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چراعاشق   یکنفر خاصمیشویم
چــه چیــزی باعــث میشــود مــا از بیــن  8میلیــارد انســانی کــه
روی کــره زمیــن زندگــی میکننــد عاشــق فــرد خاصــی شــویم
و چــه چیــزی باعــث اســتمرار رابطــه عاشــقانه میشــود؟
فهمیدهانــد کــه مــکان خــاص ،زمــان درســت ،امــکان ارتبــاط
و نزدیکــی ،پیشــینه اقتصــادی و تربیتــی ،شــباهت ضریــب
هوشــی ،شــباهت زیبایــی ظاهــری ،مشــابهت وضعیــت
تحصیلــی ،ارزشهــای مذهبــی و اجتماعــی مشــابه ،اهــداف
مرتبــط بــه بقــای نســل ،مســائل اقتصــادی و اجتماعــی
مشــابه و تجربیــات یکســان دوران زندگــی در اینکــه عاشــق
چهکســی شــویم تأثیــر دارنــد.
یکــی از فاکتورهایــی کــه انســان بــرای انتخابهایــش دارد ایــن
اســت کــه چقــدر فــرد مقابــل بــا مــن انطبــاق دارد و حتــی تــا
ایــن حــد کــه چقــدر اختاللهایــی کــه مــن دارم را او هــم دارد
و چقــدر اختاللهــا و عــدم درکشــدگیهایی کــه مــن دارم در
فــرد مقابــل هــم هســت .بــه قــول دکتــر بابایـیزاده ،میگوینــد
"ازدواج اختاللهــا" .دو نفــر چــون اختاللهایــی کــه دارنــد
خیلــی شــبیه همدیگــر اســت بــا هــم ازدواج میکننــد ،چــرا؟
چــون دوســت داشــتن یعنــی درک کــردن .یعنــی مــن بتوانــم
تــو را درک کنــم و بالعکــس؛ بتوانــم درک شــوم.
آدمهــا وقتــی چیــزی را شــبیه همدیگــر دارنــد بهتــر میتواننــد
همدیگــر را درک کننــد .بــه همیــن خاطــر ایــن کش ـشها بیــن
آنهــا بــه وجــود میآیــد .هــر چقــدر افــراد بتواننــد چیزهــای
بیشــتری از طــرف مقابــل را درک کننــد دوســت داشتنشــان
جدیتــر میشــود .حــاال بحــث ســر ایــن اســت کــه چــه
دوستداشــتنی پایــدار اســت؟ آیــا فقــط بــا مســائل ،اختــال
و دردهــای مشــترک میتوانیــم بــه دوســت داشــتن پایــدار
برســیم؟ طبیعتــا نــه .اگــر قــرار بــود اینطــور باشــد همــه
زندگیهــا بایــد خــوب میشــد ،چــون انســانها بــه طــور
غریــزی و طبیعــی افــرادی کــه بــه آنهــا شــباهت دارنــد را
انتخــاب میکننــد.
دوســت داشــتن بــه یــک اعتبــار نوعــی پوشــش دادن اســت.
افــراد بــه میزانــی کــه بتواننــد بیشــتر خألهــای طــرف مقابــل را
پــر کننــد و اختاللهایــی کــه او دارد را برطــرف کننــد ،امنیــت و
دوســتی بیشــتری تولیــد میکننــد .وقتــی دو نفــر بــا یــک مــدل
از اختــال شــخصیتی وارد زندگــی میشــوند ،خــب اولــش
واقعــا بــا دوســت داشــتن وارد زندگــی شــدهاند ،امــا بعدهــا
بــه دنبــال ایــن هســتند کــه خألهــای زندگــی خودشــان را پــر
کننــد .هــر چقــدر بیشــتر خألهــای موجــود در شــخصیت افــراد
پوشــش داده شــود ،آنهــا زندگــی بهتــری پیــدا میکننــد
چــون انســانها بــه طــور طبیعــی و تکاملــی بــه دنبــال بقــا
هســتند .نیــاز دارنــد افــرادی کنارشــان باشــند کــه بتواننــد
خألهــای زندگــی آنهــا را پــر کننــد .دقیقــا همیــن بــرای آنهــا
معنــی عشــق و دوســت داشــتن دارد .دوســت داشــتن یعنــی
یادگیــری پوشــش دیگــران.
در اینجــا یکــی از فاکتورهــای ســامت ارتبــاط عاطفــی ،داشــتن
تجربیــات مشــترک اســت .در واقــع یکــی از شــاخصهای
اصلــی انســانهایی کــه روابــط دوســتانه آنهــا زیــاد میشــود
ایــن اســت کــه میرونــد بــه ســمت تجربــه مشــترک .یعنــی
بــه هــم اجــازه میدهنــد و کمــک میکننــد کــه در مشــکالتی
کــه دارنــد بــه ســمت تجربــه کــردن ،پیــدا کــردن راهحــل و یــاد
گرفتــن برونــد .ایــن افــراد عالقهشــان در زندگــی بــه همدیگــر
زیــاد میشــود و دوســت داشــتن آنهــا هــم مــدام ارتقــا پیــدا
میکنــد .وقتــی آدمهــا هیــچ حرکتــی نســبت بــه بهتــر شــدن
همدیگــر و خودشــان انجــام نمیدهنــد و از هــم ناامیــد
هســتند ،منفعــل و بــی حوصلــه میشــوند .فقــط انــگار بــه
هــم چســبیدهاند و زندگــی و حرکتــی در کنــار هــم ندارنــد.
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وجود میآید بین ما نیست.
هیچوقــت پیــش نیامــده کــه یــک زمانهایــی در زندگی از
انتخاب یا ازدواج زودتان پشیمان شده باشید؟
از انتخابــم نــه ،امــا از زود ازدواج کردنــم شــاید  ،آن هــم بــرای
خانمم و بچهها .شاید پدران همکالسها و هممدرسهایهای
ً
دختــران من بین  50تا  60ســال ســن دارنــد و طبیعتا رفاهی که
نشــان فراهــم میکننــد ممکن
نهــا در آن ســن بــرای فرزندا 
آ 
است با رفاهی که من فراهم میکنم قابل مقایسه نباشد .هر
دوفرزند من در خارج از کشور به دنیا آمده و در خارج از کشور
درس خواندهانــد و حــاال هــم دارنــد در مدرســه بینالمللــی در
تهــران درس میخواننــد .بچههایی که در آن مدرســه تحصیل
میکننــد از یــک رفاه خاص و باالتری برخوردارند و به طور مثال
برای تفریح به آمریکا یا اروپا میروند و ممکن اســت مقایســه
آنها با من که در سن پایین ازدواج کردهام یک مقدار سخت
باشد .در غیر این صورت از بابت ازدواجم خیلی راضی هستم.
هیچوقت دعوای دختر و پدری هم پیدا میکنید؟
ً
اصــا .یــک حس خاصــی بین مــن و دخترانــم وجــود دارد که به
ً
نهــا ،یــا
واســطه آن خیلــی از مســائل مثــا در مــورد دوســتان آ 
نشــان و در مورد مذهــب ،بین ما
در مــورد نــوع لبــاس پوشید 
بــه راحتی حل م یشــود .به همین خاطر مســائلی کــه در بعضی
خانواد ههــا چالــش اســت خوشــبختانه در خانــواده مــا چالش
نبــوده .مــن فکــر میکنم دلیلش همســو بــودن فرهنگ من و
همسرم و بزرگ شدن هر دوی ما در شرایط سخت زندگی بوده
است.

گفت و گو با علیرضا باقری نسب مدیر توسعه کسب وکار تیپاکس

دوست داشتم رئیس جمهور باشم
مدیر کســب و کار تیپاکس جوان اســت .از آغاز نوجوانی برای تجربه همه چیز در جوانی برنامهریزی داشــته چون برای رسیدن به
اهداف ،رویاها و حتی تغییر و تحول های شــغلی عجله داشــته اســت .الگویش برای زندگی مردهای تاثیرگذار و نامدار بودهاند و
خودش همیشــه برای تاثیرگزار بودن آرزوهای بزرگ در ســر میپرورانده .او معتقد اســت اگر در جمعهای کوچکتر مثل خانواده
موفق و با برنامه عمل کند در جامعه هم اثرگذار خواهد بود 17 .شــهریور  1359در یک خانواده نســبتًا مذهبی در رفسنجان به
دنیا آمده و تا پایان تحصیالت متوسطه و دریافت مدرک دیپلم در رفسنجان مانده و بعد برای کارشناسی و کارشناسی ارشد به
امارات رفته است .نرمافزار و  MBAخوانده ،همزمان که از ایران میرود در  21سالگی ازدواج هم میکند و حاال دو فرزند دختر یکی
17ساله و دیگری 14ساله دارد .باقی ماجرا را از زبان خودش بشنوید.

چرا امارات را انتخاب کردید؟
از بچگــی دلــم میخواســت کــه در خارج از کشــور زندگــی کنم و
درس بخوانم .از ســال  1378شــروع به کار کردم .یعنی همزمان
کــه درس میخوانــدم کار هم میکردم .امــارات آن زمان راحتتر
تتــر بود .به
ویــزای کار م ـیداد و انتقــال از ایــران بــه امــارات راح 
ً
اضافــه اینکــه ما چون اصالتا رفســنجانی هم هســتیم آن زمان
بحث فروش محصوالت باغ پســته رفســنجان خیلی داغ بود و
همه اینها دست به دست هم داد که امارات را انتخاب کنم.
شما مثل همه رفسنجانیها تجارت پسته هم دارید؟
نه متأســفانه .چون ما از یک خانواده متوســط هستیم نه پدرم
چکــدام از اعضــای خانــواده بــاغ بســته نداریــم امــا خب
و نــه هی 
دوســتانی داشــتیم که تمایل داشــتند تجارت پســته راهاندازی
کننــد .بــا توجــه به اینکه مــن خــودم در امارات بودم توانســتیم
تجارت پسته را هم در آن منطقه شروع کنیم.
چه شد که زود ازدواج کردید؟
همیشــه دلــم میخواهد خیلی ســریع بــه اهدافم برســم .یعنی
بتوانــم تیــک تارگتهایــی کــه بــرای خــودم در نظــر گرفت ـهام را
ســریعتر بزنم ؛ ازدواج هم یکی از آن تارگتها بود .همیشــه فکر

م یکــردم بــا فــردی ازدواج کنــم کــه در فامیل جــزو رد ههــای اول
باشد .ازدواج ما فامیلی بود .بنابراین من ایشان را در جمعهای
خانوادگــی میدیدم .همانجا بود که عالقهمند شــدم و تصمیم
بــه ازدواج بــا ایشــان گرفتــم .بــه همیــن خاطــر به محــض اینکه
دیپلم گرفتم ،وارد دانشــگاه شدم و کارم را آغاز کردم ،موقعیت
را فراهم دیدم و ازدواج کردم.
شغلتان چه بود؟
در قسمت فروش کارخانه کار میکردم.
عاشــق هــم بودید یا فقط شــرایط طوری بــود که تصمیم
گرفتید ازدواج کنید؟
راســتش را بخواهید بله .دو طرف به هم عالقهمند بودیم .من
 21ساله بودم و خانمم  17سال داشت .ایشان هنوز دیپلمش
را نگرفته بود و ســوم دبیرســتان بود .بنابراین عاشق بودیم که
در آن سن کم تصمیم گرفتیم ازدواج کنیم.
میتوانم بپرسم داییتان کیست که میگویید همه ایشان
را میشناسند؟
دایی من در بانک مرکزی رئیس چاپخانه نشــر اسکناس بود و

