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پیشگفتار
ستارگاِن کهکشاِن راه شیری توسعه

از امین الضرب تا امروز
مسعود خوانساری

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

این سخن را بسیار شنیده ایم که »گذشته چراغ راه آینده است«. سخن درستی است اما 
از گذشــته ای چنان گســترده و بیکران، ماالمال از زندگی با همه ی ابعادش، آکنده از 
رویدادها، حوادث، تجربه ها، شکست ها، پیروزی ها، جهش ها، فروماندن ها، شادکامی ها، 
شوربختی ها، نبوغ ها، ندانم کاری ها، اشک ها و لبخندها کدام را باید برگزید؟ در کجا باید 
تأمل کرد؟ کدام چراغ را باید برافروخت؟ زیر ســایه ی کدام حادثه باید آرمید و ســنگ 

بنای توسعه ی آینده را به جا نهاد؟ 
انتخاب از میان این گســتره ی مواج بیکران که اسمش »گذشته« است کاری بس 
ســهل و ممتنع است؛ کاری به غایت دشوار و در عین حال بسیار سهل و آسان. دشوار 
است چراکه زندگی با همه ی مؤلفه هایش تا عمق تاریخ جریان دارد و بی محابا وارد شدن 
در آن سرگردان شدن در البیرنتی پیچ درپیچ و بی پایان است. اما همین کهکشان بیکراِن 
»گذشــته« حاوی ستارگانی اســت که تو را صدا می زنند؛ با درخشش بی وقفه شان و یا 
هلهله ی خاموش شان. این ستارگان درخشان همان ستارگانی هستند که این کهکشان 
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را برساخته اند. کهکشان راه شیری بدون آن ها از معنا تهی می شود.
مســیر توسعه و پیشرفت مردم ایران همان کهکشــان راه شیری روشنی است که 
نزدیک 140 سال است که از زمان امین الضرب آغاز شده و ستارگانی از گذشته تا امروز 
با سخت کوشــی، نبوغ و اراده ی خستگی ناپذیرشــان این مســیر را نورافشانی و معنادار 
کرده اند. شناخت این ستارگان درخشان نخستین گام برای شناختن راه دشواری است 

که تاریخ توسعه ی ایران زمین طی کرده است.
دفترهای این مجموعه روایت هایی اســت برای معرفی این ستارگان درخشان. این 
مجموعه اما بر آن نیســت صرفاً با یادکردی از این ستارگان و چهره های درخشان فقط 
یاد و نام شــان را گرامی بدارد. گرامی داشتن نام این بزرگان کوچک ترین توشه ای است 
که از تأمل و تکاپوی شناخت این ستارگان حاصل خواهد شد. اما ما را سر آن است که 
گام در متن زندگی این بزرگان بگذاریم و از نزدیک با تجربه های زیســته ی آنان آشــنا 
شویم و، حتی فراتر از آن، در تجربه ی زیسته ی آن ها شریک شویم. نه با نگرشی کلی و 
از دور بلکه آنقدر نزدیک که ُهرم نفس های دغدغه مندشان را حس کنیم و صدای تپش 
قلب شــان را وقتی از هیجان یک کشف، یک شــروع، یک اقدام، یک موفقیت سرشار 
می شوند و یا شاهد تماشای اندوه و بغض شان باشیم آنجا که با نامرادی و عدم همراهی، 
بی مهری، قدرناشناسی و حتی شکست مواجه می شوند و باز از پا نمی نشینند، به زانو در 

نمی آیند، دوباره کمر راست می کنند و گام بعدی را محکم تر برمی دارند.
این ها درس هایی است که از این همنشینی ها آموخته ایم. مجموعه کتاب های نسل 
امین الضرب بر آن اســت روایتگر زندگی کارآفرینان و زنان و مردان توسعه و پیشرفت 
ایران و برگزیدگان چندین دوره ی جشــنواره ی امین الضرب باشد. آن هم از نزدیک و با 
تماشای تجربه های ملموس ریز و درشت که گاه از زبان خودشان نقل شده است و گاهی 
گفته آمده از زبان دیگران، شــرکا، همراهان، فرزندان، اعضای خانواده، روزنامه نگاران و 

روایتگران زندگی.
 »زندگی«، همه ی زندگی اســت. نه فقط کلیاتی که فقط با چشــم های معمولی 
دریافته می شوند بلکه آن بخش هایی هم هست که شاید در نگاه اول به چشم نیایند یا 
آنقدر ناچیز و بی اهمیت شمرده شوند که از یاد بروند. آری، زندگی، همه ی زندگی است. 
در مواجهه با زندگی و تجربه های زیستن این انسان های بزرگ گاهی اتفاق هایی به غایت 
کوچک، که هرگز به اعتنا نمی آیند، همچون آن قطعه ی ریز یک دومینوی عظیم که به 
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تلنگری فرو می افتد و در مســیر خود بزرگ ترین ســازه های غیرقابل تصور را سرنگون 
می سازد، آنچنان نقش و تأثیری در رقم زدن آینده و شکل گیری شخصیت این انسان ها 
ایفا کرده اند که مایه ی شگفتی و حیرت است. چطور می توان باور کرد یک عتاب پدرانه 

زمینه ساز بزرگ ترین تصمیم و نقطه ی عطف زندگی فرزندی شود؟
 و چطور می توان به شــگفتی درنیامد وقتی در تجربه ی زیستن بزرگ مرد دیگری 
می بینیم که چگونه در اوج محدودیت های ناشــی از شرایط خاص اجتماعی انقالب و یا 
جنگ و نامهربانی ها و بی مهری ها بر ویرانه و خاکستر کارخانه ی تعطیل مانده اش همچون 

ققنوس دوباره جان می گیرد و پروژه ای عظیم تر را سامان می دهد. 
بازخوانی تاریخ توسعه ی بازشناسی زندگی چهره های درخشان این کهکشان است. 
هر زندگی داســتان ها دارد و هر داستان تجربه ای است و درسی. و این روایت ها هزاران 

درس و تجربه پیش روی ما می گشاید.
امید است این مجموعه توانسته باشد چراغ هایی افروخته باشد از تجربه های زیسته ی 
بزرگ مردان و زنانی که مسیر پرسنگالخ و دشوار توسعه را با گام های خود هموار کردند؛ 

برای ما، برای آینده و برای ایران.
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فصل اول

نام نیکی که ماندگار شد 
داستان زندگی حاج اکبر ابراهیمی؛ 
مدیر گروه صنعتی پاکشوما 

نویسنده:نسیم بنایی





اســتاد رضــاداد، کــه حــاال چندیــن ســال اســت زیــر خــاک آرام گرفتــه، خیلــی 
ــه ای  ــت. کوچ ــری داش ــازه ی آهنگ ــا مغ ــه ی زغالی ه ــالب در کوچ ــر از انق قبل ت
کــه بعدهــا دفتــر حــزب جمهــوری اســالمی در انتهــای آن راه انــدازی شــد؛ دقیقــاً 
ــد و  ــاد بگیرن ــری ی ــا آهنگ ــتاد ت ــزد اس ــد ن ــربچه ها می آمدن ــمه. پس اول سرچش
ــاله ای  ــف دوازده س ــا پســرک نحی ــر آن روزه ــد. اکب ــه ببرن ــه خان ــان ب ــه ای ن لقم
ــل و  ــا کســی از پروفی ــدرش باشــد. آن موقع ه ــه می خواســت کمک خــرج پ ــود ک ب
چیزهــای امــروزی خبــر نداشــت. زندگــی آهنگــران در تصــرِف ســپری و نبشــی و 
میل گــرد و تســمه توپــر بــود. اکبــر هــم بــا همین هــا روز را بــه شــب می رســاند تــا 
ــواده اش باشــد. دســتگاه بــرش آهــن نداشــتند و گاهــی به ناچــار  کمک احــوال خان
بــا اره ی خشــک تــالش می کــرد کــه فــوالد ســخت را شکســت دهــد. روپــوش آبــِی 
آهنگــری اش خیــس می شــد و دســت های نحیفــش آب می انداخــت. امــا فکــر کار 
و حقــوق پنجشــنبه ی آخــر هفتــه بــه بدنــش جــان مــی داد. اولیــن حقوقــش ۲۵ 
ریــال بــود. به مــرور بیشــتر یــاد گرفــت و ســخت تر کار کــرد. اســتاد رضــاداد هــم 
حقوقــش را اول چهــار تومــان و بعــد شــش تومــان کــرد. امــا دوران رکــود اقتصــادی 

بــود و وضعیــت مالــی خــراب! 
ــی آم.«  ــنبه نم ــه از ش ــن دیگ ــت: »م ــت و گف ــتاد رف ــراغ اس روزی پســرک س
ــا  ــن انداخــت و ب ــر ســرش را پایی ــد بگــی چــرا نمــی آی.« اکب اســتاد گفــت: »بای
ــم  ــم و می آیی ــا کار نداری ــه م ــن انصــاف نیســت ک ــت: »ای ــه اش گف ــدوه کودکان ان
حقــوق الکــی می گیریــم و می ریــم خونــه. ایــن وجــدان کاری از اصــول مکاســبه.« 
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بــرق زد و گفــت:  از حرف هــای بزرگســاالنه ی پســرک چشــم هایش  اســتاد 
»شــنبه بیــا، کار داریــم!« شــنبه از راه رســید و اکبــر بــه مغــازه آمــد. اســتاد از او 
خواســت مفتــی را بیــاورد و روی ســندان بگــذارد. ســندان ابــزاری بــود کــه بــرای 
ــود.  ــردن ب ــرای منحنی ک ــم ب ــی ه ــد. مفت ــتفاده می کردن ــردن از آن اس صاف ک
ــق  ــی را، طب ــپری و نبش ــاخه های س ــی سرش ــت تمام ــرک خواس ــاداد از پس رض
طرحــی کــه روی موزائیــک مغــازه کشــیده بــود، درســت کنــد. اکبــر ده روز چکــش 
ــام  ــه تم ــرد. کارش ک ــزان ک ــا را می ــواس آن ه ــا وس ــالل داد و ب ــن را ه زد و آه
ــن.«  ــکل روز اول ک ــه رو ش ــاال هم ــت: »ح ــتاد گف ــت. اس ــتاد رف ــراغ اس ــد س ش
پســرک بهــت زده بــه اســتاد نگاهــی کــرد: »یعنــی چــی حــاج آقــا؟« اســتاد گفــت: 
»وقتــی صــدای تق وتــق آهنگــری تــوی کوچــه می پیچــه مــردم می فهمــن اینجــا 
ــو  ــوری ت ــه. این ط ــن تق وتق ــری همی ــات آهنگ ــه. تبلیغ ــغ می ش ــه و تبلی آهنگری
هــم بیــکار نیســتی.« اســتدالل اســتاد می توانســت قانع کننــده باشــد امــا پســرک 

ــود.  ــر ب ــال کاری مفیدت دنب
در ســیاهی شــب، کــه برادرهــا و خواهرهــا در اتــاق کوچــک خانــه ی کاه گلــی به 
خــواب رفتــه بودنــد، چشــم های اکبــر بــاز بــود و در تاریکــی آینــده را می کاویــد و 
بــه کارهــای ایــن چنــد روز فکــر می کــرد: »خدایــا! ایــن اســتاد بــرای اینکــه مــن 
رو جــواب نکنــه داره ایــن کار رو انجــام مــی ده. چــی کار کنــم؟ بایــد کاری کنــم 
کــه مفیــد باشــم.« آن وقت هــا تمــام خانه هــا دو ســه پلــه می خوردنــد بــه پاییــن 
تــا برســد بــه حیــاط. بــرای آنکــه وقتــی آب انبــار می انداختنــد، جریــان بــه ســمت 
ــک،  ــک موزائی ــده ی ی ــه قاع ــا دریچــه ای در کوچــه، ب ــرود همــه ی آن ه ــا ب خانه ه
ــاً  ــه ی آب می گفتنــد. دری کــه کار می گذاشــتند هــم تقریب ــه آن کول داشــتند و ب
ــرای  ــی ب ــود و راه ــا گل واردش نش ــود ت ــر از راه آب ب ــر باالت ــانتی  مت ــزده س پان
ــود و می خواســت  ــر فکــرش مشــغول ب ــی کــه اکب ــد. همــان روزهای ــی بمان الیروب
کاری مفیــد کنــد چشــمش بــه دریچــه ی ایــن آب انبــار خــورد و تصمیــم گرفــت 
ــه از  ــدون اینک ــد؛ ب ــه کار ش ــان روز دســت ب ــوالدار بســازد. هم ــک دریچــه ی ل ی
اســتاد اجــازه بگیــرد. فارســی بر کــرد، ســنگ زد و جــوش داد، ورق را ســوراخ کــرد 
ــام مســجد  ــه ن ــه مســجدی کــه آن موقــع همــه ب و در گذاشــت. بعــد هــم آن را ب
شــاه می شــناختند بــرد و زیــر قیمــت واقعــی فروخــت: »بــا یک بــار فــروش آن هــا 
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بــاالی دو یــا ســه هفتــه ی حقوقــم ســود کــردم. بعــد هــم رفتــم پیــش اســتاد و 
گفتــم بــا ایــن آهــن ضایعــات، کــه مــدام کــج و راســتش کــردم، دریچــه ی آب انبــار 
اســتاد رضــاداد شــگفت زده شــد و نگاهــی  ســاختم و فروختــم و ایــن هــم ســودش.«
بــه قــد و بــاالی پســرک، کــه حــاال پانــزده ســاله بــود، انداخــت و گفــت: »تــو آدم 
ــت؛  ــل شده اس ــدگار تبدی ــره ای مان ــه چه ــرک ب ــاال آن پس ــی.« ح ــی می ش بزرگ
حــاج اکبــر ابراهیمــی. خیــری بــزرگ و کارآفرینــی نــام دار کــه اســمش بــا گــروه 

صنعتــی پاکشــوما پیونــد خــورده  اســت. 

دست های خالی و دل های پر از عشق 
از  یــک چرخ دســتی  بــا  بــود.  میوه فــروش  دماونــدی  مشــهدی محمــد 
ــا  ــت ت ــه می رف ــه آن کوچ ــه ب ــن کوچ ــب از ای ــر ش ــا آخ ــوع ت ــح علی الطل صب
ــه اش، در کوچــه پس کوچه هــای چهــارراه  ــد. خان ــه اش را فراهــم کن ــاج عائل مایحت
سرچشــمه، پــر بــود از نشــاط و زندگــی؛ هرچنــد زندگــِی آســانی نبــود. بــا حضــور 
همســرش راضیــه و فرزندانــش، هرچنــد از مــال و ثــروت بی بهــره بــود، امــا انبــان 
دلــش از مهــر و صمیمیــت لبریــز بــود. ســال 1۳۲۳ خــدا بــه مشــهدی محمــد و 
راضیــه پســر دیگــری داد کــه اســمش را گذاشــتند اکبــر. او ششــمین فرزنــد بــود. 
بعــد از اکبــر خواهرهــا و برادرهــای دیگــری هــم بــه جمــع آن هــا اضافــه شــدند. 
ــه  ــا عشــق ب ــی ب ــد کــه در تنگنــای مال ــواده ای ســیزده نفــره و صمیمــی بودن خان

ــد.  ــی می کردن ــر زندگ همدیگ
ــدان  ــای گل ــار وضــو می گرفــت آب وضویــش را پ ــود. هرب ــه زن قانعــی ب راضی
ــک  ــه و ی ــک صندوق خان ــود و ی ــاق ب ــک ات ــی اش ی ــه و زندگ ــت. کل خان می ریخ
ــا  ــت را ب ــیر گوش ــج س ــود. پن ــواده اش ب ــرش خان ــام فکروذک ــزرگ. تم ــگ ب دی
اســتخوان ترکیــب می کــرد و بــا آن آبگوشــت می پخــت؛ آبگوشــتی کــه قــرار بــود 
ــر  ــود. روزی اکب ــن در توان شــان نب ــش از ای ــد. بی ــر را ســیر کن شــکم ســیزده نف
قهــر کــرد. شــش ســال بیشــتر نداشــت. از غــذا خوشــش نمی آمــد. راضیــه گفــت: 
»حیفــه تــو ایــن غــذا رو بخــوری. بــرات ســنگ و جــارو گذاشــتم. اون رو بخــور!« 
ــت کوبیده را،  ــده ی گوش ــد و باقی مان ــان را خوردن ــواده غذایش ــای خان ــه ی اعض بقی
کــه خیلــی انــدک بــود، در صندوق خانــه گذاشــتند. اکبــر از گرســنگی نــا نداشــت. 
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نگاهــی بــه ایــن طــرف و آن طــرف انداخــت و وقتــی مطمئــن شــد کســی نیســت 
گوشــت کوبیده را الی نــان گذاشــت و خــورد. ایــن آخرین بــاری بــود کــه به خاطــر 

ــه بعــد می دانســت کــه وضعیــت همیــن اســت.  غــذا قهــر کــرد. از آن ب
ــه  ــک روز ک ــود. ی ــد ب ــهدی محم ــر دوش مش ــر ب ــیزده نف ــه ی س ــرج هم خ
ــدر  ــی بســاط میوه فروشــی پ ــوران دولت ــر داد مأم ــادر خب ــود م ــاله ب ــه س ــر ن اکب
ــتی  ــن چرخ دس ــرای پس گرفت ــام روز ب ــد تم ــهدی محم ــد. مش ــع کرده ان را جم
ــه  ــه او گفت ــر ب ــت  آخ ــود و دس ــه ب ــاق رفت ــه آن ات ــاق ب ــن ات ــش از ای و میوه های
بودنــد اگــر پــول و رشــوه بدهــد وســایلش را پــس می دهنــد. امــا او قبــول نکــرده 
و گفتــه بــود: »ایــن کار خــالف دیــن و اخالقــه.« بــرای مشــهدی محمــد کارکــردن 
همیشــه بــا عبــادت خــدا برابــر بــوده  اســت: »کارکــردن درســت بــرای بنده هــای 
خــدا مثــل جهــاد در راه خداســت؛ مثــل عبادتــه.« اکبــر نــه ســاله هــم بــا همیــن 
ــداً  ــالح. بع ــی ف ــت؛ حوال ــی می رف ــه ی بوعل ــه مدرس ــد. ب ــزرگ می ش ــات ب تعلیم
ــل  ــود. اوای ــری ب ــتگاه ناص ــوش ایس ــه حول وح ــویق ک ــه ی تش ــت مدرس ــم رف ه
دلــش می خواســت ماننــد بــرادر بزرگــش، جــالل کــه اهــل درس بــود و از بهتریــن 
ــواده اش  ــرای خان ــل ب ــا از راه تحصی ــد ت ــدر درس بخوان ــهر، آن ق ــوزان ش دانش آم
ــی  ــا کودک ــدن. ام ــرای درس خوان ــود ب ــر ب ــد. جــالل الگــوی اکب ــی کن ثروت آفرین
ــول  ــر پ ــه اکب ــه ب ــا راضی ــی روزه ــود. بعض ــر نمی ش ــه س ــیطنت ب ــدون ش ــم ب ه
مــی داد تــا در بــاغ اکبرآبــاد نــان بخــرد. هــر نــان یــک قــران بــود. همــان نزدیکــی 
ــان  ــای دوازده ن ــه ج ــر ب ــاهی. اکب ــر ده ش ــیخ جگ ــر س ــود و ه ــی ب ــم جگرک ه
یازده تــا می خریــد و یــک قــران مــی داد بــرای دو ســیخ جگــر. وقتــی برمی گشــت 
ــن راه  ــی رو بی ــت: »یک ــم می گف ــر ه ــه؟« اکب ــون کم ــرا ن ــت: »چ ــادر می گف م

خــوردم.« 
ــود. روزی،  ــام می ش ــت تم ــر سرنوش ــت تغیی ــه قیم ــیطنت ها ب ــی ش ــا برخ ام
ــرد،  ــده ای آرام را تصــور می ک ــش آین ــه مشــق می نوشــت و در خیال همین طــور ک
دســتش بــه مرکــب خــورد و تــار و پــوِد فــرش پــر شــد از رنــگ ســیاه. در خانــه ی 
ــان  ــه صورت ش ــرما ب ــه س ــی  ک ــود. در حال ــیر آب نب ــری از ش ــان خب کاه گلی ش
تازیانــه مــی زد بــا مــادر فــرش را روی دوش کشــیدند و بردنــد تــا قنــات اکبر آبــاد. 
اتفــاق می دانســت.  ایــن  احســاس گنــاه می کــرد و خــودش را باعث وبانــی 
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ناگهــان چشــمش بــه مــادر افتــاد. هربــار کــه می خواســت بنشــیند یــا بلنــد شــود 
ابروهایــش در هــم می رفــت. زانــودرد امانــش را بــرده بــود. فکــر پســرک نــه ســاله 
ــی از  ــح زود، وقت ــردا صب ــد. ف ــادر ش ــودرد م ــدر و زان ــی های پ ــیر زحمت کش اس

ــرد.  ــد کار می ک ــود. بای ــه ب خــواب برخاســت، تصمیمــش را گرفت

از آهنگری تا الکترو ژنرال 
عبدالعظیــم نورصالحــی از مــال دنیــا یــک مغــازه ی آهنگــری داشــت که بــا دلی 
ــدر  ــرج پ ــتند کمک خ ــه می خواس ــد. بچه هایی ک ــل می ش ــا کام ــعت دری ــه وس ب
ــی  ــد. هم کالس ــان نمی کن ــی ناامیدش ــتند نورصالح ــند می دانس ــان باش و مادرش
ــد  ــرش را شســته بودن ــی کــه ف ــح فردای ــر صب ــود. اکب ــرادر نورصالحــی ب جــالل ب
ــا او شــاگرد آهنگــر شــود. جــالل  ــا دوســتش صحبــت کنــد ت ــه جــالل گفــت ب ب
هــم بــا لبخنــد پذیرفــت. می دانســت کــه نیــت پســرک کمــک بــه پــدر و مــادرش 
ــر روز کار ۲۵  ــه ازای ه ــرد و ب ــرای نورصالحــی کار می ک ــت ب ــر تمام وق اســت. اکب
ریــال پــول می گرفــت. نورصالحــی بــه جــز پــول بــه او درس زندگــی و خداپرســتی 
مــی داد. بعــد از نورصالحــی نــزد حــاج اســماعیل رضــاداد کارش را ادامــه داد. همــان 

کســی کــه بــه او گفتــه بــود تــو انســان بزرگــی می شــوی! 
آهنگــری کار ســختی بــود. ماســک مــی زد و جلــوی چشــمش را می گرفــت امــا 
ــد  ــح بای ــا صب ــت می شــد. از شــب ت ــع جوشــکاری چشــم هایش اذی ــاز هــم موق ب
قطــره بــه چشــمش می ریخــت و ســیب زمینی می گذاشــت روی پلک هایــش 
ــد:  ــی اش کنن ــردن همراه ــرای کارک ــد ب ــد و روز بع ــک شــوند و آرام بگیرن ــا خن ت
ــود کــه شــغلش را عــوض کنــد.  وقــت آن رســیده ب ــدم می آمــد.« »از آهنگــری ب
هفــده ســاله بــود و هنــوز هــم آهنگــری می کــرد. روزی چشــمش بــه یــک آگهــی 
افتــاد. نوشــته بودنــد اگــر کســی ۶00 تومــان بدهــد بــه او آمــوزش تعمیــر یخچــال 
ــا  ــد. از همین ج ــم می دهن ــی ه ــوق باالی ــاه کار، حق ــش م ــد از ش ــد و، بع می دهن
وارد تأسیســات شــد و تعمیــر یخچــال را شــروع کــرد. امــا خیلــی زود فهمیــد یــک 
ــد از  ــه بتوان ــرد ک ــق می ک ــی ناح ــد: »خرج تراش ــرکت می لنگ ــن ش ــای کار ای ج
مــردم پــول بگیــرد. دیــدم کــه هرچــه کار می کنیــم یــا پــول نمی گیریــم یــا بایــد 
ــت.  ــالق می دانس ــرف و اخ ــالف ع ــن را خ ــم.« ای ــول بگیری ــردم پ ــک از م ــا کل ب
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ــی  ــک بستنی فروش ــکوفه ی ــه راه ش ــر س ــید. س ــرکت کش ــا آن ش ــت از کار ب دس
ــی تعلــق داشــت. فهمیــد یخچــال  ــرادران گلپایگان ــه ب ــود و یــک لبنیاتــی کــه ب ب
آن هــا خــراب شــده و رفــت کــه تعمیــر کنــد: »گفتــم مــن بــه بیمــه کاری نــدارم. 
تعمیــر یخچــال این قــدر خــرج دارد. قبــول داریــد؟ گفتنــد مــا از بیمــه می گیریــم. 
ــود.  ــده ب ــه بی فای ــه ک ــد بیم ــار رفتن ــا چندین ب ــردم و آن ه ــر ک ــال را تعمی یخچ
درنهایــت گفتنــد ایــن بنــده ی خــدا بــا مــا طــی کــرده بــود. خالصــه دســتمزد آن 

ــد. این طــوری کارم در حــوزه ی یخچــال شــروع شــد.« ــه مــن دادن تعمیــر را ب
بعــد از ســه راه چرم ســازی، انتهــای دلگشــا، دقیقــاً پشــت کارخانــه ی بــرق فیروز 
مغــازه ی کوچکــی قــرار داشــت کــه روی شیشــه اش بــا رنــگ نوشــته بــود تعمیــرات 
یخچــال. مــرد جوانــی صاحــب ایــن مغــازه بــود و یخچال ســازی می کــرد. آن مــرد 
ــزار داشــت و مغــازه ای خالــی؛ امــا دلــی پرامیــد.  جــوان اکبــر بــود. یــک کیــف اب
ــا لهجــه ای غلیــظ  ــد و ب ــردی آذری آم ــی نداشــت. روزی م ــوز مشــتری چندان هن
ــن خــراب شــده.«  ــه ی م ــی؟ یخچــال خون ــت: »شــما یخچــال درســت می کن گف
اکبــر کیــف ابــزارش را برداشــت و راهــی خانــه ی آن مــرد شــد. یخچــال انگلیســی 
ــه  ــت صاحب خان ــور گف ــی از موت ــوخته. وقت ــورش س ــد موت ــرد و دی ــی ک را بررس
تعجــب کــرد: »موتــور چیــه؟« اکبــر هــم موتــور را نشــان داد. مــرد آذری گفــت: 
ــال ها، آن روز را  ــت س ــد از گذش ــوز، بع ــم.« هن ــاد داری ــا زی ــن دیگ ه ــا از ای »م
ــای  ــدم موتوره ــرد و دی ــارش ب ــه انب ــن را ب ــی آورد: »م ــر م ــات به خاط ــا جزئی ب
ــا  ــه  اســت. هفــت ت ــور آنجــا ریخت ــا کندانســور و اوپرات دنفــوس قدیمــی همــراه ب
هشــت موتــور تمیــزش را جــدا کــردم کــه یکــی را بــرای خــودش اســتفاده کنــم 
ــورش  ــردم منظ ــر ک ــان. اول فک ــت 1۲0 توم ــردارم. گف ــودم ب ــرای خ ــه را ب و بقی
ــا بعــد کــه توضیــح داد این هــا را به خاطــر مــس و  ــه ای 1۲0 تومــان اســت. ام دان
ــا هــم 1۲0 تومــان اســت.  ــد فهمیــدم همه یشــان ب آلومینیــوم داخل شــان می خرن
ــاده  ــه آم ــرد بقی ــه کار نمی ک ــا ک ــر از دوت ــه غی ــازه. ب ــتم و آوردم مغ ــا برداش ده ت
رفــت نــزد حــاج قاســم و از او 1۲0 تومــان قــرض گرفــت. بعــد بایــد  بــود و عالــی.«
ــه کمــک  ــد. ب ــری را بفروش ــای تعمی ــد موتوره ــه بتوان ــرد ک ــدا می ک ــی را پی جای
فــردی ارمنــی، کــه در میــدان عشــرت آباد مغــازه ی تعمیراتــی داشــت، موتورهــا را 
فروخــت. هرکــدام ۲00 تومــان. این طــوری پــول دســتش آمــد و توانســت تابلــوی 
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ــدا  ــی پی ــگ  و لعاب ــازی رن ــه راه چرم س ــک س ــازه ی کوچ ــد. مغ ــرال بزن ــرو ژن الکت
کــرد و صاحــب تابلــو شــد. 

