F A M I L Y

G R E A T

مهر  ،1399سال دوم۱۲ ،صفحــه

جاناز تن آواز رفت
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نشریه داخلی هلدینگ فاخر

۱۳

عزایعمومی

در فضای آنالین

عشــق و عالقــه ملــت ایــران بــه خســرو آوازشــان ،محمدرضا
شجریان بر هیچ کس مخفی و پوشیده نیست .شجریان در
قلب بســیاری از ایرانیان جای داشت و یکی از محبوب ترین
چهره های دوران معاصر بود که میلیون ها نفر فار غ از گرایش
های سیاسی و باورهای مذهبی خود ،او را دوست داشتند و
چه بسا اگر همه گیری ویروس کرونا نبود ،میلیون ها نفر در
تشــییع پیکر او شرکت می کردند و صحنه بدرقه او تصویری
بــه یــاد ماندنــی را در روزهای پایانی قرن رقم مــی زد .داده های
آنالین نیز به خوبی به محبوبیت محمدرضا شجریان گواهی
می دهند و اغراق نیست اگر بگوییم مردمی که امکان حضور
در تشــییع پیکر اســتاد آواز ایــران را نداشــتند ،او را به صورت
مجازی بدرقه کردند .از ساعات ابتدایی انتشار خبر درگذشت
محمدرضــا شــجریان در روز پنجشــنبه  ۱۷مهــر  ،۹۹انتشــار
هزاران مطلب در شــبکه های اجتماعی آغاز شد که این روند
تــا پایــان روز جمعــه ادامــه داشــت .در ایــن دو روز ،نزدیک به
۱۰۰هزار توییت درباره محمدرضا شجریان منتشر شد که این
توییــت هــا بیــش از  ۲میلیون و  ۲۷۰هزار بار الیک شــده اند و
بخش اعظم آن مربوط به تنها  ۳۰۰توییت است .در این میان،
رکورد الیک در تاریخ توییتر فارسی نیز شکسته شد و توییت
همایون شجریان که خبر درگذشت پدرش را تایید کرده بود،
با حدود  ۸۵هزار الیک ،پرالیک ترین توییت در توییتر فارسی
شــد؛ موضوعــی کــه بــه خوبی نشــان مــی دهــد این امــر برای
عموم کاربران توییتر که (به لحاظ دیدگاه سیاســی ،فرهنگی)
بســیار متنوع هســتند ،اهمیت داشــته است.ازسوی دیگر،
در اینســتاگرام کــه امــروزه پرطرفدارتریــن اپلیکیشــن میــان
ایرانیان اســت ،اوضاع به طرز معناداری متفاوت بود .بخشی
از ویدیوهای منتشــر شــده در این شــبکه اجتماعــی ظرف ۲
روز بیــش از ۱۴۸میلیون بار دیده شــده و تعــدادی از مطالب
راجــع به خســرو آواز ایران نیز به تنهایی بیــش از  ۵۹میلیون
الیک گرفته و بیش از یک میلیون و  ۲۳۰هزار کامنت دریافت
کرده اســت .این آمار شــگفت آور کافی اســت که نشان دهد
شجریان میان ایرانیان چه جایگاهی داشته است.آمار مربوط
به مطالب محمدرضا شجریان در تلگرام حیرت آور است .در
این پیام رسان اجتماعی در طول ۲روز۱۰۳ ،هزار مطلب توسط
۱ ۰هــزار کانــال منتشــر شــده اســت؛ امــا آنچــه حیــرت انگیز و
باورنکردنی است ،آن است که این مطالب حدود ۳۰۰میلیون
بار در تلگرام دیده شده است .اعداد و ارقام ارایه شده شاید
غیرقابل باور به نظر برســند ،اما حقیقتی است که نباید از آن
چشــم پوشــی کرد۵۹ .میلیون الیک و یک میلیون و ۲۳۰هزار
کامنــت در اینســتاگرام و ۳۰۰میلیون بازدید در تلگرام نشــان
میدهد که ایرانیان در فضای آنالین ،عزای عمومی گرفتهاند،
بدرقه آنالین باشکوهی از محمدرضا شجریان بجا آوردهاند و
تمام توجه خود را به استاد آواز ایران معطوف کردهاند.معنای
دادههایی که اشــاره شــد آن است که شجریان پیونددهنده
همــه ایرانیــان اعــم از رده هــای گوناگــون ســنی ،جنســیتی و
همینطور بخــش های مختلف جامعه با باورهای مذهبی و
گرایشهای سیاسی متفاوت بود؛ او سرمایه عظیم یک ملت
بود و یک ملت در فقدانش سوگواری کرد.

2
ݢ ݢعلی رضائی
متولد  ۲۹آبان  ۱۳۵۷است.
ازدواج کرده و یک دختر  ۱۲ساله دارد .از اسفند
 ۱۳۹۶به هلدینگ فاخر و به طور مشخص به شرکت
تیپاکس وارد شده و از اردیبهشت امسال به
عنوان مدیرعامل به تی نکست پیوسته است .در
دبیرستان رشته علوم تجربی و در دانشگاه مهندسی
شیالت خوانده  .چون دوستان قدیمی و صمیمی
دبیرستان اش در شیالت قبول شده بودند او هم با
معدل خیلی باال و رتبه خیلی خوب ترجیح می دهد که
مهندسی شیالت بخواند .همیشه دانشجوی برتر بوده
و بعد هم نفر اول کنکور فوق لیسانس کشوری در رشته
شیالت می شود .دوباره دانشجوی ممتاز می شود و با سهمیه
دانشجویان ممتاز وارد دوره دکتری می شود اما چون بورسیه
می شود از ادامه تحصیل انصراف میدهد.

گفت و گو با علی رضائی
مدیرعامل تی نکست و عضو
هیئات مدیره تیپاکس

قورباغه غذای
لذیذ و گرانی است
حیــف نبــود دکتــری را
تمامنکردید؟
مــن از ســال  1375وارد
دانشــگاه شــدم و از
ســال  1376شــروع بــه کار
کــردم .رشــتهای کــه بــرای کار
انتخــاب کردم ســنخیتی با رشــته
تحصیلیام نداشــت .من در صنعت
خودرو شروع به کار کردم و از سال ۱۳۸۱
وارد مجموعــه گــروه صنعتــی ایــران خودرو
شــدم .تخصصــم روی خــودرو و قطعــات یدکی
و خدمــات پــس از فــروش بــود .ســالهای  1382و
 1383دیگر خســته شــده بودم و برای خودم در رشته
شیالت آیندهای نمی دیدم.
دوســت نداشــتم دکتــرای
شــیالت بگیــرم و اســتاد
تمــام وقت دانشــگاه باشــم.
تصمیــم گرفتم دیگــر ادامه
تحصیــل ندهــم .ضمــن
اینکه فشــار کار هم زیــاد بود و
ً
طبیعتــا درس و تحصیــل در آن شــرایط
انرژی زیادی میگرفت.
چقدر رفیقباز هستید؟
الزم باشد خیلی.
از آنجایــی کــه به خاطــر رفاقت در رشــت ًهای تحصیــل کردهاید که
هیچوقــت در آن فعالیت نکردهاید احتمــاآل خیلی باید اهل رفاقت و
لوطیگریباشید.
این را باید دوســتان قضاوت کنند .برا ی دوســتانی که رفاقتشــان
ثابــت شــد ه اگر کاری از دســتم بر بیایــد و بتوانم ،انجــام میدهم .ما
ً
در دوران راهنمایــی و دبیرســتان تقریبــا یــک اکیــپ  ۳۰یــا  ۴۰نفره در
تهرانپــارس بودیــم کــه همه با هم بزرگ شــدیم و با هم رشــد کردیم
و حتــی بــرادران و خواهرانمــان هــم همدیگــر را م یشــناختند .اینکه
پذیرفتــم مهندســی شــیالت بخوانــم بــه خاطر ایــن بود که بــرادران
دو تا از دوســتان من یک ســال قبل از من در آن رشــته قبول شــده
بودنــد و بعــد مــن بــه همــراه دو نفــر از دوســتان خیلــی صمیم ـیام
ً
رشــته شــیالت را انتخــاب کردیــم و قبــول شــدیم .از آن جمــع تقریبا
 ۹۰یــا  ۹۵درصــد افــراد در خــارج از ایــران هســتند .شــاید مــن جــزو

