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یادتان هست سعدی در گلستان میگفت :دو کس رن� بیهوده بردند و سعی
بی فایده کردند :یکی آن که اندوخت و نخورد ،و دیگر آن که آموخت و نکرد .حاال
یونسکو هم در جدیدترین تعریفش از سواد همان حرف سعدی را زده است.
شــاید برایتان جالب باشــد که بدانید مفهوم ســواد در قرن گذشــته ،تغییرات
بســیاری کرده اســت و این چهارمین تعریف ســواد اســت که توســط یونســکو
به صورت رســمی اعالم شــده اســت .به طور خالصه و طبق این تعریف ،باسواد
کسی است که بتواند از خواندهها و دانستههایش تغییری در زندگی خود ایجاد
کند .با تعریف جدیدی که یونسکو ارایه داده باسوادی ،توانایی تغییر Change
اســت و باســواد کسی است که بتواند با آموختههایش ،تغییری در زندگی خود
ایجاد کند.
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یک
اولین تعریفی که از ســواد ارائه شــد ،تنها به توانایی خواندن و نوشــتن
زبــان مــادری معطوف بــود .طبق این تعریف ،فردی با ســواد محســوب
میشد که توانایی خواندن و نوشتن زبان مادری خود را داشته باشد.
دو
در تعریف جدید ،عالوه بر توانایی خواندن و نوشتن زبان مادری ،توانایی
اســتفاده از رایانــه و دانســتن یــک زبــان خارجــی هــم اضافه شــد .بدین
ترتیب به افرادی که توان خواندن و نوشتن ،استفاده از رایانه و صحبت
و درک مطلب به یک زبان خارجی را داشتند ،باسواد گفته شد.
سه
در تعریــف ســوم بــه کل ماهیــت ســواد تغییــر کــرد .مهارتهایی اعالم شــد که
داشــتن ایــن تواناییهــا و مهارتهــا مصداق باســواد بــودن قرار گرفــت .بدین
ترتیب شــخصی که در یک رشته دانشــگاهی موفق به دریافت مدرک دکترا می
شود ،حدود  ۵درصد با سواد است .این مهارتها عبارت اند از:
ســواد عاطفی  :توانایی برقراری روابط عاطفی با خانواده و دوســتان .ســواد
ارتباطی  :توانایی برقراری ارتباط مناسب با دیگران و دانستن آداب اجتماعی.
ســواد مالی  :توانایی مدیریت مالی خانواده ،دانســتن روشهای پسانداز و
توازن دخل و خرج .ســواد رســانهای  :این که فرد بداند کدام رســانه معتبر و
کدام نامعتبر است .سواد تربیتی  :توانایی تربیت فرزندان به نحو شایسته.
ســواد رایانــهای  :دانســتن مهارتهــای راهبــری رایانــه .ســواد ســالمتی :
دانســتن اطالعات مهم درباره تغذیه ســالم و کنترل بیماریها .ســواد ن�ادی
و قومی  :شناخت ن�ادها و قومیتها بر اساس احترام و تبعی� نگذاشتن.
ســواد بوم شــناختی  :دانســتن راههای حفاظت از محیط زیســت .ســواد
تحلیلــی  :توانایــی شــناخت ،ارزیابــی و تحلیــل ن�ریههــای مختلــف و ایجــاد
اســتداللهای منطقــی بــدون تعصــب و پیش فــرض .ســواد انــرژی  :توانایی
مدیریــت مصــرف انرژی .ســواد علمــی  :عالوه بر ســواد دانشــگاهی ،توانایی
بحث یا حل و فصل مسائل با راهکارهای علمی و عقالنی مناسب.
چهار
بــه تازگــی «یونســکو» یک بــار دیگــر در تعریف ســواد تغییر ایجــاد کرده
اســت .در ایــن تعریف جدید ،توانایی ایجاد تغییر ،مال� با ســوادی قرار
گرفته است ،یعنی شخصی با سواد تلقی میشود که بتواند با استفاده
از خواندهها و آموختههای خود ،تغییری در زندگی خود ایجاد کند.
در واقــع ،ایــن تعریــف مکمــل تعریف قبلی اســت؛ چون ،دانســتن یک
موضوع به معنای عمل به آن نیست .در صورتی که مهارتها و دانش
آموخته شده باعث ایجاد تغییر معنادار در زندگی شود ،آن گاه میتوان
گفت این فرد با سواد است.
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خاطره بام�های از خواست�اری یا اوایل رابطهتان دارید؟
جلســه اولــی کــه مــا بــا همدیگــر صحبــت کردیــم بســیار
طوالنــی شــد و ســه ،چهــار ســاعت طــول کشــید .روز دومی
که میخواســتیم با همســرم بیرون برویم ،من برای ایشــان
یــک هدیــه گرفتــم و گفتــم بــروم ایشــان را ســوپرایز کنــم.
آن روز داخــل ماشــین منت�ــر نشســته بــودم و یــک لح�ــه
بیــرون آمدنشــان از کوچه را دیدم .از ماشــین پیاده شــدم
و به ســمت ایشــان حرکت کردم.هدیه را به ایشان دادم که
خانمی برگشــت و هر چیــزی از دهانش در آمد به من گفت!
مــن آن لح�ــه خیلــی خجالــت کشــیدم .از طرفــی خجالــت
میکشیدم که نکند همسرم از خانه بیرون بیاید و فکر کند
من مزاحم آن خانم شدهام .این شاید جالبترین اتفاق در
آن دوران باشد که هی�وقت یادم نمیرود.
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احســان فر�انی اول اســفند  1۳62در شــهر�ای اســتان
اصفهان به دنیا آمدهاســت .از شــ� ســال�ی به واسطه
کار پــدر بــه اصفهــان میرونــد و در آنجا زندگــی میکنند.
دوخواهــر و یــک بــرادر دارد .فــوق دی�لم مکانیــک دارد و
کارش را از نمایندگــی ایــران خــودرو شــروع کــرده .پــس
از آن مهندســی مکانیــک میخوانــد و در ســازمان انــرژی
اتمــی مشــ�ول کار میشــود و هم�مــان بــا کار در مقط�
ارشــد درس میخوانــد .بعدتــر از ســازمان انــرژی اتمــی
جدا میشــود و در دفتر امور مدارس خارج از کشــور و در
�مینــه تولیــد م�توای آموزشــی فعالیت میکند .ســال
 1۳۹5بهعنوان معاون منطقه کارش را با تی�ا�س شروع
مــی کنــد و بعد� مدیــر میشــود .از آغــاز امســال در نانو
اســتودیو بوده و با آمدن آ�ای علی ر�ایی به تینکســت
او هم تی نکستی میشود.
سمت شما در تینکست چیست؟
مدیــر عملیــات هســتم .تینکســت از دو بخــش ســتاد و
عملیــات تشــکیل شــده اســت .بخــش ســتاد شــامل امور
اداری و مالــی ،برنامــه ریــزی  ،محصول،زیــر ســاخت ،فروش
و بازاریابــی اســت و ورود ،پردازش و توزیع بــار زیر ن�ر واحد
عملیات انجام میشود .من از اردیبهشت امسال بهعنوان
مدیر عملیات در تینکست مشغول به کار شدم.
فکر میکنید ا�ر �رار باشــد درباره شــما ص�بت شــود
مهمترین وی�گی شما چیست؟
جدیت در کارم.همیشــه ســعی می کنم فرآیندها با بهترین
کیفیت انجام شود.
تــالش مــی کنــم مرز مشــخصی بین فضــای دوســتی و کاری
ایجاد کنم.واقعیت این اســت که اشــتباه در واحد عملیات
هــر چنــد کوچــک مــی تواند بــه ســازمان لطمــه زیــادی وارد
میکند.تفکیک فضای دوســتی و کاری شــاید ســخت ترین
قــدم بــرای کنتــرل و بهبــود محیــط هــای کاری و بخصــوص
عملیاتی باشد.
تعادل دوستی و رفا�ت با کار چطور است؟ آیا هر کسی
میتواند این کار را انجام بدهد؟
به اشــخاصی که با آنها کار میکنید بســتگی دارد .همیشه
ســعی کردم حدود مشــخصی داشــته باشــم چون دوســت
دارم مســ�ولیتی کــه قبــول میکنــم بــه نحــو احســن پیــش
بــرود .قبــل از هــر چیــزی دوســت دارم کــه کار بــا بهتریــن
کیفیــت انجام شــود .عذرخواهی بابت کار اشــتباه برای من
ســخت است و به همین خاطر ســعی میکنم اشتباه نکنم
تــا مجبور به عذرخواهی نشــوم .تمام تالشــم این اســت که
وظایفی که به من محول شده را درست انجام بدهم .
در تی�ا�س یا تی نکســت ،و�ایعی هم وجود داشته که
در ذهنتان ماندگار شده باشد؟
همــه روزهایــی کــه در ایــن مجموعــه هــا فعالیــت کــردم به
واســطه اتفاقــات تلــ� و شــیرین و تجاربی که داشــته ،برایم

خاطــره است.شــروع فرآینــد ثبــت مکانیــزه محمولههــا از
طریق ســامانه)جت( و حذف نس� دســتی بارنامه،کمک به
زلزلــه زدگان ســرپل ذهاب،فــوت دو راننــده محــور تهران به
تبریز،تحویل کمک های مردمی به ســیل زدگان سیســتان
و بلوچســتان  ،فــوت ســرکار خانــم حنفــی و توزیــع داروهای
بیماران کرونایی در تهران شاید ماندگارترین آنها باشد.
فعالیــت در تــی نکســت بــرای شــما جــذاب تر بــوده یا
تی�ا�س؟
هــر دو در زمــان خــود جــداب بــوده اســت .در تینکســت
همــکاران ســخت کوش و یک تیــم عملیاتی همــدل داریم.
اینکــه در روزهــای بارانــی یــا برفــی همه بســته ها ســالم و به
موقــع به دســت گیرنــده می رســد نتیجه تالش تیم اســت.
ً
قطعــا در آینــده از تی نکســت بیشــتر خواهید شــنید و این
جذابیت تی نکست رو برای من بیشتر می کند.
دوران ب��یتــان چطــور گذشــت؟ شــیطون بودیــد یا
آرام؟
همراه با شیطنت های زیاد وکتک خوردن.
به واســطه شــاغل بودن پدر و مادرم و عدم حضور آنها فضا
برای شیطنت فراهم بود .اما جنس شیطنت های آن زمان
بــا االن خیلــی فــرق داشــت.در کل فضــا بــرای ایــن موضــوع
فراهم بود.
در دوران ب��ــی ت�ویــری از بزرگســالیتان در ذهــن
داشــ�ید؟ م�ــ� اینکــه و�تــی بــزرگ میشــوید اخالقتان
چطور خواهد بود؟
من وقتی کوچک بودم دوســت داشــتم شــبیه پدرم باشم.
الگوی من در بچگی و حتی نوجوانی و شــاید هم در ســنین
باالتــر پــدرم بود .پدرم همیشــه تــالش می کنند کــه ما دروغ
نگوییــم .همیشــه اصــرار دارند اگــر کار اشــتباهی هم کردید
بگویید .به من یاد دادند که از گفتن حقیقت نترســم چون
اگــر بترســم مجبور میشــوم دروغ بگویم .ایــن اتفاق خوبی
در زندگــی مــن بــود .پــدرم فار غالتحصیــل دانشــگاه علــم و
صنعت هستند .استخدام وزارت علوم شده و بعد از اتمام
خدمت بازنشســته شــده اند .دوســت داشــتم هــر جایگاه
اجتماعی و شــغلی که پیدا میکنم م�ل ایشــان بتوانم برای
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بقیه مفید باشم .گاهی انتقاد می کردم که در دوران کودکی
وقت کافی برای حضور ایشان نبوده است.اما واقعیت این
است که پدرم را درک میکنم .من درباره کار و مس�ولیتی که
دارم نمیتوانم بی تفاوت باشــم .وقتی خودم را جای ایشان
میگــذارم ،فکر میکنم کاری که ایشــان انجام دادند منطقی
بود.
ازدواجتان عاشقانه بود؟
اولیــن بــاری کــه همســرم را دیــدم به واســطه معرفــی یکی از
دوســتانم بــود .آن تحولــی کــه باید اتفــاق میافتــاد با دیدن
همســرم اتفاق افتاد .شــاید همســرم در این ماجــرا منطقی
پیش میرفت ولی من از آنجایی که تحول را در خودم دیده
بودم عجله داشتم که سریعتر به سرانجام برسم.
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مهمترین دریافتتان در زندگی چیست؟
شاید آن گذشتی باشد که باید بین آدمها اتفاق بیفتد .این
همان چیزی است که ا�ن باید همه دنبال آن بگردند چون
در افــراد زیــادی از جمله خــود من وجود نــدارد .فکر میکنم
همــه مــا بی�شــتر از هر زمان دیگر به گذشــت نیــاز داریم .با
توجه به اتفاقاتی که دیدم فکر میکنم ارزشــی ندارد که ما با
همدیگر ســر هر چیزی بجنگیم .فکر میکنم مقصد یکجا
است و گذشت بهتر از هر چیزی است.