مغــازه ی خالــی اکبــر حــاال اســم و شناســنامه داشــت و هویــت پیــدا کــرده بود. 
امــا هنــوز بــه قــدر کافــی مشــتری نداشــت. یــک افســر خوش تیــپ و خوش لبــاس 
نیــروی هوایــی هــرروز جلــوی مغــازه ی اکبــر می ایســتاد تــا ســرویس بیایــد و هــر 
ــر  ــراغ اکب ــد. روزی س ــاده می ش ــرویس پی ــازه از س ــوی مغ ــا جل ــروب همان ج غ
ــی  ــر کن ــی دم تعمی ــرطی اون رو م ــا به ش ــری دارم. ام ــال تعمی ــن یخچ ــد: »م آم
کــه وقتــی درســت شــد اول بفروشــیش بعــد پــول تعمیــر رو بــرداری.« اکبــر هــم 
ــور  ــه موت ــی ک ــود. از همان های ــتینگ هاوس ب ــر وس ــال آن افس ــرد. یخچ ــول ک قب
ــی از  ــود. یک ــده ب ــته ش ــال کار گذاش ــاالی یخچ ــورش ب ــت و موت ــمه ای داش تس
همــان موتورهایــی کــه از مــرد آذری گرفتــه بــود را روی یخچــال گذاشــت و دیــد 
ــروش برســد.  ــه ف ــا ب ــود ت ــازه ب ــد. یخچــال گوشــه ی مغ ــل ســاعت کار می کن مث
ــد،  ــاده می ش ــازه پی ــوی در مغ ــرویس جل ــا س ــی ب ــر، وقت ــرروز عص ــم ه ــر ه افس
ــم  ــار ه ــد. هرب ــپ بزن ــا گ ــت ت ــازه می نشس ــل مغ ــی زد و داخ ــر م ــه اکب ــری ب س
ــخ را  ــد ی ــی بع ــخ آب می ریخــت و می گذاشــت در جایخــی و کم ــب ی ــل قال داخ
می ریخــت تــوی لیــوان و آب را می خــورد. یــک مــاِه تمــام کار هــرروز عصــر افســر 
ــدر  شــد؟«  ــر یخچــال چق ــه ی تعمی ــاه گفــت: »هزین ــک م ــد از ی ــود. بع ــن ب همی
بــه پــول آن موقــع 400 تومــان شــد. قــرار شــد 100 تومــان بدهــد و مابقــی را در 
قســط های ۵0 تومانــی بپــردازد. اکبــر هــم موافــق بــود. پــول را گرفــت و یــک مــاه 
دیگــر گذشــت. مــاه بعــد افســر همــه ی پــول یخچــال را داد. اکبــر گیــج شــده بــود: 
»ماجــرا چیــه؟« افســر گفــت: »مــن انــدازه ی پــول یــه یخچــال نــو خــرج تعمیــر 
ــاره خــراب  ــاز دوب ــر می کــردم ب ــار هــم کــه تعمی ــودم. هرب ــن یخچــال کــرده ب ای
می شــد. امــا این بــار یــه مــاه آزمایشــی گذاشــتم تــوی مغــازه ات و بعــد هــم بــردم 
خونــه. هنــوز ســالِم ســالمه.« ایــن افســر نقطــه ی آغــاز شــهرت اکبــر بــود: »ایــن 

آقــا شــد معــرف مــا بیــن همکارانــش و مشــتری مــا بیشــتر شــد.«

نابرده رنج... نمی شود! 
پــای مشــتری کــه بــه مغــازه بــاز شــد اکبــر بیشــتر بــه فکــر دم وتشــکیالتش 
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افتــاد. یــک میــز از بنــگاه عدالــت میــدان شــوش خریــد و گوشــه ی مغــازه گذاشــت. 
ــه در  ــای اینک ــال را، به ج ــر یخچ ــزار تعمی ــا و اب ــد و آچاره ــم خری ــه ه ــک تخت ی
ــرد.  ــکلی بگی ــازه سروش ــا مغ ــرد ت ــزان ک ــه آوی ــد، از آن تخت ــه داری کن ــف نگ کی
ــی از  ــه یک ــود ک ــایلش ب ــردن وس ــغول مرتب ک ــز و مش ــر می ــود زی ــه ب روزی رفت
کاســبان محلــه جلــوی در مغــازه اش بــه دیگــری گفــت: »مــا ســی ســاله اینجــا کار 
ــم.«  می کنیــم و چیــزی نشــدیم. اگــر کار ایــن پســر گرفــت مــن ســرخاب می مال
می شــنود:  را  حرف هایــش  و  نشســته  همان جــا  اکبــر  نمی دانســت  کاســب 
»حرفــش را کــه شــنیدم دلــم ناگهــان ریخــت. تــه دلــم خالــی شــد. دروغ چــرا؟ 
دلــم شکســت. ناگهــان ایســتادم و آن بنــده ی خــدا مــن را دیــد. خجالــت کشــید.« 
امــا دل شکســتگی ابتــدای مســیر موفقیــت بــود. کاروکاســبی اکبــر به قــدری خــوب 
ــه او می گفــت: »اینجــا پایین شــهره. حیفــه  ــا گاهــی ب پیــش رفــت کــه همــان آق
اینجــا بمونــی. بیــا بریــم جــای باالتــر مغــازه بزنیــم.« روزی هــم بــه اکبــر اصــرار 
کــرد کــه: »شــرکت زاگــرس بــا هشــت هــزار تومــن یخچــال می زنــه و می فروشــه 
ــم و تــو کار موتــورش رو انجــام  ســی هــزار تومــن. بیــا بریــم، مــن اســکلت می زن
ــید  ــی رس ــه جای ــوان ب ــر ج ــن پس ــر ای ــود اگ ــرار ب ــه ق ــی ک ــان کس ــده.« هم ب
ســرخاب بمالــد حــاال اصــرار داشــت بــا او شــریک شــود. اکبــر کــه دیــد حرفــش 

منطقــی اســت قبــول کــرد. 
الکتــرو ژنــرال قســطی بــه اکبــر رســیده بــود و حــاال آن را قســطی بــه ســربازی 
می فروخــت کــه می خواســت در آن کاروکاســبی دیگــری راه بینــدازد؛ پیراهــن دوزی 
ژنــرال. خــودش هــم رفــت و روبــه روی مجلــس یــک بــاب مغــازه بــه قیمــت پانــزده 
هــزار تومــان خریــد. یــک تابلــوی نئــون هــم بــرای مغــازه زد؛ مایــاک. البتــه فقــط 
10 درصــد از ســرمایه را خــودش وســط گذاشــته بــود؛ ۹0 درصــِد دیگــر را همــان 
ــال  ــرکت ها یخچ ــه ی ش ــد بقی ــتند مانن ــا نمی توانس ــراغ کار ام ــد س ــا داد. رفتن آق
را قســطی بفروشــند. این طــور شــد کــه بــه مشــکل برخوردنــد و تصمیــم گرفتنــد 
کارشــان را از هــم ســوا کننــد. امــا سواشــدن هــم ســاده نبــود. آن آقــا نــه حاضــر 
ــر  ــت باالت ــا قیم ــه ب ــد و ن ــاب کن ــازه را حس ــد مغ ــر نق ــت پایین ت ــا قیم ــود ب ب
نســیه بدهــد. پــول بیشــتر را نقــدی می خواســت. روزی اکبــر قضیــه را بــرای حــاج 
ــی داشــت، تعریــف کــرد. حــاج عبــاس  ــه روی آن هــا قصاب ــوری، کــه روب عبــاس ن
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هــم گفــت: »هــر چــی بخــوای مــن مــی دم تــا از ایــن گرفتــاری دربیــای.« خیلــی 
معرفــت بــه خــرج داد. حتــی یــک خــط تلفــن هــم داشــت کــه، بــرای کمــک بــه 
ــازه  ــت محضــر. شــش دانگ مغ ــول را برداشــت و رف ــر پ ــر، آن را فروخــت. اکب اکب
بــه نامــش شــد. یــک ســال روی مغــازه کار کــرد و پــول حــاج عبــاس را پــس داد:

»وقتــی کارم در مغــازه ی روبــه روی مجلــس بهتــر شــد بــه حــاج عبــاس گفتــم کــه 
ــود هرطــور دلــت  ــو کنــم. خــودش گفتــه ب ــام ت ــه ن می خواهــم نصــف مغــازه را ب
می خواهــد رفتــار کــن. ایــن کار را کــردم و هنــوز هــم بــا هــم شــریک هســتیم.« 

البتــه قصــه بــه همیــن ســادگی بــه خریــد مغــازه نمی رســید.
از قدیــم گفته انــد نابــرده رنــج، گنــج میســر نمی شــود. ایــن حکایــت زندگــی 
اکبــر اســت. درســت اســت کــه کاروکاســبی اش رونــق گرفتــه بود امــا بــرای ادامه ی 
ایــن رونــق بایــد کار می کــرد و زحمــت می کشــید. بارهــا و بارهــا پیــش آمــد کــه 
ــار  یخچــال خــراب در خانــه تعمیــر نمی شــد و بایــد آن را بــه مغــازه می بــرد. هرب
یخچــال را بــه کمــک فــردی دیگــر روی دوش می گذاشــت و ســوار موتــور می کــرد 
تــا در مغــازه آن را تعمیــر کنــد. دوبــاره وقتــی تعمیــر می شــد آن را ســوار موتــور 
ــه یخچــال را پاییــن  ــن پل ــرد. گاهــی چندی ــه ی صاحبــش می ب ــه خان می کــرد و ب
ــود  ــرده ب ــه ارث نب ــی ب ــدر مال ومنال ــد از پ ــرد. هرچن ــاال می ب ــاره ب مــی آورد و دوب
ــود:  ــه ب ــال از او وام گرفت ــالق کاری را تمام وکم ــی و اخ ــه ی زحمتکش ــا روحی ام
»اگــر مــن چیــزی یــاد گرفتــه ام اول از همــه از پــدر مرحومــم یــاد گرفتــه ام. او یــک 
کاســب معمولــی امــا پرتــالش و باخــدا بــود. اولیــن چیــزی کــه از او یــاد گرفتــم 
ایــن بــود کــه کاســب بایــد بــرای دیگــران بابرکــت باشــد.« درس هایــی کــه از پــدر 
گرفــت سرنوشــت او را مبــارک کــرد. این طــور شــد کــه بــدون ارثیــه ی پــدری بــه 

ثــروت رســید. 

رخت دامادی
ــان  ــه آستین هایش ــود هم ــه راه می ش ــه روب ــوان ک ــک ج ــی ی ــت مال وضعی
ــت او  ــت و می خواس ــان داش ــادرش اطمین ــه م ــر ب ــد. اکب ــاال می زنن ــش ب را برای
ــاله  ۲4 س ــد.« ــان را می خواه ــعادت انس ــادر س ــد: »م ــدا کن ــری پی ــش همس برای
ــتی ای  ــت و ساده زیس ــا قناع ــت ب ــود. می توانس ــرده ب ــرفت ک ــود و در کار پیش ب
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ــرا  ــد. زه ــاز کن ــری آغ ــرد دیگ ــار ف ــی را در کن ــود زندگ ــه ب ــادر آموخت ــه از م ک
ــد. در جلســه ی خواســتگاری  ــی کردن ــرای خواســتگاری معرف عبدالرحیم خــان را ب
هرچــه داشــت، محــض اطمینــان کمــی هــم کمتــر، گفــت. روز هفتــم فروردیــن 
1۳4۷، پیــش از محــرم، بســاط ســفره ی عقــد را برپــا کردنــد. وقتــی رخــت دامــادی 
ــق  ــد و صــدای تق و ت ــر می دی ــاگرد آهنگ ــوز خــودش را ش ــرد هن ــن می ک ــه ت را ب
آهنگــری در گوشــش بــود. بعــد از عقــد یــک ســالی را در خانــه ی پــدری زندگــی 
کردنــد. خانــه ی 1۲0 متــری را بازســازی کــرده بودنــد و در اتاقــی کــه فقــط یــک 
ــب را  ــاندند و ش ــب می رس ــه ش ــح را ب ــود صب ــن ب ــری در آن په ــه مت ــرش ن ف
ســحر می کردنــد: »اوایــل زندگــی یــک موتــور هونــدای 1۲۵ داشــتم. بعــد وســپای 
ســه چرخ خریــدم. حضــور همســرم و زندگــی مشــترک بــه کســب وکارم رونــق داد. 
ــاال رفتیــم.« ــود کــه یــک مــزدای چهارچــرخ خریــدم. بعــد ذره ذره ب بعــد از آن ب

ــه  ــه ب ــی ک ــود: »زمان ــه ب ــتگاری گفت ــره ی خواس ــم از خاط ــرا خان ــا زه بعده
ــخص  ــن ش ــی ای ــی می خواه ــرد زندگ ــر م ــت اگ ــدرم گف ــد پ ــتگاری ام آم خواس
همــان فــرد مــورد نظــر توســت.« امــا همســرش هــم فکــرش را نمی کــرد اکبــر آقــا 
بــه ایــن درجــه از موفقیــت مــادی و معنــوی دســت پیــدا کنــد. حــاال او می گویــد: 
»تمــام خواســته هایم در زندگــی بــا حــاج اکبــر بــرآورده شــده  اســت.« البتــه ایــن 
ــن  ــرم بزرگ تری ــد: »همس ــم می گوی ــا ه ــر آق ــت. اکب ــویه نیس ــاس یک س احس
و او همیشــه ســعی کــرده ایــن ســرمایه را حفــظ  ســرمایه ی زندگــی مــن اســت.«

کنــد. 
ســال 1۳۵4 اکبــر آقــا دســت زهــرا خانــم را گرفــت و بــا هــم بــه ســفر حــج 
رفتنــد. همــان ســالی کــه در مکــه آتش ســوزی شــد. آتــش به حــدی گســترده بــود 
کــه مــردم از تــرس جــان بــه بــاالی کــوه فــرار می کردنــد. امــا آتــش کــوه را هــم 
»تــا بــاالی زانــو جنــازه روی زمیــن افتــاده بــود. مــن و همســرم در  بلعیــده بــود:
امــا مســلمان سیاه پوســتی از راه می رســد  میــان جنازه هــا گرفتــار شــده بودیــم.«
و دســت اکبــر آقــا را می گیــرد. اکبــر آقــا نجــات یافتــه بــود امــا همســرش هنــوز 
گرفتــار بــود. زهــرا خانــم چندبــاری گفــت: »بــرو خــودت رو نجــات بــده. مــن رو 
ــه دســت  ــا آن روز ب ــه ت ــی ک ــا نمی توانســت. موفقیت های ــر آق ــا اکب ــن.« ام ول ک
ــه  ــتم ک ــد: »می دانس ــر نمی ش ــم میس ــرا خان ــای زه ــدون حمایت ه ــود ب آورده ب
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لحظــات خــوب و بــد زندگــی  یــا بایــد او را نجــات بدهــم و یــا همــراه او بمانــم.«
ــات  ــردو نج ــید و ه ــک از راه رس ــره کم ــد. باألخ ــمانش رژه می رفتن ــوی چش جل
پیــدا کردنــد: »انــگار خــدا در گوشــم گفــت نجاتــت دادم، حــاال بــرو زندگــی کــن 
تــا ببینــم تــا چــه حــد انســانیت داری.« بعــد از ایــن ســفر، اکبــر آقــا بــرای انجــام 

ــود.  ــود؛ او حــاال دیگــر حــاج  اکبــر ب کارهــای خیــر مصمم تــر شــده ب
خــدا بــه حــاج  اکبــر و حاجیــه  خانــم زهــرا چهــار فرزنــد داد؛ محمــود، احمــد، 
ــام احمــد داشــتند کــه  ــه ن ــدان پســری ب ــا. البتــه پیــش از ایــن فرزن مریــم و مون
ــود کــه  ــازی ب در پنــج ســالگی از دنیــا رفــت. کــودک در ســاحل دریــا مشــغول ب
ناگهــان اتومبیلــی دیوانــه وار بــه ســمت او رفــت. راننــده در حالــت عــادی نبــود و 
بــا ماشــین بــه احمــد برخــورد کــرد. پیکــر بی جــان کــودک را بــه آغــوش خــاک 
ســپردند. هنــگام خاکســپاری کمــرش خــم شــد. حــاج  اکبــر و زهــرا خانــم، به خاطر 
ــدند.  ــش نش ــه بخش ــر ب ــال ها حاض ــا س ــت، ت ــادی نداش ــت ع ــده حال ــه رانن اینک
ــد.  ــه کردن ــور خیری ــرف ام ــد و آن را ص ــد را گرفتن ــه ی احم ــول دی ــت پ درنهای
ــان،  ــا انس ــد. ام ــنگینی می کن ــم س ــر قلب ــش ب ــد: »داغ ــت دادن ــوری رضای این ط
ــر او وارد می شــود، بایــد خــدا را شــکر کنــد. چــون شــکرانه ای  وقتــی مصیبتــی ب
کــه در زمــان ســالمت و عافیــت بــه زبــان می آیــد به مراتــب کم ارزش تــر از 
ــه روی  ــت را ب ــای رحم ــدا دره ــت. خ ــت اس ــزول مصیب ــگام ن ــپاس گزاری هن س
ــاخت.  ــد س ــرش احم ــام پس ــه ن ــه ای ب ــد مدرس ــال ها بع س ــاید.« ــان می گش انس
ــرک!  ــه: »پس ــده و گفت ــواب دی ــد را در خ ــت احم ــه گف ــرایدار مدرس ــک روز س ی
ــدم  ــود: »اوم ــه ب ــد گفت ــی کار داری؟« و احم ــت. چ ــه ی دخترونه س ــا مدرس اینج
بــه مدرســه ام ســر بزنــم!« حــاج  اکبــر وقتــی ماجــرای ایــن خــواب را شــنید قــدری 
ــت  ــت راس ــت؛ دس ــواده اس ــد خان ــد ارش ــود فرزن ــاال محم ــت. ح ــش آرام گرف دل
ــا  ــالگی ب ــیزده س ــته و از س ــدر گذاش ــای پ ــای پ ــا ج ــتی پ ــود به درس ــدر. محم پ
ــش را  ــود و کفش های ــم ش ــدر خ ــد پ ــازه نمی ده ــی اج ــت. حت ــرده  اس او کار ک
بــردارد. ســریع آن هــا را برایــش جفــت می کنــد و پیــش پایــش می گــذارد. وقتــی 
بــه ســاختمان جدیــد شرکت شــان رفتنــد قــرار بــود هرکــدام اتاقــی مجــزا داشــته 
باشــند. امــا محمــود رضایــت نــداد اتاقــی جــدا از پــدر داشــته باشــد. در یــک اتــاق 
ــا از  ــیند ت ــر می نش ــاج  اکب ــه روی ح ــود روب ــاج  محم ــته اند. ح ــز گذاش کار دو می
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ــو  ــار و کردارشــان را الگ ــد: »رفت ــش محــروم نشــود. محمــود می گوی نعمــت دیدن
ــی  ــام آموخته های ــه ام. از تم ــان آموخت ــردن را از ایش ــت کارک ــرار داده ام. درس ق
ــم راه  ــه فرزندان ــم ب ــرم و ســعی می کن کــه از ایشــان کســب کــردم کمــک می گی
ــردن  ــی کارک ــن در زندگ ــح م ــن تفری ــم. بهتری ــان ده ــه نش ــت را همین گون راس
البتــه  اســت و کارکــردن را خیلــی دوســت دارم. ایــن را هــم از پــدر آموختــه ام.«
ــد و مایــه ی  ــه نوعــی در کنــارش حضــور دارن ــدان حــاج  اکبــر هــم ب بقیــه ی فرزن
ــدس  ــم مهن ــت، مری ــکی اس ــرده ی دامپزش ــد تحصیل ک ــتند. احم ــارش هس افتخ
خــاک شــده و مونــا هــم گرافیــک خوانــده  اســت. فرزنــدان حــاج  اکبــر خودشــان را 
خواهــران و بــرادران کــودکان بی سرپرســتی می داننــد کــه در بــاغ دماونــد زندگــی 
ــالش  ــت ت ــع محرومی ــرای رف ــش ب ــدون غل وغ ــی ب ــواده ی ابراهیم ــد. خان می کنن
ــه نوع دوســتی و انســانیت  ــد ک ــه نشــان می ده ــا در جامع ــد. حضــور آن ه می کنن

ــود.  ــدوار ب ــده ی انســان امی ــه آین ــوان ب ــده اســت و می ت ــوز زن هن

تو کجایی تا شوم من چاکرت؟ 
ــی  ــه ارزان فروش ــی ب »ابراهیم ــد: ــودش می گوی ــن را خ ــود. ای ــروش ب ارزان ف
معــروف شــد. از تمــام کشــور می آمدنــد و از مــا جنــس می خریدنــد.« حــاج  اکبــر 
ــی  ــد. وقت ــش می آم ــه مال ــت ب ــد. برک ــر می دی ــش خی ــن اجناس از ارزان فروخت
ــی  ــت خوب ــان نی ــر انس ــت اگ ــد اس ــناختند. معتق ــه او را می ش ــد هم ــالب ش انق
داشــته باشــد خــدا همیشــه بــه او عنایــت می کنــد: »عنایــت خــدا از شــمار خــارج 
ــه ی  ــالب، از کارخان ــتانه ی انق ــار، در آس ــه یک ب ــید ک ــی رس ــه جای کار ب ــت.« اس
ــن! می خــوان  ــد: »ابراهیمــی کمــک ک ــد و گفتن ــگ زدن ــه او زن ــک ب جنرال الکتری
کارخونــه رو آتیــش بزنــن.« قصــه ایــن بــود کــه شــرکت، به دلیــل شــرایط اقتصادی، 
ســه مــاه بــه کارگــران حقــوق نــداده بــود. آن زمــان بانک هــا بیــش از پنــج هــزار 
تومــان بــه کســی پــول نمی دادنــد. حــاج  اکبــر دســت بــه کار شــد و گوشــی تلفــن 
را برداشــت. زنــگ زد بــه شــعبه ی ۸۸1 بانــک صــادرات میــدان بهارســتان و گفــت 
ــد.«  ــول آوردن ــم پ ــه برای ــافرتی از خزان ــای مس ــد: »در چمدان ه ــول می خواه پ
چمدان هــای پــر از پــول را پشــت وانــت گذاشــت. وقتــی بــه شــرکت رســید پشــت 
بلندگــو اعــالم کردنــد کــه پــول رســیده  اســت. همــه در ســالن غذاخــوری جمــع 
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شــدند. کارگــران پــول را گرفتنــد و آن غائلــه ختــم بــه خیــر شــد. 
ــه کارت  ــد ک ــام دهن ــتند واردات انج ــانی می توانس ــط کس ــالب فق ــد از انق بع
بازرگانــی داشــتند. حــاج  اکبــر ایــن کارت را نداشــت. مجبــور شــد کارخانــه بخــرد و 
این طــوری کارخانــه دار شــد. پشــت فــرودگاه، در منطقــه ی ۲۲، زمینــی چهــار هــزار 
ــم  ــر ه ــود. 4۲ نف ــرش ســوله ب ــزار و دویســت مت ــه ســه ه ــرار داشــت ک ــری ق مت
به عنــوان کارگــر وارد کارخانــه شــدند. فضــای کارخانــه به قــدری کوچــک بــود کــه 
گاهــی ناچــار می شــدند اجنــاس دریافتــی را در خیابــان و جلــوی کارخانــه بچیننــد. 
ــر، به واســطه ی  ــا حــاج  اکب ــد. ام ــر کن ــدارد ســد معب ــون کســی اجــازه ن ــق قان طب
اعتبــارش، توانســت بــا شــهردار صحبــت کنــد. تــا دو ســال بعــد کــه اوضــاع روبــه راه 
ــد همان جــا جنــس را نگــه می داشــتند.  ــی کــه از گمــرک می آمدن شــد کانتینرهای
ــان  ــود. روزی همسایه یش ــب ب ــان عجیب وغری ــد و برای ش ــایه ها او را می دیدن همس
بــه شــهردار گفتــه بــود: »اگــه ابراهیمــی شــیرینی بــه شــهرداری مــی ده منــم می دم. 
ــوی  ــر رو جل ــا کانتین ــه ۳0ت ــد بتون ــرا اون بای ــی دم. چ ــم م ــی ده من ــاره م ــه اج اگ
در بــذاره امــا مــن حتــی دوتــا کانتینــر هــم نمی تونــم جلــوی کارخونــه ام بــذارم.« 
شــهردار گفتــه بــود: »ایشــون نــه شــیرینی مــی ده نــه اجــاره. شــما اگــه یــه درصــد از 
کارهایــی کــه ابراهیمــی بــرای کشــور انجــام مــی ده انجــام بدیــد مــن اجــازه مــی دم 
دو برابــر ایشــون کانتینــر جلــوی کارخونه تــون بذاریــد. ضمنــاً آقــای ابراهیمــی از مــا 
ــه ایــن  وقــت خواســته تــا پیداکــردن جــای بزرگ تــر عجالتــاً ایــن کار رو بکنــه.« ب
ترتیــب نخســتین کارخانــه ی حــاج  اکبــر، بــا بــاال و پایین هایــی، کارش را آغــاز کــرد. 
ــال  ــرای انتق ــرایط ب ــره ش ــا باألخ ــد ت ــغول کار بودن ــا مش ــالی همان ج چندس
ــد و خودشــان  ــه اجــاره دادن ــه یــک چاپخان ــه را ب ــا شــد. آن کارخان ــه مهی کارخان
ــر  ــن و هفــت هــزار مت ــر زمی ــا ســی و ســه هــزار مت ــد. آن ه ــه کمال شــهر رفتن ب
ســوله داشــتند. بعــداً هــم کارخانــه را توســعه دادنــد و نــه هــزار متــر دیگــر بــه آن 
اضافــه شــد. البتــه بــدون مشــکل هــم نبــود. مثــاًل بــرای همــان توســعه ی زمیــن 
۳00 میلیــون جریمــه شــدند: »همــه ی کارهــا را قانونــی انجــام داده بودیــم و مــن 
ــد از  ــاً بع ــت و طبیعت ــت رف ــوان عدال ــه دی ــده ب ــن پرون ــودم. ســه بار ای ــرض ب معت
ــاِن  طــول زم ــم.« ــد جریمــه را می پرداختی ــد کاری نمی شــد کــرد. بای ســه بار تأیی
ــه ۶00  ــون ب ــه از ۳00 میلی ــغ جریم ــث شــد مبل ــده باع ــن پرون ــه ای رســیدگی ب
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میلیــون تومــان برســد. البتــه بــه گفتــه ی حــاج اکبــر ابتــدا رقــم از ایــن هــم کمتــر 
امــا دســت  آخــر، وقتــی  بوده اســت: »۷0 میلیــون تومــان شــیرینی می خواســتند.«
کارشناســان آمدنــد بــرای کارهــای نهایــی، متوجــه شــدند مســتندات شــهرداری بــا 
ــوان هــم براســاس همــان مســتنداتی  ــی نداشــته  اســت. رأی دی واقعیــت هم خوان
بــوده کــه همــه را گمــراه کــرده  اســت. درواقــع آن هــا رشــوه می خواســتند و چــون 
رشــوه را نگرفتنــد مســتندات غلــط ارائــه کردنــد. نتیجــه ایــن شــد کــه جریمــه ای 
ــدان  ــه زن ــم ب ــد ه ــرده بودن ــتفاده ک ــه سواس ــی ک ــی مدیران ــت و حت ــق نگرف تعل
ــد: »خــدا شــاهد اســت کــه مــن نامــی جــز عنایــت خــدا روی ایــن اتفــاق  افتادن
نمی توانــم بگــذارم. ایــن را هــم فرامــوش نکنیــم کــه خــدا بــا صابریــن اســت. خــدا 

ــا میــزان بندگــی مــا را بســنجد.« ــدازد ت ــه تأخیــر می ان همیشــه کارهــا را ب
حــاج  اکبــر هیــچ کاری را بــدون در نظــر گرفتــن منفعــت آن انجــام نمی دهــد. 
امــا نگاهــش بــه منفعــت فــرق دارد: »مــن بــدون منفعــت قدمــی بــر نمــی دارم. امــا 
منفعتــی کــه مــن می بینــم رضایــت خــدا، آرامــش روح پــدر و مــادرم و ادای دینــم 
ــه اش را گرفــت در طــول روز ۸0 مــورد  ــه بنــدگان خداســت.« روزی کــه کارخان ب
تولیــدی داشــت و هرکــدام را بــه مبلــغ ۲۵ هــزار تومــان در فروشــگاه می فروخــت. 
ــه ی  ــا هم ــد در روز دارد. ام ــزار تولی ــار ه ــاالی چه ــودش ب ــه ی خ ــه گفت ــاال ب ح
ــته  اســت.  ــن لطــف داش ــه م ــدا همیشــه ب ــد: »خ ــدا می دان ــا را از لطــف خ این ه
خــدا مسبب االســباب اســت. اســبابش را بــرای رســیدن بــه اهدافــم همیشــه آمــاده 
نیــت حــاج  اکبــر هــم همیشــه کار خیــر بــوده  اســت. بــه بــاور خــودش  می کنــد.«
ــذارد:  ــش بگ ــش پای ــی را پی ــه راه ــدا همیش ــده خ ــث ش ــر باع ــت خی ــن نی همی
ــا زبــان ســاده اش  »حکایــت موســی و شــبان را شــنیده اید؟ همــان چوپانــی کــه ب
می گفــت خدایــا تــو کجایــی تــا شــوم مــن چاکــرت؟ وقتــی موســی تعجــب کــرد و 
چوپــان فکــر کــرد نبایــد بــا خــدا این طــور حــرف بزنــد نــدا آمــد کــه هرکســی بــا 
حــاج  زبــان خــودش بــا مــا ســخن می گویــد و او بــا صداقتــش ســخن می گویــد.«

 اکبــر هــم از این هــا درس گرفتــه  اســت. 

