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درختدوستیبنشان
که کامدلبهبار آرد
اگرچــه در دنیــای امروز ،دسترســی به اطالعــات و تعامل
و همــکاری بــا یکدیگــر از طریــق رســانههای جمعــی و
شــبکههای مجازی آســانتر شــده اما وجود رســانههای
مکتــوب و درونگروهــی نیــز در درک متقابــل مــا از هــم
برای بهبود عملکرد سازمانی ،بیتأثیر نیست .چرا که هر
سازمان برساخته از افرادی است که به مثابه شریانهای
فرهنگــی ،حیــات و هویــت آن را تشــکیل میدهنــد.
در ایــن میــان بیــراه نیســت اگــر بگوییــم موفقیــت
ســازمانها تــا حد زیادی به دلبســتگی ،وفــاداری و تعهد
کســانی بســتگی دارد کــه توانســتهاند بــا صمیمیــت
شهــا و
متقابــل ،در مواجهــه بــا رخدادهــای بیرونــی چال 
بحرانها همدالنه و یکپارچه رفتار کنند.
مــن هم به ســیاق گذشــته معتقدم هر فــردی همچون
جزیرهای اســت که گنجی نهفتــه در درونش دارد؛ گنجی
کــه خانــواده و جامعه میتوانند آن را کشــف کنند .اما به
طــور قطــع شــناخت صمیمانــه و شــخصی ،مســیر ایــن
اکتشــاف را هموارتر و ســهلالوصولتر م یســازد .ضمن
آنکــه اگــر وقــوف روشــنی از یکدیگر نداشــته باشــیم ،به
ســختی میتوانیم در بزنگاههای دشــوار و در زمان اتخاذ
ـات مهم ،مجــاری ارتباطــی صحیح را پیــدا کنیم.
تصمیمـ ِ
فلســفه و ذات وجــودی ماهنامــه «خانــه فاخــر مــا» در
هلدینــگ نیز همین اســت؛ اینکــه بدانیم فــان مدیر و
فالن شــخص از چه چیزهایــی در زندگیاش لذت میبرد
کمال کاری را در چه میبیند ،در شیوه مواجهه و
و نهایت ِ
تعامل ما با او بیتأثیر نخواهد بود.
ً
مثال همین که امروز میدانیم سهیل حقیقت ،رهبری را
به مدیریت ترجیح میدهد یا حســام هندسی در کودکی
میخواســته فوتبالیســت تمام عیاری شــود ،مهدی آرا از
فــرط ارادتش بــه مصــدق آرزو م یکــرده در دوران کودتای
 28مرداد ســرباز او باشــد ،یا دکتر کاظمیدینان نازنین در
بچگی با خودش قرارداد بسته به باالترین درجات برسد
و پــای تعهــدش را امضــا هم کرده و یــا هومن محمد نظر
از آبراهام لینکلن تا امیرکبیر دل در گرو انسانهای بزرگ
دارد و ...همگــی درک و دریافتــی اســت کــه از گفتگوهای
صمیمان ـ ه ایــن نشــریه بدســت آمــده اســت .بــر اینها
بیافزاییــد ســایر مقــاالت و یادداش ـتهایی را کــه دربــاره
کســب وکارهــای مختلــف هلدینــگ فاخــر هســتند یــا
میتوانند به عملکرد ما در مســیر کاریمان کمک کنند.
ـال
حــاال «خانــه فاخر ما» یک ســاله شــده اســت؛ یک سـ ِ
دیگــر در کنــار هــم زندگــی کــرده و همدیگــر را بیشــتر
شناختهایم و به مدد این شناخت توانستهایم در تقابل
شهــا و عوامل نامســاعد بیرونی ،ســازگارتر عمل
بــا چال 
کنیــم .حــاال دوســتان و همکارانی داریم که مســیر رشــد
تشــان را بهتــر متصوریم و آســانتر میتوانیم
و پیشرف 
پژواک صدای آنها باشیم در درون سازمان .به امید روزی
ِ
که «خانه فاخر ما» نه فقط برای ما که برای همه باشد.
مهرداد فاخر
 13مرداد 1399
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هومن خطیبی متولد سال  1351در
تهران است .حافظهای بسیار قوی
دارد اما تولدش را به خاطر نمیآورد؛ نه
اینکه ماه و روز یا ساعت آن را نداند ،نه
منظورش خاطره ای از آن روز به خصوص
است.میگوید من دو سالگیام را یادم
است .اگر شما یادتان باشد از من جایزه
میگیرید! البته که من چند خاطره پررنگ از دو
سالگیام دارم ولی زیر بار نمی رود که کسی هم
شبیه خودش باشد .می گوید :دو سالگی را یادتان
نیست! مطمئنم برای شما تعریف کردهاند و شما
رفتهاید عکس دو سالگیتان را دیدهاید که میگویید
یادم است! اما من چیزهایی را دیدهام که نه در عکس
است و نه کسی بوده که برایم تعریف کند.

��تݥ وݥ �وݥ باݥ :هوݥمنݥ خ�ی�یݥ م�ݥیر ݥ بر ݥ��ݥ
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�ی�ته می�� آ�� و ر�سا�� هستم
میگویندكســانیكهدوســالگیرابهخاطردارندخیلیباهوش
هستند.
مــن باهوشــیاش را نمیدانــم .البتــه آن ســالها از مــن تســت هوش
گرفتند ولی تا یادم میآید همیشه مایه دردسر بودم .من آدم باهوشی
بودم ولی چون درســم خوب نبود ،این باهوشــی با آن درس نخواندن
در تعارض بود.
بهخداانگارداریدمنراتعریفمیكنید!خب؟
(میخندد) یا آن تستها غلط بود یا کسی که تست میکرد حواسش
نبوده است.
چهروزیبهدنیاآمدهاید؟
 28شهریور  .1351به هر کس میگویید متولد چه ماهی هستید یکهو
یک چیزی را سر هم میکند ،اما من آن را بلد نیستم .اینکه میگویند
ً
شهریوری خوب یا بد است را بلد نیستم .اصوال اعتقادی به طالعبینی
ندارم .انسانها همه خوب هستند مگر اینکه خالفش ثابت شود.
خب،ازشیطنتهایبچگیتانبگویید؟
نمیتوانم همه شیطنتهای بچگیام را بگویم (میخندد) .اما خوب به
یاد دارم که عالقه زیادی به بادبادکبازی و بادبادکسازی داشتم و یک
بار به خاطر بادبادک از پشت بام خانه افتادم .البته آن موقع آپارتمانها
بــه انــدازه اآلن نبو د و خانه ما یک طبقه بود ،ولی من به خاطر بادبادک
هوا کردن از پشــت بام خانه افتادم .آدم بســیار بازیگوشی بودم و مثل
همه بچهها شیطنت داشتم .بالهای زیادی به سرم آمده است .سرم
چندین بار پاره شــد .ابروهایم همه بریده شــده و بخیه خورده اســت.
استخوانهای سینوسی باالی پیشانیام همه خرد شده است .به هر
حال بچگی است و زیبایی بچگی همین شیطنتهایش است .اما به
جرأت میگویم که من هیچ موقع بچه بی ادبی نبودم.
ج�ابتر�نخاطرهایكهازبچگیبهخاطرداریدراتعریفكنید.
یادم اســت شــش یا هفت ســالم بود که عاشق شدم .اوایل
کودکســتان بــود .عاشــق یــک دختــر پنج ســاله ارمنــی بودم.
اسم و فامیلش هم یادم است.
خباسمشچهبود؟بگوییدشایدپیدایشكنیم!
(میخندد) نه ،بهتر است پیدا نشود .من هر دفعه با این دختر خانم

بازی میکردم با همان دید کودکی سعی میکردم یک بازی کنم که به هر
نوعی که شده نقش شوهر او را داشته باشم و هر نوع خطری که شده
را به جان بخرم! نمیدانســتم جهان چطوری و روابط چه شــکلی است.
اما این جزو مواردی اســت که در ذهنم باقی مانده اســت .یادم اســت
آن موقع که رســانههای اجتماعی آمدند اسم ایشان جزو اولین نفراتی
بود که من ســرچ کردم .فقط خواســتم ببینم ایشــان کجاســت .دلیل
ً
حســی نداشــت .واقعا هیچ دلیلی نداشــت و فقط یک کنجکاوی بود.
مــن معتقدم ما یک چیزی به نام "چمــدان خاطرات" همراه با خودمان
داریم .چمدان خاطرات لذتبخش و به گذشته رفتن عذابآور است.
در لحظه زندگی کردن فوقالعاده اســت .به آینده فکر کردن هم خوب
اســت ولی در آینده زندگی کردن باعث میشــود زمان حال را از دســت
بدهیــد .امــا چمــدان خاطــرات را باید همیشــه ُپــر و ُپرتر کنیــد ،پس در
لحظه باید خاطرات خوبی را بسازیم تا این چمدان آنقدر بزرگ شود که
حمل آن سخت باشد.
آخرعشقكودكیتانچهشد؟
ً
از آن خانه نقل مکان کردیم و طبیعتا تمام شد.
وخداحافظیودلتنگی؟
دوران بچگی اســت دیگر .من در عین حــال که عالقهمند به بازیهای
کودکــی بــودم ،آدمــی درونگــرا بــودم .نمیگویــم اآلن درونگرا نیســتم
چون شــخصیت کاریام با شــخصیت خصوصیام یک مقدار اختالف
دارد .شــخصیت کاری آن ویژگی شــخصی و منحصر به فردی است که
آدم را میســازد ،البتــه تابــع آن چیزی اســت کــه در درون آدم اســت .اما
درونگرایی و برونگرایی مبحث دیگری است .من چون درونگرا بودم
ً
اصوال زیاد بروز نمیدادم .یعنی بارقه آن ناراحتی را سعی نمیکردم به یک
شکلی نشان بدهم ،اما یادم است مدتها دلم گرفته بود.
فهمیدیدكیبود؟
دفعهبعدكهواقعیعاشقشدیدومی
ِ
چــه ســوالهایی! به هــر حال عشــق باعث بلوغ آدم میشــود .عشــق
لحظه ســاده ،جذاب و شــفافی است که باعث بلوغ هر آدمی میشود.
فکر کنم  1۷-1۶سالم بود.
عشقیبودهكهپاگیرتانكند؟
آره ،چرا که نه؟ آدم برای بال� شــدن باید درک کند دوســتی چیست .آدم

باید شکست و زندگی را درک کند .حتما شده .چرا که نه؟
ازدواجكردهاید؟
بلــه .در ازدواج آدم خــوش شانســی بودم .من یک دوســت نویســنده
دارم کــه همیشــه بــه مــن میگوینــد ازدواج مثــل کاری اســت کــه یــک
ً
دروازهبان فوتبال انجام میدهد .اصوال ســرعت توپ آنقدر زیاد اســت
که دروازهبانهای فوتبال به یک ســمت حرکت میکنند تا توپ را مهار
کنند .حاال در آن شــرایط دروازهبانها هر چقدر چابکتر باشــند امکان
بیشــتری وجود دارد که ریسکشــان جواب بدهد و دستشان به توپ
برسد .من در ریسکی که کردم موفق بودم.
وازدواجتانهمباعشقبودهاست؟
ً
ً
بله .اصال سنتی نبود چون من آدم سنتی نیستم و اصال در سنت قرار
نمیگیرم .بهرغم اینکه تاری� را بســیار دوســت دارم ولی تکرار سنت را
ً
کامالتهجر میبینم.
داستانازدواجتانقسمتبامزهایهمداشتهاست؟
بله .زمانی که با همسرم دوست بودم وارد جلسه پایاننامه دوره فوق
لیسانسش شدم .آنجا داشتم یک سری از کارهایش را انجام میدادم.
یک عده مهمان هم میآمدند که باید پذیرایی میشدند .یادم است که
مادر و برادر همســرم برای نخســتین بار آنجا با من روبرو شدند .یکی از
اولین سوالها این بود که من ایشان را از کجا میشناسم؟ من در آن
شــرایط سخت شــروع کردم به ساختن یک قصه .البته قصه هم نبود
ولی آشناییمان به آن شکل نبود .یک ذره نزدیک به واقعیت بود ولی
آن را خیلــی بداهــه تبدیــل به یک قصه کــردم .همان جا مادر همســرم
شروع کرد به صحبت کردن با من تا ببیند من چجوری هستم .مادرها
خیلی ساده هستند و فکر میکنند با یک صحبت میفهمند که طرف
مقابل خوب است یا بد .امیدوارم که من بد نبوده باشم .خاطره دیگری
که در خاطرم مانده مربوط به زمانی اســت که با همســرم دوست بودم
یکبــار همســرم را بــردم تــا به خانهشــان برســانم .شــب بــود و ما توی
ماشــین بودیــم .داشــتیم گ�های عاشــقانه میزدیــم که دیــدم دارند
تــق تق به پنجره ماشــین میزنند .بیرون آمــدم و دیدم نیروی انتظامی
اســت .مــن نگران ایــن بودم که باید چه بگویم وچه ســر هــم کنم .اما
خوشــبختانه حرف من را قبول کردند .مــن دروغ هم نگفتم .گفتم که
میخواهــم ازدواج کنــم و اآلن در دوره آشــنایی هســتیم .او هــم گفــت
دمتان گرم!
�اهر�آدمخوششانسیهستید؟
نمیدانم.
بهشانساعتقاددارید؟
بلــه .بیشــتر از شــانس به تاری� اعتقــاد دارم .یعنی این تاری� اســت که
همــه چیــز را میســازد .زمانی کــه تو درگیرش هســتی خیلی اتفاقــات را
میســازد .همیــن اتفاق اگر  10ســال قبلــش میافتاد همان شــب ما را
ً
میبردنــد زنــدان .امــا چون ســال  1383بــود ،پس طبیعتــا آزادیها یک
شــکل دیگری پیــدا کرده بود .حاال نمیدانم شــانس من بــود که کاری
نکردند یا چیز دیگری .اما به تاری� و جریانی که زمان ایجاد میکند خیلی
معتقدم.
بچههمدارید؟
یک پســر خوب دارم .خیلی هم دوســتش دارم .پســرم روح من اســت.
 10ســالش اســت .خیلی دوستش دارم .خیلی با هم رفیق هستیم .اگر
عمری داشته باشم یک رفیق خوب برای هم خواهیم بود.
اسمشچیست؟
بردیا.
آیامشــابهرابطهایكهشماباپسرتانداریدراخودتانباپدرتان
داشتهاید؟
بله .پدر مرحومم من را صدا میکرد داداش .اما من مثل پسرم اینقدر
آدم جذابــی نبــودم .پســر مــن آدمــی اســت کــه در هــر محیطــی آدمهــا
جذبــش میشــوند .مــن بــه ایــن انــدازه راه نمــیدادم .به همیــن خاطر
یکی از موضوعات ذهنی که در رابطه با پدرم دارم این است که چرا من
بــه عشــق او در تمــام لحظاتی که ارتباطــش مثل پدرهای دیگــر نبود و
خیلی رفاقتی بود ،پاســ� مثبت ندادم؟ و چرا آنطور که میخواست در
آغوشش نمیگرفتم؟ شاید نسل من اینطور بود .اما پسرم نه .من اگر
دلم برای پدرم میسوخت ،نمیرفتم پشتش را ماساژ بدهم ،اما پسرم
در هر لحظهای من را در هر حسی ببیند با حس من همراه میشود.
احساسخوشبختیدارید؟
مــن اینهایــی کــه میگوینــد احســاس خوشــبختی دارم را زیــاد درک

نمیکنم چون فکر میکنم احســاس خوشبختی یک امر نسبی است
و به شــرایط پیرامونی هر شــخص مربوط می شــود .اگر همه احســاس
خوشبختی کنند من هم احساس خوشبختی میکنم .من نمیتوانم
فــار غ از جامعه احســاس خوشــبختی کنم .در شــرایط فعلی کســی که
بگوید من احساس خوشبختی میکنم و پای این احساسش بایستد
من میگویم به فکر اطرافت نیستی.
مــایــ�زندگــیاجتماعــیداریمكــهبهآدمهــایدیگــرومحیط
پیرامونمانگرهخوردهاستوی�زندگیدرونیداریمكهبهمیزان
رضایتمنــدیمــااززندگی،مســیریكــهطــیكردهایم،دســتاوردها
وداشــتههایمانبرمیگــردد.بــاایــنتوضی�آیــاازخودتــانراضی
هستید؟
ً
نه ،اصال از خودم راضی نیستم .من فراز و نشیبهای زیادی در زندگیام
داشــتهام .یکی دو فراز و نشــیب مهم در کارم داشــتهام .جایی که اآلن
ایستادهام جای بسیار جذابی است .یک فرصتی است که من بابت آن
ً
مســتقیما از آقای مهرداد فاخر تشــکر میکنم .اما از خودم به شخصه
راضینیستم.
چهاتفاقیبایدبیفتدكهآنرضایتمندیایجادشود؟
آدمهایــی مثــل من شــاید هیچوقــت نتواننــد بگویند که از خودشــان
راضی هســتند ،چون با خودشــان یک مســابقه دائمی دارند .من دائم
با خودم در یک مســابقه هســتم و این مسابقه برایم مهم است .من
اگر در مســابقه با خودم نباشــم ،پویاییام را از دست میدهم .پس در
چارچوب این مسابقه از خودم رضایت ندارم.
گمانمیكنیدمسیراینرضایتمندیبهكجابایدبرسد؟
به آرامش روح و روان.آرامش روح با آرامش جسم فرق میکند .آرامش
روح و روان بــه مــن تعــادل ،تــوازن و رضایتمنــدی میدهــد .میدانیــد
مــن چرا ســراغ برند رفتــم؟ چون بــه ارزشها معتقد هســتم .برای من
جریانهای زودهنگام جذاب نیست .من هیچ وقت به سمت فروش
نرفتــم .به ســمت برند رفتم چون برند یک ارزش پایدار اســت .ارزشــی
اســت که به راحتی نه قابل کپی شــدن اســت نه قابل ســاختن .زمان
میبرد که ارزشها نهادینه شود و یک برند ساخته شود .پس ذات من
از جنس برند و پایداری بوده است.
بزرگتر�نخطاییكهانجامدادهایدوهمیشــهازبابتآنناراحت
هستیدچهبوده؟
ناراحت نیســتم .خطاهای من باعث ســاخته شــدن من شــده است.
باعث شده منی که اآلن اینجا نشستهام و دارم با شما صحبت میکنم
(چه خوب و چه بد) ساخته شود .انسان خطاکار است اما جایز الخطا.
جایزالخطااستیاممكنالخطا؟
جفتش!
منفكرمیكنمماممكناستخطاكنیمولیاینكهحتمًااجازه
داشتهباشیمخطاكنیمشایددرستنباشد.
باید اجازه داشــته باشــیم خطا کنیم .مادربزرگ من همیشــه میگفت
از این انســان دوپا هر چه بگویی برمیآید .این دروغ نیســت .این ذات
شکلگیری انسان است.
آزادیراهممیشودتعریفكنید؟میخواهمبب�نممحدودهاش
درذهنشماتاكجاست.
محدودهاش تا جایی تعریف میشود که به شخص دیگری آزار نرساند.
این میشود آزادی.
دربچگیاهلدیدنكارتونهمبودید؟
خیلی.
دوستداشتیدجایچهشخص�تیباشید؟
شــخصیت های زیادی را دوســت داشــتم .آن موقع که من بچه بودم
تازه انقالب شــده بود و اســتودیو مارول تازه اسپایدرمن را ساخته بود
و من اســپایدرمن را دوســت داشــتم .جدای از کارتون ،بروس لی را هم
خیلی دوست داشتم .آنقدر دوستش داشتم که این باعث شد من به
ســمت ورزشهای رزمی کشیده شوم .نسل من یک ذره با نسل اآلن
فرق میکند .هیچکدام بر دیگری برتری ندارند ولی جنس هیروهای این
دو نسل فرق میکند.
هیرویشمادربچگیچهكسیبود؟
اســپایدرمن و بــروس لــی .در دوره نوجوانی هم هیروی من سیلوســتر
استالونه (راکی) شد .بعضی از ابرقهرمانها را دوست داشتم.
اگرزوربروسلیراداشتیدچهكسیرامیزدید؟
هیچکــس را .اآلن هــم زور بــروس لــی را دارم (میخنــدد) .البته شــوخی

میکنم .قسم میخورم که من هیچ موقع بی ادب و پرخاشگر نبودهام.
اگربخواهیدپرخاشــگریای�كارا�تربدجنسشــوید،چهكســی
میشوید؟
دون کورلئونه "پدرخوانده" میشوم.
دونكورل�ونهمگربدبود؟
بـ ِـد خــوب بــود! بــد از لحــاظ جامعــه مدنــی و خــوب از لحــاظ خانــواده.
مــن به پســرم این توصیــه را میکنم که همیشــه خانــواده از همه چیز
مهمتر است .من این را از فیلم "پدرخوانده" دزدیدهام .حاال خانواده را
ً
خودتان تعیین میکنید که چه کسانی هستند" .خانواده" حتما پیوند
خونی نیســت .اما بی شک دون کورلئونه میشدم .مایکل ]کورلئونه[
نمیشدم.
چــهویژگــیاخالقــیداریدكهاگردوســتانیــااطرافیانتــانآنرا
بفهمندشگفتزدهمیشوند؟
آدم رفیقبــازی هســتم .مــن دو تــا از رل مدلهایــم را نگفتــم .رل مــدل
 15ســالگی به بعد من دو هنرمند بســیار بزرگ ایتالیایی بودهاند .یکی
لئونــاردو داوینچــی بــود و دیگــری میکلآنــژ .کتــاب "رنــج و سرمســتی"
میکلآنــژ را در کتابخانــه پیــدا کــردم .مــن کتابخــوان بودم و هســتم.
کتــاب "رنــج و سرمســتی" را کــه خواندم شــیفته میکلآنژ و هنــر دوران
رنسانس شدم .این عامل باعث شد که من به صورت حرفهای نقاش
هم بشوم.
درهنرستانهمتحصیلكردید؟
خیــر .بــه صورت آزاد کار کردم .بیش از  20نمایشــگاه نقاشــی گروهی و 2
نمایشگاهنقاشیانفرادیداشتهام.
سبكیكهكارمیكنیدچیست؟
من فکر میکنم منظور شــما بیشــتر تکنیک اســت چــون این قضیه
اشتباه جا افتاده است .سبک کاری من اکسپرسیونیست است ولی
در مورد تکنیک کاری میتوانم بگویم که هم اکریلیک ،هم رنگ روغن
روی بــوم و هــم میکــس مدیا کار میکنم .البته اآلن فرصت بســیار کم
است .دغدغههای کار زیاد است .من کارم را دوست دارم چون در این
کار شکل گرفتهام.
ج�ابیــتا�سپرسیونیســتبرایتــانچــهبــودهكــهج�بــش
شدهاید؟
بیان بی واسطه و صریح.