بزرگتریــن فانتزی که همیشــه بــه آن فکر میکردید چه
چیزی بوده است؟
زندگــی بدون تشــویش و دغدغه همه مردم .که متاســفانه
هــر روز پــر اســترس تــر و بــا دغدغــه هــای بیشــتر همــراه
میشود.

بــا توجــه بــه اینکــه تجربــه کار کــردن در انــرژی اتمــی را
داشتهاید ،فکر میکنید آیا انرژی اتمی ح� مسلم ما است؟
فــار غ از بحث مصاحبه باید بگویم ،بله حق ما اســت .انرژی
اتمــی قدرت ســاخت بمباتم نیســت .اســتفادههای دیگر

ا�ر �رار باشــد به یک جزیره بروید و فق� یک چی� یا یک
نفر را با خودتان ببرید ،آن یک نفر یا یک چی� چیست؟
فقــط همســرم را با خــودم میبرم .فکــر میکنم با ایشــان به
همه چیز میرسم.

هم میشود از آن کرد.فناوری های پیشرفته و مهم تر از آن
رادیو داروها.کشوری هست که نیاز نداشته باشد؟

شما غیر از کار ،تفری� و سرگرمی دی�ری هم دارید؟
مــن ورزش میکــردم ولــی ا�ن بــا توجه به شــرایط بــه وجود
آمــده چندیــن ماه اســت که نتوانســتم طبــق برنامه ورزش
کنــم .بــه صــورت تخصصــی بســکتبال بــازی میکنــم .اگــر
ً
فرصت باشــد جمعههــا کتاب هم میخوانم.ســفر هم فعال
شرایطش محیا نیست.
ا�ــر ب�واهیــد یک کتابی �یشــنهاد بدهید چــه کتابی را
معرفی میکنید؟
من او برای این فصل کتاب خوبی است.
ِ
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ل�ــون حرفــهای یــا ل�ــون فیلمی مهیــ� فرانســوی و
بــا زبان انگلیســی بــه نویســندگی و کارگردانــی «لوک
بسون" محصول سال  ۱۹۹۴شرکت است.
فیلــم ل�ــون حرفهای داســتان یک قاتــل حرفهای به
نــام ل�ــون )ژان رنــو( .از کدهــای ابتدایــی کــه فیلم به
مخاطــب میدهــد )مانند توجــه او به صــورت زخمی
دختربچــ� بدسرپرســتی که در همســایگی اوســت(
میفهمیم باید بین آنچه او مینماید و شغل اوست
)یک قاتل خطرنا�( و کســی که هســت )شخصیت
حقیقی او( فاصله بگذاریم.
وقتــی به زندگی درونی او نگاه میکنیــم او را فردی که
زندگی شــخصی بســیار ســالم و من�مــی دارد .مدام
ورزش میکند ،مدام شــیر میخورد ،اهل مواد مخدر
و ســیگار نیســت و بااینکــه خالفــکاران مــواد مخدر
را اغلــب او کشــته اســت ،امــا دســت بــه موادهــا یــا
پولهای آنان نمیزند و در قانونش کشتن زن و بچه
جایی ندارد ،حتا پولهایی را که از آدمکشی به دست
میآورد به حکم اعتماد دست پیرمردی داده که با او
کار میکند و خودش در یک محل� فقیرنشین زندگی
میکند؛ اینجاســت که تران� اســت�نگ shape of my
 heartرا بهتــر درک میکنیــم :او بــرای پــول یــا جلــب
احترام بازی نمیکند!
از اولیــن صحنههای این فیلم ) وقتی به دختر کتک
خوردهای که بینیاش خون میآید دستمال میدهد
یــا هنگامی کــه خانــوادهاش قتل عام میشــوند او را
بــه خانــهاش راه میدهــد و از وی مراقبــت میکنــد(
متوجه میشــویم مرز باریکی میان خیر و شــر وجود
دارد .انســان نه مطلق ســیاه اســت ،نه ســفید بلکه
رنگ این شکل از هستی ،خاکستری است .در تمام
فیلم این ســ�ال در ذهن مخاطــب پیش میآید که
چه موج مخالفی ل�ون را به این مسیر انداخته است
چرا قتل میکند؟
در اواسط فیلم متوجه میشویم ل�ون زنی را دوست
داشــته که از خانوادۀ محترمی بوده است .پدر دختر
که ارتباط فرزندش را با ل�ون کسر ش�ن خود میداند
دختــرش را میکشــد و دادگاه هــم او را تبرئــه میکند
)دو روز بعــد قاتــل از زنــدان آزاد میشــود( بنابرایــن
وقتی عدالتی در کار نیســت و حقها داده نمیشود

حق را باید به زور گرفت و شکلی از عدالت را اجرا کرد.
ل�ــون پــدر دختــر را میکشــد و بــه آمریــکا میگریزد و
در آنجــا قاتــل حرفــهای میشــود .بنابرایــن او انگیزۀ
دیگــری جز پول و حرص و طمــع دارد :او برای قلبش
قتل کرده اســت) .برای همین کشــتن زنها را قبول
نمیکند(
در بخشــی از فیلــم وقتــی چشــم استندســفیلد
و همکارانــش بــه قــاب عکــس روی طاقچــه اتــاق
میافتــد متوجه عدم حضور دختــر کوچک خانواده
می شوند و چون می خواهند شاهدی باقی نمانده
باشد دربه در به دنبال ماتیلدا می گردند و در همین
حین ماتیلدا با پاکت های شــیر وارد ساختمان می
شــود و با جنــازه نیمه جان پدرش کــه دم در افتاده
مواجــه مــی شــود و )چــون دختــر تیــزی اســت( بــه
راهــش ادامــه مــی دهــد و یــک راســت بــه طــرف در
آپارتمان ل�ون می رود .در این لح�ه اســت که یکی
از زیباترین و حســی ترین لح�ه های تاری� ســینما
شــکل مــی گیــرد .ل�ــون کــه از ســروصدا هــای اخیر
کنجــکاو شــده و ازچشــمی در آپارتمانــش بــه راهرو
نگاه می کند  ،متوجه میشود که راهی جز باز کردن
در بــه روی ماتیلــدا ندارد ولی از آنجایی که او نمادی
از انســانی خشــک و بدون احســاس اســت و سال
ها اســت که در شــرایطی خــاص و در تنهایی زندگی
کــرده و فقــط جان آدم هارا گرفه اکنــون نمیداند که
چگونــه از جان آدم ها محاف�ــت کند" .ژان رنو" این
ســکانس را زیبا بازی می کند و بهخوبی این حال و
هــوا را بــا خارانــدن گوشــش و تعللش در بــاز کردن
در نشــان می دهــد .بالخره در باز میشــود و ل�ون ،
ماتیلــدا را از مــرگ می رهاند در این لح�ه اســت که
چهره ماتیلدا غرق در نور می شود و این اولین گام
گذاشــت�ش اســت به مرحلــه جدیــدی از زندگی که
ل�ون ناخواســته به او هدیه داده است .این فیلم
سرشــار اســت از چنیــن ســکانسهای زیبــا و تاثیر
گــذاری که کمتر در ســینمای هالیوود بهچشــم می
خــورد کــه این خود یک هدیه اســت از لوک بســون
فرانسوی که با مخلوط کردن سینمای اروپا و تزریق
کردن چیزهایی ناب به ســینمای تجاری و تماشــاگر
پسند آمریکا چنین اثری خلق کرده.

جنــگ در هــر کشــوری ،یک تــراژدی بیحد و مــرز اســت .اتفاقی که آســیبهای جبران
ناپذیــرش چــه در طــول وقــوع آن و چه ســالها پــس از پایانــش ادامــه دارد؛ صدماتی
سنگین بر روح و جسم انسان که حقیقی بودن آن روشن است و نیازی به اغراق ندارد.
مرعشی در دومین کتاب خود هرس ،شرایط پس از جنگ در جنوب ایران و تاثیر این
مردان بازمانده را شرح داده استَ .ه َرس داستان زندگی یک خانواده
رخداد بر زنان و
ِ
در زمان جنگ اســت ،رســول و نوال ،نوالی که باردار اســت و پســری سهســاله دارد به
نــام شــرهان .اولین روز جنگ ،شــرهان در آغوش نوال جان میدهــد .وقتی نوال تنها
پدر نوال را و پسرعموهای
در خانه بود و رســول آبادان ،رســول که برگشت شــرهان راِ ،
نوال راکه از کودکی با آنها بزرگ شــده بود همهرا یکجا در جنتآباد خرمشــهر میان
مردمانی غریبه به خا� ســپرد و نوال را ســوار ماشــین کرد و به اهواز برد .نوال فرصت
ســوگواری نیافت نه برای شــرهان نه برای پدرش نه برای تمام مردانی که میشــناخت
و یک شــبه از دســت داد .نوال فرصت ســوگواری نمییابد ،همهچیز با شــتاب اتفاق
میافتد ،همه آنچه که زندگی رسول و نوال را دود میکند و به آسمان میفرستد تنها
در چند جمله در کل داســتان روایت میشــود ،چند جملهای که همانقدر که نوال را
در ناباوری مرگ شــرهان باقی میگذارد ،خواننده را هم در بهت و حیرت مرگ شــرهان
رها میکند .نویسنده با چیرهدستی پررنگترین قسمت داستان را البهالی رویدادهای
تل� دیگر پوشاندهاست همانگونه که نوال به جزئیات آن دسترسی ندارد ،خواننده
هــم چیــز زیادتری از آن اتفاق نمیداند ،انگار همانطور که رســول ســعی کــرده آن را در
ذهن نوال کمرنگ کند ،نویسنده هم قصد دارد از کنار آن به سرعت عبور کند ،عبوری
کــه در نهایــت راه بــه جایی نمیبرد و نوال تا آخر زندگــیاش در کنار این اتفاق میماند.
خواننده هم در پس روایت تمام سالهای بعد از جنگ ،رنگ و بوی آن واقعه را در همه
صفحات داستان به وضوح میبیند.
بازنمایی رن� و التیام سه نسل
نویسنده رمان َه َرس ،رن� و التیام سه نسل را نشان میدهد ،سه نسلی که امرسول
نماینده نسل قبل از جنگ است و دوران کهنسالیشان با واقعه جنگ روبرو شدهاند
رســول و نــوال نماینده نســل بعدی اســت کــه هنگامه جوانی شــان را در آن وانفســا
َ
میگذرانند و ا َمل و انیس ،کودکانی هســتند که در جنگ متولد میشــوند .نویســنده
توانسته است درد هر نسل را به خوبی به تصویر بکشد.
نماد�ردا�ی
در رمــان َهـ َـرس نمادهــا بــه خوبی شــکل گرفتهانــد ،نمادهایــی مانند «لباس ســبز و
لیمویی» نوال که در داستان نماد «زندگی» در زندگی نوال است ،نوال بعد از حاملگی
دوم ،لباس سبز و لیمویی برای خود میخرد ،لباس سبزو لیمویی یادآور روزی است که
شــرهان هنوز نمرده بود همان روزی که آن صدا آمد و شــرهان را از نوال گرفت ،لباس
ســبز و لیمویی نشــانی از این اســت که نوال میخواهد به روزهای خوب گذشــتهاش
با شــرهان برگردد ،اما همان روزی که لباس را میخرد آســمان ســیاه میشود ،درست
باران سیاه ،نشانه دیگری
بارش ِ
م�ل شــب وســط روز ،باران ســیاه از آســمان میباردِ ،
از روزهای تلخی اســت که بر آســمان زندگی نوال سایه افکنده است .نماد دیگر نخل
است ،از دیدگاه اسطورهشناسی نخل به حکم قدرتش و آنچه که متجلی میسازد که
برتر از یک درخت است ،موضوعی مذهبی میشود .نخل شباهت بسیاری به انسان
دارد ،م�ل آدمها در آب خفه می شــود .ســر هر درختی را اگر قطع کنند بیشــتر شــاخ و
برگ میدهد به جز درخت نخل ،و اگر ســر این درخت را قطع کنند خشــک میشــود و
میمیرد ،م�ل انسان و اگر چوب نخل را بسوزانیم هی� زغالی ندارد ،م�ل آدمی ،واحد
شمارش درخت نخل مانند انسان نفر است .سخن آخر اینکه مرعشی در هرس با
اســتفاده از عناصر داستانی همچون شخصیتپردازی دقیق ،نمادسازی ،فضاسازی
و اســتفاده مناســب از تعلیــق و  ...توانســته روایــت موفقــی از جنگ را تصویــر کرده و
خواننده را غرق در لذت خواندن داســتان کند .داســتانی که زوایای دیگری از آنچه به
مردمان سرزمینمان در سالهای جنگ گذشته است را بازمینمایاند.
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ـیاوش ،ســیاووش ،ســیاوخش )پهلــوی( یــا
َ
سیاورشــن )اوســتایی( نــام یکــی از شــخصیتهای
اســطورهای شــاهنامهی فردوســی اســت .ســیاوش
فرزند کیکاووس شاه افسانهای ایران و حاصل ازدواج
او بــا دختــری تورانــی از نــ�اد گرسـ َ
ـیوز )بــرادر افراســیاب
شــاه توران( اســت .داســتان ازدواج کیکاووس با مادر
ســیاوش کــه در شــاهنامه نامی از وی نیامــده ،به این
شــرح است که روزی توس ،گیو ،گودرز و چندتن دیگر
از پهلوانــان بــرای شــکار بــه نخچیرگاهــی در نزدیکــی
مــرز تــوران رفتهبودنــد کــه در حیــن شــکار بــا دختــری
زیبارو مواجه شــدند که بخاطر خشــم پدرش به ایران
گریختهبــود .طــوس و گیــو ،هــردو از او خوششــان
آمــد و بــا هــم درگیــر شــدند ســپس بــرای داوری نــزد
کیکاووسشــاه رفتنــد .کیــکاووس وقتــی دختــرک را
دید عاشــقش شــد .پس از  ۹ماه پسری زیبارو به دنیا
آورد کــه کاووسشــاه او را ســیاوش نامیــد .در منابــع
معنای این نام را )دارندهی اســب ســیاه نــر ( آوردهاند.
در شــاهنامه نیز ســیاوش اســبی ســیاه به نام بهزاد و

