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یلداشبیبرایمهر و مهربانی
جهان تاریک بود .شبی سرد و طوالنی و بیانتها .درون غاری در
دل کوههای البرز ،در ظلمات مطلق ،پسری به دنیا میآید که آن
را با نامهای مهر یا میترا میشناسیم .اسطورهای کهن و یکی از
قصههای قدیمی بشر.
میگوینــد او از آناهیتــا زاده شــد کــه او را ایزدبانــوی بــاروری
دانســتهاند .ایــن زن کــه به گفتــه باستانشناســان ،در صحنه
تا جســتانی شاه ساســانی از مهر ،پشت سرش ایستاده .زایش
میترا ،روایات متعددی دارد؛ برخی او را زاده از ســنگ میدانند و
عدهای هم او را برآمده از گل نیلوفر ،هماننقش معروفی که به
دفعات در نقشبرجستههای هخامنشی دیده میشود؛ مثل
جایی که در دســت داریوش هخامنشــی که بر تخت ســلطنت
نشسته.
پژوهشــگران ،گرچــه بــرای تولد مهــر روایات گوناگــون گفتهاند
ک چیــز همعقیدهانــد؛ اینکه مهر در نخســتین شــب
امــا در ی ـ 
زمســتان به دنیا آمد .همان شــبی که آن را شــب یلدا مینامیم
طوالنیترین شب سال.
مهر ،دشمن شب و سرما بود .دشمن اهریمن تاریک .او
زاده زمستان بود ،اما به هرکجای زمین که پا میگذاشت
آنجــا را روشــن و گــرم میکــرد تا زمســتان به ســمت بهار
بــرود .مهــر ،که به جوانی رســید ،قصد کــرد گاوی را قربانی
کنــد تا طبق بــاور قدما ،خونش به شــکوفایی و آفرینش
زمیــن کمــک کنــد و نیروهــای شــر و اهریمن را برانــد .گاو
تنومنــد ،از دســت مهــر گریخت ،اما کالغ و ســگ جایش
را بــه مهر نشــان دادند و مهر یا همان میتــرا ،گاو را به غار
خــود بــرده و بــا دشــنهای گلــوی او را بریــد .خون ایــن گاو
باعث بارور شدن زمین و برآمدن گندم و رویش درختان
شــد ،اما اهریمن هم بیکار ننشست .او زمین را تاریک و
بیبار میخواست ،پس به فرمان او مار و عقرب و مورچه
خــون گاو را مکیدنــد تــا به زمیــن نریزد .آنها نطفــه گاو را
آلوده کردند ،اما مهر دوباره خون را بر زمین جاری و نطفه
را پاک کرد تا از آن نخستین انسانها به دنیا بیایند؛ یعنی
مشی و مشیانه.
مهر از لحظه تولد خود با اهریمن نبرد میکرد .نبردی بین
روشــنایی و تاریکی؛ ســرمای بیحاصلــی و گرمای رویش.
اهریمــن ،مســبب خشکســالی و بالیای طبیعی اســت و
مهر ،بانی عشق ،زندگی و باروری .مهر هر آنچه آموختنی
بوده ،از ساختن خانه و به بار آوردن محصول و چرای دام
بــه آدمیــان آموخت و در شــب یلدایی دیگــر ،گاوی دیگر
قربانی کرد و پس از ضیافت شامی با همراهان ،با ارابهای
چهارچرخ به آســمان رفت .شاید خود خورشید میشود
و شــاید خورشــید از او نور میگیرد .هرچه هست ،پس از
شب یلدا ،روزها بلندتر میشود و شبها کوتاهتر.
ایــن اســطوره کهــن ،امــروز تنهــا قصــهای اســت از اجداد
قدیمــی مــا .قصــهای کــه از آن میتــوان تــرس به ســرمای
زمســتان و خشکســالی و بالیای طبیعی را دید و امید به
زدودن ســختیهای زندگــی و بــه بــار نشســتن محصول
زحمــات .شــب یلدا قرنها پیش جشــنی بــرای تولد مهر
بوده تا در بهار ،به بار نشستن تالشش را شادمانی کنند.
امروز هم این شــب ،هنوز و همچنان ،شب مهر است و
دورهمنشینی .و امید برای زندگی بهتر.
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گفت و گو با مهدی ز یوری:

می خواستم فوتبالیست باشم

مثل رونالدو

ݢ ݢمهدی زیوری ،متولد  ۲۴خرداد  ۱۳۷۶در همدان اســت .آرام ،متین و درونگراســت .اگر تا به حال فرصت
خوردن قهوه ،نسکافه یا کاپوچینوی او را پیدا نکردید پیشنهاد می کنم حتمًا به او سر بزنید چون مثل یک
باریستای حرفه ای از شما پذیرایی می کند .دیپلم مکانیک خودرو دارد .اما نه رشته اش را دوست داشته
و نه درس خواندن را به همین خاطر آن را ادامه نمی دهد .اما تا دلتان بخواهد عاشق فوتبال است.

از اول دوست داشتید چه بخوانید؟
ً
فقط فوتبال را دوست داشتم .درس را اصال دوست نداشتم.
فوتبال هم بازی میکردید؟
ً
بلــه .مــن در مــدارس کال نفــر اول بــودم ولــی بــه
خاطر یک سری مشکالت نشد که پیش بروم.
مادرم مریض بود و من نمیتوانستم تنهایش
بگــذارم .مــن بچــه کوچک خانــواده هســتم و
همیشه باید خانه میبودم.
بقیه اعضای خانوادهتان ازدواج کردهاند؟
بله.
از چه زمانی به هلدینگ فاخر آمدید؟

از مرداد .1397
قهوههایــی که درســت میکنیــد و مثالزدنی اســت و همه
تعریفش را میکنند را از کجا یاد گرفتهاید؟
ً
تقریبا از همین جا یاد گرفتم.
شغل ایدهآلی که دوست دارید چیست؟
در حال حاضر فکر و ذکرم فقط فوتبال است و چیز
دیگری دوســت نــدارم .دلــم میخواســت اآلن یک
فوتبالیست معروف باشم.
مثًال دوســت داشــتید جای کدام فوتبالیســت
معروف باشید؟
رونالدو را خیلی دوست دارم.

فکر میکنید اگر فوتبالیست معروفی مثل رونالدو میشدید
ن چقدر فرق میکردید؟
به لحاظ رفتاری با اآل 
دوســت داشــتم بــا همــه مهربــان باشــم و بــه همه کمــک کنم.
دوست داشتم خودم باشم.
و خودتان چه شکلی هستید؟
آرام ،مهربان و ساده.
اهل دعوا و درگیری نیستید؟
ً
دعوا چرا .بعضی وقتها واقعا دیگر چاره ای نیست.
ممکن است با کسی دعوا کنید و یقه بگیرید؟
ً
اهل دعوای الکی نیســتم ولی مثال اگر بحث ناموســی باشــد آدم
درگیر میشود.
چی باعث میشــود که یکدفعه از کوره در بروید و عصبانی
شوید؟
دروغ شــنیدن درحالــی که حقیقــت را میدانی  .مــن خودم خیلی
ســعی میکنم اهــل دروغ گفتن نباشــم .دوســت دارم هر چه که
هست حقیقت را بشنوم تلخ و شیرینش مهم نیست .حقیقتی
که ناراحتم کند را به دروغی که خوشحالم کند ترجیح م ی دهم.
در فوتبال دوست دارید در کدام پست باشید؟
مهاجم .در تیم فوتبال هلدینگ هم مهاجم بودم.
حرص هم میخوردید؟
بلــه .اگــر موقعیــت خوبــی داشــته باشــم و پــاس ندهنــد حرص
میخورم.
کسی هم بود که بگویید ایول چه فوتبالی دارد؟
بله .آقای پطروسیان ،آقای عرشیزاده و آقای طالبی فوتبال خوبی
دارند.
اگر کرونا تمام شود اولین کاری که میکنید چیست؟
ً
فعــا دوبــاره میخواهم درســم را ادامه بدهم .در رشــته گرافیک
تنــام کــردهام و میخواهــم نرمافزار یــاد بگیرم .از صفر شــروع
ثب 
کردهام.
فکر کنم جوانترین آدم این مجموعه هستید؟
بله.
کوچک بودن چگونه است؟
حس خوبی است.
در خانه هم تهتغاری بودید .آیا به شما زور نمیگفتند؟
ً
نه اتفاقا خیلی هم دوستم دارند.
ازدواج نکردهاید؟
ً
نه .فعال احساس میکنم زود است.
عاشق هم نشدهاید؟
چرا.
کسی توی زندگیتان هست؟
بله.
رابطهتان چطور است؟
خیلی راحت و خوب هستیم.
چه شد که متوجه شدید عاشقش شدهاید؟
هــر کســی در زمــان عاشــق شــدن تغییراتــی را در وجــود خــود
احســاس میکنــد؛ شــدت این تغییــرات برای هر کــس متفاوت
اســت .نشــانه هــای عاشــقی در دوران دوســتی بــرای بســیاری
شــیرین بــوده و بهتریــن دوران را م یســازد اما هر فردی با برســی
این تغییرات می تواند نشانه های عاشقی را در خود پیدا کند.
به نظر میآید خیلی کمرو و مأخوذ به حیا هستید .اگر خود
شما از کسی خوشتان بیاید آیا به او میگویید؟
ً
نه واقعا نمیتوانم.
تا به حال پیش آمده که از کسی خوشتان آمده و به او گفته
باشید؟
خوشم آمده ولی هیچوقت نتوانستهام به او بگویم.
دلیلش چه بوده؟
فکر کنم غرورم باعث شده.
میترسید نه بشنوید؟
بله" .نه" شنیدن برایم سخت است.
مــن وقتــی  14-13ســالم بود و میخواســتم هنــر بخوانم
اولین و بزرگترین "نه" زندگیام را از پدر و مادرم شــنیدم که به

من گفتند اجازه نداری این کار را بکنی .میخواهم ببینم از این
نهها داشتهاید که جهت زندگیتان کًال تغییر کند؟
فکر نمیکنم.
اگــر اآلن یــک برگــه نظرســنجی بــه دســت آدمهــا بدهیم و
بگوییم مشــخصات آقای زیــوری را بگویید ،فکــر میکنید چه
ویژگیهای خوب و بدی مینویسند؟
نمیدانــم .شــاید همه بگویند خیلــی مهربان و آرام هســتم .من
ً
اصــا با کســی نمیتوانــم درد دل کنم و هر چه هســت را میریزم
تــوی خــودم .تا حاال با کســی راحت نبودهام که بنشــینم بــا او درد
دل کنم.
حتی توی خانواده؟
حتی توی خانواده.
این درد دل کردن را حتی با پارتنر عاطفیتان هم نمیتوانید
انجام بدهید؟
نه.
فکر میکنید اگر درد دل کنید و مسائل را بگویید چه اتفاقی
میافتد؟
شاید یک خرده آدم آرام شود.
صمیمیترین یا قدیمیترین دوستتان کیست؟
قدیمیتریــن دوســتی کــه دارم اســمش مهــدی اســت کــه پســر
داییام است .همیشه با هم هستیم.
با او هم درد دل نمیکنید؟
نه.نتوانستهام.
اگر به صورت اتفاقی و ناخواســته یک نفر را بکشید و به یک
نفر بزنید و فرار کنید فکر میکنید اولین کسی که بتوانید این را
به او بگویید و از او کمک بخواهید کیست؟
برادرم.
اگــر مــن بهعنــوان همــکار شــما را اذیت کنم چقــدر تحمل
میکنید؟ آیا ممکن است اعتراض کنید یا طوری رفتار کنید که
من بفهمم؟
تحملش سخت است ولی اگر همچین اتفاقی پیش بیاید چیزی
نمیگویم.
غیر از کار چه تفریحی دارید؟
سفر را خیلی دوست دارم.
اگــر در یک خانهای آتشســوزی شــود و شــما فقط بتوانید
یــک چیزی را بردارید آیا طالها ،پول و مدارکتان را برمیدارید یا
حیوان را؟
ً
مسلما موجودی که زنده است را برمیدارم.
هیچوقت به این فکر کردهاید که مدیر باشید؟
ً
نه اصال .دوست ندارم.
وقتــی بــرای آدمهــا چای یــا قهــوه میآورید حــس خودتان
چطــوری اســت؟ آیا پیش آمــده که از چهــره آدمها بفهمید که
مثًال خسته هستند و قهوه الزم دارند یا اینکه منتظر میمانید
تا خودشان بگویند چه مینوشند؟
مهمــان کــه قضی ـهاش فــرق دارد ،اما ســلیقه کارکنــان هلدینگ
ً
تقریبــا دیگــر دســتم آمــده و میدانــم کــی در چــه ســاعتی چــه
مینوشد.
اگر از دســت کســی شــاکی باشــید ممکن اســت روی طعم
قهوهتان تأثیر بگذارد؟
ً
نه اصال.
در هلدینگ با چه کسی بیشتر از همه راحت هستید؟
با خانم ســیمین غفاری .جای خواهرم اســت و از هر لحاظ خیلی
کمکممیکند.
در بچگی اهل کارتون دیدن هم بودید؟
ً
اصــا .فقــط فوتبالیس ـتها را میدیدم امــا آن هم خیلی نــه .زیاد
اهــل فیلــم و تلویزیون نیســتم .تلویزیون را فقــط موقع فوتبال
نگاه میکنم.
اهل کتاب خواندن نیستید؟
خیر.
اگــر در یک موقعیتی قرار بگیرید که حیــات یک آدم به حرف
زدن شــما بســتگی داشــته باشــد ،فکر میکنیــد در توانتان