من م�ت��م ما �� �ی�ی به �ام
"�م�ان خا�رات" همراه با خودمان
دار�م� .م�ان خا�رات ��تب�� و
به ���ته ر�تن ��ابآور است
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درروزمرهتانهمایناخالقراداریدكهآدمصریحیباشید؟
صــد درصــد .این را باید از کســانی که با من کار میکنند بپرســید .آنها
بهتر میتوانندبگویند.
ازروزهایكروناییتانبگویید.چهتجر�یاتیداشتهاید؟
یک بخش داخل خانه است که همسرم به دلیل حساسیتهایی که
دارد و من هم به دلیل حرف گوش ندادنهای پیاپی درگیرش هستیم.
من کرونا را باور دارم ولی ماسک گذاشتن و رعایت صد درصد پروتکلها
ســخت است .نمیشود جدای از جهان حرکت کرد .من ماسک و مایع
ضد عفونیام همراهم است ولی کنارم است .سعی میکنم رعایت کنم.
سعی میکنم ارتباطاتم را تا جای ممکن محدود کنم.
دوستداریدكادویتولدچهچیزیبگیرید؟
من روز تولدم زیاد خوشحال نیستم .نمیدانم چرا؟ اما هر کادویی فار غ
از مبلغش برایم بســیار جذاب اســت چون میدانم بــا حس خریداری
شده است .هر چیزی که آدمها دوست دارند برای من بگیرند و حاصل
شناخت من است خوشحالم میکند.
درحالحاضرچهكادوییمیتواندسور�رایزتانكند؟
اسب.
جاییراداریدكهنگهشدارید؟
ً
بعدا به این بخشــش فکر میکنم .من عاشــق اســب هســتم .البته
ســوارکاری نمیکنــم ولــی اســبها را خیلــی خــوب میشناســم .یکی از
زیباتریــن موجــودات در ایــن جهان اســب اســت .وقتی اســب را بغل
میکنید شما را میفهمد.
اگرقراربودبهجایانســانی�موجوددیگریآفریدهمیشدید
انتخابتانچهموجودیبود؟
اسب و ببر.
چراببر؟
به دلیل اینکه از جوانی به من میگفتند که تو بیشتر شبیه گربهسانان
هســتی .اما ببر را به یک دلیل دوســت دارم .ببر مثل شــیر نیســت که
در یــک کلنی بزرگ فقط قدرتنمایی کنــد و بخورد و بخوابد .ببر زندگی
میکند .سمبلیک زندگی نمیکند بلکه واقعی زندگی میکند.
اگــرموضوعــیمانــدهكــهدوســتداریــدبــهآنپرداختهشــود
بفرمایید.
مــن در ســن  1۷ســالگی میخواســتم ســینماگر شــوم .خانــوادهام
میخواســتندکه مــن آرشــیتکت شــوم ،چــون دایــیام آرشــیتکت بود
و ایــن شــغل در خانــواده ما مهم بــود .زمانی که کنکــور دادم همه فکر
میکردنــد مــن معمــاری کنکــور دادهام و قبــول میشــوم ،در حالــی که
زهــی خیــال باطل! من ســینما امتحــان دادم ولی قبول نشــدم .ســال
اولــی بــود که کنکــور دو مرحلهای شــد .مرحله اول قبول شــدم .رتبهام
 ۶00بــود .امــا مرحله دوم رد شــدم و دیگر قصه ســینماگر شــدن من به
رویاها پیوست .با این حال تأثیر سینمای ایتالیا ،جوزپه تورناتوره و فیلم
"سینما پارادیزو" هیچوقت از ذهنم پاک نمیشود.
خبپسمنی�سوالاز"س�نماپارادیزو"بپرسم؟
بپرسید.
آلفــردوكارخوبــیكــرد؟واگــرشــماآلفــردوبودیــدهمــانكاررا
میكردید؟آلفردوكســیبــودكهنامهراقایمكــردوبهتوتوبهجای
عشقزمینی،عشقس�نماییداد.
چــه ســوال ســختی! آلفردو شــخصیت فوقالعــاده آن فیلم اســت که
هیچوقت از ذهنم پاک نمیشود .در پالن آخر فیلم که توتو در سینما
نشســته و دارد قطعــه فیلمهای بریده شــده را میبینــد و لذت میبرد
احساس میکنم آلفردو کار درستی کرده است.
ولیبهنظرتانتوتوخوشحالبود؟
بله .خوشحالی عمیقی داشت.
پساگرشمایجایآلفردوبودیدهمینكاررامیكردید؟
نمیدانم هوشش را داشتم یا نه .شاید تحت تأثیر قرار میگرفتم و این
کار را نمیکردم .آن آلفردو بود که توانست این کار را بکند .کسی بود که
سالها در تاریکی سینما فیلم نمایش میداد.
نگفتیدكهبا�خرهدردانشگاهچهخواندید؟
من در دانشــگاه مهندســی کشــاورزی خواندم و بعد در زمینه مدیریت
تبلیغات دوره دیدم؛ در ادامه  MBAخواندم و بعد  DBAرها شده خواندم.
حــدود دو ســال هــم حین تحصیــل به صورت متفرقه و غیررســمی ســر
کالسهــای طراحی گرافیک(ارتباطات تصویری) دانشــگاه هنر میرفتم.
جالب بود که استادها فکر میکردند من دانشجو رسمی هستم!
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و�تی ��اب
به صورت می ز�یم

هم�وایی�ش�و�ن�
»بربادرفتــه« فیلمــی اســت در گونــه درام،
محصــولســال1۹۳۹آمریــكابــهكارگردانــی
»ویكتــور فلمینــ�« .ایــن فیلــم جایزههــای
متعــددیرابهخــوداختصــاصداده،كــهازآن
میانمیتوانبهجایزهاســكارنقشمكملزن
اشــارهكردكهبراینخســتینباریــكآمریكایی
آفریقاییتبارموفقبهدریافتآنشد.
نظــرســنجیهاییكــهدرآمریــكاانجــامشــده
نشــاندهندهایناســتكه»بربادرفته«هنوز
همازتمامفیلمهاییكهازســال1۹۳۹تا�نون
عرضــه شــدهاند در میــان مــردم محبوبیــت
بیشــتریدارد.اگــرت�ییــرارزشپولوتــورمدر
هشــتدهــهگ�شــتهرادرنظــربگیــرممتوجه
میشویمكهازنظردرآمدوفروشدرگیشهنیز
بربادرفتهموفقتر�نفیلمآمریكابودهاست.
بهدنبــالمرگ»جــورجفلویــد«واعتراضهای
گســتردهبهنژادپرستیدرآمریكا،شبكهپخش
اینترنتــی » ،«HBO Maxفیلــم بربادرفتــه را
بهدلیلمحتوینژادپرستانهبهصورتموقتاز
فهرســتنمایشخودح�فكرد.ازسویدیگر
درپــیایناقداماســتقبالازفیلم»بربادرفته«
در»آمــازون«افزایــشچشــمگیریداشــتو
محبوبتر�نفیلماینفروشگاهاینترنتیشد.
بهگزارشآمازون،نسخهدیجیتالوبهروزشده
بربادرفته،پرفروشتر�نوپر�ینندهتر�نفیلم
اجارهایآمازوناست.
»بربادرفته«هموارهبهعنواندرخشــندهتر�ن
اثرهالیوودتلقیشدهوبههمینخاطرممكن
اســتهیچكسدرجایگاهویژهاینفیلمتردید
نكردهباشد.
همهماپهنایتصویرورن�هایتندفیلمبرداری
»تكنیكالــر«ایــنفیلمرابــهیادداریــم.ز�بایی
بیپردهوجســورانه»ویوینلــی«بازیگرنقش
»اســكارلت«وج�ابیــتمردانــه»كالركگیبل«
بازیگرنقش»رتباتلر«درذهنهمهحكشده
است.صحنههایرویاروییوجن�لفظیایندو
شــخص�تراهمهبهیاددارندوتصورعمومی
ایناســتكــه»بربــادرفتــه«فیلمیاســتكه
س�نمادوستانهمیشهآنراستایشخواهند
كرد.
»بربادرفتــه«داســتانازبیــنرفتــنشــكوهو
عظمتیافسانهایســتكه»مــارگارتمیچل«
دركتابخودبهز�باییآنرابهتصویركشــیده
اســت.میتــوانگفــتفیلــمتــاحــدزیــادیبه
داســتاناصلیوفاداربــودهوكمتردرآندخل
وتصــرفشــدهاســت.نویســندهتوانــایایــن

داســتان،آنقدرز�بــاآنراتصویركــردهكهقبل
ازدیــدنفیلمهرچهدرذهنمخاطبمجســم
شــدهاســت،بعدازدیــدنفیلمفقــطپررن�تر
میشــودوهمچنینكمتركســیبودهكهپس
ازخوانــدنرمــانفیلــمرابب�نــدوازآنناراضی
باشد.
ازدیگرویژگیهایفیلمایناســتكهبهخوبی
توانســتهآنتصــوریراكــهخواننــدهرمــاناز
شــخص�ت»رتباتلــر«و»اســكارلت«درذهن
ساخته،تقر�باباموفقیتتجسمبخشدواین
یكیازدشوارتر�نكارهادرفراینداقتباسادبی
است.
»بــربــادرفتــه«راازنظرمحتــوامیتــوانبهدو
بخشتقسیمكرد؛قسمتاولكهجن�داخلی
رابهتصویرمیكشدزمانیكهازانتخاباتآبراهام
لینكلنشروعشدوبامارششرمندرآتالنتابه
پایانرســیدوبخشدیگربعدازوقفهاینزدی�
بــهیــ�ر�عقــرنبعــدازآنراپوشــشمیدهد
كــهدرایــنقســمتج�ابیــتروایــیبربادرفتــه
هنوزباقیاســت».بربادرفته«بهتر�نم�مون
داســتانیدربارهجن�داخلــیراداردكهدرمیان
داستانهایدیگرغنیتربهنظرمیرسد.
»اســكارلت«نماینــدهمردمــیاســتكــهبــه
هیچوجهشكســترانمیپ�یرند،بــاآنمبارزه
میكننــدوازدلآنراهــیبــرایپیــروزیپیــدا
میكننــد.مردمــیكهحاضرندبرایرســیدنبه
هــدفخــودهرراهــیراامتحانكننــدوازآماج
تهمتهاوناسزاهایجامعههراسیندارند.
»رت باتلــر« مــردی اســت كــه میدانــد چــه
میخواهــد.برایاوفقــطرتباتلرمهماســت،
هــرچنددرایــنبینگرفتارعشــقزنــیبیقلب
میشودوس�سخویانسانیاشدرعشقبه
فرزندشان»بانی«تبلورپیدامیكند».مالنی«و
»اشــلی«نمایندهمردمیهستندكهنسلشان
منقــرضشــدهاســت.مردمیكــهتنهــارؤیایی
ازآنــانباقــیمانــدهاســت.وداســتانعشــق
»اســكارلت«به»اشــلی«داستانكودكیست
لجبــازكــهچیزیراكــهنبایدمیخواهــدوچون
آنرابهدســتمــیآورددیگرنمیخواهــدآنرا
داشــتهباشد.عشــقاوبه»رت«زمانیبرایش
مشــخصمیشودكهبســیاردیرشدهاستو
ایندرزندگیروزمرهماانســانهابهوفوردیده
میشــود.همیشــهچیزیرازمانیدرمییابیم
كهبرایدركآنبســیاردیراســتو»اسكارلت«
بســیاردیرفهمیدكهاززندگیچهمیخواسته
است.

�را»ه�ی�ا�ر«ب�وا�یم؟!

لذتها گوناگون هســتند؛ که یکی از آنها لذتهای
قطــره چکانــی اســت .در هــر صفحــه یــا هــر فصــل
قطرههایــی از آن را در کامت میریزند .لذتهایی آنی
و تنــد ،گــذرا و موقتی و در لحظه ،مثــل لذت تند یک
فلفــل .لذت کشــدار مثــل پنیرهای پیتــزا .لذتهای
ماندگار مثل بوی عطرهای فرانســوی ...و لذتهایی
که میتوان در آن شنا کرد؛ یک لذت فراتر هم هست.
لذت مح� .مثل ریاضیات مح� .این شــنا کردن
ِ
در لذت نیست ،غرق شدن در لذت است .سپردن،
رهــا کردن .بــدون حرکت دســتها و پاهــا« .جی.کی.
رولینــگ»در تــکتــکشــخصیت پردازی هایش
از نوجوانــان داســتان کاری کــرده کــه هیــچ علمــی
نمیتواند این شــناخت و آگاهی مســتقیم را بدهد.
مخفی داســتان ،تمــام زوایای
«رولینــگ» بــا دوربیــن
ِ
شــخصیت هاینوجوانــشرادرموقعیت هــای
مختلف نشان میدهد .طوری که برای خود نوجوان
هم غافلگیرکننده و بهتآور است...
بخوانیــم تا لذت ببریم .خواندن ،فقــط و فقط برای
لــذت بردن .این چیزی اســت کــه «هری پاتــر» آن را
در اوج بــه خواننــدهاش میدهــد .این رمــان جوری
بــا لــذت و در لذت آغشــته شــده اســت ،طــوری تار
و پــودش را بــا آن بافتهانــد کــه بــه کوچــک و بــزرگ
رحــم نمی کنــد .از خواننــده ی بــی زار و گریــزان از
کتــاب خوانــدن بگیر ،تــا خوانندهی خــورهی کتاب.
از کســی که تا به حال دســتش به کتاب نخورده تا
کســی که کتاب از دستش نمیافتد .من به عنوان
خواننــدهی عام ،من به عنــوان خوانندهی حرفهای
همــهی انــواع و اقســام لذتهــا را از رمانهای هری
پاتــر بردم .چشــیدم ،بلعیــدم .درســت مثل همان
شکالتهای جادویی با طعم همه چیز .هر طعمی
که تو دلت بخواهد .لذت چگونه میتواند همهچیز
را بــه تصــرف خــود درآورد؟ تــا آنجــا پیش بــرود که
بخواهــی تمام خطوط ارتباطی و اتصال را قطع کنی؟
تــا فقط به خطوط بلعنده و مکندهی کتاب متصل
شــوی؟ از هــر چــه غیــر اوســت بریــدم و بــه هر چه
اوســت ،وصل شــدم .نــه ،از عرفان نمینویســم .از
کتــاب میگویــم .از لذت خواندن کتــاب هر چیز که
بخواهد میان تو و خواندن ،ثانیهای فاصله بیندازد
آزاردهنده است« .هری پاترها » طعم لذتی را در جان
و ذهــنات میریزنــد (از خــط شــروع تــا خــط پایــان)
کــه لذیذتریــن لحظههــای زندگــیات در برابرش به
درجهی صفر میرسند .حاال میتوانم بفهمم که چرا
این رمانها در عصر رسانهها و کامپیوتر و اینترنت
کــه همــه گمــان میبردنــد دیگــر عصــر خوانــدن و
کتــاب و نوشــتار (آن هــم ادبیات) به پایان رســیده
چه غوغای عظیم جهانی برپا کرده اســت .طوریکه
حــدود یــک میلیون نوجــوان ،قبــل از چــاپ کتاب
آن را پیشخریــد کردهانــد و میلیونهــا نفــر دیگــر

منتظرنــد .حــاال میفهمم چــرا آن نوجوان میگفت
تا به حال بیســت و پنج بار هــری پاترها را خوانده و
هنــوز هم دوســت دارد که بخوانــد .این حرفهای
یــک نوجوان پر شــور و لذتطلب و ســرگرمیخواه
که در طول عمرش به جز هری پاتر کتابی نخوانده
نیست .کسی به آن اعتراف میکند و مینویسد که
در ادبیــات «مارکــز» را میپســندد و «رومــن گاری» را
حاال اعتراف میکند و به بزرگترها میگوید بیایید پا
بــه پای نوجوانان ،و بیشتــر از آنها و بهتر از آنها
هــری پاترهــا را بخوانیــم و لذت ببریــم .آن هم انواع
و اقســام لذتها را .همه باید «هری پاتر »بخوانند!
«هریپاتــر» فقــط رمــان نوجــوان ،جــوان و کــودک
نیست« .هریپاتر» رمانی است که خواندن آن بر هر
کسی ،از هر صنف و گروه و دستهای الزم ،ضروری و
حیاتی اســت و باید بگویم بزرگترها خیلی بیشــتر
از نوجوانان الزم اســت کــه آن را جز به جز بخوانند.
اول از همه ،مقدمتر از همه ،واجبتر از همه ،پدرها
و مادرهــا باید بخوانند .البته اگر هنوز نخواندهاند.
یــک بــار یــا چندبــار فقــط بــرای خودشــان بخوانند
نــه بــرای هدفــی یــا کاری .نــه بــرای این کــه بفهمند
بایــد مجــوز خواندنش را برای بچههایشــان صادر
کننــد یــا نکنند .فقط بــرای دل خودشــان بخوانند.
بخواننــد تــا طعم لــذت را کشــف کننــد .بخوانند تا
لــذت را بچشــند .بعــد از آن ،بارهــا بخواننــد .هر بار
دقیقتــر ،تیزبینانهتــر ،خردمندانهتــر .تــا ذره ذرهی
آن را بشناســند .تا از نزدیکترین شــکل ممکن با
تکتک شخصیتهای نوجوان آشنا بشوند.
ایــنکتــــــاب هابهتریــنفـــــرصتوبه ت ـ ــرین
امــکان شنــــــاخت مستقیــــــم را بــرای پدرهــا و
مادرهــا فراهــم میکنــد .شــناختی کــه بهتریــن
روانپزشــکان و روانشناســان قادر نیستند که
در اختیار بگذارند« .جی.کی.رولینگ» در تک تک
شــخصیتپردازیهایش از نوجوانــان داســتان،
کاری کرده که هیچ علمی نمیتواند این شناخت
و آگاهــی مســتقیم را بدهد .طوری که بــرای خود
نوجوان هم غافلگیرکننده و بهتآور است .برای
همین اســت کــه انــگار او بــا قلــماش جادوگری
میکنــد« .رولینــگ » اصال به دنبــال تربیت کردن
آنها نیست .در زندگی خصوصی و عمومی آنها
دخالت نمیکند .دنبال عوض کردن ،تغییر دادن
و یاد دادن چیزی بزرگ یا کوچک به آنها نیست.
«رولینگ » نویســنده به جــای اینکه تالش کند
ِ
شخصیتهای نوجوانش را در خودش حل کند
و آنهــا را بــه جایی ببرد و جوری نشــان بدهد که
خودش اراده کرده و خودش دوســت دارد ،تمام
قــدرت و تــوان نویســندگیاش را در اختیــار تــک
تک آنها قرار میدهد تا هر نوجوانی فقط و فقط
خود خودش.
خودش باشدِ .

