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چرافقطبهگوگل
راستمیگوییم؟
ما برای مطالعه یا فهمیدن یک رفتار اجتماعی نمیتوانیم
از خود آدمها بپرســیم و انتظار داشــته باشــیم به پاســخ
صحیــح و صادقــی برســیم ،چــون آد مهــا در مصاحبــه و
نشــان همیشــه در حــال
نظرســنجی و حتــی بــه اطرافیا 
دروغگفتن هســتند .کجا راست میگویند؟ جواب ساده
است؛ وقتی چیزی را در گوگل جستوجو میکنند.
تــا بــه حال بــه این فکــر کردهایــد که ایــن همــه اطالعاتی
کــه گــوگل و ابزارهــای دیجیتــال دیگــر از کاربرهــا جمــع
ً
میکننــد ،اصــا بــه چــه دردی م یخــورد؟ بایــد بگوییــم با
تحلیــل کالن ایــن داد ههــای جدیــد و اثــری کــه افــراد در
جس ـتوجوی گــوگل و شــبکههای اجتماعــی و حتــی
مســیریابها از خودشــان بــه جــا میگذارنــد ،میتوانیــم
بــه درک درســت و معتبرتــری از رفتارهــای اجتماعــی،
ن روی مســائل
یشــا 
خواســتهها و جهتگیریهای فکر 
متفــاوت برســیم .مــردم در فضــای دیجیتــال ،رد پــای
تهــای زندگــی خــود بــه
بســیار قابلاطمینانــی از واقعی 
جــا میگذارندبــی پــرده تــر و بــی پرواتــر ســواالت خــود را
نکــه از مردم بپرســید «آیا
مــی پرســند و شــاید به جای ای 
افسرده هســتی» بهتر است ببینید آیا تا کنون ،دربارهی
روشهای غلبه بر افسردگی در گوگل جستجو کردهاند؟
یا به جای اینکه از هزار نفر بپرسید که آیا از بچهدار شدن
پشــیمان هستند ،بهتر اســت ببینید چند درصد مردم،
چنین عبارتی را در گوگل جستجو میکنند.
آد مهــا بــه دالیــل مختلــف دروغ میگوینــد .گاهــی بــرای
كسب موقعیتهای مهم كاری یا اجتماعی یا در برخورد
بــا مســؤلیتهای مهــم خانوادگــی بــرای اینكــه بتوانند
فرصــت و مجالی برای خود بیابنــد ،دروغ میگویند .حتی
برخی از افراد مانند شــخصیتهای نمایشــی برای جلب
توجــه و خودنمایــی دروغ میگوینــد .عــزت نفس بســیار
پایین و افسردگی هم میتواند از علل دروغگویی باشد.
در بســیاری از ایــن مــوارد دروغگویــی ،در واقــع،
عمقبخشــیدن بــه آرزوهــای شــخصی و احســاس لذت
ً
برای لحظاتی كوتاه است .مثال زنی كه رابطهی عاشقانهی
خــود بــا همســرش را بزرگنمایــی كــرده یــا شــخصی كــه
موفقیتهای اجتماعی یا ورزشــی را بســیار بزرگتر جلوه
خود آرمانیاش را
میدهــد ،در واقع چهرهای غیرواقعی از ِ
نشان میدهد و میتواند به خود یا دیگران آسیب بزند.
ایــن را هــم بدانیــد برخــی از افــراد بــه دروغگویــی اعتیــاد
تکــردن دروغگفتــن
دارنــد .بهگون ـهای کــه هنــگام صحب 
را اولویــت خــود قــرار میدهنــد و هیچوقــت نمیتواننــد
حقیقــت را بیــان کننــد .این افــراد به صــورت ناخــودآگاه
دروغ میگویند و به این رفتار عادت کردهاند .قرار گرفتن
در معــرض تربیــت نادرســت میتوانــد از علــل بــروز این
ً
اتفاق باشــد .معمــوال این افراد ثبات شــخصیتی ندارند.
اگر علــت دروغگویی خود را نمیدانید ،بهتر اســت ابتدا
به خودشناســی برســید و جنبههای مختلف شخصیتی
و روان خــود را بررســی کنید ،حتی میتوانید از مشــاوره یا
روانشناس کمک بگیرید.
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آسپت پطرسیان:

بین خودم و دیگران
تفاوتی حس نمی کنم
ݣ ݣ ݣ آ ســپت
اصالتشان
ارمنســتان
و مدتــی
میشــود.

معنی اسمتان چیست؟
شوالیه.
اسمتان روی شخصیت شما
تأثیر گذاشته است؟
خــودم اســمم را خیلی دوســت دارم.
فکر کنم تأثیر هم گذاشته است.
تصویــری کــه از یــک شــوالیه در ذهنتان
دارید ،چطور است؟
مــن همیشــه ســعی کــردهام هــر کاری انجــام
میدهــم ،خودم باشــم .یک ســری چارچوبها در کار
و زندگی من وجود دارد که ســعی میکنم همیشــه آنها
ً
را حفــظ کنــم .مثــا گاهی م یشــنوم کــه میگویند فالنــی دارد
الکی دعا می کند ،که من میگویم اشــکالی ندارد ،شــاید همان
دعاخواندن الکی برای آن آدم یک اهرمی باشــد که باعث شــود
یک سری کارها را انجام ندهد .همیشه همینجوری بودهام.
خــط قرمز خطرناکتان چیســت که اگــر آدمها ردش کنند
دیگر بخشیده نمیشوند؟
شخصی یا کاری؟
فرقی نمیکند.
ً
کال از بدقولی و دروغگفتن خیلی بدم میآید .اگر کسی را دوست
ً
داشته باشم ،همه کار برایش میکنم و واقعا توقعی هم ندارم
کــه در جوابش چیزی بگیــرم ولی حداقل توقعم این اســت که
نکــه بخواهــد دروغ بگویــد و بپیچانــد ،اذیتــم
اذیتــم نکنــد .ای 

پطرســیان متولــد  ۳۱اردیبهشــت  ۱۳۶۳و ارمنی اســت .اینطــور که میگوید
بــه قــرهداغ میرســد .زمانیکه تــرکان عثمانــی ارامنه را قتــل عام کردنــد و مردم
در کشــورهای مختلف پراکنده شــدند .جد آنها هم به آذربایجان شرقی آمده
در قــرهداغ مانــده اســت .بعــد بــه تهــران میآیند و آســپت هم در تهــران متولد
بین  ۵۰نفر هم که باشــد باز به چشــم میآید .چون تیپ متفاوتی دارد؛ با موهای
بســته و دســتبندهای زیبا و لباسهایی که خیلی خوب با هم ســت شــدهاند.
عشــق فیلم است و بعد از تماشای فیلم «ســنتوری» هم میرود سراغ سنتور
ً
و سنتور یاد میگیرد .اگر او را دیده باشید حتما متوجه شخصیت مهربان
و دوستداشــتنیاش شــدهاید .اگــر بخواهید بیشــتر دربــارهاش بدانید،
پیشنهادمیکنیماینگفتوگورابخوانید.

ً
میکنــد .کال شــخصیتم یــک ذره صفــر و
یکــی اســت یــا خیلی خــوب هســتم یا
خیلــی بــد .ایــن مشــکل را همیشــه
داشتهام و دست خودم هم نیست.
یک سری رفتارها مرا به هم میریزد.
آیا ارمنی بودنتان باعث شــده
که احساس کنید از بقیهی آدمها متفاوت
هســتید یــا حــس کنیــد همیشــه یک
فاصلــهای بین شــما با بقیــه وجود
دارد؟
خــودم چنین احســاس نــدارم که
بــا بقیــه فــرق میکنــم؛ امــا دیگران
نســبت به مــن این احســاس را دارنــد .از
شــیوهی برخوردشــان ایــن را میفهمــم.
البته در هلدینگ فاخر مشکل خاصی برای
مــن وجــود نــدارد .زمان یکــه مــن در خدمت
سربازی بودم ،بعضیها نمیدانستند ارمنی چیست ،به
مــن میگفتنــد تو که خارجی هســتی چــرا به خدمت آمــدهای؟!
تقصیری هم نداشــتند .یک سریها از شهرســتان آمده بودند
و ارمن یهــا را ندیــده بودنــد .بــه هــر حــال مــن توضیح م ـیدادم
تــا بداننــد ماجــرا چیســت .مــن بیــن خــودم بــا دیگــران تفاوتی
احســاس نمیکنم .ما به هر حال ایرانی هســتیم درست است
کــه جــزو اقلیتهای دینی هســتیم ،ولی ملیتمان ایرانی اســت
و وطنمان ایران؛ اما خوشــبختانه مــن در هلدینگ فاخر اذیت
نمیشوم.
کاری که در هلدینگ فاخر انجام میدهید ،چیست؟
حســابهای بودجهی کل شــرکتهای هلدینگ فاخر دســت
من است.
رشتهی دانشگاهیتان چه بوده است؟
حســابداری صنعتــی .البتــه حســابداری صنعتــی ربط زیــادی به
کار مــن در هلدینــگ فاخــر ندارد .حســابداری صنعتــی راجع به
قیمت تمام شده کاالهاست که مربوط به شرکتهای تولیدی

میشود.
به نظرتان بیشتر یک آدم منطقی هستید یا احساسی؟
در کار منطقی هستم ولی بیرون از کار بیشتر احساسی هستم.
چقدر طول میکشد تا یک آدم با شما صمیمی شود؟
ً
طهــا زیاد ســختگیر نبــودم ،ولی معمــوال آدم هر
اوایــل در ارتبا 
چقدر ســنش بــاال م ـیرود ارتباط برقــرار کردن برایش ســختتر
ً
م یشــود .کال آدمی هســتم که هر چقدر هم با یک نفر صمیمی
باشــم ،حد و حدود الزم را نگه میدارم .چون خودم از یک ســری
چیزها ناراحت میشوم ،آن کارها را در رابطههایم رعایت میکنم
وانجام نمیدهم.
در روابطتــان کســانی هســتند که با آنها خیلــی عمیق و
رها شوید یا همیشه سعی میکنید آن چارچوبها که اشاره
کردید ،با دیسیپلین خاص با همه داشته باشید؟
نهــا راحتتر
بعضــی از دوســتان قدیم ـیام هســتند که پیش آ 
هستم و در رابطه با آنها چارچوبگذاری آنچنانی ندارم.
فــرض کنیــد توانایی ایــن را دارید که نامرئی شــوید .از این
توانایی به چه شــکلی اســتفاده میکنید؟ چــهکار میکنید و
کجا میروید؟
هــر جــا .در زمین ـهی کاری خیلــی دوســت دارم ببینــم در
شــرکتهایمان چــه اتفاقــی میافتــد .بــا تیپاکــس ک موبیــش
درگیــر هســتم و میدانم؛ اما دوســت دارم به بعضی شــرکتها
بروم و ببینم چه خبر اســت .بعضی وقتها برایم ســؤال پیش
میآیــد کــه طی یــک ســال گذشــته در فالن شــرکت چــه اتفاقی
افتاده اســت .در بحث شــخصی هم خیلی دوست داشتم یک
فوتبالیست خیلی بزرگ میشدم ،چون من در یک دورهای همه
چیز را برای فوتبال گذاشــتم کنار .من موســیقی ،نقاشی و تئاتر
کار م یکــردم و همــه را بــه خاطر فوتبال کنار گذاشــتم .من حتی
موقعــی کــه به دانشــگاه رفتم و لیسانســم گرفتــم که قضیهی
فوتبال تمام شــده بود .به همین خاطر خیلی دوســت داشــتم
به صورت نامرئی به یک سری باشگاههای فوتبال بروم تا ببینم
باشگاههایشان چطوری است و چهکار میکنند.
غیر از کار چه تفریح دیگری دارید؟

