علت نوع
معتقدم بــا وجود برخی
ِ
نگرش و محی�ی است که نویســنده در آن ب�رگ شده اســت سایر موارد
هیــچ گونه احســاس حقــارت یــا توهینــی را بــه خواننــده داســتان منتقل
نمیکند .یکی از مهمترین مواردی که نویســنده به علت تفاوت فرهنگی
ـات نامناســب غــرب از آن بیاطــاع مانــده و دربــاره آن به اشــتباه
و تبلیغـ ِ
ق�اوت کرده است پدیده و رویداد «انقاب اسامی» است،
بایــد قبــول کــرد ایــن ک�ــاب نــه تنهــا بــرای مــا ایرانیهــا دری�ــهای رو بــه
فرهنــگ آمریکایــی اســت بلکــه دری�ــهای باز تــر از فرهنــگ ایرانــی بــرای
آمریکاییهاست.
اما به عنوان م�لب پایانی باید اشــارهای به ترجمه ک�اب داشت .با وجود
ـ� «محمد
اینکه «فیــروزه جزایری دومــا» خود ایرانی اســت اما ک�اب توسـ ِ
سلیمانی نیا» به فارســی ترجمه شده اســت؛ ترجمهای روان ،زیبا و تقریبا
بینق� .اما اوج ترجمه ک�اب تغییر نام آن از «خنده دار به فارسی» به «ع�ر
سنبل ،ع�ر کاج» اســت که بدون شــک زیباترین و گویاترین نامی بود که
میشد بر این ک�اب گذاشت.

ســام از �مســر زیبایــش صاحــب کودکــی بســیار زیبــا میشــود ولی
تمام موی ســر و م�گان و بدن او چون برف ســفید بود .ســام از ترس
ســرزنش مردم کودک خــود را به کوه البرز بــرد .جا�ی که ســیمر غ �نه
داشــت ،شــاید ســیمر غ کودک را بخورد .ولی به فرمان خدا ،سیمر غ
آن طفل را حفا�ت و ب�رگ کرد .ســال�ا گذشــت ،کودک ب�رگ شــد با
نشانی فراوان از پدر.
ســام در خــواب دید مــردی بر اســبی تازی نشســته ،از ســوی ســرزمین
�ندوستان بسوی او میآید و م�ده داد که فرزند تو زنده است.
ســام پ� از نیایش با گرو�ی به ســوی کوه البــرز رفت .ســیمر غ از فراز
کوه سام و گروه او را دید و دانست که در پی کودک آمدهاند .سیمر غ نزد
جوان بازگشت و داستان کودکی او را برایش تعری� کرد و گفت ا�نون
سام پ�لوان ،سرافرازترین مرد ج�ان به جست�وی تو آمده.
جوان چون ســخنان ســیمر غ را شــنید غمگین شد .اشــک از دیدگان
فروریخت و به زبان ســیمر غ پاســ� داد ،زیرا با انســانی �مکام نشده
بود .سیمر غ گفت :امروز نام تو را دستان ن�ادم .این را بدان که �رگز تو
را تن�ا نخوا�م گذارد و تو را به پادشا�ی میرسانم .من دل به تو بستهام
برای آنکه �میشــه با تو باشــم تعدادی از پر خود را به تــو مید�م تا اگر
زمانی ســختی پیش آمد از پر�ای من یکی را به آ تــش افکنی ،در �مان
زمان نزد تو خوا�م آمد.
سیمر غ دل دستان را رام کرد و او را بر پشت گرفت و نزدیک سام بر زمین
نشســت .قبای پ�لوانی آوردند و جوان پوشــید و از کوه به زیر آمدند و
�مه با �م را�ی ایرانش�ر شده و به دیدن منوچ�ر رفتند.
منوچ�ر فرمانی نوشــت که تمامی کابل و ســرزمین �ند تا دریای سند
از زابلستان تا کنار رود �مه از آن ج�ان پ�لوان سام باشد.سام �مراه
فرزندش دستان )زال( بعد از نیایش روانه سرزمین خود شدند.
در زابلســتان ،ســام تــاج و تخــت و کلیــد گنــ� را بــه زال ســ�رد و بعــد از
ن�یحت فرزند ،خود به فرمان منوچ�ر شا�نشــاه ایــران برای جنگ با
دیوان و دشمنان به گرگساران و مازندران رفت.
روزگاری گذشــت تــا روزی زال جــوان آ�نــگ ســیر و ســفر و شــکار کرد.
م�ــراب شــاه کابــل ،مــردی خردمنــد و دلیــر ،از نــ�اد �حــا� و باجگــزار
ســام شــاه زابلســتان بود و دختری بســیار زیبــا به نــام رودابه داشــت.
زال و رودابــه ند یــده عا شــق �مدیگــر شــدند و لــی نــ�اد رودا بــه
مشــکل وصلتشــان بــود .بعــد از مدت �ــا نامه نــگاری بیــن زال و
ســام و حتــی آماده شــدن ســام بــرای جنــگ بــا م�ــراب ،با�خــره زال به
دیــدار منوچ�ــر رفتــه ،بعــد از آزمایــش دانــش ،هــوش و مهارتهــای
او توســ� مو بــدان ،منوچ�ــر بــا ا یــن وصلــت موافقــت می کنــد.
ســام نیز که فرزند را بــکام دل خویش میبینــد پادشــا�ی و تخت و تاج
زابلستان را به زال میس�ارد.