هیــچ کــس همانگونه که یک مادر اســت ،یک همکار نیســت یــا همانگونه که
یک همســر اســت ،یک دوســت نیســت و ...همه ما بنا به نقش های مختلفی
کــه در اجتمــاع داریــم نقــاب می زنیــم .نقابی بــرای ســرکار ،نقابی برای دوســتان
نقابی برای هم کالســی ها و ...نقاب ها محدوده هایی را مشــخص می کنند که
در رفتار و گفتار ما منعکس می شود .شاید بتوان گفت بدون نقاب نمی توان
زندگی بی چالشــی داشــت و به یک معنا ما با نقاب های خود زندگی در فضاها
و موقعیــت هــای مختلــف را کنتــرل مــی کنیــم .در انتخــاب این نقاب هــا به جز
انتخــاب ما و شــخصیت مــا ،هنجارهای جامعــه ،انتظارات محیط ،عــرف و ...نیز
بســیار دخیل هســتند اما شــاید مهمترین بحث درباره نقاب داشــتن را بتوان
در دو موضوع کالن بررسی کرد :چقدر بر نقاب هایی که می زنیم و تاثیر عوامل
مختلف آگاهی داریم؟ آیا «من» را از نقاب تشخیص می دهیم؟
واقعیــت ایــن اســت کــه زیر تمام نقــاب هایی که هــر روز بر چهره مــی زنیم یک
«مــن» باید وجود داشــته باشــد .این مــن باید آنقدر قدرتمنــد و با حضور ذهن
باشــد کــه اگر جایی نقابــی با اخالقیات و حتی شــخصیت او هماهنــگ نبود آن
را نپذیــرد یــا در نهایــت در صــورت اجبار به پذیرش آن نقــاب ،آن را به جای خود
نپنــدارد .در غیــر ایــن صورت فرد یا بــه جای «من» به مرور «نقاب» را می نشــاند
که چون نقاب در واقع دارای هویت ریشــه داری در وجود فرد نیســت فرد را به
سمت بی هویتی می کشاند و یا چالش های میان «من» و «نقاب» تا جایی باال
می گیرد که من به فردی هنجار شــکن تبدیل می شــود و به مرور به طرد خود
از جامعه مورد نظر می رسد.
در ایــن دنیــا دیوانــگان و کــودکان تنهــا افــرادی هســتند که بی نقاب هســتند.
کــودکان بــه مــرور انتخاب می کنند که برای اجتماعی شــدن به نقــاب هایی نیاز
دارنــد امــا اگــر این نقاب ها پیش از شــکل گیــری «من» بر صورت فرد بنشــیند
و یــا بــه انکار با «من» برخیزد آن وقت اســت که خســرانی جبران ناشــدنی دارد؛
مــا بایــد هر روز و همیشــه محیط هایی و ســاعت هــای مهمی از زندگی داشــته
باشــیم کــه نقــاب از چهــره برداریم و خودمان باشــیم وگرنه هــر روز بر الیه های
این نقاب می افزاییم.
بــی هویتــی در جامعه امروز و با توجــه به آنکه امکاناتش هر روز بیشــتر پنهان
شــدن پشــت نقاب را تشویق می کند ،یکی از آســیب های جدی دنیای مجازی
اســت .حتمــا افــراد بدون نام و چهــره را در فضای مجازی دیده ایــد یا افرادی که
بــا تصویر و اســمی جعلی در این فضا ســیر می کنند .گاه مــا چنان به باور نقاب
خود می رســیم که «من» را به حاشــیه ای در متروکه وجود خود می فرستیم .در
چنیــن روزگاری هیــچ راه رســتگاری وجود نــدارد جز اینکه ارزش هــای خود را که
عامل مهم ساختن «من» هستند را بشناسیم و از یاد نبریم.

�امهای�ا��ا�ه
از دخت�یدر �ه��ا�ار
بسم ّ
المعط ٌر الحبیب
ُ
ُ
فراق
تصدقت گردم ،دردت به جانم ،من که مردم و زنده شــدم تا کاغذتان برســد ،این ِ
ُ
ُ
ُ
ُ
کار خانه و طب� و رفــت و روب و وردار و بگذار
الکــردار هم مصیبتی شــده .زن جماعت را ِ
نکشــد ،همیــن بیهمدمــی و فــراق میکشــد .مرقــوم فرمــوده بودید به حبــس گرفتار
بودید ،در دلمان انار پاره شد .پری ُدخت تو را بمیرد که َمردش اسیر امنیهچیها بوده و
او بیخبر ،در اتاق شانه نقره به زلف میکشیده.
حی الیموت سرشاهد است که حال و احوال دل ما هم کم از غرفه حبس شما نبوده.
اوضاع مملکت خوب نیست؛ کوچه به کوچه مشروطهچی چنان نارنجهایی چروك و از
شــاخه جدا بر اشــجار و الوار در شهر آویزانند ُو جواب آزادیخواهی ،داغ و درفش است
ُو تبعیــد و چــوب و فلك .دلمان این روزها به همین شیشــه عطری خوش اســت که از
فرنگ مرسول داشته ُ
اید شب به شب بر گیس میمالیم.
ســیدمحمود جــان ،مادیــان یاغــی و طغیانگــری شــدهام کــه نــه شــالق و تــوپ و تشــر
آقاجانمــان راممان میکند و نه قند و نوازش بیگم باجی .عرق همــه را درآوردهام و رکاب
نمیدهــم ،بمانــد که عرق خودم هــم درآمده .میدانید َســیدجان ،زن جماعت بلوغاتی
ُ
دل بیصاحاب ،زود
که شــد ،دلش باید به یكجا قرص باشــد ،صاحاب داشــته با ْشــدِ ،
ن�کش میشود ،چروك میشود ،بوی نا میگیرد ،بید میزند .دل ابریشم است.
ُ
نــه دســت و دلــم بــه دارچیننویســی روی حلــوا و شــلهزرد مــیرود ،نه شــوق وســمه ُو
دیروز روز بیگم باجی ،ابروهایمان را گفت پاچه ُبز .حق هم
ســرخاب ُو ســفیدآب داریم.
ِ
ُ
دارد ،وقتی که آنکه باید باشــد و نیســت ،چه فرق دارد پاچه بز باالی چشــممان باشد یا
قیطان زر.
ُدم موش و
ِ
ُ
بــه قــول آقاجانمــان؛ دیــده را فایــده آن اســت که دلبر بیند .شــما که نیســتید و خمره
ســکنجبین قزوینــی کــه باب میلتــان بــود بمانــد در زیرزمین مطبــ� و زهرماری نشــود
ّ
چلهها بر او گذشته ،بر دل ما نیز .عمرم روی عمرتان آقا سید ،به ّ
جدتان که
کارخداست.
ُ
قصد جســارت و غر زدن ندارم ولی به وا� بس اســت ،به گمانم آنقدری که در فالکوته
طب پاریس طبابت آموختهاید که به عالج بیماری فراق حاذق شده باشید ،بس کنید،
به تهران مراجعت فرمایید ُو به داد دل ما برسید ،تیمارش کنید ُو بعد دوباره برگردید.
دلخوشــکنك ما همین مراســالت بــود که ّ
مدتی تأخیر افتاد ُو شیشــه عطــری که رو به
اتمام است .زن را که که میگویند ناقصالعقل است ،درست هم هست؛ عقل داشتیم
ُ
که پیرهنتان را روی بالش نمیکشــیدیم ُو گره از زلف وا کنیم ُو بر آن بخســبیم .شــما
َّ َ
ُ
که َمردید ،شــما که عقلتان اتم ُو اکمل اســت ،شــما که فرنگ دیدهاید و درس طبابت
خواندهاید ،مرسوله مرقوم دارید و بفرمایید این ضعیفه ناقصالعقل چه کند.
تصدقت پری ُدخت
بوسه به پیوست است

O U R

7

6

F A M I L Y

شهریور  ،1399سال اول  16 ،صفحــه

��ز��م را در
ح�اب ��شهای ��ه �میدارم
��تو�و با �یلو�ر ذا���ان
س��رست ا�وس�ستم هل��ن� �اخر

باهركسیكهزیادی
بیایدرویگلیممنبایستدو
واردحریمخصوصیمنشودمشكل
دارم.كسیكهاینموضوعرامیداند
ولیدرزندگیامدخالتمیكندواقعًا
رویمخماست.

خودتانرامعرفیمیكنید؟
نیلوفر ذاکریان هستم و در 18خرداد سال13۶5به دنیا آمدهام .تك فرزند
خانواده هستم و ازدواج کردهام.
چندسالاستكهازدواجكردهاید؟
فروردین امسال 11سال شد .من در سن  23سالگی ازدواج کردم.
عاشقشدید؟
بله.
ماجرایشراتعریفمیكنید؟
من با همسرم در «یاهو مسنجر» آشنا شدم .آن موقع «یاهو مسنجر»
چــت رومهــای خاص داشــت و آنجا با همدیگر آشــنا شــدیم .دو ســال
دوســت بودیــم و بعــد ازدواج کردیــم .ســه ،چهار مــاه اول در حــد شــعر
نوشــتن بود .ایشــان شعر مینوشــت و من که تخصص نداشتم فقط
میخندیدم و از شعرها لذت میبردم .بعد ارتباط ما تلفنی شد.
یاهومسنجرعكسهمداشت؟
آن موقــع سیســتمها دوربیــن هــم نداشــت .ما شــشماه بــا همدیگر
ً
آشنا شده بودیم ولی همدیگر را ندیده بودیم .تقریبا پس از ششماه
همدیگر را دیدیم.
وقتیایشانرادیدیدچهحسیداشتید؟
ما قرار گذاشتیم که برویم یك جایی همدیگر را ببینیم .قبل از دیدنش
میترسیدم ازش خوشم نیاید .خیلی هیجان داشتم چون شخصیتش
رو دوست داشتم اما نمیدونستم چه شکلیه.
خانوادهتاننمیترسیدندكهدخترشانبرودبایكآدمناشناخته
قراربگ�ارد؟
ً
نمیترسیدند .حداقل در ظاهر نشان نمیدادند که میترسند .اوال اینکه
چگونگی آشنایی ما را نمیدانستند و من فقط گفته بودم که با یك نفر
دوست هستم .هنوز که هنوز است کسی نمیداند ما چطور با همدیگر
آشنا شدیم .هم مادر و هم پدرم ،آدمهایی هستند که به من اطمینان

داشتند .من هم سعی کردهام که هیچوقت به این اعتماد خدشه وارد
نکنــم .تمــام اتفاقاتی که در زندگــی من میافتاد با اطالع خانــوادهام بود.
من این حرفی که اآلن میگویند مادر و پدرها با بچهها دوست هستند
را قبول ندارم .دوســتی آنطور بود که مادر و پدرها به فرزندشــان اعتماد
داشــتند .ســبك مادرم اینطور بود و اجازه آزمون و خطا را به من میداد.
اگر اشــتباه میکردم باید پای آن میایســتادم .این مسأله یك جورهایی
به من جسارت میداد که سعی کن درست باشد و اگر درست نبود هم
چیزی را از دست ندادهای.
روزیكهقرارگ�اشــتیدچهفانتزیهاییداشــتید؟فكرمیكردید
طرفچهشكلیباشد؟
در ذهنــم تصویــر یــك آدم قــد بلنــد و درشــت بود .نــه از ایــن مدلهای
سوســولی خوشــم میآمد و نه از آدمهای شســته رفته .نخستین باری
ً
کــه ایشــان را دیــدم تعجب کــردم .انــگار آن جاذبه اثــر کرده بــود و واقعا
ایــن اتفــاق افتاد .همســرم یــك آدم قد بلند هیکلــی و چهار شــانه بود.
تمــام آن چیزهایــی کــه در ذهنم بود را داشــت .وقتــی که با هم صحبت
کردیم فهمیدم او همچنین فانتزیای داشته است .میگفت من فکر
میکردم اگر ببینمت با یك آدم پر آرایش و عجیب مواجه میشوم .چون
تــك دختر بودی و در شهرســتان هــم درس میخوانــدی ،فکر میکردم
با چنین شــخصی روبهرو شــوم .میگفت فکر میکردم اگر با این شرایط
ببینمــت و با آن چیزهایی که از تو تصور میکردم مطابق نباشــی ،چطور
باید با خودم کنار بیایم؟ قبولت کنم یا نه؟ من نه اهل آرایش زیاد بودم و
نه اهل گشتن با تی� غیرمعمول .وقتی همدیگر را دیدیم برای همدیگر
کامالقابلقبولبودیم.
نخستینبارچهزمانیپیشنهادازدواجمطرحشد؟
اواخر ســال اول بود که مطمئن شــدیم میخواهیم همدیگر را ببینیم.
قبل از اینکه همدیگر را ببینیم او ســهماه غیب شــد .به من گفت بین
ما دارد یك حس وابســتگی ایجاد میشــود و من نمیخواهم بیشــتر از

این ارتباط داشــته باشــیم .از اول هم قرار بود که ما به همدیگر وابسته
نشــویم .پس از ســهماه دوباره تماس گرفت و گفت من هر چقدر فکر
کردم ،دیدم نمیتوانم با شخص دیگری کنار بیایم.
ایشانچندسالشانبود؟
وقتی با همدیگر آشنا شدیم ،من 21سالم بود و بابك 24سال .یك سال
و نیم بعد ازدواج کردیم.
هیچكسباازدواجشمامخالفتنكرد؟
بهصورت بســیار اتفاقی هم خاله من با مادر ایشــان همکالســی بود و
ً
هم خاله ایشــان بــا مادر من .آنها کامال همدیگر را میشــناختند .یعنی
ً
مجلس خواستگاری ما اصال خواستگاری نبود ،بلکه هر کسی داشت با
یك نفر دیگر که از قبل او را میشناخت صحبت میکرد.
چراتابهحالبچهدارنشدهاید؟
ً
همســرم بچه دوســت دارد ولــی من دلــم نمیخواهد .اوایــل اصال دلم
نمیخواســت بچهدار شوم و اآلن هم شرایط طوری است که نمیشود.
یك مشکل بزرگی که دارم این است که نسبت به همسرم و حتی پدر و
مادرم آدم حسودی هستم و تحمل نفر دوم را ندارم!
حتیاگربچهتانباشد؟
نمیدانم .فکر میکنم ندارم ولی شاید بچهام فرق کند .برخالف همسرم
کــه خیلــی بــه بچهدار شــدن فکر میکنــد ،مــن هیچوقت جــدی به این
موضوع فکر نکردهام.
وقتــیبــهنیلوفرمــادرفكــرمیكنیدچــهچیزهاییبــهذهنتان
میآید؟
شاید شبیه شیوه تربیت مادر خودم شوم .آدمی که هم دوست بود و
هم حرفهای تو را گوش میکرد .هم به موقع راهنماییات میکرد و هم
اجازه خطا کردن میداد ،درحالیکه میدانستی همیشه مراقبت است.
همیشه مطمئن بودی یك نفر وجود دارد که ریز به ریز کارهای تو را چك
میکند ولی هیچوقت نمیگوید که چرا این کار را انجام دادی؟ این همان
چیــزی اســت که به من کمك کرد زود مســتقل شــوم .از وقتــی که یادم
میآید مادرم همیشــه ســرکار بود .پــدرم نظامی بود و یك شــغل خاص
داشــت .اینکــه هر دوی آنهــا اجازه خطا کــردن را به مــن میدادند خیلی
خوب بود .شــاید اگر من هم روزی بچه داشــته باشــم اجــازه بدهم وارد
واقعیــت زندگی شــود .یعنــی او را در یك حباب شیشــهای نگه ندارم که
تا وقتی یك تلنگر به او خورد همه رویاها و آرزوهایش به هم بخورد .من
خــودم در واقعیت زندگی میکنم .بــرای آیندهام برنامهریزی میکنم ولی
ســعی میکنم در آینده زندگی نکنم .گاهی به گذشــته میروم که ببینم
چه اتفاقهایی افتاده است ولی یك مدت است که دارم تمرین میکنم
تا در گذشــته نباشــم .من که نمیتوانم گذشتهام را تغییر بدهم .گمان
کنم به بچه احتمالی که در آینده داشــته باشــم همین اجازه را بدهم که
خودشتصمیمبگیرد.
وقتیبهگ�شتهنگاهمیكنیدچهحسیپیدامیكنید؟بهخودتان
میگوییدكاشطوردیگریرفتارمیكردیم؟یاازمرورگ�شــتهحس
خوبیپیدامیكنید؟
من با گذشتهام مشکلی ندارم .حداقل اینکه حس بدی پیدا نمیکنم.
نمیگویم از همهچیز گذشــته هیجانزده میشــوم ،بلکه در بســیاری از
جاها اشــتباه کردم ولی حس بدی ندارم .از نیلوفری که اآلن اینجاســت
راضی هستم .شاید اگر یك سری کارها را انجام میدادم مسیر زندگیام
عوض میشد ولی اآلن از گذشتهام راضی هستم.
آیاپیشآمدهكنترلحسادتتانیكجاهاییازدستتاندربرود
وتبدیلبهیكخصلتآزاردهندهزنانهشود؟
هیچوقت چنین شــخصیتی نداشــتهام .اینکه میگویم حسود هستم
بهخاطــر ایــن اســت کــه نمیخواهــم آدمهــای مورد عالقــهام را با کســی
شــریك شــوم ولــی به یــك چیزهایــی اعتقــاد دارم .اینکــه اگر قرار باشــد
خطایــی در زندگــی اتفاق بیفتد دو طرفه اســت .تا مــن خطایی نکنم ،او
خطا نمیکند .اگر روزی او خطا کرد باید بپذیرد که ممکن است من هم
این کار را انجام بدهم .نمیگویم صد درصد به او اعتماد دارم چون همه
آدمها جایزالخطا هســتند .هیچوقت حس حســادت بــرای من تبدیل
به این نشــده که یك نفر بیاید کنار همســرم بایســتد و من بگویم چرا
ایستاد؟ تا اآلن گوشی همراه همسرم را چك نکردهام و او هم همینطور
است .من اعتقاد دارم که آدمها باید یك حریمی برای خودشان داشته
باشند .در آن حریم هر کاری که دلت میخواهد را میتوانی انجام بدهی.
دركارچطور؟
در کار جــای حســادت وجــود نــدارد .ممکــن اســت گفتــه باشــم دلــم