خانه به خانه تا کلبه ی عشق 
ســال اول زندگــی در اتــاق خانــه ی پــدری بــا همــان فــرش نــه متــری ســپری 
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شــد. حــاال اکبــر ۲۵ ســاله بــود. دوســت داشــت مســتقل باشــد. ۲۸ هــزار تومــان 
ــد.  ــه خری ــک خان ــه ی اول و دوم، ی ــن فلک ــی، بی ــروی هوای ــه ی نی داد و در محل
خانــه ای کــه پنــج اتــاق داشــت و دو طبقــه و نیــم بــود. همــان فــرش نــه متــری 
کرمــان را آوردنــد و در آن خانــه پهــن کردنــد. خیلــی از بــزرگان می گفتنــد هنــوز 
ــام  ــه حم ــرد. خان ــال می ک ــش را دنب ــر رؤیای ــا اکب ــت ام ــه نیس ــد خان ــت خری وق
نداشــت. تصمیــم گرفتــه بــود در پاگــرد یــک حمــام در بیــاورد. رفــت ســراغ اوس 
علــی بنــا و بــا او مشــورت کــرد. اوس علــی شــخصی را نــزد اکبــر فرســتاد کــه بــا 
کمتریــن هزینــه کار را راه بینــدازد: »ایــن بنــده ی خــدا ده روزی مشــغول کار بــود. 
ــت.  ــرف می ریخ ــی زد، آن ط ــرف را م ــن ط ــی کاری. ای ــرای کاش ــی زد ب گل رس م
ــش نمــی رود.« حــاج  ــان اســت و کار پی ــالن اســت و بهم ــت گل رســش ف می گف
 غالمحســین از دوســتان نزدیــک اکبــر آقــا بــود. ســمت اللــه زار نــو قفــل یخچــال 
می گذاشــت و االن هــم قفل ســازی ایــران را دارد. روزی از راه رســید و بســاط 
بنایــی را دیــد. از اکبــر آقــا وضعیــت را پرســید و ماجــرا را فهمیــد. گفــت: »پولــش 
رو تســویه کــن بــره.« اکبــر آقــا خجالــت می کشــید امــا حــرف حــاج غالمحســین را 
پذیرفــت. چــون گفتــه بــود تــا پــول ایــن بنــده ی خــدا را ندهــی و نــرود مــن هــم 
از اینجــا نمــی روم. وقتــی بنــا رفــت حــاج غالمحســین یــک نفــر را فرســتاد کــه ۲4 
ســاعته حمــام را تــا ســقف کاشــی کــرد. باألخــره خانــه ی اول اکبــر آقــا خانــه شــد. 
خانــه ای کــه پنــج اتــاق دارد فقــط بــا یــک فــرش نــه متــری کارش راه نمی افتد. 
ــی های  ــه فرش فروش ــرد ب ــوری او را ب ــای ن ــاس  آق ــرد. عب ــرش بخ ــت ف می خواس
ــه  ــه. دو تخت ــدان فوزی ــد می ــان می گفتن ــام حســین )ع(. آن زم ــدان ام اطــراف می
ــود کــه می شــد شــش  ــا پســند کــرده ب ــرای اکبــر آق فــرش ســه و نیــم متــری ب
ــه  ــرد ک ــرار ک ــا اص ــر آق ــا اکب ــد. ام ــط بندی کن ــت قس ــان. می خواس ــزار توم ه
ــه  ــه خان ــاال ک ــم ح ــودم گفت ــا خ ــد: »ب ــم بده ــطش را ه ــد قس ــدارد و نمی توان ن
ــدا  ــد. خ ــا بع ــم ت ــت کنی ــی قناع ــرش کم ــاره ی ف ــت درب ــر اس ــم بهت را خریده ای
بــزرگ اســت.« کارآمــوزی داشــت بــه نــام علــی بنــا. او بابــت یادگرفتــن کار تعمیــر 
یخچــال ۶00 تومــان بــه اکبــر آقــا داد. کمــی پــول روی ایــن ۶00 تومــان گذاشــت 
ــان.  ــزار و صــد توم ــه قیمــت ه ــد ب ــِی درشــت بافت خری ــز الک ــرش قرم ــک ف و ی
ــه فــرش  ــا چشــم حــاج عبــاس ب ــه. ت ــه خان بعــداً حــاج عبــاس را دعــوت کــرد ب
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افتــاد گفــت: »ایــن ِخرســکه امــا اونــی کــه مــن بــه تــو گفتــم بخــر آینــده داشــت و 
شــما نخواســتی.« اکبــر آقــا گفــت: »اگــر بعدهــا وضعــم خــوب شــد مــی رم چلــه ی 
ــال ها از آن  ــم.« س ــی می کنی ــن زندگ ــا همی ــد ب ــم نش ــه ه ــرم. اگ ــم می خ ابریش
ــش ابریشــم  ــه جای ــد و ب ــد دادن ــردی نیازمن ــه ف ــی را ب ــرش الک ــذرد. ف روز می گ

خریدنــد. 
چهــار پنــج ســالی در آن خانــه ماندنــد و خاطــره ســاختند. همســایه ای 
ــاخت.  ــر می س ــان دردس ــرا برای ش ــک ماج ــا ی ــرروز ب ــه ه ــتند ک ــر داش تنگ نظ
ــان  ــزار توم ــت ۵۶ ه ــه قیم ــه را ب ــوند. خان ــا ش ــد جابه ج ــم گرفتن ــره تصمی باألخ
ــه  ــتند معامل ــه می خواس ــا روزی ک ــل. ام ــزی اصی ــرک تبری ــک ت ــه ی ــد ب فروختن
ــه آب  ــه ی خان ــی قبال ــد. گوی ــدا نمی کردن ــه را پی ــتند قبال ــه می گش ــد هرچ کنن
ــا  ــد ت ــد و امضــا کردن ــن. باألخــره دو شــاهد آمدن ــود در زمی ــه ب ــود و رفت شــده ب
ــدار  ــراغ خری ــایه س ــان همس ــه هم ــن فاصل ــود. در ای ــادر ش ــی ص ــه ی المثن قبال
ــود کــه: »ســرت کاله رفتــه!« آن فــرد هــم از  ــده ب ــود و در گــوش او خوان رفتــه ب
ــش  ــت منصــرف شــده  اســت و پول ــود و می گف ــده ب ــر آم ــرس ســراغ حــاج  اکب ت
ــا 14۸ هــزار  ــود و ب را می خواهــد. امــا حــاج  اکبــر پولــی روی آن پــول گذاشــته ب
تومــان خانــه ای را روبــه روی پمــپ  بنزیــن وثــوق معاملــه کــرده بــود. در کارش گــره 
ــاره رفــت ســراغ حــاج غالمحســین  ــود و نمی دانســت چــه کار کنــد. دوب افتــاده ب
ــرم.  ــن ازت می خ ــزار توم ــه رو ۷0 ه ــت: »خون ــم گف ــرد. او ه ــع ک ــرح ماوق و ش
ــم.«  ــره. ســودش رو هــم نصــف می کنی ــم ب ــد می دی ــراش مشــتری اوم ــت ب هروق
حــاج  اکبــر قبــول کــرد و پــول را گرفــت و بــه آن مــرد آذری داد تــا بــرود. ســرگرم 
ــر  ــاج  اکب ــد؟« ح ــد: »می ری ــان را گرفتن ــی سراغ ش ــه زوج ــد ک ــی بودن اسباب کش
ــا  ــه م ــما رو ب ــه ی ش ــایه خون ــن همس ــد: »ای ــخ دادن ــور؟« پاس ــه چط ــت: »بل گف
فروختــه!« ظاهــراً در همــان مدتــی کــه حــاج  اکبــر و خانــواده اش درگیــر تهیــه ی 
ــت  ــد همســایه از موقعی ــرد آذری بودن ــا م ــم تســویه ب ــد ه ــی و بع ــه ی المثن قبال
ــا  ــرای آن ه ــه را ب ــن خان ــود ای ــه ب ــع همســایه گفت ــود. درواق ــرده ب سواســتفاده ک
ــوان نشــکند.  ــن زوج ج ــه دل ای ــود ک ــران ب ــر نگ ــاج اکب ــاال ح ــد. ح ــور می کن ج
تصمیــم گرفــت ماجــرا را بــرای حــاج غالمحســین بگویــد: »مــن می خواســتم کار 
تــو راه بیفتــه. بفــروش بــه همــون زوج جــوون.« القصــه اینکــه حــاج  اکبــر خانــه را 
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بــه قیمــت ۷۸ هــزار تومــان بــه همــان زوج جــوان فروخــت. خودشــان هــم رفتنــد 
ــد.  ــه قیمــت 1۸0 هــزار تومــان خریــده بودن ــه ی ۳00 متــری کــه ب ــه یــک خان ب
حــدوداً پنــج ســالی هــم در ایــن خانــه ماندنــد و دوبــاره تصمیــم گرفتنــد بــه 
یــک خانــه ی دیگــر برونــد. تــازه انقــالب شــده بــود و اوضــاع چنــدان مســاعد نبــود. 
خانــه ی خــودش را بــه قیمــت ۷00 هــزار تومــان بــه بــرادرش، اصغــر آقــا، فروخــت. 
خانــه ای کــه می خواســت بخــرد متعلــق بــه تیمســار بهارمســت بــود. البتــه خــود 
ــه  ــی ک ــه را بفروشــد. قیمت ــرش می خواســت خان تیمســار حضــور نداشــت و دخت
گفتــه بودنــد یــک میلیــون و پانصــد و پنجــاه هــزار تومــان بــود. حــاج  اکبــر اصــرار 
داشــت کــه آن پنجــاه هــزار تومــان را تخفیــف بگیــرد. در محضــر تجریــش نشســته 
بــود و بــا محضــردار چانــه مــی زد. امــا محضــردار اصــرار داشــت کــه تخفیفــی در 
ــار اومــدن پــای معاملــه امــا  کار نیســت: »ایــن خونــه بهشــون ارث رســیده. چندب
کار پیــش نرفتــه.« حــاج  اکبــر مــردد بــود. آن زمــان در بحبوحــه ی انقــالب بحــث 
دادگاه و مصــادره ی امــوال زیــاد مطــرح می شــد. دل چرکیــن بــود و نگــران: »بریــد 
ــه  ــا صاحب خان ــداره.« ام ــه مشــکل ن ــن خون ــد کــه ای از دادگاه انقــالب نامــه بیاری
قبــول نمی کــرد. حــاج  اکبــر دل نگــران بــود. بــا خــودش می گفــت: »خدایــا نکنــه 
بــا ایــن معاملــه مالــم از دســتم بــره.« دســت  آخــر فکــری بــه ذهنــش رســید. بــه 
همســرش زهــرا خانــم گفــت: »شــما تــوی محضــر بمــون مــن االن برمی گــردم.« 
ــام زاده  ــمت ام ــت س ــد و رف ــرون آم ــود بی ــش ب ــه در تجری ــری ک ــریع از محض س
صالــح )ع(. پــای یــک درخــت تنومنــد قدیمــی روحانــی ســیدی را دیــد که نشســته 
 اســت. بی مقدمــه گفــت: »حــاج  آقــا یــه اســتخاره بــرام انجــام بــده.« روحانــی هــم 
قــرآن را بــاز کــرد و گفــت: »نــور بهشــت و ثــروت و دولــت نصیبــت می شــه.« بــا 
خــودش فکــر کــرد چــرا بایــد چنیــن حرفــی را از او بپذیــرد. دســتش را بــه جیبــش 
بــرد و ۲00 تومــان درآورد کــه بــه ســید بدهــد. امــا روحانــی نپذیرفــت: »اســتخاره 
ــه حــرف  ــد ب ــش نیام ــد دل ــت را دی ــن حســن نی ــی ای ــول نیســت.« وقت ــرای پ ب
ــت: »بنویســید.«  ــه محضــر برگشــت و گف ــا خوشــحالی ب ــد. ب ــی شــک کن روحان
ــه رو  ــر انداخــت و گفــت: »خون ــه حــاج  اکب ــاالی عینــک نگاهــی ب محضــردار از ب
فروختــی؟« حــاج  اکبــر گیــج شــده بــود: »یعنــی چــی کــه فروختــی؟ اومــدم خونــه 
ــن سال هاســت  ــت: »م ــه گف ــی؟« محضــردار قاطعان ــی فروخت ــو می گ رو بخــرم. ت
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ــی  ــه یعن ــای معامل ــی آد پ ــان م ــوری بااطمین ــس این ط ــر دارم. هرک ــا محض اینج
بــرای خونــه مشــتری بــا قیمــت باالتــر پیــدا کــرده.« حــاج  اکبــر کمــی دلخــور شــد 
ــته شــد محضــردار  ــه نوش ــی مبایعه نام ــت. وقت ــره صــورت گرف ــه باألخ ــا معامل ام
پرســید: »ماجــرا چــی بــود؟« حــاج  اکبــر هــم حقیقــت را گفــت: »اســتخاره کــردم 
ــم و فرزندان شــان  و خــوب اومــد.« حــاال سال هاســت کــه حــاج  اکبــر و زهــرا خان
ــت  ــور و برک ــر ن ــان سراس ــه برای ش ــه ای ک ــد. خان ــی می کنن ــه زندگ ــن خان در ای
بــوده  اســت؛ همان طــور کــه آن روحانــی گفتــه بــود. صاحبــان خانــه دل شــان پــر از 
عشــق و امیــد بــود. حــاج  اکبــر تمــام حواســش بــه خانــه بــود کــه چراغــش روشــن 
و اهالــی اش همیشــه دل خــوش باشــند. بــا اینکــه ســرش شــلوغ بــود مغــازه اش را 
ــرا  ــا زه ــا ب ــر روزه ــه. اکث ــی خان ــراغ اهال ــت س ــت و می رف ــاعت ۳ می بس رأس س
ــه بادمجــان و گوجه فرنگــی و ســبزی می کاشــتند: »هنــوز  ــم در باغچــه ی خان خان
هــم از همســرم بپرســید می گویــد بهتریــن خاطــرات مــا مربــوط بــه همــان دورانــی 
بــاغ ایــن خانــه سرســبز اســت  اســت کــه در بــاغ ایــن خانــه چیــزی می کاشــتیم.«

و قلــب اهالــی آن ماالمــال از عشــق. 

از این زیباتر نمی شود 
ــد در مدرسه یشــان  ــود، می دی ــوز ب ــر دانش آم ســال ها پیــش، وقتــی حــاج  اکب
گاهــی از طــرف انجمــن اولیــا و مربیــان بــه بچه هــای بی بضاعــت کمــک 
ــد. آن  ــوه می دادن ــتری و گی ــلوارهای خاکس ــا کت وش ــه آن ه ــاًل ب ــد. مث می کنن
ــود. یــک روز کــه ایــن  روزهــا کت وشــلوار کازرونــی ارزان تریــن نــوع کت وشــلوار ب
ــرای  ــا می شــه روزی برســه کــه منــم ب ــا خــودش گفــت: »خدای ــد ب صحنــه را دی
بچه هــای بی بضاعــت گیــوه بخــرم؟« امــا آن روزهــا وضــع مالــی خانــواده روبــه راه 
نبــود. پــدر آن هــا را بــه مغــازه ای در سرچشــمه می بــرد تــا لبــاس بخرنــد. همیشــه 
مراقــب لباس هایــش بــود و قــدر آن هــا را می دانســت. تــا گیــوه اش پــاره نمی شــد 
ــود  ــام کودکــی، ســرگرم بازیگوشــی ب ــد. روزی، در همــان ای ــو نمی خری ــوه ی ن گی
کــه ناگهــان پایــش در آب جــوی رفــت و شیشــه ای، به انــدازه ی ســه بنــد انگشــت، 
ــا ایــن  ــرود. چنــد روزی ب در گیــوه و پایــش فــرو رفــت. نمی توانســت خــوب راه ب
درد ســر کــرد تــا باألخــره دیــد چیــزی در پایــش بــرق می زنــد. بــه مــادر گفــت 
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ــا آن  ــه شیشــه را درآورد. حــاال ام ــداهلل واســع ک ــر عب ــزد دکت ــرد ن ــادر او را ب و م
ــد بچه هــای  روزهــای محرومیــت گذشــته  اســت. حــاال در بنیــاد نیکــوکاری دماون
ــه ی  ــد. قص ــاس بخرن ــد لب ــان می خواه ــه دل ش ــور ک ــا آن ط ــد ت ــز را می برن مرک

دماونــد هــم از یــک خــواب شــیرین شــروع شــد.
ــدگار  ــره ای مان ــه چه ــر را ب ــاج  اکب ــتی ح ــای بهش ــک رؤی ــش ی ــال ها پی س
ــگاه می کــرد. جــز زیبایــی  ــه نهرهــا و باغ هــا ن ــا بهــت زده ب ــدل کــرد. در آن رؤی ب
آن  همــه  نمی شــه.«  قشــنگ تر  ایــن  »از  می گفــت:  خــودش  بــا  نمی دیــد. 
سرســبزی و زیبایــی روحــش را بــه وجــد آورده بــود. بــا صــدای بلنــد می خندیــد و 
می گفــت: »خدایــا ممنونــم ازت.« دو فــرد ســفیدپوش از دور او را نظــاره می کردنــد 
و از شــادی اش بــه خنــده افتــاده بودنــد. حــاج  اکبــر جلوتــر رفــت و گفــت: »بهشــت 
بهشــت کــه می گــن پــس همینــه؟« آن دو ســر تــکان دادنــد و او را بــه ســمت بــاغ 
و خانــه ی بهشــتی اش هدایــت کردنــد. یکــی از آن دو نفــر گفــت: »ایــن هــم خونه ی 
ــرد  ــگاه می ک ــا ن ــه آن ه ــگفتی ب ــرت و ش ــه در حی ــور ک ــما.« همان ط ــتی ش بهش
از خــواب پریــد. چنــد دقیقــه مانــده بــود بــه اذان صبــح. کل خــواب برایــش یــک 
نکتــه ی حیرت انگیــز داشــت؛ بــاغ بهشــتی همــان بــاغ دماونــد خــودش بــود. وضــو 
گرفــت و رفــت پــای ســجاده. از فکــر بــاغ بهشــتی بیــرون نمی آمــد. مثــل همیشــه 
ســاعت ۷ صبــح از خانــه بیــرون رفــت. می خواســت خوابــش را تعبیــر کنــد: »ایــن 
بــاغ رو بایــد بــا خــودم از دنیــا ببــرم.« خیلــی زود راهــش را فهمیــد. بــا یــک کار 
ــش را  ــد تصمیم ــد. روز بع ــش کن ــه ی اعمال ــاغ را وارد نام ــد آن ب ــر می توان خی
ــر  ــه حــاج  اکب ــای بی سرپرســتی ک ــه ی بچه ه ــد شــد خان ــاغ دماون ــود. ب ــه ب گرفت
ــن  ــد: از ای ــه کن ــودش زمزم ــا خ ــت ب ــاال می توانس ــود. ح ــده ب ــان ش سرپرست ش

نمی شــه! قشــنگ تر 
ایــن روزهــا حــاج  اکبــر ابراهیمــی به عنــوان خیــری بــزرگ شــناخته می شــود. 
ــوب  ــر محس ــاج  اکب ــی ح ــدی در زندگ ــف کلی ــه ی عط ــک نقط ــالگی ی ــل س چه
ایــن ســن خاطــرات گذشــته را مــرور می کــرد و می خواســت  می شــد. در 
کاری کــه بــرای آخــرت هــم خیــر و برکــت داشــته باشــد انجــام دهــد. از همیــن 
ــا  ــه ی بیت الرض ــر کالن و خیری ــای خی ــازی، کاره ــه مدرسه س ــود ک ــال ب سن وس
را آغــاز کــرد: »خدایــا هرآنچــه بــه مــن عطــا کــردی بــس اســت. اگــر می خواهــی 
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ــه دســت دهندگــی ام مرحمــت کــن.« ــه مــن بدهــی ب ــه بعــد برکتــی ب ــن ب از ای
ــم،  ــه خان ــد و راضی ــهدی محم ــش، مش ــن آموزگاران ــی را از بزرگ تری ــر و نیک خی
یــاد گرفتــه بــود. پــدر و مــادرش بــا اینکــه مشــکالت مالــی و معیشــتی بســیاری 
ناامیــد  می زدنــد  را  خانه یشــان  در  کــه  را  مســتمندانی  هــم  بــاز  داشــتند 
ــنودی از  ــا خش ــت ب ــراد بی بضاع ــه اف ــه همیش ــت ک ــرش هس ــد. خاط نمی کردن
ــا  ــی از آن را ب ــرد بخش ــبی می ک ــار کاس ــدرش هرب ــد. پ ــان می رفتن در خانه یش
حضــرت عبدالعظیــم حســنی )ع( ســهیم می شــد. البتــه فقــط خانــواده نبــود کــه 
ــم  ــتاد عبدالعظی ــزد اس ــی ن ــی وقت ــی داد. حت ــوکاری م ــری و نیک ــه او درس َخِی ب
ــه خلــق را  نورصالحــی و حــاج اســماعیل رضــاداد کار می کــرد از آن هــا خدمــت ب
یــاد می گرفــت. بارهــا و بارهــا بــا چشــم هایش دیــده بــود کــه فقــرا و مســتمندان 
ــی در  ــر ابراهیم ــاج  اکب ــد. ح ــر می رفتن ــتی پ ــا دس ــد و ب ــان می آمدن در مغازه یش

ــد.  ــس می ده ــاال درس پ ــده و ح ــوکاری دی ــق نیک ــی اش مش ــر زندگ سرتاس
در کارنامــه ی خیــری حــاج  اکبــر 100 مدرســه وجــود دارد. به عــالوه در 
ــد.  ــد، ۵۶ کــودک بی سرپرســت را نگــه داری می کن ــاد نیکــوکاری اش، در دماون بنی
احــداث مســجد در اهــران و تــالش بــرای توســعه ی مســجد جمکــران و همچنیــن 
توســعه ی حــرم حضــرت عبدالعظیــم حســنی )ع( و خیریــه ی بیت الرضــا بــا بیــش 
ــه ی  ــت. در خیری ــر اس ــاج  اکب ــر ح ــای خی ــی از کاره ــا بخش ــوار تنه از ۶00 خان
ــتحق  ــتأصل و مس ــراد مس ــر از اف ــزار نف ــش از دو ه ــه بی ــاه ب ــر م ــا ه بیت الرض
کمــک می شــود. بنیــاد آمــوزش فرهنگــی حــاج  اکبــر ابراهیمــی بــرای سرپرســتی 
ــه  ــال 1۳۹1 ب ــاد در س ــن بنی ــاز اول ای ــت. ف ــده  اس ــدازی ش ــودکان راه ان از ک
ــاز دوم  ــد ف ــه بای ــرد ک ــد ک ــر تأکی ــاج  اکب ــان ح ــان  زم ــید. هم ــرداری رس بهره ب
هــم راه انــدازی شــود تــا بتواننــد فرزندانــی کــه بــه سرپرســتی گرفتــه شــده اند را 
ــرای فــاز دوم هــم مســابقه ای برگــزار شــد تــا  بــه لحــاظ ســنی تفکیــک کننــد. ب
بهتریــن طــرح انتخــاب شــود. خشــِت اوِل بنــاِی فــاز دوِم بنیــاد نیکــوکاری حــاج 
 اکبــر ابراهیمــی را آیــت اهلل ناصــر مــکارم شــیرازی گذاشــت. در ســال 1۳۹۶ هــم 

ــید.  ــرداری رس ــه ی بهره ب ــه مرحل ــاز دوم ب ف
در مؤسســه ی خیریــه افــراد زیــادی حضــور دارنــد و فعالیــت می کننــد. امــا دو 
ــر کارهایشــان ستودنی ســت. دســته ی نخســت  ــگاه حــاج  اکب ــراد در ن دســته از اف
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ــدگان  ــت بن ــرف درحقیق ــد: »مع ــی می کنن ــه کســی را معرف ــی هســتند ک آن های
دســته ی دوم هــم  ــه مــن معرفــی می کنــد.« ــی کــه مســتأصل هســتند را ب خدای
محقــق اســت. یعنــی کســی کــه تحقیــق می کنــد تــا کمــک خیــر بــه دســت فــرد 
نیازمنــد برســد: »اعتقــاد مــن ایــن اســت کــه تنهــا بایــد بــه آدم مســتأصل کمــک 
کــرد. آدمــی کــه از همه جــا بریــده  اســت و دیگــر خســته و وامانــده منتظــر کــرم 
ــه کســی کــه  خداســت. چنیــن آدمــی حقــش اســت کــه دســتگیری شــود. وگرن
تــوان کار دارد و بــه مشــکلی برخــورده می توانــد مشــکلش را حــل کنــد. مــن کــه 
ــی  ــه در فردای ــم ک ــن می کن ــروطی را تعیی ــرای کمــک ش ــس ب ــادل نیســتم. پ ع
ــه آن یکــی کمــک نکــرد.« ــه فالنــی کمــک کــرد و ب دیگــر کســی نگویــد چــرا ب

ــرد به خاطــر تحقیــق ریختــه شــود. ایــن  ــروی ف البتــه گاهــی هــم امــکان دارد آب
ــردن  ــد در کمک ک ــوب آم ــر خ ــم. اگ ــتخاره می کن »اس ــکاری دارد: ــرایط راه ش
دریــغ نمی کنــم. البتــه شــاید کســانی بگوینــد اســتخاره دیگــر چیســت؟ امــا مــن 
بــه اســتخاره اعتقــاد دارم. از آن جــواب گرفتــه ام و بــرای همیــن هــم آن را ادامــه 
ــه  ــق ب ــا تحقی ــا ب ــا اســتخاره و ی ــه ب ــواردی ک ــادی، از م ــای زی قصه ه ــم.« می ده
آن هــا کمــک کــرده  اســت، دارد. محققــی را به خاطــر مــی آورد کــه وقتــی از نــزد 
فــرد نیازمنــدی بازگشــت از شــدت تنگدســتی او اشــک می ریختــه  اســت. یک بــار 
ــود  ــه فــردی اســتخاره کــرد و بــد آمــد. فــردی کــه معــرف ب ــرای کمــک ب هــم ب
اصــرار کــرد کــه خــودش هــم اســتخاره کنــد. ایــن کار را کردنــد و نتیجــه بدتــر 
شــد. حــاج  اکبــر هــم قیــد کمک کــردن بــه ایــن فــرد را زد. چنــد وقــت بعــد خبــر 
آمــد کــه آن فــرد ۳00 میلیــون تومــان اختــالس کــرده  اســت. همــه ی ایــن مــوارد 
ــود:  ــتر ش ــتخاره بیش ــه اس ــر ب ــاج  اکب ــان ح ــال ها ایم ــن س ــی ای ــده ط ــث ش باع
ــرد.  ــه حــرف خــدا گــوش ک ــد ب ــط بای ــان خداســت. فق ــز در جه ــن چی »مهم تری
ــدا  ــده ی خ ــن بن ــم م ــم. می گویی ــاص بکنی ــرات خ ــان تعبی ــرای خودم ــم ب نیایی
ــم  ــم اســتخاره کنی ــی می خواهی ــا وقت ــم. ام ــوش می ده ــه حــرف او گ هســتم و ب
می گوییــم خــدا بــه مــا عقــل داده  اســت پــس چــرا اســتخاره کنیــم؟ اســتخاره از 
قــرآن یعنــی گــوش دادن بــه حــرف خــدا. هروقــت اختیــار داریــد بهتــر اســت بــه 
عقــل خودتــان رجــوع کنیــد چــون خــدا شــما را مخیــر کــرده  اســت. امــا همیشــه 

بایــد خــدا را اول در نظــر داشــت.« 
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از فرش به عرش 
روزی کــه حــاج  اکبــر وارد کار تعمیــر یخچــال شــد هنــوز ایــن وســیله در ایــران 
ــر  ــه روز همه گی ــیله ی ــن وس ــت: »ای ــودش می گف ــا خ ــا او ب ــود. ام ــه ب رواج نیافت
ــی  ــت وارد کار تأسیســات شــود و از چگونگ ــم گرف ــن تصمی ــرای همی ــه.« ب می ش
ــک  ــه ی ــش را داد ب ــه پول ــد ک ــور ش ــاورد. و این ط ــر در بی ــال س ــردن یخچ کارک
ــت. در  ــاد گرف ــال را ی ــر یخچ ــوز تعمی ــوان کارآم ــاتی و به عن ــه ی تأسیس مؤسس
ســال 1۳۵0 آن ۶00 تومانــی کــه داد تــا تعمیــر یخچــال را یــاد بگیــرد پــول کمــی 
نبــود. امــا شــم اقتصــادی اش می گفــت ارزشــش را دارد کــه ایــن پــول را بدهــد و 
کار یــاد بگیــرد: »البتــه ایــن دســت خــدا بــود کــه مــن را بــه ایــن مســیر بــرد.« 
ایســتادگی و صبــر در شــرایط دشــوار بــه او کمــک کــرد بــه درجــات امــروزش نائــل 
شــود. هنــوز هــم بــاورش ایــن اســت: »اگــر در ســختی شــکر خــدا کنــی عنایــت 
ــا  ــر، همان ج ــاز ظه ــد از نم ــا، بع ــی روزه برخ ــود.« ــت می ش ــامل حال ــی ش اله
ــه ســقف می افتــاد خاطــرات  ــار چشــمش ب در مغــازه اش اســتراحتی می کــرد. هرب
کودکــی برایــش زنــده می شــد. همــه ی آن لحظه هــا پیــش نظــرش رژه می رفتنــد. 
ــه ای  ــا لحظ ــی دارد: »خدای ــه های خوب ــش نقش ــدا برای ــه خ ــت ک ــان داش ــا ایم ام
وقتــی چشــمانش ســنگین می شــد و خــواب  مــن را بــه حــال خــودم رهــا نکــن.«
ــدر و  ــد: »خــدا از پ ــادر در گوشــش می پیچی ــان م ســراغش می آمــد صــدای مهرب
ــه.  ــوش کن ــده اش رو فرام ــی بن ــن مهربون ــه همچی ــه می ش ــره. مگ ــادر مهربون ت م

