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صفر تاصد
گردشگریمجازی
شــاید گردشــگری مجازی از شــروع اپیدمــی ویروس
کرونا بیشــتر بر ســر زبانها افتاده باشــد و شما هم
جزو آن دســته از کســانی باشــید که در همین دوران
آن را تجربــه کردهانــد؛ خــوب اســت بدانیــد ایــن نوع
گردشگری سابقه ای طوالنی دارد که باعث گسترش
تعریف های متعددی درباره آن شده است.
گردشــگری مجــازی ،یکــی از ظرفیــت هــای تجــارت
الکترونیک امروز جهان است .بسیاری از گردشگران
چــه گردشــگران خودمانــی و چــه کولــه گردهــا و چــه
الکچریگردها ،برای سفر به نقاط مختلف جهان اول
مقصدهای مورد نظر را بر اساس توصیه ها و نظرات
و کامنــت هــای گردشــگران حرفــه ای مورد بررســی و
ً
ارزیابــی همه جانبه قــرار می دهند .مثــا میخواهند
ببینید که در فالن شهر دنیا ،چه بناهایی برای بازدید
اولویــت بیشــتر دارد ،چــه رســتوران های معــروف و
ارزانــی در دســترس اســت و چه زمان هایــی میتوان
از رویدادهای فرهنگی و هنری و ورزشی شهر مقصد
اســتفاده کرد و اینکه ،آیا امکان اقامت در خانه های
اجاره ای شهروندان وجود دارد یا نه.
ارزش و اهمیتــی کــه فناوری اطالعاتــی و ارتباطی برای
توسعه گردشگری در دنیا ایجاد کرده بسیار جالب و
قابل تأمل است .وقتی یک گردشگر بتواند اطالعات
گردشــگری مربوط به بناهای تاریخی یک کشــور را در
پهنه جهانی وب ببیند و درباره آنها اطالعات صوتی
تصویــری و متنــی خوبــی بدســت آورد نســبت به آن
مشتاق میشود.
فضــای مجــازی با کاربردهای بســیار همچون شــبیه
ســازی مکانهای تفریحی ،ســاختمان ها ،شهرکها
فروشگاهها ،کارخانهها و … آموزش با قابلیت اتصال
بــه محیــط واقعــی و ثبــت وقایــع محیــط بــه صــورت
همزمــان در فضای مجــازی و کاربردهای آدرس دهی
و مکان یابی قبل از سفر و حتی کاربردهای تبلیغاتی
و فرهنگ سازی امروز به ابزاری بسیار قدرتمند برای
تبلیغ شده است.
ت بــردار نیســت.
ذات گردشــگری مجــازی محدودی ـ 
عــدم محدودیــت زمانــی ،عــدم محدودیــت مکانــی
عدم محدودیت فضا ،عــدم مواجه با موارد غیرقابل
پیش بینی ،چون بدی شــرایط آب و هوا ،مســدودی
جادهها و … تنها بخشی از این نا محدود بودن است
کــه باعــث مــی شــود تعریــف مــرز در فضــای مجــازی
وجــود نداشــته باشــد ،به همیــن دلیل کشــورها به
فکــر انحصاری کــردن و یــا ابرقدرت شــدن در فضای
مجــازی افتــاده انــد و بــازی ســرمایه داری صنعــت
توریســم مجــازی را هم کســی میبرد کــه متولی این
نوع توریسم باشد.
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د��ر ����د �ا���:

�رای �����ا آ��� ����
د��� ����� ����� ����� اول ����  ۱۳۴۰در ���ان ا���� .ل ���� و ��� ��ی �� دارد را ���������� .ر �����ن ا��
و �� ��ا��� �وی دو���اش ���ب ���� .در ���� ز���� ����� و �� ���� �� ��� ا���ده ����� ���ی �����ن �����
�� ا����رش را ��ا��������� .د ����� ا�� ���و�� را ���� ���ا���.
آدم ������� �����؟
بله .من از نسلی هستم که در آن تکنولوژی و امکاناتی که
االن هســت کمتر وجود داشــت و آدمها به نســبت اینکه
چگونــه میتوانســتند از وقتهای فراغتشــان اســتفاده
کنند ،طبقهبندی میشــدند و یا زندگی آیندهشان را شکل
میدادنــد .فکــر میکنم جزو آن گروهی بــودم که خیلی زیاد
درسخــوان شــدم و بســیار کتــاب میخوانــدم .بــه همین
خاطر وقت زیادی از زندگی من صرف م�العه شده است.
���� در ���� ا�� ����� و �������� ���د��؟
شــی�نت و بازیگوشــی کــه بــرای همــه هســت .وقتــی بــه
گ�شــته خــودم برمیگــردم این را یــادم میآید که همیشــه
میخواســتم نفــر اول کاس و مدرســه باشــم .این چیزها
برایم مهم بود.
ا�ــ� اول ��دن �� ����� ��ای�ــ�ن دارد؟ �� و���� دارد
�� دو�� دا���� ����� اول �����؟
این که زودتر از بقیه یک چیزی را بدانم برایم جالب است.
شاید بهتر است این گونه بگویم که من زود حوصلهام سر
میرفت و این باعث میشــد که درباره خیلی چیزها بیشتر
کنکاش کنم .باعث میشد یک چیزهایی را بیشتر بدانم و
ح� کنم خود بیشتر دانستن خیلی مهم است.
ا�� ����� دا���� �� ��� �� ����ی ��د��؟
بیشــتر از اینکــه ح� برتــری بدهد ح� زندگــی میدهد.
میگویــد خب هســتی! بــه نظر من یک انســان ا�ــر بتواند
با محی�ش تعامل کند ،زنده اســت .یعنی فــرق یک آدم
مــرده بــا یک آدم زنده در این اســت که آدم مرده تعاملی
بــا محیط نــدارد .من ذهنــم این بوده که همیشــه باید
ً
یک اثری داشــته باشــم و طبیعتا هر چه بیشــتر بدانم
میتوانم بیشتر اثر بگ�ارم.
�� ������� ����� �����ل��ن ��ده ا��؟
مو�ــوع خوشــحال شــدن در دورههــای مختلف عمر
ً
متفاوت است .طبیعتا هر جایی که یک مشکلی مرتفع
میشود من خوشحال میشوم .زمانی که کوچکتر بودم
فقط میتوانستم مشکل خودم را رفع کنم اما از زمانی که
بزرگتر شــدهام و تعامات اجتماعیام بیشــتر شــده است
خوشحال میشوم که بتوانم در رفع مشکلی که در جامعه
بشــریت وجــود دارد کمک کنم .در نتیجــه ا�ر یک معضل
رفع شود اتفاق خوشحالکنندهای برای من می شود.
و��� ��� ��د�� دو�ــ� دا�ــ��� در آ���ه �� ��ــ�
�ــ���؟ آ�� در ��ــ� �����ــ��� ،ر��ن�� و �����ــ� �����ن
���� دا���� �� ���ا��� ��ش ���� ���� او ����؟
چیزی یادم نمیآید.
ا�ــ� ���ا��ــ� �ــ� آدم را ����ــ� ���ــ� و �����ــ� از آ��ــ�
��ش��ن ��آ�� و از ��� �ــ�� آدم��ی ا����ا�ی ��ــ���
�� ����� را ���ل ��ز���؟
ً
مــن زیــاد به گ�شــته توجهی نــدارم و اصــوال گ�شــته زود از
یــادم مــیرود و برایــم مهــم نیســت .در نتیجــه ایــن چیزها
زیــاد یادم نمی ماند  .شــاید چیزهایی که ایــن اواخر دیدهام

ً
و یــا خوانــدهام را بتوانم بگویم .مثا یکی از کســانی که این
اواخــر بــرای من فــرد قابــل توجهی بــود ،آقــای »عالیخانی«،
وزیــر اقتصــاد ســالیان قبــل بــوده اســت .نحــوه تفکــرش
درباره اقتصاد کشــور و کارهایی که میخواسته بکند برایم
جالب بود .آدم فهیمی بوده و نقش م�ثری داشــته است.
دیدش خیلی خوب بوده است .خوشم آمد که افراد در یک
دورهای اینقــدر بــا دقت زیاد بــه مو�وع اجتماع و اقتصاد
فکــر میکردند .یا یکی از افــراد دیگری که از نحوه تعاملش
خوشــم آمــد ،آقای »اوبامــا« در آمریــکا بود .گ�شــته زیاد در
ذهنــم نمیماند .میتوانم بگویم از چه کســانی بدم میآید
اما شما نمیتوانید چاپش کنید )میخندد(.
ا��� �� ��� آدم���� �وی ����ن ����� و ��� ��دن

�� آ��� ����ا�� ������ن ���؟
آدمهایی که دروغ میگویند .به نظر من دروغ بدترین آفت
و جرمی نابخشودنی است .چیزی است که باعث میشود
اعتمــاد از بین بــرود .در ادبیات مدیریتی هم عدم اعتماد را
مثل ایدز تلقی میکنند .ایدز یک بیماری اســت که شما در
آن سیستم ایمنیتان را از دست میدهید .خودش مرض
نیســت .شما سیســتم ایمنیتان را از دست میدهید و با
کوچکترین سرماخوردگی ممکن است بزرگترین اشکال
برایتان به وجود بیاید .اعتماد هم اینجوری است .وقتی
عدم اعتماد به وجود بیاید ،چه در خانواده ،چه در شــرکت
و چــه در جامعه ،شــما بــا کوچکتریــن ســرماخوردگی دچار
بیماری العاج میشوید .در نتیجه مهمترین اتفاقی که باید
در خانواده یا ســازمان بیفتد ،جلوگیری از دروغ و به دست
آوردن اعتماد است.
��� ������ آدم�� ���ر �� �ــ�� ا����د دار�� و ���ر
از ��� �������؟
فکر کنم کســانی که بــا من ارتباط پیدا میکننــد در روزهای
اول ممکن اســت بترســند و هراس داشــته باشــند اما در
درازمــدت به من اعتماد میکنند .نمونههــای زیادی اتفاق
افتــاده کــه آدمهــا فکــر کردهاند مــن یــک تهدید بــرای آنها
هســتم ولــی بعــد خودشــان آمدهانــد و جلوی مــن و حتی
جلوی دیگران مع�رت خواستهاند.
از ا���� ���� �� ��� ��دا����ن ا����ه ��ده ا��

��ر��ا����دها��؟
خود گ�شته شان شرمنده بودند.
بله .شاید هم از ِ
�ــ� ا�� ��دا�ــ� او��ــ� �� ���� ���ــ�؟ آ�� �� ����
�ــ�ء����� آدم�ــ� و ��م �ــ���� آ����ــ� �� �ــ�� ��
��ردی ��ــ�� �ــ� آدم�� دا��� �� ���� ا�ــ� ا�� �� را
��ای��ن ا���د ����؟
ً
من برای خیلیها آینه هستم .واقعا از دروغ و رفتارهای این
چنینی بدم میآید .در نتیجه هر چیزی که هست را شفاف
میگویم .خیلیها از مواجهه با خودشان ناراحت میشوند.
در نتیجه اول عک�العمل نشان میدهند و فکر میکنند
من اشکال پیدا کردهام و میخواهم بهشان ل�مه بزنم در
صورتیکــه منظــور مــن این نیســت و من فقــط میخواهم
بهشــان بگویــم که شــما بایــد ب��یرید این مشــکل وجود
دارد .مو�ع من در مورد هی�ک� قضاوت نیست و بعد از
مدتی همه میفهمند که من هی�ک� را قضاوت نمیکنم.
ً
وظیفه من قضاوت نیســت .اصوال اخاقم طوری است که
هر چه که هست را شفاف میگویم ولی درباره مفهوم خوب
و بد قضاوت نمیکنم .من نمیتوانم بگویم چه چیزی خوب
است و چه چیزی بد .خودم را در این جایگاه نمیدانم .چند
روز پیــش در یکــی از گروههــای تلگرامــی وید�ویــی را با این
تو�ی� فرســتادند که در یک جایی یک مراسم عزاداری به
قول آنها الکچری برگزار شده است .من زیر آن پیام نوشتم
آیا به نظر شما این بد بود؟ آنها یک مراسمی گرفتهاند .حاال
کسی که وید�و را پخش کرده منظورش چیست؟ گفتم من
احساس کردم شما این وید�و را پخش کردهاید که بگویید
این بد است ،اما این تعبیر شما درست نیست چون شما
در جایگاهی نیســتید که بخواهید دربــاره دیگران قضاوت
کنید و بخواهید راجع به خوب یا بد بودن آن حکم بدهید.
من فکر میکنم هی�ک� نمیتواند راجع به خوبی یا بدی
قضاوتبکند.
ار���ط ��� �� ��ز��ان��ن ���ر ا��؟
من فقط یک پسر دارم .ارتباطم با پسرم بد نیست.
���� ا�� ������� �� ������رف ا�ــ� د���ره ��ز�� ���
ا���ق ����� وا��� ���ن ���د���؟
فکــرم بــاز اســت و هی� حساســیتی نــدارم .شــاید مادرش
اینطور نباشد ولی من باز هستم.
ا�� ����رد را�� و ��ز را ��ر��ن �� �� ��� دا���ا��؟
پدرم به من اعتماد داشت .به نظرم همه اینها به اعتماد
برمیگــردد .وقتی شــما اعتماد داشــته باشــید ،هــر اتفاقی
ً
کــه میافتد بــا خودتان میگوییــد حتما یک دلیلی داشــته
است و اشکال ندارد .البته ممکن است شما در آن لحظه
درکشنکنید.
آد�� ��ــ��� �� �� را��� ���ا��� ا���س ��د��ن را
���ن����؟
متأسفانه اینطور نیست .فکر میکنم از درون آدم عاطفی
هستم ولی از بیرون آدم من�قی و خشک به نظر میرسم.
البته م�م�ن نیستم چون هی�وقت در الیه مقابل خودم
نبــودهام که ببینم چ�ور هســتم ولی ح� میکنم چنین
حســی را انتقال میدهم .مگر اینکه افراد پــ� از یک دوره
طوالنی در کنار من باشــند تا بفهمند من وجه عاطفی هم
دارم .البتــه عاطفــه هم گاهی معــادل کتمان کــردن و دروغ
گفتنتلقیمیشود.
در ���ن دو�ــ� دا�ــ�� ����ان��ن را�� ��ــ���؟ آ��
را�� �� آن�� ������� دو����ن دا���؟
ً
نــه حقیقتــا .این جزو فرهنــگ قدیمی ما ایرانیهاســت که
بــه گفتن چنین چیزهایی عــادت نکردهایــم .در خانواده ما
چنیــن چیزی عادت نبوده و در نتیجه برای من هم شــکل
نگرفتهاست.

���ــ� ���� ��ده �� دل�ــ�ن ���ا�� ��ر و ��در��ن ا��
�� دو�� دا��� را �� ��رت ������ �� ��� ������
و������������؟
ً
مــن خودم هم نمیتوانســتم چیــزی به آنهــا بگویم .مثا
نمیتوانســتیم بــه مادرمــان ابــراز عاقــه کنیــم چــون بلــد
نبودیم و کسی چنین چیزی را به ما یاد نداده بود .متأسفانه
این مو�وع خیلی بد است.
در ��ل ���� ��� ������ �� در ا�� ز���� ��ش ����
�ــ�ای ��ز����ن ا��� ��ب ���ــ�� و �� ا���� �������ا�� ا��
���������و�����ا�������� ����؟
پ�یرفتهام که این مشکل اساسی را دارم.
و�� ا��ا�� ��ای ��وز ا�����ت��ن ا���م ���د���؟
ً
ظاهرا بلد نیســتم .تعبیر شــما درســت اســت و من اقدام
جدی برای این کار انجام ندادهام.
��� ������ از د�� ���� آدم دو�� دا���� �����؟
نمیدانم.
��ز��رد آدم�� ���ر ا��؟
میتوانم بگویم از آن آدمهایی نیســتم که همه نسبت به
او بد هســتند .این مســ�له به جامعه هــم برمیگردد .باید
ببینید با چه کســانی طرف هســتید و کدام گروه مخاطبان
شــما هســتند .در گروههای مختلف جامعه ممکن است
شــکلهای مختلــف داشــته باشــم .ممکن اســت بعضی
جاها دوست داشتنی باشم و بعضی جاها اینطور نباشم.
در دانشــگاه جــزو اســتادهای ســختگیر بــودم .یکبــار
یکی از دانشــجوها پدرش که معلولیت جســمی داشت را
بــا خــودش آورد تــا از این طری� من را احساســاتی کنــد و از
من نمره بگیرد .من هم وقتی آن صحنه را دیدم دانشــجو
را بیرون کردم چون این کار سوءاستفاده از موقعیت بود.
مــن نمیدانــم حــاال آن دانشــجو مــن را دوســت دارد یا نه.
ً
حتما دوســت نــدارد .به برخی از دانشــجوها ســختگیری
کردم که ابتدا از من ناراحت شدند ولی ا�ن پ� از مدتها
با من ارتباط خوبی دارند.
���ر ����د دل ��� را �� د�� آورد؟
راست و شفاف با من صحبت کنید.
���ر ���ــ�د وارد دا��ه دو�ــ��ن ��� ��؟ ��� ��
ا�� ���ا�� �� ��ی د��� ����� �����ان �� ����� در
�����ــ� ���� �� ،آ��ی د��� ����� دو�ــ�� ���و�� ���
���� �� ���ی ا���م ���� و ���ر ��ل �����؟
گاهی این اتفاق خیلی زود میافتد.
��� ا�� �� �� �ــ�� ����� دو�ــ� دارم �� �ــ�� ار���ط
����� دا��� ��������� ���� ،د �� ��و�� �����
�� ������� ��د؟
از نظــر مــن ایــن یــک پروســه طبیعی اســت .ما یک ســری
ً
ارتباطــات داریــم که پروســه غیرطبیعی دارند .مثا پروســه
ارتباط در درون یک محیط کاری پروســه غیرطبیعی اســت
و مــا در چنیــن فضایی میبی�یــم که همــکاران با همدیگر
تعامــل میکننــد .اما پروســه دوســتی بــه معنای دوســتی
عمومــی یــک پروســه طبیعی اســت و خــود به خــود اتفاق
ً
میافتد و لزوما با بیان نیست .همین که دو نفر با همدیگر
خــوب بــا
هســتند و در تعاملهایــی کــه دارنــد بتواننــد خــوب
همدیگــر حــرف بزننــد و از هــم کمــک بگیرنــد اتفــاق
میافتــد .من با همه تعامل دارم .با یک نفر یک جور
تعامل دارم و با یک نفر دیگر به نحوه دیگری تعامل
میکنم .حاال نمیدانم اسم کدام از اینها دوستی
است .هر ک� که بخواهد میتواند با من تماس
ً
بگیرد و من هی� ممانعتی ندارم .مثا شــده یک
نفــر همینطــور از اینترنت من را پیــدا میکند و
بــرای پروپوزالــش از مــن کمــک میگیــرد و من
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این کار را انجام میدهم.
��ام و���� ا������ن ا�� �� ا�� آدم�� ������ ����
ا���� دا��� ����ا�� ������؟
اینکهخیلی آدمرقی�القلبیهستم.یعنیا�ر کوچیکترین
اتفاقــی برای کســی بیفتد خیلــی ناراحت میشــوم .ممکن
است هی�ک� فکر نکند من اینطور هستم.
����ــ� ���ــ�� را ��ا��ش �������� .ــ�� �ــ� آ���ه
���ر �����؟
آینده هم هنوز نیست .آینده چیست؟ هر چه هست ا�ن
است.
�� ��و آدم���� ��ــ��� �� در ���� و ا���ن ز����
������؟
مــن بــه یک تعبیری ،آینــده را اکنون میبینــم .خیلیها من
را از لحــاظ تفکــری جزو گروه استرات�یســت تلقــی میکنند.
یعنی کســی کــه آیندهنگر اســت .اما بعضیهــا آیندهنگری
را بــا کارهــای مجیک و غیرعادی تعریف میکننــد .برای من
اینجــوری نیســت .مــن آینــده را در همیــن االن میبینــم.
آینده با اکنون شکل میگیرد.
آ�� از �����ی د���ان �������؟
ا�ر کســی ب��یرد اشــتباه کرده اســت دیگر مشکلی وجود
نــدارد چــون بــه هــر حــال خ�ا پیــش میآیــد .ا�ــر آدم هی�
کاری انجــام ندهــد هرگز خ�ایــی اتفاق نمیافتــد .بنابراین
من چون اصلم بر این اســت که خ�ا ممکن اســت اتفاق
بیفتد و جایی که خ�ایی هم نمیافتد معنایش این است
که هی� کاری انجام نشده است ،پ� همیشه خ�ا کردن
را بیشــتر از منفعل بودن دوســت دارم .کسانی که اشتباه
میکننــد را بیشــتر میپســندم تا کســانی که اشتباهشــان
دیــده نمیشــود .آنهایــی که اشتباهشــان دیده نمیشــود
ً
احتماال به درد بخور نیستند .معنایش این است که هی�
کاری نمیکننــد .مگــر
میشــود آدم هیــ�
خ�ایینکند.
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م�� آب�رایش��ت