میخواهد جای فالنی باشم ولی این حسودی نیست .بهخودم میگویم
ً
حواســت باشــد فالنــی اگر جایگاه بهتــری پیدا کــرده حتما تــالش کرده
ً
ً
است یا اصال واقعبین باشیم ،حتما پارتی پیدا کرده است .تو هم بگرد
راهش را پیدا کن تا جایگاه بهتری داشته باشی.
فكرمیكنیداگردریكخانوادهپرجمعیتبزرگمیشدید...
خدا یکی ،مامان یکی ،بابا یکی و نیلوفر هم یکی .مادرم میگوید همیشه
در بچگی وقتی به تو میگفتند به مامان و بابایت بگو یك خواهر یا بردار
برای تو بیاورند ،این را میگفتی!
واقعًاهیچوقتدوستنداشتیدخواهریابرادرداشتهباشید؟
از این وضعیت راضی هستم.
یعنیهیچوقتنشدهكهدلتن�شویدوبخواهیدخواهرانهدرد
دلكنید؟
مــن پنــج خاله دارم که برای من خیلی بیشــتر از خاله هســتند .با یکی از
دختــر خالههایــم اختالف ســنی کمــی دارم و همیشــه نزدیــك همدیگر
ً
زندگــی کردهایــم .واقعــا نمیدانــم با یــك خواهر بایــد چگونه رفتــار کنم
ولــی دختــر خالههایم برای من جایگاه خاصی دارنــد و طور دیگری آنها را
دوســت دارم .هیچوقت فکر نکردهام که دختر یك آدم دیگری هستند
چــون ما همیشــه نزدیــك همدیگر زندگــی کردهایم .جمــع خانوادگی ما
خیلــی با هم اســت .مــا اینطور نیســتیم که تا خالــه یا دایــی دعوتمان
نکنــد بــه خانه آنهــا نرویم .مــن هیچوقت جــای خالــی خواهر یا بــرادر را
حس نکردم .اگر دعوایی بوده با دختر خالهام دعوا میکردم .اگر دلتنگی
داشتیم به همدیگر میگفتیم .قبل از اینکه همه بفهمند من با بابك
دوســت هستم ،دختر خالهام میدانســت .هیچوقت احساس نکردم
که نیاز دارم یك خواهر یا برادر داشته باشم.
درزندگیچهكسیبیشترازهمهرویم�شمااست؟!
مــن بــا هر کســی کــه زیــادی بیایــد روی گلیــم مــن بایســتد و وارد حریم
خصوصی من شــود مشــکل دارم و همه این را میدانند .کســی که این
ً
موضــوع را میدانــد ولــی میآید دخالــت میکند واقعا روی مخم اســت.
متأسفانه من آدمی نیستم که آن لحظه بسیار مودب و مهربان بگویم
ً
لطفــا دخالت نکنید .یکی از چیزهایی که مامانم از بچگی بهم میگفت
این بود که اگر از یك نفر خوشت نمیآید الزم نیست که توی چشمان او
نگاه کنی و یك جوری به او بفهمانی که از او خوشت نمیآید.
فرضكنیدازمنخوشتاننمیآیدومنرویم�تانهستم،چه
برخوردیبامنمیكنید؟
اگر جوری با شــما به مشــکل خورده باشــم که حس کنم نمیتوانم آن
مشکل را حل کنم ،در بهترین حالت نادیدهتان میگیرم .یعنی از کنارتان
رد میشوم و انگار نه انگار شما کنار من وجود خارجی دارید.
بزرگتر�نترسزندگیتانچیست؟
از دســت دادن پــدر ،مــادر و همســرم ..میدانــم ایــن واقعیــت زندگــی
است وهیچکس برای همیشه در این دنیا نمانده ولی این ترس بزرگی
اســت .حتی وقتی به این مســئله فکر میکنم هم استرس میگیرم .به
همینخاطر ترجیح میدهم به آن فکر نکنم و سریع از روی آن بگذرم.
خوشــایندتر�نویژگــییانقطــهقوتیكهدرزندگیبــهآنافتخار
میكنیدچیست؟
هیچوقــت بــه این موضوع فکــر نکرده بــودم .بزرگتریــن نقطه ضعفم
عجــول بودنم اســت .کافی اســت یك نفر به من بگویــد میخواهم یك
چیــزی را بــه تو بگویــم ،میمیــرم .نقطه قوتم شــاید مســئولیت پذیری
من باشــد ،اگر انجام چیزی را بپذیرم در حد توانم کامل و با دقت انجام
میدهم.
رازنگهدارهستید؟
بله .چیزی که قرار باشد نگویم را نمیگویم ولی اگر چیزی من را هیجان
زده کند باید آن را به همه کسانی که من را میشناسند بگویم.
اگریكچیزیبرایشــماهیجانانگیزباشــدودرعینحالرازهم
باشدچهكارمیكنید؟
به سختی نگهش میدارم و به کسی نمیگویم.
اولینباریكهتنبیهشدیدرایادتانمیآید؟
من هیچوقت تنبیه جدی نداشتم .بچه بسیار آرامی بودم.
اهلشیطنتنبودید؟
تا جایی که خودم را به یاد دارم بســیار آرام بودم .تا پایان دبیرســتان جزو
کســانی بــودم که انضباطــم 20بود .شــاید بزرگترین خالفم خــوردن یك
چیزی در کالس بود .وقتی بقیه درباره دوران بچگی من تعریف میکنند،
متوجه میشوم بچه بیدردسری بودهام .فکر نمیکنم تنبیه خاصی هم

شده باشم.
ازاینكهمادرتانهمیشهسركاربودچهحسیداشتید؟
همیشه ناراحت بودم.
هیچوقتســعینكردیــدناراحتیتانازاینموضوعرابهایشــان
بگویید؟
نــه نمیگفتــم .مــن تــا چنــد ســال پیــش بســیاری از حرفهایــم را نگــه
ً
میداشــتم و ســعی میکــردم نگویم .فکر میکــردم مثال اگــر بگویم قرار
اســت چه اتفاقــی بیفتد؟ عــادت داشــتم حرفهایی که نمیخواســتم
بگویم را برای خودم بنویسم .نخستین بار وقتی پدرم یکی از نوشتههای
مــن را دیــد ،هــم برایــش عجیــب بود و هــم اینکــه نمیخواســت من و
مامانم را ناراحت کند .در آن متن برای مادرم نوشته بودم که هیچوقت
نیستی و تو را نمیبینیم .پدرم وقتی آن را خواند کنارم نشست و گفت
کهاشتباهمیکنم.
ناراحتنشدید؟
آن موقع بچه بودم .اول یا دوم راهنمایی .مادرم عاشق کارش بود .تصور
من این بود که اولویت اصلی مادرم کار اســت .وقتی خودم هم شــاغل
شدم حس کردم مسئولیت یك چیز است و خانواده هم یك چیز دیگر.
قرار نیست این دو جای همدیگر را بگیرند .آدمها به نسبت حقوقی که
میگیرند موظف هســتند یك ســری کارها را انجام بدهنــد و خب گاهی
وقتها زمانی بیشتر از ساعت مشخص کاری نیاز دارد.
بهنظرشمااولویتباخانوادهاستیاكار؟
هنوز هم نمیدانم .شاید یکی از دالیلی که دلم نمیخواهد بچه داشته
باشم همین باشد .دلم نمیخواهد از کار بیرون بیایم.
كارچــهچیــزیبــهشــمامیدهــدكــهجایگاهیبــهاینپــررنگی
برایشمادارد؟
موقعیت و شعور اجتماعی .من حس میکنم آدمی که در خانه میماند
پس از مدتی فسیل میشود .هر چقدر هم بگویید که کالس میرود و
بــا آدمهــای دیگر ارتباط دارد ولی بهنظرم او در واقعیت جامعه نیســت.
مــن از اینکــه میتوانــم خــودم را همه جا معرفــی کنم خوشــم میآید .از
نیلوفــری که در جامعه اســت خوشــم میآید نه از نیلوفری کــه در خانه
مینشیند و دوست دارد یك نفر دیگر برای او پول بیاورد .من دوست
دارم مستقل باشم و مستقل بودن با سر کار رفتن اتفاق میافتد .وقتی
مستقل هستی ،میتوانی برای خودت تصمیم بگیری .ممکن است از
نظر احساسی وابسته شوی ولی به موقع آنقدر تجربه داری که بتوانی
زندگیات را پیش ببری.
دردانشگاهچهرشتهایخواندید؟
رشتهام زیست شناسی بود ولی بعد  MBAخواندم.
اینجاكارتانچیست؟
مــن مدیــر دفتــر اکوسیســتم هســتم .واســطهای بیــن شــرکتها و
هلدینــگ .یك نظمدهی به همــه ارتباطها و تعاملهایی که قرار اســت
اتفاق بیفتد میدهم .کار من ایجاد یك ساختار است.
شبیهپدرتانهستیدیامادرتان؟
ترکیبی از هر دو .یك جاهایی شبیه مادرم هستم و یك جاهایی
ً
کامال شبیه پدرم .عجول بودنم شبیه مادرم است.
عجــولبــودنباعــ �نم یشــودكــ هیــ ككاریرا
همینطوریازسربازكنیدوتحویلبدهید؟
عجــول هســتم ولــی از اینکــه بعــد از انجــام یــك کاری یك
نفــر به من بگویــد چرا ایــن کار را اینطور انجــام دادی هم
اســترسمی گیــرم،به خاطــر همیــنهیــچ
وقت کاری را همینطوری انجام نمیدهم.
منتظــر بــودن را خیلــی دوســت نــدارم.
یکــی از مشــکالت همســرم بــا مــن
همیناست.هیچوقتیادمنمیآید
گذاشته باشم من را سوپرایز کند.
دستپختشماچطوراست؟
عالی.
هیچوقــتپیــشنیامــدهاین
عجــولبودنتــاندرپخــتغــ�ا
همتأثیرداشتهباشد؟مثًالیك
غ�اییهنــوزجانیفتادهباشــد
ولیآنرابخورید؟
خیــر چــون مــن یــك همســر شــکمو و
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بســیار سختپســند در غذا دارم .خودم نیز عاشــق درســت کردن غذا
و کیك هســتم .البته زیاد آشپزی نمیکنم .شــاید هفتهای یکی دو بار و
وقتهایی که مهمان داریم آشپزی کنم.
بهتر�نغ�اییكهدرستمیكنیدچهغ�اییاست؟
من دو تا غذا دارم که به قول همسرم امضای نیلوفر پای آنها وجود دارد؛
یکی قیمه است و دیگری عدس پلو .ما شمالی هستیم و عدس پلوی
ما با مدل تهرانیها کمی فرق دارد .ما موادی که در عدس پلو میریزیم
مخلوط شده است.
گوشتهمدارد؟
ً
حتما گوشت دارد .من زندگیام بدون گوشت اصال نمیگذرد.
اهلورزشكردنهستید؟
اگر تنبلی نکنم ،بله .چهار ،پنج سال بهصورت پیوسته باشگاه میرفتم
ولــی از وقتــی بــه اینجا آمدهام ورزش را بوســیده و کنار گذاشــتهام .فقط
گاهی خودم در خانه ورزش میکنم.
دوستداریدچهچیزیراتجربهكنیدكهتا�نونتجربهنكردهاید؟
گشتن دوردنیا را دوست دارم.
ا�نچندوقتیكبارسفرمیكنید؟
سالی یکی ،دو بار سفر میکنم.
اولینجاییكهدوستداریدبرویدكجاست؟
با وجود اینکه خیلی میترســم ولی آفریقا را دوســت دارم .ســبك زندگی
آنها را دوست دارم و دلم میخواهد آنها را ببینم.
اهلریسككردنهستید؟
زیاد نه .کمی محافظهکار هستم .بستگی به شرایطم دارد .آدمی هستم
کــه ثابــت نگه داشــتن یــك وضعیــت را دوســت دارم .از اینکه خــودم را
ً
در یــك شــرایطی بگــذارم کــه نمیدانم بعــدا چه اتفاقی میافتد خوشــم
نمیآید.
اگرقراربودبازیگرشوید،دوستداشتیدجایكدامبازیگرباشید
وكدامنقشرابازیكنید؟
ً
سؤال سختی است .واقعا نمیدانم.
هیچوقتدوستنداشتیدبازیگرشوید؟
خیر .از زیاد دیده شدن خوشم نمیآید.
اینمسألهباتكبودنشمام�ایرتندارد؟
دیگــران در برخــورد نخســت بــا من احســاس میکنند من آدم خشــك
و جــدی هســتم که نمیشــود با او ارتبــاط برقرار کــرد .بودن کنــار بقیه را
دوست دارم ولی اینکه تبدیل به کسی شوم که او را به انگشت نشان
میدهند برایم خوشایند نیست .شاید چون تك هستم خیلی عالقهای
به جلب توجه ندارم.
اگردربحرانقراربگیریدچهكارمیكنید؟
اگــر ســه ،چهار ســال پیش بــود آنقــدر فکر میکــردم و بهخودم فشــار
ً
میآورم که بعدا یك اتفاقی برای خودم میافتاد ولی بعد از یك تجربهای
که داشتم اآلن میگویم بگذار ببینیم چه اتفاقی میافتد.
كاریكهوقتیبهآنفكرمیكنیدحسخوبیبهشــمامیدهد
چیست؟
من خودم مادر نیســتم ولی حدود شــش ســال اســت که با
همسرم به یك دختر گل کمك میکنم .اوایل فقط من این
کار را میکردم ولی بعد همسرم کنجکاو شد و او هم این کار
را انجام داد .فکر میکنم این یکی از معدود اتفاقات زندگیام
اســت کــه خیلــی آن را دوســت دارم .هر چند تا به حــال با او
ارتباطمستقیمینداشتهام.
اینحسخوبهیچوقتباع�نشدهكهبخواهید
یكبچهایرابهفرزندیبپ�یرید؟
هیچوقت این کار را دوست نداشتهام.
اگــردرجبــراینموضــوعقرار
بگیریدچطور؟
فکــر نمیکنم این کار را انجام
بدهم .دوســت ندارم او را بیاورم
تا مســتقیم در کنار خودم باشد ولی
دورادور حمایــت میکنم .شــاید یکی
از دالیلی که دوست نداشتم آن دختر
را ببینــم نیز همین بوده اســت .دوســت
نــدارم کــه حســی بیشــتر از همیــار و همــراه
بودن برای او پیدا کنم.
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امیر حسین فاخر | خانه فاخر ما :پر شور و نشاط ،دوستانه و صمیمی
ســت و حال خوش و دلنوازی را انتقال میدهد در واقع میتوان گفت
نقطه زرینش نشاط و صمیمیت است

خوگر ،یکمین سالگرد انتشار خبرنامه خانه فاخر ما را به همه اعضای
هلدینــگ فاخــر به خصــوص دســت انــدرکاران ایــن نشــریه دوســت
داشتنی تبریك میگوید.
نزدیك ربع قرن از پخش ســریال خانه ســبز میگذرد اما همچنان حال
خــوش آن ،در خاطــر بینندگان باقی مانده .خانه ســبزی که "خانوادگی
بودن" را معنا کرد؛ بدون اغراق و کامال خودمانی.
خانــه ســبز پــس از آن اســتعارهای شــد بــرای هــر خانــهای کــه درون
دیوارهایــش عشــق و معرفت و همراهی جاری اســت و خانوادهای که
قدر هم را میدانند و در سختی و خوشی کنار هم هستند.
گاهی خانه بزرگتر از یك چهار دیواری اســت و خانواده افرادش بیش
از شــمارش انگشــتان یــك دســت .همانطور کــه "خانه فاخر مــا" دهها
بلکــه صدهــا چهــار دیــواری دارد و خانــوادهاش چند هزار نفره اســت.
خانــوادهای کــه روح و قلبــش ســبز اســت و تــك تــك افــرادش ارزش
روشــن نگــه داشــتن چراغ خانــه را میدانند و برای گرم نگه داشــتنش
دوشــادوش هــم پــای کار ایســتادهاند .قرارشــان در همیــن دویــدن و
بیقراریشــان در روزی اســت که ســاکن باشــند .آب روانند و دوســت
دارند جلوه انعکاس تالششان را ببینند.
میخواهند از احوال هم با خبر و قدردان تالش دیگر اعضای خانواده
باشــند .میخواهند دوســت و رازدار هم باشند .از همدیگر یاد بگیرند
و بگردنــد دنبال کســی که بــه او یاد بدهنــد .میخواهند دســتگیر هم
باشند تا پا بگیرند..
بلــه .خانــه ســبز مــا" ،خانــه فاخــر ما"ســت .در تولــد یــك ســالگیاش،
خوشــحالیم کــه تــالش صادقانــه مــان بــرای رســیدن بــه آرزوهایمــان
را جشــن میگیریــم و حــاال دورهــم نشســتهایم بــه ورق زدن آلبومــی
خانوادگــی و لــذت بــردن از تماشــای بــرگ بــرگ آن .بــه امیــد پر شــدن
برگهای دیگر این آلبوم خاطرات با آرزوهایی که در سر داریم.

طنــاز جابریــان | این نشــریه بهترین ایــده و نظر بود
بــرای اینکــه بــا همکارانمان بیشــتر آشــنا شــویم .از
مصاحبههــا لذت بردم ،از مطالــب خوب و از صفحه
آرایــی مصاحبــه ی خــودم خیلی بیشــتر راضــی بودم
چــون خــاص و یونیك بــود (میکیهای رنگــی رنگی)
و ذوق مرگ طور شــدم مرســی کــه همچین فضایی
در اختیار ما گذاشــتید .خانه ی فاخر ما تولدت کلی
مبارك 🎂🎂

ســحر اســالمی | یکــی از زیباترین رویدادهای ســال
 139٨مشــاهده نخســتین خبرنامــه خانــه فاخر ما
بود.
یك ساله شدنش مبارك.

شبیه آفتاب مرداد و از جنس گرمای تابستان؛ آغاز دلمشغولیها و انگیزه قدم های بلند .با تصویر یک نامه رسیده از دورترین راه ممکن ،دل و دست کنار
هم گذاشتیم ،نفسهایمان و راز دلمان «فاخر» شد .نفر به نفر،گروه به گروه به هم گره خوردیم و لحظه هایمان یک رنگ و یک نفس شد .امروز سه سالگی
«هلدینگ فاخر» را پشت سر می گذاریم و چشم هایمان برق می زند از یک سالگی «خانه فاخرما» .خانه فاخر ما از سینما و ادبیات،کتاب و اخبار تا روزمرگیهای
تکتک ما بود و هست .خانوادهای که کنار هم ساختیم و فرصتی برای گ�وگفتهای صمیمی از تجربهها و دلبستگیها و حتی دلتنگیها .پای درد و دلهای
هم نشستیم،کاسه صبرمان لبریز نشد .گاهی شانهای شدیم برای دردهای هم و زمان دیگر شادیهایمان را فریاد کشیدیم .برای هر کلمه و هر جمله و هر
تصویرش برنامهریزی کردیم تا صدایی باشد برای پر کردن سکوتهای تک تک شما .حاال به احترام لحظههایی که با هم تقسیم کردیم ،سر بلند میکنیم و به
مهر بیدری� و همراهی شما لبخند میزنیم و قاطعانه به روبرو خیره میشویم ،چرا که
استقبال روزها و ماههای پیش رو بیشتر تالش میکنیم .محبوبانه به ِ
دستمان پر از ایده ها و دلمان گرم است به همراهی شما در راهی که پیش روست.
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شقایق محمودی | یك سال همراهی و جستوجوی
اینکــه ایــن بــار چــه خبرهــای جدیــدی چــاپ شــده در
خبرنامــه خانــه فاخر ما بــرای من بســیار هیجان انگیز
بــود و جذابیــت بیشــتر زمانــی بــود که با شــخصیت و
روحیــه آدمهــای اطرافم بیشــتر آشــنا میشــدم .گاهی
مطالــب روانشناســی آن را کــه بــا خــودم میســنجیدم
و برایــم چالــش جدیــدی بــود و همچنیــن آشــنایی
بــا فیلمهــا و کتابهایــی کــه گاهــی اسمشــان را هــم
نشنیده بودم برایم جالب بود ❤

یکــی از برنامــه هــای فرهنگــی در هلدینــگ فاخــر کــه مــورد اســتقبال اعضا قــرار گرفــت نمایش
فیلم های مهم تاری� ســینما بود .با هم مرور کوتاهی از فیلم های اکران شــده در ســال گذشته
خواهیم داشت.
فیلــم "کشــتن مــر غ مقلد"تاری� موجــز دورهای در تاری� آمریکاســت که هنــوز در امیدها و عواطف
مردم ،آمریکا مهربانتر ،نرمتر و ســادهتر بود .فیلم هنوز هم محبوب بســیاری از مردم آمریکاســت
ً
و اخیرا در یك نظرخواهی اینترنتی درباره محبوبترین فیلمهای سینمایی تاری� مقام سی و پنجم را
احراز کرد .گرچه معنای این قبیل نظرخواهیها سؤال برانگیز است ،اما واقعیت این است که این
فیلم و رمان هارپرلی که فیلم بر اســاس آن ســاخته شــده تحسین کنندگان زیادی دارند در شیوه
نگارش و اثرگذاری زیبای کتاب شکی نیست ،اما مهم این است که ما آن را ،نه به عنوان شاهدی بر وقایع امروز و دیروز ،بلکه به عنوان
شاهدی بر نحوه تفکرمان درباره آن وقایع به کار بریم .رمان ،بر محور سه شخصیت کودك در حال رشد ،به خصوص دختر پسرنمایی به
نام اسکات میگردد .قدرت آن نیز در همین است که خوب و بد جهان از نگاه این دختر شش ساله نمایانده میشود .اما فیلم ،از نگاه
پدر دختر ،آتیکوس فینچ ،جهان را مینگرد ،اگرچه او آن بزرگسالی نیست که در زمان و مکان نشان داده شده باید باشد.
شخصیت ِ