جزو ردههای اول بانکی بود .ایشــان کارخانه چاپ اســکناس را
وارد ایران کرد و در آن زمان جزو افراد خاص بود .دایی من سال
 1374یعنــی  4ســال قبــل از خواســتگاری مــن از دختــر ایشــان
بازنشســته شــده بود .خود ایشــان در خانوادهای در فهرج یزد
بــزرگ شــده بــود کــه از لحــاظ مالــی در ســطح خیلــی پایینــی قرار
داشــت ولی توانســته بــود تا درج ههــای باالی دکتــری در آمریکا
بورســیه شــود و دو مدرک دکتری داشته باشــد و به  6زبان رایج
دنیا صحبت کند .آدمی بود که در ذهن همه خیلی خاص و ویژه
بود .ایشــان قبل از انقالب به ایران برگشــت و سالها در بانک
مرکزی فعالیت کرد.
چه احساســی دارید که اینقدر فاصله ســنیتان با بچهها
کم اســت؟ چون فکر کنم اگر دختران شــما الگوی پدر و مادر
را داشته باشند احتماًال شما باید به زودی داماد دار بشوید.
مــن بــه فرزندانم پیشــنهاد نمیکنم کــه زود ازدواج کنند چون
یــک ســری ســختیها دارد .گمــان نمــی کنــم در شــرایط فعلــی
شخصی باشد که بتواند اندازه من و خانمم سختیها را تحمل
کند و پختگی آن زمان ما را داشته باشد و تصمیمگیری کند .اما
حس خیلی خوبی است .من وقتی با همسرم به مدرسه دخترم
رفته بودم مدیر مدرسه گفته بود من که گفته بودم با پدرشان
بیاینــد پــس چــرا با برادرشــان آمد ه انــد؟! گاهی از ایــن اتفاق ها
میافتــد .بعض یهــا هنــوز باورشــان نم یشــود که مــن دو دختر
بزرگ همقد خودم داشته باشم .دختر بزرگم امسال انشاءاهلل
در کنکــور شــرکت میکنــد و به دانشــگاه م ـیرود .فکــر میکنم
خیلی از مشــکالتی که خانوادههای دیگر در مدرســه دارند را ما
نداریــم .بین من و همســرم رفاقت خاصی وجــود دارد .ما با هم
بزرگ شدهایم و ساختار فکری و ذهنی هر دوی ما در یک مسیر
است .بنابراین آن شکافی که گاهی اوقات بین پدر و مادرها به

آیــا به دنیــا آمدن و بزرگ شــدن بچهها در امارات چالشــی
برایشان به وجود آورده است؟
به هر حال یک چالشهایی وجود دارد .شاید امارات مذهبی به
ً
نظــر بیاید ولی واقعا یک کشــور مذهبی نیســت .هر کس با هر
دینی که دارد در آنجا میتواند راحت زندگ ی کند و مانعی برایش
وجــود ندارد .این برایمان زیاد مســئله ای نبود ولی بیشــترین
چالشــی کــه تجربــه کردیم این بود کــه آن رفاه شــهروندی که در
دبی داشتیم ،در ایران برایمان وجود نداشت.

یعنی به راحتی اجازه گرفتهاید که عکاسی تئاتر کنید؟
بله .به خاطر عالقهای که دارم از برخی تئاترهای معروف عکاسی
کردهام .در مورد آخرین عالقهمندی هایم باید به رانندگی و کوه
رفتن هم اشاره کنم که هر دو به من آرامش می دهند.

من کارم را در سال  ۱۳۹۶در تیپاکس شروع کردم و در سه سالی
که در تیپاکس هســتم ســه عنوان شغلی مختلف داشتهام که
همــه برایم جذاب بوده ولی فکر میکنــم ظرفیت این را دارم که
دوباره پیشرفت داشته باشم.

آشــناییتان بــا تیپاکس چطور بود و چگونــه وارد خانواده
فاخر شدید؟
من فعالیتم در امارات را با کارهای کوچک شروع کردم تا بتوانم
مدیر عامل یک شــرکت با  10نفر همکار باشــم .به همین دلیل
کار لجستیک و کارهای ترخیص و گمرکی را همان جا یاد گرفتم.
درگاه ورود بســیاری از کاالهایــی کــه وارد ایــران
میدانیــد کــه
ِ
میشود کشور امارات است .به هر حال من شرکت تیپاکس را
دورادور رصد میکردم و این نگاه را داشتم که این شرکت شاید
میتوانســت بینالمللی باشــد .آن موقع هنوز تی اکسپرس به
این صورت فعال نبود .دلم میخواســت وارد تیپاکس شــوم تا
اینکه در یک دورهای با آقای مطیعا و خانم دکتر معتمدی چند
نشست داشتم و در نهایت وارد این شرکت شدم.

در حال حاضر چه مسولیتی در تیپاکس دارید؟
مدیر توسعه کسب و کار هستم.

اولیــن چیــزی که از تیپاکــس در ذهنتان میآید و دوســت
دارید برای دیگران بگویید ،چیست؟
ویژگــی بســیار خــوب تیپاکس کــه توی ذهــن همه مــردم ایران
اســت ،امان ـتداری ،ســرعت و اصالــت آن اســت .همــه فکــر
میکننــد تیپاکس دولتی اســت کــه اینقدر خوب توانســته جا
بیفتد و کار کند در حالیکه تیپاکس دولتی نیست.
آیا از موقعیتی که دارید راضی هستید؟
بله ،اما فکر میکنم توانایی این را دارم که دوباره پیشرفت کنم.

چه شد که برگشتید؟
ما حدود  14سال در امارات زندگی کردیم و سال  1392به ایران
برگشتیم .قرار بود تجارتی را در ایران انجام دهیم و کسی نبود
کــه آن کار را بــرای ما انجام دهد .یعنی ما خودمان ســرفصلش
را در دبی داشــتیم ولی در ایران شــریکی نتوانستیم پیدا کنیم
کــه ایــن کار را با کیفیتی که میخواهیــم انجام بدهد .به همین
خاطــر شــریکهایم در امــارات ماندند و من بــه خاطر فعالیت
تجاری بهتری که میتوانســتم در ایران داشــته باشــم به ایران
برگشــتم .خیلــی هــم خــوب شــروع کردیــم ولــی خب بــه خاطر
مهــا و یــک ســری تغییراتــی کــه در سیاســت کالن کشــور
تحری 
اتفاق افتاد مجبور شدیم آن کار را جمع کنیم.
غیر از امور مربوط به شغلتان چه کارهایی انجام میدهید؟
اصًال اوقات فراغتی برایتان میماند؟
یکــی از عالیق خاص و حرفهای که روی آن تمرکز دارم عکاســی
اســت .همیشــه به این اعتقاد دارم کــه چیزهایی که میبینیم
و حتــی حــس میکنیــم را بــا دوربین م یشــود ثبت کــرد .گاهی
اوقــات عکسهایی میگیرم که ســناریو دارند و ســعی میکنم
ً
آن را پشــت عکــس بیــاورم تا بعــدا بیننده متوجه شــود علت
گرفتــن آن عکــس و زاویــه دید مــن چه بوده اســت .همچنین
عالقهمنــدم کــه بســیاری از موضوعاتی کــه در طــول روز اتفاق
میافتــد را بنویســم و بعــد هفت ـهام را مــرور کنــم تــا ببینــم
هدفهایی که در ذهنم بوده چقدر تکمیل شــده اســت .یکی
یهــای مــن تماشــای تئاتــر و پــی گیــری آن
دیگــر از عالقهمند 
است.

G R E A T

O U R

ویژگی بسیار خوب تیپاکس که توی
ذهن همه مردم ایران است ،امانتداری،
سرعت و اصالت آن است .همه فکر
میکنند تیپاکس دولتی است که اینقدر
خوب توانسته جا بیفتد و کار کند در
حالیکه تیپاکس دولتی نیست.

در دوران بچگــی کســی وجود داشــت که دوســت داشــته
باشید شبیه او شوید؟
الگــوی خانوادگــی مــا داییام بود چون ایشــان توانســته بود به
جایگاه خاصی در کشور برسد .با توجه به اینکه ما خودمان هم
رفســنجانی هستیم و همسایه آقای رفسنجانی بودیم دومین
چیــزی کــه در بچگــی بــه ذهنــم میآمــد ایــن بــود که مــن خیلی
دوســت داشــتم هــم رئیسجمهور باشــم و هم در یک کشــور
دیگری اســکورت دولتی مشــایعتم کند .من رئیسجمهوری را
تجربه نکردم ولی مشــایعت اسکورت دولتی یک کشور دیگر را
تجربه کردم و حس بسیار خوبی بود.
رابطهتان با قدرت چطور است؟
قــدرت را یــک ابــزار میبینم .البته یــک ابزار برای کمــک کردن به
خیلیها و نه برای سرکوب کردن آنها.
اگــر قــدرت یــک رئیسجمهور را داشــته باشــید این قدرت
روی روابط و خلق و خویتان تأثیر میگذارد و ممکن است در
جایی از آن سوءاستفاده کنید؟
ݣݣمــن فکــر میکنــم بیاییم هــر محیطــی کــه در آن کار و زندگی
میکنیــم و مســولیتی داریــم را بــه محیــط خانــه و خانــواده
تعمیم بدهیم و ببینیم در خانوادهای که خودمان مشغول
رهبــریاش یــا رئیسجمهــور آن هســتیم چطــور برخــورد
کردهایــم .بعد شــاید بشــود همــان را به محیط کاری ،شــهر،
جامعــه و کشــور بســطش داد .مــن خــودم چــه در خانــواده
پدریام و چه در خانواده پدر خانمم همیشــه ســعی کردهام
نقــش رهبــری را بــه خوبــی ایفــا کنــم .یعنی همیشــه ســعی
کــردهام فــردی تأثیرگــذار باشــم و بــه اعضای خانــواده کمک
ً
کنم تا به اهدافشان برسند .قطعا اگر رئیسجمهور باشم
ســعی میکنم حواســم به همه بخش های جامعه باشد نه
فقــط صــرف پایتخــت و اتفاقاتــی کــه دارد حــول و حوش آن
میافتد  .همچنین ســعی میکنــم آن تارگتهای موفقی که
هر کدام از ما در دیگر نقاط دنیا دیدهایم در کشور خودمان
هم بیاورم .میدانم که خیلی از رئیسجمهورها این کارها را
کردهانــد اما خب تا اتفاق بیفتد خیلی زمان برده اســت و به
آن اهدافی که میخواستهاند ،نرسیدهاند.
آیا سنی را برای هدف رئیسجمهور شدن در نظر گرفتهاید؟
واقعیت این اســت که در این ســن دیگر به پیشرفت دخترانم
فکــر میکنم و به دنبال تالش برای پیشــبرد اهــداف خانوادگی
و کاری خــودم هســتم .مــن از ســال  1378تا ســال  1396که وارد
تیپاکــس شــدم همیشــه کســب و کار خــودم را داشــتم .پــدرم
همیشــه میگویــد یا مرد باش خودت کار کــن و یا برای یک مرد
کار کــن .اگــر مــن قبول کــردهام که زیر نــام و اعتبــار تیپاکس کار
کنــم ،باید تمام تــاش و توانم را برای آن بگذارم .همیشــه مثل
م گرفتهام تــا قابل دفاع
یــک مدیــر عامــل فکر کــردهام و تصمی ـ 
باشد.
در پایان اگر صحبتی باقی مانده است بفرمایید.
همه آرزوی ما این است که در تیپاکس موفق باشیم و بتوانیم
نام تیپاکس را از جایگاهی که در حال حاضر قرار گرفته است ،به
قلــه باالتری ببریــم .امیدوارم بتوانیم در حــوزه بینالمللی بویژه
درخاورمیانه بدرخشــیم .انشــاءاهلل بتوانیم بــه همه امتیازهای
یک کسب و کار موفق دست پیدا کنیم.
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قسمت دوم
بهرنگ بقایی،مدیر اکتیماژ:

كاش روزها 28ساعت بود

ماه تلخ

()Bitter Moonاثر رومن پوالنسکی

«ݢ ݢرومــن پوالنســکی» چندین بحــران و فاجعه را
در زندگــی شــخصی خویــش تجربه کرده اســت.
یهــا و
قتــل مــادرش در اردوگا ههــای مــرگ ناز 
خاطراتــی کــه بعدهــا در فیلــم پیانیســت جلوی
دوربین رفتند ،مصله شــدن همسر حاملهاش
«شــارون تیــت» بــه دســت طرفــداران مانســن
شیطانپرســت و تجــاوزش به دختری  ۱۳ســاله
که منجر به اخراجش از امریکا شد از جمله این
خاطرات تلخ هستند .اما پوالنسکی همزمان با
ســپری کردن این رویدادهــای تکان دهنده یک
سینماگر هم بود .فیلمهایش به لحاظ بار روانی
نمیتواننــد بــی تاثیــر از چنیــن حوادثی باشــند.
گویی او خود را با ساختن فیلمهایی که سرشار
از تهــوع ،سادیســم و تراژدی اســت مجاب کرده
اســت .او فیلمســازی قهــار اســت و بــا نــگاه به
زندگ ـیاش نم یتــوان بــر قــدرت ســینماییاش
خــرده گرفــت .هرچنــد فــرود و فرازهــای عجیبی
در کارنامــه ســینمایی او وجــود دارد و همــه
آ ثــارش را نمیتوان شــاهکار تلقی کــرد .او بعد از
تریلوژی اکسپرسیونیســتی آپارتمان (فیلمهای
بچــه رزماری ،مســتاجر و تنفر ) مــاه تلخ را جلوی
دوربین برد .یک فیلم سادومازوخیســتی تکان
دهنده و تفکر برانگیز.
مــاه تلــخ داســتان دهشــتناک ارتبــاط نافرجــام
اســت .در ایــن داســتان دو زوج حضــور دارنــد،
ً
زوجهایــی کــه رســما زن و شــوهر هســتند
نهــا تمــام شــده اســت.
امــا همــه چیــز بیــن آ 
مســاله بحــران اولیــن موردی اســت کــه در یک
اثــر اکسپرسیونیســتی بــه آن توجــه م یشــود.