فوتبال.
چرا فوتبال را ادامه ندادید؟
مــن در تیم امیــد آرارات بازی میکردم که زمان خدمت ســربازی
رســید .آن موقــع برای بازیهای باشــگاهی یــا باید برگ ـهی اعزام
بــه خدمــت میآوردید یا کارت پایــان خدمت .وقتی برگ ـهی ما را
برای خدمت فرستادند ،حدود  35نفر بودیم که همه به فاصله
دو یــا ســه مــاه یکبار بــه خدمت اعزام م یشــدیم .مــن امریهی
ورزشــی داشــتم و افتادم نیروی انتظامی .نامه زدند که بروید در
باشــگاه پــاس تهــران بازی کنیــد که پاس قبــول نکــرد از بیرون
بازیکن بگیرد .بعد یک تیم به اسم «تالش» تشکیل دادند که
فیروز کریمی مربیاش شــد .یکی دو ماه به آنجا رفتیم و تمرین
ً
کردیم تا اینکه کال آن تیم منحل شــد .به هر حال من دو ســال
بــه ســربازی رفتــم و وقتــی از خدمــت برگشــتم متأســفانه تیــم
بزرگســاالن آرارات منحل شــده بود .آن موقع ســن بدی اســت.
ً
شما یا باید واقعا فوتبال بازی میکردید که از لحاظ درآمدی هم
به یک جایی برســد یا باید بروید ســراغ یک کار دیگر .به هر حال
آن موقع فوتبال کشور حرفهایتر شد و پول به فوتبال آمد و به
همین خاطر آرارات دیگر نتوانست مقاومت کند و بازیکنهای
خوب تیم به باشگاههای دیگر رفتند؛ البته یک سری مشکالت
مدیریتی هم در آرارات وجود داشت .این مسائل باعث شد تیم
ً
خودبهخود ازهم بپاشــد .کال فوتبالیستشدن یک سنی دارد.
شــما در فوتبال اگر در  20ســالگی توانســتید جایتان را ســفت
کنیــد کــه کردیــد ،در غیــر این صــورت در فوتبــال جایــی ندارید.
مســائل دیگری هــم وجــود دارد ،از جمله اینکه هم اســتعداد
ً
فوتبالی در کشور زیاد است و هم واقعا باید آشنا داشته باشید.
غیر از فوتبال چه سرگرمیهایی دارید؟
ســنتور م ینــوازم .البته زیاد حرفهای نیســتم ولی کالسهایش
را رفتهام و هر وقت دوســت داشــته باشــم ســاز میزنم .بیشتر
وقتم را با خانواده می گذرانم.
هیچوقت دوست نداشتید مهاجرت کنید؟
بعضــی وقتها در فکــرش بــودهام ولی هیچوقــت آنقدر جدی
نبوده که عملی شود .خیلی از دوستان و اقوام من رفتهاند.
اگر امکانش باشد میروید؟
اآلن شرایط کاریام طوری است که راحت نمیتوانم به رفتن فکر
کنم .شــاید اگر سه ،چهار سال پیش بود راحتتر میتوانستم
بروم؛ اما اآلن شــرایط کاریام طوری است که بهراحتی نمیتوانم
آن را کنــار بگــذارم .فقــط بحــث مالــی هــم نیســت ،بلکــه بحث
مسئولیتی است که برایش زحمت کشیدهام.
اهل کتابخواندن هستید؟
خیــر .دوســت دارم کتــاب بخوانم؛ اما وقت نمیکنــم .البته من
نظرم این اســت که آدم هر چیزی را زیاد دوســت داشــته باشــد،
خودب هخــود برایــش وقــت پیدا میکنــد .من دوســت دارم برای
کتابخوانــدن وقــت بگذارم؛ اما نم یشــود .این شــاید به خاطر
درصد عالقهای که به کتابخواندن دارم برمیگردد.
با بچههای هلدینگ هم به فوتبال میروید؟
چنــد بار رفتــم و دیگر نرفتم .بچهها زیاد اهــل فوتبال نبودند و
ً
همینجوری میآمدند که بازی کنند .من واقعا اذیت میشدم.
چــون همیشــه فوتبال را خیلی جــدی بازی کــردهام  .روز اولی که
رفتیم حدود  20نفر بودیم ولی روز آخری که رفتیم  7-6نفر آمده
بودند.
یعنــی ترجیــح میدهیــد فوتبــال دوســتانهای کــه بــا
همکارانتان بازی میکنید هم حرفهای باشد؟
نمیگویم حرفهای حرفهای باشــد؛ اما یک مینیمم اســتاندارد را
باید داشــته باشــد .حداقل تعداد بچهها  15-10نفر باشد که دو
یا سه تیم بشویم تا بازی شکل جدیتری بگیرد .به نظر من اگر

کاری را با انگیزه انجام ندهی بیشتر به ضررت تمام میشود .حاال
ً
میخواهــد ورزش باشــد یا هــر کار دیگری .کال مــن روی فوتبال
کمی حساسیتم بیشتر از چیزهای دیگر است.
اهل دعوا کردن نیستید؟
خیر.
هیچوقت دعوا نکردهاید؟
ً
دعــوای فیزیکی خیــر .کال همه چیز را منطقی میبینم .شــاید در
زمیــن فوتبــال چند بــار دعــوای فوتبالی داشــتهام؛ اما بیــرون از
فوتبال این اتفاق نیفتاده اســت .برخورد من با مســئلهی دعوا
بــه این شــکل اســت کــه اگر طــرف منطقی باشــد بــا او صحبت
میکنــم تــا هــر دو قانــع شــویم و اگر منطقی نباشــد هــم دلیلی
نمیبینم بخواهم خودم را درگیر کنم.
اگر بخواهید لج کسی را در بیاورید یا عصبانیت و خشمتان
را نســبت به کسی نشــان بدهید از کدام ویژگیتان استفاده
میکنید؟
بســتگی بــه طــرف دارد .اگــر کســی مــرا بــه درج ـهای برســاند که
خیلی عصبی شوم ،بهش محل نمیگذارم تا وقتی که آرام شوم
ســکوت میکنــم و چیزی نمیگویم .آنقــدر کممحلی میکنم که
پشیمان شود.
به نظر خودتان بارزترین ویژگی شما چیست؟
یــک ویژگــی خــوب کــه در محیــط کار دارم ایــن اســت که ســعی
میکنم خودم را با شــرایط وفق بدهم .اگر از کســی خوشم نیاید
هــم خــودم را عقب میکشــم تا بــا او از لحاظ کاری درگیر نشــوم،
تا جاییکه میتوانم ســعی میکنم با همه کنــار بیایم .در کار که
ً
ً
نجــوری بــوده اســت .کال تــا جایی که به شــخصیتم
مطمئنــا ای 
لطمه نخورد ،آدم ســازشگری هســتم و سعی میکنم همیشه
تــا جایی که از مــن برمیآید روابطم را مدیریــت کنم .من با همه
ت ارتبــاط دارم و بچ ههــا به من لطــف دارند ولی من هم
در شــرک 
ً
تــا به حــال از موقعیتــم سوءاســتفاده نکردهام .قبــا میگفتند
ایــن حــرف در هلدینگ پیچیده که پطروســیان آدمی اســت که
زیاد صحبت نمیکند و باید حواستان باشد چیزی نگویید که
ناراحت شــود .نمیدانم این نگرش نســبت به مــن چطوری در
ً
هلدینگ ساخته شده بود .حتی بعضی از بچهها که قبال با من
بــه صورت تلفنــی در ارتباط بودند میگفتنــد« :ما فکر میکردیم
پطروســیان یــک آدم  70-60ســاله اســت ».شــاید بــه خاطــر تــن
نطــوری فکــر میکردند .امــا به هر حــال وقتی بچهها
صدایــم ای 
ً
بــا مــن ارتباط پیــدا کردند ،دیدنــد از این خبرها نیســت .من کال
آدمی هستم که اگر نتوانم برای کسی کاری بکنم ،حداقل سعی
میکنــم او را اذیــت نکنــم .همیــن انتظــار را هــم از بقیــه دارم .با
خودم اینطوری کنار آمدهام که اگر خودم یک رفتاری را دوست
ندارم ،خودم با کس دیگری آن رفتار را انجام ندهم.
اگر کسی سمج بشود و بخواهد با شما صمیمیت پیدا کند،
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برخوردتان با او چطور است؟ فرض کنید یک همسایهای دارید
کــه یک روز آش و یک روز حلوا بیاورد و یک روز کلیدش را بدهد
و بگوید گلدانهای مرا آب بدهید .در این صورت چه میکنید؟
من مشکلی بابت این قضیه ندارم .همسایه که دلیلش موجه
اســت؛ امــا اگــر کس دیگــری دنبــال ایــن دوســتی و صمیمیت
باشد اول دنبال این هستم که ببینم کارهایی که میکند بابت
چیســت .ببینم از من خوشــش میآید یا دنبال این اســت که
کارش پیــش برود .وقتی هدفــش را پیدا میکنم خیلی راحتتر
میتوانــم بــا او کنــار بیایم .اگــر بحث کاری اســت تا جایــی که به
خودم و ســازمان ضرر نرســاند با او ارتباط میگیرم .اگر شــخصی
هم باشد تا جایی که چارچوبها حفظ شود ،مشکلی ندارم.
پیــش آمده که حوصله نداشــته باشــید و طــرف مقابل را
بپیچانید؟
ً
بلــه .کار مــن طوری اســت که بعضی وقتها مخصوصــا آخر هر
ماه حتی جواب تلفنهای شخصی را نمیدهم و حتی حوصلهی
ً
تکــردن هــم نــدارم .واقعــا نمیتوانــم صحبــت کنــم.
صحب 
تلفنهای کاری را نمیتوانم جواب ندهم؛ اما بیرون از کار خیلی
پیش آمده که حوصله نداشته باشم و کسی را بپیچانم.
در بچگی اهل کارتون دیدن بودید؟
بله .اآلن هم انیمیشن زیاد نگاه میکنم.
انیمیشن مورد عالقهتان کدام انیمیشن بوده است؟
ً
قبال «تام و جری» و «فوتبالیس ـتها» را خیلی دوســت داشــتم.
این اواخر هم «شیرشاه» را دیدم و دوست داشتم.
اینکــه یــک آدم بزرگ هنــوز کارتون ببیند ،چگونه تفســیر
میکنید؟
ً
خیلــی خوب اســت .مــن کال به کــودک درون خیلی اعتقــاد دارم
و میگویــم کــودک درون هــر چقدر فعال باشــد قــوهی تخیل و
همچنین روحیهای باال به آدم میدهد .من رابطهام با بچهها هم
خیلی خوب است .خیلی سریع با بچهها دوست میشوم .فکر
میکنم بهترین دوســتانی که آدم میتواند داشته باشد همین
بچ ههــا هســتند چــون بــدون هیچگونــه قصــد و غــرض و دروغ
میتوانید با آنها مراوده داشته باشید.
خودتان هم دوست دارید بچهدار شوید؟
بله.
ترجیح میدهید بچههایتان دختر باشند یا پسر؟
پسر .دوست دارم دو فرزند داشته باشم .بچهی من دختر هم
باشد خوب است؛ اما پسر را بیشتر دوست دارم.
چرا؟
من خودم یک مسیری را در زندگیام تجربه کردهام که میتوانم
براساس تجربیاتم به فرزندم کمک کنم تا او با مشکالتی که سر
راه من سبز شده یا اشتباههایی که انجام دادهام ،مواجه نشود
و راحتتر به هدفش برسد.
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داییجانناپلئون