علــی ثابتیــان| بــا یکــی از دوســتان در مــورد شــغلم ،حــوزه
صنعتــی کــه در آن هســتیم و آرزو هایــی کــه داریــم ،حــرف
میزدیم.
بعــد کــه بــه گفتوگویمــان نگاه کــردم ،بــه آنچه هســتیم و
بیش از آن به آنچه خواهیم بود بالیدم.
شغلت چیه ؟
تو یه هلدینگ کار میکنم.
تو چه حوزهای هست؟
از پســت ولجستیك شــروع کرده امادر چند حوزه گسترش
پیدا کرده .
یعنی چی ؟
یعنی برای توسعه این صنعت و با آرزوی خلق شبکه کسب
و کاری داریم کار توسعه کسب و کاری انجام میدهیم یعنی
االن تــو ایــن وضعیــت اقتصــادی داریــد کارتوســعه انجــام
میدهیم؟
آره ،بهشــدت معتقدیــم کــه بایــد بــرای روز های خــوب آینده
آماده بود .تسلیم این روز های سخت نمیشویم.
البد به جایی وصل هستید؟
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زردیمناز تو سرخیتو از من
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اسفند یعنی
شور و هیجان
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كرونا خواهد رفت  ،نوروز خواهند ماند

اســفند بــرای مــن شــور و هیجــان و
قیلوقال دستفروشــان ،ســرو صدای
ســه شــنبه بــازار و شــنبه بــازار اســت؛ با
زنان سبزی
رنگهای چشــم نوازِ بسـ ِ
ـاط ِ
های تازه با
فروش و هارمونی رنگ سبزی ِ
ماهی
تربچه های سرخ نقلی
ترکیب ِ
ِ
بوی ِ
َ
بحث زوجها بر
تازه و بوی ســنبل بــا جرو ِ
ســر خریدن و نخریدن .اســفند برای من
زدن بــدون واهمــه در بلــوار
یعنــی قــدم ِ
منتهــی بــه دریــا؛ بــرای دیــدن ...اســفند،
شام
یعنی قرار با دوستان برای
ِ
دورهمی ِ
ـب چهارشنبه سوری با دغدغهی چی
شـ ِ
ـغولی بزرگتر :سفرهی
بپوشم و دلمشـ ِ
هفت سین و رنگ و ظروفش و...
یادم باشد اسفند دیگری که بیاید و من
باشم؛ فقط به تماشا بنشینم ،بدون نق
زدن و غرولنــد ،بــرای خریــد هــل و گالب
ســاعتها در عطاری شلوغ شهر تماشا
کنــم ســفارش هــای جورواجــور زنــان و
دختران را ،چشم هایم را ببندم و ب ِِچ ِشم
عطر وطعم شــیرینی هایی را که خواهند
پخت ،لبخند برلب ،بی هیچ شتابی.
یادم باشد اسفند بعد ،از گرانیها شکوه
نکنم ،بــرای رنگ و مش موهایم به در و
دیــوار نکوبم .پرده های تــور قدیمی را با
عشــق بشــویم و بیاویزم به پنجرههایی
کــه برقشــان انداختــم .هفــت ســین را
بــا کاســه هــای گلســرخی جهیزیــهام کــه
دوستشــان نــدارم بیارایم و در مســابقه
عکــس هفــت ســین شــرکت کنــم ،چــه
ُ
اهمیتــی دارد اگر مرا ا ُمــل بخوانند؛ حتی
اگــر ماهی شــب هم بر ســفره نباشــد ،با
شــادی از ته دل ســبزی پلــو بدون ماهی
را در بهتریــن ظرفی کــه دارم به زیباترین
شــکل تزییــن کنــم و بــا تحویــل ســال،
همــهی آنانــی را کــه دوستشــان دارم در
آغوش بگیرم و به تالفی امســال سخت
به سینه بفشارمشان .این اسفند یادم
باشد و قدر بدانم همه ی انچه را که فکر
میکــردم ســاده و پیش پا افتاده اســت،
اما نبود
مریم خداپرست

فیلم "رســتگاری در شاوشــنگ" داستان
یــک کارمنــد بانــک ســاده به نــام انــدی
دوفرین (تیم رابینز ) را بهتصویر میکشد
کــه بهدلیــل جرمی کــه مرتکب نشــده به
حبــس محکــوم میشــود و در زنــدان بــا
شخصیت ِرد (مورگان فریمن) آشنا و یک
رابطــهی قوی میان آنها شــکل میگیرد.
ایفــای نقــش بیبدیــل ایــن دو هنرمنــد،
فیلم رستگاری در شاوشنگ را به یکی از ماندگارترین آثار سینمایی
تبدیــل میکند که سرشــار از دیالوگها و ســکانسهای فوقالعاده
زیبا اســت .این فیلم بــه کارگردانی فرانک دارابونــت ،از روی کتابی با
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دوباره
سبز میشویم
ایــن بهــار ،در خانــه ســبز میشــویم ،درخانــه
جوانــه میزنیــم ،در خانــه شــکوفه میدهیــم.
ایــن بهــار را در خانــه میمانیــم و خانــهی
دل را از کینــه ،حســادت ،بغــض و ...خالــی
میکنیــم و بــه جــای آنهــا مهــر ،محبــت،
دوســتی ،مهربانــی و عشــق میکاریــم و دعــا
میکنیــم بــرای رســیدن روزهــای خــوب ،بــرای
دوبــاره ســبز شــدن .آگاهیــم بــه اینکــه زندگــی
ادامــه دارد ولــی مــا بیــرون از ایــن خانــه در
زردی پاییــز میرســیم!
دل ســبز بهــار ،بــه
ِ
بایــد صبــر کنیــم ،بایــد خانههامــان را تــا
ســبز شــدن تمــام شــهر و آدمهــا ،ســبز نگــه
دار یــم .مــا ســکوت و تنهایـ ِـی ایــن پیلــه را بــه
شــوق پروانــه شــدنمان بــه جــان میخر یــم.
مــا ایــن بهــار ،جــور دیگــری ســبز میشــویم.
میدانیــم کــه روزهــای خــوب خواهنــد رســید
چــرا کــه کرونــا و هیــچ ویروســی تــوان مقابلــه
بــا مــا را نخواهــد داشــت ،هــر چنــد کــه کرونــا
دورهمیهــا و ارتباطــات را نشــانه گرفــت
امــا نبایــد تنهــا بــه چهــره منحــوس و زشــت
کرونــا بیندشــیم بلکــه بایــد قبــول کنیــم
ایــن ویــروس ناشــناخته پیامهــا و تذکــرات
خوبــی بــرای مــا داشــت .یکــی از درسهــا ایــن
اســت کــه چــه فرصتهایــی داشــتیم کــه
میتوانســتیم از آن لــذت ببر یــم ،مثــل بــا هــم
بــودن ،همدلــی وهمــدردی کــردن.
کرونــا بــه مــا یــادآوری کــرد میتوانســتید
در کنــار هــم بنشــینید صحبــت کنیــد،
گپوگفــت داشــته باشــید ،مهربانــی کنیــد،
مهــر بورز یــد و لبخــد هدیــه کنیــد و لــذت
ببر یــد .چقــدر لــذت داشــت دیــدن یــک
لبخنــد در چهــره پــدر و مــادر ،و چقــدر لــذت
بخــش بــود در آغــوش گرفتــن فرزنــد و خیلــی
چیزهــا وکارهایــی کــه امــروز ،حســرتش را
میخور یــم .هنــوز دیــر نشــده بایــد ایــن
موهبتهــا را در برنامــه زندگیمــان قــرار
دهیــم و یادمــان باشــد کــه در جــاده زندگــی
بعــد از یخبنــدان بــه حاشــیههای جالــب
و زیبــا خواهیــم رســید و میدانیــم بعــد از
تاریکــی روشــنایی و «آفتــاب» انتظــار مــا را
می کشــد .
روزهــای خــوب کــه رســیدند؛ باهــم جشــن
آغــوش و لبخنــد میگیریــم و کاش کســی از
مــا کــم نشــده باشــد! در خانــه بمانیــد کــه کــم
نشــویم ،در خانــه بمانیــد که#ســبز بمانیــم.
در خانــه بمانیــد! عیــد نــوروز و عیــد ســامت
بــودن مبــارک
دکتر کاظمی دینان
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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 آدمهــا در مصاحبــه و
نظرســنجی و حتــی بــه اطرافیانشــان همیشــه در حــال
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 ،اصــال بــه چــه دردی میخــورد؟ بایــد بگوییــم با
تحلیــل کالن ایــن دادههــای جدیــد و اثــری کــه افــراد در
جســتوجوی گــوگل و شــبکههای اجتماعــی و حتــی
مســیریابها از خودشــان بــه جــا میگذارنــد ،میتوانیــم
بــه درک درســت و معتبرتــری از رفتارهــای اجتماعــی،
خواســتهها و جهتگیریهای فکریشــان روی مســائل
متفــاوت برســیم .مــردم در فضــای دیجیتــال ،رد پــای
بســیار قابلاطمینانــی از واقعیتهــای زندگــی خــود بــه
جــا میگذارندبــی پــرده تــر و بــی پرواتــر ســواالت خــود را
مــی پرســند و شــاید به جای اینکــه از مردم بپرســید «آیا
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.
آدمهــا بــه دالیــل مختلــف دروغ میگوینــد .گاهــی بــرای
کسب موقعیتهای مهم کاری یا اجتماعی یا در برخورد
بــا مســؤلیتهای مهــم خانوادگــی بــرای اینکــه 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 کوتاه است .مثال زنی که رابطهی عاشقانهی
خــود بــا همســرش را بزرگنمایــی کــرده یــا شــخصی کــه
موفقیتهای اجتماعی یا ورزشــی را بســیار بزرگتر جلوه
میدهــد ،در واقع چهرهای غیر واقعی از خودِ آرمانیاش را
نشان میدهد و میتواند به خود یا دیگران آسیب بزند.
ایــن را هــم بدانیــد برخــی از افــراد بــه دروغگویــی اعتیــاد
دارنــد .بهگونــهای کــه هنــگام صحبتکــردن دروغگفتــن
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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واقعا نه ،همهچیز از درون میجوشد ،همهچیز از یك آرزوی
بلند که بزرگترها ی هلدینگ داشتند شروع شده است.
پس حسابی پول دارید و با آن بازی میکنید ؟
ً
باز هم واقعا نه ،اینجا با خانوادهای که تشــکیل شده ،همه
با چنگ و دندان میجنگیم برای اینکه سنگر به سنگر این
بازار را بزرگ کنیم.
درك نمیکنم ،مگه میشه ؟ مگه داریم ؟
شــاید عجیب باشــد اما اینجا همه مثل یك خانواده پشــت
هــم هســتند ،از هــم حمایــت میکننــد ،خطاهــای هــم را
میبخشند و برای روز های بهتر تالش میکنند.
اینجا همه برای آینده تالش میکنند ،نه برای تحمل امروز .
کمــی بــه فکــر فــرو رفــت و گفــت میخواهم بیشــتر شــما و
کارتان را بشناسم.
نــا خــود آگاه گفتــم ،ایــن خانــواده یــك خانــه هــم دارد کــه
میتوانی مهمانش باشی .
تمــام نســخههای الکترونیك "خانه فاخر مــا " را به او دادم و
گفتم بیا و مهمان من باش و کمی باحال و هوای این خانه
که همه به آن افتخار میکنیم آشنا شو.
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من درد مشترکم
مرا فریاد کن
ایــن عکــس از دو پنگوئــن روی یــک
صخــره در ملبــورن اســترالیا توجــه
زیــادی را در شــبکههای اجتماعــی
جلب کرده است.
توبیــاس بومگارتنــر ،عــکاس ایــن
عکــس ،در صفحــه اینســتاگرام خود
داســتان آن را اینگونــه روایــت کرده
اســت« :در روزگار ســختی مثــل ایــن
روزهای خود ما ،آنهایی خوشــبختند
کــه کنــار کســی هســتند کــه بیــش
از همــه دوســتش دارنــد .ایــن دو
پرنــده از نژاد «پنگوئنهــای کوچک»
ســاعتها روی ایــن صخره ایســتاده
بودنــد و در حالــی کــه بالههایشــان
را در هــم گــره زده بودنــد بــه منظــره
افق شــهر ملبــورن بر فــراز اقیانوس
خیره شــده بودند .یکی از داوطلبانی
کــه آنجــا کار میکــرد بــه مــن گفت که
ســمت راســتی پنگوئن ماده ُمســنی
اســت کــه بــه تازگــی جفتــش را از
دســت داده است .ســمت چپی هم
پنگوئن نر جوانتری اســت که او هم
سرنوشــت مشــابهی داشــته اســت.
حــاال ایــن دو هــر روز اینجــا و بــه ایــن
شــکل همدیگــر را تســلی میدهنــد
و ســاعتها بــه منظــره روبــرو خیــره
میشــوند ».توبیــاس بومگارتنــر
توضیــح داده کــه بــرای گرفتــن ایــن
عکــس ســه شــب تمــام در کنــار گله
پنگوئنهــا به ســر برده تــا در نهایت
در نور و شرایط مساعد توانسته این
لحظه را ثبت کند.
توبیاس بومگرتنر گفته اســت که در
این دوران (کرونــا و قرنطینه) آنهایی
که میتوانند کنار عزیز یا عزیزانشــان
باشند واقعا خوشبختند.
بومگرتنر در اینســتاگرامش نوشته:
فقــط در عشــق اســت کــه حتــی اگــر
ببازی باز هم ُبردهای .در میان هیاهو
و روزمرگــی گــروه پنگوئنهــا ایــن دو
تــا مــر غ عشــق ســاعتها کنــار هــم
ایستادهاند و گویا دارند فقط از لحظه
کنار هم بودنشان لذت میبرند .درد
مشترک آنها را به هم رسانده.

نــام « »Rita Hayworth and The Shawshank Redemptionنوشــتهی
استفن کینگ ،ساخته و در سال  1994اکران شد.
ً
مفهــوم رهایــی علنــا هــم در روســاخت اثر و هــم در زیرســاخت آن
قابل درک است.
هایی ای که در روســاخت اثر اســت را هر ِالمانی مشــخص میکند.
رهایی روســاخت که آزادی از بند بیرونی اســت و رهایی زیرساخت
ِ
آزادی از بند درون.
عالوه بر قفسی که آدم ها و حواشی آن ها برای آدمی ساخته است،
هر کس یک قفس بزرگتر و ثانویه روی همان قفس گذاشــته .اما
فیلــم میگویــد اگر از قفس درون و دوم خودت را رها کنی ،انگار که
قفس اولی وجود نداشته است.
ِ

یکی دیگر از فعالیت های فرهنگی ورزشی هلدینگ
همکاران
فاخر در سال گذشته تمرین فوتبال بود.
ِ
دوست هلدینگ فاخر و شرکت های
فوتبال
ِ
زیرمجموعه آن ،یکشنبه ها فوتبال تمرین میکردند.
همه سر ساعت خودشان را به سالن فوتبال
میرساندند و به صورت جدی تمرین می کردند .قرار
بود مسابقه هم داشته باشند اما کرونا نگذاشت.

فیلم «داســتان شیندلر»داســتان واقعی مقطعی از زندگی اســکار شــیندلر (لیام نیســون)
ســرمایه دار آلمانی در خالل جنگ جهانی دوم اســت .اسکار شیندلر در ابتدا با استفاده از
شــرایطی کــه جنــگ فراهم آورده بود ،یهودیــان را به عنوان کارگر بــرای کارخانه اش انتخاب
میکند تا پول کمتری برای استخدام کارگر بدهد.
اســکار بــا آغــاز جنــگ جهانی دوم به امید پول دار شــدن به کشــور لهســتان رفت تــا با راه
اندازی کارخانه هایی که کارگرانشان یهودی بودند به اهداف خود برسد .در پایان جنگ او
بارها زندگی خود را به خطر انداخت و تمامی ثروت خود را برای دور نگه داشــتن یهودیها
از دســتان بیرحــم آلمانهــا خرج کرد .او برای مــاه های متمادی به آلمان ها رشــوه می داد
تــا کارگــران یهودی را به جای ســوزاندن در کوره ها به او بســپارند تــا در کارخانه ی او برایش
کار کننــد .کارخانــه ســاخت گلولــه تــوپ برای ارتش آلمــان ،کارخانه ای که در تمــام دوران فعالیتش حتی یــک محصول قابل
استفاده برای ارتش آلمان تولید نکرد.
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حسین رضایی:

حوصله آدمها
در بهشت سر میرود

حســین رضایی  44ســال دارد .مثل مارکوپلو کودکی اش با سفر
عجین بوده؛  11ســال پیش ازدواج کرده و حاال دو پســر پر انرژی و
شــیطان دارد .حرف زدن درباره خودش برایش ســخت اســت اما
تالش کرد خیلی چیزها از خودش بگوید و داســتان زندگی اش را
با ما تقسیم کند که در ادامه می خوانیم.
  لطفًا خودتان را معرفی كنید.
حســین رضایــی هســتم .پــس از اینكــه مزایــده را در تابســتان
1396برنده شــدیم ،برای پروژه اپراتوری به هلدینگ آمدم .تا خردادماه
1398مدیرعامــل اپراتــور بــودم و در ایــن فاصلــه چنــد كار مختلــف در
هلدینــگ انجــام دادم .مدیــر راهبــردی شــركتهای در حــال توســعه
وعضو هیئت مدیره چند شــركت زیرمجموعهی هلدینگ هستم .در
رشــته عمران تحصیل كــردهام ولی ضمن تحصیل شــروع به خواندن
سهــای مهندســی صنایــع كــردم .از آنجایی كــه كار اولم مهندســی
در 
صنایع بود ،در شاخه مهندسی صنایع باقی ماندم و دیگر سراغ عمران
نرفتم .از بچگی و در مدرســه اینطور تربیت شــدهام كه همه چیز باید
تمام و كمال باشد .در كار سعی میكنم یك تعادلی بین دنیای واقعی
و ایدهآل قائل شوم.
ل دارید؟
  چند سا 
44سالم است.
  متأهل هستید یا مجرد؟
11ســال پیش با همكارم ازدواج كردم .اآلن دو پســر دارم كه یكی از آنها
كالس دوم ابتدایی است و دیگری پنج سالش است.
  اسمشان چیست؟
پســر بزرگم كیارش و پســر كوچكم وریا .همســرم كرمانشــاهی اســت
و اســم فرزنــد دوم كــردی اســت .دو تــا بچه شــیطان كه وقتــی به خانه
میرویم تمام زندگیمان برای آنها است.
  بنابراین اوقات فراغتتان فقط به خانواده اختصاص دارد؟
از زمانی كه بچ ه دار شدیم اینطور شده است .قبل از كرونا ،هر وقت
فرصــت پیــش میآمــد ســعی میكردیــم مســافرت برویــم .قدیمترها
ً
یــك مــدت خیلــی فیلــم میدیــدم و ســینما میرفتــم .مثــا در دوره
دانشجوییام وقتی جشنواره فیلم فجر میشد ،هر كسی میخواست
من را پیدا كند در صف ســینماها دنبالم میگشــت .از ساعت 9صبح
شروع میشد و ممكن بود تا ساعت یك شب ادامه پیدا كند .فوتبال
را هم خیلی دوست دارم.
  تنبل هستید یا انتخابتان ورزش نیست؟
تنبل نیستم .اگر موقعیتش پیدا شود و فرصت كنم ترجیح میدهم
از خانه تا محل كار را پیاده بیایم و بروم .یا در مسیر خانه چند پل عابر
وجود دارد و همین طور الكی از آنها باال میروم .در دوره كرونا هم خودم
را مقید كردهام كه حداقل روزی 6-5كیلومتر در همین چند متر خانه،
قدم بزنم.
  بهعنوان ورزش این كار را میكنید؟
بلــه ،چــون به ورزش نمیرســم ایــن كار را انجام میدهم .شــنا را خیلی
دوســت دارم و هــر زمــان موقعیتــش پیش بیاید به اســتخر م ـیروم.
گاهی دوســت دارم یكی دو روز بنشینم تلویزیون ببینم و در اینترنت
ً
بچرخــم ولی ذاتا تنبل نیســتم و تحــرك را دوســت دارم .یك زمانی كوه
میرفتم .من نزدیك هفت ،هشت سال سیگار میكشیدم .یك روز به
دكتــر رفتم و دكتر گفت ســر ریههایت چه بالیــی آوردهای؟ اآلن نزدیك
13سال است كه سیگار نكشیدهام و حتی بوی سیگار هم من را اذیت
میكند.
  از كودكی به ورزش خاصی عالقه داشتید كه بخواهید بهصورت