بحرانــی کــه خاســتگاه آن تمــدن اســت .نمونــه
بــارز نشســت تمــدن و اجتمــاع مدنــی و مــدرن
آپارتمــان اســت .در تریلوژی آپارتمان کــه در ماه
تلخ نیز رگههایی از آن به چشم میخورد همین
آپارتمــان بــه عنوان ســمبل ظهور تمــدن وجود
دارد .این ســمبل آزاردهنده بستر انزوا ،تنهایی
و خودخــوری اســت و همــواره تنهایی بــه لحاظ
روانشناســی زمینه سادیســم یا مازوخیسم که
بیماریهایــی تخریــب کننــده هســتند را فراهم
میکنــد .در چنیــن آ ثــاری تخریــب حــرف اول
را میزنــد .تخریــب از نــوع پیــش رونــده و آرام.
تخریب شخصیت ،انسانیت و عشق.
رابطــه م یمــی (امانوئل ســاینگر ،همســر ســوم
پوالنســکی) و اســکار (پیتــر کایــوت) بــا مبنایی
غریــزی پای هگــذاری م یشــود .م یمــی در جایــگاه
عشــق مینشــیند و اســکار در حــد غریــزه و
حیوانیــت باقــی میمانــد .ایــن تقابــل ترســناک
احســاس و طبیعــت اســت و طبیعــت همــواره
یتــر عمل کرده اســت .بــه دلیل اینکه
بارهــا قو 
غریزه تنوعطلب و ماهیتش تغییر و دگردیسی
است .میمی در صحنه ای از پنجره هواپیما به
مــاه زیبا کــه در تاریکی فرو شــده و نماد تنهایی
عشــق در ظلمت است نگاه میکند .عشقی که
زیباســت همچون ماه اما تلخ است .تلخ است
چــون با طبیعت دســت و پنجه نــرم میکند .اما
عشق به همان اندازه که زیباست انتقامجو نیز
هســت پس ،میمی با قدرت تمــام باز میگردد.
اســکار پاهــای خــود را از دســت میدهــد و ایــن
نمــادی اســت بــرای درجــا زدن .غریزه همیشــه
چندگانــه اندیش اســت اما درجا میزنــد .غریزه
هیچگاه پیشرفت نمیکند و قدمی هم به عقب
بر نمیدارد.
امــا در ایــن فیلــم نکتــه عجیــب دیگــری وجــود
دارد .حضــور مــرد هنــدی و دختــرش به شــکلی
بیتاثیــر و حتــی بــه نظــر زائــد در کنــار آد مهــای
اصلی فیلم .پوالنســکی با این کار تنها ارادت
خــود را بــه اندیشــه واالی شــرقی و جایــگاه
عشــق و احســاس در فرهنــگ شــرق
(هنــد به عنــوان نماینده ای از شــرق)
بیــان میکنــد .او میپنــدارد در ایــن
فرهنــگ کــه عــاری از مدرنیســم و
تمدن بحرانزای غرب اســت عشــق
سراســر ارزش و غریــزه لبالــب منفور
اســت .این فیلــم روایت دردنــاک تنهایی
عشــق اســت و کمتــر فیلمــی با این جســارت
عشــق را در مقابلــه بــه غریــزه نمایش
مهــای
داده اســت .آد مهــای فیل 
پوالنسکی تنها هستند ،خوددرگیر
هســتند و کاشــانه متعالــی خــود را
تخریب میکنند .هرچند پیانیســت،
دزدان دریایــی و خونآشــامها در
ایــن زمــره قــرار نمیگیرنــد .مــاه تلــخ
نشــاندهنده ویرانــی زیبایــی در گــرداب تلــخ
بیاعتنایی است .زیبایی که تلخ است .ازدواجی
کــه شــیرین اســت امــا ایــن شــیرینی طعمی جز
تلخــی ندارد .ماه تلخ در کارنامه پوالنســکی یک
شاهکار کمنظیر است.

G R E A T

O U R

آیینهی قدی صدســاله داســتانی بلند از زندگی زنان امروز اســت و به روایت نویســندهاش،
قص ـهی تنهایــی امــروز اســت کــه در ایــن میانــه ،گاه زنــان در جامع ـهای کــه مردســاالری بــه
الی ههــای زیرین آن خزیده ،ســهم بیشــتری را بر دوش میکشــند و برای گریــز از این تنهایی
به دستاویزهای متعدد چنگ میزنند .تشتت و اضطراب هر روز در جوامع بیشتر میشود
و همیــن حــس ناامنــی را دامــن میزند .بــرای گریــز از این حس ،انســان بــه باورهایی چنگ
میانــدازد کــه گاه ریشــه در خرافــه دارد .شــرایط اجتماعــی و زیرمتــن مردســاالرانهی جامعه،
حس تنهایی و اضطراب بیشتری را به زنان تحمیل میکند و همین سبب میشود درگیری
بــا باورهــا و گاه باورهــای خرافــی در زنــان بیشــتر باشــد و گاه ایــن باورهــای خرافــی ســوار بــر
ادوات مــدرن پیش بتازد« .آیینهی قدی صدســاله» قصهی این زنان اســت .انعکاس زنانی
اســت که از پس تمام تشــتتها و نامالیمات میکوشــند به تصویری بدیع و بکر از خود در
آیین ـهی قــرن برســند .زمانی این تصور وجود داشــت که با پیشــرفت علم و فنــاوری بهمرور
عرصه بر باورهای خرافی تنگ میشــود و باالخره روزی میرســد که بشر همهچیز از دریچهی
عقالنیت ببیند ،اما گذشــت ســالها و دههها و قرنها نشــان داد که چنین تصوری انگار با
واقعیــت زندگی بشــر چندان همخوان نیســت .حاال معروف اســت که میگوینــد خرافات از
بیــن نمیرونــد ،بلکه از شــکلی به شــکلی دیگر تغییــر مییابند .از همین رو بســیاری بر این
باورنــد کــه انســان مدرن نهتنها از شــر خرافــات خالصی نیافتــه ،بلکه بیش از پیــش به دام
آنها افتاده اســت .ناهید شــمس در رمان «آینهی قدی صدســاله» که از ســوی انتشــارات
افــراز روان ـهی بــازار کتاب شــده ،کوشــیده اســت بــه کارکــرد روانــی و اجتماعی خرافــات نگاه
دوبــارهای بینــدازد .او بهطور خاص زنانی را به تصویر میکشــد که در مقابل واقعیت زمخت
روزمــرهی خــود گریــزی از پر و بــال دادن به دنیــای وهمانگیــز و خیالی خرافــه ندارند .همین
باعــث م یشــود کــه از قضا روز بــه روز بیشتر در گــرداب تنهایی خود فرو برونــد و همه چیز
را از دریچهی ذهن خرافهزدهی خود ببینند و حالجی کنند« .آینهی قدی صدســاله» درســت
بــه همیــن دلیل و همزمان ،رمانی اســت که به مســائل زنان توجه نشــان میدهد و در فرم
تپــردازی نیــز بهگون ـهای پیــش م ـیرود کــه کمابیــش بــا معیارهای نوشــتار
و شــیوهی روای 
زنانــه مطابقــت دارد .گرچــه شــخصیت اصلــی رمــان ،ســحر ،حضــور پررنگــی دارد ،امــا مــدام
تهــای تازهای
خردهروایتهایــی در ذهــن او شــکل میگیرنــد کــه مســیر داســتان را به جه 
میاندازد .با هم پارهای از این رمان را میخوانیم:
پرده رو جمع میکنم و گرهش میزنم .بازم خاک!
امیــر روی شــاخه باالییــا نشســته .هنــوز منتظره صــداش کنم بیاد تــو .نه! باید برم ســر کار.
ً
کالغــه نشســته رو باربنــد پرایــد .همون دیروزی ـهس؟ نمیدونــم .امروز دیگــه داداش حتما
میآد واســه تمرین .فیروزه رو هم میآره .میخواد رانندگی عمهشو ببینه.
در حیــاط وا م یشــه .بابــا ،بــا یه پاتیل حلیم و یه ســنگک روش میآد تو .گم شــده تو پالتوی
خاکســتریش .ماســک فیلتردارشــم زده .فقــط چشــمای شــیرینش معلومــه .ســرفهش ،از
ماسک رد میشه .کالغه ،بابا رو که میبینه در میره .مامان در اتاقمو وا میکنه.
«روغن کرمانشاهی رو خالی کردم روش .بجنب تا سرد نشده دخی!»
میگم« :نذار بابا تو این گرد و خاک ،راهبهراه بره بیرون .آخرش کار دستمون میده مامان!»
«گــوش که نم ـیده .میگی چیکارش کنم؟ لنگوپاچهشــو گره بزنم به هم؟تو اگه حریفشــی
بسماهلل!»