با صفت شــبرنگ دارد .ستارهشناســان طالع کودک را
آشــفته دیدند .کیکاووس که این موضوع را دانســت
بســیار غمگیــن شــد و تصمیم گرفــت کودکــش را به
رستم ،پهلوان سیستان ،بسپارد .رستم با کمالمیل
پذیرفت و سیاوش را با خود به سیستان برد.
وقتی سیاوش بزرگتر شد از رستم خواست اجازه دهد
بــه نــزد پــدرش بازگردد .رســتم پذیرفت و باهــم به نزد
کیکاووسشــاه رفتنــد و شــاه از آنها اســتقبال گرمی
کرد .مدتی پس از بازگشــت سیاوش مادرش میمیرد
و غم و اندوه او را فرا میگیرد .سیاوش نیز پذیرفت که
ً
دختری برای همسری برگزیند .سپس سودابه مجددا
او را بــه شبســتان فراخوانــد .اینبار ســودابه عشــق و
عالقــهاش را بــه ســیاوش آشــکار کرد اما ســیاوش که
نمیخواست به پدرش بیوفایی کند به سودابه گفت
دختــرش را بــه همســری برمیگزیند .ســودابه نیز خبر
را به شــاه رســاند و وی بســیار خوشــحال شــد .پس از
مدتی سودابه دوباره سیاوش را به شبستان فراخواند
و بازهم از عشقش به سیاوش گفت و او را تهدید کرد

که اگر به خواســتهاش نرسد ســیاوش را نزد کاووسشاه رسوا میکند اما
چون بازهم به هدفش نرســید ناگهان:خبر به شــاه رســید و ســودابه نزد
شاه به بدگویی از سیاوش پرداخت و به او تهمت زد .شاه بدن سیاوش
را بوییــد و عطر ســودابه را حس نکرد .از طرفی نیز ســودابه ادعــا کرد باردار
بوده و بخاطر این اتفاق فرزندش ســقط شــده اما ستارهشناسان به شاه
گفتنــد جن�نــی که ســودابه ادعا کــرده فرزند وی نیســت .با این حال شــاه
نمیتوانســت ســودابه را مجازات کند زیرا از شــاه هاماوران میترســید .در
نهایت شــاه که نمیتوانســت قضاوت درســتی از حادثه داشــته باشــد در
نهایت تصمیم گرفت برای آشــکار شــدن حقیقت ،به پیشــنهاد موبدان،
از آتش کمک بخواهد .به این صورت که فردی که ادعای راستی و درستی
دارد باید وارد کوهی از آتش شــود؛ اگر به ســالمت از آتش عبور کند ثابت
میشــود حق با او بوده و اگر بســوزد یعنی دروغ گفته .سیاوش پیشنهاد
گذر از آتش را پذیرفت .کوهی از هیزم جمعآوری شد و آتش افروخته شد.
ســیاوش ســوار بر اســب وارد آتش شــد و پس از لح�های در ســالمت از
آن خارج شــد .شــاه بســیار شاد شــد .پس از مدتی قصد مجازات سودابه
را داشت اما سیاوش که دلش بر او سوخته بود از پدر تقاضای بخشش
ً
ســودابه را کرد و شــاه نیز پذیرفت .ســودابه پس از مدتی مجددا تخریب
ســیاوش نــزد شــاه را از ســر گرفــت .در همیــن موقع بود کــه خبر حملهی
افراســیاب بــه مرزهــای ایــران رســید و کیــکاووس بهدنبال پهلوانــی برای
فرماندهــی نبــرد مقابــل او میگشــت .ســیاوش نیــز فرصــت را مناســب
دانســت برای فرار از تهمتهای ســودابه و بدگمانیهای شــاه نســبت به
خودش.پــس اعالم آمادگی کرد .کیکاووسشــاه رســتم را برای همراهی با
ســیاوش فراخوانــد و پــس از تهیه ســاز و برگ جنگ با ســواران بســیار به
راه افتادند .پس از مدتی اســتراحت در زابلســتان ،به ســمت بل� رفتند و
آنجا را تصرف کردند .همانشــب افراســیاب خوابی دید و وقتی تعبیرش
را از موبــدان پرســید اینگونــه گفتند که اگر افراســیاب با ســپاه ســیاوش
بجنگد همهی ترکان نابود خواهند شد و اگر خون سیاوش بهدست شاه
به زمین بریزد همه به خونخواهیش برمیخیزند .افراسیاب نیز بالفاصله
تقاضای صلح را با برادرش گرسیوز به سمت سیاوش فرستاد.
وقتی ســیاوش از این موضوع باخبر شــد ،به یاد پیشگویی موبدان افتاد
که گفتهبودند در جوانی کشــته میشــود .سپس به همسرش فرنگیس
کــه بــاردار بــود ســفارش کــرد نــام فرزندشــان را کیخســرو بگذارد .ســپس
بدون ســالح و لشــکر به سمت افراسیاب رفت و از او خواست که بیگناه
ً
خونــش را نریــزد امــا بدگوییهــای گرســیوز نهایتــا نتیجــه داد .افراســیاب
تمامی سپاهیان ایرانی سیاوش را کشت سپس دستور به قتل سیاوش
داد و رهنمودهــای دیگــران هــم در وی اثر نکرد .حتــی فرنگیس دخترش
نزد افراســیاب رفت و به او التماس کرد که از خون ســیاوش بگذرد و خود
را بدنام نکند اما افراســیاب دســتور داد اورا زندانی کنند .ســپس گرســیوز
خنجــری آبگــون به یکی از ســپاهیانش به نام گــروی زره داد و او ســر از تن
ســیاوش جــدا کــرد .پــس از مرگ ســیاوش ،افراســیاب دســتور داد موی
فرنگیس را ُببرند و جامه بر تنش ّ
بدرند و آنقدر اورا بزنند تا فرزندش سقط
ً
شــوند .وقتی خبر کشــتن ســیاوش به پیران رســید ســریعا بــرای نجاتت
فرنگیس به سیاوخشگرد شتافت و به التماس از افراسیاب اجازه گرفت
از فرنگیــس و فرزنــدش مراقبت کند .چندی بعــد فرزند فرنگیس به دنیا
آمــد .افراســیاب ابتــدا عــزم کشــت�ش را داشــت امــا پیران مانعش شــد و
کودک را نزد شــبانان سپرد تا بزرگ شود .وقتی خبر کشتهشدن سیاوش
به ایران رسید همهی ایران غرق در عزا شد .رستم با شنیدن خبر از هوش
رفــت .بعــد از  ۷روز عــزاداری ،رســتم و ســپاهیانش به نــزد کاووس رفتند.
آیین ۷روز عزاداری برای مردگان در ایران شــاید از همین اســطوره نشــ�ت
گرفته باشد .داستان سیاوش همانطور که گفتهشد ،بسیار با گذشته و
همچنیــن زندگی امروز مردم پیوند خورده و این موضوع نشــاندهندهی
اصالت این اســطوره و ســابقهی طوالنی حیات آن در زندگانی مردمان این
سرزمین بودهاست .شخصیت سیاوش نیز به عنوان فردی که نماد پاکی
و خیر مطلق است در تاری� و ادبیات فارسی جایگاه وی�های دارد.
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آبان  ،١٣٩٩سال دوم١٢ ،صفحه
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��� آ��ی �����

��ا�� �� ��د��
خالصــه اش این اســت کــه الدن لبافــی دوازدهم اردیبهشــت
 1۳66در تهران به دنیا آمده؛ خلبانی و  ITخوانده و گرافیست
است .شرح مف�ل تر زندگی او را از �بان خودش ب�وانید.
خلبانی و  ITخیلی با هم متفاوت نیس�ند؟
چــرا خیلی زیاد .به خلبانی خیلی عالقهمند بــودم اما پدرم چندان
عالقــهای نداشــت کــه مــن خلبانــی بخوانــم .اول  ITخوانــدم و
بعــد بــه جای اینکه فوق لیســانس همیــن رشــته را ادامه بدهم
ترجیــح دادم بــدون اینکه به پــدرم بگویم خلبانــی بخوانم .اوایل
از مــن ناراحــت شــد ولــی در نهایت توانســتم رضایتــش را جلب
کنم .وقتی دید اینقدر حالم خوب اســت و خوشــحالم که پرواز
میکنــم خــودش هــم یوایــش یــواش به ایــن قضیــه عالقهمند
شــد .مــن الیســنس هوانــوردی از دانشــگاه صنعــت هوانوردی
دارم ولی مت�ســفانه آن زمانی که من از هوانوردی فار غالتحصیل
شــدم برای هر ایر الینی که اپالی فرستادم اپرو نشد .موقعی بود
کــه آقــای احمدین�اد رئیسجمهور بودند و یک ســری رشــتهها
حذف شــدند .ســال  ۱۳۸۹رشــته خلبانی جزو رشــتههایی بود که
از دانشــگاه صنعــت هوانــوردی بــرای خانمهــا حــذف شــد .این
مشــکالت بــود تــا اینکه مــن ناخواســته بــه واســطه عمویم که
چاپخانــه داشــت وارد بازار کار طراحی شــدم .ســال  ۸۸و همان
زمانی که دانشــجوی خلبانی بودم کار طراحی هم انجام میدادم.
بعد از اینکه از رشــته خلبانی فار غالتحصیل شــدم و نتوانســتم
وارد بازار کار خلبانی شوم در شرکتهای مختلف شروع به انجام
کارهــای طراحی کردم .گرافیســت و مدیر تبلیغات بودم تا اینکه
به اینجا رسیدم.
صنعت هوانوردی که به آن اشاره کردید چه تفاوتی با ب��
خلبانی دارد؟
دانشــگاه علمــی کاربــردی صنعــت هوانــوردی تهــران بــه طــور
تخصصــی رشــتههایی کــه مربــوط بــه  Aviationو فیلــد صنعــت
ً
هوانوردی اســت را دارد .م�ال رشــتههای هوانوردی یا رشــتههای
مربوط به مکانیک و الکترونیک هواپیما از جمله رشته اویویک
تعمیر و نگهداری هواپیما را دارد .این دانشــگاه متعلق به خود
دانشگاه صنعت هوانوردی است که در غرب تهران قرار دارد.
شما تا به حال چه نوع هوا�یمایی را توانستهاید بلند کنید؟
پایپر  ۲۸و سسنا  .۷۲اینها هواپیماهایی هستند که  ۴صندلی
دارنــد و مســافربری نیســتند .اگــر شــما بخواهیــد هواپیمــای
مسافربری را سوار شوید باید دوره شبیهسازش )سیمیلیتور ( را
بگذرانید و بعد شــروع کنید به پــرواز .من عکسهای پروازهایم
را دارم .روی صفحه اینســتاگرامم نیز هســت .در روزی که ســولو
میشــوید بــرای شــما جشــن میگیرنــد و روی شــما ســطل آب
میپاشند .خیلی هیجانانگیز است.
ماجرای سطل آب چیست؟
ً
معموال هر دانشجوی خلبانی در هفدهمین ساعت پرواز ،سولو
میشــود .یعنــی باید پــروازی را انجــام بدهد که بــه تنهایی داخل
هواپیما باشد .وقتی این تجربه قرار است برای یک خلبان بیفتد