حرفهای آن را پیگیری كنید؟
مــن حرف ـهای ورزش نكــردم ولــی تــا زمانــی كــه دانشــگاهم تمام شــد،
میانگین روزی دو ،سه ساعت فوتبال بازی میكردم .هیچ وقت حرفه
ای فوتبال بازی نکردم.
  چرا همه پسر بچهها فوتبال دوست دارند؟
چون آســان اســت .بچه كه بودیم دو تا توپ پالســتیكی میخریدیم و
الیــه میكردیــم .فوتبال هیجانــی دارد كــه در خیلــی از ورزشهای دیگر
نیست.
  منظورتان از آسان بودن این است كه ابزارش دم دست است؟
بلــه .ایــن مســئله باعــث م یشــود كــه راحتتر بــه ســراغ آن برونــد .ما
بهخاطــر اینكــه پــدرم نظامی بــود در جاهای مختلفــی زندگــی كردهایم.
زمانی در جاسك زندگی میكردیم كه نقطه بسیار محرومی بود و هیچی
نداشــت .چیزی كه در جاســك زیاد دیده میشد زمین خالی بود .پس
از اینكه از جنوب به شــمال رفتیم ،فضای مدرســه شــمال افســردهام
كــرد .ما در مدرســه جاســك زمین خاكی فوتبال ،زمیــن هندبال ،زمین
پینگپونگ و زمین والیبال داشتیم .همه اینها برای مدرسهای بود
ً
كه كال چهار كالس داشــت .فكر میكنم فوتبال همیشه در دسترس
اســت .ضمن اینكــه هیجان ذاتی فوتبــال هم تأثیرگذار اســت .ویژگی
فوتبال ،قابل پیش بینی نبودن آن است.
  جابهجا شدن در دوره كودكی چه تأثیری روی شما داشت؟
دوســتانم را زود از دســت م ـیدادم ،بــه همین دلیل هیچ دوســتی كه
از دوران بچگــی مانده باشــد ندارم .از طرفی هنوز هــم روابط را به جایی
نمیرسانم كه بسیار صمیمی شوم.
  به خاطر ترس از دست دادن است؟
شاید .اما از ته دلم از صمیمیت راضی نیستم .اطرافم كسانی را میبینم
كــه یك ســری دوســت دارند كه از بچگــی با همدیگر بودهانــد ولی من
ً
چنین چیزی نداشتم .نقطه مثبت این ماجرا این است كه اصال راجع
به فرهنگ آدمها اذیت نمیشوم .از قضا دانشگاه هم در شهر خودم
قبول نشدم و در خوابگاه زندگی كردم .خوابگاه هم مؤثر بود.
  در كدام شهر درس خواندید؟
دبیرســتان را در الهیجــان خواندم و بهخاطر دانشــگاه بــه تهران آمدم
و آنجــا در خوابــگاه ماندم .زندگــی در خوابگاه كمك زیادی كــرد كه اآلن
بســیار راحــت بتوانــم بــا همــه ارتبــاط بگیــرم ولی عمــق آن نســبت به
ارتباطهای دیگر عمق زیادی نیست.
از پدرتان هیچ موقع گله نكردید كه چرا باید مدام جای زندگیمان
را عوض كنیم؟
هیچوقــت غر نــزدهام .اآلن هم این حــس را ندارم كــه آن جابهجاییها
برایم بد بوده .غصه این را نمیخورم كه چرا دوســت صمیمی 30ســاله
ی فرصت های جدیدی برایم بهوجود می آورد و من
ندارم .هر جابهجای 
توانســتم از این فرصت اســتفاده كنــم .زمانی كه از كردســتان جابهجا
شــدیم بســیار بچــه بــودم ولــی چیزهایــی از آنجــا در ضمیر مــن مانده
است كه اآلن حس میكنم میتوانم با بچههای آنجا ارتباط بگیرم .من
و همســرم پس از ازدواج به غرب كشــور رفتیم و 16-15نفر در ســنندج
كمــك كردنــد تــا خانهای كــه در آن به دنیــا آمده بــودم را ببینــم .خانه را
پیــدا كــردم ولی نتوانســتم داخلــش را ببینم .مــن با موضــوع جابهجا
شــدن مشکلی نداشتم و بهنظرم بد نیست .آدمهایی كه در خوابگاه
یشــان قوی م یشــود .یكــی از آنهایــی كه در
میماننــد ارتباطــات فرد 
خوابگاه زندگی میكرد شاعر بود ولی بعدها او را از كشور فراری دادند.
یك ســال آخری كه شــاملو زنده بود ما مرتب خبر داشــتیم كه شــاملو
دارد چهكار میكند .من در دانشــگاه شــریف درس خواندم .مسافران
آن اتوبوسی كه چند سال پیش دچار حادثه شد ،بچههای هم دورهای

ً
ما بودند .یك نفر از آنها كسی بود كه من تقریبا هر شب
میرفتم گیر میدادم كه س ـهتار بزند .نوازنده بســیار خوبی
بود .یادم است كه آن موقع حسین علیزاده یك قطعه تركمن
ً
اجرا كرده و یك كاستی بیرون داده بود .بعدا برای اینكه ثابت كند
تكنوازی كرده اســت یك كنسرت گذاشــت .دوست من آن قطعه را
میزد .میخواهم بگویم فرصتهای این چنینی ایجاد میشد كه فكر
میكنم در مجموع به نفعمان شد.
  اگر امكانش را داشته باشید كه به شهرهای مختلف بروید ،آیا این
كار را با بچههای خودتان میكنید؟
من به این مســئله فكر نكردهام ولی بگذاریــد یك مثال بزنم .كیارش
در پیش دبستانی خیلی شیطنت میكرد .همسرم میگفت این باید
تا 6-5سال دیگر اینجا بماند؟ من كالس اول او را بردم در جای دیگری
گذاشــتم .همیشه به شــوخی میگویم كه اولین اخراجی خاندان ما در
همان پیش دبستانی اخراج شد و او را به مدرسه دیگر بردیم.
  هیچوقت از خود بچهها مشورت نخواستید؟
مــا تــا زمانــی كــه خــود كیــارش از جابهجایــی مدرس ـهاش احســاس
خوشــحالی نداشــت ثبتنامــش نكردیم .زمانــی كه در جاســك بودم
ته دلم میگفتم ای كاش ما در جاســك نبودیم چون هیچی نداشــت.
من یك دایی داشــتم كه شــش ،هفت ســال از من بزرگتر بود .وقتی
كه هنوز به مدرسه نمیرفتم و در آستانه زندگی میكردیم خانه ما بغل
دســت خانــه پدربزرگم بــود و منتظر میماندم كه ببینــم او چه زمانی از
خانه بیرون میرود تا به او بچسبم و من را به سینما ببرد .اآلن كه فكر
میكنم میبینم آن موقع میگفتم كاش در جاسك نبودیم ،بلكه جایی
بودیم كه ســینما و كانون پرورش فكریداشــت .دوســت داشــتم به
ً
جای جاسك ،مثال در بندرعباس بودم.
دوست داشتید كه بازیگر شوید و یا در فیلم خاصی بازی كنید؟
در تمــام ســالهایی كــه درگیر ســینما بــودم ،همیشــه ُرل كارگردانی را
بیشــتر از بازیگری دوســت داشــتم .یعنی اگــر قرار بود یــك كاری انجام
بدهیــم ،عالقهمندی من بازیگری نبود چــون راحت نبودم .من تحت
تأثیــر اطرافــم واكنــش نشــان میدهــم و نمیتوانــم جلــوی خــودم را
بگیــرم .فكــر میكنم بازیگری به یك تمركــز خوب احتیــاج دارد .اآلن اگر
از همكارانم بپرســید به شــما میگویند كه اگر در جلس ـهای یك بحثی
مطرح شود ،آنها میفهمند كه رضایی خوشحال است یا ناراحت .من
هیچوقت فروشنده خوبی نبودهام.
  یعنی احساساتتان رو است؟
بله .به همین خاطر بازیگر بودن را دوست نداشتم.
  كارگردانی بوده كه دوســت داشــته باشــید جای او باشید؟ مثًال
فیلمهای آنها را شما میساختید؟
ً
نهــای اروپایــی را خیلــی دوســت داشــتم .مثــا
تعــدادی از كارگردا 
كیشلوفسكی و بونوئل .از بین كارگردانهای ایرانی آثاربهرام بیضایی و
داریوش مهرجویی را دوست داشتم .فیلمهای علی حاتمی را میدیدم
و حتی با فیلمهای او اشــك هم ریختهام ولی كسی نبود كه حس كنم
اگر جای او بودم خیلی خوب میشد .من فیلمها را براساس كارگردان
انتخــاب میكــردم و میدیــدم .چندیــن ســال پیش یــك فیلــم از آقای
مهرجویــی دیــدم و پس از آن گفتم دیگر این كارگردان را نمیخواهم و
هیــچ فیلــم دیگری از او ندیــدم .در حوزه فوتبال هم خودم را همیشــه
مربی میدیدم تا كسی كه وسط زمین میدود و گل میزند.
  بچ ه درسخوانی بودید؟

بله.
  تقلب هم میكردید؟
بیشــتر تقلــب میرســاندم .در دوران مدرســه بچههای تجربی
میدانســتند كه من ریاضیام خوب اســت .یك روز آنها امتحان
ریاضی داشــتند و از من میخواســتند كه به آنها تقلب برســانم .كار
خــودم كه تمام شــد ،برگه یكــی از آنها گرفتم و جلوی خودم گذاشــتم.
همــه ســؤالها را جــواب دادم و بعد از ســر جلســه خارج شــدم .یكبار
هــم كالس ســوم یا چهارم ابتدایی بــودم كه معلممان امتحان دیكته
میگرفت و من هم از آنجایی كه نمیخواستم كمتر از 20بگیرم ،كتاب را
زیر میز باز كردم و نوشتم.
اگر غیر از تهران بخواهید جای دیگری زندگی كنید كجا را انتخاب
میكنید؟
رشت را دوست دارم آنجا احساس راحتی میكنم .هم هوای رشت را
دوست دارم و هم مردمش .درست است كه من آنجا زندگی نكردهام
نجــا را درك میكنم اگر
ولــی چون پدر و مادرم شــمالی بودند فرهنگ آ 
قرار باشــد از تهران بروم بهخاطر بچهها و آلودگی هوا اســت ،وگرنه كار
من طوری اســت كه نمیتوانم در شهرســتان انجامش بدهم .جنس
كار من طوری نیست كه بشود همه جا آن را ارائه كنم.
  عاشق شدید و ازدواج كردید یا ازدواجتان سنتی بود؟
ســنتی نبــود ولی عاشــق هم نبودیــم .ما با همدیگر دوســت شــدیم.
همسرم همكار من بود و ما همدیگر را در محل كار دیدیم .برنامه كوه
داشــتیم و از دومین یا ســومین باری كه رفتیم كم كم روابط ما خاص
شد.
نخستین باری كه حس كردید ایشان برای شما شخص متفاوتی
است چه زمانی بود؟
از اول هم متفاوت بود كه قبول كردم با هم به كوه برویم .من بهخاطر
حالت تند بودن خودم احتیاج دارم یك نفر باشــد كه آرامش بیشــتری
داشــته باشــد و مثل من از كــوره در نرود .فضــای كوه هم فكر میكنم
برای ارتباطهای این چنینی خیلی مهم است .از یك جایی به بعد حس
كردم به ایشــان عالقهمند هستم .شاید 9یا 10ماه بعد تصمیم گرفتم
خواستگاری كنم و بعد ازدواج كردیم.
نخســتین باری كه حس كردید عاشــق شــدهاید چه زمانی بود؟
اولین باری كه دلتان هری ریخت؟
یــك چیزهایــی از پــس ذهــن آدم از كودكــی و دوره دبســتان میآیــد
كــه تــو نمیدانــی اســم آن را چــه م یگــذاری .آن موقــع میفهمیــدی كه
جنس مخالف متفاوت اســت و دلت میخواســت كه او باشد .اولین
حسهایــی كــه یــادم اســت بــرای آن دوران اســت ولی حســی كه كمی
آگاهانهتر باشــد برای پس از دانشــگاه اســت .شــاید اولین اتفاقهای
این چنینی در 21سالگی افتاده است.
  شریفی بودن چه حسی دارد؟!
این روزها بد اســت (با خنده) .من از جاســك به آستانه رفتم و در آنجا
با اختالف شــاگرد اول مدرســه بودم .اول دبیرستان به الهیجان رفتم
و دیدم در كالس خودمان پنجم ،ششــم هســتم .در تمام ســالهای
تحصیلم این اتفاق برای من در هیچ مدرسهای نیفتاده بود .آن موقع
كنكــور دو مرحلهای بــود .آنقدر درس خواندم كــه در مرحله دوم رتبه
اول شــهر را بیــاورم .طبیعی اســت كه از همان موقع هدفم دانشــگاه
شریف بود .پس از دانشگاه حسم كمی افت كرد .شریف برای من یك
معنی داشت و آن هم این بود كه كسی نیست كه بتواند به تو بگوید
من جلوتر از تو هستم .خود شریف هم یك ویژگی داشت و این بود كه

همه فكر میكردند متفاوتتر است .یك سری تفاوتهایی هم وجود
ً
دارد .دوســتان من اكثرا شــریفی هستند و این نزدیكی به حدی است
كــه یك گــروه تلگرامــی داریــم و به شــوخی میگوییم خورشــید در این
گروه غروب نمیكند40 .نفر هستیم كه هر كدام از ما در یك گوشهای از
دنیا زندگی میكنیم .با اینكه از همدیگر دور هستیم ولی بسیار خوب
بــا همدیگــر ارتباط برقــرار میكنیــم و راحت هســتیم .انــگار حرفهای
همدیگر را بسیار خوب میفهمیم .شما وقتی دانشگاهشریف درس
میخوانید ،همه از بیرون به شما به چشم یك آدم موفق نگاه میكنند
و برخــی نواقــص را نمیبینند .در دوره خدمت یك كاری به من ســپرده
شــد و مــن گنــد بزرگــی زدم .جالــب اینجاســت كه اســم شــریف باعث
شده بود تا هیچكس جرأت نكند چیزی به من بگوید .فقط یكبار یك
نفر جرئت پیدا كرد و از من پرســید مهندس این كار درســت اســت؟
یــك زمانــی هم بهخاطر اینكه در شــریف درس خواندهام مغــرور بودم.
طول كشــید تا متوجه شوم این اتفاقی اســت كه برای بسیاری از افراد
امكانپذیــر اســت .اینكــه یك عده شــریفی نیســتند هــزار دلیل دیگر
دارد كــه تــو نمیتوانی آنها را براســاس این مالك ارزیابی كنــی .كل دوره
دانشــگاه فكــر میكــردم متفــاوت هســتم .حتی دو ،ســه ســال بعد از
دانشگاه هم این قضیه ادامه داشت.
  اهل آشپزی و كارهای خانه هستید؟
خواهــرم یــك روز بــه خانمــم گفت ببیــن اگر شــروع به كار كــردن بكنی
حســین دیگــر كاری را انجام نمیدهد! تجربــه كرده بود كه من كه همه
كار ازجمله آشــپزی و نظافت خانه را انجام میدادم وقتی ببینم كســی
دیگر این كارها را میكند میگویم دیگر چه كاری است كه من آن كارها
ً
را بكنم؟ تا 4-3سال پیش یك سری غذاها را حتما من در خانه درست
میكردم .آشپزی كردن را دوست دارم .هنوز هم گاهی اوقات به خانمم
میگویم تو بچه را به باشگاه ببر تا من در خانه آشپزی كنم.
  چند خواهر و برادر هستید؟
دو برادر و دو خواهر.
  اگــر قــرار بــود یك حیــوان به دنیــا بیایید چــه حیوانــی را انتخاب
میكردید و چرا؟
نمیدانــم .هیچوقت بــه همچین چیزی فكــر نكــردهام( .فكر میكند)
ً
چه سؤال سختی! به هر حیوانی فكر میكنم دلم نمینشیند .احتماال
پرنده را دوســت داشــتم .بین پرندهها هم انتخابم پرندهای اســت كه
غیر خانگی باشد .اآلن فكر نكردهام كه چرا پرنده را انتخاب میكنم ولی
ترجیحم پرنده است.
  اگر جای آدم بودید گول حوا را میخوردید؟
در 20سالگی بله .نمیدانم آدم چند سالش بود .یك موقعی ممكن بود
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ً
بخورم ولی اگر امروز باشــد قطعا نمیخورم .شانســی كه من آوردم این
بود كه داســتان ســیگار قبل از اینكه با خانمم آشنا شوم پیش آمد،
ً
چون بعدش احتماال حاضر نمیشدم سیگار را كنار بگذارم .اگر از من
درخواست میكرد ممكن نبود كه قبول كنم.
انتخاب شــما كدام است :اینكه ما آدمها در بهشت باشیم یا به
زمین بیاییم و زندگی در زمین و اتفاقاتی كه بشر در زمین تجربه كرده
است را تجربه كنیم؟
ً
من به این موضوع فكر كردهام .من واقعا فكر میكنم حوصله آدمها
در بهشــت ســر میرود .با توجه به تعریفی كه از بهشــت شنیدهام آن
را درك نمیكنم .قرار اســت هیچ چالشــی نداشــته باشــید؟ یعنی چی؟
چنــد روز تعطیــل هســتید؟ تعطیلــی اگر از چند روز بیشــتر باشــد من
دیگــر نمیفهمم دارم چهكار میكنم .دوســت دارم یك چالشــی وجود
ً
داشــته باشــد .یك ســبكهای زندگی هســت كه طــرف كال دارد تفریح
میكند و خوش میگذراند .این سبكها را تجربه نكردهام ولی با توجه
ً
به تجربیات كوتاهی كه داشتم این سبك زندگی را اصال درك نمیكنم.
  آیــا كمالطلبــیای كــه داریــد را جــزو ویژگیهای مثبــت خودتان
میدانید؟ برایتان خوشایند است؟
هر موقع كه خودآگاهانه میدانم دارم چهكار میكنم خیلی خوب است،
ً
امــا بعضــی وقتها یك چیــزی را میگویم .بعدا كــه بهش فكر میكنم
میبینم یك كمالطلبی نابجا باعث شده این حرف گفته شود یا این
ً
درخواست مطرح شود .این تكهاش خیلی اذیتم میكند .كامال متوجه
هســتم كه آن خواسته امكانپذیر نیســت .گاهی اوقات این اتفاق در
روابط خیلی نزدیكتر من میافتد .با اینكه سعی میكنم هنوز هم این
ً
اتفــاق رخ میدهــد .مثال یك عزیزی یك كاری را میكند كه از نظر من كار
ً
درســتی نبوده اســت و من واكنش نشــان دادهام كه اصال این چه كار
و چــه حرفی اســت .یعنی فكر میكردم كه همســر ،خواهر یــا مادر من
حتی یك جملهای كه صحیح نباشد را نباید بگوید .این به همان حس
كمالطلبیمنبرمیگردد.
  بهنظرتان اولویت با خوشبخت بودن است یا موفق بودن؟
اگــر روابط انســانی من درســت نباشــد دیگر موفقیت برای مــن ارزش
قبلــی را نــدارد .مــن موفقیــت را یــك بخش مهــم در ذیل خوشــبختی
میبینــم .اینطور نیســت كه موفقیت فراتر از خوشــبختی باشــد .اما
شهــای مهــم خوشــبختی همیــن موفقیت اســت .حس
یكــی از بخ 
میكنم كه اگر من در كاری كه دستم میگیرم موفق نباشم ،احساس
رضایتمندی از زندگی ندارم .اما حس میكنم اگر من خانواده ،دوستان
و روابــط انســانی در كار را نداشــته باشــم حس موفقیت هــم برایم آن
ارزشی كه باید داشته باشد را ندارد.
  صحبتی باقی مانده است كه بخواهید اضافه كنید؟
مــن وقتــی میخواســتم ایــن مصاحبــه را انجــام بدهــم از خانــم اتحاد
پرســیدم كــه من باید حــرف بزنم یا از من ســؤال میكنند؟ كه ایشــان
گفت از تو ســؤال میپرســند .گفتم خب خیالم راحت شــد! چون غیر
ممكن اســت كه در جایی كه از من ســؤال نپرســند من راجع بهخودم
حرف بزنم .نمیدانم آدمها چجوری شــروع میكنند راجع بهخودشــان
حرفمیزنند.
  آیا این موضوع به محافظهكاری شما برمیگردد؟
یك مقدار محافظهكاری اســت .من راجع به این موصوع فكر كردم .یك
مقــدار هــم به ایــن برمیگردد كه از بچگــی كمتر از من خواســتهاند كه از
خــودم و احساســاتم بگویــم .اما محافظ ـهكاری یكی از مشــخصههایی
است كه كمالطلبی من را تشدید كرده است و از سویی كمك كرده كه
در كار بتوانممدیریتشكنم.البتهمیدانمكهمحافظهكاریوكمالطلبی
دو چیز متفاوت و مجزا هستند ،اما من میخواهم یك آدم موفق باشم
و چون همچین هدفی دارم باید محافظت كنم كه كمالطلبیام جلوی
ً
موفقیت كار را نگیرد .یكی از دالیل دیگری كه من معموال شروعكننده
صحبت نیستم این است كه دوست ندارم قضاوت شوم.
نظر آدمها برایتان چقدر مهم است؟
اگــر كســی بــه اشــتباه چیــزی راجــع به مــن بگوید همــان لحظــه اذیت
م یشــوم ولــی بعــد زیاد بــه آن فكر نمیكنــم .اگر همیــن اآلن بدانم كه
یــك جایــی دارنــد پشــت ســر مــن یــك حرفهایــی میزننــد زیــاد برایم
مهم نیســت .ســعی میكنم مدیریتش كنم و كاری نكنم كه تشــدید
شــود .بیشــتر ناراحت این هستم كه دیگران فكر كنند من نیت بدی
داشتهام.
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اندی وارهول  ،Andy Warholتصویرساز بزرگ آمریکایی ،یکی از اثرگذارترین و محبوبترین هنرمندان
عصــر خویــش بــود .برخی هــم از اندی وارهــول بهعنــوان موفقترین و ُپــر درآمدتریــن تصویرگر تجاری
نیویورك نام میبرند .اندی وارهول در ششــم آگوســت ســال 1928در پنسیلوانیا دیده به جهان گشود
و در خانوادهای فقیر ،از مهاجران اروپای شرقی ،بزرگ و به هنرمندی کاریزماتیك جایگاهی ویژه تبدیل
شــد .انــدی وارهــول یکــی از موفقتریــن تصویرگر هــای مجله و تبلیغــات بود کــه به یکــی از هنرمندان
ـش پــاپ آرت دهــه 19۶0تبدیــل شــد .انــدی وارهــول در زمینههــای متعــددی ،ازجملــه
شـ
ـاخص جنبـ ِ
ِ
فیلمســازی ،نویســندگی و هنر نمایش ،فعالیت کرد و هنر زیبا و زیبایی شناســی را در هم شکســت.
اندی وارهول در 22فوریه سال 198۷در نیویورك درگذشت.