رابط ه شــما با پســرتان چطور اســت؟ چقدر تكرار پدرتان
هستید برای پسرتان؟
بــرای توضیــح ایــن ماجــرا بایــد كمــی گذشــته خــودم را توضیح
بدهــم .بهطور مشــخص یك چیز كه از پدرم برای من شــاخص
بود این اســت كه تمام آن چیزی كه بوده را به من نشــان داده
یهــا و تمــام خوبیهایــش را همزمــان
اســت .یعنــی تمــام بد 
نشــان داده و هیچوقــت ســعی نكــرده كــه خــودش را تبدیــل
بــه قهرمانــی كنــد كه همهچیــز به او ختــم م یشــود .هیچوقت
بــرای مــن ســوپرمن ماجــرا نبوده اســت .ایــن ماجرا شــاید یك
جاهایی در كودكی من را رنج داده و دلخور كرده اســت .بعدها
بهخصــوص در نوشــتن فهمیــدم كــه ایــن موضــوع چقــدر در
شــخصیتپردازیها بــه من كمك كرده اســت .چراكه میتوانم
نهــا را به خوب و بد
ن آدمی را بشناســم و آ 
خاكســتریهای روا 
تقســیم نكنم .این چیزی است كه من سعی میكنم بهعنوان
یــك پدر برای پســرم باشــم .همیشــه برایــم این مهم بــوده كه
بــرای اینكــه پدر خوبی برای یونا باشــم ســعی نكنــم پدر خوبی
باشم .یعنی سعی كنم همان چیزی كه هستم را به یونا نشان
بدهم و به پسرم بفهمانم كه آدمها الیههای مختلفی دارند كه
خیلیهایش تاریك و خیلیهایش روشن است و من چون پدر
ً
تو هستم لزوما قرار نیست همیشه یك مرد درخشان و سطح
عالی باشم .من بعضی وقتها مریض هستم و حوصله ندارم
تهــا نمیتوانم
یــا بعضــی وقتها بیپول هســتم و بعضی وق 
بفهمم چه میگوید و بعضی وقتها ممكن است خشمگین
باشم .فكر میكنم شریفترین كاری كه من میتوانم بكنم این
اســت كــه بگویم چیــزی كه از مــن داری میبینی واقعی اســت.
اینكــه بخواهــم خودم را بــرای پســرم تبدیل به یــك ابرقهرمان
كنم و او بداند كه من همیشه میتوانم یك كاری بكنم ،بهنظرم
خیانت بزرگی اســت ،چون ممكن اســت من دوماه یا دو سال
ً
دیگر نباشم و یا اصال باشم و نتوانم كاری كنم .بهنظرم این یك
ضربه بزرگتری برای یونا است.
از نظــر شــما مهمتریــن چیــزی كــه یــك پــدر میتواند به
بچهاش بدهید چیست؟
ً
مهمترین چیز صداقت و شــرافت اســت .منظورم اصال خوب
بــودن ،مصلــح بــودن و بــه درد جامعــه بخــور بــودن نیســت،
بلكــه منظــورم ایــن اســت كــه پــای هــر آنچــه هســتی باشــی.
یعنــی اگــر میترســی ،اگــر حســودی میكنــی ،اگــر میخواهــی
فــرار كنــی یا اگــر میخواهی قایــم شــوی ،بدانی كــه داری چهكار
میكنــی و شــرافتمندانه ایــن كار را انجام دهی .اگر مینویســی
شــرافتمندانه بنویســی و اگــر میخواهــی ســاختمان بســازی،
شــرافتمندانه ایــن كار را بكنی .بهنظر من شــرافت و صداقت
دو چیــزی هســتند كه خیلــی میتوانند مفید باشــند .میدانم
كه شــاید چیزهای دیگری هم مهم باشــد ،ازجمله اینكه تو به
بچهات یاد بدهی كه چجوری پول در بیاورد یا اینكه یاد بدهی
چجــوری میتوانــد از پس خــودش بر بیاید ،منتهــا من ترجیح
میدهم كه خیلی به این كلمهها تن ندهم.
مرتضی احمدی در زندگیتان پررنگ است؟
بله .مرتضی احمدی نقش بهخصوصی در زندگی من داشــته،
بهدلیــل اینكــه پــدر بــزرگ مــادری من اســت .تمــام زندگی من
از ابتــدا تا ســال 1393در كنار ایشــان گذشــته اســت .مــا با هم
زندگی میكردیم و من همیشــه در كنارش بودم .در واقع او در
كنار من بوده اســت و یك بخش مهم از آنچه من از تربیت یا
روال زندگی دارم از مرتضی احمدی است .یك بخش چیزهایی
اســت كــه خــود مرتضــی احمــدی بــه مــن یــاد داده و بخــش

دیگــرش چیزهایی اســت كــه خود مــن از روال زندگ ـیاش یاد
گرفت ـهام .ایــن تأثیرهــا در زندگی مــن بوده اســت .بهخصوص
اینكــه من همیشــه در زندگیام با دو آرتیســتی زندگ ـ ی كردهام
كشــان خیلی متفاوت بوده اســت .پدر
كــه فضاهــای آرتیستی 
مــن یــك آدم نوگراتــر و آنارشیســت در زندگی شــخصی اســت
و از آن طــرف پــدر بــزرگ من یك آرتیســت قدیمی ،كالســیك و
قاعدهمند در زندگی شــخصی اســت و همیشه این دو نفر دو
ً
تصویر كامال متفاوت از زیســت یك هنرمنــد بودهاند .مرتضی
احمدی جدا از اینكه بســیار انســان شــریف ،شفاف و صادقی
بــود ،ب هشــدت هم آرتیســت بود و مــن با مرتضــی احمدی یاد
یشــود بــه هر جایــی كــه میخواهی برســی و حتی
گرفتــم كه م 
یك دقیقه دغدغه این را نداشــته باشی كه كسی را رنجاندهای
و در حــق كســی نامردی كــردهای .در واقع جنگش همیشــه با
خودش بوده و رقابتی اگر داشــته همیشــه با خودش داشــته
اســت .اگر همهچیز خودش را برای رســیدن به یك هدفی فدا
كرده ،آنقدر شــرافتمندانه ،درست و جســورانه این كار را كرده
كه تو میبینی همه آدمهایی كه مرتضی احمدی را میشناسند
همیشــه با او خوشــحال بودهاند .بهنظرم این برای زندگی یك
آرتیســت مثالزدنــی اســت .تأثیــری كــه ایشــان روی زندگی ما
گذاشت هیچوقت فراموش نمیشود.
و مادر؟
مادرم هم نقش خودش را داشــته .نكته ویژهای كه همیشــه
برایم وجود داشــته این اســت كه مادرم دستپرورده مرتضی
احمدی است .یعنی اگر من 33سال با مرتضی احمدی نفس
بــه نفــس زندگی كــردهام ،مادر من 23ســال بیشــتر با ایشــان
زندگــی كــرده اســت .بهخصوص اینكــه رابطه مــادرم با مرتضی
كتــری بود بهخاطــر اینكه مادر
احمــدی رابطــه جذابتر و نزدی 
بــزرگ مــن ســال 52فــوت میكنــد و دایــی مــن ســال 56بــرای
همیشــه از ایــران م ـیرود و ایــن پــدر و دختر ســالیان ســال با
همدیگــر زندگــی كردهانــد .تمــام چیزهایــی كــه دربــاره مرتضی
ً
احمــدی گفتــم واقعا عصــاره و چكیدهاش در مــادر من وجود
دارد .یعنی ب هشــدت زن شــریف ،صادق و شفافی است .آنقدر
وجه عاطفی زندگیاش بر همهچیز دیگر غالب است كه گاهی
وقتها با خودم فكر میكنم ایشان بهخاطر عاطفهاش از دنیا
آســیب دیده اســت .این تركیب توأمان ،مــن را تبدیل به بچه
خوشبختی كرده كه در كنار آن توانستهام زندگی و تنفس كنم.

ً
نقــش پــدرم را منكــر نیســتم ولــی اآلن مشــخصا دارم راجع به
تركیــب احمدیها صحبت میكنم كه وقت بیشــتری از عمرم
را با آنها گذراندهام.
چــه چیــزی در زندگیتــان بوده كه نداشــتهاید و دوســت
دارید آن را داشته باشید؟
وقت .فكر كنم وقت.
شما تك فرزند هستید؟
بله.
هیچوقت نخواستید خواهر و برادر داشته باشید؟
یك وقتهایی چرا .اما این ماجرا در دوستیهایم جبران شده
اســت .چیزی كه همیشــه مسئلهام اســت كه داشت ه باشم و
ندارم ،وقت اســت .این مســئله همیشه با من هست .شاید
یك وقتهایی فكر میكردم كه كاش یك خواهر میداشتم .یا
بهخاطر پیچیدگیهای زندگی خانوادگی كه ما داشــتیم بعضی
گتــری از
تهــا بــه ایــن فكــر كــردهام كه شــاید یك جمــع بزر 
وق 
خانــواده برایم خیلــی جذاب میبود .اما شــاید ایــن هیچوقت
حســرت دائمــی زندگ ـیام نبوده اســت .مســئله همیشــگیام
وقت است .گاهی میگویم كاش روزها 28ساعت بود و احتیاج
ما به خواب 2ساعت.
و آنوقت چهكار میكردید؟
خیلی كارها! كارهای زیادی هست كه نیمهتمام مانده.
مهمترین كاری كه اگر به شــما وقت اضافه داده میشــد
اول به سراغ آن كار میرفتید چه كاری است؟
شاید همه كتابهای دنیا را میخواندم یا پروژههای نیمهكاره
خودم و طر حهایی كه توی سرم هست را تمام میكردم .چیزی
كه بیشــتر به آن فكر میكنم همین ایدههایی اســت كه هنوز
موفق نشدهام انجامشان بدهم و یا دستكم وقت نكردهام
كه تما مشــان كنم .خیلی چیزها هســت كه دلم میخواهد یاد
بگیــرم .خیلــی جاها هســت كه دلــم میخواهد بــروم و ببینم.
خیلی آدمها هستند كه دلم میخواهد با آنها آشنا شوم .همه
اینها مســتلزم وقت است .بهخصوص اینكه هفتهای یكی دو
بار باید فوتبال هم ببینم!
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عاشقی یک روحیه است
تا یک حس
در ایــن بخش میخواهیم در مورد عشــق و عالقه صحبت
کنیــم .هرچند ایــن بحث به ایــن راحتیها جمع نمیشــود
چــون ابعــاد مختلفــی دارد ولــی مــا اینجــا میخواهیم به
دســتاوردهای علم مدرن اشارههایی کنیم و سعی کنیم به
دیدگاههای عمیقی در این مورد برسیم.
تحقیقاتــی که انجام شــده بیشــتر در مورد عشــق و عالقه
نســبت به جنس مخالف بــوده و مثًال زیاد بــه عالقه فرزند
به مادر یا برعکس توجه نشــده اســت .همیشه عشق یک
داستان و تجربه شاد نیست .این را ما از ادبیات خودمان به
خوبی یاد گرفتهایم .لیلی و مجنون ،خسرو و شیرین
و داستانهای زیادی که این را به ما گوشزد میکنند.

در یک نمونه از تحقیق از دانشــجویان ســوال میپرسند آیا
تا به حال توســط کســی که عاشــقش بودهاید رد شــدهاید؟
ً
سوال دوم این بوده که آیا تا به حال به کسی که واقعا شما
را دوســت داشــته جــواب منفــی دادهایــد؟ جالب اســت که
ً
تقریبا  95درصد مردها و زنها جوابشــان به هر دو ســوال
مثبت بوده اســت .انگار هیچکس از این مقوله جان سالم
بــه در نمیبرد .حاال میخواهیم یک نگاهی به مغز بیندازیم
و ببینیم در مغز یک انسان عاشق چه میگذرد.
توی مطالعه مغز آدمهایی که عاشق بودند فعالیتهایی را
در قسمت  VTAمغز پیدا کردند .همچنین فعالیتهایی را
در بعضی ســلولها که به آنهــا  A10میگویند هم دیدهاند.
این ســلولها سازنده دوپامین یا هورمون شادیبخش در
مغز هستند .در واقع  VTAقسمتی از سیستم پاداشدهی
مغــز محســوب میشــود و در ســطح خیلــی پایینتــری از
ً
پروســههای شــناختی مغــز عمــل میکنــد و کامــا خــودکار
است.
چــرا از نظــر علوم مغزی ارتباط ســالم با دیگــران بعد از مدتی
برای ما ســخت میشــود؟ این قســمت در الیههــای داخلی
مغــز قرار میگیرد که مربــوط به نیاز ،خواهش ،تمنا و انگیزه
و تمایل و توجه شــما میشــود .در افرادی که عاشــق بودند
ناحیــهای از مغــز تحریک میشــده که وقتی فــردی کوکائین
مصــرف میکنــد تحــت فعالیت قــرار میگیــرد .نشــئه بودن
مــواد مخــدر بعــد از مدتــی از بیــن مــیرود ولــی عشــقهای
رمانتیــک بعضــی مواقــع فراتــر از ایــن میرونــد .عشــقها
انســانها را تســخیر میکننــد و بعضــی مواقــع حتــی تــا آخــر
عمر هم همراه آنها میمانند .فرد عاشــق نمیتواند درباره
معشوق خودش فکر نکند و همیشه به یادش هست.
حــاال وقتــی فردی از طرف عشــقش رد میشــود اوضــاع بدتر
هم میشــود .پژوهشــگران اطالعات افرادی کــه این ویژگی
را داشــتهاند را بررســی و فعالیتهایــی را در قســمتهای
مختلف مغز آنها پیدا کردند.
اولین قسمت مربوط به عشق شدید میشد .وقتی جدایی
پیش میآید فرد عاشق به دنبال فراموشی است که بتواند
بــه زندگــیاش ادامــه بدهــد امــا انــگار همــه چیــز ســختتر
میشود .بخش پاداش مغز وقتی شما چیزی را میخواهید
و تمنــای آن را داریــد فعالیتــش بیشــتر میشــود تــا بــه فرد
کمــک کنــد به ســمت چیــزی کــه میخواهــد بــرود و آن را به
دست بیاورد.