هست؟
برای نجات جان آدمها هر کاری که بتوانم انجام میدهم.
اهل سینما رفتن و تئاتر دیدن هم نیستید؟
نه.
به نظر خودتان از نظر آدمها آدم خستهکنندهای نیستید؟
بله خودم همین احساس را میکنم ،چون خیلی آدم کمحرف و
کمرویی هستم.
محبتتان را چطور به آدمها نشان میدهید؟
ســعی میکنم بیشــتر کارهای مــورد عالقه طرف مقابلــم را انجام
بدهم.
اگر یک نفر از چیز دیگری عصبانی باشد ولی یکهو سر شما
داد بزند واکنش شما چیست؟
هیچی .این طبیعی است .هر کسی از یک جایی پر است میرود
ً
ســر دیگــری خالــی میکنــد .من خــودم هــم تقریبــا همینجوری
ً
هستم ولی اصال کار درستی نیست.
نقطــه ایدهآلــی کــه دوســت داریــد به لحــاظ شــغلی ،مالی
توانایی یا حتی خانوادگی در آن قرار بگیرید چیست؟ اصًال برای
خودتان فانتزی خاصی دارید؟
نــه .فانتــزی خاصــی ندارم ولی طبیعی اســت که وقتــی آدم به یک
جایــی میرســد دوســت دارد یک مرحلــه باالتر بــرود .هیچ موقع
به پولدار شــدن فکر نکردهام .خیلی پولدوســت نیستم .هیچ
وقت خوشبختی را در پول ندیدم.
اگر اآلن یک چک  10میلیاردی به شــما بدهند اولین کاری که
با آن میکنید چیست؟
برای خانوادهام هزینهاش میکنم.
چه شد که فکر کردید گرافیک بخوانید؟
یکــی از دوســتان ســراغ گرافیک رفتــه بود و من هــم گفتم خوب
ً
است .من هیچ شناختی از گرافیک نداشتم .فعال ثبتنام کردهام
تا بروم ببینم چه میشود.
جالبتریــن خاطــرهای کــه از هلدینــگ دارید چــه خاطرهای
است؟
روز تولــدم بــود که در هلدینگ ســورپرایزم کردنــد .خانم غفاری و
خانم جابریان خیلی زحمت کشیدند.
در سالهای قبل تولدتان را جشن میگرفتید؟
بله در خانه تولد میگرفتم .اما امســال خودم تولدم را یادم نبود
و وقتــی بــه هلدینــگ آمدم ســورپرایز شــدم .مــن در تهــران تنها
هستم.
این تنهایی سخت است؟
خیلی .پدر و مادرم شهرســتان هســتند و خودم اینجا .هر لحظه
فکرم آنجاست .مادرم زیاد حالش خوب نیست و مریض است.
تمام فکر و ذکرم مادرم است.
اآلن چند وقت است نرفتهاید مادرتان را ببینید؟
فکر کنم از قبل عید مادرم را ندیدهام .من یک خواهر داشتم که
حدود  15سال پیش در  18سالگی فوت کرد و بعد مادرم سکته
قلبی کرد و از آن زمان بیمار شد.
میترسید ایشان را از دست بدهید؟
بحــث از دســت دادن نیســت .بــه هــر حــال ســخت اســت .این
تلخترین اتفاق زندگی من تا به اآلن بوده.
اگر بتوانید یک قدرت جادویی داشته باشد دوست دارید آن
قدرت چه باشد؟
اگــر میتوانســتم حــال مــادرم را خــوب کنــم دیگــر هیچــی
نمیخواستم.
آیا برای خودتان هدیه میخرید که بخواهید از آن طریق مثًال
از خودتان تشکر کنید؟
از خودم نه ،اما دوست دارم دیگران را با یک کادوی حتی کوچک
خوشحال کنم.
دوست دارید چه کادویی بگیرید؟
اآلن بــه یــک لــپ تــاپ نیــاز دارم .جذابتریــن کادویــی کــه اآلن
میتوانم بگیرم لپ تاپ است.
اگر بخواهید با کسی حرف بزنید و او را دلداری بدهید چهکار
میکنید؟
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اول میبینم مشکلش چیست و چه چیزی باعث شده ناراحت
ت را باز میکنم
شود و بعد سعی میکنم کمکش کنم .سر صحب 
تا ببینم مشکلش چیست و آیا کاری از دستم برمیآید یا نه .اگر
بتوانم کوتاهی نمیکنم.
بزرگترین خالف زندگیتان چه بوده است؟
یک دعوایی بود که پارسال پشت رفیقم درآمدم.
زدید یا خوردید؟
زدیم .نامردی هم کردیم .دو به یک زدیم.
بعدش اتفاقی نیفتاد؟
چرا .شکایت هم کردند ولی چیزی نشد .شکایتش را پس گرفت.
پــدرم خیلی نگــران بود که اتفاقــی برای طرف نیفتــد .از آن به بعد
دیگر اگر چیزی هم به من گفتند من چیزی نگفتم و سرم را پایین
انداختم و رد شدم.
خواهرزاده و برادرزاده هم دارید؟
خواهــرزاده نــدارم ولــی  4بــرادرزاده دارم که رابطهام بــا آنها خیلی
خوب است و خیلی دوستشان دارم.
تعریفتان از خوشبختی چیست؟
معنــی شــادی و خوشــبختی از نظــر همــه یکســان نیســت؛ زمانی
ً
میتوانم بگویم خوشــبخت هستم که عمیقا احساس رضایت از
شرایط داشته باشم و یا در حال لذت بردن از شرایط موجود باشم.
بســتگی دارد که کی تا چه حدی احساس خوشبختی میکند .نظر
من اینه که آدم چند تا آدم از خودش باالتر رو میبینه چند تا هم از
خودش پایین تر  ،به یک چیزهایی میرسد .خودم بهشخصه اآلن
احساس خوشبختی میکنم با وجود مشکالتی دارم.
دوســت دارید آدم خوشــبخت و شــادی باشــید یــا یک آدم
موفق؟
شاد و خوشبخت.
اهل آشپزی کردن هم هستید؟
ً
چون تنها زندگی میکنم آره .تقریبا یک چیزهایی بلد هستم.
بهترین غذایی که درست میکنید چیست؟
ماکارونی .اما خودم قورم هســبزی را بیشــتر دوست دارم .درست
کردنش خیلی هم سخت است.
سربازی هم رفتهاید؟
بله .خیلی ســخت بود .هر  21ماه را پاســدار بودم .دوره آموزشی را
در جوادنیــا قزوین گذراندم و بقیــه خدمتم را در پارچین گذراندم
که سمت پاکدشت است.
در سربازی تنبیه هم شدید؟
خیلی.
بدترینش چه بود؟
گفتند از روی کوه سینهخیز برو باال و بعد غلت بخور و بیا پایین.
آیا تشویق هم شدهاید؟
بلــه .هــر وقــت خــوب رژه میرفتیــم میگفتنــد بعــد از آن برویــد
استخر.
ایــن تنهــا زندگــی کــردن چقــدر روی شــخصیت شــما تأثیر
گذاشته است؟
خیلی .از وقتی که تنها شــدم خانواده را بیشــتر احســاس کردم و
رابطهام با آنها بهتر شد .ما چهار بچه هستیم .یک خواهر و سه
برادر.
اگر بخواهید به آدمها یک توصیه بکنید چه میگویید؟
قدر همدیگر را بدانید و با هم مهربان باشید؛ با حرف یا رفتارمان
یــا حتی نگاهمان کســی را آزار ندهیم .مردم اغلــب باطن خوب را
دوست ندارند ،ظاهر خوب را دوست دارند آدمها بیشتر به پول
احترام میگذارند نه به شخصیت افراد؛ این ذات تغییر کند خیلی
خوب میشود.
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فلسفه تنهایی نوشته الرس اسوندسون

راننده تاکسی ساخته مارتین اسکورسیزی

نبایــد از «راننــده تاکســی» تنهــا بــه عنوان یــک فیلم
نیویورکی یاد شود ،فیلم درباره یک شهر نیست بلکه
دربــاره تــاب و توان یک «نفس» اســت و به این خاطر
اسکورســیزی نیویــورک را انتخــاب کرده اســت چون
عناصر وجودی در این شهر ،عقده های او را تغذیه و
تقویت میکنند .اسم این مرد تراویس بیکل است.
او تفنگــدار دریایی ،قهرمان جنگ ویتنام ،نویســنده
نامــه هایــی از روی وظیفــه شناســی بــه والدینــش،
راننــده تاکســی و آدم کــش اســت .فیلــم بــه نــدرت از
شــخصیت او دور می شــود و شکل شگفت انگیزی
یک راه معقول را برگزیده است از اینکه او چطور شهر
را می بیند و چطور به آن اجازه می دهد که به او آسیب
برساند.
اول از همــه ،فیلــم مکانــی اســت انباشــته شــده از
زنانــی کــه او نمــی تواند آنان را داشــته باشــد .هیچ زن
بلوندی پیدا نمی شود که برای لحظه ای هم که شده
تراویــس را جذاب ببینــد و او را برای یک قهوه دعوت
کند .شــهر ،بســیار ناخوشــایند ،بــه نظر می رســد که
پرشده است از مردانی که می توانند این تیپ زنان را
از آن خود بدانند .مردانی که خود را اسطوره و قهرمان
شــهر میداننــد اما به وقتش خــود را در کنج خیابانی
می بینند که به دنبال اینگونه زنان هســتند و بدون
هیچگونه کار اشــتباهی مــی توانند آنــان را از آن خود
کننــد .او یک بلوند خوشــگل را کــه در دفتر تبلیغاتی
یک کاندیدای ریاست جمهوری کار میکند ،می بیند.
تراویــس چنــد مرتبه برای صــرف قهوه بــا او به بیرون
میرود اما بار آخر تراویس او را به یک ســالن نمایش
فیلم های مســتهجن می برد .او با احســاس انزجار از
ســالن بیرون می آید و برای همیشــه تراویــس را ترک
می کند .به همین راحتی تمام شــد .تراویس با او قرار
مالقــات دیگری م یگــذارد و همین جاســت که ما به
روح فیلــم نزدیــک می شــویم .مارتین اسکورســیزی
کارگردان فیلم برداشتی از تراویس در کنار باجه تلفن
به ما می دهد و سپس ،همین که دختر جواب رد به
او می دهد ،دوربین به آرامی به سمت راست هدایت
می شــود و یک نمای دور و خالی از یک راهرو نشــان
داده می شود .پال کائل در نقد خودش بر این فیلم
این صحنه را لغزشــی که ممکن است اسکورسیزی
از آنتونیونی به قرض گرفته باشد نامید .اسکورسیزی