فریــدا کالــو ( ،)Frida Kahloهنرمند نقاش اهل مکزیك بود که بهعنوان یکی از افراد مشــهور جنبش
فمینیسم شناخته میشود.
فریدا کالو بهعنوان یکی از هنرمندان تأثیرگزار مکزیك شناخته میشود .فریدا پس از تصادف شدیدی
که با اتوبوس داشت شروع کرد به کشیدن نقاشیهایی که عمدتا خودنگاره یا سلف پرتره بودند.
او بعدها چهره فعالی در عرصه سیاست شد .سپس در سال  1929با یکی از هنرمندان کمونیست به
ریورا ( )Diego Riveraازدواج کرد .فریدا در ســال  1954از دنیا رفت .او پیش از مرگ آثار خود
نام دیهگو ِ
را در پاریس و مکزیك بهنمایش گذاشت.

��وغ��خزاد
فروغزمان فرخزاد عراقی ،معروف به فروغ فرخزاد متولد 8دی  ،1313شاعر
نامدار معاصر ایران است .وی پنج دفتر شعر منتشر کرد که از نمونههای
قابل توجه شــعر معاصر فارســی هستند .فروغ فرخزاد در 32سالگی بر اثر
واژگونی اتومبیل درگذشت.
فروغ با مجموعههای اسیر ،دیوار و عصیان در قالب شعر نیمایی کار خود
را آغاز کرد .آشــنایی با ابراهیم گلســتان ،نویســنده و فیلمساز سرشناس
ایرانــی ،و همــکاری بــا او ،موجــب تحول فکــری و ادبی در فروغ شــد .وی در
بازگشــت دوباره به شــعر ،با انتشار مجموعه تولدی دیگر ،موج جدیدی از
تحسین را بهخود جلب کرد .سپس مجموعه ایمان بیاوریم به آغاز فصل
سرد را منتشر کرد تا جایگاه خود را در شعر معاصر ایران بهعنوان شاعری
بــزرگ تثبیــت کند .آثار و اشــعار فروغ بــه زبانهای انگلیســی ،ترکی ،عربی،
چینی ،فرانسوی ،اسپانیایی ،ژاپنی ،آلمانی و عبری ترجمه شدهاند.
فروغ در ظهر  8دی  1313در خیابان معزالسلطنه کوچه خادم آزاد در محله

امیریه تهران از پدری تفرشــی و مادری کاشــانیتبار به دنیا آمد .فروغ فرزند
چهــارم توران وزیریتبار و محمد فرخزاد اســت .از دیگر اعضای خانواده او
میتــوان برادرش ،فریدون فــرخزاد و خواهر بزرگترش ،پــوران فرخزاد را نام
برد.
فروغ فرخزاد ،در ساعت  4:30بعد از ظهر دوشنبه  24بهمن 1345 ،هنگام
رانندگی با خودروی جی� ابراهیم گلستان ،در جاده دروس  -قلهك ،برای
تصادف نکردن با اتوموبیل مهدکودك ،از جاده منحرف شد و جان باخت.
روز چهارشنبه  2۶بهمن پیکر او را در امامزاده اسماعیل قلهك شستند و
با حضور خانواده ،دوســتان و عالقهمندانش در گورســتان ظهیرالدوله به
خاك ســپردند .صادق چوبك ،ابوالقاســم انجوی شــیرازی ،جالل آلاحمد،
مهــدی اخوانثالث ،احمد شــاملو ،هوشــنگ ابتهاج ،ســیاوش کســرایی،
بهــرام بیضایــی ،نجــف دریابنــدری ،احمدرضــا احمــدی و بســیاری دیگــر از
هنرمندان و نویسندگان در این مراسم حاضر بودند.

کوکو�ن�
گابریل بونور «کوکو» شانل (به فرانسویGabrielle Bonheur “Coco” :
 )Chanelمعروف به افسانه ُمد( ،متولد  19اوت سال  – 1883درگذشته
 10ژانویه  ،)19۷1یك طراح مد پیشتاز فرانسوی بود که مواردی همچون
توجه به رویکرد فلسفه مدرن ،الهام گرفتن از مدلهای لباس مردانه،
و دنباله روی از طراحیهایی که در عین ســادگی لوکس و گرانقیمت
بودنــد ،از وی چهرهای مهم در عرصه مد قرن بیســتم پدیدآورد .کوکو
شانل زنی بود که تعریف مد را برای همیشه تغییر داد.
او بنیانگذار شــرکت معروفی بهشــمار مــیرود که با نام تجاری شــانل
شــناخته میشــود .ارزش نام تجاری شــانل هماکنون میلیاردها پوند
است .با گذشت نزدیك به یك قرن از آغاز فعالیت کوکو شانل ،شانل
شماره پنج هنوز معروفترین عطر دنیاست.
نفــوذ و تأثیر فوق العاده شــانل در عرصه مد به حــدی بود که نام وی،
بهعنــوان تنهــا فــرد فعــال در زمینــه خیاطــی و دوزندگی ،در فهرســت
یکصد نفر مهمترین افراد دنیا در قرن بیستم ثبت شود.

شــایعاتی در مــورد فعالیتهــای شــانل در زمــان اشــغال فرانســه
توســط آلمــان در جنــگ جهانــی دوم بهوجــود آمــد و وی بهدلیــل
نزدیــك بــودن به اشــغالگران آلمانی برای تقویت حرفــه خود مورد
انتقــاد قــرار گرفت .یکــی از رابطان شــانل دی�لمات آلمانــی ،بارون
هانــس گونتــر فــون دینکلــالژ بود .پــس از جنــگ ،شــانل در مورد
رابطــه خــود بــا فــون دینکلــالژ مــورد بازجویــی قــرار گرفــت ،امــا بــا
میانجیگری چرچیل از وی بهعنوان همکاری با آلمانیها رفع اتهام
شــد .پس از چندین ســال زندگی در سوئیس بعد از اتمام جنگ،
او به پاریس بازگشت و خانه مد خود را احیا کرد .در سال  ،2011هال
واژان کتابی راجع به شانل براساس اسناد تازه فاش شده منتشر
ً
و معلوم کرد که وی مســتقیما با سرویس اطالعاتی نازی همکاری
داشته است .یك ماموریت در اواخر سال  1943برای او این بود که
برای پایان دادن به جنگ ،پیشــنویس قرارداد صلح آلمانها را به
وینستون چرچیل نخستوزیر بریتانیا تحویل دهد.

G R E A T

O U R

کــه بشــر موفق بــه انجــام آنها تــا آن زمــان نشــده بود .بســیاری
از پیشــگوییهای �ول ورن دربــاره فناوریهــای آینــده امــروز بــه
حقیقت پیوســتهاند .به همین دلیل لقب مردی جلوتر از زمانه
خود ،شایسته او است.

�ول ورن

شاید به جرأت بتوان �ول ورن را پرافتخارترین و الهامبخشترین
نویســنده علمی تخیلی قرن بیســتم دانست که تقریبا بهاندازه
یك قرن از زمانه خود جلوتر بود.
�ول گابریــل ورن ( ،)Jules Verneنویســنده ،شــاعر و
نمایشــنامهنویس قــرن نوزدهــم بــود .او بیشــتر شــهرت خــود
را مدیــون رمانهــای علمــی ،تخیلــی و پیشــگوییهای جذابش
از آینــده بــود� .ولورن را میتــوان یکــی از پرافتخارتریــن و
پیشــتازترین نویســندگان علمی تخیلــی قرن نوزدهم دانســت
که پیشــگوییهای او در فاصله دســتکم صدسال به حقیقت
پیوســتند� .ول ورن را «پــدر داســتانهای علمــی تخیلــی» لقــب
دادهاند؛ او سالها قبل از شکوفایی نوآوری و فناوری ،کتابهای
متعددی را در این زمینه نوشته است.
�ول ورن بیش از چهل رمان دارد که از مشهورترین آنها میتوان
به ســفر به مرکز زمین ( ،)18۶4از زمین تا کرهماه ( ،)18۶8بیست
هــزار فرســنگ زیر دریــا ( ،)18۷1دور دنیا در هشــتاد روز ( )18۷3و
جزیره اسرارآمیز ( )18۷5اشاره کرد .اگرچه �ولورن در سال 1905
درگذشت ،انتشار آثار او تا پس از مرگش نیز ادامه یافتند و رتبه
دوم بیشــترین ترجمه آثار در سراسر جهان را بهخود اختصاص
داد .تاکنــون آ ثــار �ول ورن منبــع الهــام بســیاری از نویســندهها،
هنرمندان و رسانهها بوده است و تأثیر زیادی روی جنبشهای
آوانگارد و سورئالیسم قرن بیستم داشته است.
تولدوتحصیل
�ول ورن در تاری�  8فوریه  1828در نانت ،یکی از شهرهای شلوغ
و بندری فرانسه به دنیا آمد .کشتیها و قایقهایی که در بندرگاه
رفتوآمــد میکردنــد ،قــوه تخیــل ورن و حــس ماجراجویــی او را
برمیانگیختند .پــدر �ول ،پیر ورن ،وکیلی اهل پروون و مادرش
سوفل آلوت دی ال فوی ،زنی از خانواده قایقرانان بود� .ول ورن

در سال  ،1834در سن  ۶سالگی به مدرسه شبانه روزی در نانت
فرستاده شد.
ورن در ســن نــوزده ســالگی ،مجذوب نویســندگی به روش
ویکتور هوگو شــد و نویســندگی به این سبك را با رمان یك
کشــیش در  1839آغــاز کــرد .با این حــال پــدر ورن ،او را برای
تحصیل در رشته حقوق به پاریس فرستاد زیرا میخواست
پســرش دنبالــهروی راه او در وکالــت باشــد؛ امــا ورن جــوان
کــه عاشــق ادبیــات بهویــژه تئاتــر بــود در کنــار تحصیــل در
رشــته حقوق به نوشــتن نمایشــنامه هم میپرداخت .از او
داســتانهای کوتاه و رسالههای علمی متعددی در مجلهی
 Musess des famillesبــه چــاپ رســیده اســت .ورن قبــل از
شروع بهکار جدی نویسندگی ،برای امرار معاش به کارگزاری
مشغول بود .در طول این دوره نویسندگی ،انجام پژوهش
در کتابخانــه ملــی و رویاپردازی برای ســبك جدیــدی از رمان
را آغاز کرد.
آغازراهیجدی
�ول ورن در ســال  18۶2بــا پیــر �ول هتــزل مالقــات کــرد .هتــزل
بــا انتشــار رمــان پنــج هفتــه در بالــن ( )18۶3نخســتین رمــان از
مجموعهی ســفرهای شــگفتانگیز موافقت کــرد .این رمان به
یکی از پرفروشترین رمانها در سراســر جهان تبدیل شــد و به
قرارداد بلندمدت ورن و هتزل برای نوشتن مجموعه رمانهای
علمی تخیلی انجامید .در نتیجه ورن شــغل خود در بازار ســهام
را رهــا کــرد و بــه نویســندهای تمــام وقــت تبدیل شــد .همکاری
بلندمدتــی کــه بیــش از  40ســال دوام آورد و نتیجــه آن  ۶0اثــر از
مجموعه سفرهای شگفتانگیز بود.
�ول ورن در مجموعه رمانهای خود به فناوریهایی اشاره دارد
که در زمان او اختراع نشــده بودند یا از کارهایی ســخن میگوید

زندگی شخصی و مرگ
زندگــی شــخصی �ول ورن هــم ماننــد زندگــی کاری او پــر از
ماجراجوییهــای مختلــف بــوده اســت� .ول ورن در نوجوانــی
عاشــق دخترعموی خود کارولین ترونســون شــد که تقریبا یك
ســال و نیــم از او بزرگتــر بــود .از آنجــا کــه �ول ورن عالقــه زیادی
به نمایشــنامه و ادبیات داشــت ،اشــعاری را برای معشوق خود
کارولین مینوشت .متأسفانه ترونسون احساسات پسرعموی
کوچكتــر خــود را نپذیرفــت و در بیســت ســالگی بــا مــردی کــه
بیســت ســال از او بزرگتــر بــود ازدواج کــرد و �ول ورن را دل
شکسته رها کرد.
�ول ورن پس از مدتی اقامت در پاریس دوباره به نانت بازگشت
و در آنجــا عاشــق زنــی به نام رز هرمین آرنود شــد و اشــعاری هم
در وصف او نوشــت؛ اما والدین آن دختر با ازدواج آنها مخالفت
کردنــد و او را بــه عقــد شــخص دیگــری درآوردنــد .بهاینترتیــب
شکســت مجــدد عاطفــی� ،ول ورن را وارد مرحلــهای جدیــد از
افســردگی کــرد .در نهایــت �ول ورن در ســال  185۷با زنــی به نام
هونوریــن دی ویــان مورل ،بیوهای  2۶ســاله با دو کــودك ازدواج
کرد و صاحب فرزندی به نام میشل شد.
ورن در دوران جوانــی از مشــکالت عدیــده ســالمتی ازجمله ورم
روده و حمالت عجیب فلج چهره رنج میبرد که بعدها عامل آن
عفونت گوش تشــخیص داده شــد .تمام این مشکالت مانع از
ورود ورن بــه ارتش فرانســه شــدند .با وجود تمــام مراقبتهای
پزشکی ورن توانست به نویسندگی ادامه دهد.
ورن بهدلیــل عالقــه زیاد به ســفر و ماجراجویی پس از موفقیت
نخســتین کتابهای خود اقدام به خرید کشــتی کوچکی کرد .با
افزایش شــهرت و انتشــار تعداد بیشــتری از کتابها ،موقعیت
مالــی او هــم بهمراتــب بهتر شــد و کشــتیهای بهتــر و بزرگتری
خرید .متأســفانه میشــل ،پســر ورن بهدلیل بدرفتاری و ســبك
زندگــی بــد ،رابطه خوبی با پدرش نداشــت و ایــن دو همواره دور
از یکدیگر بودند تا اینکه در اواخر عمر �ول ورن ،کمی رابطه آنها
بهبود یافت� .ول ورن در ســال  ،188۶مورد ســوءقصد برادرزاده
خــود قــرار گرفــت کــه مبتال بــه بیمــاری ذهنی بــود .تیر به پــای او
اصابت کرد و او مجبور شد نیمه فلج به زندگی خود ادامه دهد.
�ول ورن براســاس ســوابق گذشــته در وکالــت ،در ســال 1888
بهعنوان مستشــار آمیان (شــهری در فرانســه) انتخاب شــد .او
بهمدت  15سال در این سمت باقی ماند .تا اینکه در سال ،1905
بر اثر بیماری قند ،جان خود را از دست داد و در گورستان همان
شهر به خاك سپرده شد.
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��ت و �و با
س��ان �ر�ی زاده :

�ادمان ر�ته

ز���ی کو�اه است
متولدبیســتوهفتــمآذر1۳۵۶درتهراناســت.اصالتاش
بــرمــیگرددبهكاشــانكنــ�فــوكارخوبیاســتوبرخالف
كاشــانیهاكهمیگویندترســوومحافظهكارهستندپایش
بیفتــددعــواهممیكند.صافوســادهودوســتداشــتنی
اســتوهمیشــهلبخندمیزندتــاغمهایــشراپینهانكند.
بقیهویژگیهارااززبانخودشبخوانید.