س���زار م�گر��ت
����ا�ی�����دل�ا�����د
»ز���ــ� د���ان«����ــ� آ����� و ���ــ��� ���� ����»�����ــ�ن ���� ��ن
دو���ــ��رک« و ����ه ����ه ا���ر ������ ���� ��� ا���������ن ��ل ۲۰۰۶
ا�ــ����� .ــ� �� ���� ������ ،ش �ــ��� و ���ن �� �ــ� ��ا�� ���� ا����ر
�ــ����ی �� ����ی ���ــ��� �� ������ �� ،ت ��ی و ا����� �� ���ن از
آ���� و ����ت ��ر��دا�� دارد.
���� ������ ����� از ا�� ���� را ���ان در ا�� ���� ���� ��د �� د�������
��د �� ������ ز���� ��ز ��� ر�� ��ی ا������ ����� در د�ون او �� ��د.
���� ��ز����� �����ی از آ���ن ���� ا�� .د�� ��ی ����ن و ���ر ���و��ی
ا����ــ� �ــ�ای ��� آر���ــ� ��چ���� .ــ�ن �� �� ��و��ــ�ر� ،ــ� ����� و ��
�����س ���ه ا�ــ� �� ������� ا�ــ��اق �ــ�� از �� �وج ������ )ز�� ������
و ���ــ� �����ــ���� ����ــ�( �� او ا��غ ���ــ�د .در ���� �و�� ا�� ��
»���دوا��ــــ��«���� �� ،ــ� از ��� ���� �� ��� ��ا��� �� و ���� �ــ�ق
داده ����د و از ��� ��اردادی ��د ����� �� ���د.
دوران ���� �� آ���ن �ــ���
���� »ز���� د���ان« ��� راد����� �� او��ع آن
ِ
ا�ــ� .ا��ی �� ���� �� ���� در ������� از ز���� �������ی ��������
��ــ�ذ ����ــ� و �ــ� �ــ�ام را �ــ� ��ــ����� �ــ�ز��ر �� ���� �ــ��� �ــ�ن
������ و ا������ �����.
دا���ن ا����� �� راه ا������ ��د را ��� �����د و ��ا���م �� وز������
���ــ��� .د�ــ�ن ا�ــ� ا�ــ� را �ــ�ای دو�ــ��اران درام ���ــ� �� �����ــ� ����
ا����������� ،د �� ����.

ر��ن ��� آب ��ای ���ت �����“��را ا������ل ”در ز��ن ��د �� و ��ای ���دی
�����
�� �� ��د و ��� �����ان �����ی را �� ��د ��� ��د��� ���� .ب �� �وا��
ِ
���� �� و ���ج ��ن از ��ر��ب ��ی ������ و ������ �����.
»����«� ،ــ���� ا��� دا�ــ��ن�� ،رش را ����م ���� از د�ــ� �� د�� و ��� ��
������ران ���� �ــ�ن ،در آ�ــ������ ��رگ
د���ــ� از ��ــ�ن ا���ا �� ��ــ�اه ��� از
ِ
����د  ���� �� ،د��� در آ���ی ���رت ����ر ���دی ���ا �� ��� و ...
����� او ���ــ� ���� �� ��م »���و« �� �ــ�د ا�� ��� ر�� و آداب ��������
�� ازدواج ��ارد
��در ����اده ز��ه ا�� و ��� �� ��� ِ
د��� ���� �� ز���� �� ِ
ِ
و ���ــ� از �ــ�در ���ــ���ی و ��ا��ــ� ���! ���� �ــ�ز ���� ���� �� �ــ�د �� »����«
�� ��ــ�� ���ــ� و از ���ن ز��ن او �ــ�وع �� ��� �� ����زه و �����ن �� آداب و
ا�����ت ا��اد ��� د��!
ر���� �� ������� ا�� و ��� ا����� ��
ِ
»����« ��� دارد �� ���ر ا����� ��ی ��� را از ����� و ��� ��ی �����ه ������
��� ���! �� ���� د��� در ��ا�� �������� ���� �� ،ا��� �� و ...ا����د�� �� ���
و �� �وش ��دش �� ����� و ا���ر ��د���را�� �� ����.
���� ����� »��ر������« �� ��� »ر������ ��دو��« را در ����ا��ی آ������� و
��ا���� �� »����« �� ��د ���� ��� �� ،و د����� �� ������� :ا�� �� »����« ��
��� و ���� �� ��د ��� ������ن را ���� �� ��� ا�� ��ا�� را �� در �� �وز ا��ی
و �� ا���� �� ��د ،ا�� ��� را در �� آورد!
�ــ� ��ــ� از ���ب �� د�ــ��ر ���� �� �ــ�ا �� دا�و آ��ز �� �ــ�د �� ���ــ� �� ����
آ����� �� ��د .ا�� ���� ���� ���� ا�� ا�� �� آن ��ا در ����� �� ����ع و
��� ��� ��ی ���ب ����� ا�� .از ��ی د��� ����� ،ا و دا�و�� و ���
ِ
����م ِ
�����ی در »��� آب ��ای ���ت« ���� راز���� و ا���م دارد.
در ���ــ� �ــ� ���ان آن در�ــ� ��دن ����� ا�ــ� ����ا��� � �� ... :ــ� از ����� �� ،ادی
����� در و��د��ن ����� ������ .ا�� ��د��ن ��در ������ آن ������� را �و�� ����.
����ج �ــ���ی �ــ��� ��ــ��� �� آن را ����وزد ،و ا��ــ���� �� آن را ������ر ������ .
����ا�� ���م�� ،م��� ،ــ��� �� ��� �� ��ا ���ــ� .ا����ن ����ا�� ��� ��� ����
�� دو�ــ�� دا������� .ای ��ر�ــ� �� ا�� ����� �ــ��� ����� ،و��د �� را �ــ��� ور
����ــ� .و آن �ــ��� �� ������ ���ــ���� ،و��د �ــ� را ��ا �����د… ا�ــ� آ�� ��ا��و���،
��ای �وح ���� و آن را ز��ه ��� ��دارد������� .ی �� ،ا�� �� ���� ��ا��و��� ������� ،
������ .د��� ���� �و�� ������� .و �و���ن ،از ���� و ������ �����د.
»��ــ� آب �ــ�ای �ــ��ت« در ���ــ�ع ������ از ��ه ��ی ���ــ�ع ،اد��ــ�ت و ���و�� ���� و
����ــ� دا����� ا�ــ� �� ��ــ�ن از ����� ����� �� ����� و ا���ر ��دم ����� دارد...
ِ
��ی »����« آ���
���ــ� �� و ���� از ����زه ���� �ــ�� ��ی ����� �� ��ا��ــ�ه ���ب �� �� ِ
را ����� �� ���.

نامهعاشقانهثریا
به شهریار و پاس� استاد شهریار به او

��ر ا�ر �اش�����
������اناستای �ری

�راز�ادیم�����تم����ری؟

هــر روز صبــ� فهرســتی از کارهایی که باید انجام بدهــی تهیه می کنی .هرچند وقت یکبار مــی توانی تا پایان روز
همــه کارهــا را بکنــی؟ ا�ر تو هم مثل بقیه مردم باشــی ،این اتفاق نادر ماهی یکبــار برایت رخ می دهد .بعبارت
دیگر ،دا�ما زیاده از حد مس�ولیت میپ�یری .عاوه بر آن ،برنامه هایت به طرز نامعقولی بلندپروازانه اند .حتی
وقتــی مــی دانــی اغلب تاشهای قبلی ات فقــط خوش بینانه بوده ،امــروز هم باز همان حجم کار یا بیشــترش
را کامــا انجــام پ�یــر میدانی» .دانیل کانمن« ایــن مو�وع را »خ�ای برنامه ریزی« می نامــد .خ�ای برنامه ریزی
بیشــتر زمانی آشــکار می شــود که مردم در مسا�ل کاری ،علمی و سیاســی بصورت گروهی کار می کنند .گروهها
طول زمان کار و منافع را زیاد و هزینهها و ریسک ها را کمتر از اندازه تخمین می زنند.
رولف دوبلیچر |
��ا ���دی ������� �� ����ی
هــر روز صبــ� فهرســتی از کارهایــی کــه بایــد انجــام
بدهــی تهیــه می کنی .هرچنــد وقت یکبار مــی توانی
تــا پایــان روز همه کارها را بکنــی؟ ا�ر تو هم مثل بقیه
مــردم باشــی ،ایــن اتفاق نــادر ماهی یکبــار برایت رخ
میدهد.
بهعبــارت دیگــر ،دا�مــا زیــاده از حــد مســ�ولیت
میپ�یری .عاوه بر آن ،برنامه هایت به طرز نامعقولی
بلندپروازانه اند .حتی وقتی می دانی اغلب تاشهای
قبلی ات فقط خوش بینانه بوده ،امروز هم باز همان
حجــم کار یــا بیشــترش را کاما انجــام پ�یر مــی دانی.
»دانیل کانمــن« این مو�وع را »خ�ــای برنامه ریزی«
می نامد.
خ�ای برنامه ریزی بیشــتر زمانی آشــکار می شــود که
مــردم در مســا�ل کاری ،علمــی و سیاســی بهصــورت
گروهــی کار می کنند .گروهها طول زمان کار و منافع را
زیــاد و هزینه ها و ریســک ها را کمتــر از اندازه تخمین
می زنند.
��ا �� ذا�� ������ ��� ������
دلیل اول تفکرات رویاپردازانه مان اســت .دوست
داریــم موف� باشــیم و هر مســ�ولیتی را کــه به عهده
میگیریمانجامبدهیم.