خــودش این برداشــت را مهم ترین صحنه فیلم می
نامد.
او می گوید چون این صحنه نشان دهنده این است
کــه ما به خوبی احســاس عدم پذیــرش تراویس نزد
دختــر و رد شــدن او را مــی بینیــم ،مهمتریــن صحنه
فیلــم اســت .ایــن جالــب اســت چــون اندکــی بعــد
هنگامــی که تراویس دســت به کشــتاری وحشــیانه
می زند ،دوربین بسیار از صحنه دور می شود تا جایی
کــه ما بتواینم وحشــت را با جزئیاتی بیشــتر نظاره گر
باشیم.
اسکورســیزی ایــن حــس عــدم پذیــرش را دردناک تر
از حــس فریبنده قتل ،یافته اســت .به این خاطر که
ایــن کار بــه توصیــف تراویــس بیــکل کمک مــی کند
و شــاید بــه نوعــی ســعی بــر توضیــح دادن یــک نــوع
خشــونت مدنی داشــته باشــد .تراویس از گذشته تا
حال سکوت پیشه کرده است و سرانجام او به جایی
رســیده است که مجبور است به خاطر تالفی دست
به این اعمال بزند.
فیلــم در توصیــف شــخصیت یــک شــاهکار اســت،
ســبک اسکورســیزی انتخــاب کــردن جزئیاتی اســت
کــه احساســات را بر مــی انگیزاند و ایــن همان چیزی
اســت که او می خواهد .بازی ها همگی روان و طنین
اندازهســتند .اسکورســیزی بــرای لحظه بــه لحظه با
گفتــار بازیگرانــش همــراه می شــود در عــوض اینکه
بخواهد از طریق فیلمنامه آنها را پرورش دهد.
رابرت دنیرو در نقش تراویس بیکل همچون براندو،
در ابراز احساســات حتــی در زمانهایی که به صورت
نهــا نقــاب زده شــود ،اجــرای عالــی داشــته اســت.
آ 
ســیبل شــپرد در نقــش یــک رب النــوع زیبایــی ،یک
انتخــاب صحیــح بــرای ایــن نقــش اســت .و باالخــره
بــه جودی فاســتر ،یــک دوازده ســاله ای کــه تراویس
میخواهد او را نجات دهد .هاروی کیتل ،کار آزمودهی
تمــام فیلــم هــای اسکورســیزی ،کســی اســت کــه
میخواهــد جودی فاســتر را در اختیار بگیرد و شــیوه
صحیحی از سرسختی را به نمایش گذاشته است که
تماما بلوف است.
“راننده تاکســی” یک جهنم اســت ،از اولین برداشت
تاکســی ،از درون دود و دم کنــار خیابان بیرون میآید
تــا هنــگام بــه اوج رســیدن کشــت و کشــتار جایــی
کــه دوربیــن باالخــره مســتقیم پاییــن را مــی نگــرد.
اسکورســیزی مــی خواســت کــه نگاهــش را از عــدم
ً
پذیرش تراویس دور کند ،ما تقریبا می خواهیم که از
زندگی او نگاهمان را دور کنیم .او آنجاست ،همه چیز
سرجایش است اما او هنوز در رنج است.

بهــای مجموعــه خــرد و حکمــت زندگــی نوشــته الرس
«فلســفهی تنهایــی» از کتا 
اسوندســن اســت کــه بــه فلســفه ،جوهــر و ابعــاد گوناگون تنهایــی و رابطــه تنهایی
بــا مفاهیــم دیگــری همچون دوســتی ،اعتمــاد ،فردگرایی ،ســامتی ،مســئولیت و...
میپردازد .این کتاب شما را وامی دارد که با واقعیت خود روبهرو شوید و در آن تأمل
کنید ،خود را از نو بشناسید و درک خود را از مفهوم تنهایی گسترش دهید.
فصــل چهــارم کتاب که م یتــوان آن را مهمتریــن و تاثیرگذارترین فصــل کتاب نامید،
بــه رابطــه تنهایی و اعتماد اختصاص داده شــده اســت .موضوعی که شــاید در حال
حاضر بسیار با آن درگیر هستیم .در فصل چهارم به این سوال پاسخ داده میشود
کــه «آیا تنهایی در نقطه مقابل عشــق و دوســتی قــرار دارد؟» در فصلهای بعدی نیز
بــه بررســی عشــق و دوســتی در زندگی انســانها ،تنهایی فــرد مــدرن ،خلوتگزینی و
انزوا و در نهایت درباره مســئولیت تکتک افراد در مدیریت تنهایی بحث م یشــود.
الرس اسونســن نویسنده فلســفه تنهایی در پیشگفتار کتاب اشــاره میکند که در
نهــا را در کتاب منعکس
پژوهشهایــش بــه موارد جالبی برخورده اســت که همه آ 
کرده است .به عنوان مثال او فکر میکرد که رسانههای اجتماعی آدمها را تنهاتر کرده
است اما تحقیقات عمال خالف این موضوع را نشان میدهد .الرس اسونسن درباره
کتاب و مفاهیم آن مینویسد:
این کتاب حاصل تالشهای من برای کشف معنای دقیق تنهایی است این که چه
کسانی گرفتار تنهایی میشوند؛ چرا احساس تنهایی رخ مینماید ،و محو میشود؛ و
چگونه افراد و اجتماع میتوانند به درک و فهمی از تنهایی برسند.
کتابهای این مجموعه فلســفه را ســاده نمیکنند بلکه از ّ
آور فلســفه
س
هرا
ت
ابه ِ
ِ
زندگی روزمره
میکاهند .پیشنهادهایی هستند برای تفکر ،دعوت به اندیشیدن در
ِ
و تأمــل در مســائلی که هرروزه با آن مواج ه هســتیم ،اندیشــیدن بــه غایت و معنای
زیستن ،لذات دنیا ،تنهایی ،عشق ،دوستی و  ....این کتابها نقطه عزیمتی هستند
ابدی انســانی و همچنین تعمق در خوش ـیها
بــرای فکــر کردن به پرس ـشهای ازلی ِ
مصائب انســانی که در این گوشــه جهان و در این جای تاریخ پدیدار شــده اســت.
و
ِ
کتابهای این مجموعه نسخه نمیپیچند و سیاههای از اعمال نیک و بد پیش روی
شــما نمیگذارند؛ بلکه میخواهند به فهم بهتر زندگی و پرس ـشها و تجربههایمان
لحظات دشوار ،درکمان
تاریک زندگی و در
کمک کنند؛ چراغی بیفروزند تا در این اتاق
ِ
ِ
حکیمان جهان
از پرسشهای بیپایان انسانی روشنتر شود ،بدانیم فیلسوفان و
ِ
بــه ایــن پرس ـشها چطور فکــر کردهانــد؛ تا با فهـ ِـم دقیقتر و دیــدی بازتــر بتوانیم در
زندگیمان تصمیم بگیریم ،مســئولیت تصمیممان را شجاعانه برعهده بگیریم و با
عواقب تصمیمهایمان آگاهانه روبرو شویم.
بخشی از کتاب:
سخنرانی کسی گوش میدهید،
به
وقتی
تنهایند.
جهان
از
شان
ه
تجرب
«همه آدمها در
ِ
در حالیکه صدها نفر اطرافتان هســتند ،شــما در شــنیدن کلمات به نوعی تنهایید.
در یک کنسرت بزرگ ،گرچه در میان هزاران نفرید ،باز هم با موسیقی تنهایید ،چون
آنچه اهمیت دارد تجربه شما از موسیقی است .واضح است که ما این تجربهها را با
دیگران هم در میان میگذاریم واکنشهایشــان را تحلیل میکنیم و از واکنشهای
قالب کلمات به آنها میگوییم ،حتی میکوشیم تجربهمان از کنسرت
خودمان هم در ِ
یا سخنرانی را با ژست و ادا اطوار بیان کنی م اما بخشی از تجربهمان همیشه خصوصی
ً
و شــخصی میمانــد چــون نم یتــوان آن را کامــا بــا دیگــران در میــان گذاشــت .درد را
ً
معموال نم یشــود مطرح کرد .وقتی درد خیلی شــدید شــود ،جهان و زبان فرد را نابود
ً
میکند .درد آدم را الل میکند .درد شدید را نمیتوان با دیگران درمیان گذاشت ،صرفا
به این دلیل که وقتی درد همه دنیای آدم میشود ،دیگر جایی برای چیز دیگری باقی
نمیگذارد».
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دورکاریچیست؟
دورکاری ،انجــام وظایــف محــول شــده بــدون حضــور فیزیکــی
کارکنان واجد شــرایط در محل کار ســازمان خود با رعایــت ضوابط و برای
دوره زمانــی مشــخص اســت .در دورکاری بــا مفهــوم و معنــای کار در خانه،
کارکنــان بــرای انجــام وظایــف محولــه ،قســمتی از خانــه خــود را تبدیــل بــه
یهــای از راه دور ،خدمات
دفتــر کار میکننــد و با اســتفاده از دادهها و فناور 
مــورد انتظــار را بــه ســازمان خویش ارایــه میکننــد .در ایــن روش ،کارمند و
ســازمان قادرنــد با وجود فاصله فیزیکــی ،به اهداف و نتایج مورد اشــتراک
دســت یابنــد .در معنای پیشــرفته ،دورکاری یک روش انجام کار اســت که
خدمــات ارتباطــی رایان ـهای (اکســترانت ،اینترانــت ،اینترنت ،مودم ،پســت
الکترونیکی و  )...و نیز خدمات ارتباطات رادیویی (موبایل ،تلفن ،فاکس،
پیامک و  )...به کارکنان اجازه میدهد تمام یا قســمتی از فعالیتهای
شــغلی خــود را خــارج از محــل ســازمان انجــام دهند.

دورکاری فرصت یا محدودیت
یکی از پدیدههای ناشی از بروز تحوالت فناوری اطالعات و ارتباطات،
پیدایش الگویی برای انجام کار مبتنی بر رایانه ،به نام دورکاری است
که عمیقــا بر کار و زندگی کارکنان ،ســازمان و جامعه تأثیر گذاشــته
است .فلسفه دورکاری که این روزها موج آن به کشورمان نیز رسیده
است ،عبارت اســت از« :به جای آوردن کارکنان بــه محل کار ،کار را به
محل مورد عالقه کارکنان ببرید».

دورکار کیست؟

کارکنــان دورکار آن دســته از کارکنــان شــرکتهای
خصوصیهم(اعماز رسمیوپیمانیوقراردادکار معین)
هســتند کــه در راســتای طــرح دورکاری و در چارچــوب
ضوابــط تعییــن شــده بــه انجــام فعالیــت میپردازنــد.
بنابرایــن ،دورکار برای انجام فعالیتهای شــغلی خود
از الگــوی دورکاری اســتفاده میکنــد .روشــن اســت در
ایــن حالت ،کارمند به ارتباط چهــره به چهره با مدیر،
همکاران و ذینفعان سازمان نیاز ندارد.

دورکاریچیست؟

دورکاری ،انجــام وظایــف محــول شــده بــدون حضــور فیزیکــی
کارکنان واجد شرایط در محل کار سازمان خود با رعایت ضوابط و برای
دوره زمانــی مشــخص اســت .در دورکاری با مفهوم و معنــای کار در خانه،
کارکنان برای انجام وظایف محوله ،قسمتی از خانه خود را تبدیل به دفتر
کار میکنند و با اســتفاده از دادهها و فناوریهای از راه دور ،خدمات مورد
انتظار را به سازمان خویش ارایه میکنند .در این روش ،کارمند و سازمان
قادرنــد بــا وجود فاصلــه فیزیکی ،به اهداف و نتایج مورد اشــتراک دســت
یابند .در معنای پیشرفته ،دورکاری یک روش انجام کار است که خدمات
ارتباطی رایانهای (اکسترانت ،اینترانت ،اینترنت ،مودم ،پست الکترونیکی
و  )...و نیــز خدمــات ارتباطات رادیویی (موبایل ،تلفن ،فاکس ،پیامک و
 )...به کارکنان اجازه میدهد تمام یا قســمتی از فعالیتهای شغلی
خــود را خــارج از محل ســازمان انجــام دهند.