سینماپارادیزو

اگر واقعًا ســینما را دوســت داشتهباشــید ،ســینما «پارادیزو»ی جوزپه تورناتوره،
محصول مشترک ایتالیا و فرانسه در سال ۱۹۸۸میالدی ،رؤیاییترین روایتی است
که از ســینما خواهید دید .ســالواتوره دیویتا (ژاکوس پرین) کارگردان مشــهور و
موفقی در ســنین میانســالی اســت و در رم زندگی میکند .مادرش (پاپال ماگیو) با
او تماس میگیرد که پس از  ۳۰ســال ،باز به روستای کوچکش بازگردد ،زیرا آلفردو
(فیلیپ نوآره) مردهاســت و این خبر ،شــروعی اســت تــا ذهن ســالواتوره به اواخر
دهــهی  ۴۰برگــردد .کودکی ،آلفــردوی آپاراتچی ســینما ،مردم ،مادرش ،ســینما و
عشــقش .فیلــم با یك فالشبــك آغاز میشــود .خبر مرگ آلفــردو را به ســالواتوره
كارگردان معروف میدهند و او با این خبر به دوران كودكی خویش پرتاب میشود.
ســالواتورهی كوچك كه او را «توتو» صدا میزنند ،دیوانهوار عاشــق سینماســت.
پاتوق هر روزهی او آپاراتخانهی سینما پارادیزوست و دوست همیشگی او آپاراتچی
ســینما ،آلفردو .ما شــاهد بزرگشــدن ســالواتوره هســتیم .او ما را در شادی ،غم،
عشق ،رنج خود سهیم میکند .تمام زندگی کودکی سالواتوره در سانسور خالصه
شده و در سكانس پایانی فیلم وقتی که مردی شده است ،در سالن كوچك نمایش
اســتودیو به تماشای فیلمی مینشیند .فیلم همان صحنههای عاشقانهای است
كه آلفردو – وقتی او بچه بود – از فیلمها بریده و برای او نگه داشته است .صحنهها
یكی پس از دیگری به هم چسبیده شدهاند .فصلی از سینما در چند تكه فیلم چند
ثانیهای ،خالصه شــده اســت که تأثیرگذار و حســرتبرانگیز اســت .صحنهی پایانی
فیلــم و بــازی نوآره ،از نکتههای به یادماندنی فیلم هســتند .فیلم ســینما پارادیزو
پیامهای خوبی چون نفی سانســور دارد .مانند بــه مضحکهگرفتن پدر روحانی که
فیلم را برایش نمایش میدادند و او زنگولهاش را با هر صحنهی بوسهی قهرمانان
فیلم تکان میداد تا آلفردو ،آن قسمت نگاتیو را ببرد و در برشی زیبا ،یکی از همین
دفعات به صدا در آوردن زنگ و صدای ناقوس کلیسا یکی میشود .سینما پارادیزو
در به نمایش در آوردن عشق و نوستالژی بسیار موفق عمل میکند .داستان تلخ و
سوزناک سالواتوره و النا ،بسیار اشکانگیز است و سینما ،در رگ و نبض عشق آنان
جریان دارد .باید ســینما پارادیزو را دید .دوباره ،چند باره .باید عاشــق سینما شد،
حداقل یکبار دیگر .ســینما ،آنطوری که ســینما پارادیزو نشــان میدهد ،مقدس
است .واقعًا بهشت است ،خود عشق است .پس؛ به افتخار عشق ،زندهباد سینما!

دروغ چرا؟ تا قبرآ آ آ آ…
داســتان «داییجان ناپلئون» نوشتهی ایرج پزشکزاد نخســتینبار در اواخر دههی ۱۳۴۰
بهصورت پاورقی در مجلهی «فردوسی» با نام مستعار الف.پ آشنا منتشر شد .سپس ب ه
صورت کتاب درآمد و تا امروز بارها تجدید چاپ شده است .رمانی زیبا ،خواندنی ،محبوب و
ی داییجان ،روایت میشود
با درونمایهی طنزآمیز و انتقادی که از زبان سعید ،خواهرزاد ه 
و قصهی عشــق او به لیالست .عشــقی پاک به دخترداییاش که در پسزمینهی آن ،حجم
مردان خانوادهی اشرافیشان برقرار است.
میان زنان و
ِ
انبوهی از روابط طنز و ریاکارانهِ ،
پزشــکزاد عــاوه بــر قدرت طنــازی و داستاننویســی از دانش روانشناســی نیــز در خلق
شــخصیتهای کتابــش و روابــط بیــن آنهــا اســتفاده کــرده و همیــن طراحــی دقیــق
شــخصیتها باعث شــده که کتاب داییجان ناپلئون با وجود وجــه طنزآمیزش چندالیه
و دارای عمق باشــد .برای مثال داییجان که از اختالل شــخصیتخودشــیفته ،پارانوئید
و انگلیسیهراســی (نوعی فوبیا) رنــج میبرد؛ پیرمرد نحیف و الغراندامی اســت که خود
را قهرمــان جنگهای ممســنی و کازرون میداند و مدام شــرح دالوریهای خــود را در این
جنگها (که البته کم ازجنگهای ناپلئون بناپارت پادشاه فرانسوی ندارند!) در میان اقوام
و نزدیــکان میدهــد .از طرفی دیگر داییجان آنچنــان اغراقهــا و بزرگنماییهای خود را
دربارهی شجاعت و شهامتش را باور کرده که دچار نوعی پارانویا شده و مدام فکر میکند
که همه علیالخصوص انگلیســیها و شــوهر خواهــرش ،آقاجان ،قصــد توطئه علیه آن
وجود بلندمرتبه را دارند! از آنجا که افراد خودشــیفته دوســت دارند مدام مورد تحســین
و تمجید اطرافیان قرار بگیرند ،غالبًا افراد تأییدکننده را گرد خود میآورند .نویسنده نیز با
آگاهی از این خصوصیت ،در کنار داییجان یک دســتیار و پیشــکار روستایی و سادهدل به
نام مشقاســم را قرار داده که بهعنوان وردســت سادهلوح ،با ایجاد فضای طنز و کمدی،
جان خودشــیفته بازی میکند .یا شــخصیت
نقــش
شــخص تأییدکننــده را در کنــار دایی ِ
ِ
اسداهلل میرزا که از کاراکترهای محبوب کتاب داییجان ناپلئون است .از لحاظ روانشناسی
در طیف مردان دونژوان دســتهبندی میشود .اسداهلل میرزا خوشتیپ ،خوشلباس و
خوشزباناســت ،اهل روابط بلندمدت و تعهد نیســت ،اغواگر و داری جذابیت برای زنان
دور و اطرافش اســت ،زبان خارجه میداند و همین باعث جذابیت بیشــتر او برای زنان (در
دورهای که دانستن زبان خارجه برای ایرانیها نوعی امتیاز ظاهری بوده) میشود.
ايرج پزشكزاد با استفاده از عنصر «زبان» تمام شخصيتها را بهخوبی پرداخت کرده است،
تــا جاییکه معموًال وقت حرفزدن از رمان يا ســريال داييجان ناپلئون و يادآوری تكههای
بامــزهی آن ،همه با «دروغ چــرا؟ تا قبرآ آ آ آ…» ادای مشقاســم را در ميآورند یا «مومنت
مومنتهای» اسداهلل را تکرار میکنند يا از «کار ،کار انگلیسیهاست» داييجان (کنایهای
دارد به فوبیای تاریخی ایرانیان نســبت به دشــمنان خارجی علیالخصوص انگلیســیها.
ایرانیانی که همیشه عادت دارند خطاها و اشتباههای تاریخی خودشان را گردن دشمنان
ی بیندازند ).حرف میزنند و واقعًا تكتك اینها جزو مهمترين شخصيتهای ادبيات
فرض 
داستانی ايران هستند.
پزشــکزاد عــاوه بــر مهندســی دقیقــی کــه در طراحــی شــخصیتهای کتابــش و روابط
بیــن آنها انجام داده در دیالوگنویســی نیــز معرکه میکند .دیالوگهــا و مونولوگهای
ن داییجان ناپلئون بهقدری شــیرین ،چندالیه و دارای زیرمتن اســت که بســیاری
داســتا 
از آنها را بهســادگی نمیتوان از یاد برد .برای مثال کافی اســت ســیزدهم مرداد هر ســال
مونولوگ سعید؛ نوجوان
نگاهی به شبکههای اجتماعی بیندازید تا ببینید چند نفر این
ِ
ن ناپلئون را باز نشر کردهاند« :من یک روز گرم تابستان ،دقیقًا
عاشقپیشهی کتاب داییجا 
یک سیزده مرداد ،حدود ساعت سه و ربع کم بعدازظهر عاشق شدم…»