دوم اینکه بیش از حد بر پروژه تمرکز میکنیم
و تاثیــر مســا�ل بیرونــی را در نظــر نمیگیریــم.
بیشــتر اوقــات اتفاقــات غیــر قابــل پیــش بینی
برنامهریزیهــای مــا را خــراب میکننــد .ایــن
نکتــه در برنامهریزیهــای روزانه مان هم صدق
میکند.
حتــی برنامــه ریــزی دقیــ� تر و آمــاده ســازی قدم به
قدم ،خ�ای برنامه ریزی را تشدید می کند .زیرا باعث
مــی شــود متمرکــز شــوی و در نتیجــه از پیــش بینــی
اتفاقاتغیرمترقبهغافلبمانی.
�� �� ���� ��د
تمرکــزت را از مســا�ل داخلی مثل پــروژه خودت به
عوامل خارجی مانند پروژه های مشــابه مع�وف و از
تجربیات گ�شته استفاده کن...
ا�ــر مشــابه کار تــو  3ماه طول کشــیده و  ٥میلیون
دالر هزینــه داشــته ،احتمــاال بــرای تــو هــم این چنین
خواهد بود.
»گــری کایــن« روانشــناس آمریکایــی پیشــنهاد
می دهد این کار را برای خودتان انجام دهید:
» تصور کنید یک سال از امروز گ�شته است .طب�
برنامه پیش رفته ایم .ولی نتیجه فاجعه بوده است.
ظرف پن� تا ده دقیقه درباره این فاجعه بنویسید!«
این نوشــته ها به ما نشــان می دهند او�اع چگونه
ممکن است منحرف شود.

روزی اســتاد شــهریار نامــهای دریافــت میکنــد کــه
روی پاکــت آن آدرســی از فرســتنده نبــود .متن نامه
اما به روشــنی نشان میداد که این نامه از طرف ثریا
معشــوق دوران جوانی شهریار است .معشوقی که
شهریار هرگز نتوانست به وصال او برسد .مضمون
نامه از این قرار بود:
شهریار عکست را در مجله ای دیدم خیلی شکسته
شــده ای ،ســخت متاثر شــدم .گفتم :خــدای من این
چهره ی دلداده من است؟ این همان شهریار است؟
ایــن قیافــه ی نجیب و دوســت داشــتنی دانشــجوی
چهل ســال پیــش مدرســه دار الفنون اســت؟ یا من
خــواب میبینم؟خیلــی اشــک ریختم .وقتــی که دختر
کوچکم ســهیا علت دگرگونیم را پرسید .به او گفتم:
عزیزم ،برای جوانی از دســت رفتــه و خاطرات فراموش
نشــدنی آن دوران گریه میکنم .یاد آن شبی افتادم که
می خواســتی مرا به خانه مان برســانی ،همان که به در
خانه رسیدیم گفتم نمی گ�ارم تنها برگردی .وقتی تو را
بهنزدیکمنزلترساندمتو گفتیصحی�نیستیک
دختــر در ایــن دل شــب تنها بــرود و دوباره برگشــتیم
و آنقدر رفتیم و آمدیم که ســ�یده دمیده بــود ...یادت
هستکهوالدینمچهنگرانشدهبودند؟
یــادت هســت روزی را کــه پیــاده بــه ییاقمــان آمده
بودی و من در اتاق به تمرین سه تاری که به من یاد
داده بــودی مشــغول بودم؟ هنوز هم گاهی ســه تار
بدست می گیرم و این غزل تو را زمزمه می کنم:
گ�شته من و جانان به سینما ماند
خدا ستاره ی این سینما نگه دارد
و روز بعد اســتاد پاســ� نامه دوست جوانیش را که
پری خ�اب می کرد چنین سرود:
پیر ا�ر باشمچهغم،عشقمجواناستایپری
وین جوانی هم هنوزش عنفوان است ای پری
هر چه عاش� پیر تر عشقش جوانتر ای عجب
دل دهد تاوان ا�ر تن ناتوان است ای پری
پیل مــاه و سال را پهلو نمی کردم تهی
با غمت پهلو زدم ،غم پهلوان است ای پری
هر کتاب تازه ای کز ناز داری خود بخوان
من حریفی کهنه ام درسم روان است ای پری
یاد ایامی که دل ها بود لبریز امید
آن اوان هم عمر بود این هم اوان است ای پری
روح سهراب جوان از آسمان ها هم گ�شت
نوشدارویش ،هنوز از پی دوان است ای پری
با نواهــای جـــرس گاهی به فریادم برس
کین ز راه افــتاده هم از کاروان است ای پری
کام درویشان نداده خـدمت پیران چه سود
پیر را گو شهریار از شبروان است ای پری
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ا����دی �� �� ��� ��ا���؟
اعتقــاد به بچــه دارم و خیلی هم دوســت دارم یک جفت

�����ر����
����� ۲آذر  ۱۳۶۵ا��.
������ آ��ر از دا����ه
��دو�� ���� و ��ق
������ ������ ا��ا��
در ��ا�� ��زا����� دارد و
در ��ل د��ع از �� د���ی
��زا����� از دا����ه ���ان
ا���� .ل  ۱۳۸۹ازدواج
��ده و در ��ل ����
���� ���م ��������
"ا��ن ��رت " در ������
���� ا���� ��� .ش،
��ا���ی و ��ش ���
ا�� �� .ا���� ��ن
د�ون دارد �� د��
�� ��ا�� ���م
������� را �� ���.

دوقلــو داشــته باشــم ولــی هنوز شــرایط اســتانداردی که
برای بچهدار شــدن مد نظرم اســت و میخواهم را ندارم.
هرچند آدم زیاد هم نباید ایدهآل گرا باشــد ولی دوســت
دارم در شــرای�ی بچــهدار شــوم که نگرانیهــای جانبی که
ممکــن اســت پیــش بیاید را نداشــته باشــم .بــه همین

خاطر این ماجرا تا ا�ن معوق مانده است.
از دو��� دا��� ��������؟
من نمیترسم .کسانی که دوقلو داشتهاند شرایط خیلی
ســختی را تجربــه کردهاند و بــه من هم زیــاد میگویند که
بزرگ کردن دوقلوها خیلی ســخت اســت اما به نظر من
اتفــاق ج�ابی اســت .پــدر و مــادر درگیریهــای دو بچه را
یکبار به جان میخرند و تمام میشــود و میرود .بیشتر
بــه خاطــر ایــن ماجرا دوســت دارم دوقلو داشــته باشــم.
فرآینــد بــزرگ شدنشــان هم خیلــی برایم ج�اب اســت.
اینکــه دو بچــه بــا هــم در یــک ســن رشــد کننــد و بــزرگ
ً
شــوند را دوســت دارم .احتمــاال دوقلــو داشــتن ســخت
است ولی دیگر چارهای نیست.
دو�� دا��� دو���ی��ن ��� ����� �� د���؟
دوست دارم یکی از بچهها پسر باشد و یکی دختر.
��� ������� ���� ا��هآل��ا �����؟
چــرا خیلــی! )میخندد(مــن اون چیــزی کــه دوســت دارم
اتفــاق بیفتــد را میگویــم تــا ببینــم انشــاءا� چــه پیش
ً
میآیــد .اصــا شــاید خــدا نخواهــد .به نظــر مــن نکته ای
کــه وجــود دارد ایــن اســت کــه گاهــی اوقــات آدمهــا یک
چیزهایی در زندگیشــان میخواهند که نه به صاحشان
اســت و نــه به مصلحت شــان .من همیشــه وقتــی برای
کســی دعــا میکنــم میگویــم امیــدوارم آرزوی تــو همــان
مصلحتی باشــد که خدا برایت در نظر گرفته چون بعضی
مواقــع آرزوهــای آدمهــا برآورده میشــوند ولــی مصلحت
آدمها در آن نیســت و اتفاقــات خیلی عجیب و غریبی در
زندگــی آدمهــا میافتــد .بنابراین حرفهایی کــه من دارم
میزنم ،دوســت داشتنهایم است ولی دوست دارم که
ً
ا�ر مصلحت نیســت واقعا دوقلو نداشــته باشــم .یعنی
مصلحت خدا برایم در اولویت است.
آ�� ����� ��� ��� را ���م و ���ل ����ا���؟
ً
ً
بله .کا شخصیت ایدهآلگرایی هستم .معموال اینطور
اســت که ا�ر شــرایط کامل نباشد و این مو�وع دیگران
را در ۵0درجه اذیت کند ،من در  100درجه اذیت می شوم.
ایدهآلنگــر بــودن من باعث شــده که گاهــی اوقات یک
ســری کارها را انجام ندهم و یک ســری کارها را به تعوی�
ً
بیندازم تا شــرایط ایدهآلش فراهم شــود .بعدا احساس
کــردهام کــه شــاید میتوانســتم راحتتــر کنــار بیایم .من
رتبــه یــک کنکــور دکتــرای کشــوری در ســال  ۹۶هســتم.
زمانــی کــه بــرای کنکــور درس میخوانــدم ا�ر یک تســت
را نمیتوانســتم بزنــم خیلــی حــرص میخوردم .اســتادی
داشــتیم کــه میگفــت فکــر نکــن همیشــه اول بــودن
خیلــی خــوب اســت ،گاهی اوقــات دوم بودن دردســرش
خیلی کمتر اســت چون برای اول بودن باید خیلی تاش
بکنــی .روزی کــه رتبــه کنکورم آمــد  ،به اســتادم زنگ زدم،
ً
ایشــان گفــت آن همــه حرصی کــه خــوردی واقعــا جواب
داده ولی خیلی مواقع نمیشــود اول شــد و شاید بعضی
مواقــع بــرای رتبــه دوم تــاش کــردن آرامش بیشــتری به
زندگی شــما بیاورد .اما متأســفانه من اینطور نیســتم و
همیشــه به دنبال این هســتم که ایدهآل بودن را اجرا و
ح� درونیام را ار�ا کنم.
��ــ� �����ــ� ا�ــ� و���� ���ــ�� ��د�ــ�ن را اذ��
����� �� ا��ا���ن��ن را؟
به نظرم به یک میزان اذیت میکند .من را که خیلی اذیت

ا��� و������ �� ����� ���ــ��� �� ا��ــ�س
�����ــ� �����ــ� و �� ����ا��ــ� ���� ���ــ������ ،ر
������؟
ݣݣمواقعــی کــه میخواهــم تنهــا باشــم ترجیــ� میدهــم
در محیــط خانــه خــودم باشــم .البتــه خیلــی کــم پیــش
میآیــد که بخواهم تنها باشــم .بیشــتر دوســت دارم در
جمع باشــم .وقتــی این حالت برایم پیش میآید ســعی
میکنم بخوابم .یعنی ســریع میخوابم .حتی ا�ر ساعت
 ۷یــا  ۸شــب باشــد بــاز هــم میخوابــم تــا با کســی حرف
نزنــم .مــن وقتــی تنهــا هســتم بیشــتر نگــران میشــوم
و اســترس میگیــرم و بــه همیــن خاطــر ترجیــ� میدهم
بخوابــم تــا در آن لحظــه بــه تنهایــی فکــر کنــم چــون
میدانــم بعــد از اینکــه بیدار شــوم آن حــ� و حالت در
مــن از بیــن بــرود .ایــن حالت در مــن ممکن اســت زیر
۲۴ساعت طول میکشد.