ســیزدهبهدر در اصل ســیزدهمین روز فروردیــن ماه و یکی از جشــنها و رســمهای
نــوروزی ایــران اســت .در تقویــم رســمی ایــران ،ســیزدهم فروردیــن ،روز طبیعت نام
گذاری شده و تع�یل رسمی است .بر اساس باورهایی که از قدیم تا به امروز ،سینه
به ســینه بین نســل ها منتقل شــده ،این روز برای راندن نحسی اســت و همه مردم
باید از خانه ها بیرون رفته و به دل طبیعت بروند .این رسم از گذشته به شکل جدی
برگزار میشده و امروزه هم بسیاری از مردم ایران هم�نان آن را برگزار میکنند؛ پ�
از جشــن طبیعــت و مراســم ســیزدهبهدر ،تع�یات و جشــنهای نــوروزی بــه پایان
میرسد .به طورکلی رسم سیزدهبهدر ،بر خاف دیگر رسمهای نوروز ،اساس و مبنای
مشخ�ی نداشته و کمی مبهم اســت؛ چرا که در ک�ابهای تاریخی ،اشارهای به این
جشن نشدهاســت؛ اما در مناب� کهن گفته شده که این رســم از گذشتههای خیلی
دور برگزار میشــد .بر اســاس گفتههای کهن ،مردم در دوازده روز نوروز ،به جشــن و
شــادی میپرداختند و ســ�� در روز ســیزدهم فروردینماه ،بــه دل طبعیت رفته و
در طبیعت جشن پایانی را برگزار میکردند؛ در اصل میتوان گفت سیزدهبهدر ،پایان
جشنهای نوروزی است .گفتنی اســت مردم در این روز ،ســبزههایی که روز تحویل
ســال نو در ســفره هفت ســین بوده را گره زده و پ� از یک آرزو برای آینده خود ،آن را
به رودخانهها میاندازند.
د�وغ آ���� یا د�وغ ���ده از ک�ا آ��ه ا��؟
بح� و ا�هار نظر در مورد این که دروغ آپریل دقیقا از کی و ک�ا ناشی میشود ،بسیار
زیاد اســت و تا�نون نظرات زیادی در مورد تاریخ�ه آن ابراز شده است .در این بین
یکی از نظراتی که بیشــتر از همه م�رح میشــود ،بــه راه افتادن رســم دروغ آپریل در
زمان حکمرانی کارل نهم ،پادشــاه فرانسه است و برخی وی را کســی میدانند که به
طور ناخواســته عامل اصلی به وجود آمدن این رسم شــد .کارل نهم در سال ،۱۵۶۴
به هنگام تغییر و اصاح تقویم گرگوری جشنهای سال نو را که تا آن زمان ،هر ساله
در روزهــای انتهایی مارس تــا اول آپریل برپا میشــد ،بــه روز اول ژانویــه منتقل کرد.
مخالفان این اقدام ،در ســال بعد هم�نان روز اول آپریل را به عنوان روز اول ســال
دانستند و به دیدن دوستان و نزدیکان رفتند و برای آنها هدیه بردند .اما با این همه
در سالهای بعد دوســتان و آشــنایان این افراد را که هم�نان بر سر برپایی جشن
سال نو در روز اول آپریل اصرار داشتند و تقویم جدید را به رسمیت نمیشناختند،
دست میانداختند و با آنها شوخی میکردند و به اص�اح آنها را «احمقهای آپریل»
مینامیدند.
د�وغ ���ده در ا�ران
این رسم اگرچه رسم پسندیدهای نیســت و در سنت ایرانیان که راســتی را از دیرباز
ج�و مهمترین اصول اخاقی خود میدانســتهاند وجود نداشــته است ،اما اخیرا به
شکل دروغ سیزده منتقل شده اســت .به نظر میرسد این رســم و شوخی آن�نان
به مــذاق همه خوش آمــده بود که به کشــورهای دیگر هم ســرایت کــرد؛ البته نه به
خاطر تقویم جدید یــا قدیم بلکه صرفا دســت انداختن دوســتان و آشــنایان در روز
اول آپریل .این دست انداختن و شوخی همواره با دروغهایی همراه بود و باع� می
شد فرد برای مدتی فریب سخنان به �اهر درست اطرافیان را بخورد .سنت نادرست
دروغ سیزده اگرچه میتواند برای لحظاتی خنده و انبساط خاطر را به دنبال بیاورد اما
ممکن است نتای� خ�رنا�ی نیز برای افراد و خانواده ها پیدا کند.
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�ا�� ��های�؟
تا دلت بخواهد! )میخندد(
ازدواج�ان ��تی ��د یا ا��و�ی؟
نه ســنتی بود نه صنعتی )میخنــدد( .در واق� یک چیزی
بین سنتی و امروزی بود.
��ــر �یکن�ــ� آدم�ــا �نــ� �ــار �ی��ا�نــ� در
ز���ی�ان �ا�� ����؟
آدمها هر لحظه میتوانند عاشــق شوند .عشق ته ندارد
و شــکلهای متفاوتی دارد .عشــق فق� این نیســت که
بگوییم یک آقا عاشق یک خانم یا یک خانم عاشق یک
آقا بشود .شما میتوانید عاشق هر چیزی شوید و به هر
چیزی عشــق بورزیــد .به نظرم زیباتریــن موهبتی که خدا
به انســان داده ،همان عشــق و عاشق شــدن است .اگر
کســی بتواند از این موهبت اســتفاده کند و آن را کش�
کنــد ،میتوانــد خیلــی موفــق باشــد و از زندگــیاش لذت
ببرد.
�ا ا��ک� �ی��ین� ��ــ� اول ی� ��� دی�ر ا�� و
آدم آن را �را��ش �میکن��� ،ا�� �����؟
ٌ
همیشــه اولینهــا متفاوتانــد .مثــا ب�ــه اول فــرق
میکنــد .هــر چقــدر هــم بقیــه خــوب باشــند ،پــدر و مادر
نگاهشــان بــه ب�ه اول یک چیز دیگر اســت چون اولین
حســی اســت که ت�ربــه میکننــد .اولیــن باری اســت که
وجــود یک نفــر را حــ� میکنند که فق� مال خودشــان
است .اولینها همیشه از همه خاصترند.
او��� �ا�ی ک� �ا�� ��ی� �ن� �ال�ان ��د؟
ً
کا اردیبهشــتیها عاشــق پیشــهاند .میتوانــم بگویــم
شاید  ۱۷-۱۶سالم بود که عاشق شدم.
�ــ� �ــ� �����ــ� کــ� ��ــر از کار �ــ� ���ی�ــات و
�ر�ر�ی�ا�ی دا�ی�؟
موسیقی
��ش دادن �� ���ــ��ی یا ا��ک� ��د�ان �� �از
�یز���؟
هم ساز میزنم هم گوش میکنم و هم میخوانم.
�� �ا�ی �یز���؟
ً
تقریبــا میتوانم بگویم تمام ســازها را ت�ربه کردهام
ً
ولــی واقعــا روی هیچکــدام حرفهای نیســتم .اما آن
چیزی که برایم از همه مهمتر است و باع� شده
من بیشتر سمت ساز زدن بروم ،خواندن است.
وقتم را بیشتر روی خواندن میگذارم.
دوره آ��ز�ــی �ا�ــی �ــ� ��ــ� ا�ــتاد
�ا�ی ر�ت�ای�؟
ً
قبــا یــک ســری دورههــای مخت�ــر و مفیــد
رفتــهام ،امــا ا�ن چنــد مدتــی اســت کــه بــه
صــورت حرفهای شــروع بــه فعالیت کــردهام
و بــا فــرزاد برهمن و تا حدودی هم مســعود
جهانی همکاری می کنم.
�ــرا کرد�ــا ا���ــ�ر �ــ� ���ــ��ی ا�م��
�ید�ن�؟
موســیقی جزء جداناپذیر از زندگی کردهاســت.
تمــام موســیقیهایی کــه شــما از کردهــا
میشــنوید ،موســیقیهای شــورانگیز هستند و
آدم را به وجد میآورند .این موســیقیها هر چقدر
با گوشــت و خون شــما بیشــتر آغشــته شــده باشد،
ح�تان نسبت به آن بیشتر برانگیخته میشود.
��تی �ی��ا��� یا ���ن؟
تلفیقــی .هــدف اصلــی مــن خوانــدن بــوده اســت .پــدر