تنهــا بازماندههــای آن گروه در ایران هســتم .اما خــب بعد به تدریج
دوســتان دیگری در دانشــگاه و محیط کار پیدا کردم که وجودشــان
برای من بسیار ارزشمند است.
پشــیمان نیســتید که آن موقــع به خاطر دوســتانتان انتخاب
کردید شیالت بخوانید؟
مهندســی شــیالت یــک رشــته بســیار قشــنگ ،پرماجــرا و جــذاب
ً
اســت .این رشــته واقعا اصول و درسهای مهندسی دارد .برای من
هیچوقت اســم و موضوع درس اهمیتی نداشــته اســت و احساس
میکنــم اگر هر رشــتهای جلویم میگذاشــتند میخوانــدم .خیلی هم
راضــی هســتم کــه شــیالت خوانــدهام .بــا اینکــه شــغلم چیــز دیگری
بــوده و شــیالت هیچوقــت در مســیر کاریام قــرار نگرفــت امــا آن را
بــا تمــام وجود دوســت داشــتهام .مــن آن موقــع پایاننامه خــودم را
دربــاره موضوعــی کار کــردم کــه خیلــی احتیــاج داشــتم شــیالت ایران
از آن حمایــت کنــد .آن زمــان جامعــه شــیالت ایــران جامعــه کوچکی
بــود .وقتــی مــن مراجعــه کــردم دیــدم داســتان نهادهــای دولتــی و
ً
وزارتخان ـهای طــوری اســت که بــا روحیه من ســازگار نیســت و اصال
برایشــان اهمیــت نــدارد و بودجهها بایــد در جاهای دیگــری که برای
آنها اولویت دارد هزینه شــود .اینطور شــد که کم کم از حس و حال
ً
ایــن کار آمــدم بیــرون .ضمنــا در آن دوره پــرورش ماهــی قــزل آال مــد
شــده و رشــد کــرده بــود و تبدیل به یک صنعت ســودآور شــده بود،
به طوریکه ما دوران دانشــجویی فکر میکردیم که هر کداممان یک
مزرعــه پــرورش میگــو یــا ماهی قــزل آال خواهیم داشــت ولــی بعدها
دیدیــم کــه در ایــن زمینــه رانــت هــای خاصــی الزم اســت و بــه راحتی
نمیشود در این زمینهها سرمایهگذاری کرد .حتی اگر سرمایه داشته
باشید مجوز وزارت جهاد کشاوزی یا مجوز سازمان آب یا اداره محیط
زیست به شما تعلق نمیگیرد .به همین خاطر تصمیم گرفتم تئوری
ادامه دهم .اســتادهای دانشــگاه و دوســتانی که آنجــا بودند همه از
بــزرگان صنعــت شــیالت بودنــد و همیشــه میگفتنــد اگر تــو دکتری
نگیــری و چهــار تــا درس تخصصــی را تدریــس نکنــی پــس کــی برود؟
اما خب قســمت نبود .دوســتان دانشــگاهی مــن اآلن مدیر گرو ه یا
س دانشگاههایی هستند که رشتههای آبزیان و علوم دریایی در
رئی 
آن ها تدریس می شود.
از میان غذاهای دریایی کدام را از همه بیشتر دوست دارید؟
فیلــه کوســه اگــر درســت طبــخ بشــود خیلــی لذیــذ اســت .بازوهــای
هشــت پا ،خرچنگ گرد و البستر یا همان شاهمیگو هم لذیذ است.
قورباغه هم بی نظیر است.
شما قورباغه خوردهاید؟!
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بله .قورباغه یکی از لذیذترین و ران آن یکی از گرانترین غذاها
بــه خصــوص در کشــوری مثل فرانســه اســت .ران قورباغه اگر
ً
درســت طبخ شــود بســیار لذیذ اســت .جنس گوشتش اصال
قابل مقایسه نیست .مثل بر ه تودلی میماند.
به نظرتان چندشآور نیست؟
نه.
قبل از اینکه شیالت بخوانید هم برایتان چندشآور نبود؟
واقعیــت این اســت کــه من خیلی ریســک
پذیــرم .هــر چــه جلویــم بگذارنــد تســت
میکنــم .قورباغــه جــزو غذاهــای خیلــی
خوبی بوده که خوردهام.
با میل خوردهاید؟
ً
بلــه .مــن تقریبا هر چیــزی را حاضرم امتحان
کنم.
در بچگی اهل دیدن کارتون هم بودید؟
خیلی.
هیرو و قهرمانتان چه کسی بود ؟
ً
نهــا محــدود بود .مثــا بامزی
آن موقــع کارتو 
بــود کــه همــه دوســتش داشــتیم .امــا هیــرو
خاصــی نداشــتم .زمــان کودکی مــا اگر یک
کارتــون قاچاق یا یــک ویدئوی قاچاق به
ً
دس ـتتان میرســید ،مثال میتوانســت
یــک چیــزی شــبیه ســوپرمن باشــد.
ً
اما من شــخصا هیرو نداشــتم.البته
عاشــق کارتون بل و سباستین بودم
و بل رو خیلی دوست داشتم.
هیچوقت دلتان نخواسته جای یکی ازشخصیت های کارتونی
باشید؟
نه .بیشتر جنبه تماشا کردن و سرگرمکننده بودن آن ها برایم جالب
بود.
جذابترین خاطرهای که از کودکی دارید چیست؟
خیلی سخت است .نمیدانم.
خاطــره پررنگی کــه وقتی یادش میافتید حس خوشــایندی را
تداعی می کند.
کودکی ما خیلی پراســترس و پر داســتان بــود؛ آن موقع بمبارانها و
موشکبارانها بود.
از همانها خاطرهای دارید؟
چیزی که در ذهنم پررنگ شده باشد ،نه.
در مدرسه هم بچه درس خوان بودید؟
من همیشــه شــاگرد ممتاز بودم ولی اینجوری نبــود که تمام وقت
درس بخوانم  .من بیشــتر ســر کالس گوش میکردم و بعد از اینکه
زنــگ م یخــورد جزو اولین نفراتــی بودم که غیبم م ـیزد .یعنی با تمام
ســرعت به ســمت خانه میرفتم .همه چیز را در کالس یاد میگرفتم
و هــر وقت معلم درس میپرســید بلد بــودم .حتی حاضر نبودم یک
درس را دو بار بخوانم یا یک مشق را دو بار بنویسم.
وقتی به خانه میرفتید چهکار میکردید؟
عاشــق آ تــاری بودم .از هفت ،هشــت ســالگی آ تــاری داشــتم و آتاری
بــازی م یکــردم .خیلــی هــم کتــاب میخوانــدم یــا مجلههایــی مثــل
دانســتیها و دانشــمند .هــر چــه گیــر م ـیآوردم و قابل خوانــدن بود
تســنگ هــم بازی
میخوانــدم .بــا بچ ههــا فوتبال ،چهارســنگ و هف 
م یکــردم .اخبــار علمی و فرهنگی ســاعت  7را هم میدیدم تا بفهمم
در دنیا چه خبر است.
اآلن هــم اهــل اینکــه ببینیــد در دنیا چه خبر اســت هســتید یا
ترجیح میدهید خودتان را از اخبار دور نگه دارید؟
اآلن چندیــن ســال اســت که بــا اخبــار میانه خوبــی ندارم چــون خبر
در حقیقــت چیــز خوبــی نیســت 99 .درصد اخبــار مربوط بــه حوادث
بــد و ناگــوار اســت .به نظر مــن اگر خودتــان را از اخبــار دورنگه دارید،
نتــان آزادتر اســت و میتوانید روی چیزهــای دیگری تمرکز کنید.
ذه 
ً
قبــا ســرتیترهای مهــم همشــهری و دنیــای اقتصــاد کــه مربــوط بــه
صنعــت یــا اقتصــاد بود را ظرف یــک ربع نگاه میکردم و رد م یشــدم.
اآلن هم اخبار اینچنینی را خیلی گذری از فضای مجازی میخوانم و
رد م یشــوم .اما در دهه هشــتاد خیلی اهل وبگردی و بالگنویسی

بــودم و یــک بــاگ یاهو  360هــم برای خودم داشــتم .امــا اآلن فقط
اخبار بسیار تخصصی را دنبال میکنم.
کار کــردن در حــوزهای کــه در آن تحصیــات آکادمیــک ندارید
چگونه است؟
در تحصیالتــم چنــد چیــز را جــا انداختــم .ســال  87دوبــاره کنکــور
دادم و در دانشــکده مدیریــت دانشــگاه تهــران قبــول شــدم ودر
مقطع فوق لیســانس رشــته مدیریــت اجرایی در گرایــش بازاریابی
صــادرات خواندم .آن موقع در ایران خودرو در بخش خدمات پس
از فروش و قســمت صادرات مدیر بودم و خواستم علم نظریام را
بــه علم تجربیام برســانم .به نظر من اصــول مدیریت اصول ثابت
و زنــدهای اســت و اگر کســی خودش بتوانــد مطالعه کنــد میتواند
خــودش را ب ـهروز نگــه دارد .مــن اآلن در بیســت و دومیــن ســال
ســابقه کاری رسمیام هستم  .در صنایع مختلفی کار کردهام و فکر
میکنــم کول هبــاری از تجربــه پشــت این داســتان اســت و میتوانم
تطبیقپذیری ایجاد کنم.
بــا توجه به اینکه در رشــتههای مختلفــی تحصیل  ،در جاهای
مختلف کار کرده اید و سمتهای متفاوتی را تجربه کرده اید ،اگر
بخواهید به تحصیالت آکادمیک و تجربه زیســته در هر رشــتهای
امتیــاز بدهیــد ،فکــر میکنید کــدام یــک از آن ها بــرای موفقیت
مهمتر است؟
ً
نمیتوانــم برایــش درصد تعییــن کنم .این کامال به خود شــخص و
ً
روحیــه آن فرد بســتگی دارد .بــه نظرم تحصیالت آکادمیــک کال نیاز
اســت .یعنی یک ســری دروس هســتند که ذهن انســانها را برای
تصمیمگیــری ،آنالیــز ،اســتدالل ،اســتنتاج و تجربه کــردن و ...آماده
میکنند و از نظر من اینها ضروری است .حاال بخش تخصصیاش
که جای خود دارد .شما وقتی ریاضی میخوانید و انتگرال میگیرید
شــاید بگوییــد انتگــرال بــه چــه درد مــن م یخــورد؟ امــا از همــان
دیــد و روش انتگــرال گرفتــن میتوانیــد خیلــی از محاســباتتان
در رشــتههای دیگــر را بــه دســت بیاوریــد .بــه نظــر مــن تحصیــات
آکادمیــک بــه صــورت علــوم پایــه بســیار مهــم اســت .تحصیــات
تخصص ی هم بستگی به میزان استفاده شما از آن دارد .من خیلی
مواقــع بــه ایــن تجربــه رســیدهام کــه اگر شــما در یــک زمین ـهای کار
میکنید بهتر اســت که بعد از یک مــدت بروید خودتان را با دانش
آن کار ب ـهروز کنیــد چون این کار میتواند به پیشــرفت شــما کمک
زیادی بکند .دوره دو ســاله ارشــد مدیریت من دوره بسیار جذابی
برایــم بــود چــون همیشــه بــا طــرح یک مســئله به ســراغ اســتادها
میرفتــم .وقتی ســر کالس میرفتم ســوال داشــتم و میخواســتم
پاسخ آن سوال را بگیرم .لذا تا وقتی به آن پاسخ نمیرسیدم استاد
را رها نمیکردم .بنابراین من معتقدم اگر تجربه با علم روز دنیا یا با
اصول علمی پایه مثل اصول علمی مدیریت ترکیب نشود ،شما در
باالترین سطح میشوید یک استادکار بسیار ماهر.
برایم جالب اســت شــما از آن دســته آدمهایی هســتید که به
«ز گهواره تا گور دانش بجوی» اعتقاد دارید.
ً
بلــه ،مــن کال محدودیتــی در یاد گرفتــن برای خودم قائل نشــدهام.
یک اخالقی که دارم این است که وقتی دارم چیزی را میخوانم یا به
چیزی توجه میکنم ،چشــم و گوشــم جای دیگری نمیتواند باشد.
در آن لحظــه حتــی اگــر صدایــم بکنند متوجه نم یشــوم چــون روی
یــاد گرفتــن ،خواندن یا فهمیدن یک موضوع خــاص تمرکز کردهام.