میکند به دلیل اینکه همیشه با خودم در جنگ هستم
کــه چــه کاری بهتر اســت و چه طور بایــد انجامش بدهم
ً
که بهتر باشد .طبیعتا نمود بیرونی رفتارم مثل استرس،
نگرانی و گاهی اوقات زود رن� بودن و زود عصبی شــدن،
بقیه را هم اذیت میکند.
ا�ن ا���س ������� ������؟
ســوال خیلــی جالبی اســت که شــاید فکر نمیکــردم تا در
برنامــه آقای مدیری حضور نداشــته باشــم کســی آن را از
من ب�رســد! بله ،من ا�ن احســاس خوشــبختی میکنم،
به دلیل اینکه هم یک خانواده )پدر ،مادر و برادر ( خیلی
خــوب دارم و هــم همســرم همه جــوره همراهم اســت و
حمایتــم میکنــد و شــاید خیلــی کــم پیــش بیاید کــه آدم
یــک همچیــن همــراه و شــریکی داشــته باشــد .بــه نظرم
این میتواند نهایت خوشبختی آدم باشد .از نظر شرایط
کاری هــم فکر میکنم در موقعیتی هســتم که نمیگویم
ایدهآلم اســت ولی موقعیتی است که دوست دارم آن را
تجربــه کنــم .ا�ر این ها نشــانه های خوشــبختی اســت ،
بله ،من در زندگی احساس خوشبختی میکنم.
���و�� دل��ن ��ای ��د��ن ��� ����د؟
بــه نظــرم آدمهــا هــر چقــدر بــه خودشــان فکــر میکننــد
بیشــتر دلشــان بــرای خودشــان تنــگ شــود .امــا مــن
حداقل در دو ســال اخیر به چیزهای دیگری فکر کردهام
و بــه همیــن خاطــر شــاید یــک جاهایــی دلم بــرای خودم
ســوخته تــا اینکــه بخواهــد دلم بــرای خودم تنگ شــود.
خیلــی کــم پیــش آمــده کــه پروســه )رونــد( زندگــیام را
تع�یــل کنم و بگویــم من دو روز میخواهــم برای خودم
باشــم .به مح� اینکــه این تصمیم را میگیــرم موبایلم
زنــگ میخــورد .یــک اتفاقــی در یــک جایــی میافتــد ،یک
ً
مو�ــوع کاری یــا تحصیلــی پیــش میآیــد .واقعــا در ایــن
مــدت پیش نیامده که بخواهم همه چیز را کنار بگ�ارم.
البته میدانم که آدمها در یک دورههایی باید مرتب این
کار را بکنند تا به آرامش درونی برسند.
������� ��د ز������ن ����؟
همسرم.
�������ار���� ��د ز������ن �� ��� ��ده ا��؟
مادرم.
���������� آدم ز������ن ���ر؟
کسی که همیشه از او میترسم داییام است.
��� �� از ا���ن ��ردها��؟
ً
)میخندد( .نه .دایی من معموال چون زیاد حرف نمیزند
و ارتباط نمیگیرد ،شــما نمیدانید حرف که میزنید مورد
تأییــد قــرار میگیریــد یــا مــورد تمســخر .بــه دلیــل اینکه
ارتبــاط گرفتــن بــا ایشــان خیلــی پــر ابهــام اســت ،مــن از
ایشان میترسم و زیاد با ایشان همکام نمی شوم.
���ر ���ز ���� ������ی��ن �����؟
از لحــاظ ظاهــری صددرصــد .هــر کــ� عکــ� دوران
بچگــیام را میبینــد میگویــد از لحــاظ ظاهری ز یــاد تغییر
نکردهای.
از ��� د�و�� ���ر؟
مــن در بچگــی هــم آدم ایدهآلگرایــی بــودم .یــادم میآید
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کــه ســعی میکــردم بهتریــن کاردســتیها را درســت کنم
و خاقیــت ویــ�های داشــته باشــم .فکــر میکنــم ســوم
دبســتان بودیــم کــه بــه مــا گفتنــد بــرای جشــن تکلیــف
یــک کعبه درســت کنید .من بــرای نوار طایــی دور کعبه
کــه روی آن قرآن نوشــته شــده اســت ســراغ چنــد خرازی
رفتم تا آن را پیدا کردم .همیشه در این چیزها ایدهآلگرا
ً
بودم .مثا وقتی قرار بود ســوال شــفاهی معلم را جواب
بدهم ،حتی یک واو جا نمیافتاد.
در ������ن ������� دا�ــ��ا�� �� دو�� دا���
����� ��� او �����؟
یکــی از شــخصیتهایی کــه خیلــی دوســتش داشــتم
"ایکیو سان "بود .چون وی�گی حل مس�له داشت .البته
این را ا�ن میفهمم .که من در بچگی دوســت نداشــتم
یک مســ�لهای در ذهنم باز بماند .دوســت داشــتم یک
راهحلــی بــرای مشــکات پیدا کنــم تا حل شــوند .همین
حــاال هــم در محیــط کار میگوینــد مــن آدمــی هســتم که
خیلــی روحیــه حــل مســ�له دارم .تجربههــای ز یــادی هــم
وجود داشــته که دوســتانم ا�ر مشکلی داشــتهاند قبل
از هــر کســی به مــن گفتهانــد .بعد بــه من زنــگ زدهاند و
گفتهانــد آن چیــزی کــه تو گفتی را انجــام دادهایم و جواب
ً
گرفتهایــم .خودم فکر نمیکنم کــه واقعا اینقدر کمال گرا
باشم اما تاشم را کردهام که بتوانم وی�گی حل مس�له را
داشته باشم .از این وی�گی خیلی خوشم می آید.
����� ��د��ن را آد�� ���� ��دا��� �� ��د؟
احساس میکنم که آدمی موف� و در کنارش آدم شادی
هستم.
و ا�� ��دی را ����ی ����� ������؟
ما دو نوع شادی تعریف میکنیم .شاید شادی من نمود
بیرونی دارد .یعنی بیشتر از اینکه به درون خودم برگردد
بــه موقعیتهای اطرافم برمیگردد .من از درون هم آدم
غمگیــن یا ناراحتی نیســتم چــون ا�ر ناراحــت و غمگین
باشــم ایــن مو�ــوع روی همــه چیــزم تأثیــر میگــ�ارد.
بنابرایــن حــ� میکنــم از لحــاظ درونــی هــم آدم شــادی
هســتم و آدمی هســتم که انرژی دارم .از لحاظ بیرونی نیز
احساس میکنم هم شاد هستم و هم موف�.

ا�� ���ا��� �ــ� ��ر ����نا���� ا���م ����� ،آن
�� ���ی ا��؟
ا�ــر بتوانــم بــه کســی از لحــاظ تحصیلــی کمک کنــم تا در
تحصیــل و بعــد در شــغلش بــه موفقیــت برســد ،خیلــی
برایــم جــ�اب خواهــد بــود .تــا ا�ن همچیــن تجربــهای را
امتحــان نکــردهام .چــون روش و عواقبــش را نمیدانــم
هنــوز ســراغش نرفتــهام امــا ایــن کار خیلی برایــم ج�اب
ً
اســت .شــاید آن بچــه واقعــا بچــه خودم باشــد ولــی این
مو�ــوع خیلــی برایــم جــ�اب اســت کــه بتوانــم مســیر
موفقیت یک آدم دیگری را ببینم.
��ر��ی ����نا���� ��� ����ن از ار���ع �� ���ی��ی
����نا���� ��� ���ی را دو�� دا���؟
خیلــی دوســت دارم کــه ســوار ماشــینهای مســابقهای
ً
شــوم .اصــا رانندگــی کــردن بــا ســرعت را خیلی دوســت
دارم.
�� �� ��ل �� ���� ���� ����� �� ��ها��؟
بسیار زیاد.
�� ���ی در ���� و��د دارد �� دو��� دا���؟
حــ� رهــا شــدن بهــم میدهــد .خیلیهــا بــه خاطــرش
میرونــد کنــار وقتــی میبی�ند تــو داری با ســرعت میآیی
ســریع راهنمــا میزننــد و میروند کنــار .این حــ� خیلی
خوبی بهم میدهد .یعنی غیر قابل دسترسی و غیر قابل
کنترل اســت و آدمها نمیایستند که به تو بگویند چقدر
داری بــا ســرعت مــیروی؟ اولین چیزی که به ذهنشــان
میرسد این است که بکشند کنار.
����ــ�ان �ــ�ال آ�ــ� از �ــ�� �����ــ� �ــ� ا�ــ�
���ا��ــ� �ــ� �ــ��ه ز�����ــ�ن از �ــ�و ���� �ــ� ا��وز
ا���ــ�ر ������� �� ،د�ــ�ن �� ا���ــ��ی ��د���؟ در
وا�ــ� از ار���ط�ــ�ن �� �ــ�د ز���� ��ــ�ر ر�������ی
دا��ــ�؟ ��ــ� ������ �� ���ــ�ی وا��� ��ــ�ر ز����
��دها��؟
فکــر کنــم ا�ــر از  10امتیــاز  ۷بدهــم خیلــی خــوب باشــد.
مــن یــک بخش از زندگیام خیلی کامــل و ر�ایت بخش
اســت .بخشــی کــه مربــوط بــه کار ،درس و موقعیــت
اجتماعــی اســت و خــودم هــم آن را خیلــی دوســت دارم
شــاید به آن قسمت  ۲0بدهم ،اما ا�ر کلی در نظر بگیریم
و بخواهم به حال زندگی و خوش بودن نمره بدهم ،فکر
کنم  ۷از  10نمره خوبی باشد.
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 ۱۰م�زه ز�بای ��ان
�� م�ت�ا��د مجازی ت�اشا ���د

https://artsandculture.google.com

مــوزه »جــی .پــال گتــی« در کالیفرنیای آمریــکا دارای آ ثــار هنری با
قدمت بیش از  ۶هزار سال است و یکی از مهم ترین موزههای
هنــری در ســواحل غربی آمریکا محســوب می شــود» .گل های
زنب�« اثر معروف »ون گوگ« و »گردشــگاه« نقاشــی رنگ روغن
اثر »پیر آ�وســت رنوآر« هنرمند سرشــناس فرانســوی از جمله
هزاران اثری است که در این موزه نگهداری می شوند.