برای او جشن میگیرند .من از آنجایی که خیلی عالقهمند بودم و
رشــتهام را دوست داشتم ساعت ســیزدهم پروازم سولو شدم.
خیلی شیطون و پر انرژی بودم و رشتهام را دوست داشتم.
این سولو شدن را چه کسی تش�ی� میدهد؟
اســتاد خلبانــی که دارید .اســتاد خلبــان من کاپیتــان نجفی بود.
همه آنها ایرفورســی )نیروی هوایی( هســتند و کسانی هستند
که با هواپیمای شکاری و جت پرواز کردهاند .فوقالعاده آدمهای
ً
جالب و البته ســختگیری هســتند .اصال با شما شوخی ندارند.
خطکش دستشــان اســت و ممکن اســت اگرخطایی در حین
پرواز انجام دهید با آن بزنند روی دستتان.
جذابترین خاطرهتان از �رواز چیست؟
دیدن جرقهای که به خاطر صاعقه زده میشود .یک چیزی شبیه
نور و آتش است .انگار یک شعله است .زیباترین چیزی بوده که
در زندگیام دیدهام .نزدیک ابهر زنجان بودم که همچین چیزی را
دیدم .بهترین ارتفاع برای پرواز ،بازه  ۳۵۰۰۰تا  ۴۲۰۰۰پا تعیین شده
وقتی در ارتفاع باالتر از  ۹هزار فوتی پرواز میکنید برف و بارانی که
میبی�ید هم خیلی بی ن�یر است .تجربهای که از پرواز دارید برای
شــما م�ل یک خــواب و رویا اســت .آخرین پرواز من ســال ۱۳۹۴
بــوده اســت و از آن موقــع مدام خوابش را میبینــم .امکان ندارد
خوابش را نب�نید.
بدترین خاطرهای که داشتهاید چه بوده است؟
من با  ۳۹آقا همکالس بودم و همه استادهایم من را آقای لبافی
صدا میکردند .به چشــم یک خانم نگاهم نمیکردند .شاید این
حس پســربودن باعث شد که با همکالسهایم خیلی صمیمی
باشــم .ســال  ۱۳۹۱اســتاد خلبان و یکی از همکالســیهایم که در
پرواز بودند در مشهد کرش داشتند و مت�سفانه سوختند .برای
همــه ما خاطــره خیلی بدی بــود .تا مدتها یادشــان میافتادیم.
خیلی بد بود خیلی.
الدن بعد از تجربه خلبانی با �بل از آن چقدر ت�ییر کرد؟
ً
ً
قطعا تغییر زیادی کردم .یک حس عجیبی است ،مخصوصا وقتی
ســولو میشوی و تنهایی پرواز میکنی .به خودت نگاه میکنی و
میگویــی این من هســتم کــه دارم ایــن هواپیمــا را میرانم؟ یک
احســاس قــدرت خاصی به شــما دســت میدهد .وقتــی خودت
را بــا بقیــه آدمهــا مقایســه میکنــی به خــودت میگویــی من یک
مهارتی دارم که دیگران آن را هی�وقت تجربه نکردهاند .باالترین
فرد در سیســتم هدایت وکنترل و ن�ارت هواپیما خلبان اســت
شــاید یکی از خلق و خوهایی که بعد از فار غالتحصیل شــدن در
رشــته خلبانی در شــخصیت آدم میماند این اســت که دوســت
دارید رهبر و لیدر باشید و فرمان بدهید .من اگر در ایران به دنیا
ً
نمیآمدم قطعا خلبان هواپیمای شکاری میشدم!

حاال چرا شکاری؟
خیلی لذتبخش اســت چون شــما با ســرعت خیلــی باالیی
ً
پــرواز میکنیــد .واقعــا دیگر حس انســان بــودن ندارید .این
حــس بهتان دســت میدهد که یــک موجودی با درک انســانی
ً
هســتید که بال پرواز دارید .کال به ن�ر من زیباترین اختراع بشــر
پرواز است .باید تجربهاش کنید.
ایــن وســ� تکلیــف  ITچه شــد؟ هی�و�ــت از آن اســتفاده
کردید؟
نــه خوشــبختانه )میخنــدد( .آن زمــان رشــته  ITبــازار کار خیلــی
خوبــی داشــت .پدرم خیلی دوســت داشــت کــه مــن از طریق IT
بتوانم اپالی کنم و بروم پیش خواهرم آمریکا .اما من در نهایت
کار خــودم را کــردم و به ســراغ رشــتهای رفتــم که دوســتش دارم.
یــادم اســت زمانی کــه کالس چهارم دبســتان بودم بــه ما گفتند
یــک انشــاء درباره اینکه دوســت داریــد در آینده چهکاره شــوید
بنویسید که من نوشته بودم دوست دارم خلبان شوم .معلمها
و همکالســیهایم همه میخندیدند .یکی از همکالسیهایم که
هنوز با من دوست است همیشه آن خاطره را برای من یادآوری
میکنــد و میگویــد تــو با�خره به خواســتهات رســیدی .بــه ن�رم
وقتــی آدمهــا روی یک موضوعی تمرکز میکننــد و میخواهند به
ً
دستش بیاورند مهم نیست در چه سنی باشند .اگر واقعا برای
به دست آوردن آن خواسته تمرکز کنید به دستش میآورید.
به جنس�ت و �ن بودن هم ربطی ندارد؟
ً
نه .اتفاقا اســتاد خلبانهای من همیشه میگفتند که به ن�ر ما
بهترین خلبانهای ما خلبانهای خانم هستند .آنها همه برای
نیروی هوایی قبل از انقالب بودند که دورههای پرواز را در آمریکا
گذرانده بودند .چون خانمها میتوانند همزمان چند کار را با هم
انجام بدهند در پرواز موفقترند.
از کودکیتان ب�ویید .شیطون بودید؟
بیــش از اندازه شــیطون بــودم و هنوز هم شــیطونترین بچه در
خانــواده هســتم .من یک برادر کوچکتــر دارم که او از من خیلی
آرامتر است .پدر و مادرم همیشه حرص کارهای من را میخورند.
مــن ســرعت را بیــش از انــدازه دوســت دارم .عاشــق ســرعت و
هیجــان هســتم .از ارتفاع یــا از هی� موجود زندهای نمیترســم و
این خیلی بد است .من وقتی بچه بودم دوست نداشتم به من
بگویند الدن .از اینکه دختر بودم ناراحت میشــدم .من اســمم
علی شــوفاژی بود که همیشه قهرمان زندگیام بوده است .یک
آقایــی بــود که یک تریلی  ۱۸چرخ داشــت و خیلی قــوی بود .م�ل
خــودم موهــای فرفری داشــت .من وقتی نگاهــش میکردم فکر
میکردم بزرگ که شــوم شبیه علی شوفاژی میشوم و یک تریلی

میخرم و کل ایران و اروپا را با آن میگردم.
علی شوفاژی کجایی بود؟
یک مرد قدرتمند لر بود .مادربزرگم زن ثروتمندی بود .زمینهای
زیادی در خرمآباد و بروجرد داشت و این آقا زمینهای مادربزرگ
مــن را میخریــد .هر بار که به خانه مادر بزرگم میآمد من عشــق
میکــردم او را میدیــدم .یک موجود عجیب و غریب بود .ســبیل
داشــت و م�ــل ممــل آمریکایــی موهایــش فرفری بــود .من هم
چون ســیاه ســوخته و فرفری بــودم فکر میکردم بزرگ که شــوم
شبیه علی شوفاژی میشوم .وقتی او را میدیدم یک حس خوب
بهم دست میداد .تا کالس دوم و سوم دبستان موهایم را م�ل
او مــیزدم و میگفتــم من پســرم و اســمم علی اســت و دوســت
ندارم کسی به من الدن بگوید.
در ب��ی طبیعی اســت که آدمها دلشان ب�واهد دختر یا
پســر باشند .آیا ا�ن هم این حس را دارید که جنس�ت ممکن
است برای شما م�دودیت ایجاد کند؟
نــه .مــن بــا کارهایی کــه انجــام دادهام بــه همــه ثابت کــردهام که
جنسیت هی� ربطی به کاری که آدم میخواهد انجام بدهد ندارد.
ا�ر به گذشته برگردید همین روند را پشت سر میگذارید؟
ً
قطعــا اگــر بــه گذشــته برمیگشــتم انتخابهایــم همینهــا خواهد
بــود .چیــزی که ا�ن به آن رســیدهام را دوســت دارم و حالم با
این وضعیــت خوب اســت .در زندگیام
خیلــی شکســت خــوردهام
ولــی هی� اشــکالی نــدارد.
بــا انتخابهایــی که کــردهام
ً
تبدیل به الدنی شــدهام که ا�ن تراشــیده شــده اســت .یعنی دقیقا
م�ــل یک ســنگی بودم که تــراش نخورده بــود و بــا انتخابهایی که
کردم و مسیرهای اشتباهی که رفتم تراش خوردم .بابت کارهایی که
ً
در گذشته کردم اصال پشیمان نیستم .خیلی محکم پای اشتباهاتم
میایستم و میگویم من این درس را از آنها گرفتم.
ماجرای گرافیست شدنتان به کجا برمیگردد؟
موقعی که دانشــجو بودم دوســت داشــتم کار هم انجام بدهم.
عمویــم چاپخانــه داشــت و من در آنجا مشــغول به کار شــدم.
از بچگــی خیلــی نقاشــی میکــردم .نقاشــیام خیلــی خــوب بــود و
استادهای نقاشی خیلی خوبی داشتم .من شاگرد استاد سالمی
پرگو و استاد اسالمی بودم که ا�ن از ایران رفتهاند .زمانی که من
نوجوان و دبیرســتانی بودم با اســتادم نمایشــگاه هم گذاشتم.
همــه فکــر میکردنــد کــه مــن در آینــده یک نقــاش خیلــی خیلی
بزرگ میشوم .یک پی� اینستاگرامی کاری دارم که نمونههایی از
نقاشــیهایم را آنجا گذاشــتهام .به واسطه اینکه نقاشیام خیلی
خوب بود و با فتوشاپ خوب کار میکردم و کار نقاشی دیجیتال
را دوســت داشــتم ،مدتــی را در چاپخانــه عمویــم بهعنــوان
گرافیســت کار کــردم .عمویــم خــودش کارهــای چاپــی و طراحــی
داشــت و انیمیشــن هم درســت میکــرد .من هــم در چاپخانه
شــروع کــردم بــه طراحــی کــردن لوگــو .هنوز هــم خیلــی از کارهای
چاپیام را میدهم عمویم برایم انجام بدهد.
در زمینه گرافیک دوره خاصی را ن�ذراندهاید؟
مــن بعــد از اینکــه در خلبانــی نتوانســتم بــه نتیجه برســم دوره
)تصویر ســازی (ایالســتریتور و پریمیر و افترافکــت را در مجتمع
فنی دیدم و کار کردم.
در وا�� مهارت نرماف�اریتان را بیشتر کردید.
ً
بله .اینکه بخواهم ت�وری هنر را بدانم نه .اما من کال آدمی هستم
که خیلی سرچ میکنم و مقاله میخوانم و مطالعه میکنم.
ا�ر یک نفر که شــما را نمیشناســد به شــما ب�وید چهکاره
هس�ید ،خودتان را با چه حرفهای معرفی میکنید؟
میگویــم مــن یــک خلبانــم .بــا افتخــار ایــن را میگویــم .خیلــی
لذتبخش اســت .وقتی شــغل مورد عالقه و رشــته تحصیلیام
را میگویــم برایــم قشــنگتر اســت .در انتهــا میگویــم طــراح و
گرافیست هم هستم .چون طراحی و حس هنردوستی همیشه
با من بوده است انگار جزئی از شخصیت من بوده و خیلی روی
آن فوکوس نمیکنم.
�ررن�تریــن خاطــرهای که از ب��ی دارید چیســت؟ م�� یک