مــن اســتاد قــرآن بود و جلســات ایشــان در کرمانشــاه
ً
همیشــه شــلوغترین جلســات شــهر بود .من تقریبا از
پنــ� ســالگی قــرآن خوانــدم و چندیــن مقام کشــوری و
اســتانی آوردم .از جایــی که خودم را شــناختم  ،عاقهام
بــه ســمت موســیقی و خوانــدن رفــت و خوانــدن برایم
مهمتر از هر چیزی بود.
��ا�ن�ه ��رد �����ان ک���؟
علیر�ا قربانی.
از ���ر�ا ���ا�ی ���وی �یکن��؟
ســبک مــورد عاقــه مــن بــرای کار کــردن ،ســبک پــاپ
ســنتی اســت .اگــر بخواهــم نمونــهاش را بگویم شــاید
بتوانم به «چارتار» اشاره کنم.
ا�� د�تر�ان ����؟
آرشیدا .به معنای خورشید ایرانی.
را����ــان �ــا آر�ــ��ا ��ــ�ر ا�ــ�؟ �رای� و��
دا�ی�؟
مــن چــون خواهــر نــدارم و فقــ� یــک بــرادر دارم ،قبــل
از اینکــه ازدواج کنــم همیشــه آرزو داشــتم یــک دختــر
داشــته باشــم .ل�ــ� خــدا شــامل حالــم شــد و اولیــن
ب�ــهام دختر شــد .یعنی آرشــیدا یکــی از رویاهایم بوده
اســت .شــاید هیچ چیــزی در زندگــی برایم مثل آرشــیدا
مهم و ع�یز نیست .سعی میکنم برایش وقت بگذارم
امــا شــاید ح�ــم کار و بعــد مســافت خانه تــا کار باع�
میشــود کــه کمتــر وقــت بگــذارم .مــن شــبها حدود
ُ
ســاعت هشــت و نیم یــا نه به خانه میرســم و آرشــیدا
ًُ
معمو� نه و نیم میخوابد .وقت آن�نانی برایش ندارم،
امــا صب�ها خــودم برای مهــد آمادهاش میکنــم .خانم
من شــاغل اســت و ایشــان هــر روز صب� خیلــی زود به
ســرکار مــی روند .من آرشــیدا را بیــدار و حا�ر میکنم و
به مهد میبرم و بعد خودم به سرکار میروم  .اما شاید
از این ُبعد ،که بخواهم برای دخترم وقت کافی بگذارم،
پدر خوبی نباشم.
�ا�� کار��ن �� �ی�����؟
زیــاد .آرشــیدا همــه دیالوگهــا را حفــ� میکنــد .یــک
موق�هایــی کــه دارد بــازی میکنــد دیالــوگ همیــن
کارتونهــا را میگویــد .تمــام دیالوگهــای "شــهر
ٌ
موشهــای  "۲یــا "ماشــا" را حفــ� اســت .جدیــدا هــم
کارتونهایــی به زبان انگلیســی می�ینــد و دیالوگ های
آنها را هم حف� کرده.
��د�ان �� در ���ی ا�� کار��ن ��دی�؟
بلــه .اولیــن کارتونهایی که از دوران ب�گــی به یاد دارم
کارتون پسر ش�اع و حاچ زنبور عسل است.
ا�ــر �رار ��د ی� �ــ���� �� �ا�ــ�� �� ،ک�ــی
�ی��ی�؟ �� در کار��ن و �� در وا����.
تا به حال بهش فکر نکردهام.
��ر �یکن�� ک� �ــ�����ان �� ک�ام �����
�� �ی��ا�� ��دی� �ا��؟
همیشــه وقتــی کارتــون یا فیلــم میبینم ،با شــخ�یت
محبــوب فیلــم یــا کارتــون همزادپنــداری میکنــم ،نــه
اینکــه بیایــم خــودم را جــای شــخ�یت بــد داســتان
بگذارم.
از ��ان ��ت�ر ،ا�ــتا��� و �ر��ــ� ک�ام را ا�ت�اب
�یکن��؟
هیتلر.
�را؟
هیتلــر را بیشــتر میشناســم .میدانــم هیتلــر اهــل

موســیقی ،هنر و نقاشــی بوده اســت و اگر من هم یک
روز بخواهم بد بشوم ،شاید آن شکلی بشوم.
�ــ���� �ــ�ب �����تــان ک��ــ�؟ �ن�ــ�رم
ی� ��ر�ا�ی ا�ــ� ک� ��د�ــان را �ای او ���ر کرده
�ا���.
زورو )میخندد(
ا�ــر �ــرار ��د ��ــر از ا��ــان�� ،ــ� دی��ی �ــ� د��ا
��ا���� �� ،ی��ی� و �را؟
نمیدانم ،شاید مر غ عشق میشدم.
�را؟
عشق دارد .عین ،شین ،قاف!
ا�� آ���ی �� �����؟
ً
آشــ�زیام خیلــی خــوب اســت .مــن معمــو� با کســانی
که خیلی ادعایشــان میشــود ســر آشــ�زی شرطبندی
میکنم.
آ���ی را از ک�ا یاد �ر�ت��؟
چون غذا را زیاد دوســت دارم میتوانم بگویم آش�زی را
از خــودم یاد گرفتــهام .من خودم یک قالب شــخ�یتی