دومیــن قســمت مربــوط بــه فعالیتهایی از مغز اســت که
مربــوط بــه محاســبه ســود و ضــرر میشــود .وقتــی افــراد به
عکس معشوقههایشــان نگاه میکردند همه با خودشــان
فکــر میکردنــد چه اشــتباهی از آنها ســر زد کــه از طرف دور
شدند .همان قسمتهایی از مغز که دالیل برد و باختها
را اندازه میگیرد فعال شده بود.
ســومین قســمت از مغز که فعال میشــود مربوط به زمانی
اســت کــه میخواهیــم ریس ـکهای بزرگــی در زندگیمــان
بکنیم .همان قسمتی که به ما کمک میکند سودهای زیاد
را با ریسکهای بزرگ به دست بیاوریم.
چهارمین قســمت مربوط به قســمتی از مغز میشود که به
وابســتگی شــدید به فرد دیگری مربوط اســت .پس طبیعی
اســت کــه عشــق و عالقــه تــا ایــن حــد بــا غــم و رنــج همــراه
اســت .وقتــی کســی از طــرف فــردی کــه دوســتش دارد طرد

و رد میشــود ،نــه تنهــا در عشــق غــرق میشــود بلکه حس
وابســتگی شدیدی نســبت به آن فرد پیدا میکند .قسمت
پاداشدهــی مغــز هــم دارد تــاش خــودش را میکنــد .در
نتیجــه طرف انــرژی و تمرکز شــدیدی را درون خودش حس
میکنــد؛ انگیــزه شــدیدی پیــدا میکنــد .تمایــل بــه ریســک
کردن روی همه چیز برای به دســت آوردن بزرگترین جایزه
زندگــی زیاد میشــود .نتیجهاش چه میشــود؟ "درد عشــقی

کشیدهام که مپرس ،زجر هجری چشیدهام که مپرس".
از یــک نظــر میشــود گفــت کــه عشــق یــک محــرک اولیــه و
ً
ابتدایــی بــرای جفتیابــی اســت .لزومــا یک محرک جنســی
هــم نیســت .محرک جنســی ،افــراد را بــه ســمت گزینههای
متعدد متمایل میکند ،در حالیکه عشــق تمام انرژی طرف
را روی یک نفر متمرکز میکند .بهعالوه میشود گفت وقتی
شــرایط خــوب پیــش نم ـیرود مثــل اعتیــاد اوضــاع خرابتر

ً
میشــود .شــباهتهایی هم بــه اعتیاد دارد .کامــا فرد روی
طــرف مقابــل تمرکــز میکنــد؛ بیوقفــه بــه او فکــر میکنــد.
تمایــل شــدیدی بهــش دارد و قــدرت ریس ـکپذیریاش
هــم بــاال میرود .در یــک تحقیق افرادی که بعــد از یک رابطه
طوالنــی هنوز هم عاشــق بودهاند مورد بررســی قــرار گرفتند
و مشــخص شــد مغز آنها بعد از چند  10ســال هنوز همان
ویژگیها را دارد.
در ابتــدای روابــط رمانتیــک و عاشــقانه مقــدار هورمــون
دوپامیــن در مغــز زیــاد میشــود کــه بــرای مــا حــس خوب و
تــاش برای رســیدن بــه آن را ایجــاد میکنــد .نوراپینفرین و
کورتیــزول هــم اضافــه میشــوند تا مــا را پرانرژی ،هوشــیار و
البتــه کمی مضطــرب کنند .افزایــش ایــن هورمونها باعث
بیخوابــی و کــم شــدن اشــتها هــم میشــود .موالنــا در این
ارتباط میگوید:
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دیرست که خواب شب نمانده است
در دیده شرمسار عاشق
دیریست که اشتها برفتست
از معده لقمه خوار عاشق
بعضی مواقع سروتونین کاهش پیدا میکند .این هورمون
در افــرادی کــه اختــال وســواس فکــری دارند هــم در پایین
است .به همین خاطر بعضی از دانشمندان عشق را به یک
وســواس فکری تشــبیه کردهاند که شــما به طور وســواس
ً
گونــهای بــه نفــر مقابــل فکــر میکنیــد .معمــوال دوپامیــن
تحریککننــده تستســترون هــم هســت کــه باعــث تمایــل
جنســی بــه طــرف مقابل میشــود .در آخــر بــه هورمونهای
اکسیتوســین و وازوپرسین میرسیم که باعث ایجاد حس
اعتماد و تعهد میشوند.
آزمایشهــای بســیاری در این زمینه انجام شــده که در یکی
از آنهــا دو هــزار نفــر در نیــروی هوایی ارتش آمریــکا را مورد
بررســی قــرار داده اســت .نتیجــه ایــن آزمایــش نشــان داد
افــرادی کــه مجــرد هســتند تستســترون باالتری نســبت به
افــراد متعهــد یــا متأهــل دارنــد .یعنــی تعهد باعــث کاهش
تســترون در بــدن مردهــا میشــود و در نتیجــه ســطح
اکسیتوســین در بدن آنها باال میرود و باعث میشــود که
حتــی بعد از رابطه جنســی با کاهش وازوپرســین حسهای
آنها به خاطر وجود اکسیتوســین کاهش پیدا نکند .پس
نتیجه این اســت که وقتــی مردها روابط جنسیشــان برقرار
اســت چیزی که برای باقی ماندن در روابط عاشــقانه احتیاج
دارند،تعهد است.
این بررســی و تحقیقات در دنیای علم ادامه دارد ولی هدف
اصلی این اســت که متوجه شوند چه چیزی باعث میشود
مــا از بیــن این همــه آدم در کره خاکی عاشــق یک نفر خاص
باشــیم .یکی از فاکتورهای ســامت ارتباط عاطفی ،داشــتن
تجربیات مشترک است .در واقع یکی از شاخصهای اصلی
انســانهایی کــه روابــط دوســتانه آنهــا زیــاد میشــود ایــن
اســت کــه به ســمت تجربــه مشــترک میروند .یعنــی به هم
اجــازه میدهنــد و کمــک میکنند در مشــکالتی کــه دارند به
ســمت تجربه کردن ،پیــدا کردن راهحل و یــاد گرفتن بروند.
ایــن افــراد عالقهشــان در زندگــی بــه همدیگر زیاد میشــود
و دوســت داشــتن آنها هم مــدام ارتقا پیــدا میکند .وقتی
آدمهــا هیــچ حرکتــی نســبت بــه بهتــر شــدن همدیگــر و
خودشــان انجام نمیدهند و از هم ناامید هســتند ،منفعل
و بــی حوصلــه میشــوند .فقــط انگار بــه هم چســبیدهاند و
زندگی و حرکتی در کنار هم ندارند.
آنچه گفتیم در رابطه عاشــقانه خیلی شــدید میشود .وقتی
مهرورزی زیاد میشــود به جایی میرســد که آن فرد دیگر به
خــودش فکــر نمیکنــد و فقــط دارد بــه ایــن فکــر میکند که
چطور شــرایط و آدمها را بهتر کند .به عبارتی میشــود گفت
عاشــقی بیشــتر یک روحیه اســت تا یک حس؛ کــه یک فرد
نسبت به یک فرد دیگر دارد ،چون انسانی که عاشق باشد
همه آدمهای اطرافش این محبت ،پوشــش و کمک را از او
دریافت میکنند .هر چقدر رابطه دوستانه خالصتر باشد و
حفظ شــرایط از تمایالت افراد مهمتر باشــد ،رابطه به عشق
نزدیکتر میشود.
بیشتر دوســت داشــتنها معامالت پایاپای هستند .یعنی
مــن از یــک میل خودم میگذرم و تو هم ســعی کن از تمایل
خــودت در جهت حفظ ارتباط ســالم بینمان بگذری .اینکه
فقــط مــن ســایه امن تو باشــم نیســت ،تو هــم باید باشــی.
رابطــه دوطرفــه اســت .اما در عشــق و عاشــقی کار بــه جایی
میرســد کــه قید و شــرط ،محدودیــت و تمایــل دیگر مطرح
نیســت .افراد خودشــان را فراموش میکنند .طبیعی است
که عشــق خالص بایــد خیلی کمیاب باشــد و تجربهاش هم
ســخت اســت ولــی بــه میزانــی کــه افــراد در ارتباطهایشــان
بتواننــد تمایــات خــود را فراموش کنند به عشــق نزدیکتر
میشوند.
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تعریف میکنید؟
خیلی سخت است .

رفتم.
آن موقع چند سالتان بود؟
 18-17ســالم بــود .از جبهــه برگشــتم ،خواســتم به ســربازی
بــروم ولی بــه خاطر حضورم در جبهه معاف شــدم و بعد در
سال  1364ازدواج کردم.

چه حسی دارد؟ میتوانید آن را توصیف کنید؟
یگــذارد .تمــام
پــدر بــودن بــار ســنگینی بــه گــردن آدم م 
ً
مســئولیتها و گرفتاریها برای پدر اســت .واقعا پدر بودن
سخت اســت .بچهها وقتی سنشان باال میرود توقعشان
هم بیشتر میشود .دختر کوچک من خودش شاغل است
و شــاید در طول ســال  50هزار تومان هم از من طلب نکند.
او روی پای خودش ایســتاده است و شرایط را درک میکند.
ً
پدر بودن واقعا ســخت اســت .اگر یک عده به ازدواج کردن
تن نمیدهند به خاطر همین سختی است.

دوران بچگیتان چطور گذشت؟
از بچگــی کاســبی میکــردم .هــم درس میخوانــدم ،هــم کار
حهــا درس میخوانــدم و
میکــردم .کارم آهنگــری بــود .صب 
بعدازظهرها دنبال کار میرفتم.
یادتان هست اولین حقوقی که گرفتید چقدر بود؟
مــن روزی  10تومــان کار میکردم .روزهای آخــر ،هفتهای هزار
و  700تومان میگرفتم .بعد از آن خودم ماشــین آهنکشــی
گرفتــم و بــار ایــن طــرف و آن طــرف میبــردم .اآلن هــم 8-7
سال است که در شرکت هستم.
کار کــردن بــرای خودتــان با کارکــردن بــرای دیگران چه
تفاوتی دارد؟
آدم وقتــی میخواهــد بــرای خــودش کار کنــد بایــد ســرمایه
داشــته باشــد .باید آن قدرت را داشته باشد ولی من قدرت
و سرمایه نداشتم.
در بچگی اهل بازی کردن هم بودید؟
بله ،با دوســتانم کشــتی میگرفتم .البته کشتی را به صورت
حرف ـهای دنبــال نکــردم .چهــار ،پنــج تــا بــرادر بودیــم و همه
دنبال کشتی.

گفتوگو با
غالمرضا وفاجوی جمشیدی
مسئول انبار و آسانسور شرکت تیپاکس

دوست داشتم
مثل عقاب آزاد باشم

آدمهای ساده ،صمیمی هستند و دنیا را با تمام پیچیدگیهایش ساده میبینند .آنچه دنیا برایشان رقم زده را
پذیرفتهاند و تمام عمر برای کنار آمدن با آن تالش کردهاند .کودکی ،نوجوانی و جوانی را کوتاه تجربه میکنند ،با
آرزوهای در دسترس و دلخوشیهایی که از آنها دور نیست .غالمرضا وفاجوی جمشیدی ساده و صمیمی است.
هنوز جوان است اما تجربههای زیادی دارد .او میتوانست مثل دیگر هم سن و سالهایش زندگی کند اما ازکودکی
طلوع و غروب آفتاب را به هم دوخته تا به قول خودش به در بســته نخورد .گفت و گوی کوتاه وصمیمی ما با او را در
ادامه می خوانید.