شیطنتی که خرابی به بار آورده باشد...
کارهــای بــد زیادی کردهام .ا�ن اگــر بخواهم تعریف کنم فکر کنم
ً
ً
واقعــا یک کتاب شــود! م�ــال من وقتــی کارتون یا فیلــم میدیدم
بالفاصله آن کار را روی الرک انجام میدادم .طفلک در زندگیاش
مــوش آزمایشــگاهی من بــوده اســت .الرک و اللــه خواهران من
هســتند و یــک بــرادر بــه اســم الوان دارم کــه ا�ن او را بــه صورت
کارآمــوز بــه مهانپــوش آوردهام و دارد کنار مــن کار را یاد میگیرد
و بــه مــن کمک میکنــد .من در بچگی یــک فیلم ژاپنــی دیدم که
برادر بزرگتر یک دختر بچه او را به جنگل برد و در آنجا گمش کرد.
مــا وقتی در بندرعباس زندگی میکردیم من همیــن کار را با الرک
انجام دادم .ما در یک شهرک انگلیسی ساز در بندر عباس زندگی
میکردیم .خیلی جای بامزهای بود .ویالهای دو هزار متری داشت
کــه درخت هــای موز بــزرگ و پرباری داشــتند .انتهای آن شــهرک
یــک جنگل خیلی خوشــگل درســت کــرده بودند که مــن الرک را
خیلی شیک بردم آنجا گذاشتم و گفتم همین جا بمان تا بیاییم
دنبالــت! چــون پــدرم تــوی ارتــش بــود یادم اســت ماشــینهای
ارتش با سربازها آمدند و پیدایش کردند .خیلی خاطره بدی بود.
حدود یک هفته تن�یه شــدم و هی�کس در خانه با من صحبت
نمیکرد .از این کارها زیاد کردهام!
و�تی ا�ن به آن خاطرات فکر میکنید ناراحت میشــوید یا
بهشان میخندید و برایتان بام�ه است؟
ً
خنــدهام میگیــرد .در مورد بعضی خاطــرات واقعا عــذاب وجدان
میگیــرم .خیلی کارهای بــدی میکردم .وقتی پدر و مادرم صحبت
میکنند هی�وقت از کارهای الرک ،الوان یا الله صحبت نمیکنند
ً
و فقط از من حرف میزنند .معموال هر مهمانی که میخواســتند
برونــد میزبــان به پدر و مادرم زنگ میزده و میگفته اگر میشــود
الدن را با خودتان نیاورید چون بچههای ما را میزند!
کار گرافیــک معمــو� بایــد خیلــی آرام انجــام شــود و اصو�
آدمها درونگرا و متمرک� میشوند .این تضاد را چطور مدیریت
میکنید؟
من با برونگرایی ،شــادی ،پر انرژی بودن و خالقیتی که دارم کارم
ً
را انجام میدهم .کال تمرکزم خیلی زیاد است .من در یک محیطی
دارم کار میکنم که خیلی شــلوغ اســت .جایی که من مینشینم
ُ
اپن آفیس اســت .همکاران شرکت تی اکسپرس کنارم هستند
ً
اما وقتی بخواهند با من حرف بزنند باید تکانم بدهند چون کامال
روی کارم متمرکــز میشــوم و صــدا را نمیشــنوم .ســعی میکنــم
در کارم پیشــرفت کنم .به صورت ســلف اســتادی ســعی میکنم
ً
تکنیکــم را زیــاد کنــم .معمــوال پنجشــنبهها و جمعههــا وقتــم را
روی ایــن میگــذارم که یــک چیز جدیدی یاد بگیرم .اگــر روز به روز
مهارتهایم بهتر شود حالم خوب میشود.
چطور شد که برای زندگی به بندرعباس رفتید؟
چــون پــدرم مهندس عمران بــود و در نیــروی دریایــی کار میکرد
۳ســال در بوشــهر و  ۷ســال در بندرعبــاس زندگــی کردیم و یک
مدتی هم در چابهار ،کیش و قشم بودیم و بعد به تهران آمدیم.
کاری کــه ا�ن در مهان�وش انجام میدهید د�یق� چهکاری
است؟
ً
ا�ن دقیقا یک ســال و یک ماه اســت که در مهانپوش هستم.
بهعنــوان مدیــر مارکت�نــگ بــه مهانپــوش آمــدم و کارهــای
گرافیکیشــان را به دســت گرفتم .من بعد از  ۶ماه به این نتیجه
رســیدم که از مهانپــوش بروم با آقای هندســی صحبت کردم و
به نتیجه رســیدیم که نیمه وقت در کنارشــان باشــم .در همین
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حــال و هــوا بــود کــه من بعد از عید با یاســی کیانی آشــنا شــدم و
ایــن یکــی از اتفاقات خوبــی بود که در شــرکت برایم افتــاد ۶ .ماه
همزمان هم با مهانپوش کار کردم و هم با تی اکسپرس .نصف
روز اینطــرف بــودم و نصــف روز آنطــرف .چــون تــوی یــک فلــت
بودیم مشــکلی پیش نمیآمد .شــرکت مهانپوش کارهایش را
بــه آژانس تبلیغاتی پالتین داده بود و من ن�ارت بر روی خروجی
های گرافیکشــان داشــتم .در نهایت با شــرکت پالتین به نتیجه
نرســیدند و استرات�ی آقای هندســی این شد که کارها به صورت
ایــن هــاوس انجــام شــود .مــن ا�ن بــه ایــن صــورت دارم کارآموز
میگیرم که بتوانم خودم آموزششان بدهم تا بتوانم کارآموزها را
وارد کارهای سوشیال مدیا کنم و کارهای گرافیکی را انجام بدهم.
با تی اکسپرس هم قطع همکاری کردهام و تمرکزم روی برندهای
مهان پوش است.
امــروز چقــدر از آن ت�ویــری کــه یــک پســر هســ�ید فاصله
گرفتهاید؟ چند درصدتان �ن است و چند درصد مرد؟
آدمهایــی کــه تــوی زندگــی مــن هســتند همیشــه میگوینــد اگــر
خــودت را توی آینــه دیگران نگاه کنی خودت را بهتر میشناســی
ً
و واقعا همینطور اســت .هر مردی که توی زندگی من بوده این
را بــه مــن گفته که تو بیاندازه دوســت و رفیق بامرامی هســتی و
دوست پسر میمانی بی تعارف و رک و راحتی.
برای آدم م�ل یک
ِ
میگویند خیلی انرژی میگذاری ،با معرفت هستی و آدم میتواند
رویــت حســاب بــاز کند .همیشــه مــن را در این قضیه ســتایش
میکردند و میگفتند در رابطه بیش از اندازه مرد هســتی .خودم
هم این را قبول دارم و به خودم میگویم من بیشتر یک شیرزن
هستم تا یک خانم و لیدی ظریف .فکر میکنم صفتهای مردانه
من بیشتر باشد.
زنان�ی را چ�ونه تعریف میکنید؟
لطافت ،مهربانی ،جذابیت .شاید زنانگی من در ظرافتهای کاری
که دارم انجام میدهم خودش را نشان بدهد.
فکــر میکنید بیشــتر دوستداشــ�نی هســ�ید یــا یک آدم
م�رور و �رخاش�ر؟ به ن�رتان از دید بقیه کدام غال� است؟
آدمهــا با توجه بــه جایگاهی که در زندگی من دارند برداشــتهای
ً
مختلفــی از مــن کردهاند .قطعا آنهایی که به من نزدیک هســتند
مــن را خیلــی پرخاشــگر میبی�نــد چــون مــن بــا آنهــا صمیمیتر
هستم و خودم را پیش آنها راحتتر تخلیه میکنم .در عین حال
آنها خیلی به من وابسته هستند و دوستم دارند .آدمهایی که از
من دورتر هستند من را یک دختر پر از شادی ،انرژی و خوشحالی
میبی�ند ،اما همکاران نزدیکتر هم من را دوست دارند و هم من
را یک مقدار جدی و شاید کمی پرخاشگر میبی�ند.
احساستان به دوران کرونا چطور است؟
ً
خیلــی ســخت اســت .واقعــا دلــم بــرای نزدیــک شــدن بــه آدمها
تنــگ شــده اســت .مــن خیلــی لمســی و تاچــی هســتم .حتــی در
این حد که بخواهم دســتم را روی شــانه کســی بگذارم دلم تنگ
شــده اســت .یک جورهایی انگار دارد این ارتباطها تغییر شــکل
میدهد .دســت ندادن و بغل نکردن خانواده و دوســتان خیلی
ســخت اســت .ا�ن همه قــدر کوچکتریــن لح�ههــا را میداند.
قدر یک دورهمی کوچک و قدر اینکه در ماشین با دوستانتان
بنشی�ید و بخواهید بروید دور بزنید .من فکر نمیکردم دنیا یک
روزی دچار همچین چیزی شود .در سریالهایی که نگاه میکردم
دیــده بــودم که یک روزی یک ویروس و بیمــاری میآید و آدمها را
از هم دور میکند ولی فکر نمیکردم به این شــکل باشــد .خیلی
ً
ترسنا� است واقعا.
این مســ�له چقدر در خل� و خو و ن�رش شــما ت�ییر ایجاد
کرده است؟ باع� شده �در چیزی را بیشتر بدانید؟
ا�ن قــدر خیلــی چیزهــا را میدانــم .یکــی همــان ورزش کــردن و
ً
سوارکاری کردن است .من واقعا باورم نمیشود که کرونا در این
یک سال با زندگی ما چه کرده است .روی همه چیز ت�ثیر گذاشته
است.
بعد از کرونا اولین کاری که میکنید چیست؟
پدرم را خیلی محکم بغل میکنم چون پدرم را به خاطر بیماری که
دارد بغل نکردهام .همچنین بالفاصله میروم سراغ سوارکاری.
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���� ���وش ����
کــوروش کبیــر همســری بــه نــام کاســاندان از خانــدان
هخامنشــی برگزیــد کــه از او دارای  ۴فرزنــد بــود .دو تــن از
فرزنــدان کــوروش کبیــر پســر و دو تــن دیگــر دختــر بودنــد.
پســران کــوروش کمبوجیــه دوم و بردیا نام داشــتند و یکی از
دخترانــش آتوســا نام داشــت امــا در منابع تاریخــی نام دیگر
دختــر کــوروش کبیــر ذکــر نشــده اســت .کامبیــز دوم پس از
مــرگ پــدر به جــای او به تخت شــاهی نشســت و بــرادر دیگر
خــود بردیــا را کشــت .او پس از فتــح مصر در راه بازگشــت به
ایران خودکشی کرد.