داستانهایشاهنامه

کتایون

قیصرروم سه دختر داشت که بزرگترینشان
کتایــون بود .شــبی کتایــون در خواب مــردی را دید و
صبــح روز بعد در انجمنی که شــاه تشــکیل داده بود ،با
دســتهای گل نرگس در دست به جســتوجوی آن مرد
پرداخــت ،ولــی او را نیافت و گریان شــد .قیصر گفت که
هرچــه نامــدار در روم اســت به آنجــا بروند .پــس همهی
نامــداران بــه امیــد ازدواج با دختر قیصــر به دربــار رفتند .آن
کدخدایی که گشتاســپ مهمان او بود نیز همراه گشتاســپ
بــه آن مجلس رفــت .وقتی کتایون چشــمش به گشتاســپ
افتــاد ،نزد پدر رفت و به او اشــاره کرد .قیصر عصبانی شــد و
گفــت« :من دختــرم را به یک فــرد بیاصلونســب نمیدهم.
همــان بهتر که هــم دختر و هم آن مرد را ســر ببرم ».اســقف
او را پند داد و گفت که رســم از قدیم چنین بوده اســت .حاال
کــه دخترت انتخابش را کرده ،دیگر با او بدرفتاری نکن و طبق
رســم معمول عمل کــن .قیصر با اکراه پذیرفــت؛ اما به دختر
گفت که من هیچچیز به تو نمیدهم .گشتاسپ متعجب شد
و بــه کتایون گفت« :مــن مال و مقامی ندارم که شایســتهی
تــو باشــد ».اما دختر گفــت« :من به تو راضی هســتم ».پس
باهــم به منزل آن مــرد دهقان رفتند و او نیــز مجلس زیبایی
برای آنها تهیه دید .کتایون جواهرات زیادی با خود داشــت.
جواهــری را فروخــت و بــا آن بهراحتــی زندگــی میکردنــد و
گشتاســپ هــم بــه شــکار میرفــت و گاهــی هم هیشــوی را
میدید و با او صمیمی شده بود.
در روم جــوان ســرفرازی بــود بــه نام میریــن كه نژاد از ســلم
داشــت و شمشیر سلم نیز نزد او بود .میرین خواستار دختر
دوم قیصر بود ،ولی قیصر كه از كتایون و شــوی برگزیدهی او
در خشم بود ،پیمان كرد كه دختر دوم خود را فقط به دالوری
خواهد داد كه گرگ بیشــهی فاسقون را كه تنی چون اژدها و
نیشی چون گراز داشت بكشد و از بین ببرد.
میریــن تجربــهی جنگ بــا گــرگ را نداشــت و از این رو بســیار
غمگیــن و اندیشــناك شــد .نوشــته آورد و در طالــع و اختــر
خویــش نگریســت و در آنجــا چنیــن دیــد كــه در فــان روزگار
جوانی از ایران به روم خواهد آمد و دو كار بزرگ انجام خواهد
داد.
نخســت آنكه داماد قیصر خواهد شــد ،دیگــر آنكه دو جانور
وحشی را كه همگان از آنها به عذاب هستند ،خواهد كشت.
چــون میریــن از كار كتایــون آگاه بود ،دانســت كــه آن جوان
كسی جز گشتاســپ نمیتواند باشد .پس به دیدار هیشوی
شتافت و داستان خود را به او باز گفت و از هیشوی خواست
تا به گشتاسپ بگوید كه آن گرگ را برای وی بكشد.
گشتاسپ گفت« :شمشیر سلم و یك اسب تیز به من بدهید
و آن گاه هنرم را ببینید».
هیشــوی و میرین تا لب بیشه همراه گشتاسپ رفتند و جای
گرگ را به او نشان دادند و نگران و ترسان بازگشتند.
گشتاسپ شمشیر به دســت وارد بیشه شد و نام یزدان را بر
زبان آورد و از او نیرو طلبید.
گــرگ در این هنگام با دیدن پهلوان غرشــی كــرد و زمین را به
چنگ درید .گشتاســپ كمان را زه كرد و آنچه میتوانست بر
او تیر بارید ،جانور تیر خورده و خشمگین به اسب گشتاسپ
یورش برد و با شــاخهای نیرومندش شكم اسب را درید ،ولی
مرد دلیر با شمشیر سلم چنان ضربهای بر سر گرگ زد كه او را
از میان به دو نیم كرد و خود به نیایش كردگار ایستاد.
آن گاه دندانهــای گــرگ را كند و شــاد و پیروز نزد هیشــوی و
میرین بازگشت .آن دو از دیدن گشتاسپ شادمانیها كردند
و میرین هدایای بیشماری به نزدش آورد كه گشتاسپ تنها
یــك اســب از آن میان برگزیــد و نــزد كتایون بازگشــت ،ولی از
ماجرای آن روز چیزی به او نگفت.
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خواســتگار دختر سوم قیصر ،جوانی به نام اهرن از پهلوانان
و بزرگزادگان روم بود كه قیصر به او گفته بود« :من دیگر به
رســم نیاكان دختر به شــوی نخواهم داد .پیمان آن است كه
نخســت هنری بنمایی و آن گاه به خواستگاری دخترم بیایی.
اگر بتوانی اژدهایی را كه در كوه ســقیال زندگی میكند و بالی
جــان مردم ایــن دیار شــده ،از میان بــرداری تو را بــه دامادی
سرافراز میكنم».
اهرن با ســری پر اندیشه نزد میرین به چارهجویی رفت و از او
در خلوت راهنمایی خواست .میرین پس از آنكه او را سوگند
داد ،راز کشــتن گرگ به دســت گشتاسپ را برای او بازگشود و
آن گاه نامهای به هیشوی نوشت تا تدبیری بیندیشد و اهرن
را به كام دل خود برساند.
گشتاســپ ایــن بــار هم پذیرفــت و گفــت« :برو نخجیــر بلند
بساز كه باالیش چون پنجه باز باشد و بر سر هر دندانهی آن
نیزهای از آهن آبدیده استوار كن و با یك اسب و برگستوان و
یــك گرز به اینجا بیاور تا من به فرمان یزدان آن اژدهای دمان
را نگون از درخت بیاویزم».
اهرن با شــتاب رفت و آنچه را گشتاســپ خواسته بود ،آماده
كرد و آورد و هر سه سوار شدند و به سوی كوه سقیال تاختند.
هیشــوی كــوه را بــه گشتاســپ نشــان داد و خــود بــا اهــرن
بازگشــت .گشتاســپ به كوه رفت و چنان نعرهای زد كه اژدها
به ستوه آمد و با دم آتشین خود او را به سوی خویش كشید.
گشتاســپ نیز چون تگرگ بر سر او تیر بارید و آهسته آهسته
به هیوال نزدیك شد و نام یزدان را بر زبان آورد و ناگهان خنجر
را در دهان او فروكرد و تیغها را بر كامش نشــاند .زهر و خون
اژدها از كوه ســرازیر شــد و جانور سســت و بیرمــق بر زمین
افتاد و گشتاســپ چنان با شمشیر بر ســرش زد تا مغزش را
بر ســنگ ریخت و ســپس دو دندان او را كند و ســر و تن خود
را شســت و پیــروز سپاســگزار از یــزدان ،نزد هیشــوی و اهرن
بازگشت .اهرن نیز اژدها را با چندین گاو و گردون از كوه پایین
كشید و خود سرافراز به نزد قیصر آمد .مردم در سر راه او گرد
میآمدند.
قیصر با شادی به پیشبازش آمد و به افتخار پیروزی او جشنی
آراست و اسقف را به قصر خواند و دختر را به اهرن داد.
پــس از آن کــه قیصــر در جریــان تواناییهای گشتاســپ قرار
گرفــت ،به شــاه ایران لهراســب نامهای نوشــت و بــه او گفت
کــه اگــر از این پــس بــه روم خــراج دهد ،پادشــاه ایــران باقی
میمانــد وگرنه روم با لشــکری با فرماندهی فــر خزاد به ایران
حمله خواهد کرد .شــخصی به نام «قالــوس» این نامه را به
نزد لهراســب برد .لهراســب و بزرگان ایران پــس از دریافت این
نامه بسیار متعجب شدند .لهراسب که این را شنید ،مطمئن
شد که آن دلیر گشتاسپ است و به قالوس گفت که ایران به
جنــگ روم خواهد آمد .ســپس زریر را فراخوانــد و به او گفت
که ســریعًا به ســمت روم برود و به گشتاســپ بگوید پدرش
میخواهد تاج پادشاهی را به او واگذار کند.
زریــر نیز بدون توقف تــا روم رفت .وقتی به نزد قیصر رســید،
گشتاســپ بســیار از دیدنــش شــاد گشــت .زریــر گفــت کــه
فرســتادهای از شاه ایران است و لهراســب به روم باج و خراج
نمیدهد .قیصر نیز فرمان جنگ داد.
قیصــر پذیرفــت و گشتاســپ بــه ســوی اردوگاه زریــر روانــه
شــد .وقتی گشتاســپ به آنجا رســید ،ایرانیان به گرمی از او
اســتقبال کردند .ســپس دید که پدرش لهراسب ،تاج و تخت
پادشاهی را برای او فرستادهاست.
ســپس گشتاســپ هدایــا و غالمــان بســیار برای همســرش
کتایون فرستاد و او را به نزد خود فراخواند .پس از آن ،همگی
به ســمت ایران حرکت کردند و گشتاســپ ،در کنار همسرش
کتایون ،سالها بر ایران حکومت کرد.
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مرداد  ،1399سال اول  12 ،صفحــه

مریم انصاری:

سن برای من
یک عدد است

مریم انصاری متولد مرداد  1356در تهران اســت .او هم
اکنون به عنوان مدیر توسعه شبکه در تی اکسپرس کار
می کند .تهتغاری خانواده است؛ اما با  10سال سابقهی
زندگــی بهتنهایــی و دور از خانــواده و سختکوشــی و
اســتقاللی که داشــته میتوان گفت شــبیه تهتغاریها
نیســت .از بــرادر بزرگتــرش بــرای راه و رســم زندگی الگو
گرفتــه و حتی دلش میخواســته دســتخطاش مثل او
باشد .دورادور هوای زنان شاغل را دارد و اگر ببیند کسی
به زنی زور میگوید صدایش درمیآید.

بچگیتان چگونه بود؟ شیطان بودید یا آرام؟
تــا قبل از اینکه به مدرســه بروم ،خیلــی آرام بودم .خیلی
دوســت داشتم به مدرسه بروم؛ البته خودم این حس
ً
ً
را اصــا یــادم نمیآید ولی مــادرم میگفــت مخصوصا در
مهــر که میدیــدی بچهها کیف دستشــان گرفتهاند و
بــه مدرســه میروند ،گریــه میکردی و میگفتــی چرا من
نمیروم؟ مادرم بعضی وقتها مرا با بچههایی که کمی
از مــن بزرگتــر بودند تا دم مدرســه میبرد .آنقدر حســم
قوی بود که دلم میخواست کیفشان را دستم بگیرم.
فکر میکردم اگر آن کیف را داشته باشم ،اجازه میدهند
من وارد مدرسه بشوم؛ اما متأسفانه وقتی وارد مدرسه
شدم ،عالقهی زیادی به درس نداشتم .تنبل نبودم ولی
خیلی بازیگوشــی میکــردم .این بازیگوشــی در نوجوانی
خیلــی زیــاد شــد ،طــوری که بلندگوی مدرســه همیشــه
اتوماتیــک مــرا صــدا میکــرد و مــن همیشــه دم دفتــر
ً
انضباط ایستاده بودم .ناگهان اتفاقی افتاد که کال مسیر
زندگــیام تغییر کرد .ما خانهمــان را جابهجا کردیم و من
خیلی اتفاقی نشســتم بغل دست شــاگرد اول منطقه.
من که یک بچهی بازیگوش بودم ،کنار دختری نشستم
که همیشــه درسها را ســه فصل جلوتــر خوانده بود و
ً
حفــظ بــود .بــرای اینکــه از او کم نیــاورم ،دقیقــا مثل او
شــدم و بــا یک معدل خیلی خــوب دیپلم گرفتم و

بالفاصله دانشگاه قبول شدم.
پس اهل کلانداختن هستید؟
بسیار زیاد .هیچوقت احساس نمیکنم که کم آوردهام.
هیچوقت در خودم ناتوانی نمیبینم.
کارتون مورد عالقهتان در بچگی چه بود؟
بارباپاپا.
دوســت داشــتید جــای کــدام شــخصیت کارتونــی
میبودید؟
شــخصیت مــادر در کارتون بارباپاپا را دوســت داشــتم.
همیشه خیلی خوشگل و تمیز بود .موهایش شینیون
شــده بود .هر وقت دلشان میخواست به هر شکلی
که میخواستند در میآمدند .محدودیتی نداشتند.
اآلن هم کارتون میبینید؟
ً
خیلــی زیــاد .هنــوز همــان حسهایــی کــه قبال نســبت
بــه ســیندرال ،زیبای خفتــه و پــری دریایی داشــتم ،دارم.
هنــوز اگــر ایــن کارتونهــا را جایــی پخــش کننــد ،شــاید
چنــد دقیقــهای از آن را نــگاه کنم .آن حــس هنوز وجود
دارد .کودک درونم  5ســالش اســت .یک کودک بســیار
شیطان است.
آیا در واقعیت هم دوســت داشــتید یک شــاهزاده با
اسب سفید بیاید و...
آنقدر رؤیاپرداز نیســتم .بیشــتر دوســت داشتم خودم
آن اســب را داشته باشــم تا اینکه بخواهم آن را از کسی
بگیرم.
ازدواج کردهاید؟
ً
بلــه .اصال یکــی از دالیلی که من خیلی دیــر ازدواج کردم،
همین بود .احســاس میکردم نبایــد صبر کنم تا چیزی
کــه میخواهــم را کســی بهم بدهــد .احســاس میکردم
خودم میتوانم به دســتش بیاورم؛ یعنــی ازدواج نکردم
تا یکی باشد که مرا تکمیل کند .زمانیکه سر سفره عقد
نشسته بودم ،هنوز داشتم با خودم کلنجار میرفتم که
تصمیمم درست است و اآلن وقتش است که این کار
را بکنم یا نه؟
چند ساله ازدواج کردید؟
دو سال است که ازدواج کردهام.
آیــا امروز و اکنونتان همانی اســت که ایدهآلتان
بود و میخواستید بهش برسید؟
بلــه .از چیــزی کــه هســتم راضــیام؛ امــا ظرفــم پــر
نشــده اســت .احســاس میکنــم میتوانــم خیلی
بهتر از این باشم.
اگر قرار باشد در زنانگی به خودتان نمره بدهید
چه نمرهای میدهید؟
آنوقت حمل بر خودستایی نمیشود؟
اصًال!
ً
(میخندد) .من به خاطر شرایط زندگی که داشتم حدودا
 10ســال تنهــا زندگــی کــردم .پــدر مــن ســال  1374فوت
کردند و بعد خواهر ،برادر و مادرم مهاجرت کردند و من
 10سال تنها زندگی کردم .با وجود اینکه بچهی آخر بودم
و بایــد تهتغــاری و لوس میبودم ولی طــور دیگری بزرگ
شــدم .بعــد از اینکه مــادرم رفت ،خیلی اذیت شــدم .به
خاطر اینکه هیچی از آشــپزی بلد نبودم و خیلی هم آدم
شــکمویی بودم .هیچوقت یادم نمیرود که وقتی برای
ً
اولین بار استانبولی پختم ،دقیقا شبیه کیک شده بود!
فردای آن روز غذا را به شرکت بردم و دیدم بچههایی که
غــذای مرا میخوردنــد ،حدود یک ربع فقــط دارن بهش
ً
میخندند .آنقدر به هم چسبیده و فشرده بود که اصال