در حالی که بســیاری از موزه های مهم جهان به ســبب شــیوع ویروس کرونا درهای خود را به ســوی عاقهمندان بســتهاند ،این قابلیت
وجــود دارد کــه در این روزها بهصورت مجازی گشــتی در برخی از زیباتریــن موزهها و گالریهای هنری جهان بزنید .عاقه مندان می توانند
هزاران نقاشی ،مجسمه ،چیدمان و دیگر آثار تاریخی و هنری را حتی با کوچکترین جز�یات در این تورهای مجازی و به روش های گونا�ون
از وید�وهای  ۳۶0درجه ای تا تورهای مجازی کامل همراه با راهنمای صوتی تماشا کنند .در این تورهای مجازی می توانید به این آثار هنری
بیش از هر زمان دیگری نزدیک شوید ،حتی بیش از آن چه در دنیای واقعی امکان پ�یر است.

موزه تاری� طبیعی لندن در انگلستان همواره یکی از مکانهای
مــورد عاقــه گردشــگران بــوده اســت کــه دارای مجموعــه ای
ارزشمند و گسترده در حوزه های گیاهشناسی ،حشرهشناسی،
کانیشناسی ،دیرینهشناسی و جانورشناسی است.

موزه»گوگنهام«در شهر »بیلبا�و«از معروفترینموزههایجهان
و در اس�انیاســت که از سال 1۹۹۷فعالیت خود را آغاز کرده است.
این موزه که توســط »فرانک گری« معمار معروف کانادایی طراحی
شدهدر کنار رود نرویونواقعشدهوبنای آناز پا�ینشبیهبهیک
کشتیمدرناست.ساختماناینموزهزیباکهاز تیتانیوموسنگ
آهک ســاخته شده است در دو دهه گ�شته میلیونها گردشگر
را ج�ب خود کرده است .موزه گوگنهام بیلبا�و محل نگهدای آثار
هنرمنداناس�انیاییوبینالمللیاست.

موزه ملی آمستردام که به موزه رایک� نیز معروف است
از بزرگترین موزه هلند و از غنیترین موزههای اروپاست.
ایــن مــوزه ابتــدا در ســال  1۸00میــادی در الهــه ســاخته
شــد ولی در  1۸0۸به آمســتردام منتقل شــد و گنجینه آن
حــاوی یــک میلیــون اثر هنــری مرتبط با ســال هــای  1۲00تا
 ۲000میادی اســت .این موزه دارای مجموعه ای گسترده
از آثــار تاریخــی و هنــری اســت کــه در  ۸0گالری بــه نمایش
گ�اشته می شود.

مــوزه واتیــکان در ایتالیا ســاالنه پ�یــرای پن� میلیون گردشــگر
اســت .حتــی ا�ــر بــه آ ثــار هنرمنــدان نامــداری چون»میکلآن�«
نیــز خیلــی عاقهمند نباشــید ،ســاختمان ایــن موزه خــود یک
اثــر هنــری فوقالعــاده اســت .راه پلههای معروف ایــن موزه که
توسط »جوزپه ممو« طراحی شده به زیبایی در ساختمان موزه
بــه پا�ین میپیچــد و بازدیدکنندگان را به ســمت خروجی موزه
هدایــت میکنــد .ایــن مــوزه در ســال  1۵0۶میادی توســط پاپ
»�ولیوس دوم« بنیان نهاده شده است.

چگونه با گردشگری
مجازی پول در اوریم؟

�ب�تر �ادت

در واقع  1۷فرصت و فایده ای که گردشــگری مجازی
امــروز دنیــا در اختیار  ۳.۵میلیارد کاربــر اینترنت قرار
داده ،بخشــی از هــزاران امکانــی اســت کــه از رهگ�ر
گردشــگری آنایــن در اختیــار شــهروندان دهکــده
جهانــی امــروز قــرار گرفتــه و حجــم قابــل توجهــی از
گــردش اقتصــاد جهانــی را بــه خــود اختصــاص داده
است.
با گشــتی کوتــاه درباره مقصد گردشــگری مــورد نظر
در اینترنــت میتوانیــم بــه اطاعــات فوق العــاده ای
دسترســی پیدا کنیم که در برنامه ریزی ما برای سفر
بــه مقصــد مــورد نظــر تاثیــر گ�ار اســت .وقتی شــما
بدانیــد کــه کــدام هتــل هزینــه کمتــری بــرای اقامت
طلــب میکنــد یا کــدام اســتخر یا رســتوران یــا موزه،
خدمــات رایگان را در فان روز در اختیار گردشــگران
قــرار مــی دهد یا امــکان کروز گردی هیجــان انگیز در
کدامیــن بنــادر فــان کشــور در اختیــار گردشــگران
اســت یــا تورهــای ســافاری و بیابــان گــردی و جنگل
نــوردی و مــوزه گــردی در کدام زمان در شــهر مقصد
ارا�ــه میشــود ،برنامــه ریــزی ســفر شــما دقیــ� تر و
در نهایــت ،هزینــه ســفر هیجان انگیــز کاهش پیدا
میکند.

در آزمایشــی تعــدادی کبوتــر در دو قفــ� قــرار
داده شدند که در هر یک از قف� ها یک دکمه
سبز و یک دکمه قرمز تعبیه شده بود.
در یــک قفــ� ،ا�ــر کبوترها به دکمه ســبز نوک
میزدند ،فوری از آن دانه بیرون می آمد در حالی
که در قف� دیگر ،دکمه سبز گاه گاهی شانسی
دانه می داد و این کار نیاز به تاش و استقامت
داشــت ،البته دکمه قرمــز در هر دو قف� هی�
چیــزی نمی داد که هر دو دســته کبوتر ها خیلی
ســریع از روی تجربــه آموختنــد بــی خیــال دکمه
قرمــز شــده و بایــد دانــه را با نــوک زدن بــه دکمه
سبز بدست آورند.
مشکل زمانی آغاز شد که کبوتر های قفسی که
در آن بــا نــوک زدن به دکمه ســبز بــه راحتی دانه
بدســت مــی آوردنــد را بــه قفــ� دیگــر منتقــل
کردنــد ،ایــن کبوترهــا نتوانســتند بــا محیــط و
شــرایط جدید خــود را ت�بی� بدهنــد و با ناکامی
مواجــه شــدند ،آنهــا بــه هــر چیز کــه مــی دیدند
نــوک می زدند و ســر خود را وحشــیانه به قف�
میکوبیدند.

مــوزه ملــی هنرهای مــدرن و معاصر کــره جنوبــی دارای چندین
ســاختمان است و موزه اصلی آن در شــهر »گواچ�ون« قرار داد
و محــل نگهــداری مجموعــه ای گســترده از آ ثــار هنــری شــامل
مجسمه ،عک� ،چیدمان های بزرگ و  ...است.

مــوزه »اورســی« پــ� از »لــوور« ،مهمتریــن و شــلوغترین مــوزه
فرانســه اســت کــه در محــل قبلی ایســتگاه ق�ــار پاریــ� و در
مجــاورت رود ســن قــرار دارد .ایــن موزه که دســتور ایجــاد آن در
سال  1۹00برای یک نمایشگاه جهانی صادر شد ،خودش یک اثر
هنری اســت که به آن کاخهنرهــای زیبا نیز میگویند .مجموعه
نقاشــیهای سبک ام�رسیونیســم از جمله آثار »کلود مونه« و
»رنوار« که پیش از این در گالری ملی »�و دو پوم« ،موزه »لوور«و
»مــوزه ملی« هنر مــدرن نگهداری میشــد ،هماکنــون در »موزه
اورسی« پاری� نگهداری میشوند.

ســقف ســالن اصلی موزه بریتانیا از  ۳۲1۲تکه شیشــه تشکیل
شــده کــه هیــ� یــک از آنهــا شــبیه بــه هــم نیســتند .عــاوه بــر
زیبایی ســاختمان خــود موزه ،می توانید ســنگ باســتانی روزتا
مومیاییهای مصر باستان و دیگر عجایب کهن را در آن تماشا
کنید.

G R E A T

O U R

مــوزه هنر ســا�و پا�ولو در برزیــل دارای یکــی از جامع ترین
مجموعــه هــای تاریخی اســت که قدمت آنها به قــرن  1۴تا
 ۲0میادی باز میگردد .این موزه که در ســال  1۹۴۷میادی
تاســی� شــده از مهــم تریــن مــوزه هــا آمریــکای التیــن
محســوب مــی شــود کــه بیشــتر بــرای در اختیــار داشــتن
مجموعــه های هنری اروپایی و همچنین آثار هنری برزیل
شناخته شده است.

نگارخانه ملی لندن که در میدان معروف »ترافلگار« واقع شده
میزبان بیش از  ۲۳00اثر نقاشی و دیگر آثار از هنر اروپا بین قرن
 1۳تا نیمه های قرن  ۲0میادی اســت .ســه فضای نمایشگاهی
مربوط به هنر رونسان� و سالن اصلی نگارخانه را می توانید از
طری� این تور مجازی تماشا کنید.

نتیجه گیری راهبردی
این م�العه دو درس ارزشمند دارد:
-1کبوترها خیلی سریع از روی تجربه آموختند که
وقت خود را برای دکمه قرمز تلف نکنند چرا که
این کار بیهوده و بی نتیجه است.
تعداد زیادی از مردم روی این کره خاکی هستند
کــه مــی تواننــد بســیار خوشــحالتر  ،راحــت تــر
و آرامتــر زندگــی کننــد بــه شــرطی کــه بــی خیــال
فشــار وارد کــردن روی دکمــه هــای قرمز)مثــل
برخــی باورهــا ،روابــط ،عــادت هــا(در زندگــی خود
بشــوند ،دکمههایــی که نه تنها هیــ� نتیجه ای
از آنها نمیگیریم بلکه وقت و انرژی زیادی را هم
برایشان تلف می کنیم.
-۲کبوترهایــی کــه عــادت کردنــد دانــه راحــت
بدســت آورند،کبوترهایــی تنبل و لوس شــدند
چون در ذهنشــان یک مســتمری،حقوق ثابت
آب باریکــه ...جا افتاده اســت و ایــن ذهنیت در
شــرایط جدید کار دست آنها داد و نتوانستند با
محیط جدید کنار بیایند؛ آن ها در صورتی نجات
پیدا می کردند که سخت تر کار می کردند.
برخــی آدمهــا داستانشــان مشــابه همیــن
کبوترهاســت ،آن ها در مواجهه با شرایط جدید
کــه نیازمنــد اســتقامت ،ســماجت ،پایــداری و
خاقیت است نمی توانند دوام بیاورند.
بخشــی از عقانیــت و مســ�ولیت پ�یــری ایــن
اســت کــه از تجربــه درس بگیریــم .قــدردان
فواید سرســختی و اســتقامت در جایــی که الزم
و من�قــی اســت باشــیم و از کارهــا و الگــو هــای
رفتــاری بیهوده ،بی فایده ،مضــر و مخرب دوری
کنیم.