لطفــا خودتان را معرفی کنیــد و بگویید از چه زمانی به
اینجا آمدهاید؟
غالمرضا وفاجوی جمشــیدی متولد تهران هســتم .از سال
1391روزی دو شــیفت درشــرکت تیپاکــس کار میکنم .البته
آن موقــع شــرکت در خیابــان قزویــن بــود .از پنــج صبــح تــا
ســاعت  9و در نوبت دوم از ســاعت  4عصر میآمدم و تا هر
زمان که کار تمام میشد در شرکت میماندم.
چند سالتان است؟
متولد  28خردادماه 1344هستم.
چند فرزند دارید؟
دو پســر و دو دختــر دارم .یکــی از دخترهــا و یکــی از پســرانم
ازدواج کردهاند و سه نوه هم دارم.

در چند سالگی پدربزرگ شدید؟
 20سالگی پدر و در  46سالگی پدربزرگ شدم.
در اینجا چه کاری انجام میدهید؟
ً
فعال انبار دســت من است و مراقب انبار هستم .آسانسور
را هــم دســت مــن ســپردهاند .بعــد از کارهای انبار به ســراغ
آسانسور میروم.
تحصیالتتان چیست؟
من تا کالس نهم درس خواندم و سیکل گرفتم بعد جنگ
شد و به جبهه رفتم.
کسی با جبهه رفتن شما مخالفت نکرد؟
ً
خیــر .اتفاقا برادرم در کردســتان بود ،بــا او هماهنگ کردم و

شیرینترین خاطره بچگیتان چه بود؟
اینکــه یــک پولــی از پــدر خــدا بیامرزمــان بگیریم .حــاال یا به
هــوای خریــدن چیــزی یــا جمــع شــدن دور هــم .آدم وقتــی
خــودش کار میکنــد و دســتمزد میگیرد خیلــی لذت میبرد
ولی پول پدر هم خیلی دلچسب است.
فکر میکنید آنقدری که باید بچگی کردهاید؟
االن ســالهای زیادی از آن دوران گذشــته و یادم نمیآید
ولی بچگی هم کردهام.
شیطنت و خالف هم کردید؟
در مدرســه مکافــات زیــادی داشــتم .محیــط
مدرســه قبــل از انقالب اینطور نبــود .من و
بــرادر کوچکتــرم در یک مدرســه بودیم و
همیشــه یا او بــه خاطر مــن کتککاری
میکرد یا من بــه خاطر او دعوا میکردم
ولــی در بیــرون از مدرســه دنبــال ایــن
حرفهــا نبــودم .ســعی میکــردم بــا
مــردم بســازم و بســوزم .باالخــره بایــد
همدیگــر را تحمــل کنیــم .دوران جوان ـیام
هم همینطور گذشت.
یعنی آدم درونگرایی هستید؟
تــا جایــی کــه بتوانــم تــوی خــودم میریــزم و ســعی میکنــم
مسائل را با رفاقت حل کنم.
ســه ویژگــی خــوب خودتــان را بگویید .االن اگر کســی
بخواهد درباره شما صحبت کند چه چیزی میگوید؟
از اول هم در مورد من میگفتند آدم خوبی اســت و ســرش
تــوی الک خــودش اســت .همیشــه دنبــال کاســبی بــودم و
ســعی کردهام با کســی کاری نداشته باشــم .همه هم با من
رفیــق بودنــد .حــاال هــم ســعی میکنم بــا همه رفیق باشــم.

F A M I L Y
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دیگران از ســن  20تا  30ســالگی دنبال رفاقت و جوانی کردن
هستند ولی من  22-21ساله که بودم دو فرزند داشتم.

اگــر پدرتــان زنده بود ،دوســت داشــتید با ایشــان چه
چیزی را تجربه کنید؟
روزگار بــا بالهایــی کــه ســرمان آورد باعــث شــد تا همــه چیز
را تجربــه کنیــم .مــن  13-12ســالم بود کــه پــدرم از دنیا رفت.
کبــدش از کار افتــاد .آن موقــع هــم علــم اینقدر پیشــرفت
نکــرده بــود کــه دکترهــا بخواهنــد کبــد او را پیونــد بزننــد .ما
پدر را به یک بیمارســتان بردیم و بعد از  24ســاعت بستری
شــدن از دنیــا رفــت .آن موقــع کــم ســن و ســال بودیــم و
تجربهای نداشتیم .هر چیزی هم که یاد گرفتیم روزگار به ما
یاد داده تا به اینجا رسیدیم.

ازدواج شــما ســنتی بود؟ یعنی همســرتان را کسی به
شما معرفی کرد؟
ما همسایه بودیم و از بچگی همدیگر را میشناختیم .البته
آن طــور نبــود که بگویم از بچگی همدیگر را میخواســتیم و
خاطرخــواه همدیگــر بودیــم .بارهــا به خواســتگاری ایشــان
رفتم ولی از آنجایی که ســن کمی داشــت ،پدرشان با ازدواج
ما مخالفت میکرد.

خــارج از ســاعت کاری ،اهــل تفریــح و ورزش خاصــی
هستید؟
ً
اصــا کار بــه آنجــا نمیرســد .مــن ســاعت  4صبح به ســر کار
میآیم و شب تا وقتی به خانه میرسم خوابم میبرد.

از اینکــه زود ازدواج کردیــد و بچــهدار شــدید راضــی
هستید؟
راضی هســتم .شــاید اگر ازدواج نمیکردم به بیراههکشــیده
میشــدم .به جاهایی که هیچ راه برگشــتی نداشــت .ازدواج
خوب اســت ،اما نه با شــرایطی که امروز جلوی پای جوانها
وجــود دارد .دو فرزند من ازدواج کردهاند ولی بچههای دیگر
من جرات نمیکنند ازدواج کنند؛ دوره ما راحت تر بود.

پس خاطر ایشان را میخواستید...
صــد درصد میخواســتم کــه بارها به خواســتگاریرفتم ولی
حالــت عاشــق و معشــوق نبودیم .دوســت داشــتم ازدواج
کنم و به ســرانجام برســم .ما پدرمان را زود از دســت دادیم.
پــدر من  46-45ســالش بود کــه از دنیا رفت .بــرادر بزرگترم
یکــرد ،بعــد از فــوت پــدرم از ما
کــه در ســپاه پاســداران کار م 
ً
حمایــت کــرد .من اگــر ازدواج نمیکردم واقعــا بالهای زیادی
سرم میآمد و به همین خاطر از ازدواج کردنم راضی هستم.
ویژگــی همســرتان که شــما را جــذب خــودشکرد چه
چیزی بود؟
ایشــان پنــج خواهر بزرگتر از خودش داشــت کــه همه آنها
یکی از یکی بســازتر و خانمتر بودند .همســرم نیز مثل آنها
ً
بود .واقعا تا امروز با داشتهها و نداشتههای من سوخته و
ســاخته اســت .حتی وقتی خواستم خانه را بفروشم او هیچ
مخالفتی نکرد.
اگــر ازدواج نکرده بودید و بچه نداشــتید ،زندگیتان را
چطور میگذرانید و چطور آدمی بودید؟
اگــر خــدا همســرم را ســر راهــم قــرار م ـیداد مجــدد بــه
خواســتگاری او میرفتم تا تشــکیل زندگی بدهم .کســی که
بــه فکــر زندگی نباشــد بــه هیچ جا نمیرســد؛ به هــر دری که
بزند به در بسته میخورد.
در بچگی اهل کارتون دیدن هم بودید؟
کارتــون میکــی مــاوس را میدیــدم .حــاال هــم بــا نوههایــم
کارتون تماشا میکنم.
اگــر بخواهیــد پــدر بــودن را تعریــف کنید چطــور آن را

اگــر قــرار بود یک شــخصیت بدی مثل چرچیــل ،هیتلر،
صــدام یــا هــر کــس دیگــری باشــید کــدام یــک را انتخاب
میکردید؟
چکــدام .من از بچگی فقط دنبال کار بودم .آدمی که خلق
هی 
و خوی آنها را داشــته باشــد نمیتواند بگوید نیستم چون
باالخــره یــک جوری خودش را نشــان میدهد .مــا از روز اول
هم اینطور نبودیم.
تا به حال کسی را هم زدهاید؟
گاهی به صورت اتفاقی ولی از قصد نبوده است.
آخرین باری که دعوا کردید چه زمانی بوده است؟
سالها پیش بوده است.
از بین شــخصیتهای فیلم یا کارتونی دوست داشتید
جای کدام شخصیت باشید؟
پدرساالر.
دوســت داشــتید در خانــهای بــه همــان شــکل زندگی
کنید؟
بلــه ،خیلــی خوب اســت که یــک همچین جماعتــی دور هم
جمع شوند.
هیچوقــت بچههایتــان نگفتنــد کــه شــما دیکتاتــور
هستید؟
مــن آزارم به یک مورچه هم نمیرســد .آنهایی که با من کار
کردهاند من را بیشــتر میشناســند و میداننــد که دیکتاتور
ً
نیستم .اصال جرات نداشتم که چنین کاری کنم.
اگــر قرار بود به جای آدم یک حیوانی به دنیا میآمدید،
دوست داشتید کدام حیوان باشید؟
دوست داشتم مثل عقاب آزاد باشم.

چرا ساسی و الکسیس؟
ݢ ݢعلــی ثابتیــان| مــادر بزرگــم یــک رادیــوی
قدیمــی داشــت ،هــر وقــت خانــهاش
میرفتی روشن بود .
اعجــاز ایــن رادیــو ایــن بــود که همیشــه
قــرآن میخوانــد .مادربــزرگ هــر کاری
کــه میکــرد ،ایــن رادیــو آرام قــرآن زمزمــه
میکرد.
بعدهــا بــه طریقی این رادیو به ما رســید،
ایــن رادیو از زمانی کــه خانه ما بود مدام،
اخبار میگفت.
ذهنــم درگیــر ایــن بــود کــه چطــور ایــن
ً
رادیــو قبــا قــرآن میخوانــد و االن اخبــار
میگوید؟
موضــوع ســاده و پیــش پــا افتــاده ایــن
بــود کــه رادیــو روی هر موجی بــود همان
صداهــا را برایمــان پخــش میکــرد و مــا
هــم همــان را میشــنیدیم .مــوج خانــه
مادربزرگ قرآن بود و موج خانه ما اخبار.
راســتش را بخواهیــد ایــن را گفتــم کــه
کمــی ایــن انگشــت شــماتت جامعــه را
کــه بــه ســوی "ساســی مانکــن"" ،تتلــو"و
امثال آنها گرفته شــده اســت به ســوی
خودش برگردانم.
دوســت مــن ،مــوج خانه ما روی ساســی
مانکــن و تتلــو تنظیــم شدهاســت .چــرا
ایــن جامعــه ساســی و الکســیس را
میشناســد ،امــا هنــوز نمیدانــد کیهــان
کلهــر و اردال ارزنجــان چــ ه کســانی
هستند؟
ً
ساســی مانکــن را اتفاقــا دوســت دارم؛
چون به صورت خفته این جامعه آب یخ
میپاشــد کــه در خیال خود پاکیزه اســت
امــا در خفــا همانی را که شــماتت میکند
زیست میکند .
دوســت من  ،فرزنــدان ما غیر از ساســی
مانکــن ،هــر روز در معرض هزاران تعبیر،
تفســیر و عقیــده زشــت کــه مــن و شــما
راویانش هستیم قراردارند .
مــن و شــما هــر روز دزدی مــی کنیــم .هر
روز قضــاوت مــی کنیــم .دروغ میگوییــم
و خودمــان را بــه جمــع ترجیــح میدهیم.
ایــن ســبک زندگی ماســت که ساســی را
میشــنود .هــر چــه فریــاد داریــد در آینــه
بزنید و بزنیم.
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گفت و گو با گلناز خیرشپور مدیر بازاریابی و فروش نمایندگان تیاپگس

دوست داشتم
راننده ترانزیت بشوم

در آســتانه چهل ســالگی آرزو دارد با یک کوله پشــتی به سفر دور دنیا برود .برای رســیدن به این هدف حاضر است همه چیز را در
کشــوری غریب از صفر شــروع کند .همان دختر بچه ای که آرزویش داشتن یک ماشین ترانزیت ،رانندگی وسفر با آن بود حاال زنی
ماجراجو و عشق سفر است .گلناز ِخ َیرشپور متولد  11تیر  1360است .کارشناسی ریاضی کاربردی را در اصفهان و فوق لیسانس
مدیریت اجرایی (گرایش بازاریابی) را در دانشــگاه شــهید بهشتی خوانده اســت .با او درباره عالقهمندیهایش به سفر ،طبیعت،
حرمت تنهایی و کنار آمدنش با کرونا گفتوگو کردیم که در ادامه میخوانید.