یشــد .خیلی بهم برخــورد .چون
بــا قاشــق هم نصف نم 
مدتــی هم غذاهــای فریــزی و رســتورانی خورده بــودم ،تا
اینکه شروع کردم به آشپزیکردن و در مدت زمانی کمتر
از شــش ماه خیلی غذاها را یاد گرفتم و اآلن در آشــپزی
ً
مدعــی هســتم .واقعا دس ـتپختم خــوب اســت .از نظر
خانهداری مقداری رو به وسواس هستم .خیلی دوست
تهــا
دارم کــه خانــه همیشــه تمیــز باشــد .بعضــی وق 
پیش آمده که ازکار برگشــتهام و شــروع کــردهام به تمیز
کــردن خانه .امکان نــدارد که از خانه بیرون بیایم و ظرف
نشســتهای در سینک باشــد .آنقدر از مرتببودن خانه
مطمئنم که وقتی بیرون هستم میتوانم یک مهمان با
خــودم ببرم به خانه .این مرتببــودن و منظمبودن یک
ذره بیش از حد اســت و شــاید دارد به وســواس تبدیل
میشود ولی خودم از آن لذت میبرم.
ماجرای آموزش در هلدینگ چیست؟
یک شب خوابیدیم ،صبح بلند شدیم و دیدیم تحریمها
ً
خیلــی زیــاد شــده اســت .حــدودا اواســط اکتبر دو ســال
قبــل بــود کــه ما یــک تعدیــل کار ش ـشماهه داشــتیم.
منظــورم از مــا ،شــرکت “ ”DHLو یــک ســری شــرکتهای
ً
اینترنشــنال اســت .حــدودا شــش مــاه بــرای کارکــردن
تعدیل شــدیم و بعد از شش ماه واحدهایی که احتیاج
نداشــتند ،کنســل کردنــد .مــن بالفاصلــه بــه عنــوان
 Network” “Development Managerجــذب هلدینــگ
فاخر شدم 17 .سال تجرب ه کار در یک شرکت بینالمللی
را داشــتم .مجموعــهی هلدینــگ تصمیم گرفتــه بود که
نیــاز بــازار را برای جذب بــار بینالملل پوشــش دهد ،به
همیــن خاطــر قرار شــد مــن کار آموزش دوســتانی که در
واحــد بینالملــل تیپاکس بودنــد برعهده بگیــرم و یک
محصــول را بــه ســبد محصــوالت شــعب اضافــه کنیــم.
ماجرای آموزش از آنجا شکل گرفت.
عاشق شدید که ازدواج کردید؟
بله ،بهشدت.
ماجرایش را تعریف میکنید؟
یکی از کارهای مورد عالقهی من مســافرترفتن است.
کارهــای ماجراجویانــه و پر هیجــان که آدرنالیــن خونم را
باال ببرد خیلی دوســت دارم .خوشــبختانه ســن و ســال
هنوز نتوانســته روی این مســئله تأثیری بگذارد .در یک
مهمانــی یک دوســت مشــترک مــرا به همســرم معرفی
کرد و بعد از اینکه بیشــتر آشــنا شدیم ،فهمیدم ایشان

هم ب هشــدت اهل مســافرت و کمپ اســت .خیلی برای
من جالب بود که چرا این دوســت مشترک را هیچوقت
ندیده بودم .به هر حال ما شروع کردیم به صحبتکردن
و فهمیدیم که چقدر نقاط مشــترک زیــادی با هم داریم.
این آشــنایی تا چهار ســال ادامه پیدا کــرد و بعد از چهار
ســال دیدیــم کــه بیشــتر از ایــن دیگــر وقــت تلفکردن
است و بهتر است برویم سر سفرهی عقد .اینطور شد
که ازدواج کردیم.
بدترین اخالقی که دارید چیست؟
زود عصبانی میشوم.
این اخالقتان را مخفی میکنید؟
هیچوقــت چیــزی را مخفــی نمیکنــم .شــاید ایــن از
یــک بعــد نقطهضعف باشــد و از بعــدی دیگر نقطهی
قوت .به نظرم این نقطهی قوتم اســت چون از چیزی
کــه هســتم راضــیام .هیچوقــت نقابــی روی صورتــم
نیســت .همیــن هســتم کــه میبینیــد .بــه همــان
شــدت که عصبانی میشــوم ،خیلی زود آرام میشــوم.
اگر احســاس کنم کــه جایی اشــتباه کــردهام ،از اینکه
معذرتخواهی کنم ترس و واهمهای ندارم .احساس
نمیکنم که چیزی از من کم میشــود .معذرتخواهی
میکنم و از طرف مقابل هم میخواهم که مرا درست
راهنمایــی کنــد؛ امــا اگــر بدانــم حــق بــا مــن اســت و
عصبانی شوم ،هیچوقت از حقم کوتاه نمیآیم و روی
حرفم میایستم.
بهترین ویژگی شخصیتی که دارید چیست؟
یک ذره بیش از اندازه دلم برای همه میسوزد .نمیدانم
اسمش را باید مهربانی گذاشت یا چیز دیگری؛ اما حس
دلســوزی زیــادی دارم که بعضــی وقتها خــودم را اذیت
میکند.
این هم شد یک ویژگی بد!
(میخندد) .متأسفانه بد و خوبش یک کم با هم مخلوط
است.
اگر بخواهید خودتان را در یک جمله توصیف کنید چه
میگویید؟
در محیــط کاری قبل ـیام شــنیده بودم که همــه به اتفاق
میگفتنــد ظاهــرت نشــان میدهــد آدم بســیار جــدی
و خشــنی هســتی؛ امــا وقتــی کمــی بــا تــو بیشــتر آشــنا
میشــویم ،میبینیم که این فقط ظاهر کاریات اســت و
ً
درونت اصال این نیست.

G R E A T

O U R

ایدهآلتان برای آینده چیست؟
بــروم یــک گوش ـهای اســتراحت کنــم .از هیاهــو خســته
شدهام .دلم میخواهد یک جایی دور از شهر باشم .یک
خانه ،یک ویال یا حتی یک مزرعه برای خودم داشته باشم
که بتوانم کاری که دوست دارم ،انجام بدهم .من عاشق
گل و گیاهــم .ایــن اصطــاح که میگویند طرف دســتش
سبز است ،در مورد من خیلی صدق میکند .هر چیزی که
بخواهم بکارم قشنگ سبز میشود .درخت ،گلوگیاه و
ً
حیوانات را خیلی دوســت دارم .واقعــا دلم میخواهد که
بروم یک زندگی خالی از تجمل و تکنولوژی داشته باشم؛
البتــه نــه در ایــن حــد که بخواهــم از چــاه آب بکشــم! اما
دوست دارم کمی از هیاهوی شهر خارج شوم.
به بچه هم فکر میکنید؟
ً
ً
اصــا .فعال یک دختر دارم به اســم جســی که  5ســالش
اســت .یک ســگ شــیتزو مالتیز بســیار لــوس و خانم و
مؤدب است.
همسرتان هم بچه نمیخواهد؟
ً
نــه .ایــن اصال جزو یکی از شــرطهایی بود کــه هر دوی ما
روی آن خیلــی پافشــاری میکردیــم .احســاس میکنیــم
خودمان آنقدر موضــوع داریم که بخواهیم پیش ببریم
و با همدیگر خوش باشــیم .مســئولیت بچه خیلی زیاد
ً
است و واقعا در این جامعه بچهآوردن به نظر ما جنایت
است.
وقتی دلتان میگیرد چهکار میکنید؟
موزیک گوش میدهم .بعضی وقتها رانندگی میکنم.
تهــا آشــپزی میکنــم چــون حواســم را پــرت
خیلــی وق 
میکند یا با جسی بازی میکنم.
بهعنوان یک زن میانسال...
ً
ً
اصال از این صفت خوشــم نمیآیــد .اصال حس نمیکنم
میانســال باشــم .من خــودم را در حد یک خانــم  25تا 30
ً
ساله میبینم با یک کودک درون  5ساله .اصال میانسال
نیستم.
میخواهم ببینم که متناســب سنتان رفتار میکنید
یا جوانتر از ســنتان هســتید و بابت این موضوع راحت
هستید؟
در جاهــای رســمی صــد درصــد متناســب بــا ســنم رفتار
میکنــم .خب یک ســری رفتارها هســت که بایــد رعایت
ً
شــود و قابــل احتــرام اســت؛ امــا کال احســاس میکنم از
ً
نتــر رفتــار میکنم و واقعا ســن بــرای من یک
ســنم جوا 
عدد است.
بعــد از ازدواجتــان چــه اتفاقــی بــرای ســفرهای
ماجراجویانه و پر هیجانتان افتاد؟
همچنــان ادامــه دارد ولــی خــب بــه خاطر مشــغلهی کاری
مقداری کم شــده است .سعی میکنیم که آن را کمتر ولی
ً
حتما داشته باشیم .تنها چیزی که در این شرایط حالمان
را خــوب میکند این اســت کــه یک مدت از همــه چیز دور
باشــیم .حتی اگر در حد یــک صبح تا ظهر یا یک آخر هفته
باشد .خدا را شکر هیچکدام ما از عالیقمان نمیزنیم.
با هم دعوا هم کردهاید؟
خیلی کم .عجیب اســت .این ســؤالی است که همیشه
مادرم از من میپرســد و من همیشــه میگویم« :مامان
چــرا فکر میکنی مــا باید با هم دعوا کنیــم؟» اختالفنظر
داشــتهایم ولــی هیچوقــت دعــوا نکردهایــم .احســاس
میکنم من و همسرم همدیگر را با کارما و آن نیرویی که
طبیعــت میدهد و به آدم برمیگردانــد ،پیدا کردهایم .به
این باور دارم.
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نها
چرا انسا 

در و غ

یگویند؟
م 

ست .مثًال زنی كه رابطه
ذت برای لحظاتی كوتاه ا
شــخصی و احساس ل
یدهد ،در واقع چهر های
بخشــیدن به آرزوهای
را بسیار بزرگتر جلوه م
وغگویی در واقع عمق
شی
تهای اجتماعی و یا ورز
ســیاری از این موارد در
صیت را از خود نشــان
و یا شخصی كه موفقی
در ب
دل روانی و ضعف شــخ
سرش را بزرگنمایی كرده
شــان ههایی از عدم تعا
ـی از نقصی در بخشی از
عاشقانه خود با هم
ن
چنین بســیاری از افراد
وغگویی بیمارگون ناشـ
را نشــان میدهد .هم
نها ریشــه دارد .در
ود آرمانیاش
یگوید ،زیرا نسبت به
ت اشــتباه خانوادگی آ 
غیر واقعی از خ ِ
شود که دارد دروغ م 
بی
تر
ات دوران كودكی و نحوه
ن
می از مواقع فرد متوجه
دهند ،كه گاهی در تجربی
صیت خودشیفتگی ،ضد
نی
در
تی
ح
ت
ت .در حقیقت ممکن اس
ی
م 
کن است به اختالل شخ
همدلی و دلسوزی اس
ت هستند .این افراد مم
معمول مانند دیگران
مغز است که مسئول
که در حال گفتن حقیق
نمیتوانند به شیو های
مواقع واقعا باور دارند
دی وجود دارد و این افراد
ست .این افراد در بیشتر
موضوع برای افرادی که
ود همدلی به میزان زیا
آن آ گاه نی
برابر دیگران اســت .این
مب
شند .در این اختالالت ک
در
به داشــتن حس قدرت
عی و روانآزردگی مبتال با
این افراد آسیب بزنند.
یل
ما
ت
یی
گو
اجتما
وغ
گاه پشــت صحنه در در
ودشیفته میتوانند به
دیگر علتهای ناخودآ
ت؛ زیرا شخصیتهای خ
همدلی کنند .از
ستند ،بسیار خطرناک اس
ساس و نفوذپذیری ه
دارای شخصیت بسیار ح