�ون ��ا را �یاد دوست دارم
می�وانم ب�ویم آش��ی را از خودم
یاد ��ف��ام .م� خودم ی� �ا��
ش����ی دارم ك� خ��ی دوس��
دارم و آن "خ���ت" است .در
آش��ی ف�� كافی است بدانم
�وی ی� ��ا �� ��زها�ی ه�ت،
خ��� میك�م.
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دارم کــه خیلــی دوســتش دارم و آن "خاقیــت" اســت.
در آشــ�زی فقــ� کافــی اســت بدانــم تــوی یــک غــذا چه
چیزهایی هست ،خلقش میکنم.
از ��ر دی�ران ک�ام ��ا را ��تر در�� �یکن��؟
کوبیده خوب میزنم.
یــ� و���ــی و ا�ــ�ق �ــ� �ــما کــ� آدم�ــا را اذی�
�یکن����� ،؟
شاید دقیقه نودی بودنم.
ی�نی کار را ��� �یدا�ی� �ا د���� ��د؟
ً
نــه واقعــا .بــرای مــن اینجــوری اســت کــه میدانم یک
کاری را بایــد چ�ــوری ان�ام بدهــم و در ذهنم همه چیز
را مرتــب مــی کنم و بــه صــورت مرحله بــه مرحله پیش
می برم اما شاید چون اطرافیان نمی دانند که در ذهنم
چهخبر است و توالی ها به چه صورت است شاید این
ت�ور برایشان پیش بیاید که کار را تا دقیقه نود ان�ام
نمیدهــم .امــا مــن در ذهــن خــودم برنامهریــزی دارم و
مشکلی از این بابت ندارم.
ک� ��ا��� �ــ�ن �ا ی� کار ،آدم یا �ر ��� دی��ی
�رای�ان ��� ا��؟
خیر .من عاشــق کشــ� ف�اهــا ،دنیاهــا و کارهای جدید
هستم .به همین دلیل از کشتیرانی به م�نا و زر ما�ارون
رفتــم که هیچکــدام من را ار�ا نکردنــد و بعد وارد بخش
اســتارتاپ شــدم و ...من یک جورهایی تنم برای ریســک
کردن ،پیدا کردن و ت�ربه دنیاهای جدید میخارد.
آ��و�ــی ک� دو�ــ� دا�ی� در �ن� �ــال آین�ه �� آن
�ر��� ����؟
کار و کاســبی کــه این�ا دارم را هم بــا همکاری ب�ههایی
کــه در کنــارم هســتند و هــم مدیرانــی کــه با�ســر مــن
هســتند بــه ســر منــزل موعــودی کــه بــرای آن ت�ــور
میکنیم برســانیم .واقعا یکــی از ب�رگ�رین آرزوهای من
ایــن اســت .آرزوی بعــدی مــن نیــز در زمینــه موســیقی
است.
ا�ــر �ــرار �ا�ــ� یــ� �و�ی کار ��ن�ــ� ،و���ــان را
���ر �ی��را���؟
ً
مسلما سراغ موسیقی میروم.
آ�ن� ��رد�����ان ک�ام ا��؟
آهنگهای زیادی هستند که دوستشان دارم ولی اگر
بخواهم یکی از آنها را نام ببرم ،ق�عه "از خون جوانان
وطن �له دمیده" است.
در �ایان ا�ر ���تی �ا�ی �ا��ه ا�� ��ر�ا���.
مرســی کــه وقــت گذاشــتند و بــا مــن م�احبــه کردیــد.
ً
میخواهــم از تمام همکارانم و مخ�وصا ب�ههایی که
دارنــد با من در شــرکت «ایفا» همکاری میکنند تشــکر
کنم .روزی که ما این کار را شروع کردم با خودم پن� نفر
بودیــم ولی ا�ن نزدیک  ۱۰نفر هســتیم .این�ا یک جای
صنعتــی بود که درب و داغون شــده بــود ولی همکاران
کــه نــه ،بهتره بگم من و دوســتانم در ایفــا این�ا را تمیز
و مهیــا بــرای شــروع کار کردیــم و این پروســه هم�نان
ادامــه دارد .در واقــ� مــا در ایفــا ســعی کردیــم معنــای
اســتارتاپ بــودن و اســتارتاپی کار کــردن رو بــه صــورت
عملــی بــه اجــرا درآوریم و هم�نــان با این روحیــه و طرز
تفکــر ،شــتابان بــه ســمت موفقیــت در حــال حرکــت
هستیم .فکر میکنم این م�ال خوبی باشه که از همه
دوســتان و همــکاران در هلدینــگ فاخــر و شــرک�های
تابعــه کــه در ایــن راه مــا رو حمایت و تشــویق می کنند
هم قدر دانی کنم.
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جهــان ز دشــمن نادیــده اش فلــ� شــده اســت
ســزای مـ ـ ـ ــردم بیعاطف ـ ـ ــه ،جــز ایــن نبــود
گوینــد کــه درخانــه بمانیــد کــه ویــروس نگیر یــد