متولد کجا هستید؟
همــدان .ماجرایــش جالب اســت .پــدرم بــرای یــک ماموریتی به
همــدان رفتنــد و آنجا با مادرم که پرســتار بودند آشــنا شــدند و
ازدواج کردند .تا زمانی که خواهرم  8ساله بودند در تهران زندگی
کردند و بعد که به همدان رفتند من متولد شدم.

نقــش کمرنگــی در انتخابهایمــان دارد .شــاید خیلــی از
ایــن نافرجامیها بــه خاطر این باشــد که وقتــی یک زمانی
از رابطــه شــما میگذرد کم کم عاقلتر میشــوید و ممکن
اســت متوجه شوید درست اســت که یک احساسی وجود
دارد ولی شــما به صــورت عاقالنه و منطقــی نمیتوانید با
همدیگــر آینــدهای داشــته باشــید و دو آدمی نیســتید که
بتوانید در کنار هم زندگی کنید .شــاید به این خاطر اســت
که میگویم عشــق به فرجام نمیرسد .شاید آشناییهایی
کــه در دهههــای  30و  40زندگــی آدمهــا اتفــاق میافتد و
دیگر خیلی رنگ و فرم عشق آتشین دهه  20زندگی را ندارد،
بســیار ماندگارتر است چون خیلی بیشــتر بر مبنای عقل و
انتخاب اســتوار است .من خودم رابطهای داشتم که برایم
نافرجــام بــود و دلیلــش بــه این خاطر بــود که ما بــه لحاظ
عقلی نمیتوانستیم با هم آیندهای داشته باشیم.

فکر نمیکنید این جزو باورهای غلط فرهنگی ما است؟ مثًال در
ادبیات بــه ما میگویند که لذتی که در هجر وجــود دارد در وصل
نیست ،اما واقعًا اینطور است؟
بــه ایــن زیــاد اعتقــاد نــدارم .بیشــتر ما در ســنی عشــق را
تجربــه میکنیــم کــه کامــًا احساســاتی هســتیم و عقــل

اگر یک روز مجبور شوید بین انتخاب عاشقانه و عاقالنه یکی را
انتخاب کنید ،انتخابتان کدام خواهد بود؟
همــه مــن را بهعنوان یک آدم ســخت و خشــن میشناســند اما
برخالف ظاهری که دارم احســاس در وجودم خیلی پررنگ است و
فکر میکنم اگر در این موقعیت قرار بگیرم به رغم اینکه میدانم

چه شد که به تیپاکس آمدید؟
اول در حــوزه پخــش دارو کار میکــردم و از ســال  97از لینکدیــن
مطلع شــدم که تیپاکس نیــرو میخواهد  .رزومه فرســتادم و در
مصاحبه قبول شدم و به تیپاکس آمدم .مسولیت فعلیام مدیر
بازاریابی و فروش نمایندگان شرکت است.
به عشق در نگاه اول اعتقاد دارید؟
بله .اما عشق نافرجام است.

عقــل و منطق شــاید بهتر جــواب بدهد ،انتخابم همــان انتخاب
عاشقانه خواهد بود .ندای درون من احساس است.
با توجه به خصوصیاتی که از خودتان گفتید ،آیا از تصمیمهایی
که در زندگی تان گرفته اید راضی هستید؟
مــن هیچوقت نمیگویم از چیزی راضی هســتم یا راضی نیســتم
چون اعتقاد دارم شخصیتی که االن گلناز ِخ َیرشپور دارد حاصل
اشــتباههایی بوده که در گذشــته کرده و از هر کدام آنها درسی
گرفته است .شاید اگر آن انتخابها را نمیکردم و آن تصمیمها را
نمیگرفتم آدمی که امروز هستم نبودم.
چقدر به خودتان حق اشتباه کردن میدهید؟
ک بــار اشــتباهی را مرتکب
زیــاد نــه .چون معتقدم وقتی شــما ی 
میشــوید ،تکرار کردن آن اشــتباه دیگر اســمش اشتباه نیست
بلکــه ندانمکاری یا حماقت اســت .به همین خاطــر من خیلی به
خودم اجازه اشتباه کردن نمیدهم.
رابطهتان با گذشته چطور است؟ چقدر در گذشتهاید و چقدر
در امروز و اکنون؟
من درکل آدم خاطرهبازی هســتم .به همین خاطر شــاید بشــود
گفت که در گذشته زیاد سیر میکنم اما گرفتار گذشته نیستم.
یعنی گذشته زندگیتان را مختل نمیکند؟
گل گذشته نمیماند .شاید برخی اتفاقها زمانی
دقیقًا .پایم توی ِ
کــه رخ داده ،یــک دردی را در من ایجاد کرده ولی امروز که به آنها
فکر میکنم لبخند روی لبم میآید.
چه زمانهایی حالتان خوب است و خوشحال هستید؟
خیلی رفیقباز هســتم .یعنــی دایره دوســتان و رفاقتهایم
بــزرگ اســت .البته من دوســتان صمیمی کمــی دارم و دایره
رفاقــت صمیمــیام محــدود اســت اما دایــره رفاقــت کلیام
بــزرگ اســت .یکــی از چیزهایــی کــه خیلی مــن را خوشــحال
میکنــد کمک کردن به دیگران به خصوص نزدیکانم اســت.
وقتی کاری از دســتم بر بیاید و برایشــان انجــام دهم و آنها
خوشــحال شوند واقعًا خوشحال میشوم .من به طبیعت
بسیارعالقهمند هستم و هیچ چیزی مثل طبیعت حال من را
خوب نمیکند .طبیعتگردی را خیلی دوست دارم و همیشه
حالم را خوب میکند.

قبل از ماجرای کرونا چند وقت یکبار به طبیعت میرفتید؟
ســالی حداقــل  3ســفر بــه طبیعــت داشــتم .مــن بــه صــورت
ادونچری(ماجراجویانــه) بــه تمــام جنگلهــا و کویرهــای ایــران
رفتــهام .حــدود  10نفــر بودیــم کــه همه به ایــن موضــوع عالقه
داشتیم .یک ســرگروه داشــتیم که از کوهنوردان خیلی حرفهای
بودنــد .ما بــه مدت  7-6ســال به مســافرت رفتیــم .واقعًا هیچ
چیزی مثل ســفر ادونچری حال من را خوب نمیکند .من کافهباز
هم هســتم .کافه رفتن حالم را خیلی خوب میکند .همین که به
خاطر کرونا نمیتوانم به کافه بروم عصبانیام کرده است.
آیا چیزی را جایگزینش کردهاید؟
بــرای کافه خیر ،اما به جــای طبیعتگــردی در روزهای تعطیل به
پیــادهروی مــیروم .در ایــن برهــه نتوانســتهام به کوه بــروم ولی
خــودم را بــا پیــادهروی ســرگرم کــردهام .واقعــا نرفتن به ســفر و
طبیعت در روحیه من تأثیر گذاشــته و آدمهایی که به من نزدیک
هستند این را درک میکنند.
وقتی شرایطی روال عادی زندگیتان را مختل میکند چطور آن
را مدیریت میکنید ؟
همیشــه بــرای تغییر دادن شــرایطی که دوســتش نــدارم تالش
میکنــم امــا اگــر چیــزی را نتوانــم تغییــر بدهــم آن را میپذیــرم.
شــرایطی کــه االن بــه وجود آمــده اســت را من پذیرفتــهام چون
نمیتوانــم تغییرش دهم .یکــی از عالقهمندیهایی که از بچگی
همراهم بوده این اســت که من کتابخوان هســتم .پدر و مادرم
هم کتابخوان بوده و هســتند .خانه ما هیچوقت دکور نداشت
و دکور آن کتابخانه ما بود .ما یک کتابخانه بزرگ داشــتیم .من و
خواهــرم مریم چون از بچگی کتاب در دســت پدر و مادر دیدهایم
کتــاب جــزء الینفــک زندگی ما شــده اســت .کتاب بــرای من مثل
مســواک کردن اســت و هر شــب باید کتاب بخوانم .حاال که نمی
توانم به سفر و طبیعت گردی بروم بیشتر از قبل کتاب میخوانم
و فیلم و سریال میبینم .اهل سریال نبودم اما کرونا سریال بینم
کرد.
غیر از اینها کار دیگری هم انجام میدهید؟
بــه گل و گیــاه عالق ه دارم .تعداد زیــادی گلدان در خانــهام دارم و
رسیدگی کردن به آنها هم جزو کارهایی است که همیشه انجام
میدهــم .خیلــی عالقهمنــد به دانــه کاشــتن هســتم .دانههای
پرتقال ،نارنگی و نارنج میکارم و هر روز آنها را به طرز دیوانهواری
چک میکنم که ببینم کدامشــان بارور شــدهاند و رشد کردهاند.
امســال دقیقــا از همیــن دانــهکاری یــک درخــت لیمو بــه باغچه
تیپاکــس هدیه کــردم .البتــه در شــرکتهای قبلی هم ایــن کار را
کــردهام .مــن در هر جایی کــه کار میکنم یک درخت بــه آن هدیه
میدهم.
جذابترین سریالی که دیدهاید و به دیگران پیشنهاد میدهید
که ببینند چه سریالی است؟
"چرنوبیل" را خیلی دوست داشتم " .گامبی وزیر" (The Queen’s
 )Gambitهم خیلی خوب بود.
در تهران تنها زندگی میکنید؟
بلــه .خانــواده مــادریام همــه در همــدان زندگــی میکننــد و از
خانــواده پــدریام فقــط یک عمــه در تهــران دارم که هــر از گاهی
ایشان را میبینم.
تجربــه زندگی کــردن بهعنوان یــک زن تنها و مســتقل چگونه
تجربهای است؟
اصــوًال خــود زن بــودن در خاورمیانــه و بــه خصــوص در ایــران
سخت است .مسلمًا تنهایی از پس زندگی برآمدن خیلی سخت
اســت ولی من به واسطه نوع تربیتی که داشتهام و به واسطه
ی خاص رفتاری و اخالقیام همیشه به استقالل
خلقیات و ویژگ 
و کشــف موقعیتهــای جدیــد عالقهمنــد بودهام .در ســن 18
ســالگی از خانــواده جدا شــدم و برای گذراندن دوره لیســانس
بــه اصفهــان رفتم 2 .ســال بعــد از دوره دانشــجویی از همدان
بــه تهــران آمدم و کار پیدا کــردم و تا امــروز دارم در اینجا زندگی
میکنــم .در ایــن ســفر بهعنــوان یــک زن تنها خیلی ســختیها
کشــیدم تــا بتوانم یک زندگی مطلوب برای خودم درســت کنم.
البتــه به نقطه صــد درصد مطلوب نرســیدم ولی بســیار راضی
هســتم چــون اســتقالل دارم و بــه زعــم خــودم یک زن قــوی با
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آیا در بچگی دوست داشتید به کاراکتر خاصی تبدیل بشوید؟
مــن هیچوقــت عاشــق شــخصیتهای فانتــزی مثل ســیندرال و
سفیدبرفی نبودم .در بچگی خیلی شیطون و شر بودم .همیشه
در یک محیط پسرانه بودم .تمام بازیهای کودکانه من با پسرها
بود .بیشتر فوتبال بازی میکردیم .یک دختر خاله همسن خودم
داشــتم که فقط بــا او به فضای عروســکبازی میرفتم .دوســت
داشــتم مثــل تــارزان در جنگل باشــم و بــا همه حیوانــات ارتباط
داشــته باشــم .بیشــتر شــخصیت ماجراجو و جســور را دوست
داشــتم .شــخصیتهای نــازک نارنجــی خیلــی مــورد عالقــه من
نبودند.