۱۱
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گفت و گ� �ا �درام ��دس�:

م���ا�� ��دی از ��دم �اش�
پــدرام هندســی ســوم مهــر ســال  1۳۶۹در تهران بــه دنیا آمده اســت.
دی�لم ریا�ی دارد و در دانشگاه آزاد مهندسی صنایع تحلیل سیستم
خوانده و بیش از شــش ســال است که در مهانپوش کار می کند و
هم اکنون به عنوان مدیر برند در این شرکت فعالیت دارد .نگاه او به
کار و زندگی جالب است و خواندنی.

ݢ ݢ ݢش�ا و��� مد�ر �� �ر�د ����د
�زم است �� �� سری ��ز�ا
را ������� ���د� .ا�د
������� ���د �� م��ری
�رار است �� ��رد� ،ا ��
����� ��رد� ،ا �� ر�گ�
��رد ،از �جا ��رد و ���ر
��رد� .ا �ا�د ������� ���د
�� ر��� �ا��ان ���ار م����د
و و���ت ���ر �ا و���ت
�رس�� ��د ش�ا �گ��� است.
��� ا���ا را �ا�د �������
���د و ت�ام ��������ا
ف�� از �وی ت���� داده�ای
ذ��� ،ش��دی ،س���� ،ا�داد
و ...م�آ�د؛ داده�ا�� �� گا��
او�ات ��� را��� م����� �ا �� �دار�د
و�� �وی ��ام�� ت���ر م�����
م�گ�ار�د .ش�ا �ا�د ت���� ���د
تا ���ا��د ���ر�� راه�� را ا���اب
���د و ���ر�� ت���� را �گ�ر�د.
ا�ر ا�� اتفاق ��ف�د و م��ری
��ا�د و ش�ا �درت ت���� �زم را
�داش�� �اش�د د�گر فرصت از
دست رف�� است.

��ر در �ــ���� �ــ� �ــ� �ــ�زه ���س �� ،و ��ــ� ����ط
����د ���ر ا��؟
بســیار وقتگیر اســت .وقتی از بیرون به این کار نگاه میکنیم
کار شــیک و تمیــزی بــه نظــر میرســد ولــی در واقعیــت یــک کار
پرزحمت و پردردسر است .گاهی شما یک سری کارها میکنید
ً
کــه اصا فکــرش را نمیکردید باید انجام بدهید .بــا این حال در
ایــن حرفه مــدام کاالها ،فروشــگاهها و دکورها تغییر میکنند و
این اتفاقها باعث میشــود که گاهی ســرگرم کار شوید و فشار
کاری را حــ� نکنیــد .امــا در کل در صنعــت پوشــا� ایــران کار
کردن بسیار سخت است.
ا�ــ� �ــ�� را از ��ــ�ن �ــ�ش ��دار�ــ� و در �ــ��� ����
���ار����� ������ ��� ،ر ���ی ��ر��ن ����وت ����؟
به هر حال شــرکت هوگل هم فعالیت فروش را انجام میدهد
ً
و مســلما این دو شــرکت یک جاهایی شبیه همدیگر هستند
ً
ولــی تفاوتهای بزرگی هم دارند .مثا مــن آن موقع باید از ن� و
تار و پود وارد بخش چرم و فلز میشــدم .من در تغییرات بزرگ
آدم انع�افپ�یری نیستم ولی ا�ر چنین اتفاقی میافتاد و من
پیشنهادشان را میپ�یرفتم میتوانست تجربه خوبی باشد.
ا�ــ� در ��و�ــ��ه ���ــ�� و ����ــ� �ــ��� �� �ــ� آدم
���ــ��� و ���ــ�ل دارد ���ی �ــ�� را �ــ�دزد� ،ــ���ر
������؟
ا�ر م�م�ن باشــم چنیــن اتفاقی افتاده بســیار محترمانــه از او
میخواهم که محتویات کیف یا کیسهای که دارد را به من نشان
بدهد .طوری این کار را انجام میدهم که مشتریان دیگر متوجه
نشــوند و ا�ــر کاالیی که برداشــته بود را پ� بدهــد بدون هی�
مشکلی اجازه میدهم که از فروشگاه خارج شود.
و ا�ــ� �ــ� ��ــ� �ــ� �ــ� و و�ــ� ���ــ� �ــ�ارد و آدم
درد���ــ��ی �� ��� ��ر�ــ� �� ��� را �� ��دش �� ا��ق
��و ���د و ��� ���ا�� آن را ��زدد���� ،ر ������؟
ً
وجــود آرامــش و امنیــت یکــی از اصول کاری ما اســت .مســلما
طب� همان روال از این آدم نیز درخواســت میکنم که کاالی ما
را پ� بدهد .ا�ر آن فرد مشــخصاتی که شــما گفتید را داشــته
باشــد ممکــن اســت ســروصدا کنــد کــه مــن در ایــن شــرایط از
حراســت مجمتــع میخواهــم حضــور پیدا کننــد و بــه ما کمک
کننــد .بــا ایــن حــال زمــان رخ دادن چنیــن اتفاقــی بســیار مهم
اســت .فروشــگاههای ما دوربین دارد و ســعی میکنم با تهدید
اینکــه فروشــگاه دوربین دارد کاری کنم کــه آن فرد خودش کاال
را پ� بدهد.
�ــ������ ������ــ� �ــ� در آن �ــ�ار �����ا�ــ� و
���دا����� ���� ����ر ���� �� ������� ��ده ا��؟
ً
مــن ا�ــر بحث حقــوق دیگران باشــد معمــوال آدمی هســتم که
چندان مراعات نمیکنم ولی ا�ر ح� خودم باشد ممکن است
بگــ�رم .آنقــدر کارهای زیادی را با رودربایســتی انجام دادهام که
ا�ن نمیدانم کدام موقعیت بدترین آنها بوده است.
�� ���ی ���� ����د �� از �� ������ ������؟
مــن بــه طــور معمــول انتظــار دارم آدمهــا رفتــار نرمالــی داشــته
باشــند و ا�ــر یــک فــردی خواســته غیرمعقولــی از مــن داشــته
باشــد ممکــن اســت بــار اول بگویــم اشــکالی نــدارد و ایــن
یکبــار را انجــام میدهــم ولــی ا�ــر آن مو�ــوع بارها تکرار شــود
و حــ� کنــم کــه حــ� مــن دارد نادیــده گرفتــه میشــود و آن
آدم بــرای مــن ارزشــی قا�ــل نمیشــود ســعی میکنــم جلــوی او
بیاســتم .حتــی ا�ــر زورم نرســد یــا حتــی آن راب�ــه کاری از بیــن
بــرود هــم ایــن کار را انجام میدهــم و جلوی آن آدم میایســتم.
������ــ� و��ا�ــ�ش ��ــ��� ���ــ� ���ــ�های �ــ� در
���� ��ر دا���ا�� را ��ای��ن ������.
من پیش از اینکه مدیر برند بشوم ،در فروشگاهها کار میکردم.
ابتدا فروشنده بودم و بعد صندوقدار شدم و همینطور رشد
کردم .ما در خیابان شــریعتی یک فروشــگاهی داشــتیم که کنار

ً
خیابــان بود ولی معمــوال ورودی زیادی نداشــت .یک روز صب�
یک آقایی که هیکل درشتی داشت وارد فروشگاه شد و هفت
میلیــون تومان خرید کرد .آن مرد قبل از اینکه به فروشــگاه ما
بیاید داشت پیادهروی میکرد .برای من جالب بود که یک آدمی
همینطور در حال پیادهروی به فروشــگاه بیاید و خرید خوبی
بکند.
ز���ــ� �ــ�دن در ��ر�ــ�ب ���ــ� �� ا�ــ� ���� ���
�����ن ��ا��� ��� ����؟
مــن در کنار اینکه راحت هســتم ،برای خودم در زندگی شــخصی
یــک ســری چارچوبهــا هــم دارم و هــر زمــان کــه براســاس ایــن
چارچوبهــا عمــل کــردهام زندگــی بــرای مــن دقی�تــر و منظمتر
پیش رفته و حال خودم بهتر شده است .سعی میکنم برای یک
ً
خوشی لحظهای این چارچوب را خراب نکنم .مسلما سختیهای
خودش را دارد ولی رعایت کردن آن چندان سخت نیست.
�� آدم�� ��ــ�ر ���� ��د���؟ ��� ��ض ���� �� ��
��� ����ر ��ــ�� و �� �� �� �� ا��ق ����ک دا��� و��
�� �� آدم �ــ���� ��ــ�� و ��ام ���� و ��ش �����
و ا�� ��ر �� �ــ�� را اذ�� ����� .در ���� �ــ�ا��� ��
����ردی �� �� ������؟
مــن یــک قانون دارم و آن هم این اســت کــه کار من باید انجام
شود .حاال این کار میخواهد با خنده و شوخی انجام شود یا با
ً
داد و عصبانیت .راهحل اول من معموال تیکه و شوخی است و
بعد ا�ر بتوانم یک صحبت دوستانه با شما میکنم.
���� ��ها��؟
بله.
ازدواج ��دها��؟
خیر.