در محیط هلدینگ فاخر و آدمهایی که با شما برخورد و دوستی
دارنــد ،بهعنوان یک آدم دوستداشــتنی از شــما نام مــی برند .فکر
میکنید به خاطر کدام ویژگی رفتاریتان اســت که چنین حســی به
آدمهامیدهید؟
حقیقتــش را بخواهیــد بایــد بگویم کــه نمیدانم .تــا عکسالعمل
مناســب از طــرف مقابــل نبینــم و حــس مثبتــی دریافــت نکنــم،
ً
نمیتوانــم بــا او خونگرم شــوم .مثال آقای علی افشــار میگفت من
ابتدا از تو میترسیدم ولی بعد که با همدیگر ارتباط برقرار کردیم رفیق
شدیم ولی اشخاصی میشناسم که به خون من تشنه هستند .آن
هم به این دلیل که در برهههای مختلف یک ســری وظایف به من
ســپرده شده بود که طبق منطق و شــرح وظایفی که وجود داشت،
مــن آن هــا را انجام میدادم و به همین خاطر عده ،زیاد دل خوشــی
از من ندارند .با کســانی که رفیق هستم ،میگویند دوستداشتنی
ً
هســتی .واقعــا نمیدانم چــرا چنین فکری میکنند!؟ســوال بســیار
سختیاست.
وقتی درباره شما تحقیق میکردم یکی از همکارانتان گفت شما
شبیه «پسرخاله» هستید! پسرخاله یک شخصیت لوطی و عاطفی
است .آیا شما این شکلی هستید؟
من مهربان هستم ولی لوطی نیستم .لوطی بودن به معنای قدیمی
ً
واقعا سخت است.
ً
منظورم از لوطی این است که مثال «پسرخاله» وقتی میرفت یک
چیزی میخرید و یک نفر از آن خوشش میآمد آن را به او میداد...
اولیــن بــار کــه ایــن موضوع را شــنیدم خنــدهام گرفت و نتوانســتم

چیــزی بگویم .پرســیدند که چرا هیچی نمیگویی؟ گفتم احســاس
میکنم درســت است .خودم به آن فکر نکرده بودم ،اآلن که گفتید
یادم افتاد.
خودتان فکر می کنید شبیه کدام شخصیت کارتونی یا عروسکی
هستید؟
کسی به من نگفته که شبیه چه کسی هستم و خودم هم به این
موضوع فکر نکردهام ولی درباره یکی از هنرپیشههای خارجی به من
گفتهاند که شــبیه او هســتم .نام آن هنرپیشه جیســون استاتهام
اســت .او هــم ماننــد من کچل اســت .بازیگر معروف و خوشــتی�ی
است .وقتی میگویند من شبیه او هستم  ،امیدوار میشوم ،چون
او خیلی خوشتی� است!
نقطه ایدهآلتان که دوســت داشــتید به آن برســید کجا بوده و
چقدر با آن فاصله دارید؟
از لحاظ کاری احســاس میکنم در مســیر درستی هستم .پدربزرگم
که به او باباجون میگفتم ،یک تراشکاری داشت که من تابستانها
آنجا کار میکردم و به لحاظ فنی چیزهای زیادی از ایشان یاد گرفتم.
شــایدپایه فنــی شــدن مــن از آن زمــان شــکل گرفــت .ایشــان یــک
شــریک داشــت که ما به او عموجون میگفتیم .اگر بخواهم در یک
کلمه تعریفش کنم ،باید بگویم گوگل بود .آدم بسیار کتابخوان و
پختهای بود .زمانی که با ایشان آشنا شدم در ذهنم بود که آیا وقتی
من هم سن ایشان شوم ،یک نفر من را ببیند احساس میکند آدم
پختهای هســتم؟ اآلن که  43سالم اســت احساس میکنم در این
مسیر قرار دارم (امیدوارم) ولی از نظر مالی هنوز به آن نقطه دلخواه

نرســیدهام ،دارم تالش میکنم که برســم .شــاید در برهــهای اتفاقی
بیفتــد کــه این راه کوتاهتر شــود و زودتر برســم .از لحــاظ عاطفی هم
نقطهای در ذهنم نبوده که بخواهم به آن برسم.
عاشق شدهاید؟
عشقچیست؟(باخنده)
سنتی ازدواج کردید یا دوست شدید و بعد ازدواج کردید؟
ما دوست شدیم و بعد ازدواج کردیم.
پس عاشق شدهاید.
من ابایی ندارم از اینکه عاشق شده باشم حتی افتخار هم میکنم،
ولــی اآلن معنــی عشــق برایــم ســختتر به نظر میرســد .اســم آن را
نمیتــوان عشــق گذاشــت .یعنی به همیــن راحتی نمیتــوان گفت
کســی عاشــق شــده اســت .باید خیلی بگذرد که ببینید انتهای آن
چطور است و بعد تحلیل کنید عشق بوده یا نه.
قصه عاشق شدنتان چطور بود؟
همسرم هم دانشگاهی من بود ولی هم رشتهای نبودیم .ایشان را
در یک همایش دیدم ،همانجا با هم آشنا شدیم.
ً
همسرتان اصالتا کجایی هستند؟
ً
اهل قمصر کاشان هستند .من در تهران به دنیا آمدهام ولی اصالتا
ً
کاشانی هستم و در کاشان فامیل هم داریم .مادرم اصالتا کاشانی
است و پدرم در کاشان زندگی میکرده است.
در  20ســالی کــه گذشــته تعریفتان از عشــق چه بــوده و اآلن چه
شده است؟
به نظر من عشق مربوط به امثال موالنا میشود که عاشق خدا بوده

اســت .میخواهم بگویم عشــق در آن حد مســ� شــدن و از شروع
تولد تا انتهای زندگی معنادار اســت .ما اســم این ارتباطها را عشــق
میگذاریم ،در حالیکه وقتی در زندگی به مشــکالت میخوریم از هر
کدام ما به دلیل کمبودهایی که داریم یک سری رفتارها سر میزند.
میخواهم بگویم اینها عشــق نیســت .وقتی آدم عاشــقی باشــی
هیچوقت یادت نمیرود و همیشه آن عشق وجود دارد .به همین
خاطر نمیتوان اسم رابطهها را عشق گذاشت ،بلکه یک ابراز عالقه
و دوســتی است .عشــق باالتر از این حرفها اســت و تعریف کردن
عشق برایم سخت است.
در حال حاضر در زندگی احساس شادی و خوشبختی دارید؟
بلــه .وقتــی کل زندگیام را نــگاه میکنم ،اتفاق هایی کــه افتاده تا به
اینجــا رســیدهام را مــرور می کنم هــم از خودم راضی هســتم و هم از
زندگیام.
چقدر شبیه  20سال پیش خودتان هستید؟
عجب ســوال ســختی است .من خیلی شبیه  20ســال پیش خودم
هستم .تنها چیزی که در من تغییر کرده این است که کمی احتیاطم
در انجام کارها بیشتر شده است .این مسئله اذیتم میکند .یعنی
قدرت ریسکپذیری من پایینتر آمده است.
 40سالگی برای شما چطور بود؟
ً
من کمی در حس  40سالگی تاخیر داشتم .میگویند آقایان معموال
بحران  40سالگی دارند ولی من در  43سالگی درگیر آن شدهام .یعنی
این بحران ســه ســال دیر به سراغم آمده است .وقتی  40سالم شد
مــدام منتظــر بودم که یــک اتفاقی بیفتد ولــی اآلن گاهی به فکر فرو
مــیروم و فکرهــای عجیــب و غریــب به ســرم میزند .فقــط توروخدا
نپرسید چه فکری؟ (با خنده)
اهــل دیــدن کارتون هم بودید؟ اینکه بخواهید قهرمان داشــته
باشید.
ً
کارتونهایــی کــه زمان ما بــود غالبا عروســکی بودنــد .چیزهایی که
تلویزیون نشان میداد پینوکیو و سندباد بود که در آنها قهرمانی
وجود نداشــت .کارگردان و نویســنده اکثر کارتونهایی که ســاخته
میشد خانم مرضیه برومند بود که همه هم سنهای من با ایشان
خاطره دارند .من در نوجوانی خیلی ورزش میکردم .همه جوانها و
ً
مخصوصا پسرها فوتبال بازی میکردند .توپها را دو الیه میکردیم
و در کوچه و خیابان بازی میکردیم .من عالوهبر فوتبال ورزشهای
دیگری هم میکردم مانند �یمناستیک ،تکواندو و کونگفو .بدون
اینکــه کالس بــروم بــه صــورت حرفــهای بدمینتون و پینــگ پونگ
یــاد گرفتــم و زمانی کــه با افــراد حرفهای این رشــتهها بــازی میکردم
باورشــان نمیشد که بدون آموزش اینچنین مهارتی داشته باشم.
در دوران دبیرســتان کــه بودم بــه کالس ورزشهای رزمی میرفتم و
قهرمانم بروس لی بود .به در و دیوار اتاقم عکس بروس لی میزدم
و استفاده از نانچیکو و تعدادی وسیله دیگر را یاد گرفته بودم.
کتککاری هم میکردید؟
نه .آدم دعوایی نبودم .البته اینطور هم نبود که دعوا نکرده باشم.
دعوا هم کردهام.
مثل بروس لی ممکن بود یک نفر را ناکار کنید؟
یک بار این کار را کردم .این را ننویسید (با خنده) .آن زمان در شهرکی
ساکن بودم که مدتی در آنجا تمرین میکردم .در آنجا یک نفر که هم
سن خودمان بود بچهها را اذیت میکرد .من کنگفو کار میکردم و
او تکواندوکار بود .مدام شاخ و شانه میکشید .یک روز او را دعوت
کردیم که بیا مبارزه کنیم و بعد به مربی گفتم که میخواهم با فالنی
مبارزه کنم ،ایشــان گفــت او تو را میزند ،فکر کــردهای که چطور با او
مبارزه کنی؟ چون هم قدش بلندتر بود و هم درشتتر بود .با�خره
آمد و ما با همدیگر مبارزه کردیم .در مبارزه من هم کتک خوردم ولی
او خیلــی کتک خــورد .در حدی کتک خورد که رفت .از آن به بعد بت
چنــد نفر از بچهها شــده بودم ولی خودم خجالت میکشــیدم .یک
مدت به خاطر همین ماجرا از خانه بیرون نمیآمدم.
از بت شدن خجالت میکشیدید یا از اینکه طرف را زده بودید؟
او را در مبــارزه زده بــودم  .دعــوا نکرده بودم که خجالت بکشــم .من
طوری بزرگ شدهام که اهل بولد شدن (جلب توجه کردن) نباشم.
در زمان کار حرفهای کارهای سنگین و بزرگی انجام دادهام که شاید

هر کسی از عهده آن برنیاید .خوشبختانه یک سری مدیر داشتم که
به من اعتماد میکردند ولی زمان مصاحبه که میشد سعی میکردم
نباشــم .مــن ایــن ایــراد را دارم .اآلن هــم وقتــی از مــن پرســیدند که
میخواهی مصاحبه کنی؟ اول گفتم نه ولی برای اینکه با این داستان
مبــارزه کنــم پذیرفتــم .تــا پیــش از اینکه شــما زنگ بزنید اســترس
داشتم ولی همین که تماس گرفتید استرسم کم شد.
وقتی دلتان میگیرد چهکار میکنید؟ آیا کسی متوجه میشود؟
یکی دو نفر از دوســتانم میفهمند چون من را خیلی میشناســند
ولی سعی میکنم کسی نفهمد .وقتی دلم میگیرد سعی میکنم راه
بروم و فکر کنم .اگر اوضاع خیلی خراب باشد گریه هم میکنم .ابایی
از گریه کردن ندارم.
در جمع یا در خلوت؟
ً
در آن حالــت ســعی میکنم اصــال در جمع نباشــم .در خلوت خودم
آنقدر راه میروم که خسته شوم.
ویژگــی خاصــی داریــد کــه آن را از دیگــران قایم کرده باشــید و فکر
کنید اگر دیگران بفهمند تعجب می کنند؟
مــن از آن تی� آدمهایی هســتم که چیــزی برای قایم کــردن ندارم و
صاف و خالص هســتم .آنهایی که دوســتم دارند به من میگویند
ً
این خالص بودن تو بد است .اصال نمیفهمم چون چیز قایم شدنی
ندارم .ظاهر و باطنم یکی است.
اگــر قــرار باشــد قاتــل باشــید از چه روشــی بــرای کشــتن مقتول
استفادهمیکنید؟
یک کاری میکنم که از یک ارتفاع زیادی به پایین پرتاب شود.
چرا این روش را انتخاب میکنید؟
نمیخواهم وقتی او را میکشــم جلوی چشــمانم باشد .یک سوالی
ً
پرسیدید که اصال نمیدانم چه بگویم.
اگر یک جایی بخواهید دزدی کنید ولی دزدی رابین هودی باشد،
یعنی از کســی که از آدمها به زور پول گرفته ،یک پولی را برداشــت و
ســرقت کنید و هر طوری که دلتان خواســت خرجش کنید ،آیا این
کار را انجام میدهید؟
این کار اختیاری اســت و مثل ســوال قبل اجباری نیست؟ من این
کار را نمیکنم .هیچوقت این کار را نکردهام.
یعنی ترجیح میدهید آن آدم بد در لذتهایش بماند ولی شما
برای یک سری آدمهای نیازمند این کار را نکنید؟
ترجیح می دهم که آن آدم را مجاب کنم تا خودش از پولش استفاده
کنــد و بــرای نیازمندها خرج کند ولی یواشــکی پــول او را برنمیدارم.
قضاوت آن آدم چه خوب یا بدش با من نیست .او خودش میداند
و خودش .من هیچ دخالتی در زندگی او نمیکنم ولی اگر بدانم کسی
هست که به آدمهای نیازمند کمک میکند ،سعی میکنم آنها را به
همدیگــر وصــل کنم یــا از آن آدم پولدار پول بگیرم و به فرد نیازمند
بدهم .اما آن اسم دزدی که اول آوردید تابوی من است .من چنین
کارینمیکنم.
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از رابطه خودتان و پسرتان بگویید.
رابطه ما خوب است .هر چقدر بزرگتر میشود سختتر میشود.
چند سالش است؟
االن هشــت ســال و  10ماهــش اســت .آبــان  9ســالش میشــود.
یک ســال دیر به مدرســه رفته اســت .اوایل خیلی با همدیگر بازی
میکردیم ولی اآلن کمی بزرگ شده و برای خودش منطق پیدا کرده
است .سر یک داستانهایی با همدیگر دعوا داریم .مثل خود من
ً
حتمــا بایــد تجربــه کند ولــی من وقتی تجربــه میکردم و به مشــکل
میخــوردم ســعی میکــردم بــه ســمت آن مســیر نــروم .خاصیــت
نســل دهه نود این اســت که چیزی برای آنها مهم نیســت .وقتی
بــه مشــکل میخورند ،ماجرا را از یــک زاویه دیگر میبینند .من دارم
خودم را به روز میکنم که کمتر با همدیگر در چالش باشیم و بیشتر
از همدیگر لذت ببریم.
رابطه شما چقدر شبیه رابطه خودتان با پدرتان است؟
ً
اصال شبیه نیست.
بهتر است یا بدتر؟
بحث بهتر یا بدتر بودن نیست .پدرم درگیر کار و گذران زندگی بود و
زحمت زیادی میکشید .من دو برادر داشتم که یکی از آنها وقتی به
دنیا آمد مری� بود و او را برای درمان به انگلستان بردند .آن موقع
مثل اآلن تورم نبود ولی هزینه درمان سنگین بود .من فقط همین
یــک پســر را دارم و اوضــاع فعلــی من بهتــر از پدرم اســت .به همین
خاطر بیشتر وقت دارم که برای صدرا بگذارم.
تاکنون پیش آمده کار به دعوای فیزیکی کشیده شود؟
نه.
دعوای لفظی چطور؟
بلــه .از زمانــی کــه ورزش میکــردم تمامــی اســتادها و مربیــان بــه ما
میگفتند هیچوقت فکر نکنید از این حرکاتی که انجام میدهید در
بیــرون هم میتوانید اســتفاده کنید .دلیل دیگــرش هم به صورت
ناخــودآگاه شــاید بــه خاطــر ژن و اصالــت کاشــانی مــن اســت چون
میگویند کاشــانیها ترسو هســتند .سعی میکنم با کســی دعوای
فیزیکی نکنم .این مسئله در ذهنم است اگر یک ضربه از طرف من
به کسی بخورد و او آسیب ببیند خودم را سرزنش میکنم .مسئله
جایــی بغرنــج میشــود که یــک آدم با چنیــن خصوصیاتــی رئیس یا
مرئوس شما باشد .اگر مرئوس باشد بهتر میتوانم با او تعامل کنم
که رفتارت را بهتر کن ولی اگر رئیس باشد یا باید تحمل کنم یا نکنم.
اگر توهینها بخواهد ادامهدار باشد به احتمال زیاد از آنجا میروم.
میروید ولی او را نمیزنید؟
من آدم بسیار آرامی هستم .گاهی میبینم دوستان و یا همسایهها
درباره یک مسئلهای با همدیگر دعوا میکنند و همدیگر را میزنند
ولــی اگــر ایــن مســئله برای مــن پیش بیایــد نمیگــذارم کار بــه زدن
بکشد.
فکر میکنید چرا آدم دوستداشتنی هستید؟
ً
واقعا نمیدانم .ســعی هم نکردهام که آدم دوســت داشتنی باشم.
مــن همین هســتم .ممکن اســت با شــما که همــکار باشــم دعوا
لفظــی هــم کنــم .یعنــی خــودم را سانســور خاصــی نمیکنم کــه آدم
دوستداشتنیشوم.
غمها را پشت خندهها قایم میکنید؟
یکی از دالیلی که خیلی میخندم همین مسئله است.
آدمی نیستید که راجع به غمهایتان با همه حرف بزنید؟
با یکی دو آدم خاص حرف میزنم که خیلی با آنها دوست هستم.
شاید اآلن بتوانم بگویم فقط یک نفر است که با او حرف میزنم.
بهعنوان ســخن آخر اگر دوســت دارید به موضوعی اشــاره کنید
بفرمایید.
ناراحتی من از این اســت که انســانهایی هستند که یادشان رفته
انســاناند .بیشــتر به فکر خودمان هستیم و هر کاری میکنیم که
به هدفمان برســیم ،هر کاری! اینکه برای آدم مقابل ما چه اتفاقی
میافتد و چه احساسی دارد برای ما اهمیتی ندارد .در قبال آن آدمها
مســئولیتی حــس نمیکنیــم ،از دیــد انســانیت عرض میکنــم .کال
یادمان رفته که زندگی کوتاه است.
زنده اندیشان به زیبایی رسند
زندگی زیباست ای زیبا پسند
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دفترمرکزی:تهران،بلوارنلسونماندال،خیابانتابانغربی
پالک،۱۲ساختمانفاخر،طبقهچهارم،تلفن021-88678225:

یک گام به جلو
به همت همکاران در تی هاب تکنولوژی اندازه گیری
اتوماتیک ابعاد و وزن مرسوالت غیر استاندارد در این
شرکت بومی سازی شد.
پــروژه  Parcel Scannerبــا حضــور جمعــی از مدیــران
ارشــد و همــکاران در دو شــرکت تــی هــاب و تیپاکس
رونمایــی شــد .همــه مراحــل طراحــی ،ســاخت و اجــرا
توســط همکارانمان در داخل شرکت ،با صرف هزینه
کمتــر از یــک دهــم در مقایســه بــا مــدل خارجــی آن
ساخته شده است.
تکنولــوژی اســتفاده شــده در این سیســتم ،تکنیک
پردازش تصویر اســت ،که از به روز ترین فناوری های
موجــود در دنیــا بــه حســاب می آیــد .اســتفاده از این
دســتگاه باعث افزایش بهره وری و ظرفیت عملیاتی
شرکت می شود.

ݢ ݢآسمانآبی ،زندگیرنگی
ورزش آنالین یعنی باشگاه را به خانه بیاور و نگران رفت و آمد
و انواع آلودگیها نباش؛ اینجوری بچهها هم از بزرگترها یاد
میگیرند که ورزش تعطیلبردار نیست و ورزشکردن برایشان
خانوادگی در خانه
نهادینه میشود .حاال که فرصت هست ورزش
ِ
را تجربه کنید.

سیمر غ خانواده فاخر در راه...
هلدینــگ فاخــر در چهارمیــن ســال فعالیت خــود ،از
ظرفیت هایی که در این سال ها به هم گره خوردهاند
و اتفاقــی بــزرگ در صنعت پســت و لجســتیک را رقم
زدند ،رو نمایی می کند.
ســیمر غ ،عنــوان رویــدادی اســت کــه هفتــه اول آذر
میزبان تمام شرکت های خانواده خواهد بود تا عالوه
بر عرضه این ظرفیت ها ،فرصت های شبکه شدن در
خانواده را ارتقا دهد.
در گام نخســت ،مدیــران شــرکتهای تابعــه ،در
نشســتی بــا حضــور مدیــران هلدینــگ ،بــا مفاهیــم
کلیدی این رویداد و زیرساخت هایی که تاکنون برای
شــبکه شدن کســب و کارها آماده شــده است ،آشنا
شدند.

مارلون براندو و اکتیران

اکتیــران در یــک اقدام فرهنگی ســرمایه گذار و حامــی تئاتر مارلون
براندو شــد .این نمایش که درباره لحظه مرگ براندو در ســال ۲۰۰۴
بود تیر و مرداد در سالن سپند به اجرا در آمد.
جبــر نویســنده و کارگــردان و مهــران امامبخــش ،ســارا
مهــران رن 
رســولزاده ،یلدا عباســی ،امین میری و علی پویا قاســمی بازیگران
این نمایش بودند.