بــه همیــن خاطــر وقتــی مــن دارم یــک چیــزی میخوانــم همکارانم
هیچوقت چیزی از من نمیپرسند.
ی خاصی دارید؟ اصًال زمان غیر از کار دارید؟
غیر از کار چه هاب 
ً
اآلن واقعا نه .این روزها مدل کار کردن در این صنعت بســیار فرق
کــرده .من در خیلی جاهای مختلف و ســخت و در خیلی پروژههای
ســنگین کار کــردهام ولــی فکــر میکنــم دو ســال کار کــردن در یــک
صنعتی مثل پست لجستیک میتواند برابر با  10سال کار کردن در
صنایع دیگر باشــد .شــما در صنعت پســت لجستیک تعهد دارید
برای رســاندن مرسوله .وقتی شما یک بسته ای را میدهید دست
یک شــرکت پستی ،آن را با اطمینان میدهید و وقتی این اطمینان
برای شــما وجود دارد ،تمام تالش مجموعه باید این باشــد که این
اطمینان و اعتماد را خدش ـهدار نکند .ممکن اســت شما بخواهید
یــک چیــزی که برای شــما خیلی مهم و ارزشــمند اســت را برســانید
دست یک فرد دیگر.
تعریفتان از زندگی چیست؟
به نظر من زندگی همین دم اســت و دم را باید غنیمت بشــماریم.
هــر اتفاقی که میافتد ،چه خــوب و چه بد ،باید تبعاتش را بپذیریم
ولی غصه و غم نخوریم! اتفاق های زیادی در زندگی من افتاده ولی
تا اآلن نشــده که پشــت سرش "ای کاش" گذاشــته باشم .دوست
ندارم در زندگی به جایی برســم که بگویم ای کاش در آن زمان این
کار را انجام میدادم.
اگر قرار بود یک ورزشــکار معروف شــوید ،دوست داشتید چه
کسی باشید؟
از نظر شــخصیتی "اریــک کانتونا" را خیلی دوســت دارم .کانتونا یک
ً
دورهای کاپیتــان تیــم فوتبــال منچســتر یونایتــد بــود ولــی اصالتــا
فرانســوی اســت .در بین ورزشــکاران ایرانی هم آقای «کریم باقری»
را خیلــی دوســت داشــتم .به«زینالدین زیدان» هم عالقه داشــتم
ً
ولی هیچوقت دوســت نداشتم جای او باشــم .اصال مدلم اینطور
نیست که دوست داشته باشم جای کسی باشم.
در بین شخصیتهای تاریخی دوست داشتید جای چه کسی
باشید؟
هیچ وقت به این موضوع فکر نکردم.
اآلن فکر کنید.
ً
مثال من خودم دلم میخواســت ناصرالدین شــا ه باشم .آن ُبعدی
که از ناصرالدین شاه به ما نشان دادند یک آدم خوشگذران بوده
ولی واقعیت این است که این آدم خدمتهای زیادی کرده است.
سینما را به ایران آورده و در بحث عکاسی آدم پیشرو بوده است.
من اگر بخواهم ناصرالدین شاه را قضاوت کنم ،همه خدمات او را
کنــار م یگــذارم و ایــن بدخدمتی که به خاطر حکــم قتل امیرکبیر به
ایــران کرد را یک ســمت دیگــر میگذارم .هیچوقــت در ذهن خودم
نمیتوانــم ایــن آدم را ببخشــم .مــن خیلی دوســت داشــتم نــادر یا
یعقوب لیث صفاری را زندگی کنم.
به همان اندازه نادر خشن هستید؟
اگر الزم باشد خشن هستم.
نادر در قتل عام دست و دل باز بوده.
آد مهــای بــزرگ باید یک جایی تصمیم بگیرند .شــما اگــر نگاه کنید
تیمور هم همینطور بوده است.
یعنی گرایش شما به آدمهای خشن است؟
نادر یکی از نوابغ جنگی دنیا بوده و یعقوب لیث صفاری هم یکی از
مظلومترین نامآوران ایران است.

سفرهایداخلیوخارجیخیلیدر
شکلگیریشخصیتمنموثردبوده
است.یکیاز جذابتر ین آنهاسفر به
کشورهای آفریقاییبود.در مصر وقتی
چیزهاییکهدر بچگیاز مصر میشنیدم
رااز نزدیکمیدیدمبرایمیکحالت
عجیبوغریبداشت
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ظاهر بیرونی شما بیشتر آدم عاطفی و احساسی است یا آدم
خشک و جدی؟
این را باید از بقیه بپرســید ولی مدل من اینطور اســت که چندان
دوســت ندارم عواطف و احساســاتم را نشــان بدهم .ممکن است
گرم باشــم و بخندم ولی دوســت ندارم کســی بفهمد آن پشت چه
خبر است.
درونی چطور؟
بــه نظر خودم احساســات درونی زیــادی دارم ولی کنترلش میکنم.
البتــه کنتــرل کردن آن بســیار ســخت اســت .در این چند ســال که
خودم را میشناســم شاید تاکنون چیزی من را شوکه نکرده باشد.
یعنی حداقل در ظاهر کسی تغییری در من ندیده است.
یعنی پوکر فیس هستید؟
بله .پوکر را هم خیلی دوست دارم.
بازی هم میکنید؟
اگــر پایش بیفتد بازی هم میکنم .یک زمانی زیاد بازی میکردم ولی
ً
اآلن تقریبا کسی نیست .همه باختند و رفتهاند (.با خنده )
باخت هم دادهاید؟
ً
صــد درصد .بــازی باخت هم دارد .یــک روزهایی اصــا حوصله بازی
نیست.
اهل قمار کردن بر سر زندگی هم هستید؟
بســیار اهل ریســک هســتم ولی قمار نمیکنم .یعنی برای ریســک
ً
کــردن پشــت دســت خــودم را نــگاه میکنم .مثــا اگــر بخواهم یک
تغییــری ایجــاد کنم و دو ســال بیکار باشــم بتوانم تحمــل کنم .اما
بسیار ریسکپذیر هستم .در این حد که اگر تصمیم بگیرم دو ماه
ً
دیگر از ایران بروم حتما این کار را انجام میدهم.
وقتی به کودکیتان نگاه میکنید چه حسی دارید؟ کودکیتان
چه رنگی بود؟
فکــر میکنــم همــه جــای زندگیام خــوب و ســفید بوده .هــر اتفاقی
کــه افتاده توانســتهام از آن لــذت ببرم و تجرب ـهاش را حفظ کنم .به
نظرم بسیار خوب بوده است .جایی نیست که بخواهم برگردم آن
را اصالح کنم.
در پایــان اگر موضوعی وجود دارد که میخواهید مطرح کنید
بفرمایید.
سفرهای داخلی و خارجی خیلی در شکل گیری شخصیت من موثر
بوده اســت .یکی از جذابترین آنها ســفر به کشــورهای آفریقایی
بــود .در مصــر وقتــی چیزهایــی که در بچگــی از مصر م یشــنیدم را از
نزدیــک میدیــدم برایــم یک حالت عجیــب و غریب داشــت .صنایع
ً
مختلفــی کــه تجربــه کــردم نیز برایــم جذاب بودنــد .مثــا در صنعت
فروشــگاههای زنجیــرهای و صنایع غذایی و پروتئینــی بودهام .حتی
مدیرعامل یک مجتمعی بودم که صادرات و واردات گوشــت گرم و
منجمد را داشتیم .در نهایت هم به صنعت لجستیک آمدم .جالب
است که پس از ورود به هر صنعت ،در یک مدت کوتاه توانستهام
آن جایگاهی که دوست داشتهام را بدست بیاورم .این مسئله برای
خودم یک انرژی نهفتهای بوده که در وجودم هست .فرقی نمیکند
کجــا باشــید ،فقــط کافــی اســت کــه اراده کنید تا بــه آن برســید .من
میگویم هر چه در ذهن شما باشد ،فقط کافی است روی آن تمرکز
ً
کنید تا به آن برســید .اصال فرق نمیکند چه چیزی باشــد .به قدرت
ذهن اعتقاد زیادی دارم.
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بیمرزی
عشقمجازی
وحقیقی

فیلــم  Herیکــی از برتریــن فیلمهــای ســال  2013اســت .کارگــردان و
نویســنده این فیلم «اسپایک جونز» اســت که کارنامه قابل قبولی
در ســاخت فیلمهای جذاب دارد .داســتان فیلم  Herدر مورد ورود
هوش مصنوعی به زندگی عاطفی انسان است.
فیلم  Herیک اثر خاص به کارگردانی و نویســندگی «اسپایک جونز»
در ژانــر درام ،عاشــقانه و علمی-تخیلــی اســت .داســتان فیلــم در
آینــدهای نــه چنــدان دور اتفاق میافتــد؛ زمانی کــه هوش مصنوعی
پیشرفت قابل توجهی داشته است (Herاو) دارد بدون شک یکی
از برترین فیلمهای ســال  2013اســت که بعید کســی هوس نکند تا
آن را دوباره ببیند.
شــخصیت اصلــی این فیلم فــردی به نــام «تئودور»اســت(با نقش
آفرینــی خواکیــن فونیکــس) .شــغل او نوشــتن نامهی عاشــقانه با
تقاضای مردم است .او از یک نرمافزار استفاده میکند که جمله های
گفته شد ه را به دستنوشته تبدیل میکند و گویا که خود شخص
نامــه را نوشــته اســت .تئــودور در حــال طــاق گرفتن از همســرش
است .او به شدت احساس تنهایی میکند و در ایجاد روابط عاطفی
بــا دیگــران نیز چنــدان موفــق نیســت .شــاید موضوعی که بــر این
وضعیــت صحه میگذارد ،انجام یک بازی کامپیوتری(به جای اجرای
واقعــی) اســت که در آن فــرد باید در نقش مــادر از فرزندان مراقبت
کند و آنها را تر و خشک کند.
در ایــن بیــن او بــا یــک سیســتمعامل پیشــرفته مبتنی بــر هوش
مصنوعــی مواجــه میشــود .بــا پرســیدن چنــد ســوال کوتــاه ،یــک
سیســتمعامل بــا ویژگیهایــی مــد نظــر تئــودور ســاخته میشــود.
«او» در واقع اشــاره به همین سیســتمعامل مونث دارد که نامش
«سامانتا» است .سامانتا همواره در حال یادگیری است.
بــه طــوری کــه در کســری از ثانیه خوانــدن یک کتاب را تمــام میکند.
ســامانتا همیشه در دســترس اســت و در کارهای روزمره به تئودور
کمک میکند .به تدریج انزوا در تئودور از بین میرود و او برای اولین
بار پس از جدایی همسرش احساس جدیدی را تجربه میکند .این
روابط آنقدر ادامه پیدا میکند که تئودور عاشــق ســامانتا میشــود؛
عاشقیکسیستمعامل!
ســامانتا فقــط یک صدا اســت .صداپیشــگی او توســط «اســکارلت
جوهانسون» به بهترین نحو ممکن انجام میشود .اگر چه شنیدن

این صدا در طول فیلم کسلکننده نیست اما به نوعی نقشآفرینی
خواکیــن فونیکــس را ســختتر کــرده اســت .چــرا کــه او باید نقش
تصویری سامانتا را نیز بازی کند و با واکنشهای صورت و بدن خود
احساســات را به مخاطــب انتقال دهد .کارگــردان به کمک مرز بین
عشــق واقعــی و مجازی را نزدیک بهم نشــان میدهــد .در این فیلم
ً
اتفاقاتی میافتد که پیشزمینهای برای آن وجود ندارد یا بعدا دلیل
آن مشــخص نمیشــود امــا این ایرادهــا در مقابل نقــاط قوت فیلم
محومیشود.
از ســوی دیگر تئــودور ،ســمبل انســان سرگشــته امــروزی اســت
کــه خســته از پیــدا کردن یــک رابــط معنــادار در جامعه ماشــینزده
برای برقراری یک رابطه ســطحی و کنجکاوانه به جهان ماشــین دل
میبندد اما فار غ از این که جذابیتهای این جهان چنان زیاد است
که حتی در رابطه عمیقی مانند عشق نیز میخواهد حرفی برای گفتن
داشته باشد .حرفی که در ابتدا با شیرینکاریهای سامانتا دلنشین
و جــذاب به نظر میرســد اما در انتهای فیلــم به تلخی در مییابد که
ماشین تنها ،ماشین است.
برخــی از افــراد فیلــم خــوب را فیلمــی میداننــد کــه در پایــان آن
احســاس خوبی داشــته باشــند .به احتمال زیاد شــما نیــز بعد از
دیدن فیلم چنین حسی خواهید داشت.
اینکه در پایان ،ســامانتا دارای جســم میشــود ،عشــق آنها ادامه
مهــای هــوش مصنوعــی انســانها
مییابــد یــا مثــل بیشــتر فیل 
ضعیفتر میشوند ،سواالتی است که بهتر است خودتان بعد از
دیدن فیلم جوابش را بیابید .فیلم  Herدر مجموع جوایز اسکار
و گلدنگلــوب  2014در  8بخــش نامــزد شــد و توانســت  2جایزه را
کسب کند:
برنده اسکار بهترین فیلمنامه اورجینال
نامزد اسکار بهترین فیلم
نامزد اسکار بهترین طراحی تولید
نامزد اسکار بهترین موسیقی متن فیلم
نامزد اسکار بهترین ترانه اورجینال
برنده گلدنگلوب بهترین فیلمنامه
نامزد گلدنگلوب بهترین فیلم موزیکال یا کمدی
نامزد گلدنگلوب بهترین بازیگر مرد در فیلم موزیکال یا کمدی