اعتیاد به دروغگویی
برخــی از افــراد بــه دروغگویی اعتیــاد دارند بــه گونهای که
هنــگام صحبــت کــردن دروغ گفتــن را اولویــت خــود قــرار
میدهنــد و هیچوقــت نمیتواننــد حقیقــت را بیان کنند.
ایــن افــراد به صورت ناخــودآگاه دروغ میگوینــد و به این
رفتــار عــادت کردهانــد .قــرار گرفتــن در معــرض تربیــت
نادرســت میتوانــد از علل بروز این اتفاق باشــد .معموال
ایــن افراد ثبــات شــخصیتی ندارند .اگر علــت دروغگویی
خود را نمیدانید بهتر است ابتدا به خودشناسی برسید
و جنبههــای مختلــف شــخصیتی و روان خــود را بررســی
کنید .در این زمینه میتوانید از مشــاوره روانشــناس نیز
بهرهمند شوید.
از چه سنی افراد شروع به دروغگویی میکنند؟
در ســن ســه یــا چهارســالگی همــه انســانها شــروع بــه
دروغ گفتــن میکننــد .درایــن مرحله از رشــد مغــزی افراد
متوجــه میشــوند که چه ابزار قدرتمنــدی در اختیار دارند
و میتواننــد از آن بــرای بــازی بــا واقعیــت اســتفاده کنند؛
ایــن ابــزار قدرتمنــد زبــان اســت .دروغ گویی در کــودکان
نشــان دهندۀ هوش و تفکر اســت .چون کودک میداند
اگر راســت بگوید با پیامد خاصی مواجه میشــود .لذا راه
دروغ گفتــن را پیش میگیرد تا از پیامد ناخوشــایند رفتار
خــود رها شــود .البته دیر یــا زود خواهد فهمیــد که دروغ
گفتــن بد اســت و نباید ایــن کار را انجام دهد .با این حال
ی گوییم .اما مسئله این جاست که
هم ه ما گاهی دروغ م 
برخی افراد ب ه صورت بیمارگونه دروغگو هســتند؛ به این
آسیبهایدروغگویی

آســیبهای دروغگویی به دو بعد اجتماعی و روانی تقسیم
میشوند.
آسیبهای اجتماعی دروغگویی
برمال شــدن دروغ و رســوایی ،اولین آســیبی است که فرد
دروغگو را تهدید میکند.
بیآبرویی ،از دیگر زیانهای اجتماعی دروغ است .هنگامی
کــه چنــد دروغ از فــرد ثابت شــود ،تنهــا چیزی کــه نصیب او

معنا که نمیتوانند انتشــار اطالعــات غلط در مورد خود و
دیگران را متوقف کنند.
روانشناسی دروغ
یکی از دیدگاههایی که روانشناســان به صورتی گســترده
روی آن کار کردهانــد ،موضــوع روانشناســی دروغگویــی
اســت .آنهــا معتقدنــد زمانــی کــه افــراد دروغ میگوینــد،
دچــار هیجاناتــی چــون ترس ،احســاس گناه و یــا رضایت
خاطــر میشــوند .ایــن هیجانــات کــه در چهــره فــرد نیــز
نمایانگر میشــود ،میتواند یکی از ســرنخهایی باشــد که
افراد میتوانند متوجه دروغگویی فرد مقابل شوند.
روش های شناسایی دروغگویی
شــاید با دانســتن مــوارد زیر تصــور کنید که پــس دیگر از
امروز میتوانید متوجه دروغ دیگران شوید .اما دانستن
ایــن مــوارد ماننــد ایــن اســت کــه شــما در رابطــه بــا بازی
تنیــس اطالعــات زیــادی داشــته باشــید ،اما در عمــل تــا
وقتــی تمرینــی نداشــته باشــید ،هیــچ وقــت نمیتوانیــد
قهرمان المپیک شوید ،دانســتن ایــن موارد نیز هر چند
جذاب اســت ،اما توجه داشته باشــید که تا وقتی تمرین
نداشــته باشــید ،نمیتوانید کارشــناس این کار شوید .با
تمریــن موارد زیــر میتوانید مهــارت الزم برای شناســایی
دروغ گویی را به دست بیاورید:
تفــاوت بین زبــان بدن بــا آنچه بیان میشــود میتواند
نشان دهنده دروغگویی باشد .برای مثال افراد دروغگو
در هنــگام صحبــت کــردن هیــچ گاه دســتهای خــود را
میشود بی آبرویی است.
بیاعتمادی ،و بیارزش شــدن سخنان دروغگو نزد مردم
به گونهای که دیگر کسی به حرفهایش اعتماد نمیکند.
مــورد تمســخر واقــع شــدن؛ از پیامدهــای ناخوشــایند
اجتماعی دروغ ،به ســخره گرفتن و کوچک شمردن دروغگو
است؛ خواه در حضور او و خواه در غیبت او.
آسیبهای روانی دروغگویی
اضطــراب درونی .دروغگو همــواره از ناراحتــی درونی رنج

حرکت نمیدهند.
این افراد با لکنت حرف میزنند.
اطالعاتــی بســیار بیشــتر از آنچــه خواســتهاید به شــما
عرضه میکنند.
دروغگوهــا معمــوال از جمــات طوالنیتــر اســتفاده
میکنند.
از بیان عبارت (من) اجتناب میکنند.
روی جزییات زیادی تاکید میکنند.
از عبارات مبالغه آمیز و تاکیدی زیاد استفاده میکنند.
تظاهر به نشنیدن حرف شما میکنند
آنها کلمات و عبارات خود را تکرار میکنند.
در مواقــع حســاس کشــف دروغ ،بالفاصلــه موضــوع
بحث را عوض میکنند.
چند ترفند برای تشخیص فرد دروغگو!
ً
هروقــت احســاس کردیــد یــک نفــردروغ میگوید ســریعا
بحــث را تغییــر دهیــد و بــه موضوع دیگــری بپردازیــد .اگر
دیدیــد مخاطبتــان بــه راحتــی تغییــر بحــث را پذیرفــت و
دربــاره موضــوع جدیــد بــه راحتــی ســخن گفــت حتمــا به
صداقتش شک کنید.
زیــرا در ایــن جــور مواقع آدمهــای صادق که حرف راســتی
برای شــما میزدند گیج میشــوند و رشــته افکارشان پاره
میشــود .ســکوت کــردن در میــان صحبتها بیشــترین
اضطــراب را بــه فرد دروغ گو میدهد .هــر از گاهی در میان
صحبتتان ســکوت کنیــد و میزان اضطــراب و نگرانی او را
بســنجید .هیــچ چیز به انــدازه مکث و فکر درباره ســوال
میبرد زیرا میخواهد دروغش برمال نشود و پیوسته نگران
اســت که مبادا دیگران به صداقتش شــک کنند و همیشــه
این بار سنگین را به دوش میکشد.
فراموشــی ،نیز یکی از بیماریهای روانی است که دروغگو
به آن گرفتار میشود .انسان دروغگو ،دروغی را که میگوید،
یادش نمیماند و در صورتی کــه بخواهد دروغ خود را تکرار
کند به گونهای دیگر آن را نقل میکند.
از بیــن رفتــن شــرم و حیا و عادی شــدن موضــوع ،باعث
میشود فرد از روی عادت شروع به دروغگویی کند.

G R E A T

O U R

در وجودهمهیانسانها
یکپریمهرباناست
بعدی شما او را به استرس نمیاندازد.
واکنش صحیح در برابر دروغگویی افراد
همــه افــراد از شــنیدن دروغ بیزارنــد و بعد از پــی بردن به
آن آشــفته و خشــمگین میشــوند .در صورتی که متوجه
شــدید شــخصی به شــما دروغ میگوید چه واکنشی باید
نشــان دهید؟ الزم اســت ابتــدا از دروغگویی فــرد مقابل
اطمینان داشتهباشــید .ســپس بهتر اســت قبــل از بروز
واکنش شــدید ســؤاالتی را از خود بپرســید و ســعی کنید
نیــت فــرد دروغگــو را متوجــه شــوید؛ آیــا فــرد دروغگــو با
صحبتهایــش قصــد محافظــت از خــود و یــا دیگــری را
دارد؟ آیــا به خاطر واکنش و رفتار ســختگیرانهی شــما به
دروغ گفتــن پنــاه آوردهاســت؟ آیــا دروغ او آســیب زیــادی
به شــما وارد کرده؟ همیشــه در حال دروغ گفتن است و
یــا تنها در موارد محدود دســت به ایــن کار میزند؟ حفظ
رابطهتان با او چقدر ارزش دارد؟
در مقابل دروغگویی افراد چه کنیم؟
زمانــی که پاســخ ایــن ســؤاالت را بدهید احتمــاال واکنش
بهتــری از خــود نشــان خواهیــد داد .در برخــی مــوارد بهتر
اســت بــه روی خــود نیاوریــد و از دروغ طــرف مقابــل خود
گذشــت کنید اما در موارد دیگر میتوانید راهکارهای زیر
را به کار ببرید:
مطمئن شوید که فرد مقابل دروغ میگوید و در صورت
امکان اسناد کافی برای اثبات دروغ گردآوری کنید.
هرگز در جمع دروغ او را برمال نکنید و محیطی خصوصی
و امن را در نظر بگیرید تا باعث ترس و خجالت او نشود.
به او فرصت بیان حقیقت و جبران بدهید.
در صورتــی که شــخص مقابل دروغ خــود را قبول نکرد
مــدارک خــود را رو کنیــد و اگر بــاز هم نپذیرفــت عواقب و
پیامدهــای رفتــارش را به صــورت مســالمتآمیز توضیح
دهید.
در صورتــی که شــخصی مــدام به شــما دروغ میگوید با
او صحبــت کنیــد و امتیــازات و دسترس ـیهایی کــه بــه او
دادهایــد را پس بگیرید .برایش توضیــح دهید که اعتماد
خود را نسبت به او از دست دادهاید.
در نهایــت بهتریــن کار ایــن اســت در صــورت امــکان
روابــط خــود را با فردی که مدام در حال دروغگویی اســت
و ایــن امــر به صورت یــک عــادت و اعتیاد رفتــاری برای او
درآمده ،قطع کنید.
یشــنوید از خــود
الزم نیســت هــر بــار کــه دروغــی م 
واکنشــی نشــان دهید بــه خصوص اگــر دروغ فــرد پیامد
ناگــواری نداشتهباشــد .در صورتــی کــه روابطتــان بــا آن
شــخص برایتــان مهم اســت بهتر اســت خوددار باشــید
و بــه دنبــال علــت دروغگویی طرف مقابل باشــید و به او
فرصت جبران بدهید.

هم ـهی مــا کارتــون زیبــای پینوکیــو را دیدیــم و
خاطرههای خوبی از آن داریم.
ولــی جالــب اســت بدانیــد کــه مواج ـهی بیشــتر
مــا با این داســتان عجوالنه بــوده و هیچچیز جز
داســتان ســطحی از ایــن اثــر فوقالعــاده را درک
نکردیم.
«کارلــو کلــودی» خالــق ایــن اثــر گفتــه اســت که
هدف از خلق شــخصیت پدر ژپتو ،نشــاندادن
شــخصیت خداونــد ،آفریــدگار و خالــق ،بوده که
بــا عشــق و عالق ه پینوکیــو را خلق کــرده و در هر
شرایطی از پینوکیو حمایت میکرده ،حتی وقتی
یشــده؛ اما بــاز از
کــه پینوکیــو از پــدر ژپتــو دور م 
حمایت و عشق خالقش بهرهمند بوده و هدف
نویســنده به تصویر کشیدن عشق همیشگی
پــروردگار بــه بنــدهاش بــا کمــک پــدر ژپتــو بوده
است.
هــدف از خلــق جوج ـهاردک ،جینــا ،نشــاندادن
عقــل ،قلــب و روح پاک پینوکیو اســت که در هر
شــرایطی پینوکیو را از انجام کارهای اشــتباه منع
یکــرده و ایــن جوج ـهاردک پــاک و معصــوم را
م
خداونــد در وجــود هم ـهی بندگانش بــه ودیعه
گذاشــته؛ امــا انســانها هــم ماننــد پینوکیــو
هیچوقت به الهام و حرفهای جوجهاردکشــان
توجهــی نکردنــد و کار خودشــان را انجــام دادند
و همیشــه دچار ســردرگمی و عذاب میشــوند،
همانطــور کــه پینوکیــو هیچوقــت بــه الهامات
قلبش گوش نمیداد و همیشــه دچار خسران
میشد.