ــه.«  ــوش می کن ــدا رو فرام ــه خ ــت ک ــن بنده س ای
حاجــی دهقــان در آبــادان قطعــات یخچــال می فروخــت. حــاج  اکبــر او را پیــدا 
کــرده بــود و هــر مــاه یــک کامیــون قطعــه از او می خریــد و بــه تهــران مــی آورد. 
بعــد هــم آن قطعــات را بــا ســودی انــدک می فروخــت. ســودش آن قــدر کــم بــود 
ــن باعــث شــد مشــتری هایش  ــت. همی ــه ارزان فروشــی شــهرت یاف ــرور ب ــه به م ک
بیشــتر شــوند. روزی داشــت قطعــات را جابه جــا می کــرد کــه چشــمش بــه 
ــت: »چــرا خــودم  ــا خــودش گف ــا. ب ــاد؛ ســاخت ایتالی ــا افت نوشــته های روی آ ن ه
ایــن قطعــات رو از شــرکت ایتالیایــی وارد نکنــم؟« پیغــام دادن بــه شــرکت ایتالیایــی 
کار ســاده ای نبــود. آن زمــان مثــل حــاال خبــری از ایمیــل و تلفــن و ســایر راه هــای 
ارتباطــی نبــود. یــک راه داشــتند و آن هــم فکــس بــود. آن قــدر پیگیــری کــرد تــا 
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ــر و دیگــر  باألخــره نتیجــه گرفــت. حــاال حــاج  اکبــر واردکننــده ی مســتقیم درای
قطعــات یخچــال از ایتالیــا بــود. حاجــی دهقــان هــم قطعــات را از همیــن شــرکت 
ایتالیایــی می گرفــت امــا، چــون واســطه ای در کویــت داشــت و بــه او پــول مــی داد، 
تــا جنســش بــه دســت مشــتری برســد قیمتــش بــاال می رفــت. تفــاوت قیمــت برای 
ــه کاال به صــورت مســتقیم از  ــا ک ــد. بعده ــه چشــم می آم ــود و ب ــاد ب مشــتری زی
ــال رســید  ــران از ۳40 ری ــازار ته ــم در ب ــر ه ــد قیمــت درای ــران آم ــه ای ــا ب ایتالی
ــرکت  ــا ش ــت ب ــم گرف ــر تصمی ــاج  اکب ــه ح ــود ک ــا ب ــال. از همین ج ــه ۲00 ری ب
ژنرال الکتریــک کار کنــد. مدیــران ایــن شــرکت خیلــی زود بــه او اعتمــاد کردنــد. 
مدیــر شــرکت یکــی از ارامنــه بــود و صاحــب شــرکت هــم فــردی فرانســوی لبنانی. 
ــن  ــم روی همی ــا ه ــی می شــناختند و آن ه ــه خوش نام ــر را همــه ب ــا حــاج  اکب ام

اعتبــارش بــه او اعتمــاد کردنــد. 
حــاج  اکبــر بــا مکاســب، یکــی از علــوم پایــه ی فقهــی در نظــام آمــوزش حــوزوِی 
ایــران، آشــنا بــود. آن زمــان کمتــر کاســبی را می شــد پیــدا کــرد کــه بــدون آگاهــی 
از مکاســب ســرگرم کســب وکاری باشــد. حــاج  اکبــر هــم بــه تجربــه ایــن آگاهــی و 
ــود. در آن  ــزرگ ب ــرای او یــک دانشــگاه ب ــازار هــم ب ــود. ب دانــش را کســب کــرده ب
ــد  ــال می کردن ــردم خی ــوم م ــد عم ــالب ش ــی انق ــود. وقت ــه ب ــاد گرفت ــز ی همه چی
هرکســی ثروتــی دارد و صاحــب کارخانــه اســت ضــد انقــالب اســت. حــاج  اکبــر آن 
روزهــا به عنــوان واردکننــده و توزیع کننــده ی قطعــات یخچــال، کولــر و سیســتم های 
ــدا  ــات کارش را از ابت ــام مالی ــدو انقــالب تم سرمایشــی شــناخته می شــد. همــان ب
تــا آن لحظــه حســاب کــرد و بعــد هــم بــه نمــاز جمعــه رفــت و در حضــور آقــای 
هاشــمی، حــاج  احمــد خمینــی و آیــت اهلل صانعــی مبلــغ مالیــات را بــه حســابی کــه 
ــز کــرد. به دلیــل شــرایط دینــی و مذهبــی پیــش از انقــالب  ــود واری اعــالم شــده ب
ــت را  ــاری دول ــالب ی ــد از انق ــا بع ــاند. ام ــت برس ــه حاکمی ــی ب ــت نفع نمی خواس
ــود.  وظیفــه ی خــودش می دانســت. دولتــی کــه حامــی مظلومــان و مســتضعفان ب

زمــان انقــالب حــاج  اکبــر تقریبــاً ۳4 ســاله بــود. خــودش ســنی نداشــت و تــازه 
ــود.  ــر ســر زبان هــا انداختــه ب ــود امــا ســال ها کاروکاســبی نامــش را ب ابتــدای راه ب
حــاال فقــط یــک نگرانــی داشــت؛ بیــکاری کارگــراِن کارخانه هــا. همیشــه می گویــد: 
ــه  ــت ک ــه ای اس ــکان و جامع ــواده، نزدی ــه خان ــیب ب ــر آس ــر کارگ ــدن ه »بیکارش
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شــخص در آن زندگــی می کنــد.« ایــن تفکــر باعــث شــد چنــد ســال پیــش اقدامــی 
ــران بســیاری  متفــاوت داشــته باشــد. در هیاهــوی تحریم هــای بین المللــی علیــه ای
ــر  ــاج  اکب ــا ح ــد. ام ــل کردن ــان را تعطی ــار کارخانه هایش ــدگان به ناچ از تولیدکنن
ابراهیمــی کامــاًل خــالِف آن هــا عمــل کــرد و حتــی تعــداد کارگرانــش را بیشــتر هــم 
ــِی  ــری از آســیب های اجتماع ــدف داشــت؛ جلوگی ــک ه ــا ی ــن کار تنه ــا ای ــرد. ب ک
ناشــی از بیــکاری: »همه چیــز را نبایــد بــا چرتکــه حســاب وکتاب کــرد. گاهــی هــم 

ــا خــدا حــرف زد«  ــار گذاشــت و از در بندگــی ب ــد دفتــر حســاب وکتاب را کن بای

هرکه را بخواهد عزت می دهد 
پــس از انقــالب، وقتــی حــاج  اکبــر کارخانــه اش را خریــد و راه انداخــت، ماجراهای 
بســیاری برایــش پیــش آمــد. قــرار بــود اجنــاس باکیفیــت در داخــل ایــران تولیــد 
کننــد تــا مــردم از کاالهــای خارجــی بی نیــاز شــوند. امــا امکانات شــان بــرای تولیــد 
کــم بــود و، آن طــور کــه خــودش می گویــد، اجناســی کــه بــه مشــتری مــی داد بــه 
ــه همیــن  ــد را ب ــن حــال خــط تولی ــا ای ــه دل نمــی زد. ب لحــاظ کیفیــت چنگــی ب
شــکل پیــش می بــرد تــا اینکــه روزی بــا صحنــه ای مواجــه شــد. در شــرکت نشســته 
بــود کــه از پنجــره پیرزنــی را آن ســوی خیابــان دیــد. شــمایل پیــرزن حــاج  اکبــر را 
یــاد مــادرش انداخــت. درســت خاطــرش نیســت امــا ظاهــراً یــک لباسشــویی را حمل 
می کــرد و آن را از کارخانــه ی حــاج اکبــر خریــده بــود. متوجــه شــد کــه آن وســیله 
خــراب شــده و پیــرزن بــا ایــن مشــقت می خواهــد وســیله را نــزد تعمیــرکار ببــرد. 
غمگیــن شــد و بــا خــودش گفــت: »قــرار نیســت کســب وکارم بــار گناهــم رو بیشــتر 
کنــه.« همــان  روز دســت بــه کار شــد تــا شــرایط تولیــد را تغییــر دهــد. بــا تکاپــوی 
بســیار باألخــره موفــق شــد کیفیــت محصــوالت کارخانــه را بــاال ببــرد. بهبــود کیفیت 
محصــوالت هــم باعــث شــد کارخانــه خیلــی زود در سرتاســر کشــور اســم و رســمی 
بــه هــم بزنــد و محصوالتــش به عنــوان کاالهــای پرفــروش در کشــور مطــرح شــود. 
هــرروز کامیون هــا جلــوی کارخانــه صــف می بســتند تــا محصــوالت را بــار بزننــد و 
بــه شــهرهای مختلــف ایــران ببرنــد. حــاج  اکبــر بــه فروشــندگان می گفــت هرطــور 

کــه مشــتری تــوان خریــد دارد بــه همــان شــیوه رفتــار کننــد. 
ــود، دلــش می خواســت ماننــد جــالل فــردی  ســال ها پیــش، وقتــی کــودک ب
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ــواده اش ثروت آفرینــی کنــد.  ــرای خان تحصیل کــرده باشــد و از راه درس و کتــاب ب
ــدر کســب وکار  ــب پ ــای مکت ــود و پ ــده ب ــازار درس خوان ــاال در دانشــگاِه ب ــا ح ام
اخالقــی را آموختــه بــود. در ســال های نخســت انقــالب حــاج  اکبــر به رقیبــی بزرگ 
بــرای تمــام تولیدکننــدگان کشــور تبدیــل شــده بــود. البتــه برخــی افــراد بخیــل و 
ــرفت های  ــا و پیش ــع فعالیت ه ــد مان ــالش می کردن ــن ت ــن بی ــم در ای ــر ه تنگ نظ
حــاج  اکبــر شــوند. گاهــی بــه گوشــش می رســید کــه می گوینــد ابراهیمــی را مــا 
ــا بدخواهی هــا و بدگویی هــا  ــان هــم پایینــش می کشــیم. ام ــم و خودم ــاال برده ای ب
و بدرفتاری هــای دیگــران هیــچ آســیبی بــه عــزم و اراده ی حــاج  اکبــر وارد نکــرد. 
او می خواســت بــه خلــق خــدا خدمــت کنــد: »تــرس بــه دلــم راه پیــدا نمی کــرد 
ــد:  ــه می گوی همیش ــدا!« ــتم؛ خ ــت ناپذیری داش ــزرگ و شکس ــی ب ــه حام ــرا ک چ
»خــدای مــن تعــز مــن تشــا و تــذل مــن تشــا اســت، خدایــی اســت کــه هرکــه را 

بخواهــد عــزت می دهــد و هرکــه را بخواهــد ذلــت.«
ــا و  ــام قرارداده ــرای انج ــود و ب ــه ب ــابی گرفت ــب وکارش حس ــال 1۳۶۷ کس س
ــا  ــرد. یکــی از کســانی که ب ــف ســفر می ک ــه کشــورهای مختل ــش گاهــی ب کارهای
آن هــا قــرارداد داشــت آقــای مریــد ارشــد بختیــاری، رئیــس ایــل بختیــاری، بــود 
ــش  ــه اتری ــا ب ــن آق ــا ای ــر هــم ب ــه ی تهــران زندگــی می کــرد. پیش ت کــه در امانی
رفتــه بــود و در قــراردادی بنــا شــده بــود از اتریــش ژنراتــور وارد کننــد. ده روزی 
در اتریــش ماندنــد و بعــد هــم برگشــتند تهــران. آقــای بختیــاری گفتــه بــود حــاج 
ــرای رفتــن  ــان ب ــرود. آن زم ــی ب ــه دب ــرای انجــام برخــی از کارهــا ب ــد ب ــر بای  اکب
بــه دبــی بایــد از تهــران بــه بندرعبــاس می رفتنــد. امــا حــاج  اکبــر موافــق نبــود:

»ده روز از خانــواده ام دور بــودم و وابســتگی زیــادی بــه خانــواده ام دارم. دورشــدن از 
امــا آقــای بختیــاری اصــرار می کنــد کــه بایــد بــرای  عزیــزان برایــم دشــوار اســت.«
ایــن تجــارت بــه دبــی بــرود و، بــدون هماهنگــی بــا حــاج  اکبــر، بلیــت می خــرد. 
ــود و  ــه روی مجلــس شــورای اســالمی ب ــازه ی روب ــر در همــان مغ ــر حــاج  اکب دفت
ــد و  ــان ناهیــد شــمالی. از دفتــر آقــای بختیــاری زنــگ زدن دفتــر آن آقــا در خیاب
احــوال حــاج  آقــا ابراهیمــی را پرســیدند. گفــت: »خوبــم!« کســی کــه پشــت خــط 
ــود گفــت: »مگــه قــرار نبــود شــما بریــد دبــی؟« حــاج  اکبــر گفــت: »نتونســتم  ب
ــی  ــه دب ــاس ب ــرواز ۶۵۵ بندرعب ــرد گفــت: »امریکایی هــا هواپیمــای پ ــرم.« آن ف ب
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ــه  ــش ب ــره ایمان ــن خاط ــادآوری ای ــا ی ــوز ب ــال ها هن ــد از گذشــت س رو زدن.« بع
ــار یــادم می آیــد ایمــان مــی آورم کــه خــدای متعــال  خــدا بیشــتر می شــود: »هرب
ــد از  دو ســال بع ــم نیســت.« ــان رفتن ــوز زم ــم دارد و هن ــای دیگــری برای برنامه ه
ایــن ماجــرا حــاج  اکبــر همچنــان پیگیــر آن قــرارداد بــود. آن فــرد از دنیــا رفتــه 
ــرکت  ــن ش ــرای همی ــود و ب ــده ب ــام نش ــرارداد انج ــرای ق ــای الزم ب ــود و کاره ب
ــت حاصــل پیگیری هایــش زمینــی در  ــی همــکاری نمی کــرد. درنهای ــی خیل اروپای
دورود شــد کــه هنــوز هــم آن زمیــن وجــود دارد. امــا درمجمــوع ایــن اتفــاق فقــط 

برایــش ایمــان بیشــتر را بــه ارمغــان آورد. 

مردی که عاقبت به خیر شد
ــود کــه  ــواده ی ســیزده نفــره ب ســال ها پیــش حــاج  اکبــر عضــوی از یــک خان
ــردی ســخاوتمند  ــر هــم می گذاشــت. حــاال او ف ــاه چشــم ب ــای رف ــا رؤی شــب ها ب
ــرادر  ــر، ب ــت. اصغ ــده  اس ــت ش ــش ثب ــدگار نام ــره ی مان ــوان چه ــه به عن ــت ک اس
بزرگ تــر حــاج  اکبــر، به خاطــر مــی آورد کــه ایــن مــرد در کودکــی چقــدر مظلــوم 
ــر  ــالی از او بزرگ ت ــد س ــن چن ــود. م ــودش ب ــب در الک خ ــود: »اغل ــربه راه ب و س
ــدا  ــان ابت ــم. از هم ــه کالس پنجــم می رفت ــن ب ــود م ــی او کالس اول ب ــودم. وقت ب
اصغــر آقــا پیــش از انقــالب در ســال 1۳4۹  بــه خانــواده اهمیــت بســیاری مــی داد.«
ــه  ــر ب ــاج  اکب ــار ح ــه هرب ــر دارد ک ــد. به خاط ــری ش ــب دخت ــرد و صاح ازدواج ک
خانه یشــان می آمــد دختــرک را برمی داشــت و پشــت خــود ســوار می کــرد. حــاج  
ــر نظــر  ــوده  اســت: »حاجــی از ه ــا ب ــا بچه ه ــردن ب ــر همیشــه عاشــق بازی ک اکب
نمونــه اســت. او نیکــی بســیاری در حــق پــدر و مــادر و خواهــر و برادرانــش کــرده 
ــه  ــاح مدرســه ها ب ــد. از افتت ــش بدان ــدارد کســی از نیکی های ــی ن ــا تمایل  اســت. ام
مــا نمی گویــد. همیشــه از تلویزیــون یــا افــراد دیگــر می فهمــم کــه چــه کارهــای 
ــاب و  ــدر بی ت ــی چق ــه گاه ــر دارد ک ــا به خاط ــر آق اصغ ــت.« ــرده  اس ــری ک خی

ــرد.  ــر می ک ــه صب ــوت ب ــر او را دع ــاج  اکب ــا ح ــد ام ــر می ش کم صب
فهیمــه خانــم، خواهــر حــاج  اکبــر، هــم معتقــد اســت بــرادرش عاقبت به خیــر 
ــه ســعادت او کــه خیــر اســت و عاقبتــش تضمیــن شــده  شــده  اســت: »خــوش ب
 اســت. از خــدا می خواهــم مــا هــم عاقبت به خیــر شــویم. امیــدوارم مــا هــم الیــق 
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باشــیم و خداونــد همان طــور کــه بــه ایشــان دســت دهنــده عطــا کــرده بــه مــا هــم 
عطــا کنــد.« حــاال فهیمــه خانــم هــرروز دعــا می کنــد بــرادرش بیــش از پیــش در 
کارهــای خیــر مشــارکت کنــد: »دعــا می کنــم بیــش از گذشــته مدرســه و مســجد 
ــه فقــط خــودش بلکــه اطرافیانــش  ــا کارهــای خیــر ن حــاج  اکبــر هــم ب بســازد.«
را هــم ســعادت مند کــرده  اســت. امــا ایــن فقــط اعضــای خانــواده نیســتند کــه از 

ــد.  خوبی هــای حــاج  اکبــر می گوینــد. دوســتانش هــم قضاوتــی مشــابه دارن
ــاج  ــا ح ــد. ام ــالل کن ــش را ح ــش مال ــش از مرگ ــد پی ــی می توان ــر کس کمت
ــس  ــور، رئی ــب اهلل بورب ــدس حبی ــت. مهن ــوده  اس ــق ب ــه موف ــن زمین ــر در ای  اکب
»حــاج  اکبــر ابراهیمــی نمــادی از  هیئت مدیــره ی مجمــع خیریــن کشــور، می گویــد:
او، کــه از کودکــی طعــم  تنیدگــی دغدغه هــای اجتماعــی بــا اعتقــادات دینــی اســت.«
بضاعــت و فقــر را چشــیده، خــوب می دانــد کــه بایــد دســت دهنــده داشــته باشــد. 
ایــن دعایــی اســت کــه حــاج  اکبــر همیشــه بــرای خــودش دارد: »خدایــا بــه دســت 
حــاج علــی رضایــی، از  دهنــده ام عنایــت کــن تــا بــه دیگــران بیشــتر کمــک کنــم.«
دوســتان نزدیــک حــاج  اکبــر کــه او را از ســال 1۳۶۲ می شناســد، معتقــد اســت ایــن 
مــرد نــوری اســت کــه بــر تاریکی هــا تابیــده: »ندیــده ام نیازمنــدی ســراغش بیایــد و 
حــاال شــهر دماونــد هــم، بــه لطــف حضــور و کارهــای خیــر  او از کمــک دریــغ کنــد.«
حــاج  اکبــر، رونــق گرفتــه  اســت. احــداث مــدارس و مســاجد رنگ وبــوی دیگــری بــه 

آن داده و حــال مــردم شــهر را خوب تــر از همیشــه کــرده  اســت. 
ــد  ــاد نیکــوکاری دماون ــه بنی ــه ســاله را ب ــری ن ــو، دخت ــی ســال ن روزی، حوال
ــای  ــن و پ ــا بمون ــا همین ج ــر این ه ــرد: »اگ ــر ک ــودش فک ــا خ ــان ب آورد. ناگه
تلویزیــون بشــینن می بینــن همــه بــا خونواده هاشــون ســال نــو رو تحویــل 
ــا خــودش فکــر  ــذاره.« کمــی ب ــد ب می کنــن و ممکنــه تــوی روحیه شــون تأثیــر ب
کــرد و برنامــه ای ویــژه ی نــوروز در نظــر گرفــت. حــاال هــر ســال، وقتــی فقــط چنــد 
ــای  ــرد و بچه ه ــهد می گی ــک در مش ــی درجه ی ــال، هتل ــل س ــه تحوی ــده ب روز مان
ــه مشــهد می فرســتد: »ســفر  ــه همــراه مربی شــان ب ــد را ب بنیــاد نیکــوکاری دماون
ــان را در  ــا سال ش ــن بچه ه ــه ای ــت دارد. اول اینک ــی مثب ــد ويژگ ــهد چن ــه مش ب
ــال  ــل س ــه لحظــه ی تحوی ــد. دوم اینک ــل می کنن ــام رضــا )ع( تحوی ــا ام ــوار آق ج
ــه  ــاوت را تجرب ــاد و متف ــی ش ــتند و فضای ــم هس ــل دور ه ــی هت ــه در الب ــو هم ن
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به خاطــر دارد کــه چنــد ســال پیــش روحانــی ای را همــراه بچه هــا  خواهنــد کــرد.«
ــو از  ــل ســال ن ــرد در لحظــه ی تحوی ــن ف ــرای اینکــه ای ــه مشــهد می فرســتاد. ب ب
ــا  ــا ب ــد ت ــا می کردن ــواده اش هــم شــرایطی مهی ــرای خان ــواده اش دور نباشــد ب خان
ــی داشــت  ــن بنــده ی خــدا شــخصیت بســیار خوب ــد: »ای ــن ســفر برون ــه ای هــم ب
ــدام  ــا م ــن بچه ه ــوی ای ــد جل ــه نبای ــود ک ــرده ب ــوز درک نک ــا هن ــود. ام ــا ب و دان
ــرای اینکــه ایــن بچه هــا  ــه او گفتیــم مــا ب ــد خــودش را در آغــوش بگیــرد. ب فرزن
دچــار بحــران نداشــتن خانــواده نشــوند آن هــا را بــه مشــهد آورده ایــم تــا دل شــان 
ــر تنهــا  ــد. حــاج  اکب ــرد قطــع همــکاری کردن ــا آن ف ــت ب درنهای را شــاد کنیــم.«
یــک هــدف دارد و آن هــم شــادی ایــن کــودکان بی سرپرســت اســت. تاکنــون پنــج 
نفــر از ایــن بچه هــا از بنیــاد رفته انــد. خانواده هایشــان دنبال شــان آمده انــد و 
ــاج  ــه ح ــود ک ــده ب ــش آم ــا دنبال ــی از بچه ه ــادر یک ــد. روزی م ــا را برده ان آن ه
ــودی؟« زن گفــت: »تصــادف کــردم و  ــا حــاال کجــا ب ــد و گفــت: »ت ــر او را دی  اکب
لگنــم شکســت. وضعیتــم طــوری بــود کــه حتــی نمی تونســتم از خــودم مراقبــت 
کنــم. بعــد از دو ســال کــه برگشــتم خونــه همســایه ها گفتــن پســرم تــوی بنیــاد 
ــت  ــه مراقب ــن بچ ــم و از ای ــودم کار می کن ــدم. خ ــر ش ــا االن بهت ــت. ام شماس
می کنــم.« حــاج  اکبــر تحــت تأثیــر قــرار گرفــت. زنــی باغیــرت، کــه می خواســت 
ــزرگ کنــد، پیــش رویــش  ــدش را خــودش ب ــه جــان بخــرد و فرزن ســختی ها را ب
ــال روزِی  ــدا دو س ــره. خ ــن زن شایســته ی تقدی ــت: »ای ــودش گف ــا خ ــد. ب می دی
ــا ایــن مــادر نگــه داری از ایــن بچــه، حتــی  ــا مــن تعییــن کــرد. ب ایــن بچــه رو ب
ــا را  ــادگی بچه ه ــن س ــه همی ــم ب ــه ه ــا همیش ــه.« ام ــتر، حروم ــه بیش ــه دقیق ی
ــه  ــد و ب ــاه می آم ــا شــش م ــی از بچه ه ــادر یک ــرد. م تســلیم خانواده یشــان نمی ک
ــد و  ــا از طــرف بنیــاد حــاج  اکبــر تحقیــق کــرده بودن بنیــاد التمــاس می کــرد. ام
ــه بچه هایشــان را ســر  ــن اســت ک ــن بچــه کارشــان ای ــواده ی ای می دانســتند خان
چهــارراه و خیابان هــا بگذارنــد تــا کار کننــد. حــاج  اکبــر تــا آخریــن لحظــه تــالش 
کــرد کــه بچــه را بــه ایــن خانــواده بازنگردانــد. حتــی بــه قاضــی گفتنــد کــه ایــن 
خانــواده تکدی گــری می کنــد. امــا قاضــی حکــم داد کــه آن زن مــادر بچــه اســت 
و طبــق قانــون نمی شــود بچــه را از مــادر و خانــواده اش جــدا کــرد. بچــه خــودش 
ــد  ــودک را بای ــد ک ــه بودن ــرود. گفت ــد ب ــت از دماون ــی زد و نمی خواس ــن م را زمی
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ــی  ــه گوی ــا بچــه، ک ــد. ام ــل دهن ــادرش تحوی ــه م ــد ب ــق بهزیســتی دماون از طری
»آخــر هــم ناچــار  می دانســت چــه در انتظــارش اســت، بــه رفتــن رضــا نمــی داد:
شــدیم بچــه را گــول بزنیــم. گفتیــم بایــد بــروی یــک مــدت بــا مــادرت بگــردی؛ 
ــم. رفتــن  ــور کردی خــوش می گــذرد. بعــد برگــرد. این طــور توانســتیم و او را مجب
حــاال بــا خــودش می گویــد: »اگــه نیمــه ی راه  ایــن بچــه دلــم را خیلــی ســوزاند.«
ــه.  ــاد نمی ش ــن ایج ــت م ــرای نی ــکالی ب ــره اش ــه اش رو می ب ــی آد و بچ ــی م کس
مــن تمریــن کــردم و یــاد گرفتــم کــه هــرکاری می کنــم بــرای رضــای خــدا باشــه. 
ــه  ــه ک ــا می کن ــبابی مهی ــم اس ــدا ه ــه خ ــدا باش ــرای خ ــص و ب ــت خال ــی نی وقت
ــره.« تعــداد کمــی  ــود پیــش ب ــوی ذهــن مــن ب ــزی کــه ت ــر از چی ــز بهت همه چی
ــر  ــاد نیکــوکاری حــاج  اکب ــا بقیــه در بنی ــد ام ــه همیــن شــکل رفتن از کــودکان ب
ــد. حــاج  اکبــر در همــان نزدیــک مســجدی هــم ســاخته و بچه هــای  حضــور دارن

ــد.  ــه آنجــا می رون ــرای نمــاز جماعــت ب ــاد هرشــب ب بنی

از سه راه شکوفه تا بنیاد نیکوکاری
ــرد  ــی می ک ــف زندگ ــش در ســه راه شــکوفه پســرکی نحی ــه ی پی ــن ده چندی
ــه ی  ــت. هم ــودش نمی خواس ــرای خ ــروت را ب ــا ث ــود؛ ام ــروت ب ــش ث ــه رؤیای ک
خواســته اش ایــن بــود کــه پــول داشــته باشــد تــا آن را بــرای کــودکان بی بضاعــت 
ــن  ــری ای ــودک دیگ ــت ک ــود و نمی خواس ــیده ب ــر را چش ــم فق ــد. طع ــرج کن خ
ســختی ها را متحمــل شــود. حــاال آن کــودک روزهــای ســخت نوجوانــی و جوانــی 
ــرای نیکــوکاری و  ــده بنیــادی ب را پشــت ســر گذاشــته و در قامــت مــردی دنیادی
کمــک بــه کــودکان بی سرپرســت راه انداختــه  اســت. حــاج  اکبــر ابراهیمــی کارش 
را بــا آهنگــری آغــاز کــرد. شــاگردی در مغــازه ی آهنگــری او را آب دیــده کــرد. در 
محضــر اســاتیدش بــا اصــول کســب وکار اخالقــی آشــنا شــد. امــا در همــان مرحلــه 
ــک  ــه داد. تک ت ــش را ادام ــدارد. راه ــی ن ــر معنای ــاج  اکب ــرای ح ــف ب ــد. توق نمان
درس هایــی کــه از پــدر و اســتادهایش آموختــه  بــود را بایــد پــس مــی داد. دل بــه 
دریــا زد و وارد دنیــای پــر پیچ وخــم صنعــت شــد. از آن بــه بعــد همیشــه در مســیر 
پیشــرفت بــود. در ســال های انقــالب، وقتــی همــه از تــرس کارخانه هــا را تعطیــل و 
کارگــران را اخــراج می کردنــد، حاج اکبــر بــه فکــر اســتخدام کارگــران جدیــد بــود. 
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ــل نیــرو می کننــد حــاج  ــود. همیشــه وقتــی بقیــه تعدی ــن از اصــول کاری اش ب ای
ــرد.  ــران بیشــتری را می گی ــد و دســت کارگ ــوکل می کن ــه خــدا ت ــر بیشــتر ب  اکب
ــری  ــدان دور، کارگ ــه چن ــودش، در روزگاری ن ــه خ ــد ک ــن باش ــش ای ــاید دلیل ش

ــذرد.  ــور می گ ــران چط ــی کارگ ــد زندگ ــرده و می دان ک
حــاال آن پســرک نحیــف قــدم بــه دوران ســالمندی اش گذاشــته. هنــوز دســت 
ــدش، حــاج  محمــود، واگــذار کــرده  ــه فرزن ــا را ب ــا عمــوم کاره از کار نکشــیده ام
 اســت. در حالــی  کــه چیــزی تــا دهــه ی هشــتم زندگــی اش نمانــده هنــوز شــادابی 
و ســرزندگی اش را حفــظ کــرده  اســت. بــا اذان صبــح برمی خیــزد و کار و زندگــی را 
»اگــر بیــش از ایــن مقــدار بخوابــم احســاس  آغــاز می کنــد. هنــوز هــم می گویــد:
بــرای  می کنــم از کارهایــم عقــب افتــاده ام و در حــال تلف کــردن عمــرم هســتم.«
همیــن اســت کــه هــرروز صبــح پــس از نمــاز راهــی شــرکت می شــود. البتــه ایــن 
ــودش  ــد و خ ــام می ده ــود انج ــاج  محم ــادی اش را ح ــای اقتص ــا فعالیت ه روزه
ــت خــدا را شــاکر اســت و  ــن باب ــم از ای ــه اســت. همیشــه ه ــور خیری ســرگرم ام
ــدگان  ــه بن ــم را ب ــم ِدین ــن نمی توان ــد م ــود کار نکن ــاج  محم ــر ح ــد: »اگ می گوی
ــن فکــر کــه بدهــکار خلــق هســتم و از  ــا ای خــدا ادا کنــم. مــن صبح هــای زود، ب
مالــی کــه خــدا بــه مــن عطــا کــرده در حــال ادای بدهــی خــود هســتم، از خــواب 

ــی روم.«  ــواب م ــه خ ــگام ب ــب ها دیرهن ــزم و ش برمی خی
ــد  ــم نمی توان ــد ه ــر بخواه ــی اگ ــش حت ــران زحمت ک ــار کارگ ــردی از تب م
ــن حــال همــه ی آنچــه کــه دارد را از فضــل و عنایــت  ــا ای دســت از کار بکشــد. ب
ــش  ــم برای ــدا ه ــت خ ــن رفاق ــده و در ای ــت ش ــدا دوس ــا خ ــد. او ب ــدا می دان خ
ســنگ  تمــام گذاشــته  اســت. حــاال حــاج  اکبــر فقــط یــک خواســته دارد: خداونــد 
بــه دســت دهنــده اش یــاری کنــد تــا بتوانــد دســت نیازمنــدان بیشــتری را بگیــرد. 