خانهادریسیها
اثر غزالهعلیزاده
خانهی ادریس ـیها ،خانه ای بزرگ و قدیمی است خانه
ای در شــهر عشــق آبــاد .کرختی و خمودگــی و زندگی در
گذشــته از مشخصات اصلی ســاکنان خانه ی ادریسی
هاســت .شــخصیت هایی که از جهان حقیقی بریده و
در جهان خیالی خود و با معشوقه های خیالیشان به
ســر می برنــد .زمانی کــه زندگی و جامعــه و حکومت به
ســمت کهنگی می رود چیزی نو می آید تا جایگزین آن
شود .در اینجا نهضتی نو بر حکومت کهنه ی پیشین
پیروز شده و با پرچم عدالت به شهر عشق آباد می آید
تا داد ســتمدیدگان را بستاند.داســتان دربــاره خانهای
در عش ـقآباد اســت .خان ـهای اشــرافی بــا ســاکنانی در
حسرت عشق واقعی .همین را هم انقالبیون میگیرند
تا زیستگاه فقرا کنند .هم واقعگراست و هم فراواقعگرا.
اینکه اشــرافزاده باشــی و ب هنــدرت روی خوش زندگی
ببینی و اینکه فقیر باشــی و با دخالت کسی یا کسانی،
طعــم اشــرافزادگی بچشــی ،حتــی شــده بــرای چنــد
صباحــی .ب ههــرروی ،دورازباور نیســت کــه در این میان
قربانی هم بدهی و. ...
ادریسی ها ساکنان نخستین خانه هستند :مادربزرگ
یا خانم ادریسی ها یا زلیخا ،لقا  ،وهاب (نوه پسری خانم
ادریســی هــا کــه درســش را در خــارج از کشــور گذرانده
اســت و پــس از ســفر در جســتجوی رحیــا بازگشــته
است) .هر سه خود را در خانه و خاطرات خیلی دورشان
زندانــی کرده اند .هرگز خانــه را ترک نکرده اند و به گفته
وهاب آنچه ســبب شــده هرگز خانه را ترک نکنند و به
جمــع دیگران نرونــد« ،خو گرفتن ،ناچاری و تن آســایی
بوده است» .و یاور باغبان و مستخدم پیر خانه .گروهی
از آنان که به قدرت رسیده اند به خانه ی ادریسی ها می
آینــد و بــا تصاحب خانه اتــاق ها را میان مردم تقســیم
مــی کنند .از تقابــل این دو به عنــوان نمایندگان کهنه
و نو اتفاقات و رویداد های شــگفت پدید می آید .نثری
شاعرانه و دلپذیر دارد اما داستان در چارچوبی منطقی
بــه پیش م ـیرود .خانه ی ادریســی ها نوشــته ی غزاله
علیــزاده را مــی توان یکی از جدیترین رمــان های پس از
انقالبدانست.
فاطمــه «غزالــه» علیــزاده (بهمــن  ۱۳۲۷اردیبهشــت
 ،)۱۳۷۵نویسنده ایرانی که یکی از آثار مشهور او ،رمان
دوجلــدی خانه ادریس ـیها اســت .او کار ادبی خــود را از
دهه چهل خورشــیدی و با انتشــار داســتانهای کوتاه
در مشهد آغاز کرد .وی دو بار ازدواج کرد .بار نخست با
بیژن الهی ،که حاصل آن یک دختر به نام سلمی است،
و بار دیگر با محمدرضا نظام شهیدی .وی همچنین دو
دختر که از بازماندگان زلزله سال ۱۳۴۱بوئین زهرا بودند
را به فرزندی پذیرفت.

داستانزال
در روایــت هــا آمــده اســت کــه ســام صاحــب کودکــی
بســیار زیبــا شــد ولــی تمام مــوی ســر و مــژگان و بدن
او چون برف ســفید بود .ســام از ترس ســرزنش مردم
کودک خود را به کوه البرز برد.
کــودک را جایــی کــه ســیمر غ النــه داشــت گذاشــت،
شــاید ســیمر غ کــودک را بخــورد .ولی بــه فرمــان خدا،
ســیمر غ آن طفــل را حفاظــت و بــزرگ کــرد .ســالھا
گذشــت ،کــودک بــزرگ شــد بــا نشــانی فــراوان از پدر.
ســام در خــواب دید مــردی بر اســبی تازی نشســته ،از
ســوی ســرزمین ھندوســتان بســوی او میآید و مژده
داد که فرزند تو زنده است.
سام پس از نیایش با گروھی به سوی کوه البرز رفت.
ســیمر غ از فراز کوه سام و گروه او را دید و دانست که
در پــی کودک آمدهاند .ســیمر غ نزد جوان بازگشــت و
داســتان کودکی او را برایش تعریف کرد و گفت اکنون
ســام پھلوان ،ســرافرازترین مرد جھان به جســتجوی
تو آمده.
جوان چون ســخنان ســیمر غ را شــنید غمگین شــد.
اشــک از دیدگان فرو ریخت و به زبان ســیمر غ پاســخ
داد ،زیرا با انسانی ھمکالم نشده بود .سیمر غ گفت:
امروز نام تو را دستان نھادم .این را بدان که ھرگز تو را
تنھا نخواھم گذاشــت و تو را به پادشــاھی میرسانم.
من دل به تو بســتهام برای آنکه ھمیشــه با تو باشــم

تعدادی از پر خود را به تو میدھم تا اگر زمانی سختی
پیــش آمــد از پرھــای مــن یکــی را بــه آتش افکنــی ،در
ھمان زمان نزد تو خواھم آمد.
ســیمر غ دل دســتان را رام کرد و او را بر پشت گرفت و
نزدیک سام بر زمین نشست .قبای پھلوانی آوردند و
جوان پوشید و از کوه به زیر آمدند و ھمه با ھم راھی
ایرانشھر شده و به دیدن منوچھر رفتند.
منوچھــر فرمانــی نوشــت کــه تمامی کابل و ســرزمین
ھنــد تــا دریــای ســند از زابلســتان تــا کنــار رود ھمــه از
آن جھــان پھلــوان ســام باشد.ســام ھمــراه فرزندش
دســتان (زال) بعــد از نیایــش روانــه ســرزمین خــود
شدند.
در زابلســتان ،ســام تــاج و تخــت و کلیــد گنــج را به زال
سپرد و بعد از نصیحت فرزند ،خود به فرمان منوچھر
شاھنشــاه ایــران برای جنگ بــا دیوان و دشــمنان به
گرگساران و مازندران رفت.
روزگاری گذشــت تا روزی زال جوان آھنگ ســیر و سفر
و شــکار کرد .مھراب شــاه کابل ،مردی خردمند و دلیر
جگــزار ســام شــاه زابلســتان بــود و
از نــژاد ضحــاک و با 
دختری بســیار زیبا به نام رودابه داشــت .زال و رودابه
ندیده عاشق ھمدیگر شدند ولی نژاد رودابه مشکل
وصلتشان بود.
تھــا نام هنــگاری بیــن زال و ســام و حتــی
بعــد از مد 
آماده شــدن سام برای جنگ با مھراب ،باالخره زال به
دیدار منوچھر رفته ،بعد از آزمایش او توسط موبدان
منوچھر با این وصلت موافقت میکند.
ســام نیــز کــه فرزنــد را بــکام دل خویــش میبینــد
پادشاھی و تخت و تاج زابلستان را به زال میسپارد.

G R E A T

O U R

داستانهای مدیریتی:
حکایتهای مدیریتی مالنصرالدین!
مال نصرالدین هر روز در بازار گدایی میكرد ومردم
بــا نیرنگــی ،حماقــت او را دســت میانداختند .دو
ســكه به او نشــان میدادند كه یكیشان طال بود
و یكــی از نقــره .اما مال نصرالدین همیشــه ســكه
نقــره را انتخــاب میكــرد .ایــن داســتان در تمــام
منطقه پخش شد.
هر روز گروهی زن و مرد میآمدند و دو سكه به او
نشــانمی دادند و مال نصرالدین همیشــه ســكه
نقره را انتخاب میكرد.
تــا اینكــه مــرد مهربانــی ازراه رســید و از اینكــه مال
نصرالدیــن را آنطور دســت میانداختنــد ،ناراحت
شــد .در گوشــه میدان به ســراغش رفت و گفت:
هر وقت دو ســكه به تو نشــان دادند ،ســكه طال
را بــردار .اینطــوری هم پول بیشــتری گیرت میآید
و هــم دیگــر دســتت نمیاندازنــد .مــا نصرالدین
ً
پاســخداد :ظاهــرا حق با شماســت ،اما اگر ســكه
طــا را بردارم ،دیگر مــردم به من پول نمیدهندتا
ثابــت كننــد كــه مــن احمــق تــر از آنهایــم .شــما
نمیدانیــد تــا حــاال بــا ایــن كلــك چقــدر پولگیــر
آوردهام.
شرح حكایت ( 1دیدگاه بازاریابی استراتژیک)
مــا نصرالدیــن بــا بهرهگیــری از اســتراتژی تركیبی
بازاریابــی ،قیمــت كمتــر و ترویــج ،كســب و كار
«گدایــی» خــود را رونــق میبخشــد .او از یك طرف
هزینــه كمتــری به مردم تحمیــل میكند و از طرف
دیگرمردم را تشویق میكند كه به او پول بدهند.
«اگــر كاری كــه می كنی ،هوشــمندانه باشــد ،هیچ
اشكالی ندارد كه تو را احمق بدانند»..
شرح حکایت ( 2دیدگاه سیستمی اجتماعی)
مالنصرالدیــن درک درســتی از باورهــای اجتماعی
مردم داشــته اســت .او بــه خوبی می دانســته که
گداهــا از نظــر مردم آدم هــای احمقی هســتند .او
می دانســته که مــردم ،گدایی – یعنی از دســترنج
دیگــران نــان خــوردن را دوســت ندارنــد و تحقیــر
میکننــد .در واقع مالنصرالدین باتایید باور مردم
بــه شــیوه خــود ،فرصــت دریافت پولی را بدســت
میآورده است.
«اگــر بتوانــی باورهــای مــردم را تاییــد کنــی آنهــا
احتماالبه تو کمک خواهند کرد.
شرح حکایت ( 3دیدگاه حکومت ماکیاولی)
مــا نصرالدیــن درک درســتی از نادانــی هــای مــردم
داشــته است .او به خوبی می دانسته هنگامی که از
دو ســکه طــا و نقره مردم  ،شــما نقره را بــر می دارید
آنها احســاس میکنند که طال را به آنها بخشیدهاید!
و مدتی طول خواهد کشــید تا بفهمند که ســکه طال
هم از اول مال خودشــان بودهاســت .و این زمان به
اندازه آگاهی و درک مردم میتواند کوتاه شود .هرچه
مــردم ناآگاهتر بمانند زمــان درک این نکته که ثروت
خودشان به خودشان هدیه شده طوالنی تر خواهد
بــود .در واقــع مالنصرالدیــن بــا درک میــزان جهــل
مردم به شــیوه خود ،فرصت دریافت پولی رابدست
میآورده است.
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گفت و گو با نگار معتمدی نماینده
مدیر عامل و مدیر دفتر استراتژیک:

یکیاز نشانههاییکهثابتمیکندمنهمچنانکودکدرونمفعالاستایناست
کهمنعاشقلوازمتحر یر،دفتر،خودکار واینطور چیزهاهستم.واقعًا باخرید
اینهاعشقمیکنم.وقتیدوستان،فامیلیاحتیهمکارانممیخواهندمنرا
خوشحالکنند،بالوازمتحر یر خوشحالممیکنند.