هــدف از خلــق شــخصیت روبــاه و گربهنــره بــه
تصویر کشیدن نفس پینوکیو بوده که همیشه
با وعدههای پوچ و توخالی پینوکیو را به گمراهی
میکشــاندند و باعث دوری پینوکیــو از پدر ژپتو
یشــدند ،همانطــور که انســانها با پیــروی از
م
نفس درونشون از خداوند دور میشوند.
اگر یادتان باشد در قسمتی از داستان ،پینوکیو
دروغ که میگفت دماغش دراز میشــد و عذاب
یکــرد تــا پــری مهربــان او را
ســختی را تحمــل م 
میبخشــید و دماغش خوب میشد .نویسنده
گفته اســت« :منظور من از خلق این ســکانس
ایــن بــوده که بــه بیننده بگویــم کــه دروغ توازن
و تعــادل روح پــاک آدمــی را بــه هــم میریــزد.
ی انســانها همیشــه یک پــری مهربان در
هم ه 
وجودشــان دارنــد که بهمحض بازگشــت از گناه
آنها را میبخشد و در آغوش میگیرد».
اگــر یادتان باشــد در یکــی از قســمتها روباه و
گربهنره با تعریفهای آنچنانی از یک شــهربازی
پینوکیــو را فریــب میدهنــد و ســوار بــر یــک
ی بزگشــده و به ســمت شــهر آرزوها
کالســک ه 
حرکــت میکنند .صبــح که از خواب بیدار شــده،
تبدیل به یک حیوان درازگوش میشوند و اینجا
پینوکیو به اشتباه خودش پیمیبرد.
کارلــو کلــودی گفتــه اســت « :اغلــب انســانها
فریــب نفسشــان را میخورنــد و بــه دنبــال زرق
و برق دنیا ،ســوار بر این کالســکهها میشــوند.
وقتی به مقصد میرســند ،متوجه میشــوند که
گوشهایشان دراز شده و اشتباه کردهاند.
در نهایت نویســنده گفته اســت« :بعد از اینکه
پینوکیو تمام دنیا را گشت و تمام اشتباهاتش
را تجربــه کــرد ،در آخــر تصمیــم گرفــت که پیش
پــدر ژپتو برگــردد .هنگامیکه به پدر ژپتو رســید،
از ژپتــوی پیــر میخواهدکــه او را تبدیــل بــه یــک
انســان واقعی کنــد ،چــون دیگــه از چوبیبودن
خســته شــده اســت .صبح کــه بیدار میشــود،
میبینــد کــه آرزویش بــرآورده شــده و تبدیل به
یک انسان واقعی شده است».
کارلو کلودی میگوید« :هدفم از این پایانبندی
این بود که به مخاطب بگویم ،اگر به سوی خالق
خــودت برگــردی یــک انســان واقعــی میشــوی
وگرنه پینوکیوی چوبیای بیش نیستی»...
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مرداد  ،1399سال اول  12 ،صفحــه

علی فریدنیان:

من آچار فرانسه هستم

یدنیان  19بهمن  1367در
علی فر
ولد شده است .مهندسی
تهران مت
فزار خوانده و بعد از سربازی؛
نرما
نی از بهمن  1393در خوگر
یع
کار است .یک برادر بزرگتر از
مشغول
ی چیز زیادی
خودش دارد و از بچگ 
نیست .بچههای خوگر به
یادش
یگویند« :اطالعات قبل
شوخی م 
الگیاش فرمت شده ،جزو
از  15س
ای خندهرو و خوشاخالق
تپله
زها رژیم میگیرد و شبها به
است ،رو
یدهد».
خودش پیتزا جایزه م 

بهعنوان نیروی چه قسمتی وارد خوگر شدید؟
من روز اولی که برای مصاحبه آمدم ،آقای اســفندیاری گفت:
«ما آچار فرانســه میخواهیم ».اما در اصل چون من با بحث
کدنویســی ســمت فرانت ســایت آشنایی داشــتم بیشتر در
آن قضیــه کمــک م یکــردم و بعد کار من بــه بخشهای دیگر
ً
کشیده شد .تقریبا هنوز هم در شرکت آچار فرانسه هستم.
چطور آدمی هستید؟
مــن از بیــرون خیلی آدم آرامی هســتم .هر کس مــرا میبیند،
فکــر میکنــد خیلی خجالتــی ،آرام و مظلوم هســتم ولی گاهی
اوقات یک ساید شیطنت هم دارم.
پیش آمده که کسی از تفاوت کاراکترتان سوپرایز شود؟
نطــور بــوده اســت .کســانی کــه مــرا میبینند
همیشــه همی 
اول میگویند« :چقدر مظلوم ،آرام و ســربهزیر هســتی» و بعد
کمکم میگویند« :این رویت را نشان نداده بودی».
روز اول مدرسه را یادتان است؟
بله .من با فامیلیام خیلی مشکل دارم .بعضیها فامیلی مرا
بــا فریدونیان یا فامیلیهای مشــابه دیگر اشــتباه میگیرند.
روز اول مدرســه فامیل ـیام را یادم رفته بــود .یادم میآید گریه
میکردم و خیلی ناراحت شــده بودم .چون فامیلیام ســخت
بود ،فراموشــش کرده بودم و برای همین وقتی معلم گفت:
«خودتان را معرفی کنید ».فامیلیام یادم نمیآمد.
برخورد معلم چطور بود؟
ً
یــادم نیســت .قضیــه بــا خنــده جمــع شــد .کال من زیــاد اهل
یهــای مرســوم نبــودم .خانــواده مشــکلی از این
کوچــه و باز 
بابــت نداشــتند؛ امــا خــودم ترجیح م ـیدادم بیشــتر در خانه
باشــم .یک سری دوست صمیمی داشتم که بیشتر با آنها
ً
در ارتبــاط بودم .هنوز هم تقریبا همانطور اســت .از شــش،
هفــت ســالگی بــا یــک ســری آدم در ارتباط هســتم .مــادرم از
کودکی از من راضی بوده است.
همسرتان هم از شما راضی است؟
بله.
چند وقت است ازدواج کردهاید؟
ً
ســال  .1394تقریبــا بعد از  12-10ســال که همدیگــر را از طریق
دانشگاه میشناختیم ،ازدواج کردیم.
میشناختید یا دوستی عاطفی داشتید؟
دوستی عاطفی داشتیم.
اولیــن بــار که همســرتان را دیدیــد کجــا و چگونه بود؟
ماجرای عاشقشدنتان عشق در نگاه اول بود؟
فکــر میکنم بــه صورت اتفاقی در انجمن دانشــگاه همدیگر
را دیدیم .مرا همه در دانشــگاه به شیطونی و اینطور چیزها
م یشــناختند .دیــدم همســرم بــا دوســتش دارد مــرا نــگاه
میکننــد و میخندنــد .گفتــم اتفاقــی افتاده اســت کــه دارید
ت همســرم گفــت« :داریــم تعریــف
میخندیــد؟ بعــد دوس ـ 
میکنیم و من شما را معرفی میکنم ».از آنجا استارت خورد و
شهریور سال  1394ازدواج کردیم.
کجا فهمیدید که میخواهید با ایشان ازدواج کنید؟
ً
ً
ما تقریبا سال  1388آشنا شدیم و تقریبا سال  1391تصمیم
گرفتیــم ازدواج کنیــم .عروســی هــم نگرفتیــم و همینجوری
رفتیم سر خانه و زندگی.
توافق دو طرف بود که عروسی نگیرید؟
بله .به جایش تصمیم گرفتیم به مسافرت برویم.
کجا رفتید؟
تایلنــد .هنوز هم بیشــترین چیزی که من عالقــه دارم ،انجام
بدهم همین قضیه مســافرت است .همیشه سعی میکنم
اگر بشود سالی دو ،سه بار به مسافرت برویم .در خوگر هم از

دست من شاکی شدهاند که خیلی مرخصی میگیرم.
سفر خارجی را بیشتر دوست دارید یا سفر داخلی را؟
ســفر خارجــی .بیشــتر هــم ســمت شــرق را دوســت دارم تا
غــرب .اگــر یک موقعیتی پیــش بیاید که کار نکنم دوســت
دارم فقط به مسافرت بروم و جهانگرد بشوم.
همسرتان هم با این قضیه موافق است؟
بله.
یعنی لباس دامادی و عروسی نپوشیدید؟
خیــر .ما هنوز قرار اســت عکس عروســی بگیریــم .منتظرم
الغر شوم تا عکس بگیریم( .میخندد)
خانوادهها هم با تصمیم شما موافق بودند؟
بلــه .خدا را شــکر از همــان روز اول همه چیــز طبق توافق و
برنامه بود.
همسرتان همرشتهی شماست؟
خیر .خانم من شــیمی خوانده .ما در دانشــگاه آزاد کاشان
بودیم .من خدمتم هم در یزد بود.
روحیهتان به خدمت نمیخورد!
بله .هیچکس باورش نمیشود من به خدمت رفته باشم.
نکــه خدمــت یــک مقــدار آدم را عقــب میانــدازد؛ امــا
بــا ای 
خوشحالم که زودتر رفتم و پروندهاش را بستم .یک سری
چیزهای خدمت خوب اســت ،مثل اینکه یک مقدار غرور
آدم را م یشــکند .شــاید اول آدم بــه خــودش مغــرور باشــد
و بگویــد مــن با این تحصیــات میروم جارو بزنم یا پســت
میدهــم؟ امــا بعــد میبینی هرچه باشــی بایــد ایــن کارها را
بکنی.
اگر همکارانتان بخواهنــد راجع به ویژگیهای بدتان
بگویند ،چه چیزهایی میگویند؟
مــن در فضای کار اینطور هســتم که بــدون اینکه به من
کار بدهنــد همیشــه بــرای خــودم کار میتراشــم .اآلن دیگر
یک جورهایی میشود گفت که معتاد کار شدهام .در مورد
کارهایــی کــه از بچ ههــا میخواهــم نیز گاهــی اوقات ممکن
فشــان خــارج باشــد و شــاید بعض یهــا ایــن
اســت از وظای 
قضیه را دوست نداشته باشند.
در حال حاضر سمتتان در شرکت چیست؟
من اآلن مدیر مارکتینگ شــرکت هستم .کار آیتی شرکت
را هم انجام میدهم .مشکالت سختافزاری و نرمافزاری را
رفع میکنم .ادمین ســایت هم هستم .ادمین اینستاگرام
هــم بــودهام .کارهــای ریــز و درشــت مختلفــی درمیآیــد کــه
ن ســمت میآید و بعــد اگر ما
همیشــه جبه ـهی اول بــه ای ـ 
نتوانیم انجام بدهیم ،کار میرسد به بچههای دیگر.
ویژگــی خوبــی که داریــد و آدمها راجع بــه آن صحبت
میکنند ،چیست؟
من همیشه خندان هستم .فکر نمیکنم کسی در شرکت
عصبانیــت مــرا دیــده باشــد .در بدترین شــرایط هم ســعی
میکنم آرام باشم و برخوردم با همه خیلی خوب باشد .فکر
میکنم بهترین ویژگیام همین اســت .در کنارش اگر بقیه
ً
یشــان انجــام میدهم.
کاری از مــن بخواهنــد ،مطمئنــا برا 
همیشــه ســعی میکنــم پرونــدهی کاری که به من ســپرده
شده است ،ببندم و تحویل بدهم.
دوست داشتید جای کدام شخصیت کارتونی باشید؟
فکــر میکنــم همــان کارآگاه گجــت ،چــون آچــار فرانســه بــود.
(میخندد)
اگر قرار بود شــکل یک حیوان یا پرنده باشــید انتخاب
میکردید چه باشید و چرا؟
ً
من یک سگ دارم که اآلن تقریبا  7سالش است .به خاطر