دستاوردهایدورکاری
صرفهجویی در هزینههای شغلی
انجام کار توســط کارکنان در محل ســازمان ،متضمن صرف هزینههای
تأمیــن امکانات ،تجهیزات ،فضا ،خدمــات رفاهی ،ارتباطات و  ...اســت.
بــا یــاری جســتن از دورکاری ،در ایــن هزین ههــا صرفهجویــی م یشــود.
سازمانهابااجرایدورکاری،باترکیببهینهعوامل کار،هزینههایتولید
محصــول یا ارایه خدمــات را کاهش میدهند .زیرا کار بــا وجود دانش و
مهــارت کافــی ،میتوانــد در هر کجا که هزینه کمتــری را طلب کند ،انجام
شود .با تدوین و اجرای یک برنامه استراتژیک برای کار انعطافپذیر (که
دورکاری از جملــه آنها اســت) ،میتوان هزین ههــای مربوط به جابهجایی
پرسنل و نیز استخدام نیروی انسانی را کاهش داد.
انعطافپذیری در انجام کار
در صــورت مدیریــت و برنامهریــزی مناســب ،دورکاری بــه کارکنــان
فرصت میدهد تا برای کار و زندگی خود ،آزادی عمل داشــته باشــند
(به دیدن اقوام و نزدیکان خود بروند ،خریدهای روزمره خانه را انجام
دهند ،در انجام امور خانواده مشــارکت بیشــتری داشته باشند و ...
) .اما در عین حال ،فعالیتهای شغلی خود را به نحو مطلوب انجام
دهنــد .دورکاری بــه کارکنانی کــه در روند انجام کار ،نیاز به اســتراحت
دارند نیز فرصت میدهد به این خواسته خود دست یابند و به کار و
فعالیت توأم با استراحت (دورکاری) بپردازند .همچنین در برهههایی
که حجم کار و فعالیتهای ســازمان زیاد اســت ،م یتــوان دورکاری را
وسعت بخشید .در این صورت ،ساعات انجام کار محدود به اوقات
اداری نخواهد شــد و بدون نیاز به پرســنل جدید ،میتوان کارها را به
نحوی مناسبتری سازمان داد.
تقویت انگیزه برای انجام کار
بــر اســاس تجــارب ،انجــام کار و فعالیــت از طریــق دورکاری ،موجــب

تقویت روحیه اعتماد به نفس و خود اطمینانی در کارکنان میشود.
ً
زیــرا دورکاران نســبتا مســتقل کار میکننــد .ایــن اســتقالل ،موجــب
تقویت اعتماد به نفس آنان خواهد شد .به عالوه ،از آنجایی که تمایل
دارنــد بــه اعتمــاد مدیــران خــود در محول کردن مســئولیت بــه آنان
(دورکاری) پاسخ مثبت دهند ،تالش بیشتری را به خرج خواهند داد.
توسعهمهارتهایشغلی
همانطور که بیان شد در دورکاری ،برای کارکنان دایره تصمیمگیری
و اســتقالل عمــل افزایــش مییابــد .در نتیجه ،بــر اثر تجربه ،تکــرار و
تمرین و خودآموزی ،دانش و مهارتهایشان توسعه خواهد یافت.
ضمن این که نیاز به آموزش ضمن خدمت کمتر خواهد شد.
دسترسی افراد معلول و ناتوان به بازار کار
دورکاری امکان دسترسی به کار و اشتغال را برای افرادی که دارای معلولیت
و ناتوانیهای جســمیو حتی روحی هســتند ،فراهم میکند .برای این گونه
افراد ،تردد و انجام کار در محل کار (سازمان) آن هم به صورت پنج روز کاری
در هفته و هشت ساعت کار در روز ،بسیار مشکل و طاقتفرسا است .حال
آن کــه در فراینــد دورکاری در منــزل ،با همکاری پدر ،مادر ،همســر ،فرزندان،
پرستار و  ...به آسانی از عهده انجام فعالیتهای شغلی خود برمیآیند.
افزایش دوستی با محیط زیست
ً
معمــوال در زمــان اوج رفت و آمد کارکنان به محل کار (صبح و عصر )
ترافیــک وســایل نقلیــه ،ســنگین م یشــود .ایــن در حالی اســت که
دورکاری عامــل مؤثــری بــرای کاهــش ترافیــک و اســتفاده کمتــر از
وســایل حمل و نقل اســت .از همین رو ،دورکاری عاملی برای تأمین
و ایجاد محیط سالم است .برخی کشورها ،با وضع یک نوع مالیات با
عنوان «مالیات سبز» ،کارکنان را به دورکاری و مردم را به پشتیبانی از

دورکارانتشویقمیکنند.
بهبود ارایه خدمات به مشتریان
دورکاری ،ســازمان را قادر م یســازد در ســاعات غیر اداری ،بدون تحمل
هزینههای جاری و پرداخت اضافهکاری به کارکنان و  ...خدمات الزم را در
هر زمان (فراتر از ساعات کاری ،حتی  24ساعته) به اربابرجوع ارایه کند.
ایجاد ساعات کار شناور
ســاعات کار اداری برای کارکنان دورکار ،شــناور اســت .ممکن است آنان
در هر ســاعت از شــبانهروز فعالیتهای خود را به صورتی موفقیتآمیز
انجام دهند .کارمند دورکار ،زمان انجام فعالیتهای شخصی و اداری را به
نحوی تنظیم میکند که در هر دو مورد اثربخشی بیشتری داشته باشد.
افزایش شانس اشتغال
در دورکاری ،کارمند محل انجام کار خود را به دلخواه انتخاب میکند.
پس با مدیریت و صرفهجویی وقت خود ،قادر است زمان بیشتری
را صرف کارهای درآمدزای دیگر ( مشــهور به شــغل دوم) کند .با این
وصف ،دورکاری شانس کسب درآمد بیشتر را برای کارکنان افزایش
میدهــد .همچنیــن ،دورکاری میتوانــد کارکنــان فعــال را از بیــکاری
پنهانی که درســازمان گریبان آنان را گرفته اســت ،رهایی بخشد و به
جای آن ،فرصتهای کار و اشتغال دیگری نصیب آنان کند.
ایجاد فرصت برای مشارکت در فعالیتهای اجتماعی
دورکاری ،فرصتهایی برای مشارکت کارکنان در فعالیتهای اجتماعی
را تأمین میکند .مانند شــرکت در جلســات انجمن اولیاء و مدرسه،
مشارکت یا قبول مسئولیت در شوراهای محلی ،عضویت و فعالیت
در انجمنهای خیریه و سایر فعالیتهای اجتماعی   .
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شکرانه
خرداد 1364
ی متولد دوم
ه؛ یک خواهر
دیوان
واده چهار نفر
ت .از یک خان
پسر کوچک
اس
ج کرده و یک
دارد که ازدوا
مالی خوانده
تر
ک
چ
کو
د .حسابداری
2ساله دار
لیست است.
مجرد و فوتبا

شکرانه دیوانی
کارشناس مالی هلدینگ فاخر:

نفس دوم را
جدی بگیرید
درباره اسمتان چه حسی دارید؟
دوستش دارم .به خاطر اینکه فکر میکنم تک و خاص است.
میگوینــد معنی اســم روی خــود آدم تأثیر میگــذارد .واقعًا
اینطور است؟
بله .من همیشه خدا را حتی بابت کوچکترین چیز شاکر بودهام.
صبــح کــه از خواب بیدار م یشــوم از اینکه شــکرانه هســتم خدا را
شکر میکنم.
اسمتان را چه کسی انتخاب کرده است؟
مادرم .آن زمان یک همسایه داشتیم که اسم دخترشان شکرانه
بوده .مادرم میگفت من وقتی اسم دختر ایشان را شنیدم خیلی
ً
خوشم آمد و با خودم گفتم اگر صاحب دختر شدم حتما اسمش
را میگذارم شکرانه.
اسم خواهرتان چیست؟
یگانه.
ظاهرًا غیر از حساب و کتاب کارهای دیگری هم میکنید.
ً
مثال چهکار؟ (میخندد)
مثل همین ماجرای فوتبال و...
خــب آن که جزو ورزش اســت .یعنی کار نیســت .مــن اآلن دارم کار
ً
مالــی انجــام میدهم ولــی قبــا کار فروش هــم انجــام دادهام .یک
تایمــی در گیشــه کار م یکــردم .تــوی قســمت هواپیمایــی هــم کار
کردهام .خیلی جاها کار کردهام .من در یکخانوادهای بزرگ شدهام
کــه همــه اعضای آن میگویند یک خانم باید مســتقل باشــد و کار
کنــد .مادربــزرگ مــن  7-6ســال پیــش در ســن  86ســالگی فــوت
کردند .ایشــان در دوران خودشــان دیپلم داشــتند و معلم بودند
و کار میکردند .همیشــه به من میگفت یک خانم باید مســتقل
باشد و باید کار کند .حتا اگر نیاز مالی هم نداشته باشم به همین
خاطر من از  19-18سالگی پارت تایم کار کردم .یک سری کارها هم
بود که حتی هیچ درآمدی نداشتند ولی انجامشان میدادم .خیلی

کارها انجام دادهام.
یک ســوء تفاهمی وجــود دارد که برای خانمهــا یا حتی برای
آقایــان خیلی اتفاق میافتد که فکر میکننــد وقتی یک زن برای
اســتقالل تالش میکند لزومًا باید فمینیســت و ضد مرد باشد
و کارهــای عجیــب و غریب بکند .این مســتقل بودن روی شــما
چگونه تأثیر گذاشــته اســت؟ آیا آن زنانگــی و لطافت همچنان
هست؟
مــن هیچوقــت با ایــن طرز فکر بــه قضیه نــگاه نکــردهام که چون
مســتقل هســتم باید خشــن و ضد مرد شــوم .من بهعنوان یک
ً
زن یک آدم مســتقل هســتم و مطمئنا همین زن مستقل به یک
مرد هم در کنار خود احتیاج دارد .آن زمانی که باید لطافت و زنانگی
داشــته باشــد را دارد و آن جسارت که توی وجودش هست و باید
نشــان بدهــد را هــم دارد .ســعی میکنــم همــه چیز جــای خودش
باشــد .شــاید اگر از همکاران من بپرسید به شما بگویند شکرانه
لوس نیســت ولی اگر از خانوادهام بپرسید میگویند لوس است.
یعنی سعی میکنم همهاش را داشته باشم.
یعنــی کاراکتــری کــه در خانــه دارید بــا کاراکتر محیــط کارتان
متفاوت است؟
ً
بله؛ کامال متفاوت است .چون به نظر من در هر محیطی یک رفتار
مناسب با سبک آن محیط را باید داشته باشی.
آیا این را قبول دارید که کار کردن و پیشــرفت کردن یا کســب
اســتقالل برای خانمها ســختتر از آقایان است یا فکر میکنید
هیچ فرقی نمیکند؟
من به غیر از تفاوت جسمانی هیچ تفاوت دیگری نمیبینم.
منظورم اتفاقی است که در اجتماع میافتد و فرصتهایی که
در اختیار زنها گذاشته میشود.
نهــا را میبینیم که موفــق هســتند و در جایگاهی قرار
مــا خیلــی ز 
دارند که یک مرد قرار دارد .بنابراین من تفاوتی نمیبینیم که باعث

شــود یک خانم به آن جایگاه نرســد .شــاید یک خانــم در جاهایی
یــک ســختیهایی بکشــد و محدودیتهایــی داشــته باشــد .ولی
چیزی نیســت که به آن نرســد و فکر کند ممکن اســت نشــود .ما
نهــای موفقــی را میبینیم که دارنــد در کنار مردها خیلــی کارها را
ز 
انجام میدهند.
پس این جمله را قبول ندارید که زنها برای موفق شدن باید
دو برابر یک مرد کار کنند؟
ً
ً
لزوما نه .اصال این مدلی نیســت .حتی خیلی از مردها هســتند که
ممکن اســت قدرت رســیدن بــه کوچکترین چیز را هم نداشــته
باشــند .این به خود آن شــخصیت و ارزشی که توی وجودش دارد
برم یگــردد .هیــچ ربطی نــدارد که این زن اســت و آن مــرد و زن باید
دو برابر کار کند.
آیا در زندگیتان اهل حســاب و کتــاب و دو دو تا چهار تا کردن
هستید؟
منظورتانچیست؟
میخواهــم ببینــم که ســر و کار داشــتن بــا عدد و رقــم روی
کاراکترتان هم تأثیر میگذارد؟
ً
ً
نهــا نزدیک
نــه اصــا .مخصوصــا در مــورد آدمهایــی که خیلــی با آ 
نطــوری نبود ه که بگویم اآلن مــن این کار را
هســتم ،هیچوقت ای 
کردهام یا آن آدم این کار را کرده اســت و من صبر کنم تا آن آدم آن
کار را برای من جبران کند تا من دوباره یک کار دیگری انجام بدهم.
ً
اصال اینطور نیست .هیچوقت به این فکر نمیکنم که باید دو دو
تا چهار تایی با آدمها پیش بروم .اگر قرار باشد کنار یک آدمی باشم
تا جایی که بتوانم در کنارش هستم .حاال ممکن است آن آدم فقط
دو قدم بردارد که اشکالی ندارد .البته یک وقت میبینید شما یک
کاری را برای یک آدمی انجام میدهید که او خیلی قدردانش نیست
و شما احساس میکنید زیاد از حد دارید برای او وقت میگذارید .تا
به آن تایم نرسم کارها را با جان و دل انجام میدهم.