به قدمهایی که برمیدارم
اعتماد دارم
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تــا چه انــدازه از مســیری که برای رســیدن به هــدف هایتان
پشــت ســر گذاشــتید رضایــت داریــد ؟ مهمتریــن کارهایی که
کردهاید و به آنها افتخار میکنید چیست؟
به طور متمرکز به این موضوع فکر نکردهام .از کارهایی که کردهام
نکــه بگویــم بهعنوان یــک دس ـتآورد به آن
راضــی هســتم امــا ای 
نکــه درســم را تا مرحلــه نهایی ادامــه دادم
نــگاه میکنــم نــه .از ای 
خوشحالم .من عاشق تدریس بودم و همیشه دوست داشتمکه
عضو هیئت علمی دانشــگاه باشــم ،پس شــاید رســیدن به این
نقطه برایم یک دســتاورد مهم اســت .اینکه حدود  4ســال قبل
مدیرعامــل یــک مجموعه بودم و این جســارت را کــردم که بتوانم
مدیرعاملی آن مجموعه را به دست بگیرم هم میتواند برایم یک
دستاورد باشد .هر چند که آن تجربه یک تجربه صددرصد موفق
نبود .اما ریسکی که کردم و آن کار را پذیرفتم یک کار بزرگ بود.
ازدواج کردهاید؟
بله.
بچ ه دارید؟
خیر.
ازدواجتان عاشقانه بود یا سنتی؟
ازدواج ما سنتی نبود .بر اساس آشنایی در یک محیط بکر و خوب
اتفــاق افتاد .من با همســرم به واســطه یکی از کســانی کــه در کوه
میدیدم ،آشنا شدم .به مرور هر دو متوجه شدیم نقاط مشترک
فکری و سلیقه ای زیادی با هم داریم و در نهایت ازدواج کردیم.
همان اول فکر میکردرید که ممکن اســت آشــنایی شما به
این نقطه برسد؟
خیر.
اصوًال اینطور هســتید کــه یک چیزی را از قبــل در ذهنتان
برنامه ریزی کنید و ســاختار آن را طوری بچینید که بدون آنکه
آن را به زبان بیاورید اتفاق بیفتد؟
ً
اینقدر برنامهریزی شده پیش نرفتهام ،اما معموال به قدمهایی
که در مســیرم برداشتم مطمئن بودهام .یعنی اطمینان داشتهام
کــه بــه آنچه کــه میخواهــم میرســم .مثالــش داســتان کنکورم
بــود .من وقتی از جلســه امتحان بیــرون آمدم ،گفتم رتبه من یا 10
م یشــود یــا  .27عــدد  27را خیلی دوســت دارم که بــه احتمال زیاد
بــه خاطــر روز تولــدم اســت .مــن رتبه  33کنکور شــدم کــه فاصله
زیــادی بــا  27نداشــت .میدانســتم مســیری کــه دارم طــی میکنم
چه مسیری است .در نتیجه روزی که با رتبه کنکورم مواجه شدم
زیــاد متعجــب نشــدم چــون از قبــل خــودم را آمــاده کرده بــودم و
میدانستم چهکار کردهام.
آدمــی هســتید کــه از موفقیتهایتــان خیلــی خوشــحال

میشــوید و آن را بروز میدهید یا وقتی یک موفقیتی به دست
میآورید به خودتان میگویید So What؟ یعنی میگویید این
را پیشبینی کرده بودم و باید اینطوری میشد.
نطــور نیســت کــه بگویــم  .So Whatمــن ســال  89از بانک یک
ای 
ماشــین بــردم .آن ســال میخواســتم یــک ســفر بــه کانــادا بــروم.
مدارکــم دســت ســفارت بــود .از بانــک چند بــار با خانه مــا تماس
گرفتــه بودنــد که بیا و مدارکت را به روزکــن ،اما من به خاطر اینکه
مدارکــم را د اختیار نداشــتم خیلی جدی نگرفته بودم چون ســال
 80یــک حســاب حقوقــی در بانــک تجارت بــاز کرده بــودم که دیگر
خیلــی دنبالش نرفته بودم و ته حســابم نمیدانم چــه رقمی بود.
یــک روز خودم خانه بودم و گوشــی را برداشــتم و با رئیس شــعبه
صحبــت کردم که ایشــان گفت خانم به بانــک بیایید یک امر خیر
است .وقتی گفت امر خیر است حدس زدم که بحث برنده شدن
یــک چیزی اســت .فکر م یکــردم جایزهاش ســکه یا کمــک هزینه
ســفر باشــد .خیلی ذوق زده نشــده بــودم .خالصه بــه بانک رفتم.
آمدم از در شــعبه وارد شــدم که یک کارمندی آنجا نشســته بود و
من گفتــم برای همچین موضوعی آمدهام .ایشــان گفت خانم به
یتــان نیاورید ،شــما یک ماشــین «ورنا» برنده شــدهاید ولی به
رو 
رئیــس شــعبه نگویید که من به شــما گفتهام .من رفتــم روبروی
رئیس شعبه نشستم و آن بنده خدا با یک شور و هیجان خاصی
به من گفت فکر میکنید چه اتفاقی افتاده باشد؟ گفتم نمیدانم
کمک هزینه ســفر یا چیز دیگری برنده شــدهام .بعد یک لیســت
به من داد و گفت این لیســت را نگاه کنید .اســم من در لیســت
آخریــن نفر بود و من دیدم یک ماشــین بــردهام .نکته جالب این
اســت کــه ابتدای ســال  89اندوخته مــن  14میلیون تومــان بود و
من میخواســتم با آن پول ماشین یکی از اعضای فامیل را بخرم.
آن موقع پولم به اندازه کفایت نرســید و آن ماشــین دست دوم را
نخریدم ولی قسمت شد که مدتی بعد یک ماشین از بانک برنده
شوم .آن روز در شعبه نهایت کاری که کردم این بود که یک لبخند
زدم .بعــد رئیــس شــعبه بــه مــن گفت شــما همیشــه همینطور
هســتید یــا اآلن داریــد خودتــان را کنتــرل میکنید؟ گفتــم نه ،من
همیشــه احساســاتم را زیاد بروز نمیدهم اما اآلن هم خوشــحال
هســتم .من در حســابم  16هزار تومان بود و با همان پول رفتم از
شیرینیفروشی روبروی بانک شیرینی خریدم و بین کارکنان بانک
توزیــع کــردم .میخواهم بگویم من به یــک چیزهایی فکر میکنم
ولی اینکه بگویم من مینشینم یک کاری میکنم که فالن اتفاق
بیفتد نه.
پس اصوًال آدم خوش شانسی هستید؟
بله .تا اآلن که اینطور بوده است.
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آیــا همیشــه خواســتهاید اول باشــید و به اصطــاح «دختر
خوبه» باشید؟
متأســفانه یــا خوشــبختانه بلــه .متأســفانه بــه این دلیلکــه این
ویژگــی در بعضــی جاهــا اجــازه نــداد بچگ یهــا و شــیطنتها ی
مناســب با ســن خودم را داشــته باشــم .ولی در بعضی موارد هم
خــوب بود چــون به من اعتمــاد میکردند کارهای بزرگتــر را به من
واگذار میکردند.
از نگار معتمدی  10ساله چقدرش مانده است؟
خیلــی کم .شــاید من در  10ســالگی اعتماد به نفســی کــه اآلن دارم
را نداشــتم .اآلن هم شــور و شیطنت آن موقع را ندارم .خیلی فرق
کردهام.
کودک درونی که آدمها از آن صحبت میکنند چقدر در شما
زنده است و به آن توجه میکنید؟
یکــی از نشــانههایی که ثابــت میکند من همچنان کــودک درونم
فعال است این است که من عاشق لوازم تحریر ،دفتر ،خودکار و
ً
این طور چیزها هستم .واقعا با خرید اینها عشق میکنم .وقتی
دوســتان ،فامیــل یا حتــی همکارانم میخواهند من را خوشــحال
کنند ،با لوازم تحریر خوشحالم میکنند .البته این دوباره به همان
قالب بچه درسخوان و مثبت بودنم برمیگردد.
آیا بدجنسی هم میکنید؟
خودآگاه شــاید نه .اما گمان می کنم همه یک کوچولو بدجنســی
دارنــد ولــی نبایــد این بدجنســی منجر بــه نابودی یک فرد شــود.
شاید بیشتر بتوانم اسمش را شیطنت بگذارم.
عصبانی میشود چهکار میکنید؟
ً
قبــا بیشــتر توی خودم میریختم ولی اآلن شــاید یــک مقدار بروز
بدهم .اما در مجموع عصبانیت من چندان بروز بیرونی ندارد.
آدمها چطور باید بفهمند شما ناراحت هستید؟
معلــوم اســت .ناراحتــی یا خوشــحالی مــن خیلی ســریع در ظاهرم
مشخص میشود.
و باید چهکار کنند که شما سریعتر از آن حالت خارج شوید؟
نمیدانــم .بســتگی به موردی که اتفــاق افتــاده دارد .یک جاهایی
باید با من کاری نداشــته باشــند و یک جاهایی هم باید به سمت
مــن بیاینــد و با من حــرف بزنند .دوســت دارم که بیشــتر فرصت
حرف زدن درباره موضوعی که ناراحتم کرده است را داشته باشم.
اگر اتفاقی بچهدار شوید و بفهمید بچهتان دوقلو است چه
کار میکنید؟
خوشحال میشوم.
قهرمان یا الگویتان در بچگی چه کسی بوده است؟
از لحــاظ کاری مــن دوســت داشــتم وکیــل شــوم ولــی از لحــاظ
شخصیتی پدر و مادرم برایم الگو بودهاند.
البته االن خوشحالم که وکیل نشده ام.
شبیه پدرتان هستید یا شبیه مادر؟
در بعضــی مــوارد شــبیه پــدر و در بعضــی مــوارد شــبیه مــادر .از
پــدرم جنب ههــای آرامــش و صبــر و از مــادرم جنب ههــای هیجــان و
سرزندگیاش را به ارث بردهام.
بــه نظرتــان ایــن دو ویژگی خیلــی از هم دور نیســت؟ یعنی
چطــور میشــود آرامــش داشــته باشــی و در عیــن حــال آدم
هیجانی هم باشی؟
منظورم این نیست که من یک شخصیت دو بعدی دارم و یک جا
به هوا میپرم و یک جا مینشینم .در موضوعات مختلفی ممکن