س�درمس����دار ���ت؟
بر کســی پوشــیده نیســت که انــدازه ،هــدف و هویت یک
گــروه بــه رفتــار و چگونگــی عملکــرد تکتک اع�ــای گروه
وابســته اســت .حال اگر یکی از اع�ای گروه – خواســته یا
ناخواســته – بــه این عوامل آســیب برســاند ،این آســیب
بــه کل گروه ســرایت میکند و بر عملکــرد تکتک اع�ای
گــروه آســیب میرســاند .محققــان نــام ایــن تا�یر منفــی را
سندرم سیب لکهدار یا  Bad Apple Syndromeمینامند.
درست مانند سیبی که با نمایان شدن لک� خرابی بر روی
آن ،فســاد و خرابی در آن شــروع میشــود تا زمانی که میوه
را از بین ببرد .به این ترتیب اگر این ســیب فاســد در سبد
سیبها قرار بگیرد ،رفتهرفته تمامی سیبها دچار خرابی
و فساد میشوند.
ً
وقتی از ســندرم ســیب لکدار حرف میزنیــم ،دقیقا از چه
حرف میزنیم!
گاهی اوقات رفتار یک شــخ� میتوانــد تا�یری ع�یب بر
عملکرد و رفتار کل تیم داشته باشد .هرچند به ندرت این
تا�یر میتواند مث�ت باشــد ،اما در بیشــتر مواق� این تا�یر
منفی اســت و به طــرز ع�یب و سرســامآوری عملکرد کل
تیم را مختل میکند.
بــرای درک بهتر تا�یر ســندرم ســیب لــکدار ،بایــد در ابتدا
تعریفــی مشــخ� بــرای افــراد منفــی و بــد مــورد نظــر قــرار
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چــرا کــه راه درســتش همیشــه کــ� شــده اســت
که خود پرســتی شــان طعمهی حرج شــده است
پــ� ن ـ ـ ــان شــب کــ ـ ـــودکمان را کــه رس ـ ـ ــاند
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بدهیــم .افــراد منفی افرادی هســتند که و�ای� خــود را به
خوبی ان�ام نمیدهند ،یا همواره احساس ناراحتی داشته
و �بــات شــخ�یتی ندارنــد؛ آنهــا اشــخاصی هســتند کــه
بــه دیگران حمله کــرده یا انســانهای اطراف خــود را مورد
تمسخر قرار میدهند.
یک همتیمی این چن�نی میتواند ا�ری بسیار نگرانکننده
ً
بــر کل تیــم بگــذارد .ایــن ا�ــر دقیقا همان ســندرم ســیب
لــکدار اســت .تحقیقــات ان�ــام گرفتــه نشــان میدهــد
بیشتــر افــراد مــورد تحقیــق حداقل یــک فــرد را در محی�
کار خود میشناســند که نقش سیب لکدار را در تیم ایفا
میکند.
در بیشتــر اوقــات اع�ــای گــروه ،بــه ع�و منفی )ســیب
لکدار ( سه نوع وا�نش خواهند داشت:
مداخله انگیزشی
عدم پذیرش
حالت تدافعی
در حالت اول ،اع�ای گروه نگرانیهای خود را ا�هار کرده و
از فرد درخواست میکنند تا رفتارش را تغییر دهد؛ اگر این
درخواست در رفتار فرد تا�یر نگذارد ،فرد منفی طرد شده و
از سازمان اخراج خواهد شد .اگر مداخله انگیزشی و یا عدم
پذیرش موفق باشــد ،فرد منفی به ســیب لــکدار تبدیل
نخواهــد شــد و گزنــدی بــه ســازمان نخواهد رســید .البته

بایــد بدانیــد ،تنها وقتی این دو انتخــاب مو�ر خواهند بود
که اع�ای تیم قدرت کافی داشته باشند .وقتی این قدرت
وجود نداشته باشد ،اع�ای تیم کافه شده ،از هدف خود
منحرف شده و مو�� تدافعی به خود میگیرند.
مکانیزمهــای دفاعــی رای�ــی کــه کارمنــدان بــرای مقابلــه
بــا ســندرم ســیب لــکدار بــه کار میگیرنــد شــامل انــکار،
عقبنشــینی ،خشــم ،نگرانــی و تــرس اســت .در نتی�ــه،
اعتمــاد در گــروه کمتر میشــود و اگر گــروه فرهنگ مث�ت
خــود را از دســت بدهــد ،اع�ــای تیــم چــه از نظــر ذهنــی و
چــه از نظــر فی�یکــی دیگــر مشــارک�ی در تیــم ندارنــد .نک�ه
مهمــی که باید در نظر داشــته باشــید این اســت که میان
سندرم سیب لکدار با همکارانی که تفکرشان با سازمان
همخوانــی نداشــته و بــه دنبال بــه چالش کشــیدن و��
موجــود و خاقیت هســتند ،تفاوت بســیاری وجــود دارد.
البتــه بــا این افــراد هم اغلب مانند ســیب لــکدار برخورد
میشــود و هیچک� از خاقیتها و ابتکارهایشان تشکر
نخواهــد کرد .مدیــران مناب� انســانی باید در برابر ســندرم
ســیب لــکدار بــا کمــال قاطعیــت برخــورد کنند و تــا جای
ممکــن چنین افرادی را از تیم جدا کنند و از آنان بخواهند
که جداگانه کار کنند یا حتی عذر آنان را بخواهند .هم�نین
در زمان اســتخدام نیــز باید از آزمونهای شــخ�یتی بهره
برده و افراد مناسبی را انتخاب کرد.

ما ك�ار همای��ادهایمب�م��
تی�ا �ــ� و م�موعــه هلدینــگ فاخــر در راســتای
مســ�ولیت اجتماعــی خــود بــا  N.G.Oهــای داخلــی و
خارجی همــکاری تنگاتنگ دارد .در ســال گذشــته به
واس�ه مسابقه نقاشــی برنامه سازمان جهانی غذا و
دارو این م�موعه با  UNهمکاری کرد و مس�وولیت
ارســال مــداد شــمعیها و دفترچههــای نقاشــی را به
عهده گرفت .امســال هم با شــروع بیماری کرونا این
م�موعه تا کنون  31هــزار صابون ،مــواد �د عفونی،
دستکش و ماسک را به  13استان ارسال کرده است.
خیریه هال مهربانی و بنیاد باران عشــق نیز از جمله
ان�منهای داخلی هستند که این روزها برای ارسال
بستهها و کا�های بهداشتی تی�ا�� با آنها همکاری
داشته است.

آیا زم��ان س��ی در ��� است؟
سرخ�وستان از ر�ی� جدید خود پرسیدند:
آیا زمستان سختی در پیش است؟
ریی� جوان قبیله که نمیدانست چه جوابی بدهد گفت :برای احتیاط بروید هیزم تهیه کنید.
س�� به سازمان هواشناسی زنگ زد:
آقا امسال زمستان سردی در پیش است؟
و پاس� شنید :اینطور به نظر میآید.
پ� ر�ی� دستور داد که بیشتر هیزم جم� کنند ،و بعد یک بار دیگر به سازمان هواشناسی زنگ
زد:
شما نظر قبلیتان را ت�یید می کنید؟
و پاس� شنید :صد در صد.
ر�ی� دستور داد که همهی سرخ�وستان ،تمام توانشان را برای جم�آوری هیزم بیشتر به کار ببرند.
س�� دوباره به ســازمان هواشناســی زنگ زد :آقا شــما م�م�نید که امسال زمســتان سردی در
پیش است؟
و پاس� شنید :بگذار اینطور بگویم؛ سردترین زمستان در تاری� معاصر.
ر�ی� پرسید :از ک�ا میدانید؟
و پاس� شنید :چون سرخ�وستها دارند دیوانهوار هیزم جم� میکنند.