�� ������  ٧آ��ن ��ر��ا�� ���وش ��رگ

ز���� ���� ���وش ����
بنــا بــه گفتــه هــرودوت ،آســتیا� )پدربــزرگ کــوروش(
شــبی در خواب دید که از دخترش آنقدر آب خارج شد
که کشور ماد و تمام آسیا را غرق کرد .م�ها خواب وی
را چنیــن تعبیر کردند که فرزند دختــرش روزی بر تمام
آســیا چیره خواهد شد .از این روی ،او دخترش ماندانا
را به یکی از بزرگان پارس به زناشــویی داد .پس از تولد
نــوهاش ،خــواب دیگــری دیــد کــه تاکــی از بــدن ماندانا
روییــده و تمــام آســیا را فراگرفتهاســت پــس او فرزنــد
دخترش را به یکی از بســتگانش به نام هارپا� ســپرد
و دســتور داد کــه کودک را نابود کنــد .هارپا� کوروش
را به یکی از چوپانهای شاه به نام میترادات )مهرداد(
داد و از او خواســت که وی را به دســتور شــاه به کوهی
در میــان جنــگل رهــا کنــد تــا طعمــه درنــدگان شــود.
چوپان کودک را به خانه برد .وقتی همسر چوپان به نام
ِسپاکو از موضوع باخبر شد ،با ناله و زاری به شوهرش
اصــرار کرد که از کشــتن کــودک خودداری کنــد و بجای
او ،فرزنــد خــود را که تــازه زاییده و مــرده بدنیا آمده بود
در جنگل رها ســازد .چوپان ن�ر همسرش را پذیرفت
و جســد مــرده فرزندش را به م�موران هارپا� ســپرد و
خود سرپرستی کوروش را به گردن گرفت .هارپا� هم
جســد پســر چوپان را با اســمی دیگر در مقبره شــاهی
دفن کرد .ســالها بعد هنگامی که کوروش ده ســاله
شده بود و با کودکان بازی میکرد ،آن کودکان کوروش
کبیــر را بــه عنوان پادشــاه برگزیدند .کــوروش در میان
بازی ،دســتور داد یکی از کودکان را تن�یه کنند .پدر آن
پسر به نام آرتمبارس نزد آستیا� شکایت کرد و گفت
که یکی از بردگان وی فرزند درباریان را چوب زده است.
کوروش را نزد آســتیا� فرســتادند تا تن�یه شود .شاه
بــا مشــاهده کوروش و شــباهت وی با افــراد خانواده،
چنین ســوءظن برد که مبــادا او کــوروش نوه خودش
باشــد .شــاه چوپــان را تهدیــد کــرد کــه اگــر حقیقــت را
نگویــد شــکنجه خواهــد شــد و او حقیقــت را بیــان
داشــت .پــس از آن ،شــاه هارپا� را احضار کــرد و از وی
پرســید «:طفل دخترم را که به تو سپرده بودم ،چگونه
کشــتی؟» هارپا� با دیدن چوپان پاســ� داد که« :پس
از آنکه طفل را به خانه بردم ،خواستم طوری رفتار کنم

کــه امــر تــو اجرا شــده باشــد و قاتل پســر دختــرت هم
نباشــم ».او گفت حاال که طفل زنده مانده ،باید خدا را
شــکر کــرد و ضیافتــی داد و از هارپا� خواســت به این
میهمانی بیاید و فرزندش را هم همراه بیاورد.
پــس از آن هارپــا� را بــه بی رحمانهترین شــکل تن�یه
کــرد ،بدین ترتیــب که او را برای صرف شــام دعوت کرد
و بــدون آنکــه وی خبــردار شــود گوشــت بــدن فرزنــد
هارپــا� را بــه عنوان غذا ،بــه خورد پــدر داد .مدتی بعد
آســتیا� بــار دیگر بــه جادوگــران و کاهنــان روی آورد و
از آنهــا ســ�ال کرد که آیــا هنوز بایــد از آن خطر از جانب
نوادهاش بترســد یــا خیر؟ آنها پاســ� دادند کــه ر�یای
شــاه هماکنــون تعبیر شدهاســت برای آنکــه کوروش
هنگامی که با کودکان دیگر بازی میکرد به عنوان شاه
انتخاب شــد؛ بنابراین دیگر نیاز نیست از وی بترسد.
پــس از آن آســتیا� آرام گرفت و نــوادهاش را به پارس
نزد پــدر و مادرش فرســتاد .کــوروش کبیــر )۵۲۹-۵۷۶
پیــش از میــالد( ،همچنیــن معــروف به کــوروش دوم
نخســتین شــاه و بنیانگــذار دودمــان شاهنشــاهی
هخامنشــی اســت .کوروش کبیر ،بهخاطر بخشندگی
بنیــان گذاشــتن حقــوق بشــر ،پایهگــذاری نخســتین
امپراتــوری چند ملیتی و بزرگ جهان ،آزاد کردن بردهها
و بندیــان ،احتــرام بــه دینهــا و کیشهــای گوناگــون
گســترش تمدن و غیره شــناخته شدهاست .ایرانیان
کــوروش کبیــر را پــدر و یونانیان ،که وی ســرزمینهای
ایشــان را تســخیر کــرده بــود ،کــوروش کبیر را ســرور و
قانونگــذار مینامیدنــد .یهودیــان کــوروش کبیــر را به
منزله مسحشــده توســط پــروردگار بشــمار میآوردند
ضمن آنکه بابلیان کوروش بزرگ را مورد ت�یید مردوک
میدانستند .نخستین شاه شاهنشاهی هخامنشی
بود که در بین سال های  ۵۵۹تا  ۵۲۹پیش از میالد ،بر
نواحی گســترده ای از آســیا حکومت می کرد .کوروش
در منشــور خــود کــه در بابل کشــف شــده ،خــودش را
«فرزنــد کمبوجیه ،شــاه بــزرگ انشــان ،نــواده کوروش
شــاه بــزرگ انشــان ،نــواده چیــش پیــش ،شــاه بــزرگ
انشان ،از خانواده ای که همیشه پادشاه بوده است»
معرفی می کند.

ذوا������
دربــاره شــخصیت ذوالقرنیــن کــه در کتابهــای آســمانی
یهودیــان ،مســیحیان و مســلمانان از آن ســخن بــه میــان
آمــده ،چندگانگی وجود دارد و این که به واقع ذوالقرنین چه
کسی است به طور قطعی مشخ� نشدهاست.
کــوروش کبیــر ســردودمان هخامنشــی ،داریــوش بــزرگ
خشایارشــا ،اســکندر مقدونــی گزینههایی هســتند کــه برای
پیدا شــدن ذوالقرنین واقعــی درباره آنها بررســیهایی انجام
شــده ،امــا با توجه به اســناد و مــدارک تاریخــی و تطبیق آن با
آیههــای قــرآن ،تــورات ،و انجیل تنهــا کوروش کبیر اســت که
موجهتریــن دالیــل را بــرای احــراز ایــن لقــب را دارد .شــماری
از فقهــای معاصــر شــیعه نیــز کــوروش کبیــر را ذوالقرنیــن
میدانند .آیت ا� طباطبایی ،آیت ا� مکارم شــیرازی و آیت
ا� صانعی از معتقدان این ن�ر هستند.
��گ ���وش ����
روایت هرودوت
هرودوت مورخ یونانی نوشته که کورش پس از آنکه بابل را
فتح کرد برای مطیع کردن ماساژتها که در شرق رود آراکس
)ســیحون( ســکونت داشــتند لشکرکشــی کــرد .وی ابتــدا
بــه فرمــانروای ماســاژتها تهمرییــش ُ)تمیریس( کــه �
بیوه
پادشاه سابقشان بود پیشنهاد ازدواج داد اما او که دانست
مقصــود کــوروش تســلط بــر ســرزمین اوســت نپذیرفــت و
کــورش به قصد جنگ با او به ســوی ســیحون حرکت کرد .او
�
حیله جنگی توانست یکسوم سپاه ماساژتها را
در ابتدا با
نابــود کند اما ملکه تمیریس با جمعآوری تمام قوای خود به
او حملهور شــد و در جنگی سنگین به پیروزی رسید .بیشتر
سپاه کورش نابود شده و کوروش کبیر نیز کشته شد.
����ر ���وش ����
ً
از کــوروش کبیر تنها ســند نســبتا مفصلی که برجــای مانده،
اســتوانهای به طول  ۲۲٫۵ســانتیمتر و عرض  ۱۱ســانتیمتر از
جنس خا� رس با نوشــتهای  ۴۵ســطری بهزبان بابلی است
کــه امــروزه بــا شــماره  ۹۰۹۲۰در اتــاق  ۵۲بخش ایران باســتان
موزه بریتانیا نگهداری میشود.
تکــه اصلــی اســتوانه کــوروش کبیــر در ســال  ۱۸۷۹میــالدی
توســط هرمــزد رســام در حفــاری معبد مــردوک در بابــل پیدا
شــد ،ایــن تکه منشــور کوروش حاوی  ۳۵خط بــود .تکه دوم
منشــور کوروش کبیر که شــامل خطهای  ۳۶تا  ۴۵میشود،
در ســال  ۱۹۷۵میــالدی در کلکســیون بابــل دانشــگاه ییــل
یافت شد و به منشور اصلی پیوست گردید.
در ســال  ۱۹۷۱میالدی ،ســازمان ملل متحد منشــور کوروش
کبیر را به همه زبانهای رســمی ســازمان من�شــر کرد و بدلی
از ایــن منشــور در مقــر ســازمان ملــل در فضــای بیــن تــاالر
اصلــی شــورای امن�ــت و تــاالر قیومــت در شــهرنیویورک قرار
داده شــد .در این مکان ،نمونهای از آثار فرهنگی کشــورهای
گوناگون وجود دارد.

������در ا��ا���ن
ِ

��ا�� ا��ا�� �� از ���� ������
دکتــر محمــد ســرگلزایی ،روانپزشــک | اســتفان کارپمــن
روانپزشــک آمریکایی و شاگرد اریک برن م�ل�ی را در تحلیل
رفتــار متقابــل توصیف کــرد که بــه توصیه اریک بــرن م�لث
کارپمــن نامیــده شــد .م�لــث کارپمــن توصیفــی اســت از
وضعیــت کســانی که نقــش قربانــی را پذیرفته انــد و نه تنها
از این نقش بیرون نمی روند بلکه آن را تقویت می کنند.
م�لث کارپمن سه ضلع دارد؛
�ربانــی :محور اصلی م�لث کارپمن کســی اســت که خود را
قربانی می داند .زندگی با او بی رحم بوده و انسان ها مانع از
شــادکامی او شده اند .قربانی همیشه زخم خورده و آسیب
دیده اســت و بقچه ای از خاطرات بد و ســبدی از آه و ناله را
با خود یدک می کشد!
زجــر دهنــده :آســیب رســان یــا زجــر دهنده فــرد یــا گروهی
هســتند کــه بر «قربانــی» بی رحمــی و بی انصافی روا داشــته
انــد :پــدر و مــادر بــی کفایــت ،خانــواده حســود ،جامعــه بــی
فرهنــگ ،همســر بی وفــا و  ...در زندگی قربانی همیشــه یک
«دشــمن» وجــود دارد  ،کســی که مانــع از رســیدن قربانی به
جایگاه شایسته اش بوده است.
نجــات دهنــده :قربانــی های حرفــه ای هیــ� گاه خــود برای
بــرون رفت از مســ�له تکانــی به خود نمی دهنــد .آنها منت�ر
یک ناجی افســانه ای هستند که سوار بر اسب سپید بیاید
و لــب هــای این «زیبای خفته» را ببوســد و این «ســیندرالی
قربانــی» را از خانــه نامادری بدجنس نجــات دهد .این ناجی
افســانه ای بر خــالف زجر دهنده که تبلوری از بدی هاســت
تبلور همه صفات خوب و شایسته است!
با این مقدمــه به «قرائت تاریخی ایرانیان» نگاهی بیندازیم.
در هــر دوره تاریخی ،کســی یا کســانی آمده اند و سرنوشــت
ملت ایران را تغییر داده اند.
ّ
ضحــا� )اژدهــا�( افســانه ای هــر روز مغــز ســر دو جــوان
ایرانــی را غــذای مارهــای روییــده بــر شــانه هایــش میکــرد و
ّ
ملتی هر روز دو جوان را خاموش و ساکت تقدیم آشپزخانه
حکومت می کرد و تا زمانی که کاوه دالور بیرق چرمین قیام
را برنداشــته و فریدون افســانه ای از آن ســوی کوه ها ظهور
ّ
نکــرده یــک ملــت کاری جز بوســیدن دســت ضحــا� انجام
نداده است!
از ایــن افســانه شــاهنامه بگذریــم و بــه آنچه تاریــ� خوانده
میشــود بپردازیم .اســکندر مقدونــی از یونــان راه می افتد،

ایــن ســپاهیان هــزاران فرســنگ راه را مــی پیماینــد ،از دریــا
عبــور می کنند ،از دیواره ســهمگین زاگــرس عبور می کنند،
سپاه آریو برزن را تار و مار می کنند ،تمام ایران را با شمشیر
)نه سالح هسته ای!( می گیرند ،با پای پیاده و اسب )نه ناو
هواپیمابر و موشــک بالســتیک!( تمام عرض فالت ایران را
می پیمایند و فتح می کنند و به سوی هند و چین می روند
و پس از عبور هم حکومت بیگانه ســلوکوس )ســلوکیان(
نه یک سال و نه ده سال بلکه صدها سال بر مردم «ایران»
حکومت می کند تا زمانی که اختالفات داخلی بین سرداران
یونانــی االصــل آنها را ضعیف می کند و ســپاه پارت ها نیز بر
آنها می تازد و حکومت به «ایرانیان» برمیگردد!
ایــن داســتان بارهــا تکــرار مــی شــود :ســعد ابــی وقــاص از
قادســیه مــی آیــد و با اســب و شــتر بخــش بزرگی از ایــران را
می گیرد ،فرزند چنگیز از شــرق می آید و تمام ایران را شــخم
میزند و به آسیای صغیر میرود.
ایــن افســانه هــای تاریخــی بــه کنــار ،در تاریــ� مســتند نیــز
انگلیســی ها شــاهی را می آورند و بعد از چند ســال آن شــاه
ّ
را می برند .راســتی ملت ایران در این میانه کجاست؟ گویی
ّ
در میدانگاهی اهریمن و اهورا جدال می کنند و ملت ایران
تماشاگرانی هستند دور آن میدان.
مگــر ّ
ضحــا� و اســکندر و ســعد و هوالکــو چنــد نفــر بــا
خــود داشــتند کــه بتواننــد یک ملــت را در شــعاع چنــد هزار
کیلومتری و در زمان چند صد ساله به زنجیر بکشند؟
ّ
وقتی انگلیســی هــا رضاخان را آوردند و بردنــد «ملت ایران»
ّ
کجــا بودنــد؟! آیا اساســ� تاکنون چیــزی به نام «ملــت ایران»
محقــق شــده اســت یــا «هویــت جمعــی مــا» همــان نجــات
دهنده افســانه ای اســت که قرار اســت همچون فریدون و
ابومسلم و سوشیانت بیاید و ما را نجات دهد؟
ّ
چرا این ملت دهها ســال صبر می کند تا فریدون و اشــک و
ابومسلم ظهور کنند و بیگانگان را بیرون کنند.
اگــر ســربداران باشــتین توانســتند مغــوالن را فــراری دهنــد
چرا دهها ســال باشــتیان مــال و ناموس خــود را به مغوالن
دادند و صبوری کردند؟ من در پس تمام این س�ال ها یک
پاســ� می بینم :م�لث کارپمن! «قرائت تاریخی ما شباهت
غریبــی بــا م�لث کارپمــن دارد ،قربانی بــودن انتخاب جمعی
ناخودآگاه ماست.
دشمن بهانه است.