خط قرمزهایتان چیست؟
یکی دروغ گفتن اســت .خودم هم ســعی میکنم هیچوقت دروغ
نگویم .یکی دیگر بی احترامی است .البته من فکر میکنم اینها
خط قرمزهای همه است.
افراد باید چه کاری انجام بدهند که از چشم شما بیافتند؟
من خیلی آدم صبوری هســتم و برای رســیدن به جایی که یک آدم
از چشــمم بیفتد باید چند چیز خیلی بولد شــده در آن آدم ببینم.
بایــد چنــد کار انجــام بدهد که خیلــی اذیتم کند .وقتــی یک اتفاقی
میافتد با خودم میگویم شاید اگر این اتفاق برای من هم میافتاد
این کار را انجام میدادم .به همین خاطر ســعی میکنم یک مقدار
آرامتر با او برخورد کنم و یک ذره نسبت به اتفاقی که افتاده است
انعطافپذیرتر باشــم .سعی میکنم خودم را جای آدمها بگذارم تا
ببینــم در آن موقعیــت واکنــش مــن چگونه بود .بــه همین خاطر
سعی میکنم با آدمها محتاطتر برخورد کنم و آدمها را خیلی راحت
کنار نگذارم .سعی میکنم حداقل چند چیز ببینم و اگر دیگر بیش
از حد اذیت شدم کنارشان بگذارم.
اگر قرار بود یک قدرت جادویی ماورای انسان داشته باشید و
ابرانسان میشدید دوست داشتید چهکار میکردید؟
دوســت داشــتم خیلی چیزها را یاد بگیــرم و فراموش نکنم .البته
اینکــه آدم هیچوقــت بعضــی چیزهــا را فرامــوش نکنــد باعــث آزار
م یشــود .دوست داشــتم در یادگیری قدرت خیلی زیادی داشتم.
هیچ وقت آن چیزی را که یاد گرفتهام از یاد نبرم.
و دوست دارید چه چیزی یاد بگیرید؟
یک قانون اصلگرایی هســت که میگوید شــما بایــد یک اولویت
داشــته باشــید .اولویــت اصلــی من این اســت که یــک مدیر مالی
ً
بســیار موفق باشــم .در کنار آن چیزهای دیگری هم هســت .مثال
یــک کار دیگــری کــه مدت زیادی اســت بــه آن فکر میکنــم طراحی
طــا اســت .یک چنــد جایی هم بــرای طراحــان طال و جواهــر رزومه
فرســتاده بــودم تــا بروم از نزدیک با کارشــان آشــنا شــوم که ببینم
چهکار میکنند .باألخره وقتی آدم از یک کاری اطالعات ندارد از دور
فکر میکند آن کار چیست ولی وقتی میرود از آن اطالعات کسب
میکنــد تــازه متوجه م یشــود آیا دوســتش دارد یــا نــدارد .اما توی
برنامههایم هست که سراغ طراحی طال بروم.
اگر حسابداری نمیخواندید دوست داشتید چهکاره شوید؟
دوست داشتم وکیل شوم.
به نظرتان تا اآلن توانستهاید از حق خودتان دفاع کنید؟
بلــه .از حــق خــودم دفاع کــردهام .شــاید یک جاهایــی از حق خودم
گذشــتهام ولــی از حــق دیگــران نگذشــتهام .یعنــی اگــر یــک جایی
ً
دیــدهام کــه دارد به یــک آدمی زور گفته م یشــود حتما رفت ـهام تا از
حــق او دفــاع کنم .از بچگی پدرم میگفــت که نه بگذارید حقتان را
بخورند و نه حق دیگران را بخورید.
در اوقات فراغت چهکار میکنید؟
کتــاب میخوانــم و فیلــم میبینــم .بعضــی مواقــع هــم نقاشــی
میکشم؛ بعضی اوقات که عصبانی باشم شروع میکنم حال بدم
را مینویسم و این باعث میشود آرام شوم .ورزش هم میکنم.
چه ورزشی؟
چهار-پنج سالی است که فوتبال بازی میکنم .در کنار آن حدود 5
ماه است که یوگا هم کار میکنم.
فوتبال را چطور بازی میکنید؟
ً
کامال حرفهای .من تا  5ســال پیش فقط فوتبال را نگاه میکردم و
لــذت م یبــردم و هیچوقت بــازی نکرده بودم .وقتــی وارد دی اچ ال
شــدم یک خانمی به اســم خانم عالمی از من دعوت کرد تا بروم با
او و تیم فوتبال  DHLفوتبال بازی کنم .من رفتم و خیلی خوشــم
آمد و شروع کردم به بازی کردن .از آنجایی که سرعت من زیاد بود
ً
من را برای پســت فوروارد برداشــتند .امســال اصال بازی نکردهایم
ً
ولی قبال هفتهای دو بار در زمین چمن طبیعی بازی میکردیم .یک
تایمی با کشورهای عربی مسابقه داشتیم .یک سال بردیم و مدال
طال گرفتیم.
در کدام باشگاه بازی میکردید؟
این مسابقاتی بود که خود دی اچ ال برگزار میکرد.
من اگر امروز بخواهم فوتبال بازی کنم باید از کجا شروع کنم؟

شــما میآیید و مربی کم کم پاس دادن ،شــوت زدن ،دریبل زدن و
بقیه مهارتهای فوتبالی را به شما آموزش میدهد .یواش یواش
شروع میکنید و با تمرین مهارت خودتان را ارتقاء دهید.
فوتبال چقدر روی کاراکترتان تأثیر گذاشته است؟
مــن از اول آدمــی بــودم کــه از یــک روند کند بــدم میآمــد .یعنی اگر
کاری هــم میخواســتم انجــام بدهــم آن را ســریع انجــام م ـیدادم.
فقــط بعضــی کارها مثل غذا خــوردن را آرام انجــام میدهم و در غیر
ایــن صــورت ســریع هســتم .ســرعتی کــه در فوتبــال وجــود دارد و
شــما میخواهیــد بدویــد و دریبــل کنیــد و گل بزنید هم شــاید در
این مســئله تأثیرگــذار بوده اســت .من قبل از فوتبــال یک مقدار
دوست داشتم کارها را تنهایی انجام بدهم ولی بعد از فوتبال بازی
کردن بهترین چیزی که یاد گرفتم کار تیم ورک بود و این در زندگی
شخصی و کاری ام تاثیر گذار بود.
فوتبالــی کــه خانمها بــازی میکنند بــا فوتبال آقایــان چقدر
متفاوت است؟ آیا فوتبال برای خانمها همانقدر جدی است و
میتوانند همان چشمانداز را داشته باشند؟
جــدی بودنــش کــه خیلی جــدی اســت .فکر میکنــم از ســال 1991
بــود کــه اولین جــام جهانی فوتبــال بانوان برگزار شــد .وقتی شــما
نــگاه میکنید میبینید کــه خانمها چقدر تالش کردنــد تا بتوانند
خودشان را نشان بدهند و با نابرابری جنسیتی بجنگند و بگویند
مــا هــم میتوانیــم فوتبال بازی میکنیــم .اآلن به جایی رســیده که
خانمها خیلی خوب دارند بازی میکنند و بازیکنان بسیار حرفهای
و خوبی در فوتبال وجود دارد .فکر میکنم اآلن دیگر توانســتهاند
در فوتبال با آقایان همطراز باشند .البته شاید این را آقایان قبول
نداشته باشند (میخندد).
آیــا خشــونتی که مــا در فوتبال آقایــان میبینیــم در فوتبال
خانمها هم هست؟
بله .خیلی مواقع پیش میآید که خشونت وجود داشته باشد .من
ً
خــودم اتفاقــا جزو آن آدمهایی بودم که بعضی مواقع مربی داد میزد
یک ذره آرامتر بازی کن .آن لحظه آدم با خودش فکر میکند که تحت
هر شرایطی باید برود و به هدفش برسد .خیلی مواقع پیش آمده که
بچ ههــا در فوتبال صدمه دیدهاند .من یادم اســت با یک تیمی بازی
داشــتیم کــه بچ ههــای آن تیم خیلی قوی بودند .یکی از آنها شــوت
محکمــی زد کــه به صورت من خورد .فکــر میکنم من نزدیک به یک
ســال وقتی ناراحت میشدم چشم سمت چپم یک مقدار خوابیده
میشد .لحظهای که توپ به صورت من خورد فکر میکنم برای چند
ثانیه چیزی ندیدم .خیلی بازی خشنی است ولی من دوستش دارم.
گل هم زدهاید؟
ً
بله .من پست فوروارد بازی می کردم پس قطعا باید گل زده باشم.
چه حسی دارد؟
ً
خیلی حس خوبی است .فکر کن شما رفتهاید که اصال گل بزنید.
یک حس عالی است.
آن را با چه چیزی میتوانید مقایسه کنید؟
هیچی .حس خودش را دارد .با چیزی نمیتوانم آن را مقایسه کنم.
در آن لحظه یک دستاورد است.
فکر میکنید در زندگی شخصی و کاریتان هم گل زدهاید؟
بله .وقتی به آن چیزهایی که خواستهام رسیدهام یعنی گل زدهام.
بــزرگ یا کوچک بودنش فرقی نمیکنــد .آن چیزهایی بوده که من
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خواستهام .وقتی به آن چیزها رسیدهام یعنی گل زدهام.
اگر قرار باشــد به یک جزیرهای تبعید شــوید چه چیزی یا چه
کسی را با خودتان میبرید؟
فکــر میکنــم اینکــه یک آدمــی را بــا خودم ببــرم خیلی بهتر باشــد.
(مکث میکند) من دو نفر را میبرم؛ پدر و مادرم.
اصًال به این فکر نمیکنید که خواهرتان گناه دارد؟! (با خنده)
شــاید اگر در این لحظه به خواهرم فکر نکردم به خاطر این اســت
کــه او ازدواج کــرده .من پدر و مادرم را خیلی دوســت دارم .هر دوی
نهــا بــه یک اندازه در زندگیام تأثیرگذار بودهاند و به همین خاطر
آ 
من دوست دارم هر دوی آنها با من باشند .البته که این انتخاب
خیلی خودخواهانه است.
در بچگی شخصیتی بوده که وقتی بهش فکر میکردید گفته
باشید من وقتی  30سالم شد میخواهم فالنی شوم؟
ً
مثــا در میــان شــخصیتهای کارتونــی ،فیل مهــا یــا قص ههــا .در
شــخصیتهای کارتونی بیشــتر جــودی ابوت را دوســت داشــتم.
همیشــه از آن انــرژی کــه داشــت لذت م یبــردم .از شــیطنت و باال
و پاییــن رفتنــش و انــرژی زیادی که بــرای انجام کارهایش داشــت
خیلی خوشــم میآمد .آزاد و رها بود و هر کاری میکرد تا لذت ببرد.
خیلــی چیزهــا برایــش مهم نبــود .خیلی موقعها دوســت داشــتم
ً
جای او باشم .البته کارآگاه گجت را هم دوست داشتم .مخصوصا
ساعتش و کارهایی که میکرد را دوست داشتم.
اگر اآلن یک چک  10میلیاردی داشــته باشید اولین کاری که با
آن میکنید چیست؟
با خانواده به ســفر میروم و چند کشوری که دوست دارم ببینم را
با آنها میروم میگردم.
مثًال؟
فرانسه ،ایتالیا ،روسیه و سوئیس.
مهمترین ویژگی خوب یا بدتان چیست؟
یــک خصلــت خوبــی کــه دارم این اســت کــه در فرهنــگ لغت من
هیچوقــت نم یشــود و نمیتوانــم وجــود نــدارد .یعنــی وقتــی کــه
میخواهی میشود .مهم این است که بخواهی.
بیشــترین چیزی کــه در زندگــی خواســتهاید و برایش تالش
کردهاید چه بوده است؟
آدمی که اآلن هستم حاصل تمام لحظاتی است که تالش کردم که
به اینجا برسم که یک زن مستقل باشم.
سه کار اصلی که بعد از کرونا انجام میدهید چیست؟
ً
حتما با بچههای فوتبــال برنامه میگذاریم و میرویم فوتبال بازی
ً
میکنیم .ســفر میروم ،چون خیلی دلم ســفر میخواهــد .احتماال
سراغ کالسهای طراحی طال هم میروم.
اهل قهر کردن هستید؟
ً
اصــا .پــدر و مــادر مــن هیچوقــت قهــر نکردنــد .روزی کــه خواهرم
داشــت ازدواج میکرد پدرم به او گفت یادت باشــد با هر شــرایطی
ً
قهــر نمیکنــی ،حرف میزنید و حلش میکنید .مــن اصال اهل قهر
کــردن نیســتم .اگــر مشــکلی باشــد حــرف میزنــم و میگویــم این
ً
کار تــو دارد مــن را اذیــت میکنــد .اصــا نمیتوانــم قهر کنــم .وقتی
دربــاره مشــکلی که پیش آمده اســت صحبت میکنیــم من دیگر
فراموششمیکنم.
در پایان اگر صحبتی باقی مانده است بفرمایید.
من یک درسی را در زندگیام از فوتبال یاد گرفتهام که میخواهم از
آن بگویم .یک اصطالحی در فوتبال هســت که به آن "نفس دوم"
میگویند و این نفس دوم برای این اســت که شــما ادامه بدهید.
زمانی که شــما خســته شــدید میگویند بــدو و ســریعتر انجامش
بده و کم نیاور .یعنی بدن ساختارش این مدلی است که زمانی که
شــما خسته میشوید اگر نایســتید و ادامه بدهید از آن خستگی
ً
عبور میکنید .من فکر میکنم مواقعی در زندگی هم دقیقا همین
مدلــی اســت .یعنــی زمانــی کــه بــه یــک جایی میرســم که خســته
م یشــوم با خودم فکر میکنــم اگر اآلن ادامه ندهــم باختهام .باید
ادامــه بدهم .وقتی هــم ادامه میدهم دیگــر میافتم روی غلتک.
دیگر از آن خســتگی اثری نیســت .آنقدر میروم تا به آن چیزی که
میخواهم برسم .من فکر میکنم این نفس دوم را در زندگی باید
خیلی جدی بگیرید.
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همدلی یعنی
درک دنیای طرف مقابل
یکــی از پدید ههــای زیبــا و تحســینبرانگیز ایرانیــان باســتان،
فرهنــگ همیــاری و همدلــی اســت .ایــن ارزش واالی انســانی را
امروزه نیز در جای جای ســنتهای ایرانیان مشاهده میکنیم و
البته به آن میبالیم و ســخت مفتخریم .چرایی این تأســی همه
جانبــه ،بــه مراتب نورانی همدلــی از دامان اعتقــادات یکتاگرایانه
ایرانیان بر میخیزد .مردم حقیقتجوی حقمداری که در سراسر
تاریخ چندهزار ساله خویش هرگز سر به پای هیچ بت و بتگری
فرود نیاورند .فرهنگ سنتی ایران پیوسته همه اجزای عالم را در
کلیتی شــریف با یکدیگر میبیند؛ بدین روســت کــه در قاموس
این فرهنگ ساده اما شکوهمند ،هیچ نشان و نیتی از دورویی
و دوگانهگرایی نمیبینیم .همه چیز در اوج تناسب با هم به سر
میبرد و اگر بیتناسبی – گاه – وجود دارد از نگاه ناساز ماست.
در ســنت همیاری ایرانیان ،همیاری در اموری توجیهپذیر اســت
که تبعات و ثمرات آن عاید همگان شود،در نوشتههای پهلوی
نیز بارها به واژه «کرپک مزد» که مزد نیکوکاری در راه خداوند بوده
باشد ،اشاره شده است و پیداست که چنین مزد و پاداشی برای
آنــان اســت که یاوری بــه نیاز عموم میرســانند .در بخش چهارم
«نیکاتوم نسک» یکی دیگر از بخشهای گمشده اوستا ،به نوع
ارزشــمند دیگری از همیاری و همدلــی برمیخوریم و آن همیاری
مردمان اســت بــرای جداکردن دو کس که با هم بر ســر جنگند.
بنابــر آن نســک ،کس یا کســان که بینــد ،دو کس بــا یکدیگر به
جنــگ آویختهاند ،اگر بــرای جدا کردن آنان پیش نیایند ،گناهکار
به شمار میآیند و دادگاه درباره آنان داوری میکند.
در حالــی کــه همهی ما به ســادگی واژههای همدلی و همدردی را
بهکار میبریم و معتقدیم که معنا و مفهوم آنها برایمان واضح
اســت ،در میــان محققــان و متخصصــان ایــن حــوزه ،اتفــاق نظر
چندانی بر روی معنای این واژهها وجود ندارد.
همدلی به معنای درک دنیای شخصی طرف مقابل؛
انگار که دنیای خودتان است.
و البته قید انگار مهم است و نباید از بین برود.
ـردرگمی درمانجو؛
همدلــی یعنی حس کردن خشــم ،ترس و سـ
ِ
چنانکه انگار حس خودتان بوده؛
نکــه خشــمگین شــده ،بترســید ،یــا اینکه
بــدون ای 
سردرگم شوید.
ً
ما معموال به خوبی با احساســات و هیجانات
خــود هم کــوک شــده ایم .امــا همدلــی به ما
ایــن امکان را مــی دهد که بــه اصطالح( پای
خود را در کفــش دیگران بگذاریم) همدلی
کمــک می کند که هیجاناتی که دیگر افراد
احساس می کنند را درک کنیم.
ـدن دردهــای
بــرای بســیاری از مــا ،دیـ ِ
شــخصی دیگــر و پاســخ دادن
بــه آن بــا بــی تفاوتــی