�ام�� �زش�یدر
خ�م�دم�ب�� كرونا

�ا��� ک�و�ا و ا�� �وز�ای ��� را از
�ر ��ا��� ��را�� ا�ا �ا��� ����ی
و �ر�تا�ی ک� �� ر�� کم��د ا��ا�ات در
�� ���م ��ا�زه �ا ا�� ��ما�ی ���ن�،
�� �ن�ان ��ر�ا�ان ��ی در یاد �ا ��ا�ن�
�ا�� �� .ا��وز و �� �ردای ��ر از ا��
��ران�� ،ردان ز�مات آ��ا �����.
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فروردین  ،99سال اول
�ناز �ا��یان �� �از�ی وارد
� ۳۰ا��ی ��ه ا�� و �� ��ت� ��دش
ز�ا�ــی کــ� �ــ� وارد ���ینــ� �ــ�م،
�ی �ا��ی �� ����ی ا�� و ا��اس
�ــما را ���نــ�ان د�تــر ���ی�اوس
ٌ
�یکن� وا��ا ��رگ ��ها�� .در �ا��اده ��ار ��ره
��ر�ی کرد��� .را؟
ز���ی �یکن�؛ ی� ��ا�ر ��ر�تر از ��دش دارد و ��
میکــی ماوس یکــی از شــخ�یتهای
�از�ی ��� �ا�� ی� ��ا��زاده ��ه ا����� .ا��
مــورد عاقــهام از ب�گــی اســت .در
ً
����ی� �����ات ��ا�ی دارد .از �ال � ��۱۳۹۵ن�ان
عک�هــای ب�گــیام کاما مشــخ�
�ن�ی و کار�ن� ادا�ی وارد ���ین� �ا�ر�� ه
اســت که بــه میکیماوس عاقــه دارم.
و در �ال �ا�ر کار�ناس �نا�� ا��ا�ی و
وقتــی ب�رگ�ــر شــدم ایــن عاقــه بیشــتر
�م�ن�� ���ر دا��ی ا��.
هــم شــد .ا�ن دیگــر دور و بریهایــم
ناخــودآگاه هدیــهای کــه برایم میخرنــد مرتب�
بــا میکیمــاوس اســت یــا وقتــی از هــر جــای دنیــا
عروســک میکــی مــاوس را میبینند ،وید�ــوکال میکنند
و میگوینــد طنــاز این�ــا را ببین .می خواســتم امســال به
دیزنی لند بروم که متاسفانه کرونا نگذاشت.
ا��ک� آدم ی� کارا�ت�ی را ��ی ���ی دو�� دا�ت�
�ا�ــ� ���ی ����ی ا�ــ� و �مــ� �ا ا�ــ� را دا�ی� .آن
��ــ�ی کــ� ا�ــ� را �ا � ۳۰ــا��ی ک�ــا��ه ا�ــ� و ا�ن
���ــان دا�ی� ک� �� د���ی�ن� ��ویــ� و ���ی �اوس را
���ن������ ،؟
خــودم هــم نمیدانم چیســت ،اما آنقــدر ذوق میکنم که
شــبیه آن اســتیکری میشــوم کــه قلب توی چشــمانش
ً
اســت! مــن کا هی�ــان را خیلــی دوســت دارم .عاشــق
شــهربازی هســتم و دیزنیلند یک شــهربازی ب�رگ است
و از ا�ن دارم برنامهریــزی میکنــم کــه تمــام بازیهــای
هی�انانگیزش را ان�ام بدهم.
در ���ی کار�ای ��ر�ا� �� ا��ام دادهای�؟
نســبت به خواهرم ب�ه شــی�ونی بودم .کار خ�رنا�ی که
بخواهــد اتفــاق بدی برایــم بیفتد نه .ولی عاشــق هی�ان
ً
هســتم و کا ارتفاع و پرتاب شــدن را دوست دارم .پرش
از صخــره و پاراشــوت و کا تفریحاتــی کــه از هی�ــان زیــاد
آدرنالین ترشــ� بشه خیلی دوست دارم .من عاشق این
کارها هستم ولی ما در این�ا هم�ین منظرههایی نداریم
و برای خانم ها هم ممنوع هست.
��ــر �یکن�� ا�ــر ازدواج کن�� ���ی �ــاوس را ��ی
����ی��ان �� ���ی�؟
ً
اصــا برایش برنامهریزی کردهام .حتی از آقای عرشــیزاده
چــون مهنــدس عمــران هســتند یــک راهنمایــی در ایــن
مورد گرفتم .یــک عک� در دیزاینهای خارجی دیدم که
طــاق آشــ�زخانه را بــه صــورت کلــه میکی مــاوس درآورده
اســت .برایم جالــب بــود .برنامهریزی کردهام کــه در خانه
خودم تمام کارا��رهایش را داشته باشم.
��ر �یکن�� �م�ر�ان ���ل کن�؟
یک جوری را�یاش میکنم! کســی که ا�ن توی زندگیام
مداومــی کــه بایــد ان�ــام میشــد ،مخالفــت کردنــد .مــن
است و ممکن است بخواهد در آینده همسر من باشد،
خیلی ناراحت شدم و �ربه بدی بهم وارد شد .و ت�میم
موافق اســت و خودش همــکاری میکند و به من میکی
گرفتــم کار کنــم .ســال ۱۳۸۸اولیــن کارم را شــروع کــردم و
مــاوس هدیــه میدهــد .ا�ن هم که قرار اســت مــن را به
ً
همــان موقــ� بــه پیشــنهاد خواهــرم در دانشــگاه علمی
دیزنیلنــد ببــرد ،واقعــا دارم از ذوق میمیریــم .دیگــر فکر
کاربــردی هــم �بت نــام کــردم و رشــته بازاریابــی تبلیغات
کنید به آن�ا بروم چه میشود!
قبول شــدم بعد از اتمام دوره کاردانیام هم کارشناســی
و�تــی ��ــ� ��دی� �ــ� �ا�ت�ی�ا�ی �رای ��ر��ــا�ی
مدیریت تبلیغات ت�اری خواندم.
دا����؟
ا�ن از ��رک کار�نا�ی�ان ا�ت�اده �یکن��؟
در ب�گــی عاشــق ایــن بــودم کــه در یــک آزمایشــگاه و
نــه! چــون دوســتش نداشــتم و فقــ� بــه خاطر داشــتن
یــک جایــی کــه بــا موجــودات ســر کار داشــته باشــم ،کار
تح�یــات ســراغ این رشــته رفتــم .فکر میکنــم آدم باید
کنــم .ب�رگ�ــر که شــدم تحقیق کــردم و دیدم اگــر بخواهم
یــک عشــقی بــه کارش داشــته باشــد .نمیگویم بــه کاری
میکروبیولــوژی بخوانــم ایــن چیزهــا را دارد .یعنــی هــم
کــه ا�ن میکنم عشــق دارم ،اما دوســتش دارم و در کارم
آزمایشگاه دارد و هم کالبدشکافی موجودات زنده در آن
پیشرفت کردهام.
ان�ام میشــود .عاشق درسهای زیست و شیمی بودم.
آ���ی�ان ���ر ا��؟
من کنکور دادم و در دانشــگاه آزاد گرمســار قبول شــدم
پــدر و مــادرم خیلــی تعریــ� میکننــد )میخنــدد( .یکــی از
امــا خانــوادهام به خاطر دوری مســافت و رفت و آمدهای