م�ســن رنانی | یکی از شــاهکارهای معماری ایران در عصر
صفــوی ،طراحــی میدان نقش جهــان اســت .از دهها وی�گی
منحصر بهفــرد ایــن میــدان بــه یکی اشــاره میکنــم .وقتی از
دروازه قیصریــه )ورودی شــمالی میــدان( وارد میدان نقش
جهــان میشــوید میــدان را خیلــی بزرگتر از وقتــی میبی�ید
که از مســیرهای دیگر وارد میدان شــوید .چرا؟ برای این که
معمــار میــدان ،آن را بهگونهای طراحی کرده اســت که وقتی
کسی از دروازه قیصریه وارد میدان میشود «حس نسبت»
او بههــم بریــزد و دچــار خطای ادراکــی شــود .دروازه قیصریه
مســیر رســمی ورود میهمانان و مقامــات خارجی به میدان
نقــش جهــان بــرای رفتــن بــه ســمت عالیقاپــو بــرای دیدار
شــاه بــوده اســت .بــه همیــن ســبب میهمــان تــازهوارد ،در
هنگام ورود به میدان ،با فریبخوردن «حس نســبت»اش
گرفتــار ع�مــت میــدان میشــد و بــا همیــن حــس ع�مت
وارد عالیقاپــو میشــد و به دیدار شــاه یا مقامــات میرفت.
عالیقاپــو و روبــهروی آن مســجد شــی� لطــفا� در وســط
ضلــع غربــی و ضلــع شــرقی میدان ســاخته نشــدهاند ،بلکه
ً
تقریبا در یک ســوم آخر میدان ســاخته شــدهاند .اما کســی
کــه از دروازه قیصریــه وارد میــدان میشــود حــس میکنــد
عالیقاپو و مسجد شی� لطفا� در وسط میدان قرار دارند
و بعــد ذهــن او شبیهســازی میکنــد و فکــر میکنــد همین
فاصلــهای کــه از دروازه شــمالی تــا عالیقاپــو هســت ،بعد از
عالیقاپــو تــا آخــر میدان هــم هســت و بنابراین میــدان به
چشــم او خیلــی ع�یمتــر و پرافقتــر از واقع میآیــد) .تصویر
چشــمانداز میــدان نقــش جهــان را از بــاالی ســردر قیصریه
نشــان میدهد( .حس نســبت یعنی توانایی فهم یا ارزیابی
یــا قضــاوت درســت در مــورد میــزان جدیبــودن و اهمیــت
نســبی امــور و نیز درک اندازه نســبی چیزهــا در موقعیتی که
هســتند .حس نســبت مانند ســایر تواناییهای رشــدی و
شــناختی بایــد در کودکــی و در فرآینــد تربیــت شــکل بگیرد
ســپس در مدرسه تکامل یابد و بخشهای دیگر آن نیز در
ً
فرآیند زندگی طبیعی و اجتماعی کامل شود .مادری که دائما
بــه دختربچــهاش میگویــد این کار تو نیســت بگــذار پدرت
یــا بــرادرت آن را انجــام بدهنــد ،در یــک فرآیند شرطیشــدن
حس نسبت دخترش را آسیب میزند و غیرطبیعی پرورش
میدهد و باعث میشود او تا آخر عمر احساس کند مردها
در بیشتر امور نسبت به زنان تواناترند .در عین حال همین
احســاس «بیشبرآورد» توانایی ،در پســران ایجاد میشود.
یکی از موارد خیلی شاخ� ،ترس خانمها از سوسک است،
میزان ترس از سوسک در خانمها ،هی� تناسبی با واقعیت
سوســک ندارد .این همان حس نسبت معیوبی است که
در کودکی ،در یک فرآیند شرطیشــدن ،به دختر بچهها القاء
میشــود .یعنی کودک باالخــره نمیداند از گربه بیشــتر باید
ادامه دارد...
بترسد یا از سوسک یا از مار.
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تمرکــز خیلــی زیادی میخواهــد .اما حاال این کار را دوســت دارم
ً
چــون چیزهای بســیار زیــادی از آن یاد گرفتم و م�ــال من عادت
نداشــتم کارهــای روزانــهام را یادداشــت کنــم و االن همه چیز را
می نویسم.

پاتوق خاصی دارید؟
نــه .هــر جا دوســتانم پیشــنهاد بدهند مــیروم .آدمی نیســتم
که زیاد اهل گشــت و گذار باشــم ،اما اگر بهم پیشنهاد بدهند
پایهام.

آیا �ی� آمده که ب�شــی که شــما در آن کار میکنید دچار
ب�ــران یا تن� شــده باشــد یا بیــن مدیــر و یکی از �رســنل
درگیری به وجود آمده باشد؟
من ندیدم.

ا�ــر �رار باشــد یک جایی را برای ســفر انت�ــاب کنید ،آنجا
کجاست؟
یک روستایی در اطراف رامسر است که آنجا را انتخاب میکنم.

دوست دارید برای تولدتان چه هدیهای ب�یرید؟
دوســت دارم یک هدیهای بگیرم که همیشــه برایم بماند تا
وقتــی آن را میبینــم یاد آن آدم بیفتم .شــاید یک چیز خیلی
کوچک باشــد اما برایــم ارزش دارد .اینکه هدیه تولدم پول
باشد را دوست ندارم چون خرجش میکنم.

از ت��یالتتان هم در کار استفاده کردهاید؟
ً
من اصال تا به حال با رشــتهام به صورت تخصصی کار نکردهام؛
اینکه میگویم تخصصی یعنی بخواهم تدریس یا ترجمه کنم؛
اما خب ســواد زبان انگلیســی برای همه الزم اســت حتی اگر به
زمینه کارشان مرتبط نباشد.

دوست دارید از چه کسی کادو ب�یرید؟
بســتگی بــه موقعی�ــش دارد .بایــد بب�نیــم در چــه موقعیتــی
هستم.

غیر از کار چه کارهای دی�ری انجام میدهید؟
ً
مــن واقعــا وقت نمیکنــم کار دیگــری انجــام بدهم .بعــد از کار
شــاید بتونــم کمــی تلویزیــون نــگاه کنــم چــون عاشــق فیلم و
سریال هستم.

������ ��را���ن���� ،ل د��� ������ ����:

��رم را ���ود
�� ��زه ز��ن ���ی ������
ری�انــه تورانیــان  2۹مــرداد  1۳7۳به دنیــا آمده و در دانشــ�اه
مترجمی �بان ان�لیسی خوانده است .به م�� فار غالت��یلی
یعنــی از آذر  1۳۹5در یکی از �یر مجموعه شــرکت هلدین� فاخر
شروع به کار کرده است .خودش می گوید از تی �ی ایکس شروع
کــرده از  .CRMپشــ�یبان فــروش .تــی �ــی ایکس به مــرور ت�ییر
میکنــد و او میآیــد در ب�ــ� فــروش و ت�قیقــات بــازار؛ بعد از
تی�یایکس مس�ول دفتر شرکت تی ا�س�رس و از شهریور 1۳۹۹
هم مس�ول دفتر هلدین� فاخر است.
در هلدین� چه چیزی از همه برایتان جذابتر است؟
اولیــن بــاری که آمدم تا بــا این مجموعه کار کنــم ،فکر میکردم
آدمهای اینجا آدمهای خیلی ســختی هســتند چون در خیلی از
شرکتها به راحتی نمیشود با مدیر یا کارمندان ارتباط گرفت.
ً
فکر میکنم کال یک ماه هم نگذشــت که فهمیدم آدمها آنقدر
ً
هم سخت نیستند و خصوصا با مدیریتشان میشود راحت

ارتباط برقرار کرد.

اهل ورزش ،هنر یا کتاب خواندن هس�ید؟
ً
اهــل ورزش نیســتم .قبــال خیلی کتــاب میخواندم امــا ا�ن نه.
شاید اگر کمی زمان بیشتری داشتم م�ل قبل ورزش میکردم
اما دیگر به ورزش نمی رسم.
آخرین کتابی که خواندید چه کتابی بودید؟
آخرین کتاب شازده کوچولو بود.
در واحــدی کــه شــما در آن مشــ�ول بــه کار هســ�ید چه
اتفا�ات تازهای دارد میافتد؟
آخرین تغییر این بود که یک واحد به اســم اداری و پشــت�بانی
اضافه شد و من در حال حاضر زیر مجموعه این واحد هستم.

مدیر مستقیمتان کیست؟
در حال حاضر من در واحد اداری پیشت�بانی هلدینگ هستم
و مدیــرم خانــم طنــاز جابریــان هســتند کــه بابت ایــن موضوع
خیلی خوشحالم چون فکر میکنم شاید نتوانم به زبان بیاورم
و ســاده بیان کنم ،اما به قول معــروف زبان همدیگر را متوجه
میشــویم و خوشــبختانه خیلــی چیزهــا را در زمینــه کاری درک
میکنند.

نســ�ت بــه مجموعــهای کــه در آن کار میکنیــد متع��
هس�ید؟
ً
بلــه حتما؛ چــون هلدینگ همه شــرکتهای مجموعــه را در بر
میگیرد .وقتی از هلدینگ فاخر توصیف خوبی نباشــد بهن�رم
ممکن است بدبینی برای شرکت های دیگر هم پیش بیاید.

جذابترین ب�� کاریتان چیست؟
خب مســ�ول دفتر با همه نفرات مجموعه سروکار دارد گاهی
بایــد چنــد بعدی باشــی و چنــد کار را همزمان بایــد هندل کنی؛
منم خیلی زود رنجم و ســریع عصبانی میشوم .سریع یعنی به
ثانیه اما با یک شوخی و خنده سریع هم فراموش می کنم قبل
از ایــن که این شــغل را انتخاب کنــم میگفتم خیلی راحتره ولی

فرض کنید در شرکت دارید میچرخید و متوجه میشوید
دو نفــر دارنــد درباره ب�� شــما یــک چی� بــد میگویند .رد
میشوید یا...؟
میگویــم در جایــی کــه نیســتی نبایــد قضــاوت کنیــد .همــه
جــا خــوب و بــد با هم اســت و درســت یا غلط ســعی میکنم
توجیهاش کنم.

�������ی���������،و��ر

����ر �� ���������ی
������ز��ن

با چه وسیلهای به آنجا میروید؟
بــا ماشــین .بــه خاطر اینکه قشــنگی شــمال به سرســبزیاش
اســت و آدم وقتــی سرســبزیاش را میبینــد حالــش عــوض
میشود.

ا�ر ب�ران خاصی �ی� بیاید مجموعه شــما چ�ونه با آن
برخورد میکند؟
هرچند مدت زمان کمی اســت که به هلدینگ ملحق شــدهام؛
امــا فکــر نمیکنــم بحرانی پیش بیایــد چون برای هــر کاری یک
نفر مســ�ول هســت که راحت میتواند مدیریتش کند و حتی
پیش از اینکه تبدیل به یک بحران شود جمعش کند.