حــاال پســرک نحیــف ســه راه شــکوه تجســم عشــق اســت.  

منبع
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مدیرعامل فقید شرکت حمل ونقل ستی  

 نویسنده: نسیم بنایی





لئــون هیچ وقــت ســر جایــش بنــد نمی شــد. دوســتان پــدرش بابــت هــر یــک 
ســاعتی کــه بــدون جنب وجــوش و تحــرک زیــاد گوشــه ای می نشســت اسکناســی 
ــرای خــودش  ــا آن اســکناس ب یــک تومانــی کــف دســتش می گذاشــتند. او هــم ب
پونچیــک، کــه شــیرینی مــورد عالقــه اش بــود، می خریــد. امــا چنــد روزی بــود کــه 
لئــون از مدســه بــه خانــه بازمی گشــت و بــدون هیــچ بازیگوشــی ای مســتقیم بــه 
رختخوابــش می رفــت. دو ســه روز کــه بــه همیــن منــوال گذشــت مــادر بــاالی ســر 
ــب می ســوخت.  پســرک آمــد و دســتش را روی پیشــانی اش گذاشــت. لئــون در ت
دواودرمــان خانگــی را شــروع کردنــد امــا هیچ یــک از جوشــانده ها اثربخــش نبــود. 
دســت بــه دامــن پزشــکان شــدند. آن زمــان پزشــک ها بــه خانــه ی بیمــار می آمدنــد 
تــا او را معالجــه کننــد. ابتــدا دکتــر خاالتیــان، متخصــص گــوش و حلــق و بینــی، 
و دکتــر خاچیکیــان، متخصــص بیماری هــای داخلــی، بــرای معاینــه ی پســرک بــه 
ــد.  ــه او ســر زدن ــان ب ــر پادماگری ــان و دکت ــر هاکوپی ــد هــم دکت ــد. بع ــه آمدن خان
ــد از  ــا بع ــد. ام ــز می کردن ــی را تجوی ــرک دارو و درمان ــه ی پس ــا معاین ــدام ب هرک
گذشــت ده روز لئــون هنــوز هــم در تــب می ســوخت. کار بــه جایــی رســید کــه از 
شــدت تــب خــون از دماغــش جــاری می شــد. آخــر ســر هــم هــر چهــار پزشــک 

گفتنــد ایــن بیمــاری ریــوی اســت و کاری از دســت آن هــا بــر نمی آیــد. 
پــدر نمی توانســت رنــج فرزنــدش را تحمــل کنــد. همــان روز لئــون را برداشــت 
ــد از  ــه اســم نوویکــوف بع ــی ب ــرد. جــراح جوان ــک بیمارســتان شــوروی ب ــه ی و ب
ــا  ــد. ب ــل کن ــرک را ح ــکل پس ــی مش ــا جراح ــد ب ــت می توان ــون گف ــه ی لئ معاین
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ــد.  ــزی نمی فهمی ــر چی ــون دیگ ــد. لئ ــس کردن ــرش را بی ح ــول کم ــق آمپ تزری
ــاعت  ــد س ــد. چن ــاری ش ــت از آن ج ــکافتند و عفون ــرش را ش ــت کم ــمت راس س
ــک تکــه شــلنگ  ــدِن پســرک فروکــش کــرد و تبــش قطــع شــد. ی ــِش ب بعــد آت
ــا ایــن وضعیــت  ــت تخلیــه شــود. ب ــا عفون ــد ت ــرار دادن الســتیکی در ریه هایــش ق
تــا مدت هــا از بیمارســتان خالصــی نداشــت. امــا به جــای اتــالف وقــت از پزشــکان 
و پرســتاران بیمارســتان، کــه همــه روس بودنــد، زبــان روســی را یــاد گرفــت. چنــد 
هفتــه بعــد مــادرش را دیــد کــه بــا نوویکــوف حــرف مــی زد: »چنــد ســال دیگــه 
نفــس می کشــه؟« دکتــر گفــت: »بــه نظــرم پســر شــما تــا ســن 1۸ تــا ۲0 ســالگی 
ــد چــون  ــر نوویکــوف حــق داشــت کــه این طــور فکــر کن ــه.« دکت زندگــی می کن
ــن حــال لئــون  ــا ای آن زمــان هنــوز خبــری از آنتی بیوتیک هــای امــروزی نبــود. ب
مقاومــت کــرد و بــا ورزش و امیــد بــه زندگــی ادامــه داد. بیمــارِی او پــدر را غــرق 
بدهــی کــرد و خــودش را یــک ســال از تحصیــل بــاز داشــت امــا لئــون بــه زندگــی 
برگشــت. حــاال او بــا عنــوان »مــرد عمــران« در ایــران بــه شــهرت رســیده  اســت. 
ــه  ــدره ک ــی آن ــگاه کالباس فروش ــار، از فروش ــرد ارمنی تب ــان، م ــون آهارونی لئ
متعلــق بــه پــدرش بــود بــه مدیریــت شــرکت حمل ونقــل ســتی رســید. قصــه ی او 

پرفــراز و نشــیب و طوفانــی اســت امــا پایانــی آرام و شــیرین دارد. 

از هفتوان تا تهران 
ــد  ــم ازدواج می کردن ــا ه ــان، ب ــاس آهارونی ــرش، الم ــدره و همس ــه آن روزی ک
قــرار بــود همه جــا کنــار هــم باشــند. امــا دســت سرنوشــت بارهــا آن هــا را از هــم 
ــود در  ــرار ب ــاند. ق ــران کش ــه ای ــیه ب ــواده را از روس ــن خان ــر ای ــرد. تقدی ــدا ک ج
روســتای هفتــواِن شهرســتان ســلماس، در آذربایجــان غربــی، زندگــی آرامــی را بنــا 
کننــد. در همیــن شهرســتان، در روز ۲۶ آبــاِن ســال 1۳0۹، صاحــب فرزنــد پســری 
شــدند بــه اســم لئــون. آن زمــان فقــط پنــج مــاه از زلزلــه ای مهیــب در ایــن روســتا 
می گذشــت. همه چیــز ویــران و شــهر تقریبــاً بــا خــاک یکســان شــده بــود. چهــار 
هــزار نفــر از مــردم ارمنــی و مســلمان جــان خــود را در ایــن زلزلــه از دســت داده 

بودنــد. در همیــن شــرایط ســخت بــود کــه لئــون قــدم بــه دنیــا گذاشــت. 
وقتــی آنــدره ۳0 ســاله بــود، چنــد ســال پــس از انقــالب بلشــویکی، به ناچــار 
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همســر و فرزنــد و مــادر و پــدرش را به ســلماس فرســتاد و خودش در جســت وجوی 
کار راهــی شهســوار شــد؛ شــهری در حاشــیه ی دریــای خــزر. آن زمــان روس هــا در 
ایــن شــهر شــرکت »پرســیز نفــت« را راه انــدازی کــرده بودنــد تــا بتواننــد بــدون 
دردســر نفــت را از روســیه بــه ایــران منتقــل کننــد. آنــدره، کــه بــه زبــان روســی و 
ارمنــی تســلط کامــل داشــت، به عنــوان حســابدار در ایــن شــرکت مشــغول بــه کار 
شــد. چنــد ســال بعــد هــم، بــرای اســتخدام در یــک شــرکت اروپایــی، بــه شــهر 
ــداری  ــد مق ــق ش ــال ها دوری موف ــس از س ــت. پ ــران رف ــوب ای اندیمشــک در جن
ــان  ــت و در خیاب ــران رف ــه ته ــه اش ب ــر اندوخت ــه ب ــا تکی ــد. ب ــداز کن ــول پس ان پ
ولیعصــر، کــه آن زمــان بــه اســم خیابــان پهلــوی شــناخته می شــد، مغــازه ای بــرای 
ــی  ــواد غذای ــی نکشــید کــه فروشــگاه م ــد. طول ــی خری ــروش فرآورده هــای غذای ف
ــدا  ــرص پی ــادی مشــتری پروپاق ــداد زی ــه شــهرت رســید و تع ــران ب ــدره در ته آن
کــرد. ســرانجام در ســال 1۹۳۷ )مقــارن بــا ســال 1۳1۶ هجــری شمســی( تصمیــم 

گرفــت اعضــای خانــواده اش را بــه تهــران نــزد خــودش بیــاورد. 
ــر  ــوی دیگ ــد و از س ــدره بودن ــدار آن ــتاق دی ــو مش ــواده از یک س ــای خان اعض
ــا  ــاغ بن ــه در دل ب ــه ای ک ــد؛ خان ــود دل می کندن ــتایی خ ــه ی روس ــد از خان بای
ــه در آن  ــه ای ک ــوری و تنورخان ــا، ناهارخ ــد از اتاق خواب ه ــاال بای ــود. ح ــده ب ش
ــه  ــون آن خان ــدند. لئ ــدا می ش ــد ج ــره می گرفتن ــم ک ــا خ ــد و ب ــان می پختن ن
ــاغ  ــل ب ــوِت داخ ــت ت ــه از درخ ــد ک ــادرش را می دی ــوز م ــت. هن ــت داش را دوس
ــان  ــت از روستایش ــش نمی خواس ــد. دل ــوت می تکان ــان ت ــی رود و برای ش ــاال م ب
ــود  ــده ب ــان روســتا می گذشــت پری ــه از می ــا داخــل نهــری ک ــا و باره ــرود. باره ب
ــد و  ــاب می کردن ــی را کب ــم ماه ــد ه ــود. بع ــه ب ــی گرفت ــت هایش ماه ــا دس و ب
ــا  ــن نهره ــری از ای ــه در آن خب ــت ک ــهری می رف ــه ش ــد ب ــاال بای ــد. ح می خوردن
ــود و چــاره ای  ــا شــده ب ــر پ ــا ب ــزرگ در زندگــی آن ه ــی ب ــود. انقالب و ماهی هــا نب

ــد.  ــن بدهن ــه آن ت نداشــتند جــز اینکــه ب
ــه تبریــز فرســتاد.  دایــِی لئــون برای شــان خودرویــی کرایــه کــرد و آن هــا را ب
ــه  ــود ک ــهر قشــنگی ب ــز ش ــد. تبری ــادر ماندن ــه ی م ــه ی عم دو ســه شــب در خان
لئــون بــرای اولین بــار آن را می دیــد. آنجــا بــرای نخســتین بار طعــم هلــو را 
چشــید. بعــد از اســتراحت خــودروی دیگــری کرایــه کردنــد و راهــی مقصــد بعــدی 



میراث زرین50

ــن رســیدند.  ــه قزوی ــد و در تاریکــی شــب ب ــز راه افتادن ــح زود از تبری شــدند. صب
ــود وارد  ــرانجام خســته و گردآل ــد. س ــوار بودن ــی و ناهم ــان خاک ــای آن زم جاده ه
ــار در عمــرش بســتنی خــورد.  ــرای اولین ب قزویــن شــدند. در قزویــن هــم لئــون ب
ــم  ــزرگ ه ــهرهای ب ــا ش ــد ب ــای جدی ــردِن خوراکی ه ــا مزه مزه ک ــان ب او هم زم
ــه ی جدیدشــان شــدند.  ــازم خان ــد و ع ــنا می شــد. باألخــره دو درشــکه گرفتن آش
ــیدند.  ــود رس ــرده ب ــاره ک ــان اج ــدر برای ش ــه پ ــه ای ک ــه خان ــد روز ب ــس از چن پ
ــا تنهــا یــک دســت و موهایــی کامــاًل ســفید. همــه او را  ــود ب ــه زنــی ب صاحب خان
ــا نــام  حاجیه خانــم صــدا می کردنــد. خانــه در خیابــان فلســطین، کــه آن روزهــا ب

ــت.  ــرار داش ــد، ق ــناخته می ش ــان کاخ ش خیاب
ــتا  ــه در روس ــرکی ک ــرای پس ــران ب ــد در ته ــی جدی ــا زندگ ــدن ب مأنوس ش
ــران  ــان ته ــزه ی ن ــای نخســت از م ــود. روزه ــدان ســاده نب ــود چن ــزرگ شــده ب ب
ــاده از  ــای پی ــا پ ــت. ب ــوان را می خواس ــواش هفت ــان ل ــش ن ــت. دل ــراد می گرف ای
ــا مغازه یشــان حــدوداً ده دقیقــه راه بیشــتر نبــود. روزهــا همــه ی اعضــای  ــه ت خان
ــدر  ــه پ ــا ب ــادر در کاره ــد. م ــدره می رفتن ــازه ی آن ــه مغ ــته جمعی ب ــواده دس خان
ــر،  ــه ی دیگ ــد بچ ــا چن ــی ب ــا گاه ــرادرش، و ی ــا ب ــم ب ــون ه ــرد. لئ ــک می ک کم
ــک  ــد. ی ــازی می کردن ــاًل »زدی« ب ــدند. مث ــازی می ش ــرگرم ب ــازه س ــی مغ حوال
نفــر خــم می شــد و دیگــران دست هایشــان را روی کمــر او می گذاشــتند و از 
رویــش می پریدنــد. هــر بازیکــن هــم بایســتی بــا روش خــاص خــودش می پریــد و 
ــد.  ــی دوال می ش ــر قبل ــای نف ــد به ج ــت بای ــتباه می گف ــر اش ــت. اگ ــزی می گف چی
ــا  ــوب بچه ه ــای محب ــزو بازی ه ــه ج ــم همیش ــس« ه ــک« و »دزد و پلی »الک دول
بــود. بزرگ تــر کــه شــدند یــک چــرخ پیــدا می کردنــد و مســیر آن را روی زمیــن 
بــا تکــه ای چــوب تغییــر می دادنــد. گاهــی اوقــات هــم بــرای خودشــان ابــزار بــازی 
ــگ  ــک بلبرین ــوب و ی ــه ی چ ــا دو تخت ــار ب ــاًل یک ب ــاختند. مث ــرگرمی می س و س
بــرای خودشــان روروک ســاختند. ســرانجام وقتــی لئــون یــازده ســاله شــد پــدرش 
بــه او اجــازه داد بــا دوچرخــه ای کــه بــا آن مــواد غذایــی را بــه فروشــگاه می بــرد 
ــه  ــت دوچرخ ــاد گرف ــی زود ی ــا خیل ــت ام ــا می رف ــک پ ــا ی ــل ب ــد. اوای ــازی کن ب
را برانــد. یازده ســالگی اش را به خوبــی به خاطــر دارد. در آن ســال هواپیماهــای 
روســی و انگلیســی بــر فــراز تهــران پــرواز می کردنــد و اعالمیه هایشــان را بــر ســر 
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ــد.  ــردم می ریختن م
روزهــا و هفته هــای اول کــه بــه تهــران آمــده بودنــد لئــون و بــرادرش، هنریــک، 
ــی  ــت نام نویس ــتان ایراندخ ــا را در دبس ــدره آن ه ــتند. آن ــی نمی دانس ــوز فارس هن
ــان فارســی یــاد گرفتنــد.  کــرده بــود. بچه هــا به مــرور در مدرســه و کوچــه و خیاب
لئــون چندبــاری جلــوی اعضــای خانــواده ایســتاد و برای شــان شــعرهای فارســی ای 
ــود و  ــرده  ب ــوش ک ــط گ ــت. فق ــا را نمی دانس ــای آن ه ــه معن ــرد ک ــه ک را دکلم
ــدرش او را در  ــود پ ــی ب ــی ســوم ابتدای ــود. وقت ــظ شــده ب ــن خاطــر حف ــه همی ب
ــر  ــی تی ــان س ــه ای در خیاب ــرد؛ مدرس ــام ک ــت  ن ــپهر ثب ــیس س ــتان تازه تأس دبس
ــن  ــران در ای ــران و پس ــناختند. دخت ــلطنه می ش ــام قوام الس ــا ن ــان ب ــه آن زم ک
ــاال  ــبتاً ب ــه نس ــهریه ی مدرس ــتند. ش ــر کالس درس می نشس ــم س ــا ه ــه ب مدرس
ــر  ــوزاِن ه ــداد دانش آم ــاًل تع ــی داشــت. مث ــدارس برتری های ــه ســایر م ــا ب ــود ام ب
ــر  ــب مؤدب ت ــه اغل ــن مدرس ــای ای ــود و بچه ه ــر ب ــه کمت ــن مدرس کالس در ای
بودنــد. لئــون در ایــن مدرســه دوســتان زیــادی پیــدا کــرد. معلــم او در کالس ســوم 
خانــم درگاهــی بــود. زنــی آبلــه رو کــه در تربیــت دانش آمــوزان بســیار ســخت گیر 
ــر  ــار دو دخت ــد کن ــد می توان ــاکت باش ــی س ــت هرکس ــا می گف ــه بچه ه ــود. او ب ب
زیبــای مدرســه، یعنــی اریــکا و دالیتــا، بنشــیند. ســال ها بعــد اریــکا بــزرگ شــد و 
به عنــوان آمــوزگار در مدرســه ی ارامنــه خدمــت کــرد. او بعدهــا بــه فرزنــدان لئــون 

هــم درس داد. امــا کســی از دالیتــا خبــری نــدارد. 
ــتی کــه بــه تهــران آمــده بودنــد عضــوی بــه  در همــان ســال های نخس
ــون  ــده ی لئ ــی و آین ــی در زندگ ــش مهم ــه نق ــد ک ــه ش ــدره اضاف ــواده ی آن خان
داشــت. او خاچیــک، پســِر دایــی مناســکان، بــود. خاچیــک بابلویــان بــرای تحصیــل 
از روســیه بــه بلژیــک رفتــه بــود و بــا مادربزرگــش زندگــی می کــرد. وقتــی رشــته ی 
مهندســی را بــه پایــان رســاند بــه ایــران آمــد و بــه خانــواده ی آنــدره پیوســت. او 
ابتــدا بــه خدمــت ســربازی رفــت و بعــد هــم به عنــوان اســتاد دانشــکده ی معمــاری 
ــالوه در  ــه داد. به ع ــان کار را ادام ــم هم ــرش ه ــر عم ــا آخ ــرد و ت ــه کار ک ــاز ب آغ
شــرکت ســاختمانی ســوئدی بــه نــام ســنتاپ هــم کار می کــرد. حضــور خاچیــک 
ــون  ــرد لئ ــالش می ک ــرد. او ت ــی ک ــوان را اروپای ــر نوج ــار دو پس ــواده رفت در خان
ــی،  ــی، روس ــای ارمن ــه زبان ه ــودش ب ــد. خ ــد درس بخوانن ــک را وادار کن و هنری

از آندره تا ستی 
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فرانســه، انگلیســی، اســپانیایی و آلمانــی تســلط داشــت و برخــی از آن هــا را کامــاًل 
خودآمــوز و بــه کمــک رادیــو و مجــالت آموختــه بــود. تــا ۵0 ســالگی مجــرد بــود 
ــم  ــا خان ــون، ب ــادِر لئ ــرار م ــه اص ــرانجام، ب ــا س ــد ام ــه ازدواج نمی ش ــی ب و راض
ــان، نامــزد کــرد. البتــه  ــان، متخصــص معــروف بیماری هــای زن ــا چلوی دکتــر ماری
خانــواده ی دختــر اصــرار کردنــد کــه او بایــد در کلیســای کاتولیــک، مطابــق آییــن، 
غســل تعمیــد شــود. خاچیــک نپذیرفــت و بــه همیــن خاطــر برنامــه ی ازدواج بــه 
ــاد  ــه ی زی ــم عالق ــرد. به رغ ــزوی ک ــدت من ــی او را به ش ــن ناکام ــورد. ای ــم خ ه
ــا را  ــه آن ه ــه ی ســرزدن ب ــدره، دیگــر حوصل ــی آن ــه عمــه و شــوهرعمه اش، یعن ب
ــود و خــودش را مقصــر می دانســت.  ــن قضیــه ناراحــت ب هــم نداشــت. مــادر از ای
ســرانجام خاچیــک به دلیــل ورم آپاندیــس در بیمارســتانی در روســیه از دنیــا رفــت. 
ــرای  ــکوه ب ــمی باش ــرد. مراس ــوش نک ــییع او را فرام ــم تش ــت مراس ــون هیچ وق لئ

مــردی کــه همیشــه در تــالش بــرای کســب علــم و دانــش بــود. 
لئــون دوســتانی هم سن وســال خــودش هــم داشــت کــه در کودکــی بــا آن هــا 
ــود کــه او را خواهــر  خاطــره می ســاخت. یکــی از آن هــا اگنــس، دختردایــی اش، ب
ــر  ــط 100 مت ــان فق ــرد. خانه هایش ــش می ک ــک صدای ــت و آچی ــودش می دانس خ
ــازی  ــا او ب ــود و همیشــه ب ــال ب ــاً هم س ــس تقریب ــا اگن ــه داشــت. ب ــم فاصل ــا ه ب
ــک  ــر ی ــت اگ ــی می گف ــد. زن دای ــان می ش ــم دعوایش ــات ه ــی اوق ــرد و خیل می ک
ــول  ــال می دهــد. ایــن پ ــه هــر یــک از آن هــا دو ری ــا هــم دعــوا نکننــد ب هفتــه ب
آن قــدر زیــاد بــود کــه می توانســتند جمعه هــا بــا آن بــه ســینما برونــد. آن زمــان، 
ــاختند  ــودکان می س ــرای ک ــی ب ــای جذاب ــی، فیلم ه ــتان های روس ــاس داس براس
ــد و همیشــه  ــی درس می خوان ــس خیل ــود. اگن ــا ب ــم عاشــق آن فیلم ه ــون ه و لئ
ــا  ــاری، از دنی ــل بیم ــال 1۳۲۶، به دلی ــی در س ــی زن دای ــود. وقت ــاز ب ــاگرد ممت ش
رفــت مادربــزرِگ اگنــس او را بــا خــودش بــه بروکســل بــرد. دختــرک آنجــا هــم 
ــد و  ــلط ش ــه مس ــان فرانس ــه زب ــی زود ب ــان داد و خیل ــودش را نش ــتعداد خ اس
ــا همــکار بلژیکــی اش، کــه اســتاد فیزیــک  مــدرک دکتــری گرفــت. او همان جــا ب
ــه در  ــود ک ــدری ب ــت او به ق ــد. موفقی ــر ش ــب دو پس ــرد و صاح ــود، ازدواج ک ب
ــق  ــن دانشــمند زن جهــان شــد. رفی ــزه ی بهتری ــت جای ــزد دریاف ســال ۲000 نام
روزهــای کودکــی لئــون در ســال 1۳۷۹، پــس از طــی یــک دوره  بیمــاری ســخت، 
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ــود کــه لئــون همیشــه دوســت داشــت  ــا رفــت. موفقیت هــای او به قــدری ب از دنی
کتابــی دربــاره ی زندگــی ایــن زن بنویســد. لئــون همیشــه ایــن فرزندان شایســته ی 
قومــش را به عنــوان الگــو در ذهــن داشــت و تــالش می کــرد در مســیر آن هــا گام 

بــردارد. 

زندگی در سایه ی جنگ 
ــود امــا بدهی هــای پــدر  بیمــاری ســخت لئــون ســال ها پیــش خــوب شــده ب
هنــوز بــرای خانــواده مشــکالتی را ایجــاد می کــرد. آنــدره بــرای رهایــی از بدهی هــا 
بــا هامازاســب آنتونیــان، کــه از دوســتانش بــود، شــریک شــد. شــراکت آن هــا بــه 
زندگــی هــردو نفــر کمــک کــرد. امــا آقــای آنتونیــان کمــی پیــش از آغــاز جنــگ 
جهانــی دوم ازدواج کــرد. حــاال دیگــر آن مغــازه کفــاف دو خانــوار را نمــی داد و بایــد 
ــریکش  ــار ش ــازه را در اختی ــرد و مغ ــم ک ــی فراه ــدره مبلغ ــد. آن ــری می کردن فک
ــه اش را  ــد. باروبن ــواده دل می کن ــد از خان ــاره بای ــود و دوب ــاره ای نب ــت. چ گذاش
ــارس  ــام پ ــه ن ــه ای ب ــا مهمان خان ــد. در آنج ــه ش ــهر میان ــی ش ــرد و راه ــع ک جم
ــه کمــک دوســتش، فدیســوف کــه مهنــدس روس  ــر کــرد. کمــی بعــد هــم ب دای
و پیمانــکار راه ســازی بــود، جــواز ســاخت و تحویــل چنــد پــل را گرفــت. بــا ایــن 
ــد.  ــه را بفروش ــت مهمان خان ــم گرف ــت آورد و تصمی ــه دس ــرمایه ای ب ــا س پروژه ه
ــهر  ــرق را در ش ــازی ش ــه ی نوشابه س ــا کارخان ــا آن ه ــرد و ب ــا ک ــا را یکج پول ه

مراغــه راه انــدازی کــرد. 
ــالق  ــرای یی ــتان ها ب ــون تابس ــرد لئ ــه کار می ک ــدره در میان ــه آن ــان ک آن زم
ــات و  ــواع حیوان ــرای شــادی و ســرگرمی پســرش ان ــم ب ــدر ه ــت. پ ــزد او می رف ن
ــود و  ــوش ب ــی و خرگ ــرد؛ روزی جوجه تیغ ــداری می ک ــش خری ــدگان را برای پرن
روزی دیگــر کبوتــر و الک پشــت. لئــون تمــام طــول روز بــا ایــن حیوانــات ســرگرم 

ــرد.  ــذت می ب ــود ل ــتانه ی خ ــالت تابس ــابی از تعطی ــد و حس می ش
اوایــل مهــر 1۳۲0 لئــون جلــوی مغــازه ی پــدرش در تهــران دوچرخه ســواری 
می کــرد کــه ناگهــان صــدای غرشــی عظیــم از آســمان آمــد. بــاالی ســرش را نــگاه 
کــرد. هواپیماهایــی را می دیــد کــه در حــال پــرواز در آســمان تهــران بودنــد. کمــی 
بعــد متوجــه شــد پنــج یــا شــش هواپیمــا در ارتفاعــی پاییــن حرکــت می کننــد. 

از آندره تا ستی 
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ــر  ــردم زی ــت. م ــرو ریخ ــا ف ــی از آن ه ــاع اعالمیه های ــدِن ارتف ــا کم ش ــه ب بالفاصل
بــاران اعالمیــه می دویدنــد و تــالش می کردنــد آن هــا را بگیرنــد و بخواننــد. لئــون 
ــاد  ــس و اتح ــه انگلی ــق ب ــا متعل ــت. هواپیماه ــت داش ــه در دس ــد اعالمی ــم چن ه
ــه زودی نیروهــای مســلح متفقیــن  ــد ب ــود. روی اعالمیه هــا نوشــته بودن شــوروی ب
)اتحــاد شــوروی، انگلیــس و امریــکا( وارد ایــران خواهنــد شــد و قصــد آزار مــردم 
ایــران را ندارنــد. در اعالمیــه ی دیگــری، خطــاب بــه اتبــاع آلمانــی در ایــران، آمــده 
بــود کــه یــا از ایــران بیــرون برونــد و یــا تســلیم نیروهــای مســلح متفقیــن شــوند. 