اســت هیجانزده ،احساســاتی ،سرزنده و خیلی شــوخ شوم که در
این موارد شــبیه مادرم هســتم ولــی در بحث آرامش شــبیه پدرم
هستم.
به لحاظ ظاهری چطور؟
بیشتر شبیه مادرم هستم.
فرض کنید که در خانه هســتید و خدایی نکرده آتشســوزی
اتفــاق افتاده اســت .در این شــرایط پول ،طالهــا و مدارکتان را
برمیدارید یا فقط به این فکر میکنید که جان خودتان را نجات
بدهید و فقط از خانه بیرون میزنید؟ اگر یک گربه داشته باشید
و گربه در داخل خانه باشد چه میکنید؟
من حیوانات را دوست دارم ولی به هیچ وجه نمیتوانم آنها را در
خانه نگه دارم .در این زمینه با خواهرم که دو گربه به نام های الیور
و َچنــگ َچنــگ دارد ،متفاوت هســتم .من حیوان نــدارم .در خانه
طال و اینطور چیزها هم ندارم .پس اگر چنین اتفاقی بیفتد خودم
و همسرم را نجات می دهم.
اگر جایی باشید که حیوان هم در آنجا باشد و آن حیوان هم
حیوانی اســت که شــما دوســتش ندارید و یا از آن میترســید،
رهایش میکنید یا سعی میکنید آن را هم نجات بدهید؟
اول اینکه فکر نمیکنم در آن شرایط اینقدر منطقی رفتار کنم که
بخواهــم تصمیم بگیرم ،امــا فکر میکنم گربه یا هر حیوان دیگری
در چنیــن شــرایطی ســعی میکنــد خــودش را از آن مهلکــه نجــات
بدهــد .به همین خاطــر فکر میکنم که خــودم را نجات بدهم ولی
اگر بتوانم به حیوانات هم کمک می کنم.
فکر میکنید چند درصد خودتان هستید؟
مــن خودمــم .اینطور نیســت که در یک محیطی فیلــم بازی کنم.
رفتار و برخوردی که من در جاهای مختلف دارم متناسب با محیط
از خود خودم نشات می گیرد.
یعنی جایی نیست که خودتان را به خاطر موقعیت ،کار یا یک
شخصی زیر پا بگذارید؟
باألخره هوش هیجانی و موقعیتهای اجتماعی ایجاب میکند که

شما در شخصیتهای مختلف رفتارهای یکسان نداشته باشید.
اگــر قرار باشــد من همان شــیطنت و باال و پاییــن پریدنهایی که
در محیطهای غیر رســمیتر دارم را در محیط رســمی داشته باشم
ً
طبیعتا درباره من یک جور دیگری فکر میشود.
سختترین کار دنیا برای شما چیست؟
شستن سبزی!
رابطه تان با هنر چطور است؟
مــن از ســن  6ســالگی ویولــن زدن را شــروع کــردم .پــدرم
دوست داشت که خودش ویولن بزند که شرایطش پیش
نیامده بود .زمانی که من به دنیا آمدم پدرم ضرب و ســنتور
میزد .من هم زمانی که دوره آشنایی با موسیقی را گذراندم
به ســراغ یادگیری ســاز رفتم .یادگیری ســاز را از ســال 1365
بــا آقای ارســان کامکار شــروع کردم .آن موقــع جزو معدود
زمانهایــی بــود که آقــای کامکار کالســیک درس میدادند.
بعــد از آقــای کامــکار رفتــم پیــش اســتادم زند هیــاد حمیــد
زاهــدی کــه ایشــان مکتــب آلمانــی را درس میدادنــد .مــن
ً
و خواهــرم تقریبــا روزی  8ســاعت بایــد با هم ســاز میزدیم.
خواهــرم هــم ویولــن میزنــد  .بعــد از کالس آقــای زاهــدی
نــزد آقــای بهــروز وحیــدی آذر رفتم  .بعد از ایشــان هم یکی
از بــرادران ظهیرالدینــی اســتادم بــود .تــا بعد از کنکــور فوق
لیســانس که فکر میکنم ســال  1385بود ،در ارکســتر زهی
مجلســی جوانــان ،ارکســتر نیلپــر و ارکســتر ملــل ســاز زدم.
آهنــگ «وطنــم» را اولین بار ما با آقای ســاالر عقیلــی در تاالر
وحــدت اجــرا کردیــم .مــن ســال  1380تــا  1384در مدرســه
صداوســیما درس م ـیدادم ولــی بعــد از فــوق لیســانس با
توجه به حجم کارم و به علت نرسیدن و تمرین نکردن ،کم
کم دســتم خشــک شــد و دیگر ســاز را کنار گذاشتم .خیلی
هم متأسف هســتم ولی اآلن دیگر بسیار سخت است که
برگردم.
اآلن در خانه ویولن دارید؟
برای اینکه خیلی دچار عذاب وجدان نشــوم ویولنم را به خواهرم
دادم کــه حداقــل یک آرش ـهای روی ســاز کشــیده شــود تا چوبش
خشک نشود.
در بچگــی یــا زمانهایــی کــه در ارکســتر بودیــد و جــدی کار
میکردیــد ،هیچوقــت در آیندهتــان نــگار هنرمند ،آهنگســاز یا
نوازنده جایی نداشته است؟
خیــر .بــر خــاف خواهــرم من همیشــه بــه هنــر و ســاز زدن در کنار
درس و کارم نگاه کردهام.
اهل آشپزی هستید؟
بله.
آشپزیتان خوب است؟
نه!
اگر برایتان مهمان بیاید و با او رودربایستی داشته باشید و
امکان گرفتن غذا از بیرون هم نداشته باشید ،چهکار میکنید؟
ســعی میکنم آن چیزهایی که بیشــتر بلد هســتم را درســت کنم.
ً
آشــپزی همســرم خیلی خوب اســت و اگر واقعا مجبور شــوم از
همسرم کمک میگیرم.
زنی که به او افتخار کنید یا دوست داشته باشید جای
او باشید چه کسی است؟
ً
قطعا کســانی بودهانــد که من به آنها افتخــار کردهام

ً
ولــی اآلن دقیــق یــادم نیســت .مثــا در میــان نویســندگان برخــی
از زنــان برایــم الگــو و آرزو بودهانــد کــه بــه آنها برســم« .فلورانس
اســکاول شــین» یــا «مریــم میرزاخانی»ریاض ـیدان هــم کســانی
هستند که میتوانم به آنها اشاره کنم.
چقدر استراحت میکنید؟
در طی روز  7-6ســاعت .از  12شــب تا  7-6صبح استراحت
میکنــم .کارهایــی کــه کــردهام را تحــت هیچ اجبــاری انجام
نــدادهام .همــ ه عالقه شــخصی بــوده .کارهــای دیگری هم
کردهام .یک زمانی شــاگرد مرجانه گلچیــن بودم و تئاتر کار
میکــردم .اســکواش هــم کار میکردم .من راســت دســت
هســتم و تا حاال شــش بار دست راســتم شکسته است.
ایــن از مــواردی اســت کــه میگویم شــاید به مــن نیاید که
شــیطنت کنــم امــا شــیطنت میکــردم .البتــه دســتم اکثــر
مواقــع در ورزش شکســته اســت .آخرین بــار در بازیهای
تمرینــی هندبــال اســتان تهــران بود کــه من آمــدم توپ را
تــوی دروازه بینــدازم کــه کتفــم آنجــا در رفت .زمانــی خیلی
فعالتــر بــودم .اآلن تنها چیزی که رویش متمرکز هســتم
کار است.
خب این برایتان خستهکننده نیست؟
خیــر ،چــون مــن کارم را خیلــی دوســت دارم .البتــه یــک جاهایــی
حسرت میخورم که ای کاش برخی چیزها را کنار نگذاشته بودم یا
کمرنگ نکرده بودم .من کتاب خواندن را خیلی دوست دارم .اآلن
هم کتاب میخوانم ولی با سرعت کم ،چون دیگر زمانش را ندارم
که بخواهم انرژی بیشتری برای کتاب خواندن بگذارم.
بــه عنــوان کالم آخر،خوانــدن چــه کتابــی را بــه مخاطب ها
پیشنهاد می دهید.
کتابی که توصیه میکنم همه بخوانند کتاب «ملت عشق» است.
کتاب خیلی خوب و جذابی است.

8

9
مهر  ،1399سال دوم۱۲ ،صفحــه

F A M I L Y

G R E A T

O U R

ریشهمهرگان
اصــل و ریشــه واژه مهــر بــه واژه مشــترک هنــد و ایرانــی  miθraبرمیگردد .ایــن واژه در اوســتا به
صورت  miθraایزد میترا به کار رفتهاست .مهر یا میترا در زبان فارسی به معنای فروغ ،روشنایی،
نشــکنی و نامهربانی
دوســتی ،پیوســتگی ،پیونــد و محبت اســت و ضــد دروغ ،دروغ گویــی ،پیما 
کردن است.
بســیاری واژه مهر را «عشــق ،دوســتی» معنا میکنند نه «پیمان و قرارداد» زیرا آنچه که میان روابط
خانوادگی معنا دارد «عشق ،دوستی» است و نه پیمان و قرارداد .مهر به معنای فروغ و روشنایی
نیز به کار رفتهاســت ،در نخســتین ســده میالدی میترائیســم در سراســر «روم» گسترش یافت و
نقش نگارههای برجای مانده تأکیدی از گسترش این آیین دارد.
پیشتر مهرگان با نام بغ یادی ،بگ یادی ( )bāgayādiبه کار میرفتهاست ،بر این اساس برخی
بخــش نخســت ایــن نــام را  bagaبــغ ،خــدا و بخــش دوم را  yādaســتایش و در کل بــه معنــی
«خدایــان ســتایش» میداننــد .میتــرا در میــان ایرانیــان با لقب «بغ» بیان شــده ،بــه همین جهت
احتمــال اینکــه منظــور از «بغ» در بخش نخســت واژه همــان «میترا» و احتمــال اینکه بخش دوم
صورت صرف شده از  yadبه معنی جشن باشد در مجموع میتوان آن را جشن بغ ،جشن میترا
یا جشــن مهر ترجمه کرد و واژه گان پســوندی برابر با معنی جشــن اســت .بنابراین میتوان این
جشــن را جشــن مهر یا مهرگان نامید .ولی این گفته برخالف ادبیات کالســیک فارســی اســت که
در آن بیشتر شاعران از رودکی ،پدر شعر فارسی تا دیگران عبارت جشن مهرگان را به کار بردهاند.

در ایــران باســتان به مناســبتهایی مختلف جشــنهای متعددی برپا میشــد .یکــی از این جشــنها که در بین
ایرانیان از اهمیت باالیی برخوردار بوده جشــن مهرگان اســت .جشــن مهرگان یکی از ســه جشــن مهــم ایرانیان
باستان است که بعد از نوروز مهمترین آنها به شمار میرفت .این جشن هر ساله از  ۱۶تا  ۲۱مهر برگزار میشد.
در حال حاضر نیز جشــن مهرگان در برخی نقاط کشــور مانند یزد و کرمان ،در بین پیروان زرتشت برگزار میشود.
شــانزدهم روز اســت از مهرماه و نامش مهر و اندرین روز آفریدون ظفر یافت بر بیورسب جادو آنک معروف است
به ضحاک و به کوه دماوند بازداشــت و روزها که ســپس مهرگان اســت همه جشناند بر کردار آنچه از پس نوروز

آدابورسومجشنمهرگان

بود .ششم آن مهرگان بزرگ بود و رام یک روز نام و بدین دانندش.