��� ��ر ���� ��ها��؟
سه بار.
او��� ��ر �� ���� ���� ��� ��ل��ن ��د؟
 1۷سالم بود.
���ر���ــ� �ــ���؟ از ��� ������ ���ــ� �ــ���؟
��� ����هاش را ������.
ً
معموال عشــ� اول چیز بامزهای ندارد .اولین باری که ما بیرون
ً
رفتیم گشــت ارشــاد ما را گرفت و اولین دیدار ما اتفاقا بســیار
بهم ریخته شد.
��� از آن د��ار دو��ره ������ را د����؟
یکی دو دیدار دیگر هم داشــتیم ولی همــان ماجرای دیدار اول
و حواشــی که پیش آمد باعث شد هی� چیز خوب پیش نرود.
من برای اولین بار بود که سر چنین قرارهایی میرفتم و تجربه
چنین چیزی را نداشتم.
�����ه ��د��؟
بله.
����ر ��د��؟
سعی کردم ترسم را پنهان کنم.
ا�ــ� ��� ������ �ــ�� را �� �ــ� �������� و ����ر��ن
����د�� �� �� �� ازدواج ������ �� ،ر ����د��؟
ً
مسلما قبول نمیکردم.
ا�� ����ر ������؟
ازدواج میکردیــم و بعد طاق میگرفتیم .من به شــناخت
قبــل از ازدواج اعتقــاد زیادی دارم و آن موقع نمیدانســتم
از آن راب�ه چه چیزی میخواهم .من ا�ر نتوانم هر دو ُبعد
ً
قلب و ذهنم را را�ی کنم ،م�م�نا یکی از آنها کار را خراب
میکند .بنابراین باید هر دوی آنها را در هر زمینهای را�ی
کنم .یعنی ا�ر یک چیزی را میخواهم باید تمام وجودم آن
را ب��یرد ،وگرنه به مشکل برمیخورم .ا�ر هی�کدام از این
عش�ها به ثمر نرسیده به خاطر این بوده که یک طرف آن
لنگیده که م�م�ن هستم ُبعد عقلیام بوده است.
در ���� ��ر��ن �� ��د����؟
���.
��ر��ن ��رد ������ن ��ام ��ر��ن ��د؟
کارتونفوتبالیستها.
در ��ر�ــ�ن ��������ــ��� �ــ�ام �ــ���� را دو�ــ�
دا����؟
سوباسا.
�����ــ� ����های �ــ� در ز������ن
دا���؟
فوت پدرم.
������ ����ه ���ر؟
عروسی برادرم.
��ــ� �ــ�ل��ن ��د �ــ� ��ر��ن
��ت ��د؟
 1۶سالم بود.
������ــ� ��ــ�ی �ــ� در آن �ــ� �����
��د�� �� ��د؟
خ� امنیت بود .شــما پ� از مرگ پدر از یک
جایــی بــه بعــد فکــر میکنیــد دیگــر امنیت
نداریــد .فکر میکنم پدر در هــر خانوادهای از
لحاظ ذهنی باعث امن شدن خانه میشود.
ً
من پ� از مرگ پدرم واقعا احساس کردم
امنیت کمتری دارم.
در ��ــ� آدم��ی ����� �� ���ــ��،
��ــ� �� ��� �����ــ� و���� ����
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دا��� و �وی ��� ����� ��ا��� �� ��� ا��؟
مــن همه چیز را با هم میخواهم و از آنجایی که هی�ک�
همــه چیــز را با هــم ندارد ،پــ� هی�ک� را بهعنــوان الگو
قبــول نــدارم و دلــم نمیخواهــد جــای کســی باشــم ،بلکه
میخواهــم مثل خــودی از خودم باشــم کــه در آینده همه
چیز را به دست میآورم.
�����ن ��ف ��دها��؟
قوانین کشور ما آنقدر بسته است که ما ا�ر راه هم برویم ممکن
است خاف قوانین باشد .ا�ر بخواهیم خافهایی از آن جن�
ً
مثال بزنیم ،مسلما خاف کردهام ولی ا�ر منظور خافی باشد که
جامعه آن را قبول کرده است ،خیر خاف نکردهام.
ا�� آ���ی ��دن �����؟
من آدم خوش غ�ایی هســتم ولی به شــخصه آشــ�زی کردن را
دوست ندارم .شاید یک چیز سرخ کردنی را درست کنم ولی در
کل آش�زی را دوست ندارم.
��� در�� ���س��ی �����ن از �������� ا�� �� ���
���� آن �����؟
میتوانــم بگویم بــاالی  ۷0درصد .آن  ۳0درصــد باقی مانده را هم
خودم نخریدهام.
ا�ــ� �� �����ان �� دو�ــ� �� ��ــ��ر در �� ������
����� �� از ���� ��� ���� ��دهام و ���س��ی ���� ���
���ــ��ه و �� ����� ا�ــ� و �ــ� درد ����ــ�رد ،وا���
��� ����؟
میگویــم لباس را بدهید تا برای شــما تعوی� کنم .به هر حال
این اتفاقی اســت که ممکن اســت بیفتد ولی ما خوشــبختانه
ایــن خدمــات را داریم که ا�ر برای محصولمان مشــکلی پیش
بیاید آن را تعوی� میکنیم.
��ض ���� ��ــ� �� از �����ت �ــ�� ا����د �����
آدم ������ی ا�� و ��� ������ �� ���ن �����ی ��
از �ــ�� ���� ��دم �� ،ا�ــ� و ����ــ� ����� ���� ��
���� ����� .وا��� ��� ����؟
ســکوت میکنم و ادامــه نمیدهم .به آدمی کــه بخواهد بهش
کمــک شــود میشــود کمــک کــرد ولــی بــه آدمــی کــه نخواهــد
نمیشود کمک کرد .ترجی� میدهم وقتم را جای دیگری بگ�ارم
که مفیدتر است.
����ن �� ز���� ����؟
تجربه جالبی است و ا�ر بتوانی از زیباییهایش ل�ت ببری ،عالی
است.
����ن ���� �� ��گ ���ر؟
اینکه بعد از مرگ چه اتفاقی میافتد برایم ســوال اســت.
حتــی ا�ــر دنیــای مــن منتهــی به جهنــم هم باشــد یکــی از
ســوالهایم ایــن اســت کــه تا کی قــرار اســت آنجا باشــم؟
هــزار ســال؟ دو هــزار ســال؟ بــه همیــن خاطــر یــک ســری
ســواالت درباره مرگ دارم که نه خودم پاسخش را میدانم
و نــه هی�کــ� دیگر ،برای همین زیاد به آن فکر نمیکنم.
با�خره میآید و نوبت آن هم میرسد.
�� ز��ن���� ��ا��� ������؟
وقتی زورم نمیرسد.
�� �� �������؟
بــه خواســتههایی کــه دارم و نمیتوانــم به دستشــان بیــاورم.
این خواســتهها میتوانند کاری ،اجتماعــی ،خانوادگی یا عاطفی
باشند .وقتی به این خواستهها نمیرسم یک ح� ناتوانی بهم
دست میدهد.
ا�ــ� ���� �ــ�� ��ای�ــ�ن ��� ����ــ� او��ــ� ���� ��
دو�� دا��� ��و�� �����؟
پرتغــال .در چند ســال اخیــر بابت کارم چند بــار به پرتغال
رفتم و خاطرات خوبی برایم رقم خورد .دوست دارم دوباره
بتوانم بروم.
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د�������ی���:ان���،ار����ن����������،ن����ن����
���������،۱۲ن�����������،رم۰۲۱-۸۸۶۷۸۲۲۵:����،

از ��گر ���بر
در روزهــای اخیــر ،از همــه همــکاران انبار خوگر ،تســت
کرونــا  PCRگرفتــه شــد کــه جــواب همــه نمونــه هــا منفــی
بود.
وب ســایت خوگــر تغییــرات جدیــدی داشــته کــه
خیلــی خاصــه بایــد گفــت :رابــط کاربــری و تجربــه کاربــری
افزایــش ســرعت ســایت ،تســهیل فرآینــد خریــد ،ا�افه
شــدن وی�گــی هــای تســهیلگرانه در فــروش اینترنتــی
مثــل مــا�ول تمــاس و مشــاوره فــوری و غیــره از مهــم
تریــن تغییــرات خوگــر اســت.
ســ�و ســایتهای زیرمجموعــه خوگر یعنــی »خوگرنیوز«
و »خوگرپــاس« رشــد قابــل توجهــی داشــته کــه دلیــل
عمــده آن افزایــش بازدیــد ارگانیــک بــوده اســت .بــه
عنــوان مثــال بــا نمایــش ســایت خوگرنیــوز در Google
 ،Discoverشــاهد رشــد  3٠٠درصــدی بازدیــد از ایــن
ســایت در یــک روز بودیــم .ایــن امتیــازی اســت کــه
گــوگل بــرای ســایت هــای خبــری کــه محتــوای باکیفیــت
و متعــدد تولیــد میکننــد در نظــر گرفتــه اســت و ارزش
بســیار زیــادی دارد .خوگرپــاس نیــز بــه واســ�ه تولیــد
محتــوا ،رشــد مســتمر بازدیــد داشــته و در یــک مــاه
اخیــر ،افزایــش ٥٠٠درصــدی ترافیــک ســایت را کســب
کــرده اســت.
خوگرپــاس ســروی� جدیــد خــود یعنــی امــکان
فــروش ماشــین آالت دســته دوم را معرفــی کــرده
اســت .عاقمنــدان مــی تواننــد بــا مراجعــه بــه ســایت
خوگرپــاس بــه نشــانی  www.khooger.plusاز ایــن
ســروی� اســتفاده کننــد.
برگــزاری کم�یــن »دورکار« .فــروش انــواع میــز ،صندلــی
و تجهیــزات اســتاندارد و ارگونومیــک کار در منــزل بــا
توجــه بــه افزایــش افــرادی کــه در منــزل دورکاری انجــام
مــی دهنــد.

در ا��اقزم��ان،
�ا�بتدر �اف��
��در د�ونم�
تا���انش��ت
�ا���ریو��د
دارد.
آ�بر �ام�

ݢ ݢآ���ن آ�� ز���� ر���

در ���ــ� �����ــ� و از د�ــ�ن �ــ�زه �ــ� �ــ� �ــ�رت آ���ــ� �ــ�ت ����ــ� .ا�ــ� �وز�ــ� ��ــ���ی
از �ــ�زه �ــ�ی �ــ����� �ــ�ه �ــ�ای �����ــ�ی از �ــ��ع ��و�ــ� و ��ــ� �ــ�ن �ــ�زه
دو�ــ��ن��،زد�� آ���ــ� و ا���ــ� را�ــ��ن را �ــ� ���ــ�ت �ــ�د ا���ــ� �ــ�ده ا���.ــ� ا���ــ�ب
�ــ����ی آ���ــ� در ���ــ� آ��د�ــ� �ــ�ا و دا�ــ�� ز���ــ� �ــ�� �ــ��� ���ــ��.