ــود. ــام بســیاری از آلمانی هــای آن محــدوده هــم در آن اعالمیــه آورده شــده ب ن
ــه بــود. رضاشــاه بــرای اینکــه ثابــت کنــد  ــه هــم ریخت ــران ب اوضــاع ای
ــرد  ــرار ک ــاط برق ــازی ارتب ــان ن ــت آلم ــا دول ــا نیســت ب دست نشــانده ی انگلیس ه
ــد.  ــذار ش ــا واگ ــه آلمان ه ــی ب ــرای مدت ــم ب ــران ه ــاز در ای ــای ساخت وس و کاره
کمــی بعــد رضاشــاه تبعیــد شــد و پســرش محمدرضــا بــه ســلطنت رســید. تهــراِن 
ــای  ــر می شــد امــا وضعیــت بهداشــت مــردم هم پ ــر و زیبات آن زمــان هــرروز آبادت
ــم  ــات ه ــن امکان ــردم از ابتدایی تری ــیاری از م ــت. بس ــش نمی رف ــازی پی شهرس
محــروم بودنــد. بــه همیــن خاطــر بیماری هــای گوناگــون یکــی پــس از دیگــری در 
کشــور شــایع می شــد. در آن روزهــا، کــه کشــورهای جهــان بــا هــم درگیــر شــده 
بودنــد و جنــگ دنیــا را بلعیــده بــود، لئــون به عنــوان دســتیار پســرعموی پــدرش، 
کــه نجــار بــود، مشــغول بــه کار شــد. اوایــل مجانــی کار می کــرد. کمــی بعــد هــم 
بــه پیشــنهاد یکــی از همسایه هایشــان مســئول توزیــع ارزاقــی مثــل چــای و قنــد 
ــن  ــاه اولی ــد. ســر م ــرای انگلیســی ها کار می کردن ــه ب ــی شــد ک ــان کارگران در می
حقوقــش را گرفــت و بــا آن بــرای مــادرش هدیــه ای خریــد و بــه خانــه بــرد. بعــد 
از جنــگ دوبــاره مدرســه ها بــاز شــدند امــا پــول بــه دهــان لئــون مــزه کــرده بــود 
و دلــش می خواســت بــه جــای درس خوانــدن کار کنــد. تصمیــم گرفــت روزهــا کار 
ــادرش به شــدت  ــد و شــب ها در کالس هــای شــبانه ادامــه ی تحصیــل دهــد. م کن
ــه همیــن منــوال  ــه لئــون نمی رســید. یکــی دو مــاه ب مخالفــت کــرد امــا زورش ب
ــه تهــران آمــد و گــوش پســرک را گرفــت و  ــدره از مراغــه ب گذشــت. ســرانجام آن
بــدون پرسش وپاســخ او را بــه مدرســه بــرد و ثبــت  نامــش کــرد. بعــد هــم گفــت 

تــا زمانــی کــه زنــده اســت لئــون بایــد تحصیالتــش را ادامــه دهــد. 
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دبســتان ســپهر جــای بــدی نبــود و لئــون می توانســت تــا ششــم آنجــا درس 
ــدرش از  ــد. پ ــرون آم ــه بی ــم از آن مدرس ــام کالس پنج ــد از اتم ــا بع ــد. ام بخوان
ــام کــرد؛ مدرســه ی  طریــق یکــی از آشــنایان او را در دبســتان زرتشــتی ها ثبــت  ن
ــان  ــان فرزندان ش ــناِس آن زم ــد و سرش ــراد ثروتمن ــیاری از اف ــم. بس ــید ج جمش
ــد.  ــی بودن ــی هایش ارمن ــر از هم کالس ــتادند. ده نف ــه می فرس ــن مدرس ــه ای را ب
طولــی نکشــید کــه بــا چنــد نفــر از آن هــا رفیــق شــد. مدرســه بــا نظــم دقیقــی 
ــد  ــش را نمی خوان ــه درس ــی ک ــرد. هرکس ــش می ب ــا پی ــرای بچه ه ــا را ب برنامه ه
یــا از اصــول انضباطــی مدرســه ســرپیچی می کــرد بــا ناظــم مدرســه طــرف بــود. 
ــره  ــه بی به ــن تنبی ــم از ای ــون ه ــد. لئ ــا می آم ــس ســراغ بچه ه ــه ی خی ــا ترک او ب
ــه  ــای اینک ــه به ج ــاک را چشــید. البت ــه ی دردن ــم آن ضرب ــاری طع ــد و چندب نمان
ــا  ــر کنــد ت ــود کــه پوســت دســتش را ضخیم ت بیشــتر تــالش کنــد دنبــال ایــن ب

ــد.  ــاس نکن ــا را احس ــد ضربه ه ــه ی بع دفع
ــزش را  ــو و تمی ــای ن ــیح، لباس ه ــرت مس ــالد حض ــد می ــک عی روزی، نزدی
ــه  ــد ب ــه بای ــد هم ــه می زدن ــگ را ک ــت. زن ــه رف ــه مدرس ــان ب ــید و لی لی کن پوش
کالس می رفتنــد و پشــت نیمکت هایشــان در انتظــار معلــم می نشســتند. آن 
ســاعت بــا آقــای وصالــی، زرتشــتی الغرانــدام و بلندقامــت، جغرافیــا داشــتند. امــا 
ــد و کالس روی  ــده می کردن ــوخی و خن ــم ش ــا ه ــط کالس ب ــا وس ــه ی بچه ه هم
ــه ی  ــان هم ــد و از می ــی ش ــض ورود عصبان ــی به مح ــای وصال ــود. آق ــان ب سرش
ــه  ــش روی هم ــرد. پی ــاب ک ــون را انتخ ــی لئ ــورت تصادف ــت و به ص ــا گذش بچه ه
ســیلی آب داری بــه گــوش پســرک نواخــت. لئــون خطــای خاصــی مرتکــب نشــده 
ــران  ــم را جب ــت معل ــه حرک ــه خــورد. بالفاصل ــرورش لطم ــن غ ــرای همی ــود و ب ب
کــرد و او هــم ســیلی زد. بقیــه ی ماجــرا تقریبــاً مشــخص اســت. ناظــم آمــد و او را 
بــه دفتــر بــرد. قــرار شــد پــدر یــا مــادرش بیاینــد تــا پرونــده ی پسرشــان را بدهنــد 
زیــر بغلــش و از مدرســه اخراجــش کننــد. امــا آنــدره بــا یکــی از معلم هــای مدرســه 
دوســت بــود. از او خواهــش کــرد قضیــه را به نحــوی حــل کنــد. آن معلــم بــا آقــای 
وصالــی حــرف زد و قــرار شــد لئــون در حضــور همــه از معلمــش عذرخواهــی کنــد. 
پــدر لئــون را رهــا کــرد تــا خــودش قضیــه را فیصلــه دهــد. امــا وقتــی پــدر رفــت 
آقــای وصالــی گفــت عذرخواهــی برایــش کافــی نیســت و بایــد در حضــور همــه ی 
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شــاگردان پایــش را ببوســد. همــه ی شــاگردان از او می خواســتند قبــول کنــد امــا 
او نپذیرفــت. ده دقیقــه ای ســر پــا، مقابــل همدیگــر، ایســتاده بودنــد. آن ده دقیقــه 
ــدره  ــت آن ــی دوس ــا پادرمیان ــره ب ــت. باألخ ــال گذش ــک س ــدازه ی ی ــش به ان برای

آقــای وصالــی کوتــاه آمــد و موضــوع ختــم بــه خیــر شــد. 

خاطرات دبیرستان 
ــا نمــرات خــوب  ــی اش را ب ــات نهای ــون امتحان ــاه اســت. لئ عمــر کودکــی کوت
ــی  ــه نوجوان ــدم ب ــی ق ــای کودک ــت از دنی ــاال می توانس ــت. ح ــر گذاش ــت س پش
بگــذارد. کارنامــه اش را گرفــت و بــرای ادامــه ی تحصیــل در دبیرســتان البــرز ثبــت  
نــام کــرد. ایــن دبیرســتان را امریکایی هــا راه انــدازی کــرده بودنــد، حتــی پیش تــر 
بــه آن کالــج امریکایــی می گفتنــد، امــا بعدهــا وزارت آمــوزش و پــرورش ایــران کــه 
آن زمــان وزارت فرهنــگ نــام داشــت اداره ی ایــن دبیرســتان را بــر عهــده گرفــت. 
هنریــک ســه ســال بــود کــه در ایــن دبیرســتان درس می خوانــد. حــاال نوبــت بــه 
لئــوِن ســیزده ســاله رســیده بــود. او پســری بــا گونه هــای ســرخ بــود کــه همیشــه 
ــی  ــوز ارمن ــار دانش آم ــط چه ــا فق ــت. در کالس درس آن ه ــب داش ــر ل ــد ب لبخن
ــناس  ــاعری سرش ــود؛ ش ــدی ب ــدی حمی ــای مه ــی آق ــان فارس ــم زب ــد. معل بودن
ــا  ــت و ب ــعر می گف ــیرازی ش ــیرین ش ــه ی ش ــا لهج ــه ب ــیراز. همیش ــی ش از اهال
ــون  ــا لئ ــتند ام ــت نداش ــا او را دوس ــی از بچه ه ــی زد. خیل ــرف م ــوزان ح دانش آم
ــا  ــده رو ب ــال پســرک خن ــن ح ــا ای ــم را دوســت داشــت. ب ــیرازی معل لهجــه ی ش
ــه ســوءتفاهم انداخــت. او فکــر  ــود معلــم را ب ــر لبانــش ب خنــده ای کــه همیشــه ب
ــرز  ــید. الب ــرا رس ــاک ف ــد پ ــان عی ــدد. زم ــه اش می خن ــه لهج ــون ب ــرد لئ می ک
دبیرســتان غیــر ارمنــی بــود و تقریبــاً همــه ی دانش آمــوزان مســلمان بودنــد. لئــون 
و چهــار دوســت ارمنــی اش تصمیــم گرفتنــد آن روز بــه مدرســه نرونــد. امــا دســت 
بــر قضــا امتحــان زبــان فارســی داشــتند. آقــای حمیــدی بــا آن پیشــینه ای کــه از 
لئــون در ذهنــش مانــده بــود تصمیــم گرفــت بــه او نمــره ی صفــر بدهــد. برایــش 
فرقــی نمی کــرد لئــون از بقیــه ی درس هــا چــه نمــره ای می گیــرد. مهــم ایــن بــود 
ــار دیگــر تکــرار می کــرد. لئــون  ــد آن ســال را ب ــت همیــن یــک صفــر بای کــه باب
ــاز  آن قــدر ناامیــد شــده بــود کــه می خواســت تــرک تحصیــل کنــد امــا پــدرش ب
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هــم مانــع شــد. دســت او را گرفــت و بــه دبیرســتان تمــدن بــرد. ایــن مدرســه در 
ــادری  ــان جمهــوری کــه آن زمــان ن کوچــه ی شــیروانی، یکــی از فرعی هــای خیاب

ــت. ــرار داش ــد، ق می گفتن
ــر  ــود. در ه ــل شــده ب ــی تبدی ــی یاغ ــه نوجوان ــه ی شکســت ب ــا تجرب ــون ب لئ
ــن  ــا ای ــت ب ــی می خواس ــرد. گوی ــوت می ک ــاب دع ــه اعتص ــا را ب ــی بچه ه فرصت
ــم  ــزاده، ناظ ــای علی ــزد. آق ــرون بری ــش نشســته را بی ــر دل ــه ب ــا خشــمی ک کاره
مدرســه، بــرای اینکــه نوجــوان ســرکش را مهــار کنــد او را مبصــر کــرد. تــا پایــان 
دبیرســتان مبصــر کالس مانــد. دانش آمــوزان دوســتش داشــتند و معلم هــا 
ــز  ــد. همه چی ــرده بودن ــاد ک ــرکش اعتم ــوان س ــه نوج ــود. ب ــت ب ــان راح خیال ش
خــوب بــود امــا وقتــی رشــته ی طبیعــی را بــرای ادامــه ی تحصیــل انتخــاب کــرد 
ــرود چــون دبیرســتان تمــدن ایــن رشــته را نداشــت.  ناچــار شــد از آن مدرســه ب
ــش  ــد، نام ــام می کردن ــت  ن ــتی ها در آن ثب ــه زرتش ــرام، ک ــتان فیروزبه در دبیرس
ــوزان  ــاورد. در نظــرش همــه ی دانش آم ــاه بیشــتر آنجــا دوام نی ــک م را نوشــت. ی
ــا  ــت در آن ه ــانه ای از صمیمی ــچ نش ــد. هی ــرک بودن ــای متح ــه مرده ه آن مدرس
ــته ی  ــدن رش ــتان تم ــنید در دبیرس ــه ش ــد ک ــرده می ش ــت افس ــد. داش نمی دی
طبیعــی دایــر شــده  اســت. بی درنــگ پرونــده اش را گرفــت و بــه مدرســه ی مــورد 
عالقــه اش رفــت. در ایــن یــک مــاه ناظــم فــرد دیگــری را مبصــر کــرده بــود امــا بــا 
بازگشــت لئــون همــه از ناظــم درخواســت کردنــد دوبــاره او را مبصــر کنــد. ناظــم 
هــم ابتــدا مقاومــت کــرد امــا درنهایــت پیشــنهاد بچه هــا را پذیرفــت. همــه ی ایــن 
اتفاقــات دســت بــه دســت هــم داد تــا لئــون بــا مســئولیت پذیری آشــنا شــود. ایــن 

ــد.  ــه کارش آم ــرای همیشــه در زندگــی ب درس ب
روزهایــی کــه مبصــر بــود ســخت گیرانه همه چیــز را در نظــر می گرفــت. 
ــام تاجبخــش  ــا ن ــود. همــه او را ب ــد ب ــواده ای ثروتمن ــوزان از خان یکــی از دانش آم
می شــناختند. او اکثــر مواقــع غایــب بــود و ســر کالس هــم خیلــی شــلوغ می کــرد. 
ــش را در  ــت نام ــب اس ــش غای ــد تاجبخ ــار می دی ــه، هرب ــم وظیف ــه حک ــون، ب لئ
ــه  ــه از طــرف مدرس ــاد شــد ک ــدری زی ــا به ق ــا می نوشــت. غیبت ه ــر  غایب ه دفت
ــه دارد.  ــای ناموج ــر غیبت ه ــن پس ــدند ای ــه ش ــد. متوج ــواده اش را فراخواندن خان
چنــد روز بعــد از ایــن اتفاقــات لئــون در زنــگ تفریــح بــا بچه هــا مشــغول گــپ زدن 
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بــود کــه یکــی آمــد و گفــت دم در مدرســه بــا او کار دارنــد. بقیــه مشــکوک شــدند 
و دنبالــش رفتنــد. وقتــی رســیدند دم در جمعیت شــان زیــاد شــده بــود. آن چنــد 
نفــر وقتــی جمعیــت زیــاد را دیدنــد شــروع کردنــد بــه پرت وپــال گفتــن. لئــون و 
بقیــه ی بچه هــا متوجــه ماجــرا شــدند. یکــی از آن هــا جســورانه بــه میــان آمــد و 
گفــت: »اگــه یــه تــار مــو از ســر آهارونیــان کــم بشــه نمی ذاریــم تاجبخــش پــاش 
ــر وفــق مرادشــان  ــد اوضــاع ب ــذاره.« آن غریبه هــا هــم کــه دیدن ــو مدرســه ب رو ت

نیســت خیلــی زود آنجــا را تــرک کردنــد. 
ــد.  ــا هــم دوســت بودن ــود کــه اکثــر دانش آمــوزان ب فضــای مدرســه طــوری ب
برخــی هــم همــه ی تالش شــان را می کردنــد تــا بقیــه را شــاد و خوشــحال کننــد. 
یکــی از آن هــا ژان آســاتوریان بــود. پســرکی بلندقامــت و پرتحــرک کــه همیشــه بــا 
ابتــکار شــخصی اش صحنــه ای خنــده دار پدیــد مــی آورد. مثــاًل روزی بــا تظاهــر بــه 
ــا به محــض  ــرد ام ــد ک ــد دســتش را بلن ــزی بپرس ــم چی ــد از معل ــه می خواه اینک
ــی  ــه کل ــو کالس ب ــد ج ــمت او چرخی ــه س ــان ب ــا نگاه ش ــم و بچه ه ــه معل اینک
تغییــر کــرد. ژان از مــچ دســت گرفتــه تــا شــانه اش را پــر از ســاعت مچــی کــرده بود 
و آن هــا را پشــت ســر هــم بســته بــود. همــه زدنــد زیــر خنــده. معلــم هــم فــرض را 
بــر ایــن گذاشــت کــه ژان قصــد تمســخر او را داشــته و بابــت همیــن برافروختــه و 
عصبانــی شــد. شــوربختانه ژان شــوخ طبع و دوست داشــتنی در جوانــی ســکته کــرد 
ــم  ــی ه ــدند و کارهای ــم متحــد می ش ــا ه ــی ب ــوزان گاه ــت. دانش آم ــا رف و از دنی
ــت  ــزی بی اهمی ــا چی ــی از معلم ه ــا یک ــاًل روزی در کالس جغرافی ــد. مث می کردن
ــک  ــرد. ادی ــی ک ــای کالس را ناراض ــه ی ارمنی ه ــه هم ــت ک ــان گف ــه ارمنی علی
ــت  ــر کم پش ــه به خاط ــون ک ــکل لئ ــی های قوی هی ــی از هم کالس ــاهاکیان، یک س
ــد، بیشــتر از همــه از  ــه او ادیــک کچــل می گفتن ــوی ســرش ب ــودِن موهــای جل ب
ــاز کالس  ــد پیــش از آغ ــگ اســتراحت را زدن ــود. وقتــی زن ــن ماجــرا ناراضــی ب ای
ــم  ــی معل ــرار داد. وقت ــته ق ــت بس ــوال درآورد و در حال ــا در را از ل ــدی جغرافی بع
ــد از  ــاد. بع ــرش افت ــد در روی س ــل کالس بیای ــا داخ ــت ت ــتگیره ی در را گرف دس
ــدند  ــا متحــد ش ــه ی بچه ه ــا هم ــد ام ــوزان آم ــراغ دانش آم ــم س ــرا ناظ ــن ماج ای
و ســکوت کردنــد. بــه ایــن ترتیــب ناظــم هــم دســت  خالــی بــه دفتــر بازگشــت. 

ادیــک بــه هــدف خــودش رســید. 
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شب های روشن
شــاید اگــر کســی از آنــدره و المــاس می پرســید چــه چیــزی در زندگــی بیــش 
ــان.  ــت پسران ش ــد تربی ــل می گفتن ــدون تأم ــت دارد ب ــان اهمی ــه برای ش از هم
ــد. محیــط چنــدان کــه  ــران آمــده بودن ــه ای از کشــوری پیشــرفته مثــل روســیه ب
ــی  ــد زندگ ــن حــال ســعی می کردن ــا ای ــود. ب ــوب نب می خواســتند برای شــان مطل
ــم  ــواده دور ه ــای خان ــی اعض ــب ها تمام ــد. ش ــش ببرن ــاعد پی ــوی مس را به نح
ــرای  ــا آن ســاز ب ــود. ب جمــع می شــدند. آنــدره نوازنــده ی چیره دســت ماندولیــن ب
ــات  ــن لحظ ــا بهتری ــت. آن لحظه ه ــی می نواخ ــی و روس ــای ارمن ــا آهنگ ه بچه ه
عمــر لئــون بــود: »آن زمــان بهتریــن خاطــرات زندگــی ام بــود. پــدرم میهن پرســتی 
واقعــی بــود و خانــواده اش را بســیار دوســت داشــت. همیشــه بــا اعضــای خانــواده 
ــم  ــادرم ندیدی ــدر و م ــان پ ــچ گاه مشــاجره ای می ــت. هی ــرام ســخن می گف ــا احت ب
ــا  ــم ب ــرها ه پس ــتند.« ــرام می گذاش ــیار احت ــر بس ــه یکدیگ ــا ب ــنیدیم. آن ه و نش
تماشــای بــزرگان خانــواده از آن هــا درس می گرفتنــد و رفتارشــان را الگــوی 

می کردنــد.  زندگی شــان 
ــرای  ــی را ب ــی و ارمن ــای فارس ــید کتاب ه ــوغ رس ــن بل ــه س ــون ب ــی لئ وقت
ــدان روان  ــی را چن ــه ارمن ــود. البت ــه ب ــل مطالع ــرد. اه ــاب می ک ــدن انتخ خوان
ــود. روزی  ــد. موضــوع مطالعاتــش هــم همیشــه میهــن و میهن پرســتی ب نمی خوان
ــکیل  ــود تش ــرای خ ــی ب ــد گروه ــده بودن ــر و هم عقی ــه هم نظ ــتانی ک ــا دوس ب
دادنــد. رهبــر آن هــا جــوان صنعتگــر و تراشــکار ماهــری بــه اســم وانیــک بــود. امــا 
لئــون به مــرور از آن گــروه فاصلــه گرفــت. وقتــی تابســتان می شــد بایــد بــه فکــر 
ــکار  ــتان بی ــالت تابس ــه در تعطی ــود ک ــف ب ــخت مخال ــدرم س ــد: »پ کار می افتادن
شــغل آنــدره بــه او اجــازه نمــی داد در فصــل  بمانیــم و در خیابان هــا پرســه بزنیــم.«
ــان  ــرد. آن زم ــالت بب ــه تعطی ــا را ب ــرد و آن ه ــش را بگی ــت بچه های ــتان دس تابس
اطــراف تهــران ییالق هــای زیبــا و دلنشــینی بــود. آنــدره دربــاره ی همــه ی آن هــا 
ــتوران  ــک رس ــران، ی ــان، در شــمال شــرق ته ــرانجام در ده اوش ــرد. س ــق ک تحقی
فصلــی بــاز کــرد. لئــون و هنریــک هــم مســئولیت اداره ی آن رســتوران را بــر عهــده 
گرفتنــد. ژرژ، کوچک تریــن بــرادر کــه عضــو جدیــد خانــواده بــود، هــم کنارشــان 
حضــور داشــت. آشــپز رســتوران فــردی بــود بــه اســم آقــای آوانــس و دو دســتیار 

از آندره تا ستی 
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داشــت. پنــج روز اول هفتــه هیــچ خبــری از مشــتری نبــود و بــه قــول خودشــان 
ــیاری  ــد بس ــل می ش ــه تعطی ــا ک ــنبه ها و جمعه ه ــا پنجش ــد. ام ــس می پراندن مگ
از تهرانی هــا بــه اوشــان می آمدنــد. لئــون و هنریــک در کنــار آقــای آوانــس تــالش 
می کردنــد مشــتری ها را راضــی نگــه دارنــد. البتــه آن پنــج روز ابتدایــی هفتــه هــم 
ــد.  ــه می ریختن ــان برنام ــایر دوستان ش ــا س ــرادرش ب ــون و ب ــت. لئ ــد نمی گذش ب
ــا دور هــم جمــع  ــا رفق ــه کــوه می رفتنــد و گاهــی هــم ب ــرای گــردش ب گاهــی ب

ــود.  ــان ب ــزو تفریحات ش ــم ج ــکار ه ــواری و ش ــدند. دوچرخه س می ش
ــم  ــه فیل ــواده می دانســتند ک ــود. خان ــون ســینما ب ــای لئ یکــی از عالقمندی ه
ــر  ــن ه ــرای همی ــودکان دارد و ب ــکوفایی اندیشــه ی ک ــر ش ــی ب ــر عمیق ــه تأثی چ
ــینما  ــه س ــم ب ــدن فیل ــرای دی ــد و ب ــان را می گرفتن ــت فرزندان ش ــه دس جمع
ــود.  ــدود ب ــدن مح ــرای فیلم دی ــان ب ــان گزینه هایش ــه در آن زم ــد. البت می رفتن
ــای  ــه فیلم ه ــادی ب ــه ی زی ــد. عالق ــاالس می رفتن ــینما پ ــه س ــات ب ــتر اوق بیش
ــای  ــی فیلم ه ــود. وقت ــت ب ــم صام ــا ه ــه ی فیلم ه ــتند. هم ــن داش ــی چاپلی چارل
ــش  ــرده نمای ــا روی پ ــی گفت وگوه ــه ی فارس ــد ترجم ــش می کردن ــی پخ خارج
داده می شــد. یــک نفــر هــم می ایســتاد و بــرای آن هــا کــه ســواد خوانــدن 
نداشــتند ماجــرا را تعریــف می کــرد. در ســال های ابتدایــی پانــزده دقیقــه ی 
ــف  ــم را تعری ــد و فیل ــینما می آم ــدی س ــد متص ــد و بع ــش می دادن ــم را نمای فیل
می کــرد. گاهــی هــم کســانی که گوش شــان ســنگین بــود از انتهــای ســالن 
ــون آن  ــود. لئ ــری نب ــو خب ــیدند. از بلندگ ــزی را می پرس ــیدند و چی داد می کش
ــم و  ــری مه ــش ام ــدن برای ــه فیلم دی ــرد. همیش ــوش نک ــت فرام ــا را هیچ وق روزه
جــدی بــود. بعدهــا در خیابــان اللــه زار چندین ســینما ســاختند. پســرک از مدرســه 
کــه می آمــد خیلــی زود تکالیفــش را انجــام مــی داد و بــرای دیــدن فیلــِم ســانس 
ــول  ــاعت ط ــا دو س ــی فیلم ه ــاد. گاه ــرد و راه می افت ــال وکاله می ک ــب ش ده ش
ــود.  ــوت ب ــا خل ــد خیابان ه ــرون می آم ــینما بی ــالن س ــی از س ــیدند. وقت می کش
اتوبوس هــا، کــه تنهــا وســیله ی حمل ونقــل عمومــی مــردم بودنــد، هــم تــا ســاعت 
ــار  ــون به ناچ ــود. لئ ــا نب ــری از آن ه ــه خب ــد و درنتیج ــب کار می کردن ــازده ش ی
ــا  ــاده روی ب ــن پی ــول راه و در حی ــت. در ط ــه می رف ــه خان ــاد و ب ــاده راه می افت پی
ــاز  ــه می رســید به آرامــی در را ب ــه خان ــی ب ــرور می کــرد و وقت ــم را م خــودش فیل
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می کــرد. مــادرش هــم مثــل همیشــه بــا صــدای آرام می گفــت: »لئــون اومــدی؟« 
پســرک هــم آرام پیشــانی مــادرش را، کــه نگــران و منتظــر بــود، می بوســید و بــه 

رختخــواب می رفــت. 

سونامی مهاجرت 
ارامنــه ی ایــران اغلــب اوقــات زندگــی پیچیــده و پرماجرایــی داشــته اند. 
ــه ســال 1۳۲۵ اســت. در  ــوط ب ــا مرب ــای زندگــی آن ه ــن ماجراه یکــی از مهم تری
ــادی از  ــداد زی ــران رخ داد. تع ــه ی ای ــی ارامن ــی در زندگ ــه ی عطف ــال نقط آن س
ــوروی  ــاد ش ــد. اتح ــرت کردن ــتان مهاج ــه ارمنس ــته جمعی ب ــورت دس ــا به ص آن ه
ــر عهدنامــه ی  ــا اســتناد ب ــد ب ــه می توانن ــود کــه ارامن ــان اعــالم کــرده ب در آن زم
ترکمانچــای بــه ارمنســتان مهاجــرت کننــد. طولــی نکشــید کــه متقاضیــان بــرای 
ثبــت  نــام راهــی کنســولگری شــوروی شــدند. در هر شــهر و روســتایی کــه جمعیت 
ــی  ــتند نام نویس ــان می توانس ــه در آن داوطلب ــود ک ــتادهایی ب ــت س ــی داش ارمن
کننــد. هــزاران ارمنــی در تهــران و دیگــر شــهرهای ایــران امــوال خــود را فروختنــد 
و آمــاده ی رفتــن بــه ارمنســتان شــدند. ارامنــه دسته دســته بــه ایســتگاه راه آهــن 

ــد.  ــتگاه می آمدن ــه ایس ــه ب ــرای بدرق ــه ب ــد و بقی می رفتن
مــوج مهاجــرت بــه خانــواده ی آهارونیــان هــم رســید. هنریــک، بــرادر بزرگ تــِر 
لئــون کــه آن زمــان نــوزده ســاله بــود، اصــرار کــرد بــرای ادامــه ی تحصیالتــش بــه 
ارمنســتان بــرود. پــدر کــه شــاهد عالقــه ی پســرش بــود درخواســت او را پذیرفــت. از 
طریــق آشــنایان آنــدره شناســنامه ای جدیــد بــرای او تهیــه کردنــد. به رغــم همــه ی 
تالش هــا هنریــک موفــق بــه خــروج از ایــران نشــد و در تهــران مانــد. دولــت اجــازه ی 
ــاد  ــه ی بهجت آب ــد و در محل ــران ماندن ــم در ای ــال او ه ــداد. امث ــه او ن ــرت ب مهاج
ــه  ــم ب ــا بیشــتر شــد و برخــی ه ــت آن ه ــرور جمعی ــدگار شــدند. به م ســاکن و مان
ــا  ــود ام ــان بیشــتر ب ــد. روســتاهای ارمنــی در آن زم محله هــای دیگــر تهــران رفتن

ایــن روزهــا تعــداد بســیار کمــی از روســتاهای ارمنــی باقــی مانــده  اســت. 