شرایطی که دارم این سگ اآلن بیشتر دست مادرم است؛
ً
اما تقریبا میشود گفت یک عضوی از خانواده است و من
هیچ حیوان دیگری را ندیدهام که بشود اینقدر با او ارتباط
برقرار کرد و همه بتوانند بهش عشــق بورزند و دوســتش
داشته باشند .به همین خاطر انتخاب من سگ است.
از چه نژادی؟
شیتزو تریر.
غیر از کار در طول روز چه سرگرمی یا تفریحی دارید؟
اصلیتریــن تفریــح ما مســافرت اســت؛ اما غیــر از آن ما هر
شب فیلمهای خارجی میبینیم .اآلن دیگر به حدی عاشق
فیلم شدهام که اگر فیلم خوب نباشد ،شام نمیخورم.
اآلن چه فیلم یا سریالی را دارید میبینید؟
سریال بلک لیست.
خــط قرمزتــان تــوی کار چیســت؟ خــط قرمــزی که اگر
رعایت نشود ممکن است از کوره در بروید و ممکن است
به خاطر آن کار را ترک کنید...
یــک چیزی که ناراحتم میکند این اســت که کارهایی که به
افراد محولمیشود ،کامل انجام نشود.
اگر یک روزی خواســته یا ناخواســته یک کار بدی کنید
و مثــًا یــک نفــر را بکشــید ،به تنها کســی کــه میگویید،
کیست؟
ً
ً
همسرم .ما واقعا با همدیگر دوست هستیم .اصال امکان
ندارد اتفاقی بیفتد که آن یکی خبردار نشود .بچههای خوگر
هم به قدری همسر مرا میشناسند که انگار ایشان یکی از
کارمندان اینجاست.
شما راجع به همسرتان حرف میزنید یا خود ایشان با
بچههای خوگر رفتوآمد دارند؟
بــه خاطر یک ســری شــرایط که پیــش آمده بود و همســرم
ً
بعضــا برای برخــی نمایشــگاهها میآمد و به شــرکت کمک
میکرد ،بهخصوص بچههای قدیمیتر از همسرم شناخت
دارنــد .بــه همین خاطر من همســرم را هم جــزو خانوادهی
خوگر میدانم.
مهمترین ویژگی خوگر چیست؟
نجــا خیلــی
اگــر کســی بــه پیشــرفت عالقهمنــد باشــد در ای 
سریع میتواند پیشرفت بکند .من خودم زمانیکه به اینجا
آمــدم ،تخصــص خیلــی خاصــی نداشــتم و در یــک حــوزهی
محــدود بــا اطالعات محــدود کار م یکــردم ولی به واســطهی
نکــه مجموعــه بــه کارکنــاش بــال و پــر و فرصــت آزمون و
ای 
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خطــا میدهد ،پیشــرفت کــردم و یاد گرفتم .بــه همین خاطر
ً
فکر میکنم اگر کســی واقعا عالقهمند باشــد که یاد بگیرد و
پیشرفت بکند ،این مجموعه بهترین جا برای اوست.
اگر بخواهید یک پیشــنهاد بدهید که خوگر پیشــرفت
بکنــد و کار در اینجــا روی غلتــک بیفتد ،چه پیشــنهادی
میدهید؟
ببینیــد ،مولتی تســک بودن خیلــی جاها خوب اســت ولی
بســیاری از افــراد توانایــی انجامــش را ندارنــد و وقتــی چنــد
کار ب هشــان میدهیــد ،ممکن اســت همه را انجــام بدهند؛
امــا کیفیت هم ـهی کارها خیلی افتکند .در کل نم یشــود
نجــا ایراد خاصی دارد ولی شــاید اگــر بعضی آدمها
گفــت ای 
ً
صرفــا روی کاری کــه تخصصــش را دارند متمرکز شــوند ،کار
بهتــر پیــش بــرود .مــا چند وقت اســت کــه به دفتــر جدید
آمدهایم .در دفتر قبلی راندمان کار ب هشــدت پایین بود ،به
ً
دلیل اینکه فضا خیلی بســته بود و اصال پنجره نداشــت و
چکــس حتی نــور طبیعــی را نمیدید؛ اما ایــن جابهجایی
هی 
خیلــی اتفــاق مثبتی بــود و تأثیر زیــادی در روحی ـهی بچهها
و بازدهــی کارشــان داشــت و فکــر میکنــم ایــن بهتریــن
تصمیمی بود که شرکت گرفت.
اشاره کردید که زیاد فعالیت بدنی ندارید .چرا؟
ً
من تقریبا همیشه در رژیم هستم .همیشه هم بچهها مرا
مســخره میکنند که تو فقط یک تکه مر غ میخوری ولی باز
هم داری چاقتر میشوی.
تقلب میکنید؟
نجــا مــر غ م یخــورم و ش ـبها م ـیروم پیتــزا
بلــه .مــن ای 
میخورم( .میخندد)
جالبترین خاطرهای که از کار در خوگر دارید ،چیست؟
کبــار سفارشــی دیــر شــده بود و باید به دســت مشــتری
ی 
میرسید .شب بود و ماشین هم گیر نمیآمد .آخر سر من
و آقای رفیعی و آقای احمدی این ســفارش را توی ماشــین
من گذاشــتیم و آن را با همدیگر بردیم تا تحویل مشــتری
بدهیــم .رفتیــم و زنــگ طرف را زدیم و مشــتری آمــد و آقای
احمدی که محصول را به مشــتری فروخته بود ،سفارش را
به ایشــان تحویل داد .بعد مشــتری گفت اگر میشود این
ســفارش را بیاوریــد بــاال .بنده خــدا بــار را برایش تا بــاال برد.
ایــن یــک اتفاقی اســت که ما همیشــه از آن یــاد میکنیم و
میگوییم یادش بخیر چه کارهایی که نکردیم!
جذابیتش برایتان چه بود که باعث شده در ذهنتان
ماندگار باشد؟
نکــه ذهنیــت ما این نبود که ما کارمند اینجا هســتیم.
ای 
قدیمیترهــا همــه بــه همیــن شــکل هســتند .همــه ایــن
بیزینــس را برای خودشــان میدانســتند و بــه همین خاطر
این کارها را با عشق و عالقه میکردند.
در پایــان صحبــت ناگفتــهای باقــی مانــده اســت کــه
بخواهید اضافه کنید؟
خوشــحالم کــه در ایــن مجموعــه همه مثــل یــک خانواده
هســتند؛ یعنــی مثل خیلــی از شــرکتهای دیگــری که من
میبینــم و آد مهــا صبــح میآینــد و و بعدازظهــر میرونــد
و تایمــی را میزننــد ،نیســت .حتــی بچ ههــای جدیــد اگــر
میبیننــد ،کار عقــب اســت شــب هــم میماننــد و کار را
ً
میرســانند .تعهدشــان به کار واقعا فراتر از تعهدی اســت
کــه یــک کارمنــد بخواهــد بــه یــک شــرکت داشــته باشــد.
یکــی از دالیلــی کــه مــن تــا اآلن مانــدهام و بــاز هــم دوســت
دارم بمانــم همیــن رابط ـهای اســت که در مجموعه شــکل
گرفتــه اســت و همــه بــا هــم مثــل یــک خانــواده شــدهایم.
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دفترمرکزی:تهران،بلوارنلسونماندال،خیابانتابانغربی
پالک،۱۲ساختمانفاخر،طبقهچهارم،تلفن021-88678225:

تیپاکس و کمیسیون ملی یونسکو
ایران همکاری می کنند
در ادامــه همــکاری هــای مشــترک بیــن تیپاکــس و
کمیســیون ملــی یونســکو-ایران جلســه ای بــا حضــور
دکتر حجتاهلل ایوبی (دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو
 ایــران) بــا حضــور دکتــر مهــرداد فاخــر و هیئــت همراهبرگــزار شــد .در این جلســه دربــاره موضوعاتــی همچون
گسترش و تعامل همکاری های فرهنگی در سطح کالن
گفت و گو صورت گرفت .همکاری در برگزاری سمینار و
فستیوالهای فرهنگی با محوریت پست بعنوان میراث
ملی از جمله توافق هایی بود که در این دیدار انجام شد.

الهامبخشترین
حرفهای جف بزوس

مؤسس آمازون و ثروتمندترین فرد جهان

ݢ ݢآسمان آبی
زندگی رنگی
خرید آنالین کمک
میکنه ما در وقت و
انرژی صرفهجویی کنیم.
کنار خانواده بمونیم و
بدون دغدغه دور هم
خریدهامونو انجام بدیم
و چیزی رو موقع خرید
از قلم نندازیم .اینجوری
ماشینها هم میمونن تو
پارکینگها ،ترافیک نمیشه
و عالوه بر نفسکشیدن
زمین آلودگیهای صوتی
هم از بین میره .تا خرید
آنالین هست چرا سنتی
بریم خرید؟

جف بزوس ،مؤســس آمــازون ،یکــی از ثروتمندترین افراد
آمریــکا به شــمار میرود؛ او بــا بهرهگیری از اصــول خاص و
هوش خــود به جایــگاه فعلی رســیده اســت .در ادامه ۱۷
ســخن الهامبخــش از او بــرای شــما آورده شــده اســت که
نشان میدهد او چگونه در طی  ۲۰سال گذشته ،آمازون را
به یک شرکت  ۲۰۰میلیارد دالری تبدیل کرده است.
 .1در مورد رضایتمندی از خود:
«یــک شــرکت نباید عــادت کند که همــواره در اوج باشــد؛ زیرا
درخشش و در اوج بودن ،همیشگی نیست».
 .۲ابتکار و نوآوری:
«وقتــی مجبور باشــید از کمترین چیزها بیشــترین اســتفاده
را ببریــد ،اینجاســت کــه نــوآوری و ابتــکار خــودش را نشــان
میدهــد .برای رهایــی از یک جعبهی تنگ و تاریک ،تنها راهی
که وجود دارد این است که ابتکار عمل نشان دهی و راهی به
سوی بیرون پیدا کنی».
 .۳پیشرفت:
«اگــر تمــام توج ـ ه خود را به رقبــای خود معطــوف کنید ،در
این صورت باید بنشــینید و منتظر بمانید تا اینکه رقبای
شــما یک حرکتی بکنند؛ اما توجه به نیازهای مشــتریان و
مشتریمداری باعث میشود که همواره پیشرو باشید».
 .۴ارزشهایی که باید در شرکت خود ایجاد نمایید:
شهــا در طــول مســیرتان مشــخص
«بخشــی از ایــن ارز 
سهــا و تجربیاتــی کــه در طی فعالیــت حرفهای
م یشــوند .در 
شهــای شــرکت شــما را تعییــن
خــود کســب میکنیــد ،ارز 
مینماید».
 .۵ایدههای نو:
«گاهــی اوقــات خوشاقبالــی باعث م یشــود که افــراد به طور
غیرمنتظره ایدههای بکر و نویی را کشف نمایند».

 .۶در مورد منتقدانتان:
«اگر نمیخواهید مورد انتقاد قرار بگیرید ،محض رضای خدا،
دست به هیچ کار جدیدی نزنید و همچنان به روال گذشته،
کارهای خود را انجام دهید».
 .۷در مورد انگیزش:
«من ب هشــدت معتقــدم که نمایندگیهای یک شــرکت نتایج
بهتری را بدســت میآورند .آنها اهمیت بیشــتری به کارشان
ً
نهــا انجــام میدهنــد صرفــا انجــام یــک
میدهنــد .کاری کــه آ 
وظیفه نیســت .در این مورد باید کس ـبوکاری وجود داشــته
باشــد و این کس ـبوکار باید معقول و منطقی باشــد؛ اما این
تنهــا دلیلی نیســت که باعث م یشــود آنها کارشــان را خوب
نهــا انگیزه
انجــام بدهنــد؛ زیــرا اهــداف و دالیــل خاصــی بــه آ 
میدهد تا کارشان را بهخوبی انجام دهند».
 .۸انتخاب دوست:
«زندگــی کوتا هتــر از آن اســت که صرف کســانی شــود که هیچ
تدبیر و درایتی ندارند».
 .۹در مورد اخالقیات:
«چیــزی کــه مرا خیلــی ناراحــت میکند این اســت کــه وقتی از
کنار بانکی عبور میکنم تبلیغاتی را ببینم که با استفاده از آن
ســعی میکنند مردم را متقاعد نماینــد تا برای هزینههای غیر
ضــروری ،خان هشــان را در رهن بانک قرار دهنــد و وام بگیرند.
این یک ترفند شیطانی است».
 .۱۰استراتژی:
«ما ســه ایدهی بزرگ در آمازون داشــتهایم که بعد از گذشت دو
دهه همچنان به آن ایدهها وفادار ماندهایم .این ایدههای بزرگ
دلیل موفقیت ما بودهاند؛ مشتریمداری ،نوآوری و شکیبایی».
 .۱۱رشد و ترقی:
«هر کسبوکاری باید همیشه جوان باقی بماند .اگر شما پابهپای
نیازهای مشتری پیش بروید مانند وول ورث موفق خواهید بود».