رو�ی چند ساعت کار میکنید؟
ســاعت کار مــا  ۹صبــح تــا  ۵عصر اســت .من کمی زود خســته
ً
میشوم .کال آدم خستهای هستم )میخندد(.
خــودم را محــدود بــه بــازه زمــان کاری نمیکنــم چــون ترجیــح
میدهم کارم صفر شــود و بعد بخواهم از شــرکت بزنم بیرون.
اغلب میگویند آدم خســته ای به ن�ر میرسم اما واقعا خسته
نیستم.
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تکنیک:GTD
شــاید بتــوان گفت  GTDمشــهورترین تکنیک مدیریت
زمان در دنیا باشد.
ایــده اصلــی این تکنیک آن اســت که شــخ� ابتدا باید
کارهــا را از ذهــن خود خارج کند و روی کاغذ بیاورد با این
کار ذهــن تنهــا روی کارهای نوشــته شــده تمرکز خواهد
کــرد و از یــادآوری اینکــه چــه کاری بایــد انجــام دهــد رهــا
میشود.

دلتــان میخواهــد بهتریــن کادویــی کــه خیلــی بهتــان
ب�ســبد را مادرتان به شــما بدهد یا م�� برادرتان یا دوست
صمیمیتان؟
فکر میکنم هدیه مادرم خیلی خوشحالم میکند.

نه

ازدواج کردهاید؟

چند خواهر و برادر هس�ید؟
دو برادر دارم .فرزند اول خانواده هستم.
بین کارا�تری که در م�ی� کار دارید با کارا�تری که در خانه
دارید چه تفاوتی وجود دارد؟
نمیگویم در محیط خانوادگی روابط عمومیام خوب نیست اما
با هر آدمی زود گرم نمیشوم ،چون میگویم شاید قرار نیست
مــن آن آدم را مــدام بب�نم .اما آنطور کــه بچهها میگویند ،من
در محیــط کاری روابــط عمومــی خوبی دارم و با همه هم ســریع
دوســت میشوم .این وی�گی خیلی جاها به دردم خورده است
چــون کارم را راه انداختــه .البته آدم سوءاســتفادهگری نیســتم
بلکــه فکــر میکنــم همه مــا آدمها بــه همدیگــر احتیــاج داریم
چــه در محیــط کاری و چــه بیــرون از کار .باید یک جا بــه درد هم
بخوریم.
چه چی�هایی دوست دارید؟
من خیلی شکمو هستم .عاشق غذا خوردن هستم .وقتی غذا
نمیخورم عصبانی میشوم.
غذای خانه را ترجی� میدهید یا رستوران؟
همــه غذاهــا را دوســت دارم .بــه ن�ــرم هیــ� کــدام از غذاهــا بد
نیستند ،اما عاشق قرمه سبزیام.
چقــدر بامــ�ه! اینجا تقریبــ�  ۹0درصد آدمها عاشــ� �رمه
سبزی هس�ند.
)میخندد(
چه غذایی را بهتر درست میکنید؟
همین قرمه سبزی را خیلی خوب درست میکنم.

ا�ــر یــک هدیهای به شــما بدهند که دوســ�� نداشــته
باشید چهکار میکنید؟
ً
شــاید از آن اســتفاده نکنــم امــا اصــال بــه روی خودمــم
نمیآورم.
�ی� نیامده یک چیزی که دوســت نداشــته باشــید را به
شــما کادو داده باشــند و شــما آن را بــه کــس دی�ــری داده
باشید؟
نه .شاید آن کادو را کنار گذاشته باشم اما آن را به کس دیگری
ندادهام.
اهل دعوا هس�ید؟
خیلی زودرن� هستم .یعنی آدمها خیلی زود میتوانند ناراحتم
کنند .دعوا نمیکنم اما شاید یک کم تند جواب بدهم ،آنقدری
تند که شاید آن آدم دیگر نتواند جوابم را بدهد.
تا به حال کسی را زدهاید؟
نه.
حتی در ب��ی؟
نــه نــزدهام .شــاید بــرادرم را یــواش زدهام ،امــا بعد خــودم غصه
خوردهام که کاش نمیزدمش.
ا�ر این امکان را داشــته باشــید که به یک آدم سیلی ب�نید
چه کسی از شما سیلی میخورد؟
مــن یــک دوســت داشــتم کــه همــه جــوره کنــارش بــودم و
شاید خیلی بهش خوبی کردم ،اما او خیلی به من بدی کرد.
یــک ســری حرفها را از او شــنیدم کــه هی�وقــت نمیتوانم
فراموششــان کنــم .همیشــه فکر میکردم کنارم اســت اما
مقابلــم بود .شــاید ســیلی را بدهم تــوی گــوش او بزنند ،اما
دوســت ندارم خودم بزنم یا خودم آنجا باشــم چون ممکن
ً
است بعدا عذاب وجدان بگیرم.

تکنیک : Pomodoro
این تکنیک یک روش ایتالیایی اســت که یاد گرفتن آن
چندان زمان زیادی نمی برد.
در ایــن روش شــما با اســتفاده از یک تایمــر انجام کارها
را بــه محــدوده هــای  ۲۵دقیقــه ای تقســیم کــرده و بین
هــر ۲۵دقیقــه  ۳تــا  ۵دقیقه زمان اســتراحت قــرار دارد و
سپس کار بعدی شروع می شود.

 ۳تکنیک تمرک� فرانکلین کاوی:
مبنای این روش اولویت بندی کارها است.
کارها را براســاس ســرعت انجــام در یــک ماتریس طبقه
بندی می کنیم.
با مشــخ� کردن کارهای کم اهمیت تر بیشــتر بر روی
کار هایی تمرکز کنیم که ارزش باالتری دارد.

نتیجه راهبردی:
همــه
انس ـان هــا دغدغــه ایــن را
دارند کــه زمان کافــی برای
رســی
دن
بــه امــور مختلــف را ن
دارنــد و همیشــه از اینکــه
کاره
ای
آن
ان به فردا واگذار می ش
ـود ،ناراضی هســتند .این
افراد
ب
اید
با مطالعه تکنیک های
مدیریت زمان  ،برای امور
خـ
ـود
به
طور دقیق برنامه ریزی ک
ـرده تا بتوانند به بهترین
ن
حو
مم
کن
انجام کارها را محقق کنند.

F A M I L Y
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دفترمرکزی:تهران،بلوارنلسونماندال،خیابانتابانغربی
پالک،۱۲ساختمانفاخر،طبقهچهارم،تلفن021-88678225:

در نشست خبری سیمر غ عنوان شد:

کرونا شتاب دهنده
صنعت پست بود
نشست رسانه ای نمایشگاه مجازی ســیمر غ با حضور مهرداد
فاخر،رضاسمیعزاده،علیثابتیان،شهروز معاونوسما کاشانی
برگزار شد.
هلدینگفاخر بافعالیتدر سهحوزهپستولجستیک،تجارت
الکترونیکیوفینتکتالشمی کندبابرگزارینمایشگاهمجازی
سیمر غ ،برای ایجاد اکوسیستمیکارآمد برای رقابت با برندهای
مطرحجهانیدر اینحوزههاقدمبردارد .بنابراعالم تیپاکس ،حتی
بیماری همهگیــر کرونا کــه فعالیــت بســیاری از کســب و کارها را
در جهان متوقف کرد ،نه تنهــا برای این صنعــت ترمز نبود بلکه
شــتابدهندهای بود که تغییرات تکنولوژیک را سریع تر به این
بازار تزریق کرد.
مهرداد فاخردر این نشســت گفت « :اگر ذرهای تردید درباره نیاز
حیاتی کشــور به زیرساخت پســت و لجســتیک وجود داشت،
کرونا اثبات کرد که بدون بهرهمندی شهروندان از یک سیستم
ایمن ،ســریع و قابل اعتماد برای خریدهای آنالین ،توصیه افراد
بــه در خانه مانــدن ،وعــده ای بیــش نخواهد بــود ”.رضا ســمیع
زاده ،عضــو هیــات مدیــره هلدینــگ فاخــر نیــز دراین نشســت
اضافه کرد“ :ما تالش کردهایم برای فعاالن پســت و لجســتیک
در ایران ،اکوسیستمی با زیرساختهای تکنولوژیک ،در اندازه
سازمانی کوچک ،خالق و مشتری محور ایجاد کنیم تا یک رقابت
همکاران ه شکل بگیرد ”.محمدعلی ثابتیان ،مدیریت راهبردی
پســت وان نیــز بــا اشــاره بــه راه انــدازی شــبکه فعاالن پســت و
لجستیک در گروه هلدینگ فاخر با نام «زیبوم» میگوید« :این
شــبکه با اتصال عملکردی و زیرســاختی فعاالن زنجیــره ارزش
کســب و کارهای آنالین و فعاالن پست و لجســتیک ،بستری را
فراهم میکند تا آنها عــاوه بر خلق بازار بزرگتــر بتوانند به طیف
وسیعتری از مشتریان انواع مختلفی از خدمات مورد نیاز را ارایه
کنند ”.شــهروز معاون مدیرعامل لجســتیک بازار نیــز در ادامه
این نشســت خبری با اشــاره بــه اینکه این شــرکت زیرســاخت
نرم افــزاری ســرویس هــای مختلــف پســت و لجســتیک را ارائه
می دهد ،گفت :ما بر اســاس تکنولوژی های روز می توانیم این
امکان را فراهم کنیم تا شرکت ها عالوه بر اینکه بتوانند خدمات
بهتری بــه مشتریانشــان ارائــه دهند ،بــا همدیگر نیــز همکاری
داشته و یک شــبکه بزرگ از کســانی تشکیل شــود که خدمات
پســت و لجســتیک ارائه می دهند .ایــن امر باعث می شــود که
هم افزایی زیــادی نیز میان بازیگران این بازار ایجاد شــود .ســما
کاشانی مدیرعامل اکتیران پالس و برگزار کننده رویداد سیمر غ
نیز در این نشست با اشاره به پلتفرم نمایشگاه مجازی سیمر غ
گفــت  :وقت آن اســت که نگاه مــا بــه رویدادهای مجــازی تغییر
کنــد و از قابلیــت هــای فناوری بــرای ســطح متفاوتــی از مذاکره
استفاده کنیم .گرچه این اولین تجربه اکتیران پالس در ساخت
و سازماندهی یک پلتفرم نمایشگاهی مجازی بود ولی استقبال
شــرکت کننــدگان و بازدیدکننــدگان از آن ،همزمــان بــا آغاز یک
تعطیلی فراگیر نشان داد که همه ما تغییر کردهایم”.

ݢ ݢآسمانآبی ،زندگیرنگی

دورکاری یکی از بهترین و امنترین راههای جلوگیری از ابتال به کرونا و حفظ سالمت خانوادهاست .به
لطف تکنولوژی و ماهیت بسیاری از مشاغل ،میتوان در خانه ماند و به صورت آنالین در نشستهای
کاری حضور داشت؛ اینجوری از بار ترافیک و آلودگی هوا هم کاسته میشه و زمین هم نفس میکشه.

داستانمدیریتی:لذتزندگی

یک گروه از دوستان به مالقات استاد دانشگاهی رفتند.
گفتگو خیلی زود به شــکایت در مورد اســترس و تنش در
زندگی تبدیل شد.
استاد از آشپزخانه بازگشت و به آنان قهوه در چند فنجان
مختلف تعارف کرد؛ فنجان شیش ـهای ،فنجان کریســتال،
فنجان چینی ،بعضی درخشــان ،تعدادی با ظاهری ســاده،
تعدادی معمولی و تعدادی گران قیمت.
وقتی همه آنان فنجانی در دســت داشــتند ،اســتاد گفت:
اگر توجه کرده باشید تمام فنجانهای خوشقیافه و گران
برداشته شدند در حالیکه فنجانهای معمولی جا ماندند.
هــر کــدام یک از شــما بهتریــن فنجانها را خواســتید و آن
ریشه استرس و تنش شماست.
ً
آنچه شما واقعا میخواستید قهوه بود نه فنجان.
اما با این وجود شما باز هم فنجان را انتخاب کردید.
اگر زندگی قهوه باشد پس مشاغل ،پول ،موقعیت ،عشق
و غيره ،فنجانها هستند.

فنجانها وســیلههایی هســتند که زندگی را فقــط در خود
جای دادهاند.
ً
لطفا نگذارید فنجانها کنترل شما را در دست گیرند.
از قهوه لذت ببرید.