روزگار کودتا
ــال  ــرداد س ــای ۲۸ م ــم دارد؛ کودت ــی مه ــف تاریخ ــه ی عط ــک نقط ــران ی ای
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ــم  ــد. شــاه ه ــرده بودن ــام ک ــه شــاه قی ــراد علی ــان بســیاری از اف 1۳۳۲. در آن زم
مصــدق را از نخســت وزیری برکنــار کــرده بــود. البتــه مصــدق هــم بــه ایــن قضیــه 
واکنشــی نشــان داده بــود. در آن زمــان خانــه ی آهارونیــان در تقاطــع دو خیابــان 
ــرادرش از پنجــره  ــون و ب ــه ی دوم. لئ ــود در طبق ــی ب ــرار داشــت. آپارتمان ــم ق مه
شــاهد جنب وجــوش حاکــم بــر خیابــان و شوروشــوق مــردم بودنــد. برخــی 
می خواســتند شــاه را فــراری دهنــد و بــه همیــن دلیــل هیجــان بســیاری داشــتند. 
امــا ایــن خوشــحالی 4۸ ســاعت بیشــتر دوام نیــاورد. باألخــره کودتــای ۲۸ مــرداد 
رخ داد و نــام آن را »انقــالب شــاه و مــردم« گذاشــتند. لئــون بــه خاطــر دارد کــه 
آن روز را جشــن ملــی اعــالم کردنــد. مؤسســه های دولتــی هــم در روز ۲۸ مــرداد 
تعطیــل شــدند. ســال ها بعــد فــاش شــد کــه امریــکا و انگلیــس چــه نقــش مهمــی 

ــته اند.  ــا داش ــن کودت در ای
ــه خاطــر داشــت کــه در دوران نخســت وزیری مصــدق نظــام  لئــون همیشــه ب
ایــران دموکراتیــک شــد. روزنامه هــا بــا ایدئولوژی هــای مختلــف دســت بــه 
دســت می شــدند و ایــن مایــه ی خوشــحالی بــود. لئــون دوســتی داشــت بــه اســم 
ــا هــم  امیــن کــه اهــل رشــت بــود و تــوده ای. درس هــای دبیرســتان را همیشــه ب
می خواندنــد. امیــن بــه جزیــره ی خــارک تبعیــد شــده بــود. البتــه بعــد از دو ســال 
ــا  ــت. ام ــران بازگش ــه ته ــد و ب ــدگاه آزاد ش ــخت از تبعی ــرایط س ــپری کردِن ش س
ــه جمهــوری  ــرک کــرد و ب ــران را ت ــدگار نشــد. چندوقــت بعــد ای تهــران هــم مان
آلمــان شــرقِی آن زمــان رفــت. بختیــار در آن زمــان به عنــوان یکــی از مســئوالن 
کشــوری ایــن افــراد را در کوچــه و خیابــان شناســایی می کــرد و بعــد هــم دســتور 
ــر  ــم جهانگی ــه اس ــون ب ــه ای لئ ــتان مدرس ــی از دوس ــی داد. یک ــا را م ــل آن ه قت
ــد هــم او را در  ــد و بع ــه شناســایی اش کردن ــود ک ــان هــم جــزو کســانی ب باغدانی
خیابــان کشــتند. او دانشــجوی دانشــکده ی فنــی و یــک نابغــه بــود. هیچ وقــت ســر 
ــا  ــرد. ام ــت برداری نمی ک ــی آورد و یادداش ــر نم ــاب و دفت ــودش کت ــا خ کالس ب
ــد و در یکــی از  ــال کردن ــر را دنب ــود. جهانگی ــات شــاگرد اول ب همیشــه در امتحان

ــتند. ــوروی او را کش ــفارت ش ــمالی س ــع ش ــای ضل خیابان ه
ــان  ــرد. آن زم ــن ســال دبیرســتان را هــم ســپری ک ــون آخری ســال 1۳۳0 لئ
ــگاهی اش را  ــته ی دانش ــم رش ــن دیپل ــد از گرفت ــت. بع ــم می رف ــه کالس دوازده ب



63

ــرای شــرکت در  ــد ب ــود بای ــه دانشــگاه ب ــب ورود ب انتخــاب کــرد. هرکســی داوطل
ــی  ــم ط ــور ه ــش کش ــان ارت ــان زم ــرد. در هم ــی می ک ــور نام نویس ــون کنک آزم
اعالمیه هایــی از دانش آموختــگان دوره ی متوســطه می خواســت در دانشــکده ی 
افســری ثبــت  نــام کننــد. لئــون ایــن تبلیغــات را دیــد و فکــر کــرد بــد نیســت در 
دانشــکده ی افســری ثبــت  نــام کنــد امــا دوســتان و آشــنایان توصیــه کردنــد از ایــن 
اقــدام صــرف  نظــر کنــد. به ویــژه ارمنــی بودنــش مانــع از ایــن شــد کــه قــدم در 
ایــن راه بگــذارد. بــرای ادامــه ی تحصیــل در رشــته ی مهندســی شــیمِی هنرســرای 
عالــی در کنکــور ایــن هنرســتان شــرکت کــرد امــا قبــول نشــد. نامــش در فهرســت 
ذخیــره بــود. اگــر کســی انصــراف مــی داد او می توانســت بــه دانشــکده بــرود: »یقین 
داشــتم ایــن اتفــاق خواهــد افتــاد و ایــن اتفــاق هــم افتــاد. مــن دانشــجوی شــیمی 
ورود بــه دانشــگاه بــرای  شــدم. می دانســتم چــه آینــده ای در انتظــار مــن اســت.«
ــا دانشــجویانی آشــنا شــد  او بــه معنــای ورود بــه دنیایــی دیگــر بــود. ســال اول ب
کــه عقایــد و اندیشــه های متفــاوت داشــتند. ســال دوم دانشــگاه در رعب ووحشــت 
ــد و  ــود. بارهــا جلــوی چشــم لئــون دانشــجویان را از ســر کالس بازداشــت کردن ب
بــا خــود بردنــد. شــانزدهم آذر 1۳۳۳ هــم دانشــجویان دانشــکده ی فنــی دانشــگاه 
تهــران علیــه اســتبداد شــاه تظاهراتــی بــر پــا کردنــد. نظامی هــا بــه دانشــگاه هجــوم 
آورده بودنــد و قصــد داشــتند دانشــجویان را وادار کننــد کــه بــه کالس شــان برونــد. 
امــا ایــن اقــدام نتیجــه ای معکــوس داد. اوضــاع بدتــر شــد و در ایــن میانــه نظامیــان 
دســت بــه ســالح بردنــد و دانشــجویان بی دفــاع را هــدف قــرار دادنــد. ســه نفــر از 

دانشــجویان در آن بیــن کشــته شــدند. 
ــجویی  ــال های دانش ــان در س ــواده ی آهارونی ــبی خان ــازه و کاروکاس ــاع مغ اوض
ــش از  ــون وقت ــد و لئ ــود آورده بودن ــرای خ ــر ب ــد کارگ ــود. چن ــوب ب ــون مطل لئ
گذشــته آزادتــر بــود. البتــه درس هایــش ســنگین تر شــده بــود. جــزو دانشــجویان 
ــط  ــرد. محی ــظ می ک ــش را حف ــط ها جایگاه ــف متوس ــا در ردی ــود ام ــاز نب ممت
ــر  ــت. ه ــه آزمایشــگاه می رف ــی ب ــژه وقت ــت داشــت؛ به وی ــش جذابی دانشــگاه برای
ــغول کار  ــی مش ــتند و وقت ــگاهی داش ــز آزمایش ــک می ــم ی ــا ه ــجو ب ــار دانش چه
ــی  ــت. گاه ــکل می گرف ــان ش ــه ای میان ش ــتانه و صمیمان ــای دوس ــدند فض می ش
ــش  ــگاهی را پی ــای آزمایش ــد و کاره ــگاه می ماندن ــب در آزمایش ــای ش ــا نیمه ه ت

از آندره تا ستی 
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ــم. در  ــا می ماندی ــح در آنج ــا صب ــب را ت ــه ش ــد ک ــش می آم ــد: »گاه پی می بردن
ــم.  ــف می کردی ــه تعری ــم لطیف ــرای ه ــم و ب ــم، می خندیدی ــن کار می گفتی حی

ــود.«  ــای بســیار شــیرینی ب خالصــه روزه
ایــن روزهــای شــیرین بــا ســختی هایی هــم همــراه بــود. دروس  امــا 
ــت و  ــرون نمی رف ــه بی ــا از خان ــی روزه ــود و برخ ــاده نب ــدان س ــجویان چن دانش
ــود. یکــی از  ــه قــوت خــودش برقــرار ب ــد. البتــه شــیطنت ها ب فقــط درس می خوان
ــابی  ــد و حس ــی می آم ــواده ای مذهب ــود. او از خان ــی ب ــون عل ــی های لئ هم کالس
ــرار  ــدف ق ــوان را ه ــن ج ــیطنت ها همیشــه ای ــر ش ــود. اکث ــل درس و مشــق ب اه
ــه همــه  ــد و ب ــا کردن ــر پ ــاًل روزی در آزمایشــگاه جشــنی ســاختگی ب مــی داد. مث
گفتنــد علــی ازدواج کــرده  اســت. همــه ی دانشــجویان بــه جشــن ازدواج ســاختگی 
ــی ازدواج  ــه عل ــد ک ــرده بودن ــاور ک ــتی ب ــم به راس ــجو ه ــران دانش ــد. دخت آمدن
ــم کیســت.  ــود کــه هیچ کــس نمی دانســت عروس خان ــه اینجــا ب کــرده  اســت. نکت
ســرانجام علــی بــرای ادامــه ی تحصیــل بــه امریــکا رفــت و پــس از آن کســی دیگــر 
از او خبــری نــدارد. لئــون هــم در همیــن ایــام شــباب بــود کــه تصمیــم گرفــت یــار 

ــد.  ــدا کن و رفیــق زندگــی اش را پی

وقتی زندگی زیبا شد
مدت هــا بــود کــه دنبــال دختــر رؤیاهایــش می گشــت امــا او را پیــدا نمی کــرد. 
ــا ایــن حــال تســلیم نشــده بــود. روزی در همــان ایــام جوانــی بــه جشــن تولــد  ب
ــد  یکــی از دوســتانش دعــوت شــد. در پایــان شــب همــه مشــغول گفت وگــو بودن
ــار و  ــان ی ــرد هم ــور می ک ــه تص ــود ک ــه ب ــری دوخت ــه دخت ــم ب ــون چش ــا لئ ام
ــاز  ــارو ب ــر زیب ــا دخت ــت را ب ــر صحب ــت و س ــر رف ــود. جلوت ــد ب ــش خواه همراه
ــدرش  ــود: »پ ــی ب ــردی ایتالیای ــا م ــی ب ــی ارمن ــره ی ازدواج زن ــرک ثم ــرد. دخت ک
یــک راه ســاز ایتالیایــی بــود کــه در زمــان رضاشــاه بــه ایــران آمــده و در ســاخت 
ــا یــک دختــر ارمنــی ازدواج کــرده  اســت. یــک  خــط آهــن مشــارکت داشــته و ب
ــی، در  ــرد ایتالیای ــا م ــد. ام ــا می آی ــه دنی ــان ب ــا دخترش ــس از ازدواج تنه ــال پ س
حالــی  کــه فقــط پنــج ســال از ازدواجــش گذشــته بــود، از دنیــا رفــت. زن ارمنــی 
بــا یــک مــرد فرانســوی ازدواج کــرد و حاصــل آن ازدواج هــم دختــری دیگــر بــود. 
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ــده  ــوزش دی ــان فرانســه آم ــی او زب ــادر و دای ــود. م ــک ب ــا کاتولی ــواده ی آن ه خان
بودنــد و مــادرش در مدرســه ی ژانــدارک تهــران زبــان فرانســه تدریــس می کــرد.« 
ــارش باشــد: »ســرانجام  ــون می خواســت کن ــه لئ ــود ک ــری ب ــان دخت ــال هم ب
ــردم.«  ــال ازدواج ک ــیزه ب ــا دوش ــر 1۳۳۵ ب ــم. در ۲1 تی ــم را یافت ــر دل خواه دخت
یــک ســال پیــش از ازدواج بــا بــال دوره ی تحصیــل دانشــگاهش بــه پایــان رســید. 
ــت کارش را  ــود. نمی توانس ــورده ب ــربازی برخ ــت س ــکل خدم ــه مش ــان ب آن زم
شــروع کنــد. اول بایــد بــه ســربازی می رفــت. هنریــک پیــش از رفتــن بــه دانشــگاه 
ــرای  ــون راهــی ب ــود و غمــی نداشــت. باألخــره لئ ــرده ب ســربازی اش را ســپری ک
معافیــت پیــدا کــرد. حــاال بایــد دنبــال کار می گشــت. آن روزهــا در تهــران 
ــا،  ــه خانه ه ــاندن آب ب ــرای رس ــا، ب ــاختند و در خیابان ه ــه ی آب می س تصفیه خان
ــاندر  ــر الکس ــی »س ــرکت انگلیس ــر ش ــر نظ ــروژه زی ــن پ ــد. ای ــی می کردن لوله کش
ــتریان  ــم از مش ــرکت ه ــن ش ــی ای ــان انگلیس ــد. مهندس ــام می ش ــپ« انج گی
ــرای  ــران، ب ــع آب ته ــز توزی ــه مرک ــا می دانســتند ک ــد. آن ه ــدره بودن ــازه ی آن مغ
ــه  ــا ب ــان مهندس ه ــی از هم ــاز دارد. یک ــیمی نی ــدس ش ــه مهن ــه ی آب، ب تصفی
لئــون پیشــنهاد داد کــه بــه اداره ی ســازمان آب مراجعــه کنــد. طولــی نکشــید کــه 
لئــون موفــق بــه دیــدار مدیــرکل ســازمان آب شــد. امــا پــس از دیــدار مدیــرکل از 
او درخواســت کــرد بیــرون از اتــاق منتظــر بمانــد. کمــی بعــد مهنــدس انگلیســی 
از اتــاق مدیــر بیــرون آمــد و گفــت: »Shame.« یعنــی شــرم آور. روشــن شــد کــه 

ــه ایــن خاطــر کــه مســلمان نبــود، نپذیرفتــه  اســت.  مدیــرکل لئــون را، ب
ــتند.  ــتغال داش ــرای اش ــب ب ــل مناس ــیمی دو مح ــای ش ــا مهندس ه آن روزه
ــود و دیگــری هــم  ــه اش ب ــادان و شــهرهای حوم یکــی شــرکت نفــت در شــهر آب
ــارج  ــران خ ــت از ته ــون نمی خواس ــا لئ ــران. ام ــارج از ته ــد خ ــای قن کارخانه ه
ــل  ــرای تحصی ــر ب ــرادر کوچک ت ــون ب ــذارد چ ــا بگ ــت  تنه ــدرش را دس ــود و پ ش
ــغول  ــان مش ــود و هم زم ــرده ب ــر ازدواج ک ــرادر بزرگ ت ــود و ب ــه ب ــکا رفت ــه امری ب
ــدره کمــک کنــد:  ــه آن ــود و نمی توانســت ب تحصیــل در ســال آخــر دانشــگاهش ب
»بــرای همیــن مــن تمایلــی نداشــتم از تهــران دور شــوم. در ایــن فکــر بــودم کــه 
ــا همــکاری ســازمان  ــران، ب چــه کنــم. ناگهــان اطــالع یافتــم وزارت کشــاورزی ای
خواروبــار جهانــی ســازمان ملــل، آزمایشــگاه خاک شناســی تأســیس کــرده  اســت. 
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ــه شــدم. از  ــه ی کار فرســتادم و پذیرفت ــه آزمایشــگاه تازه تأســیس تقاضانام ــن ب م
ــدم.«  ــه کار ش ــغول ب ــگاه مش 1۵ آذر 1۳۳۵ در آن آزمایش

ــال را آغــاز کــرد.  ــا ب حــاال هــم کار داشــت و هــم همســر. زندگــی مشــترک ب
تصمیــم گرفتــه بودنــد در زندگــی هیچ وقــت از پــدر و مادرشــان کمــک نگیرنــد و 
ــان  ــد و ماهــی 400 توم ــه اجــاره کردن ــه ای پنج اتاق همیشــه مســتقل باشــند. خان
ــال  ــود. ب ــان ب ــون 4۸0 توم ــه ی لئ ــوق ماهان ــد. حق ــاره اش می پرداختن ــت اج باب
ــان حقــوق  ــده اش کار می کــرد و ۲۵0 توم ــزد پدرخوان هــم در شــرکت »ســتی« ن
ــس از ازدواج  ــدره پ ــال آراســتند. آن ــه ی ب ــا جهیزی ــد را ب ــه ی جدی ــت. خان می گرف
ــاه  ــه م ــه ب ــک هفت ــول ی ــا آن پ ــه او داد. ب ــه ب ــوان هدی ــان به عن ــون 400 توم لئ
عســل رفتنــد. بنــدر انزلــی، کــه آن زمــان بنــدر پهلــوی، نــام داشــت را به عنــوان 
ــد. وقتــی از مــاه  عســل برگشــتند مطلــع  مقصــد ســفر خــود انتخــاب کــرده بودن
ــم  ــت. تصمی ــاره اس ــرای اج ــه ای ب ــال خان ــل دنب ــران فامی ــی از دخت ــدند یک ش
گرفتنــد یکــی از پنــج اتــاق خانــه ی بزرگ شــان را بــه آن دختــر بدهنــد: »دریافــت 

ــر وضعیــت مالــی مــا گذاشــت.«  اجــاره ی آن اتــاق تأثیــر مثبتــی ب
ــاره ای  ــه ی اج ــای خان ــی از اتاق ه ــت یک ــم گرف ــون تصمی ــد لئ ــت بع چندوق
ــه و آزمایــش  ــد. در همــان آزمایشــگاه خانگــی تجزی ــل کن ــه آزمایشــگاه تبدی را ب
شــیمیایی روی ســنگ های معــدن را آغــاز کــرد. طولــی نکشــید کــه تعــداد زیــادی 
مشــتری ســراغش آمدنــد و بــه ایــن ترتیــب بــه شــهرت رســید. آوازه اش به قــدری 
ــنگ های  ــت س ــان از کیفی ــرای اطمین ــزرگ، ب ــادن ب ــان مع ــه صاحب ــد ک پیچی
ــه  ــید ک ــی رس ــه جای ــد. کار ب ــه می کردن ــون مراجع ــه لئ ــزات، ب ــتخراجی و فل اس
درآمــدش از راه آزمایشــگاه پنــج برابــِر حقوقــی بــود کــه دریافــت می کــرد. گاهــی 
اوقــات میــان فروشــندگان و خریــداران یــک ســنگ اختــالف  نظــر پیــش می آمــد 
ــعی  ــم س ــی ه ــد. برخ ــون می آمدن ــراغ لئ ــود س ــالف خ ــل اخت ــرای ح ــا ب و آن ه
می کردنــد بــه او رشــوه بدهنــد تــا نظــری خــالف واقــع صــادر کنــد: »امــا هیــچ گاه 
ــدم.  ــر جــا مان ــا ب موفــق نشــدند. مــن همچنــان در ســنگر درســتکاری خویــش پ
بــه لطــف همیــن درســتکاری بــود کــه اعتمــاد مــردم را بــه دســت آوردم. از  نظــر 

ــوه خواری.« ــا رش ــم داشــت ت ــود بیشــتری برای ــتکاربودن س ــی، درس مال
ــاعت دو در  ــا س ــرروز ت ــه ه ــود ک ــده ب ــور ش ــون این ط ــه ی لئ روال کار روزان
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آزمایشــگاه خاک شناســی بنــگاه مســتقل آبیــاری کار می کــرد و بعــد از دو ســاعت 
ــاعت  ــد. س ــه کار می ش ــغول ب ــودش مش ــی خ ــگاه خصوص ــتراحت در آزمایش اس
ــه  ــرای اســتراحت ب ــدره ب ــا آن ــت ت ــدرش می رف ــازه ی پ ــه مغ هشــت شــب هــم ب
ــازه را  ــم مغ ــان حــدود ه ــود و هم ــه کار ب ــاعت ده مشــغول ب ــا س ــرود. ت ــه ب خان
ــا دو نیمه شــب در آزمایشــگاه  ــا حوالــی ســاعت یــک ی ــاره ت تعطیــل می کــرد. دوب
ــه،  ــه الی همیــن کارهــای همیشــگی روزان ــه مــی داد. روزی، الب ــه کار ادام ــه ب خان

اتفاقــی افتــاد کــه تــا حــدودی در رونــد زندگــی لئــون اثــر گذاشــت. 
ــه  ــده شــیمی دانی روس ب ــه ی آین ــه جمع ــت ک ــون گف ــه لئ ــال ب ــدر ب روزی پ
اســم بــوالخ بــرای ســنجش کمیــت ســرب معدنــش بــه آزمایشــگاه او خواهــد آمــد. 
آن روز آمــد و آن شــیمی دان مشــغول بــه کار شــد. لئــون بــا تماشــای کار آن فــرد 
ــه ای اندازه گیــری می کنــد کــه کمتــر از میــزان  متوجــه شــد او کمیــت را بــه گون
واقعــی باشــد. ایــن یعنــی صاحــب  کار را فریــب مــی داد. تصمیــم گرفــت ماجــرا را 
بــه پــدر بــال بگویــد. ابتــدا مســئله بــرای او باورپذیــر نبــود. لئــون از جزئیــات بــرای 
ــت هــم همــان کارهــای آزمایشــگاهی را  ــر متوجــه شــود. درنهای ــا بهت او گفــت ت
ــون  ــرای لئ ــی ب ــاق دســتاورد خوب ــن اتف ــرای او انجــام داد. ای ــه هــر دو شــکل ب ب
ــدر  ــود. پ ــرده ب ــب ک ــده ی همســرش را جل ــاد پدرخوان محســوب می شــد. او اعتم
ــو مــن رو نجــات  ــوام. ت ــون ت ــود: »مــن مدی ــال، خشــنود از حاصــل کار، گفتــه ب ب

ــون محســوب می شــد. ــدی در زندگــی لئ ــاز فصــل جدی ــن آغ دادی.« ای

تغییر سرنوشت
ــرای پرجمعیت شــدن قــدم  ــواده ی بزرگــی نبــود. امــا به مــرور ب آهارونیــان خان
برمی داشــت. 1۲ اردیبهشــت 1۳۳۶ بــود کــه آنــت، نخســتین فرزنــد لئــون و بــال، 
ــود. کمــی پیــش از  ــا و پرجنب وجــوش ب ــا گذاشــت. او دختــری زیب ــه دنی ــدم ب ق
ــال  ــود. در س ــده ب ــد ش ــک متول ــد هنری ــتین فرزن ــم نخس ــال 1۳۳۵، ه او، در س
ــد دوم  ــد فرزن ــد و 4۵ روز بع ــا آم ــه دنی ــک، ب ــد هنری ــن فرزن 1۳۳۸ واروژ، دومی
لئــون بــه اســم واهــه متولــد شــد. بــه ایــن ترتیــب خانــواده ی کوچــک آهارونیــان 
بــه خانــواده ای پرجمعیــت تبدیــل شــد. آن زمــان هنریــک، همــراه همســرش نــورا 
ــه آن  ــا دو خان ــم تنه ــون ه ــرد. لئ ــی می ک ــادر زندگ ــدر و م ــا پ ــش، ب و فرزندان
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ــدر  ــز غــذای پ ــود. همگــی ظهرهــا ســر می ــر زندگــی اش را تشــکیل داده ب  طرف ت
ــادر از  ــذ دســت پخت م ــیرینی های لذی ــا و ش ــا غذاه ــدند و ب ــع می ش ــادر جم و م
ــی در  ــه وظایف ــه چ ــتیم ک ــوب می دانس ــال خ ــن و ب ــد: »م ــذت می بردن ــی ل زندگ
ــه  ــی ها و چ ــه خوش ــده چ ــه در آین ــم ک ــم. آگاه بودی ــود داری ــد خ ــال دو فرزن قب

ــت.«  ــار ماس ــواری هایی در انتظ دش
ــه  ــدت گرفت ــا ش ــا خارجی ه ــد ب ــد. رفت وآم ــش می رفتن ــه پی ــا عالق ــا ب کاره
بــود. روزی بــه ایتالیــا می رفــت و روزی دیگــر بــه هلنــد. در آن کشــورها بــا دنیــای 
ــران  ــه می خواســت در ای ــت ک ــی می گرف ــا اطالعات دیگــری آشــنا می شــد. از آن ه
اســتفاده کنــد. دو مــاه بــرای کار از خانــواده اش دور شــد و در پانســیونی خــارج از 
ــم  کشــور زندگــی  کــرد. روز اول، هنــگام صــرف شــام و پــس از مراســم دعــا، خان
ــد یــک تکــه گوشــت و ســیب زمینی  ــه کســانی که ســر میــز نشســته بودن ــه ب خان
آب پــز داد. لئــون فکــر می کــرد خانــم آن خانــواده به خاطــر مشــغله ی زیــاد موفــق 
نشــده غذایــی مناســب تهیــه کنــد. امــا کمــی بعــد متوجــه شــد هفــت روز هفتــه 
ــم  ــود: »دریافت ــده می ش ــام دی ــز ش ــر می ــز س ــیب زمینی آب پ ــوراک س ــن خ همی
کــه ســیب زمینی غــذای اصلــی آلمانی هــا، هلندی هــا و مــردم چنــد کشــور دیگــر 
وقتــی دو مــاه  اروپایــی اســت. این طــور شــد کــه بــه موضــوع اصلــی پــی بــردم.«
گذشــت و کارهــا سروســامان گرفــت همســر و فرزندانــش هــم بــه او در هلنــد ملحق 
شــدند. بــرای آن هــا خانــه ای در روســتای نزدیــک محــل کارش، بــه اســم هیلســوم، 
ــی  ــود. خودروی ــه حومــه ی شــهر ب ــه آن روســتا بیشــتر شــبیه ب ــود. البت ــه ب گرفت
هــم خریــداری کردنــد تــا بتواننــد بــه کشــورهای نزدیــک هلنــد ســفر کننــد. پــس 
از کمــی جســت وجو خودرویــی مناســب پیــدا کــرد کــه فقــط یکــی دو ســال کار 
کــرده بــود و می توانســت بــا پولــش آن را بخــرد. در تهــران رانندگــی کــرده بــود امــا 
در اروپــا هرگــز. در هلنــد، بــرای اولین بــار، بزرگراهــی را بــه چشــم دیــد: »جــرأت 
نداشــتم وارد بزرگــراه شــوم. در فکــر چــاره ای بــودم کــه ناگهــان خانمــی، حــدوداً 
هشــتاد ســاله، بــا خودرویــش مثــل بــرق از کنــار مــن گذشــت و وارد شــاهراه شــد. 
بــا خــودم گفتــم یعنــی مــن نمی توانــم کاری کــه ایــن پیــرزن انجــام داد را انجــام 
ــم در  ــش ه ــاهراه شــدم.« همســر و فرزندان ــا زدم و وارد ش ــه دری ــم؟ دل را ب بده
ماشــین بودنــد و همگــی بــه ذوق آمدنــد. ایــن نخســتین خودرویــی بــود کــه تــا آن 
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روز از عمرشــان خریــده بودنــد. بــا همیــن خــودرو بــه پاریــس، لنــدن، بروکســل و 
بســیاری از شــهرهای معــروف هلنــد ســفر کردنــد.

ــم  ــان ه ــان مهم ــی برای ش ــر از گاه ــد ه ــی می کردن ــد زندگ ــه هلن زمانی ک
می آمــد. ژاکلیــن، خواهــر بــال، در پاریــس درس می خوانــد. او ســه بار همــراه 
پــدرش بــه دیــدن آن هــا رفــت: »پدرزنــم مــن را تشــویق می کــرد کــه بــه شــرکت 
ــازه  ــدم. مــن نمی پذیرفتــم چراکــه ت ــران بپیون بین المللــی حمل ونقــل ســتی در ای
داشــتم بــه محیــط علمــی دلپذیــری گام می نهــادم. بــر آن بــودم تــا تحصیالتــم را 
ادامــه دهــم و تــز فــوق  لیســانس و دکتــری ارائــه کنــم. امــا بعدهــا تســلیم شــدم 
ــم نامــه می نوشــتند کــه از نبــود مــا ناراحــت هســتند. از  ــرا پــدر و مــادرم برای زی
ســوی دیگــر بــرای گذرانــدن زندگــی نیــاز بــه حقــوق ماهانــه داشــتم. ســرانجام بــه 
پدرزنــم قــول دادم وقتــی بازگشــتم، پــس از پایــان کار روزانــه به جــای کارکــردن 
در آزمایشــگاه خصوصــی ام، در شــرکت ســتی بــه او کمــک کنــم. پدرزنــم، کــه در 
ــدن و نوشــتن  ــی خوان ــورد اعتمــادی نداشــت و از طرف ــون خــود شــخص م پیرام
ــه  ب ــا شــنیدن تصمیــم مــن بســیار خوشــحال شــد.« فارســی هــم نمی دانســت، ب
ایــن ترتیــب شــرایط بــه ســمتی می رفــت کــه سرنوشــت لئــون را بــرای همیشــه 

عــوض کنــد. 
ــی و  ــد مل ــا عی ــا ده ه ــت. آن ه ــرفته داش ــت و پیش ــی میهن پرس ــد مردم هلن
ــا  ــم ب ــردم ه ــد. م ــن می گرفتن ــا جش ــا و باره ــال باره ــتند و هرس ــتانی داش باس
لباس هــای ســنتی بــه خیابــان می آمدنــد و خوشــحالی می کردنــد. در نــگاه لئــون 
ــدی  ــیاه هلن ــای س ــود. الله ه ــا ب ــن بخش ه ــزو جذاب تری ــور ج ــازار گل آن کش ب
ــن را  ــت روی زمی ــم بهش ــر بخواهی ــد: »اگ ــره می کردن ــمش را خی ــه چش همیش
مشــخص کنیــم بی تردیــد گلســتان کوکنهــوف بخشــی از آن خواهــد بــود. مــن و 
در ایــن بــاغ الله هایــی  خانــواده ام چندیــن نوبــت از ایــن گلســتان دیــدن کردیــم.«
ــه  ــانده اند. البت ــن را پوش ــر زمی ــی خوش عط ــف و نرگس های ــای مختل ــا رنگ ه ب
گل هــا تنهــا دلیلــی نبــود کــه لئــون را بــه هلنــد وابســته کــرد. این کشــور ســرزمین 
ــن  ــاال از ای ــی در حجــم ب ــای لبن ــر و فرآورده ه ــره، پنی ــات اســت. هرســال ک لبنی
ــش،  ــه ی زیبایی های ــا هم ــد، ب ــود. هلن ــادر می ش ــورها ص ــایر کش ــه س ــور ب کش
جایــی نبــود کــه لئــون در آن بــه زندگــی ادامــه دهــد. او تصمیــم گرفــت دوبــاره 

از آندره تا ستی 
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بــه ایــران بازگــردد. 