سفرهجشنمهرگان
در جشــن مهــرگان همچــون ســفره هفــت ســین نــوروز ،ســفره مهرگانــی یــا خــوان مهرگانی پهن
میکردند .این ســفره که برگرد آتشــدان پهن م یشــد به رنگ ارغوانی بود و در آن از انواع میوهها،
شــیرینی و خوراکیها ،شــربتی از عصاره هوم یا َه َ
ئومه که با شیر رقیق شده و نان مخصوص لورک
ُ
قرار میدادند .میوهای چون انار ،ســیب ،ترنج ،بی یا به ،ترنج ،ســنجد ،انگور ســفید ،کنار ،زالزالک،
ازگیل و خرمالو وجود داشت.
آجیل ویژهای هم از هفت خشــکبار از جمله مغز گردو ،بادام ،پســته ،فندق ،تخمه ،توت خشــک،
انجیر خشــک و نخودچی درســت میکردند .از دیگر خوردنیهای این سفره آشی به نام هفت غله
است که ترکیبی از گندم ،برنج ،جو ،نخود ،عدس ،ماش و ارزن بود.
کاس ـهای پر از گالب ،آب ،ســرکه ،برگ آویشــن ،گلهای بنفشــه و نازبو یا ریحان نیز قرار میدادند.
سرمهدان ،آیینه ،اسفند و عود و همچنین گل همیشه شکفته که پیرامون آن را با شاخههایی از
سرو ،مورد ،گز تزیین میکردند نیز زینتبخش سفره مهرگانی بود.
جالب اســت بدانید برخی از مراس ـمهای امروزی را یادگار باقیمانده از مهرگان باســتان میدانند.
جشــن شــروع سال تحصیلی جدید دانشــگاه تهران که هر ساله در مهر گرفته میشود و .برگزاری
آیین قالیشویی نمونهای از آنها است.

جشنمهرگاندر زمانحاضر
موسیقیمهرگان
در کتاب موسیقی کبیر اوبونصر فارابی نیز مقام یازدم از دوازده مقام به نام مهرگان آمده است .نظامی گنجوی نیز در
منظومه خسرو و شیرین مهرگان را بیست و یکمین لحن از سی لحن ذکر کرده است.
«ابو ریحان بیرونی»

امروز نیز همچنان در برخی از نقاط کشــور مثل یزد ،کرمان ،اصفهان و شــیراز جشــن مهرگان در
بین زرتشتیان برگزار میشود .در این ابتدا جلوی در ورودی آتشکده از مهمانان با ظرف شیرینی
و آیینه که از آیینهای کهن ایرانیان اســت از شــرکتکنندگان اســتقبال م یشــود .گالب را در کف
دســت ریخته و بهصورت میکشــند و در آیینه نگاه کرده و ســپس نقلی برداشــته و وارد آتشکده
میشوند.

در کتــاب تذکــره الحمدونیــه در مــورد چگونگــی برپایی جشــن
مهــرگان در زمــان ساســانیان آمــده و نشــان میدهــد مراســم
خاصی برای آن برپا میشده است:
انوشيروان در روز مهرگان ،سفرهای پهن میكرد و اهل مملكت
را بــه حضــور میپذيرفت .در ايــن پذيرايی ،غذا صرف م یشــد و
پس از غذا شراب میآوردند؛ بعد از آن هم اهل موسيقی حاضر
م یشــدند و بــه طــرب میپرداختند .همچنين ،آجيــل و تنقالت
فهــای طاليــی و نقــرهای به مجلــس آورده م یشــد .حتی
در ظر 
از جا مهــای طاليی به وزن هزار مثقال در اين جلســات صحبت
به ميان آمده اســت بهعالوه ،در عهد باستان و در روز مهرگان،
پادشاه عوام را به حضور میپذيرفت و به شكايت آنان رسيدگی
میكــرد و امــور مــردم را سروســامان م ـیداد؛ حتــی در مــواردی
پن دواندرز بزرگان را میشنيد و در اداره امور از آن بهره میگرفت.
بنابراین جشن مهرگان نیز مانند سایر جشنهای ایرانی آداب
و رســوم خــاص خــود را داشــت .ایــن جشــن در ایــران باســتان
در طــی چندیــن روز برگــزار م یشــد؛ در حالــی کــه در سراســر ماه
شــادمانی و ســرور برقرار بود و عوام و خواص در این جشــن به
شادی و پایکوبی و دادن هدیه به یکدیگر میپرداختند .در این
ایام مردم به استقبال پاییز و مهر میرفتند.
جلــوی در خانــه را آبپاشــی و جــارو و خان ههــای خــود را تمییــز
سهــای ارغوانــی رنــگ میپوشــیدند و
میکردنــد .ســپس لبا 
کهــای امــروزی
ت تبری 
بــا شــاباش نوشــتههایی کــه ماننــد کار 
اســت ،بــه دیــدن یکدیگر میرفتنــد .این شــاباش نوشــتهها را
بــا عطروبویــی خــوش میزدنــد و در لفافهای زیبــا میپیچیدند.
طعا مهــا ،خوراک یهــا و نوشــيدنیهای خاصی نیز آماده م یشــد.
خواندن ســرود ،شــعر ،دکلمه و نواختن موســیقی نیز از جمله
کارهایی است که انجام میدادند.
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گفت و گو با سیمین غفاری
کارشناس مالی
بخش مالی هلدینگ

همه چیز را کنار می گذارم

بستنــــــــــــــــــی را نه!

ســیمین غفــاری متولــد مهر 34 ،ســاله و مجرد اســت .از

اردیبهشــت  1396بــه هلدینــگ فاخر آمده اســت و چون
پدرحســابداربوده او هــم به رغم میل باطنی حســابداری
می خواند و از  19-18سالگی کارش را آغاز می کند .او می
گوید بیشتر به این حوزه عادت کرده و راضی است .یعنی
عادت میکنند و همه چیز دوست داشتن نیست.

اگر بخواهید به این زندگی روتین هیجان بدهید ،دوســت دارید
چه کاری انجام دهید؟ مثل ورزش یا یک کار هنری.
ً
اصال ورزش را دوســت ندارم .تنها چیزی که دوســت دارم پیادهروی
اســت .زمانــی کــه عصبانــی و ناراحت هســتم یــک مســیر طوالنی را
ســاعتها راه میروم .یکی از عالیقم بســتنی است ،هر روز بستنی
میخورم .حتی زمانی که برف میآید!
اصًال نگران چاقی نیستید؟
من میتوانم همه چیز را کنار بگذارم ولی بستنی را ،نه!
کدام بستنی را پیشنهاد میدهید؟
بستنی شکالتی .در بلوار دادمان شهرک غرب یک بستنی فروشی
وجود دارد که بســتنیهای آنجا را خیلی دوست دارم .بستنی جالتو
والیس را دوست دارم.
اهل آشپزی هستید؟
زیاد آشپزی نمیکنم ولی هر چیزی درست میکنم عالی
درست میکنم .آدم شکمویی هستم.
غذای مورد عالقهتان چیست؟
ماکارانی و ماهی.

از اینکه زن هســتید خوشــحالید یا ترجیح میدادیــد مرد به دنیا
میآمدید؟
ً
خوشــحالم ولــی گاهی مثــا دلم میخواهد شــب به خانه نــروم و یا
ً
تنهایی زندگی کنم .این مسأله در خانه ما عرف نیست که مثال من
ســاعت چهار صبح به خانه بروم .دوســت داشتم در این مورد پسر
باشــم که بتوانم راحتتر بروم یک گوشــه خودم را قایم کنم تا حالم
بهتر شــود .فقط در این مورد دوســت داشتم پسر باشم ،وگرنه زن
بودنم را دوست دارم.
اگر این توانایی را داشته باشید که نامرئی شوید ،دوست دارید با
آن توانایی کجا بروید و چه چیزی را تجربه کنید؟
ً
قاعدتا اولین چیزی که به ذهنم میرســد این اســت که بروم ببینم
دوســت پســرم چ ـهکار میکنــد( .بــا خنــده) شــاید میرفتــم دنیــا را
میگشتم.
در بچگی شیطون بودید؟
ً
اتفاقــا آدم بســیار منــزوی بــودم .نمیتوانم بگویــم آرام بــودم ،بلکه
گوش ـهگیر بــودم .برعکــس اآلن کــه روابط عموم ـیام باال اســت ،آن
موقع گوشهگیر بودم و بیشتر اوقات تنها میماندم.

زندگــی همیــن اســت و آدمهــا بــه آن چیزهایی کــه دارند

زندگی یک حسابدار چطور است؟
یک شــکل ثابت دارد و هیچ هیجانی در آن وجود ندارد .مگر اینکه
شــخصیت خود آدم متفاوت باشــد ،وگرنه نوع کار حســابداری یک
نــوع روتین اســت .هر روز صبح میآیید کارتــان را انجام میدهید و
شــب به خانه میروید .شــب آنقدر خسته هستید که در خواب
هم فکر میکنید کار فردا را چهکار کنید.

اگر بخواهید به یک نفر توصیه کنید عشق را تجربه کند ،عشق را
برای او چطور تعریف میکنید؟
ً
کال برای به دست آوردن هر چیزی میجنگم .چون آن آدم را دوست
دارم ســعی میکنــم تا جایی کــه میتوانم نگهــش دارم .من توصیه
میکنــم مثل من خودشــان را بــرای همه چیز فدا نکننــد چون من
همیشه در همه چیز از خودم میگذرم .بیش از اندازه فداکار هستم
و از خودم میگذرم .اگر بخواهم به کسی توصیه کنم ،سعی میکنم
به او بگویم خودش را فدا نکند.

اهل فیلم دیدن و انجام کار هنری هم هستید؟
فیلم میبینم ولی اهل کار هنری نیستم .دوست دارم یک ساز یاد
بگیــرم یا خوانندگی را شــروع کنم ولی همیشــه در حــد حرف مانده
است.
اگــر بخواهید خودتان را در یکی دو جمله معرفی کنید چه چیزی
میگویید؟
خیلــی مهربــان هســتم .عصبانــی ،زودرنج ،شــوخ طبع و بــا معرفت
هستم .یک مهرماهی واقعی هستم.
مهرماهیهاچطوریهستند؟
ً
بسیار خوش قلب و با مرام .من کال آدمهای بامرام را خیلی دوست
دارم .مهرماهیها امین و رازدار هستند و میتوانید به آنها اعتماد
کنید .بیش از اندازه فداکار هستند.
ویژگیهایبدتانچیست؟
عصبــی بودنــم .در تصمیمهایم مردد م یشــوم و همه چیــز را تا مرز
نابودی خودم تحمل میکنم ولی اگر یک تصمیمی را بگیرم حتی اگر
دنیا زیر و رو شود روی تصمیم خودم میمانم.
عاشقشدهاید؟
بله.
چند بار؟
من فقط یک بار عاشق شدم ولی متأسفانه به نتیجه نرسید .امروز که
بزرگتر شدهام و به آن فکر میکنم میبینم درستش این بود که نشود.
بعــد از آن یــاد گرفتــم کــه آدمها را دوســت داشــته باشــم .یک مشــکل
اساسی دیگری که دارم این است که شخصیت وابستهای دارم.