شــخصیتی قوی هستم که سخت میشکنم و کم پیش میآید
کــه بگویــم از پــس چیــزی برنمیآیــم چــون از  18ســالگی دارم
میجنگم .از انتخابی که کردهام خیلی راضی هستم.
پدر و مادرتان با این انتخاب شما مخالف نبودند؟
اصًال .پدر و مادر من بهرغم اینکه متعلق به نسل گذشته هستند
فکر روشــنی دارند؛ نه تنها هیچوقت با من مخالفت نکردند بلکه
در ایــن راه خیلــی کمک هــم کردهانــد .مخصوصًا مادرم؛ ایشــان
ل زنان اســت .مادرم خیلی تشویقم کرد که حتمًا
طرفدار اســتقال 
باید بروی راه زندگیات را پیدا و کشف کنی و وابسته نباشی.
چقدر مجبور شدهاید روح زنان ه یا زنانگیتان را پنهان کنید؟
مــن برخالف تفکری که بر عموم جامعه حاکم اســت که زن را یک
موجود کامًال ظریف و توی زرورق پیچیده شده میبیند ،میگویم
زنانگی به قدرت اوست نه به ظرافتش .وقتی وظیفه مولد بودن
و مــادری به زن داده میشــود این یعنی شــما خیلــی قدرتمندتر
هســتی .ایــن نخســتین ساختارشــکنی بود کــه در ذهــن من به
وجــود آمــد و پدر و مادرم هم به این ساختارشــکنی در ذهن من
خیلــی کمک کردند .امــا در کنار این قدرتها مــن زنانگی خودم را
هم حفظ کردهام .یعنی هیچوقت ظاهر من ظاهری مردانه نبوده
اســت .عاشــق رنگ ،عاشق ســت کردن لباس و عاشــق زیورآالت
هســتم .در میان دوســتان و همکارانم همیشــه به این معروف
هستم که اکسسوریهایم را با لباسهایم ست میکنم .به شدت
عاشق گوشواره و انگشتر هستم و همیشه هم از آنها استفاده
کــردهام امــا اینها هیچ تأثیــری روی اینکه من قدرتم را از دســت
بدهم نگذاشته اســت .در زندگی اجتماعی و کاری اتفاقًا همه به
من میگویند "تو که مرد هستی و زن نیستی”.
این ناراحتتان نمیکند؟
همیشــه بــا این جملــه مقابلــ ه کــردهام .یعنــی هر کــس به من
میگوید تو مرد هســتی ،من میگویم من شیرزنم .میگویم من
یک زن قدرتمند هســتم .اما از این موضوع ناراحت نیستم چون
شــخصیتی که دارم باعث شــده بتوانم از خــودم محافظت کنم.
البته من نقصهای شخصیتی زیادی هم دارم.
کدام نقص بیشتر ناراحتتان میکند؟
تنهایــی .من به واســطه شــخصیتم و بــه خاطر اســتقالل و عدم
وابســتگی که دارم ،خیلی سخت کسی را به دنیای شخصیام راه
میدهم و بهعنوان همدم میپذیرم.
تنهایی را یک نیاز میبینید یا یک ضعف؟
تنهایــی را ضعــف نمیبینم .به نظر مــن هر انســانی باید تنهایی
خودش را داشــته باشــد .اصًال تنهایی در ادامه استقالل میآید.
آدمهایی که وابســته نیســتند معموًال آدمهای تنهایی هستند.
اما من به طور کلی تنهایی را چیز بدی میدانم و دوســتش ندارم
و خیلی هم ســعی میکنم که این تنهایی از بین برود اما همیشه
میگویم تنها بودن برای من بهتر از بودن با آدم اشتباهی است.
چه جالب! من هم یک جمله شــبیه به شــما دارم که میگویم
تحمل تنهایی از تحمل آدم اشتباهی به مراتب راحتتر است.
مــن هم به این اعتقاد دارم که تنها بودن بهتر از بودن با آدم
اشتباهی است .اما نمیتوانم بگویم از تنهایی راضی هستم.
ما انســان هستیم و انسانها ذاتشــان این مدلی است که
باید در یک زندگی اجتماعی باشند .تنهایی باعث فرسودگی
روح میشود.

بزرگتریــن تاوانی که بــرای این ماجراجویــی دادهاید چه بوده
است؟
خیلــی تــاوان بزرگــی نــدادهام .شــاید اینکــه خیلــی وقتهــا
میتوانســتم مثــل خیلــی از دختــران دیگــر در آرامــش و در ناز و
نعمت باشــم اما خودم را در ســختی گذاشــتم تا به ایده آلهای
شخصیتی که مد نظرم بوده برسم.
آیا نقطهای را برای خودتان در نظر گرفتهاید که مثًال در  10سال
آینده بخواهید به آن برسید؟
بزرگتریــن هدفــی کــه اآلن دارم و دربــاره آن مصمــم هســتم
مهاجرت کردن از ایران اســت .میخواهم از ایــران بروم .هدفم را
روی این قضیه گذاشــتهام .به خاطر همان ماجراجویی که گفتم
خیلی دوســت دارم زندگی در خارج از ایران را تجربه کنم .من یک
آرزوی خیلــی بزرگ دارم و دوســت دارم تا قبــل از مرگم به این آرزو
برســم و آن آرزو رفتــن و گشــتن در دور دنیا اســت .من دوســت
دارم تا وقتی که میتوانم با یک کولهپشــتی دنیا را بگردم .چیزی
کــه دوســت دارم دیــدن دنیا و دیــدن آدمهای دیگر دنیا اســت.
ســال بعد  40ســاله میشــوم و میدانم تصمیمی کــه گرفتهام
یک تصمیم با ریســک باال اســت .خیلی از آدمهایی که نزدیک به
من هستند میگویند تو دیوانهای! احساس میکنم گرفتن این
تصمیم جسارت میخواهد اما من این تصمیم را گرفتهام و حتی
اگر الزم اســت در کشور دیگری از صفر شروع کنم این کار را انجام
میدهــم تــا به آرزویم برســم .ایــن را هم بگویم کــه همه بچهها
دوســت دارند دکتر یا مهندس شوند ولی رویای من این بود که
راننده ترانزیت شوم .حتی پدرم یکبار من را در این موقعیت قرار
داد و مــا با همدیگر رفتیم و ترانزیت ســوار شــدیم .من از بچگی
آرزو داشــتم که یک روز بزرگ شوم و یکی از این ماشینها بخرم و
راننده ترانزیت شوم.
خودتان هنوز ترانزیت یا کامیون نراندهاید؟
 6-5ســال پیش بود که رانندگی با اتوبوس را به واســطه یکی از
دوســتانم تجربه کردم .من راننده خیلی خوبی هستم و در جاده
خیلی خوب رانندگی میکنم .همه این را تایید میکنند.
دوست نداشتید کًال پسر به دنیا میآمدید؟
نه .من دختر بودنم را خیلی دوست دارم اما به هیچ مرز جنسیتی
قائل نیســتم .من به تفاوت زن و مرد به شدت اعتقاد دارم چون
طبیعتشــان بــا هم متفاوت اســت اما به تســاوی حقــوق آنها
بــا همدیگــر هــم اعتقــاد دارم .هیچوقــت از تجربــه کــردن چیزی
نترســیدهام و کارهایی که هم مــردان و هم زنان میتوانند تجربه
کنند را تجربه کردهام.
هــر روز صبح کــه میخواهید وارد تیپاکس شــوید چه حســی
دارید؟
کار من ســنگین اســت چون بــا  500نماینده در تماس هســتم،
بنابراین همه روزهای من پر مشــغله است .اما تا همین امروز به
جایی نرسیدهام که صبح وقتی میخواهم به اینجا بیایم با خودم
بگویم "ای وای باز کار!" هنوز آدمهایی در اینجا هســتند که من از
کار کردن با آنها و دیدن روزانهشــان لذت میبرم و دوســت دارم
کــه بیایــم اینجا کار کنــم .کًال در هر ســازمانی که بودهام دوســت
داشــتهام اثرگذار باشــم و این اثرگــذاری را در تیپاکس احســاس
میکنم و به همین خاطر دوست دارم بیایم و کار کنم.
در پایان اگر صحبتی باقی مانده بفرمایید.
مجله خانه فاخر خیلی اتفاق جالب و قشــنگی است .این حس را
به کســانی که در این شــرکت کار میکنند میدهد که شــما دیده
میشوید و اهمیت دارید .امیدوارم این کار ادامه پیدا کند.
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دفترمرکزی:تهران،بلوارنلسونماندال،خیابانتابانغربی
پالک،۱۲ساختمانفاخر،طبقهچهارم،تلفن021-88678225:

پیشرو و چابک

جستجوگر و عاشق
ســوال برند پوشــاکی پیشــرو و چابک است،
برنــدی به روز که از طریق تولید محصوالتی
متنوع تجربــه خریدی هیجان انگیــز را برای
مخاطبان خود ایجــاد میکند ،به نحوی که
هر فرد میتواند با انتخاب ســوال ،پوششی
به ســبک خــود بــرای موقعیتهــای زندگی
داشته باشد.
ســوال برنــدی جســتجوگر و عاشــق ســفر
اســت ،نماد ســوال خروس بارسلوس است
چرا که اشــتیاق از ســر و رویــش میبارد و از
جستجو و تالش حیات میگیرد.
ســوال جســتجوگر و نوگراست ،اســاس کار
طراحــی و تولیــد محصوالت ســوال ســبکی
خــاص و جدیــد از زندگــی ،خالــی از تکــرار
و هماهنــگ بــا تغییــرات روز جهــان اســت،
ســبکی کژوال و همهپســند ،جدید ،به روز،
متفــاوت و متنــوع که مخاطبانــش از طیف
وســیعی گــرد هــم میآینــد و زمانــی کــه در
جمعی با اســتایل سوال حضور دارند ،توجه
را به سمت خود جلب میکنند.
ســوال با انگیزه طراحی خالقانه ،روح زندگی
را در محصــوالت جدید ،مــدرن و متنوعش
میدمــد .ســبک زندگــی مختص هر فــرد را
تعریف میکند ،شــادابی ،سرزندگی و کمی
شیطنت را به مخاطب منتقل میکند.
با انتخاب ســوال تجربه اســتایلی منحصر به
فــرد از آخرین ترندهای مد روز دنیا داشــته
باشید و به دنبال کشف و ساخت بهترین و
جدیدترین مســیرهایی باشید که شما را به
اهدافتان میرساند.

قدمی به سوی حذف خودروهای فسیلی

همهانسانهاقدرتانتقاددارندولیجرأتاصالحنه
فردی چندین ســال شــاگرد نقاش بزرگی بود و تمامی فنون
و هنــر نقاشــی را آموخــت .روزی اســتاد بــه او گفت :تــو دیگر
بــه حــد كمــال خود رســیده یی دیگر مــن چیزی نــدارم كه به
تو بیاموزم .شــاگرد فكری به ذهنش رسید ،یك نقاشی فوق
العــاده كشــید و آنرا در میدان شــهر قــرار داد مقداری رنگ و
قلمی در كنار آن گذاشت .از رهگذران خواهش كرد هرجایی
عیبــی دیدیــد یك عالمــت  xبگذارید .شــام كه برگشــت دید
تمام تابلو عالمت خورده اســت بسیار ناراحت و افسرده به

استاد خود مراجعه كرد.
اســتاد گفــت :میتوانی عین همان نقاشــی را برایم بكشــی؟
شــاگرد نیز چنان كرد و اســتاد آن نقاشــی را در همان میدان
قــرار داد و دوبــاره کنارش رنگ و قلم گذاشــت و متنی كه در
كنــار تابلــو قرار داد این بود" اگر جایی از نقاشــی عیبی دارد با
این رنگ و قلم اصالح بفرمائید"شام برگشتند و دیدند تابلو
دست نخورده است ،استاد به شاگرد گفت :همه انسانها
قدرت انتقاد دارند ولی جرأت اصالح نه.