ً
یا حتی با خصومت آشــکار به نظر کامال غیرقابل درک اســت .اما
این حقیقت که برخی از مردم به همین شیوه واکنش نشان می
دهند ،به روشــنی نشــان می دهد که همدلی یک واکنش جهان
کشیدن دیگران نیست.
شمول و عمومی نسبت به رنج
ِ
پس چرا ما احساس همدلی می کنیم؟
چرا اهمیت دارد؟ و همدلی چه تاثیری بر روی رفتار ما می گذارد؟
همدلیچیست؟
همدلــی یعنی توانایــی درک تجربة دیگران از نظــر هیجانی .یعنی
خودتان را به جای شــخص دیگر بگذارید و همان احساســاتی را
پیدا کنید که او دارد.
ـاح همدلــی ابتــدا در ســال  1909توســط روانشناســی به نام
اصطـ ِ
ادوارد بی تیچنر معرفی شد؛ این اصطالح ترجمه یک کلمه آلمانی
به معنی احساس وارد شدن است.

دیدندردهایشخصی
برایبسیاریاز ما،
ِ
دیگر وپاسخدادنبه آنبابیتفاوتی
یاحتیباخصومت آشکار بهنظر کامًال
غیرقابلدرکاست.امااینحقیقتکه
برخیاز مردمبههمینشیوهواکنشنشان
میدهند،بهروشنینشانمیدهدکه
همدلییکواکنشجهانشمولوعمومی
کشیدندیگراننیست
نسبتبهرنج
ِ

بنابرایــن ،تفــاوت همــدردی و همدلــی
دقیقا چیســت؟ همــدردی یعنی یــک ارتباط
منفعالنه ،درحالیکه همدلی به معنای تالشی
فعاالنه تر برای درک یک شخص دیگر.
طبق گفتة متخصصان مختلف ،همدلی اینگونه
تعریف می شود:
“ . . .واکنــش هیجانــی یــک فــرد مشــاهده گــر ،زیــرا او
آنچــه شــخص دیگر تجربــه می کند یا قرار اســت تجربــه کند را
میفهمد ».ازرا استاتلند1969 ،
“ . . .تالشی از طرف یک شخص خودآگاه برای درک تجارب مثبت
منقی شــخصی دیگر بدون قضاوت کردن آن ».الورن ویســپ،
و ِ
1986
“ . . .یک پاســخ عاطفی که بیشــتر متناســب با شــرایط شــخصی
دیگر اســت تا شــرایط مربوط به خود شــخص ».مارتین هافمن،
1987
چرا همدلی مهم است؟
بی شــک انســان هــا قادرنــد کــه رفتارهــای خودخواهانــه و حتی
بیرحمانه داشته باشند .یک نگاه سریع به روزنامه ها به سرعت
انواع رفتارهای خودخواهانه ،بی رحمانه و شنیع را برایمان آشکار
می کند .در آنصورت ســوال این اســت که چرا تمام ما همیشــه
این رفتارهای خودخواهانه را انجام نمی دهیم؟ چه چیزی باعث
درد شخص دیگر را احساس کرده و با مهربانی به او
می شود ما ِ
پاسخ دهیم؟
نظریــه هــای متعددی بــرای تبییــن و توضیح همدلی پیشــنهاد
شــده انــد .اولیــن کاوش ها دربــاره ایــن موضوع بــر روی مفهوم
همدردی متمرکز بودند .فیلسوفی با نام آدام اسمیت پیشنهاد
کــرد کــه همــدردی به ما کمــک می کنــد چیزهایــی را تجربه کنیم
که ممکن اســت بــدون همدردی هرگــز قادر به احســاس آنها
نباشیم.
روانشناســی به نام هربرت اسپنســر پیشــنهاد کرد که همدردی
عملکردی انطباقی دارد و به بقای گونه ها کمک می کند.
رویکردهــای جدیدتــر بــر روی فرایندهــای شــناختی و عصــب
شــناختی تمرکــز داشــته انــد کــه در ورای همدلــی قــرار دارنــد.
پژوهشــگران یافتــه اند که مناطق مختلف مغز ،نقشــی مهم در
همدلی ایفا می کنند ،ازجمله قشــر کمربندی قدامی و انســوالی
قدامی.
همدلی به رفتارهای یاری رســانی منجر می شــود ،کــه برای روابط
اجتماعــی مفیــد هســتند .مــا مخلوقاتــی اجتماعــی هســتیم.
چیزهایــی کــه بــه روابــط مــا بــا دیگــران کمــک مــی کننــد ،بــه نفع
خودمــان نیز هســتند .وقتی مردم همدلــی را تجربه می کنند ،به
احتمــال بیشــتری رفتارهای جامعه پســندانه از خود نشــان می
دهد که به نفع دیگر مردم هستند.
صفاتی مانند بشردوســتی و شجاعت نیز با احساسات همدلی
با دیگران ارتباط دارند.
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بسیاری
از ما گاهی احســاس تنهایی
میکنیم و این احساسات زودگذر ،آسیب
چندانی به سالمت روانی ما نمیرساند؛ ولی هرچه
همهگیری ویروس کرونا طوالنیتر شــود ،این احساســات
نیز طوالنیتر خواهند شد .تنهایی طوالنیمدت موجب افزایش
خطر بعضی از مشکالت سالمت روانی مانند افسردگی ،اضطراب و
اســترس میشــود .کنترل اثر تنهایی طوالنیمدت روی ســامت روانی
میتوانــد کار بســیار دشــواری باشــد .تنهایــی آنقدر برای ســامتی مضر
اســت که بهاندازه مصرف  ۱۵نخ ســیگار در روز ،امید به زندگی را کاهش
میدهــد .تنهایــی سیســتم ایمنی بــدن را هم ضعیف میکنــد و خطر
زوال عقــل و بیمــاری های قلبی را افزایش میدهد .حتی موجب
مهــای ما دیرتــر بهبــود پیدا کننــد و به
میشــود کــه زخ 
توانایــی مــا برای بهبودی از ســرطان آســیب
چه
میرساند.
کارهاییرامیتوانبرای
جلوگیریاز احساستنهاییدر دوران
کروناانجامداد؟
دولت ،وزارت بهداشت و کادر درمانی به ما توصیه میکنند
که در خانه بمانیم و فقط برای تهیه مواد خوراکی ،مراجعه
به مراکز درمانی یا کارهای ضروری از خانه بیرون برویم ۲ ،متر از
دیگران فاصله بگیریم و بهمحض رسیدن به خانه دستان خود را
روشهای
بشوییم .این یعنی باید نحوه برقراری ارتباط با دیگران را تغییر
سپر یکردنزمانبایکدیگر را
دهیم و برای درارتباط بودن در طول این همهگیری ،راههای
بررسیکنید
جدیدی را پیدا کنیم .برای پیشگیری از احساس
اگر میتوانید ،با دوستان و اعضای خانوادهتان
تنهایی در دوران کرونا میتوانید کارهای زیر را
دیدار کنید؛ البته حتما وقتی بیرون از خانه هستید،
انجام دهید:
قواعد فاصلهگذاری اجتماعی را رعایت کنید .قدمزدن در
احساسات
پارک روش خوبی است ،زیرا سپریکردن زمان در طبیعت
بگذارید،
میان
خودرابادیگراندر
برای بهبود سالمتی شما مفید است.اگر در خانه بمانید،
نکنید
مقایسه
ولی
بازهم میتوانید با دیگران وقت بگذرانید .بسیاری از افراد
به
دیگران
با
خود
احساسات
گذاشتن
توانایی بهاشتراک
کارهایی را بهصورت آنالین با یکدیگر انجام میدهند،
آشنا
صدایی
شنیدن
و
کند
ی
م
کمک
تنهایی
کاهش احساس
کارهایی مانند تماشای فیلم ،بازیکردن یا
انزوا
احساس
کمتر
که
شود
ی
م
موجب
صمیمی
یا دیدن چهرهای
شامخوردن با یکدیگر.
اجتماعیتر
کنیم.درمیانگذاشتن احساس تنهایی خود با کسی که به او اطمینان
شویدومرتببادیگراندر تماس
داریم ،میتواند مفید باشد .اگر ابتدا مدتی باهم گفتوگو کنیم و احساس
باشید
آرامش پیدا کنیم ،درمیانگذاشتن احساس تنهاییمان با او آسانتر
داشتن برنامهای منظم برای صحبتکردن و تماس با دیگران
خواهد بود.به یاد داشته باشید که بسیاری از افراد فقط اتفاقهای
و افزایش روابط اجتماعی راه خوبی است ،زیرا موجب میشود که وقتی
خوب زندگی خود را در شبکههای اجتماعی به اشتراک میگذارند.
احساس تنهایی میکنید ،راحتتر بتوانید با دیگران صحبت کنید و در ارتباط
بنابراین خودتان را با هیچکس مقایسه نکنید ،زیرا این کار
باشید .اکنون باید بیش از هر زمان دیگری شبکه های اجتماعی قوی را که مانند
احساس تنهایی شما را بیشتر میکند .بهعالوه ما
سپری در برابر آسیبهای سالمت روانی عمل میکنند ،حفظ کنید .میتوانید در
هرگز نمیتوانیم از آنچه برای فرد دیگری اتفاق
شبکههای اجتماعی برای دوستان یا همکاران قدیمیتان پیام بفرستید یا برای کسی
افتاده است ،مطمئن باشیم.
که مدتی است با او صحبت نکردهاید ،پیامک ارسال کنید .اگر ترجیح میدهید که
کارهاییرا
همزمان با چند نفر صحبت کنید ،گروهی را مثال در واتساپ یا تلگرام راهاندازی کنید.
بهیک
برید
ی
م
لذت
انجامدهیدکهاز آنها
حفظ ارتباط با دیگران از طریق تماسهای ویدئویی ،واتساپ یا صرفا تماسهای
شوید
ملحق
انجمنآنالین
ُپرکردن زمان خود با انجام کارهای موردعالقه
تلفنی منظم ،بسیار مهم است .تاجایممکن کارهایی را که بهطورمرتب انجام
اگر با احساس تنهایی در دوران کرونا یا
میتواند مانع از تمرکز روی احساس تنهایی شود .اگر
میدادهاید ،ادامه دهید .برای نمونه ،اگر با دوستان خود در یکی از شبهای
سایر مشکالت سالمت روانی مواجه شدهاید،
مختلف
میتوانید بیرون بروید .رفتن به پارک و انجام ورزشهای
هفته بازی میکردهاید ،سعی کنید این کار را در برنامه کارهایتان حفظ
فراموش نکنید که فقط شما با این مشکل مواجه
با دیگران میتواند مفید باشد .البته وقتی بیرون از منزل هستید حتما
کنید و در تماسی ویدئویی این بازیها را باهم انجام دهید،
نیستید .برای صحبتکردن درمورد احساس خود با
مانید،
باید دستورات فاصلهگذاری اجتماعی را رعایت کنید .اگر در خانه می
یا در یکی از بازیهای آنالین شرکت کنید و
دیگران به یک انجمن یا گروه حمایتی آنالین بپیوندید.
گوشدادن به نمایشهای رادیویی سرگرمکننده یا پادکست راه خوبی برای
بهصورت تیمی بازی کنید.
خطوط تلفن حمایتی و گروههای پشتیبانی فراوانی
مشغولکردن ذهن و دوری از احساس تنهایی است .همچنین میتوانید به
نیز وجود دارند که مشاورههای تخصصی ارائه
کتابهای صوتی گوش دهید و برای صحبتکردن درمورد کتابی که گوش کردهاید
میدهند و طیفی از مشکالت سالمت
با دیگران ،به باشگاه کتابخوانی آنالین ملحق شوید .کنسرتهای آنالین فراوانی
برای
روانی را پوشش میدهند.
نیز برگزار میشوند که با تماشای آنها میتوانید اوقات خود را پر کنید و لذت
کمکبهدیگرانداوطلب
ببرید .ورزش روحیهتان را بهتر میکند و به شما کمک کند که ذهنتان
شوید
را از مشکالت دور کنید .پس اگر میتوانید ،پیاده روی یا دوچرخه
یکی از راههای سرگرمکردن خود ،کمککردن
سواری کنید ،یا در فضای باز بدوید یا ورزش در داخل خانه
به دیگران است .کمککردن به دیگران سالمت
را به بخشی از برنامههای روزمرهتان تبدیل
روانی شما را نیز بهبود میدهد .در دوران شیوع
کنید.
ویروس کرونا میتوانید از خانه یا در محلهتان