پس شخصیت درونگرایی دارید؟
فکــر میکنــم برونگرا هســتم چون بســیار زود عصبانی م یشــوم و
پرخــاش میکنــم .وقتی خوشــحال هســتم هم شــادیام را نشــان
ً
میدهم .فقط وقتی عمیقا ناراحت هســتم دوســت ندارم با کســی
حرف بزنم.
مهمترین توجهی که دلتان میخواهد از آدمها بگیرید چیست؟
تهــا و تالشهای مــن را ببینند .دوســت دارم
مــن را ببیننــد .زحم 
جایــگاه بهتــری داشــته باشــم .بــا توجــه بــه تواناییهایــی کــه دارم
احســاس میکنم هنوز به آنجایی که الیقش هســتم نرســیدهام.
دیــده شــدن را دوســت دارم .دلم میخواهد از ســطحی که هســتم
باالتر بروم چون الیقش هستم.
ب کارتونیتان در بچگی چه کسی بوده است؟
شخصیت محبو 
من همه را دوست داشتم.
کارتونی بوده که آن را از بقیه بیشتر دوست داشته باشید؟
ً
نــه .مــن کال کارتون دیدن را دوســت داشــتم ولی سیســتم من رفع
تکلیف است .حتی اگر غذا میخورم یا فیلم میبینم هم با لذت آن
کارها را انجام نمیدهم.
تعریفتان از زندگی چیست؟
خوب است به شرط اینکه آدم جنگدهای باشید .زندگی به شخصه
مــن را اذیت کرد چــون به خاطر آن جنگیدم .من از بچگی بزرگ فکر
میکردم و شاید بچگی نکردم.
این به خاطر رفتار پدر و مادرتان بوده است؟
بله ،صد درصد.
اگر بچه داشتید به او میگفتید حسابداری بخواند؟
ً
اصــا .میگذاشــتم خــودش تصمیــم بگیــرد و شــاد زندگــی کنــد.
میگذاشتم بچگیاش را بچگی کند.
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کتک هم خوردهاید؟
بله.
به حق یا ناحق؟
هم به حق و هم ناحق ولی تعداد ناحقها بیشتر بوده است.
اصالتًا کجاییهستید؟
پدرم زنجانی هستند ولی من خودم در تهران به دنیا آمدهام.
رگخواب شما چیست که آدمها بخواهند سریع با شما صمیمی
شوند؟
چــون روی بــازی دارم ،آد مهــا بــه مــن اعتمــاد میکننــد و زود ارتبــاط
میگیرند .آدم رازداری هستم و دیگران حرفهای خودشان را به من
میزنند .هیچ دیواری ندارم ،مگر اینکه آدمها این حس را به من القا
کنند که شخصیت نرمالی ندارند یا میخواهند سوءاستفاده کنند.
اگر این حس را داشته باشم نسبت به آن آدم گارد میگیرم.
خط قرمزتان چیست؟
اینکه یک نفر از اعتمادم سوءاســتفاده کند و دروغ بگوید .حتی اگر
بدتریــن چیز باشــد هم ترجیح میدهم حقیقت را بدانــم و آدمها با
من رو راست باشند .خودم آدم صاف و صادقی هستم.
تفاوت کار کردن در هلدینگ فاخر با جاهای دیگر چیست؟
اینجــا حاشــیه نــدارد و این بهترین چیزی اســت کــه هلدینگ فاخر
سشــان بــه کار خودشــان اســت و همــه همــراه
دارد .آد مهــا حوا 
هســتند .انگار هیچکس نیاز ندارد که زیرآب دیگری را بزند .اینطور
بگویم که امنیت شغلی دارد .حداقل برای من اینطور بوده است.
اگر قرار بود به گذشــته برگردید و چیزی را اصالح کنید ،آن مســیر
چه چیزی میتوانست باشد؟
شــاید وکیــل م یشــدم .شــاید یک جــور شــادتری زندگی م یکــردم و
اینقدر خودم را درگیر نمیکردم.
به نظر شما آدمها بهتر است موفق باشند یا شاد؟
بــا روحیــات اآلن میگویــم شــاد باشــند .بــه نظــرم اگــر شــاد باشــید
میتوانیــد موفــق شــوید .اینکــه موفــق باشــید ولی هیچ چیــز برای
خوشــحالی نداشته باشید خوب نیست .من هر روز برای خدا نامه
مینویســم .هــر روز از خــدا سپاســگزاری میکنم و خواســتههایم را
مینویسم .امروز برای خدا نوشتم من یک آخیش بلند میخواهم،
آن معجزه را برای من رقم بزن.
اگر غول چراغ جادو داشتید ،اولین چیزی که دوست داشتید به او
بگویید تا برای شما انجام بدهد چیست؟
میگفتم یک عالمه پول میخواهم.
اولین کاری که با آن پول میکنید چهکاری است؟
یک خانه برای خانوادهام میخرم .یک ماشین BMWمشکی میخرم
و داداشم را به کانادا میفرستم .به کسانی که مشکل مالی داشتند
کمــک م یکــردم .ســفرهای خارجــی میرفتــم .دل خیل یهــا را شــاد
میکردم .یک خانه هم برای خودم میخریدم.

اینجاحاشیهنداردواینبهتر ینچیزی
استکههلدینگفاخر دارد .آدمها
حواسشانبهکار خودشاناستوهمه
همراههستند.انگار هیچکسنیاز ندارد
کهز یرآبدیگریرابزند.اینطور بگویم
کهامنیتشغلیدارد.حداقلبرایمن
اینطور بودهاست

اگر بخواهیداولویتبندیکنید،خودتاننفر چندمصفهستید؟
اآلن خودم نفر اول صف هســتم .یعنی اولویت اول خودم هســتم.
ً
روح من واقعا خسته است.
این خستگی محصول چیست؟
ن مسائل دارند به من فشار میآورند.
روحی ،عاطفی و مالی .ای 
در زندگی پدر و مادرتان هم مسئولیت مالی دارید؟
بله ،مســئولیت دارم .من نمیتوانم نســبت به خانوادهام بی توجه
باشم .احساس مسئولیت باالیی دارم .اگر بتوانم به هر کسی کمک
کنم پروانهوار به آن آدم کمک میکنم .خانواده خودم جای خودشان
را دارند .نمیتوانم غم آدمها را ندید بگیرم و نسبت به همه حمایت
دارم ولی خودم آن حمایت را ندارم .پشتم فقط به خودم گرم است.
در هلدینــگ فاخــر حمایــت شــدهام ولــی حرف مــن کلی اســت .در
زندگی فقط خودم را دارم.
دوست دارید جای چه کسی باشید؟
اگر خودم یک آدم پولدار بودم دلم نمیخواســت جای کســی باشم
ولی اآلن دلم میخواهد جای پولدارترین آدم دنیا باشم .تنها چیزی
که حالم را بهتر میکند پول اســت .پول باعث م یشــود به عشــقم
برسم و مشکل زندگی خانوادهام را حل میکند.
پاتوق خاصی دارید؟
کافهزیادمیروم.یکزمانیپاتوقداشتمولیاآلنذهنمیارینمیکند
ً
کــه کجا بــود .معموال کافــه و یا رفتن به بــاغ موزهها را دوســت دارم.
اهل کتاب خواندن هستید؟
ً
اصال کتاب خواندن را دوست ندارم .تنها کتابی که دوست داشتم و
هنوز دوستدارمآنرابخوانمکتاب“چهار اثر”نوشتهفلورانساست.
آن کتاب چه ویژگیهایی دارد؟
نوشــتههای مثبتــی دارد .اگــر اشــتباه نکنــم داســتان آن دربــاره یــک
شــخصی اســت کــه بدهــی دارد و بعد با شــخصی کــه کتاب را نوشــته
مواجه میشود .آن را به بهترین رستوران میبرد و میگوید بهترینها
را بــرای خودت ســفارش بــده و مطمئن باش این پول جور م یشــود.
ً
نهایتا آن آدمی که باید کمک کند پیدا میشود .این داستان خیلی برای
من خوب بود چون برای خودم هم اتفاق افتاده بود .چیزهای خوبی در
این کتاب نوشته شده و دوست دارم چند بار دیگر هم آن را بخوانم.

F A M I L Y

G R E A T

O U R

دفترمرکزی:تهران،بلوارنلسونماندال،خیابانتابانغربی
پالک،۱۲ساختمانفاخر،طبقهچهارم،تلفن021-88678225:

پستاکسپو بهروایتدیگر

+

اکتیــران  ،در یک رویکرد تازه ،فرصتی را فراهم کرده
است تا تجربه برگزاری پست اکسپو به شکل مجازی،
به تجربه ای متفاوت تبدل شود.
برگزاری مجازی رویداد پســت اکسپو سبب شده بود
تا شــماری از شــرکت کنندگان ایرانی از مباحث مهم
این رویداد جا بمانند.
ایــن شــرکت عــاوه بــر ترجمــه مباحــث مجموعــه
ســخنرانی هــا و نشس ـتهای طــرح شــده در پســت
اکسپو  ،در قالب یک وبینار ،به شرکت کنندگان ایرانی
فرصت می دهد تا در باره مباحث طرح شده به شکل
فعاالنه ای به گفت و گو با هم بپردازند.

یکزوجدیگر
در خانوادههلدینگفاخر

آقــای مصطفــی شهســواری از شــرکت دیــوان
(ارکستریشــن) و خانــم پونــه زعفری عزیــز از اکتیران+
ً
بیســت و هفتم مهر رســما زندگی خود را باهم پیوند
دادنــد .برایتــان بی نهایــت آرزوهای خــوب داریم .کنار
هم و برای هم بمانید و یک زندگی پر از عشق و شادی
بسازید.

چهار دههزندگیکودکانجهان
بایکپستچیمهربان!
انیمیشن پت پستچی در سپتامبر 2020سی و نهمین سال حضور در زندگی کودکان خردسال سراسر جهان را پست
ســر گذاشــت .وقتی پت پســتچی ،متولد شدو تا سالها پس از آن  ،بسیاری از کودکان هنوز پستچی ها را در کوچه و
خیابان می دیدند ،اما شاید بسیاری از کودکان ما ،در ایران ،دیگر جز در تلویزیون و در کارتونها ،شمایل و کاراکتر یک
پستچی را از نزدیک ندیده باشند و نبینند! پت پستچی در سپتامبر  1981از شبکه جهانی بی بی سی پخش شد .پت
کلیفتون ،کارمند شرکت پست رویال میل انگلیس بود و همواره در نقش یک پستچی میانسال مهربان ایفای نقش
کرد.کارتونهای پت پستچی به اغلب زبانهای زنده دنیا ترجمه شده و در دهه  60از تلویزیون ایران نیز پخش می شد.

ݢ ݢآسمانآبی
زندگیرنگی
امسال حال و هوای مهر و شروع سال
تحصیلی جور دیگری است .کرونا معلمها و
دانشآموزان را خانه نشین کرده .حاال خانم
معلم ها با لبتاب و گوشی و هزار راه دیجیتال
دیگر همه تالششان را می کنند تا به بچهها
درس بدهند .همین خانه نشینی باعث شده
امسال ترافیک پاییزی کمتری داشته باشیم و
هوا هم مثل سال های قبل آلوده نباشد.