��از �ا�ریان:

میخواس�م�� ومد�زنی��د
كرونان��اشت
چیزهایــی کــه درســت میکنــم و میــان همــه دوســتان و
اقوام معروف است ،الویه است .ما�ارونی ،قرمهسبزی و
مر غ و برن� را هم خیلی خوشمزه درست میکنم.
ا��ی� را ���ر در�� �یکن��؟
روش خــاص خــودش را دارد .نمیتوانــم بگویــم.
ً
)میخنــدد( معمــو� وقتــی میخواهم به یــک دورهمی یا
مهمانی خانوادگی بروم همه بهم میگویند طناز میشود
برایمان الویه درســت کنی و بیــاوری؟و من با �رف الویه
میروم.
�� �� ������ ا�ر �رار �ا�ــ� �رای ��ا ����ر �ا�ــ��
از ��ــ� ���ا�ا�ــی ���ر ����ا�ــ�� ،ار� ،ار���ــ� یا ی�
ظرف �ر ���ــ� ،ی� ک�ام را ����ی� ،کــ�ام را ا�ت�اب
�یکن��؟
از �ــرف سوســک میگــذرم ولــی آن ســه تــا را حا�ــرم
امتحان کنم.

ی�نــی �ا��یــ� �ــار یــا ����ا�ــ� را ���ــ� ��ن�� و
����ی�؟
اگر پخت شــده باشــد بهتر اســت! مارمولک فکر میکنم
گوشــت خاصــی نــدارد و فق� چند پاره اســتخوان اســت،
امــا میگوینــد گوشــت مار خیلی لذیذ و خوشــمزه اســت
و دوســت دارم امتحان کنــم .قورباغه هم میگویند طعم
خاصــی نــدارد و بــه همیــن خاطــر میتوانم امتحانشــان
کنم.
����ان اذی��ان �میکن�؟
نه .فق� سوسک اذیتم میکند!
ا�ــر �رار ��د �� �ای آدم ،ی� ���ان آ��ی�ه �ــ�ی�،
دو�� دا���� �� ���ا�ی �ا��� و �را؟
پانــدا .پانداها خیلی بامزه و گوگولی هســتند.یک جورایی
شــبیه میکــی مــاوس هــم اســت .همســتر هــم دوســت
داشــتم باشــم ولــی همســتر خیلــی کوچولــو اســت و
نمیتواند آن بغلی که پاندا میدهد را بدهد .من دوســت
دارم بغــل پاندا را داشــته باشــم و به همیــن خاطر ترجی�
میدهم شبیه پاندا باشم.
و�ی �یدا��� ک� �ا��ا ���وف �� ا�� ا�ــ� ک� �ن��
ا��؟
ً
مــن اصا دختر تنبلی نیســتم .فق� اســتایل مهربانطور
پاندا را مثال زدم .زرنگیام شاید مثل همستر باشد.
�ــرض کن�� �ــ� ی� آ�ا ��ــت� ک� �� ��ا�ــت�ا�ی
�ــما آ��هام و �ــما �ی��ا��ــ� �ا �ــ� ازدواج کن��.
��د�ــان را ����ی ��ز�� �یکن�� �ا �� �ا�� �ــ�م �ا
�ما ازدواج کن�؟
ً
مــن یــک دختــر فوقالعــاده مهربان هســتم .واقعــا برای
کســی کــه دوســتش داشــته باشــم از دل و جانــم مایــه
میگــذارم ،خانهداری و آشــ�زی خودم را هــم مثال میزنم.
ســرکار رفتــن و مســتقل بودنــم را هــم یــک پو�ــن مث�ت
میدانــم ،در واقــ� خــودم را یــک دختــر نمیدانــم و یــک
پســر هم در درونم دارم .یعنــی از پ� کارهایم به تنهایی
برمیآیــم .آنقــدر اســتقال دارم که این را یک جــور افتخار
میدانــم .بــه هــر حــال مــن خــودم را آدم موفــق و شــاد و
دوســت داشــتنی میدانم و فکر میکنم اگر کســی با من
ازدواج کند خوشبخت میشود.
��ــر �یکن�ــ� دو��دا�ــ�نی���� یا��اب���ــ�
و���ی�ان ����؟
شــور و هی�ان ،ا��یو بودن و انرژی ناتمامی که دارم .آدم
خوشــرویی هــم هســتم و خیلــی زود با همه ارتبــاط برقرار
میکنم آدم راحت و ســاده و بی شــیله پیله ای هستم .در
�من خوشت�پ و خوش سلیقه هم هستم .
ا�ــر �ــا یــ� آدم �ــ��� ���� دار دو�ــ� �ــ�ی��� ،
ا��ا�ی �یا�ت�؟
دوســتهای اینچن�نی داشــتهام .ســعی میکنــم با آنها
مدارا کنم .تا به حال پیش نیامده که در محی�های کاری
یا خانواده و دوســتان با کسی مشکل داشته باشم .فکر
میکنــم این ماجرا بیشــترش برمیگردد به خود من که با
کسی مشکل ندارم .هر جا که کار کردهام محبوب بودهام
ً
و خوشبختانه در هلدینگ فاخر خیلی بیشتر .مخ�وصا
امســال در تولــد  ۳۰ســالگیام فهمیــدم کــه حداقــل برای
م�موعــه فاخر چقدر ع�یز هســتم .نمیدانیــد برای تولد
من چه کارها کرده بودند و من را خیلی خوشحال کردند.
��اب���� کادو�ی ک� �ر�ت�� �� ��د؟
کادوهــای جــذاب زیــادی داشــتم .یکــی از جــذاب تریــن
آنهــا ،یــک تختــه شاســی از عکــ� خــودم بــود کــه خانــم
غفــاری برایم درســت کرده بود و همه دوســتان نزدیک و
همکاران ع�یزم روی آن برایم یادداشــت نوشتند که ا�ن