با احساس تنهایی

در دوران کرونا چه کنیم؟

داوطلبانه کمک کنید .ولی اگر از خانه بیرون
میروید ،حتما دستورات بهداشتی را
رعایت کنید.
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گفت و گو با محمد رسول پور
سر پرست ناوگان عملیات تینکست

دوست دارم مثل رابین هود
دستگیر فقرا شوم
محمد رسولپور  25ساله و ساکن تهران است .دو خواهر و دو برادر دارد.
روانشناسی خواند ه و اآلن سرپرست ناوگان عملیات در تینکست
است .از وقتی که کرونا وارد کشور شده کار او و همکارانش روز به روز
اوج گرفته است .چالشهای زیادی هم داشته .کارشان توزیع کردن
مرسولهها است .از وقتی کرونا شروع شد آنها شبانهروز کار کردهاند.
اوایل حتی یک هفته میشد که مثل پرستارها به خانه نمیرفتند.
وقتی محدودیتها اعالم شد باز حجم کارشان بیشتر شد.
باقی ماجراها را از زبان خودش بخوانید.
شما سربازی هم رفتهاید؟
بله.

کار این روزهایتان شما چقدر شبیه سربازی است؟
ســربازی یک کار اجباری اســت و با کاری که با اختیار انتخاب
کردهایــد فــرق میکند .در ســربازی مجبور هســتیم دو ســال
ً
خدمت کنیم .اتفاقا خدمت ســربازی من جزو بهترین
اتفاقهای زندگیام بود و درسهای زیادی از آن
دوران گرفتــم ولی اینجــا چالشهایی دارد که
من با جان و دل آنها را انجام میدهم.
شما جزو معدود افرادی هستید
که سربازی را دوست داشتهاید...
مــن جــزو معــدود افــرادی هســتم
نهــا را متحول
که ســربازی زندگی آ 
کرده اســت 18 .ســالگی به سربازی
رفتم و در فرماندهی مهندسی نزاجا
خدمت کردم.
تجربه آنجا چطور بود؟
ی این بود که همــه کارهای
مــن آنجا منشــی بودم .کار منش ـ 
اداری فرمانــده را انجــام بدهد .من از ســن هفت ســالگی کار
کــردم .پــدرم بیمار شــد و من کم کم شــروع به کار کــردم و در
یکــردم .ایــن تجربه شــیرینی برای
کنــار درس خواندنــم کار م 
من بود .یک مثال است که میگوید ما هر چقدر با مسائل
روزمــره خودمان روبرو میشــویم به همان نســبت زودتر
تبدیل به اعضای سازنده اجتماع خودمان میشویم .این
مواجــه زودهنــگام و روبرو شــدن با مشــکالت و مســائل
روزمــرهی زندگــی رشــد زیــادی در من بــه وجــود آورد.
ســربازی به من نظــم ،ترتیب و احترام بیشــتری
یاد داد.
در آن دوران تنبیه نشدید؟
بچه شلوغی بودم ولی همیشه از تنبیه
شدن در میرفتم .کمی احساس زرنگی
یکــردم .مدل مــن اینطور اســت که
م
دوســت نــدارم کاری انجــام بدهــم کــه
کســی مــن را بازخواســت کنــد .خــودم را
در فشــار و ســختیها قرار میدهــم که قرار
نباشــد جلــوی کســی جــواب پــس بدهــم .از
وقتــی که پدرم را از دســت دادم کســی از من گله
نداشــته اســت .ســعی میکنم کاری کــه به من
میسپارند را به نحو احسن انجام بدهم.

اولیــن کاری کــه انجام دادید و بابــت آن پول گرفتید چه
کاری بود؟
پادوی یک کفش فروشی بودم که بابت یک هفته کار دو هزار
تومان پول میگرفتم .من پرندهها را خیلی دوست داشتم و
یک روز یکی از پرندههای ما به خانه همسای ه روبرویی رفت.
مــن بــرای پس گرفتــن پرنده بــه در خانه همســایهمان رفتم
کــه آنجــا یــک نفر به مــن گفت تــو چقــدر بچه زرنگی هســتی
میآیی پیش ما کار کنی؟ گفتم من کاری از دستم برنمیآید.
ً
گفت اشکال ندارد .بیا اینجا ما کمکت میکنیم .مثال به من
میگفتند این کفش را به فالن جا ببر.
با آن پولی که گرفتید چهکار کردید؟
آن دو هــزار تومــان را بــه مادرم دادم .از همان بچگی دوســت
نداشــتم بچه ننــه باشــم .اول ابتدایی که بــودم همه بچهها
با مادرشــان به مدرســه میآمدند ولی من وسط راه به مادرم
گفتم دیگر با من نیا .زمانی که مهد کودک بودم هم دوست
نداشتم کسی دنبال من بیاید.
تصورتان از بچه ننه بودن چه بود؟
تصورم این بود که نگویند اگر مادرش نباشد نمیتواند کاری
انجام بدهد.
به نظر خودتان به اندازه کافی بچگی کردهاید؟
آن طــور کــه بایــد و شــاید بچگــی نکــردهام ولی پشــیمان هم
نیستم.
بزرگترین حسرت بچگیتان چیست؟
چنــد وقــت پیــش یــک مطلبــی در اینســتاگرام خوانــدم کــه
گفتــه بــود کدا میــک از ایــن گزین ههــا را انتخــاب میکنیــد .در
بین گزینهها ،مورد برگشــتن به  10ســال قبل ،اصالح کارهای
اشتباه گذشته یا به دست آوردن یک عدد بزرگی پول وجود
داشــت .در زندگی من مســائل آنقدر خوب پشــت ســر هم
قــرار گرفته که شــاید در آن لحظه برایم دردنــاک بوده و اذیت
شــدهام ولــی بعدهــا فهمیــدهام کــه چقــدر به جــا بــوده و آن
اتفــاق باید در زندگی من میافتاده اســت .به جرأت میگویم
هیــچ اتفاقــی در زندگــی من نیفتــاده که بگویــم ای کاش این
اتفــاق در زندگــی مــن نمیافتــاد و من برمیگشــتم و آن کار را
یکــردم .من تــا جایــی کــه ازم برمیآمده بــه خانواده
اصــاح م 
کمــک کــردهام .نهایت خدمــت را به پدرم کــردم .پدر من یک
کارگــر ســاده بــود کــه در ســازمان آب کار میکرد ولی ســرطان
گرفــت و از کارش بیرون آمد .با خودم گفتم محمد این همه
ســال پدرت زحمت کشــیده و حاال نوبت توست .بسیار زود
توانســتم بــه خــودم بقبوالنــم که تــو میتوانی یک عضــوی از
خانــواده و جامعــه باشــی که روی تو حســاب کننــد .برای من
اهمیــت دارد کــه بــا وجــود مــن دیگــران احســاس امنیــت و
آرامش کنند.
بچه چندم خانواده هستید؟
بچه آخر.
معمــوًال بچههــای آخــر لــوس و به قــول شــما بچه ننه
میشوند .شما به خاطر بیماری پدرتان متفاوت بودید؟
من همیشــه دوست داشتم متفاوت باشم .اگر آخر هستم
اول باشــم .اگر کم هســتم ،زیاد باشــم و اگر کوچک هســتم
بــزرگ باشــم .خواهــر و بــرادر مــن تحصیــل میکردنــد و مــن
نهــا را خــودم تأمیــن کنم.
دوســت داشــتم خــرج تحصیــل آ 
البتــه خودم هم تحصیل میکردم .زمانی که ســرباز بودم هم
یکــردم .دوســت داشــتم بیشــتر حمایت کنم تــا اینکه
کار م 
حمایت شوم.
اهل کارتون دیدن بودید؟
ً
نه .اصال وقت نداشتم.
هیچ قهرمانی نبود که دوست داشته باشید وقتی بزرگ
میشوید شبیه او شوید؟
شــخصیت کارتونی خاصی مدنظرم نبوده ولی از بچگی وقتی
توانستم تشخیص بدهم ،دوست داشتم به دیگران کمک
ً
کنم و یک کســی باشــم که حامی دیگران و مخصوصا افرادی