بــه دیــوار اتاقــم زدهام .آن هدیه برایم ســورپرایز جذاب و
خیلی خوبی بود.
������ و���ی ک� دا�ی� و �م�� ا�� آدم�ا را اذی�
کنــ� یــا ا��ک� ��د�ــان از دا�ــ�ن� �ارا�� ��ــ���
����؟
حســودم! خیلی حســودم .ا�ن که این�ا نشستهام خیلی
روی خودم کار کردهام که حسودیام را کمرنگتر کنم.
در ��ا�� �ا��ی ���ر؟
حســادتم آن�ــا خیلی بیشــتر اســت و اذیتــم میکند .یک
جورهایی طرف مقابلم را هم اذیت میکنم.
ا�ــر ���ا��ــ� یــ� کارا�تــر ���نــ� ��ــ�ی� ��ــر
�یکن�ــ� �ــ��� کــ�ام یــ� از کارا�تر�ای �ــ�نما�ی یا
کار���ی �ی��ی�؟
شی�ونک وجودم خیلی زیاد است اما اگر بخواهم شبیه
یک کارا��ر بدجن� باشم ،نمیدانم!
�ایــ� ا�ت�ــاب کن�ــ��� .ــ� �ی��ا��ــ� �ن �ناردیــ�

ب���� ك� �ودم ه���� می���م
كاش ��� ب� دن�ا میآمدم.
ن�یدانم ��ا ،اما ب� مرور زمان ا��
�وض شد و ا�ن از �ن �ودنم خ��ی
را�ی ه��م .ب� ن��م ��افت،
ا��اسات و ��ا��ت �اهری زنان�
خ��ی ��باست و ا��ا�� م�دها
باید ��ودی ك��د ك� كاش �ن
میشدند.
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���ی� یا �ا�اد�ی ��ن�ر� یا ��� ��و��ا در ����� ؟
نامــادری ســیندر� میتوانم بشــوم اما نه برای هر کســی.
برای کسانی که دوستشان دارم نمیتوانم.
و از کارا�تر�ای ��ب ک�ام را ا�ت�اب �یکن��؟
ً
کــوزت .مــن اصا کــوزت هســتم .از ب�گی این اســم روی
من بوده که من کوزت خانوادهام.
ا�ر ���ا��� �ن ��دن را ���ی� کن�� �� ،و���ی�ا�ی
دارد؟ ا�� �ن����ان را دو�� دا�ی�؟
ب�هتــر که بــودم همیشــه میگفتم کاش پســر به دنیا
میآمــدم .نمیدانــم چــرا ،اما بــه مرور زمــان این عوض
شــد و ا�ن از زن بودنــم خیلــی را�ی هســتم .به نظرم
�رافــت ،احساســات و جذابیــت �اهــری زنانــه خیلــی
ً
زیباســت و اتفاقــا مردها باید حســودی کنند که کاش
زن میشدند.
ا�ــر �ــرار �ــ�د � ۲۴ــا�� �ــرد �ی�ــ�ی� ،دو�ــ�
دا���� �� ����ا�ی را ����� کن��؟
چیزهای زیادی هســتند که دوســت دارم ت�ربه کنم .من
ً
یــک زمانی دوســت داشــتم پســر میبــودم و اتفاقا شــر و
شــور بودن مــن نیز از همان جــا میآید .دوچرخهســواری
را خیلی دوســت داشــتم .عاشــق ایــن بودم که بــه کوچه
بروم و با ب�هها بازی کنم و بیشتر همبازی های من پسر
بودنــد .مــن از موتور خیلی میترســم ولی شــاید اگر پســر
بودم موتورسواری میکردم.
در دوران ���ی �ا ��ر�ا د��ا �� �یکردی�؟
زیاد.
کت� �ی��ردی� یا �یزدی�؟
هــم مــیزدم و هم میخــوردم .زمانــی که ک�ــک میخوردم
ً
ســریعا میرفتــم چغلــی میکــردم و از دختــر بودنــم
سوءاســتفاده میکــردم و خودمو لوس میکــردم تا بروند
آنها را بزنند.
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دفتر مرکزی :تهران ،بلوار نلسون ماند� ،خیابان تابان غربی
پا�  ، ۱۲ساختمان فاخر ،طبقه چهارم ،تلفن۰۲۱-۸۸۶۷۸۲۲۵ :

آس�ان آ�ی زند�ی رن�ی
و�تی ک�ی ��ی� دا�ی� ��و��اه�ای اینتر�تی ��ت��� ا�ت�اب
���ن�؛ را�ی ا�� �رای ��� ���تی� ،ر�� ���ی در و��
و ا���ی و کم� �� کا�� آ��د�ی .در �ا�� �ی �ا��� و ک�و�ا را
���� �ید���.

س�وی ���اب خو��
��ای ك�� و كارها

�م�ار �����ان در ���ا��
آ�ای ��م����و�ی ��ر ���تان ��ارک ا��.
�رای �ن�ا �ا�� ��ت����ا را آ��و �یکن�� و
ا���وا�ی� ز���ی �م��� �� کا�� �����
�ا��.

�ن� و�تی ا�� ک� ���ر ��ح "���ی �ر�اب" را آ�از
کرده ا�� .در ا�� ��ح�� ،وش اینتر�تی �����ت
�ا�ر ��و��اه �ا �� د��� ���ع ک�و�ا ���� ���ر
در دوره �����ی ا�� �را�� ا��ام �ی��د���� .ی�ا
ا�م�نان دار�� در ا�� دوره �اص� ،مراه ���ی �رای
ک�� و کار�ا�ی ��ا�ن� ��د ک� ��� ���ار ��می
در ر�ــ� ��از�ای �م��ــی دار��� .ا �م�یــ� ا�� ��ح
���ــ� ���ر ،در دوره �ا��� ��ا�ی ���ــمن� ���
�م�نان �����کنن��ان و دار�ــ��ان کا� �ی��ا�ن�
�ا ار�ال ایم�� ��  supply@khooger.comو د�ج
��ــ��ات ک�ــ� و کار ��د� �� ،م� ��و�ن��ان
��ال در ا�� ��ح ��������.