یشــان مشــکل دارنــد .دوســت دارم آدمی
اســت که در زندگ 
مثــل جهــان پهلــوان تختــی دســتگیر فقــرا شــوم تا بــه افراد
مشــکلدار جامعه کمــک کنم مثل رابینهود .من دوســت
ندارم ســختیهایی که خودم کشیدم را دیگران هم بکشند.
ایــن بزرگتریــن آرزوی من اســت که بتوانم به دیگــران آنقدر
کمک کنم که هیچکس مشکل نداشته باشد .امروز از تمام
مشــکالت زندگیام راضی هســتم و دوست دارم تالش کنم.
ما از شعار به شعور میرسیم ولی موقعی که شعار میدهیم
ی کــردن آن ســخت اســت .همیشــه ســعی کــردهام کــه
عمل ـ 
از یــک لبخنــد کوچک شــروع کنم .شــما از هر آنچــه که دارید
میتوانیــد بــه دیگــران ببخشــید .مــن در زندگ ـیام از اینکــه
بخشــیدم هیچوقــت ناراضــی نبــودم .ایــن بزرگتریــن تضــاد
زندگی من بوده که هر چه از زندگی من رفته ،غنیتر شــدهام.
هر چیزی که بخشــیدهام به یک تناسب زیادی به زندگی من
برگشته است.
چرا روانشناسی خواندید؟
بــه خاطــر اینکــه آد مهــا و جامعــه را بشناســم .مــن در زندگی
تالش کردم و به چیزهای مادی زیادی رسیدم ولی هر کدام از
این چیزهایی که به آنها رســیدم فقط در یک بخشی به من
کمــک کــرد .در واقع شــاید فقــط در یک بخشــی از زندگی من
جذابیت داشــتند .فکر میکردم ماشــین میتوانــد در زندگی
من تکمیلکننده باشــد ولی وقتی ماشین خریدم ،فقط یک
زمــان کوتاه توانســت فکر من را آرام کنــد .من با خودم گفتم
کــه بهعنــوان یک انســان ،هیچ چیــزی در این زندگــی برای تو
کافی نیست .هیچکس از خانه شمال شهر ،ماشین آخرین
سیســتم ،پول زیاد و دوســت دختر خوشگل بدش نمیآید
ولی من دوســت داشتم دوستان ،آشــنایان و اطرافیانم هم
ایــن چیزهــا را داشــته باشــند .دوســت دارم هر اتفــاق خوبی
کــه بــرای من میافتد بــرای دیگــران هم بیفتد .دوســت دارم
همه با هم برنده شویم .برای من این "ما" بودن لذتبخش
ً
اســت .اهل گشــت و گذار هستم ولی معموال دوست ندارم
خودم تنهایی به رستوران بروم.
اوقاتی دارید که با خودتان خلوت کنید؟
ً
اصــوال وقــت مــن پــر اســت ولــی اگــر تنهــا باشــم خیلــی فکر
میکنم.
اگر یک هفته تنها در خانه قرنطینه باشید ،آن یک هفته
چطور میگذرد؟
خوب میگذرد .ســعی میکنم به مســائل زندگیام فکر کنم.
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بــه اینکه چه کارهای اشــتباهی انجــام دادم تا آنهــا را اصالح
کنــم .با خودم فکــر میکنم چه تجربیاتی در زندگی به دســت
آوردهام .مــن ســعی میکنم از هــر اتفاق خوب یا بــدزندگیام
یــک چیــزی در بیــاورم .مــا داریــم زندگــی میکنیــم کــه بــه یک
یو
معنایــی برســیم .مــن زیــاد فکــر میکنم .بــه شــرایط زندگ 
اتفاقهایی که تجربه کردهام.
میخواهم بدانم با خودتان خوب هســتید و میتوانید
با خودتان وقت بگذرانید؟
مــن خیلی خودم را دوســت دارم .حالم بــا خودم خیلی خوب
اســت .هر چقدر شــرایط روزمره بدتر میشــود حال من بهتر
میشود .در زندگی خیلی به این مسئله فکر کردم که جمعی
بدویدنــد و بــه مقصــد نرســیدند ،اما جمعی بنشســتند و به
مقصــود رســیدند .بســیاری از اتفــاق هــای خــوب زندگی من
و خریدهایــی کــه داشــتم در دالر گــران بوده اســت .در کل با
خودم خیلی دوست هستم و خودم را خیلی دوست دارم.
تا به حال برای خودتان هدیه خریدهاید؟
زیاد برای خودم هدیه میخرم .خیلی به خودم جایزه میدهم.
در همه شرایط به خودم رسیدگی میکنم.
جذابترین هدیهای که برای خودتان خریدید چه چیزی
بوده است؟
یــک موتور  RSزردرنگ داشــتم که خیلی دوســتش داشــتم.
وقتــی آن موتــور را خریــدم در یــک شــرایطی بــودم کــه خیلــی
خوشحال شدم.
رنگ مورد عالقهتان چه رنگی است؟
سفید.
اگر قرار باشــد در یک جزیرهای حبس شــوید و فقط یک
وسیله یا شخص را بتوانید با خودتان ببرید ،چیست؟
اگر قرار باشد یک نفر را ببرم ،یک دوستی به نام حاج احسان
دارم که او را با خودم میبرم.
اگر حاج احسان با شما نیاید چهکار میکنید؟
حــاج احســان میآیــد .حــاج احســان آدم عجیبــی اســت .او
تأثیرگذارتریــن شــخص در زندگــی مــن اســت .بــه شــدت
در زندگــی بــه مــن کمــک کــرده و همیشــه نفــر اول غمهــا و
مشکالتم است.
با همدیگر همسن هستید؟
حاج احسان  15سال از من بزرگتر است.
غیر از کار ،تفریح یا سرگرمی دیگری دارید؟
دوست دارم به افراد آسیبدیده جامعه و بهخصوص بخش
معتادان جامعه کمک کنم .دوست دارم تفریحم این باشد.
چرا؟
من در محله جنوب شــهر بزرگ شــدهام .در خیابان عباســی
بــه دنیــا آمدم و حدود  20ســال در  16متری امیری آذری زندگی
کردیــم و اآلن در یافــت آباد هســتیم .زندگی کــردن در جنوب
شــهر مسائل زیادی دارد .اعتیاد در جنوب شهر پر رنگ و پر
نقش است .یک فرد معتاد میتواند برای چندین نفر اتفاق
بد ایجاد کند و عذابآور باشد.
چیزی به اسم تفریح در زندگیتان نیست؟
مسافرت رفتن و ورزش کردن را دوست دارم.
چه ورزشی؟
چنــد ســالی بوکــس کار کــردم و مــدت کوتاهــی هــم پــرورش
اندام .من به وقتش مسافرت یا کافه هم با دوستانم میروم
ولی آن قســمت کمک کردن را بیشــتر دوســت دارم .آخرین
باری که مسافرت رفتم سال گذشته بود که به شمال رفتم.
اآلن هم بال بال میزنم که دوباره به سفر بروم.
در پایان اگر موضوعی باقی مانده است بفرمایید.
دوســت دارم دربــاره انســانها بگویــم .چقــدر زیبــا م یشــد که
انسانها همدیگر را دوست داشته باشند و به همدیگر کمک
کنند .فار غ از جنس مذهب ،سن ،نژاد ،جنسیت و تحصیالت
همدیگر را دوســت داشته باشند .دوست دارم جامعه آنقدر
رشد پیدا کند که با همه به یک نحو برخورد کنیم.

F A M I L Y

G R E A T

O U R

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

نامه های عاشقانه
در جنگ جهانی دوم
دو جــوان کنجــکاو موفــق شــدند رمــز و راز نامههایــی عاشــقانه
و قدیمــی را شکســته و از اســرار ایــن نام ههــا پرده بــرداری کنند.
نامههایــی کــه به ســالها پیش یعنــی دوران جنــگ جهانی دوم
مرتبط میشدند .عنوان این مجموعه ،نامههای عاشقانه جنگ
جهانی دوم گذاشته شده بود .نامههایی که توسط دو جوان اهل
نیوجرسی در سالهای  ۱۹۴۴تا  ۱۹۴۶نوشته شده بود و  ۷۵سال
بعد در یک فروشــگاه دســت دوم فروشی در شرق تنسی یافت
شد.
همه چیز از زمانی شــروع شــد که دو دوســت در راه بازگشــت به
خانه از یک ســفر آخر هفته کوهســتانی به یک مغازه رســیدند و
تصمیم گرفتند این نامههای عاشــقانه ،که از ســال  ۱۹۴۴تا ۱۹۴۶
نوشــته شــده بــود را بررســی کننــد .اما ایــن نامهها آنقــدر جذاب
بودنــد کــه دو دوســت ســاعتها در آنجــا ماندنــد و نام ههــا را
خواندند ،بدون این که متوجه گذشت زمان شوند.
گرانت ۲۴ ،ساله که یکی از این دو دوست است در این خصوص
میگوید« :ما آنجا نشســته بودیم و حس میکردیــم در زمان گم
شــده ایــم « .وولــک و گرانت هــر  ۲۱نامــه را در ازای پرداخت  ۴دالر
خریــداری کردنــد و بــرای ادامــه خوانــدن داســتان عشــق الیاس
مکسول و ایلین موری به ماشین میروند.
ایــن نام ههــا روایتگــر عالقه الیــاس  ۱۸ســاله در هاوایــی و ایلین
۱۹ســاله در زادگاه خــود در بلــک وود فیالدلفیا بــود .این نامه ،پر
از تصاویری از زندگی در جنگ و جبهه بود ،و دو نویســنده جوان
نامه به وضوح عشق زیادی نسبت به یکدیگر داشتند .اما پایان
این رابطه عاشــقانه مبهم بود؛ بنابراین وولک و گرانت چنان در
زندگی ایلین و الیاس غرق شده بودند که تصمیم گرفتند بدانند
چه اتفاقی افتاده است .آیا آنها با هم ازدواج کردند و با خوشحال
و خوشــبخت بودنــد؟ آیــا الیاس در جنگ کشــته شــد؟ گرانت و
ولک نمیتوانند آن را از ذهن خود خارج کنند.
ســرانجام آنها برای یافتن این زوج به یک وب ســایت پیشــینه
نهــا باالخــره فهمیدند که ایــن زوج
خانوادگــی مراجعــه کردنــد .آ 
ً
واقعا ازدواج کرده و چهار فرزند دارند.

آیا نقاط قوت شما
واقعًا نقاط قوت هستند؟
در زمان جنگ دوم جهانی در روسیه ایدهای به ذهن فرماندهان
کهــای آلمانی رســیده بــود به این
روســی بــرای نابود کــردن تان 
شــکل کــه بــه بــدن س ـگهای آمــوزش دیــده مــواد منفجــره
میبســتند که زیر تانکهای آلمانی بروند و در زمان قرار گرفتن
سگ زیر تانک چاشنی عمل کرده و تانک منفجر شود .در ظاهر
امر ایده خیلی خوب و عالی به نظر میرسید اما در میدان واقعی
جنگ ،سگها به جای تانکهای آلمانی به زیر تانکهای روسی
رفتند و آنها را منفجر کردند!
فکــر مــی کنید چــرا؟ به ایــن دلیل که تانــک های آلمانــی بنزینی
شده بودند ولی تانکهای روسی گازوئیلی بودند و سگها هم
بــا تانک های روســی گازوئیلــی آموزش دیده بودنــد .نقطه قوت
سگها حس شامه آنها بود به همین دلیل آنها طبق آموزشی
که دیده بودند تانکهای گازوئیلی روسی را هدف قرار میدادند.

ݢ ݢآسمانآبی ،زندگیرنگی

این روزها معلم ها به رغم تعطیلی اغلب مشاغل بیش تر از قبل کار می کنند و عالوه بر تدریس آنالین
باید برای یادگرفتن شیوه های جدید آموزش و کسب مهارت های دیجیتال تالش بی وقفه داشته
باشند .آموزش آنالین باعث شده امسال بچه ها در خانه بمانند و از هوای آلوده و پرخطر زمستان در
امان باشند .امسال ترافیک ویژه سال تحصیلی را هم نداریم؛ پس زنده باد آموزش آنالین ،زنده باد
معلم های متعهد و دوست داشتنی که حتا هوای زمین را هم دارند.

سیام آذر به همت
همکاران واحد اداری
یلدا جشن گرفته شد.
به رسم همیشگی یلدا
بین کارکنان محدودی
که از بخش های مختلف
حضور داشتند فال
حافظ پخش شد و با
آجیل ،هندوانه و دیگر
تنقالتیلداییپذیرایی
شدند .تولد خانم پریا
ابراهیمیان هم با این
مراسم به دلیل هم زمانی
با یلدا جشن گرفته شد.
برای ایشان بهترین ها را
آرزو داریم و زادروزشان را
تبریکمیگوییم.