فصل ستی
ــد.  ــران بازگردان ــه ای ــواده اش را ب ــون و خان ــره لئ ــادر باألخ ــدر و م دوری از پ
وقتــی برگشــت بــه پدرخوانــده ی بــال قــول داد بــه شــرکت ســتی بــرود: »مــن بــا 
کار حمل ونقــل و فــروش بلیــط ســفرهای هوایــی هیــچ نــوع آشــنایی ای نداشــتم. 
ــم.  ــخیص بده ــد تش ــوب را از ب ــتم خ ــته هایم می توانس ــدوده ی دانس ــا در مح تنه
ــه  ــد ک ــن امی ــه ای ــود؛ ب ــک روســتا شــریک شــده ب ــا نامه رســانی از ی ــال ب ــدر ب پ
پایین بــودن طبقــه ی نامه رســان باعــث شــود ایــن موقعیــت را غنیمــت بدانــد و بــه 
او وفــادار بمانــد. چنــد مــاه پــس از کار دریافتــم کــه در آن شــرکت اختالس هایــی 
ــروژه ی  ــا )ENSA( پ ــوی انس ــزرگ فرانس ــرکت ب ــیراز ش ــد.« در ش روی می ده
ــتگاه های  ــتر دس ــرد. بیش ــش می ب ــیمی را پی ــزرگ پتروش ــه ی ب ــاخت کارخان س
آن شــرکت هــم از فرانســه و انگلیــس وارد می شــد: »شــرکت ســتی بــرای حمــل 
ــا  ــت ب ــه مرودش ــهر ب ــهر و بوش ــادر خرمش ــارس، بن ــج ف ــتگاه ها از خلی ــن دس ای
ــای  ــا کار جابه جایی ه ــب آن ه ــن ترتی ــه ای ب ــود.« ــته ب ــرارداد بس ــرکت ق ــن ش ای
ــام کتابچــی هــم در شــرکت ســتی کار  ــه ن ــردی ب ــد. ف ســنگین را انجــام می دادن
ــران رفــت و  ــه شــرکت، از ای می کــرد. ایــن فــرد، چنــد مــاه پــس از ورود لئــون ب
شــرکت ســتی را هــم تــرک کــرد. وظایــف او بــر دوش لئــون افتــاد. حــاال او بیشــتر 
ــا بررســی اســناد و  می توانســت از وضعیــت شــرکت ســر در بیــاورد. خیلــی زود، ب
مــدارک مختلــف، متوجــه اختالس هــا در ســتی شــد: »فهمیــدم ســتی ســوددهی 
ــه  ــم ب ــرداری ه ــناد کالهب ــرور اس به م ــد.« ــم می ده ــان ه ــچ، زی ــدارد هی ــه ن ک
ــا یکــی از کالهبردارهــا صحبــت کــرد و از او  دســت لئــون رســید. حتــی وقتــی ب
ــرای  ــازی ها ب ــن حساب س ــد: »ای ــه ش ــی مواج ــن جواب ــا چنی ــت ب ــح خواس توضی
ایــن بــوده کــه شــرکت از پرداخــت مالیــات ســنگین معــاف بشــه.« دو ســال بعــد 
ایــن فــرد کالهبــردار هــم از شــرکت ســتی رفــت. حــاال دیگــر لئــون در کار خبــره 
شــده بــود. تصمیــم گرفــت از کار دیگــرش اســتعفا بدهــد تــا بــا خیــال راحــت بــه 
کارهــای ســتی بپــردازد: »پــس از دوازده ســال کار در یــک مؤسســه ی دولتــی بــه 
شــغل بازرگانــی روی آوردم. بایــد اقــرار کنــم آنچــه در ایــن دوازده ســال آموختــم 
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بــه ایــن ترتیــب  ده هــا بــار بیــش از چیــزی بــود کــه در دانشــکده آموختــه بــودم.«
فصلــی از زندگــی اش بســته و فصــل جدیــدی بــاز شــد. 

ــا ورود او  ســال 1۳41 بــود کــه لئــون بــه شــرکت ســتی پیوســت. هم زمــان ب
مدیــران ناالیــق هــم از شــرکت رفتــه بودنــد. حــاال بایــد دنبــال مدیــران جدیــدی 
می رفتنــد تــا جانشــین قبلی هــا کننــد. ماردیــروس کشیشــیان جوانــی ارمنــی بــود 
ــه  ــا او مصاحب ــی ب ــود. وقت ــد گمــرک ب ــر کارمن ــال کار می گشــت. پیش ت ــه دنب ک
می کردنــد گفــت تقاضــای ماهــی دو هــزار تومــان حقــوق دارد. مدیــر بــه او گفــت: 
ــرافتمندانه، درســت و  ــه ش ــم به شــرط اینک ــن می دی ــزار توم ــه ه ــو س ــه ت ــا ب »م
دقیــق کار کنــی.« جــوان از پیشــنهاد مدیــر بــه وجــد آمــد و درجــا پذیرفــت. بــه 
ــرای خــودش اســتخدام  ــی ب ــای خوب ــب شــرکت ســتی توانســت نیروه ــن ترتی ای
کنــد. ایــن امــری اســت کــه لئــون همیشــه بــه آن افتخــار می کــرد: »بایــد اعتــراف 
ــر  ــاده و بی نظی ــدی فوق الع ــا، کارمن ــس از آن ماجراه ــه شــرکت ســتی، پ ــم ک کن
بــه دســت آورد. کشیشــیان مدیــری فوق العــاده بــود. در انجــام کارهــا هرگــز واژه ی 
نــه و غیر ممکــن را از زبــان او نمی شــنیدید. حضــور و صداقــت و پشــتکار او 
بــرای شــرکت ســتی بســیار ارزشــمند بــود. بــه دیگــر ســخن شــرکت ســتی بســیار 
همیــن مســئله هــم باعــث شــده خــودش را فــردی خوش اقبــال  مدیــون اوســت.«

بدانــد. 
ــرکت  ــن ش ــود، ای ــته  ب ــتی پیوس ــرکت س ــه ش ــازه ب ــون ت ــه لئ ــا، ک آن روزه
ــتی از  ــام س ــی داد. ن ــام م ــر را انج ــوی ساس ــرکت فرانس ــل ش ــای حمل ونق کاره
حــروف فرانســوِی عبارتــی گرفتــه شــده کــه ایــن معنــا را دارد: شــرکت حمل ونقــل 
ــدا  ــش پی ــه روز افزای ــردی ســهامی خــاص. شــهرت شــرکت ســتی روز ب و جهانگ
می کــرد. دلیــل آن هــم ارتباطــات قــوی بــا شــرکت های معتبــر داخلــی و 
ــا  ــاط دنی ــه از اقصی نق ــن نام ــه چندی ــر هفت ــود. ه ــاً شــرکت های خارجــی ب عمدت
ــالم  ــل را اع ــرخ حمل ونق ــه ن ــون ک ــن مضم ــا ای ــید ب ــا می رس ــت آن ه ــه دس ب
ــان  ــع کارکن ــد. درواق ــا بدهن ــه آن ه ــه ب ــن زمین ــی در ای ــد و راهنمایی های کنن
ــر روی  ســتی کارشناســان خبــره ی ایــن عرصــه شــناخته می شــدند: »مــا فقــط ب
ــا و  ــا از بندره ــت شــرکت م ــم. فعالی ــت می کردی ــی کشــور فعالی ــای عمران طرح ه
گمرک هــا آغــاز می شــد. دســتگاه های الکترونیکــی و تجهیــزات ســدهای در حــال 
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ــح ســاختمانی  ســاخت، کــه از خــارج وارد می شــد، و محموله هــای ســنگین مصال
ــی  ــهرها و جاهای ــه ش ــرکات ب ــادر و گم ــی را از بن ــای عمران ــرای طرح ه ــرای اج ب
ــان دوران  در هم ــم.« ــل می کردی ــود حم ــی ب ــاز و آبادان ــال ساخت وس ــه در ح ک
ســه شــرکت آلمانــی هــم در غــرب ایــران دســت بــه کار شــدند. آن هــا پســت های 
انتقــال بــرق می ســاختند: »نرخــی کــه بــرای حمــل تجهیــزات پیشــنهاد کردیــم 
توجــه آن هــا را جلــب کــرد و ایــن ســه شــرکت کارهــای حمل ونقــل کاالهایشــان 
امضــای قــرارداد بــا ایــن شــرکت های آلمانــی  را بــه شــرکت ســتی واگــذار کردنــد.«
ــن  ــل ای ــای حمل ونق ــتی کاره ــان س ــد. کارکن ــمار می آم ــه ش ــزرگ ب ــی ب موفقیت
ســه شــرکت را آغــاز کردنــد. همه چیــز به خوبــی پیگیــری شــد و درنهایــت هــم بــا 
موفقیــت کامــل بــه پایــان رســید. همیــن امــر باعــث شــد شــرکت دیگــری از آن هــا 
ــه همکاری هــا همین طــور  ــن زنجیــره ی دعــوت ب ــه همــکاری کنــد. و ای دعــوت ب

ادامــه داشــت. 
ــه  ــت دل را ب ــون می خواس ــت لئ ــش می رف ــوب پی ــز خ ــه همه چی ــاال ک ح
ــودم کــه  ــزرگ کنــد: »در آن لحظــه مــن ماننــد کســی ب ــد و کارهــای ب ــا بزن دری
بــا آلمانی هــا و فرانســوی ها طــوری  بــدون داشــتن پــول بــه قمــار نشســته  اســت.«
ــای  ــرای حمل ونقل ه ــزات را ب ــرفته ترین تجهی ــی پیش ــه گوی ــت ک ــرارداد می بس ق
ــد  ــرای خری ــرکت ب ــد ش ــث ش ــات او باع ــن اقدام ــار دارد. همی ــا در اختی غول آس
برخــی وســایل ســنگین اقــدام کنــد: »ســتی نخســتین شــرکت حمل ونقــل ایرانــی 
بــود کــه توانســت وســیله ی حمــل بارهــای ســنگین را خریــداری کنــد.« بســیاری 
بزرگ تریــن  از  یکــی  به صــورت قســطی خریــداری می کردنــد.  را  ابزارهــا  از 
خدمــات لئــون حمــل تجهیــزات نیروگاهــی بــود کــه در نزدیکــی منجیــل ســاخته 
ــِی  ــدر ایران ــن بن ــه مهم تری ــهر، ک ــق خرمش ــزات از طری ــل تجهی ــد: »حم می ش
خلیــج  فــارس اســت، انجــام می شــد. میــان ایــن بنــدر و نیــروگاِه در حــال ســاخت 
ــود.« امــا او می دانســت کــه می تواننــد در ایــن  ــه ب هــزار و ســیصد کیلومتــر فاصل
ــدری  ــا به ق ــد. برخــی جابه جایی ه ــی را انجــام دهن ــای بزرگ ــن کاره شــرکت چنی
ــد و از  ــگاران می آمدن ــد. خبرن ــانی می ش ــورد آن اطالع رس ــه درم ــود ک ــزرگ ب ب

ــد.  ــه می کردن ــزارش تهی ــت گ ــن موفقی ای
ــچ گاه  ــه هی ــود ک ــا نب ــن معن ــه ای ــتی ب ــرکت س ــِی ش ــای پی درپ موفقیت ه
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حادثــه ای رخ نمــی داد. چندبــاری هــم حوادثــی رخ داد. امــا موفقیت هــا همچنــان 
ــام  ــی انج ــل به خوب ــرق منجی ــروگاه ب ــزات نی ــل تجهی ــی حم ــود. وقت ــمار ب بی ش
گرفــت شــرکت ســتی موفــق شــد اعتمــاد زیمنــس و دو شــرکت دیگــر آلمانــی را 
ــه  ــد. زیمنــس سال هاســت کــه حمل ونقــل تمامــی کاالهــای خــود را ب ــب کن جل
شــرکت ســتی واگــذار کــرده  اســت. ایــن شــرکت بارهــا اعــالم کــرده کــه همــکاری 
ــب  ــن ترتی ــه ای ــت. ب ــوده  اس ــان ب ــن شانس هایش ــزو بهتری ــه ج ــتی همیش ــا س ب
ــل شــد.  ــه یــک شــرکت پیشــرفته تبدی ــج رشــد کــرد و ب شــرکت ســتی به تدری

ــارات  ــال اختی ــده ی ب ــود. پدرخوان ــده ب ــرکت ش ــه کاره ی ش ــون هم ــاال لئ ح
شــرکت را به صــورت کامــل بــه او داده بــود. چنــد وقتــی بــود کــه لئــون می دیــد 
چنــد فــرد فرانســوی بــه دیــدار پــدر بــال می آینــد و در اتــاق را می بندنــد. برایــش 
اهمیتــی نداشــت و آن هــا را دیدارهــای شــخصی تلقــی می کــرد. امــا روزی رئیــس 
ــروش شــرکت  یکــی از شــرکت ها به صــورت نامنتظــره از لئــون پرســید: »قصــد ف
ســتی رو داریــد؟« لئــون ابروهایــش بــاال رفــت و بــا دهــان بــاز بــه او نــگاه کــرد: 
ــک  ــم ی ــدار ه ــت خری ــت و گف ــان داش ــرد اطمین ــا آن ف ــه ؟« ام ــی گفت ــه! ک »ن
شــرکت فرانســوی اســت. لئــون به محــض اینکــه این هــا را شــنید متوجــه ماجــرا 
شــد. آن دیدارهــای پنهانــی دلیــل داشــته و دلیلــش هــم همیــن بــوده  اســت: »بــا 
شــنیدن ایــن خبــر ســخت ناراحــت و دلگیــر شــدم. روز بعــد ســاعت یــازده نــزد 
ــح  ــودم از او توضی ــنیده ب ــه ش ــاره ی آنچ ــم و درب ــتان، رفت ــای رومس ــم، آق پدرزن
خواســتم.« رومســتان خبــر را تأییــد کــرد و گفــت دیگــر پیــر شــده  اســت و ترجیــح 
می دهــد ســال های پایانــِی عمــرش را در میهــن خــودش ســپری کنــد و همان جــا 
ــت  ــرد. می گف ــه ک ــود و از او گالی ــاکی ب ــون ش ــود. لئ ــپرده ش ــاک س ــه خ ــم ب ه
ــن مســائل کاری می گذاشــت و به عــالوه او آینــده ی کاری  ــان ای ــد او را در جری بای
ــه  ــر می دانســت بناســت رومســتان ب ــود. اگ ــرده ب ــا ک و رشــته ی علمــی اش را ره
وطنــش بازگــردد هیچ وقــت شــغل کارمنــدی اش را رهــا نمی کــرد. البتــه تصمیــم 
فــروش ســتی بــه فرانســویان هیچ وقــت عملــی نشــد. ســتی بــه بخــش مهمــی از 

ــد.  ــر جــا می مان ــا ب ــود و بایــد پ زندگــی لئــون تبدیــل شــده ب
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آقای شکارچی
ــاد ســاله  ــه لئــون هفت لئــون هفــت ســاله از یــک نظــر شــباهت بی نظیــری ب
ــا کاری ســرگرم  ــا خــودش را ب ــدار می شــد ت ــح زود بی ــم صب ــوز ه داشــت. او هن
ــه  ــوده ک ــان ب ــن، چن ــات شــخصی م ــژه خصوصی ــی، به وی ــد: »شــیوه ی زندگان کن
مــرا همیشــه بــه کارکــردن واداشــته  اســت. همیشــه بــا کاهلــی و بیــکاری بیگانــه 
ــا  ــد ام ــه رو ش ــیاری روب ــواری های بس ــا دش ــی ب ــیر زندگ ــه در مس ــوده ام.« البت ب
ــرار  ــدری تک ــن مســائل به ق ــرد. ای ــدا می ک ــرای مشــکالت پی ــکاری ب همیشــه راه
ــد. او در  ــاده بودن ــا افت ــش  پ ــرای او مســائلی پی ــا ب ــب آن ه ــر اغل ــه دیگ شــدند ک
مســیر زندگــی تفریحــات و ســرگرمی هایی را هــم بــرای خــود انتخــاب کــرده بــود. 

ــود.  ــکار ب ــون ش ــرگرمی های لئ ــن س ــی از بزرگ تری یک
ــه او گفــت می توانــد  ــه اســم فلیکــس هوانســیان ب روزی یکــی از دوســتانش ب
ــکارچی ها  ــه ش ــوروز ب ــای ن ــرای روزه ــار دارد ب ــه در اختی ــی را ک ــودروی جیپ خ
ــن  ــی از هیجان انگیزتری ــن یک ــود. ای ــون ب ــم لئ ــکارچیان ه ــی از آن ش ــد. یک بده
ــه همــراه دوســتانش عــزم شــکار  ــون محســوب می شــد. ب ــات در زندگــی لئ اتفاق
کردنــد. در ۳00 کیلومتــری تهــران، در جــاده ی رشــت، منطقــه ای را بــرای شــکار 
تعییــن کردنــد. امــا در آن محــل حیوانــی بــرای شــکار یافــت نشــد. تصمیــم گرفتند 
بــرای شــکار گــراز بــه رشــت برونــد. امــا در رشــت هــم بــاران سیل آســایی می باریــد 
و درنتیجــه برنامــه را تغییــر داد. درنهایــت تصمیــم گرفتنــد بــه چالــوس برونــد و 
از آنجــا بــه تهــران بازگردنــد. امــا در چالــوس هــم بــه آن هــا خبــر دادنــد جــاده ی 
ــه بابلســر  ــاری ب ــرف مســدود اســت. از روی ناچ ــارش شــدید ب ــل ب ــران به دلی ته
ــودرو  ــتیک های خ ــانند. الس ــران برس ــه ته ــان را ب ــوه خودش ــا از فیروزک ــد ت رفتن
کهنــه و فرســوده بــود. جــاده هــم آســفالت نبــود. بــرای همیــن مجبــور بودنــد ســه 
ــاده شــوند و الســتیک ها را جابه جــا  ــاره پی ــد و دوب ــر رانندگــی کنن ــار کیلومت چه
ــام داشــت،  ــه قائم شــهر، کــه آن زمــان شــاهی ن ــا پنچرگیــری کننــد. وقتــی ب و ی
رســیدند پول هایشــان را روی هــم گذاشــتند تــا خــوراک و بنزیــن را تأمیــن کننــد. 
ــود.  ــی نب ــودرو کاف ــر خ ــه ی تعمی ــا به اضاف ــه ی این ه ــرای هم ــان ب ــا پول ش ام
ــول  یکــی از هم ســفران گفــت پــدرش نزدیــک شــاهرود اســت و می تواننــد از او پ
ــرگان رســیدند.  ــه گ ــد ب ــد. روز بع ــد. همگــی پیشــنهاد او را پذیرفتن ــرض بگیرن ق



75

ــرگان، شــکارچی  ــان، در اطــراف گ ــه شــنیدند در روســتای رامی ــود ک ــا ب همان ج
گــرازی هســت کــه ســگ های شــکاری خوبــی دارد: »او را یافتیــم و پــس از شــکار 
ــی 1۵0  ــس از ط ــره، پ ــم.« باألخ ــت کردی ــاهرود حرک ــمت ش ــه س ــراز ب ــک گ ی
ــدر دوست شــان رســیدند.  ــه ی پ ــه مهمان خان کیلومتــر راه، ســاعت هشــت شــب ب
آقــای هاروتــون وقتــی جوانــان را دیــد چشــمانش از خوشــحالی بــرق زد و آن هــا را 
بــه کبابــی لذیــذ دعــوت کــرد. همــان شــب پــول مــورد نیــاز را از آقــای هاروتــون 
»برنامــه ی  گرفتنــد و روانــه ی تهــران شــدند. ایــن ســفر هفــت روز طــول کشــید:
ــود  ــی نبــود. روز بعــدش آن دوســت مان کــه صاحــب خــودرو ب مــا این قــدر طوالن
خبــری ناخوشــایند بــه مــا داد. او را به خاطــر اســتفاده ی غیــر مجــاِز خــودرو از کار 
البتــه ماجــرا درنهایــت ختــم بــه خیــر شــد امــا ایــن خاطــره  اخــراج کــرده بودنــد.«

بــرای همیشــه در ذهــن لئــون حــک شــد.
خاطــرات شــکار بــرای لئــون تمامــی نــدارد. بخــش مهمــی از زندگی او را شــکار 
ــود.  ــیاه کوه ب ــون س ــرای لئ ــز ب ــق خاطره انگی ــی از مناط ــت. یک ــکیل داده  اس تش
نخســتین بار یــک پنجشــنبه بــود کــه تصمیــم گرفــت بــه همــراه دوســتانش بــرای 
شــکار بــه ســیاه کوه بــرود. بــرای رســیدن بــه ایــن منطقــه بایــد از شــهر ورامیــن 
ــدا  ــا کدخ ــا ب ــیدند: »آنج ــد رس ــتای قلعه بلن ــه روس ــدا ب ــر راه ابت ــتند. س می گذش
ــد. روز  ــا ســیاه کوه همراهــی کن ــا را ت ــول داد م ــی نقــوی آشــنا شــدیم. او ق آقاعل
بعــد بــه دامنــه ی کــوه رســیدیم. خــودرو را در کنــار تنهــا چشــمه ی آنجــا پــارک 
ــم کــه  ــه نرســیده بودی ــاالی اولیــن تپ ــه ب ــوز ب ــاال رفتیــم. هن ــم و از کــوه ب کردی
ســریع بســاط  دیدیــم یــک دســته  بــز کوهــی در ســمت چــِپ مــا چــرا می کننــد.«
شــکار را بیــرون آوردنــد و کمیــن کردنــد. کمــی بعــد دو بــز کوهــی شــکار کــرده 
ــزرگ  ــد و ب ــاختمانی قلعه مانن ــمه س ــدان دور از آن چش ــی نه چن ــد. در جای بودن
ــد.  ــاه عباس می نامیدن ــر ش ــتایی ها آن را قص ــه روس ــت ک ــود داش ــی وج و قدیم
ــان و  ــه از اصفه ــی ک ــش زائران ــرن پی ــه ق ــه س ــود ک ــرایی ب ــع کاروانس ــا درواق ام
ــا آن  ــد: »م ــراق می کردن ــا اط ــد در آنج ــهد می رفتن ــه مش ــارت ب ــرای زی ــزد ب ی
ــرا را  ــای کاروانس ــی از حجره ه ــف یک ــن ک ــندیدیم. بنابرای ــیار پس ــکارگاه را بس ش
همــوار و تمیــز کردیــم و بالفاصلــه بــه تهــران بازگشــتیم. پــس از آن هــرگاه بــرای 
ــه از  ــدارم ک ــاد ن ــه ی ــن ب ــم. م ــم در آن حجــره می ماندی ــه آنجــا می رفتی شــکار ب
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ــی  ــه محل ــد ب ــه بع ــیاه کوه از آن ب س ــیم.« ــته باش ــی بازگش ــت  خال ــیاه کوه دس س
ــد.  ــل ش ــون تبدی ــازی لئ ــرای خاطره س ب

مردی که در طوفان زیست
ــای  ــا دنی ــا را ب ــازد. آن ه ــان ها می س ــرای انس ــاوت ب ــخصیتی متف ــفر ش س
ــد.  ــدا کنن ــی پی ــه ناشــناخته ها آگاه ــث می شــود ب ــد و باع ــنا می کن ــون آش پیرام
ــرات او از  ــده ی خاط ــرد. بخــش عم ــفر ک ــی س ــه کشــورهای مختلف ــم ب ــون ه لئ
همیــن سفرهاســت. او، به عنــوان رئیــس شــرکت ســتی، بارهــا بــه دعــوت لوفتانــزا، 
ــه کشــورها و شــهرهای مهــم جهــان  ایرفرانــس و خطــوط هوایــی اســکاندیناوی ب
ســفر کــرد. در ایــن ســفرها گاهــی بــه گران تریــن هتل هــا و رســتوران ها می رفــت. 
مثــاًل بــرای المپیــک ســال 1۹۶4 کــه در توکیــو، پایتخــت ژاپــن، برگــزار شــد بــه 
ــازه و  ــا ســاختمان های ت ــرای آشــنایی ب ــس، ب ــی ایرفران ــوت شــرکت هواپیمای دع
ــگ  ــب در هنگ کن ــک ش ــت: »ی ــن رف ــه ژاپ ــو، ب ــا در توکی ــاز ناریت ــرودگاه نوس ف
ــا  ــن هتل ه ــی از مجلل تری ــا در یک ــم. آنج ــو رفتی ــه توکی ــر ب ــم و روز دیگ ماندی
ــان  ــه آلم ــزا او را ب ــی لوفتان ــم شــرکت آلمان ــت داشــتیم.« در ســال 1۳۵۵ ه اقام
دعــوت کــرد. بــه فرانکفــورت رفــت و شــبی کــه رســید در یــک رســتوران ســنتی 
ــه  ــودش او را ب ــه ی خ ــا هزین ــم ب ــس ه ــی ایرفران ــرکت هواپیمای ــورد. ش ــام خ ش
ــرعت  ــه به س ــود ک ــذاب ب ــش ج ــدری برای ــفر به ق ــن س ــرد. ای ــوت ک ــش دع مراک
ــی  ــه کشــورهای آفریقای ــفر ب ــش را بســت. او همیشــه س ــت و چمدان آن را پذیرف
ــاوت و دارای  ــاًل متف ــاره کام ــن دو ق ــح مــی داد: »کشــورهای ای و آســیایی را ترجی
ــن کشــورها را به ســرعت  ــه ای ــی ب ــر دعوت ــن رو ه ــد. از ای ــگ بســیار کهن ان فرهن

ــود. ــی او ب ــات زندگ ــا بخشــی از تجربی ــم تنه ســفر ه ــم.« می پذیرفت
زندگــی پــر از اتفاقــات خــوب و بــد اســت. لئــون هــم طعــم اتفاقــات خــوب را 
ــد. در ســال 1۳۸4 دختــرش آنــت را از دســت داد. ایــن  چشــید و هــم اتفاقــات ب
ــر  ــرادر و دخت ــادر، ب ــران م ــتان ته ــه ی بوراس ــگاه ارامن ــود. در آرام ــی ب درد بزرگ
لئــون بــه خــواب ابــدی رفته انــد. در ســال 1۳۸۵ هــم همســرش را از دســت داد. 
زندگــی بــدون عزیزانــش کــم نــور شــده بــود. او عالوه بــر مــرگ شــاهد جنــگ هــم 
بــود. بــه گفتــه ی خــودش ناخوشــایندترین روزهــای زندگــی اش مربــوط بــه همــان 
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ــتاهای ســاحل  ــاختمان ها و روس ــا س ــوده  اســت: »در آن روزه ــگ ب ــال های جن س
ــق  ــان مناط ــا هم ام ــت.« ــمار می رف ــق به ش ــن مناط ــدران از امن تری ــای مازن دری
ــرایط  ــی در ش ــی حت ــال زندگ ــن ح ــا ای ــد. ب ــن نبودن ــد ام ــه بای ــور ک ــم آن ط ه
جنگــی هــم در جریــان بــود. او ســعی می کــرد بــا نیکــوکاری خــودش را تســکین 
ــران و ارمنســتان، در  ــی ای ــاق بازرگان ــوان رئیــس ات ــان، به عن ــون آهارونی دهــد. لئ
ســاخت پــل ارتباطــی میــان ایــران و ارمنســتان و گســترش روابــط اقتصــادی میــان 
دو کشــور نقــش مهمــی ایفــا کــرد. او به عنــوان نیکــوکار ارمنی ایرانــی تالش هــای 

بســیاری بــرای کمــک بــه مــردم کــرد. 
ــی را پشــت ســر گذاشــته  ۶ شــهریور 1۳۹۹، مــردی کــه یــک زندگــی طوفان
بــود، زمینیــان را تــرک کــرد. حــاال او پــس از ۸۹ ســال زندگــی بــه خوابــی ابــدی 
رفتــه  اســت. پســرکی کــه در کودکــی نزدیــک بــود جــان بســپارد و، بــه گفتــه ی 
ــه دهــه در  ــه ن ــب ب ــرود قری ــا ب ــود از دنی ــرار ب ــی ق ــام جوان پزشــکان، پیــش از ای
ــرگ و  ــا از م ــد، باره ــل ش ــج بســیاری متحم ــی رن ــرد، گاه ــی ک ــا زندگ ــن دنی ای
ســختی های مالــی گریخــت و بــه ســوگ عزیزانــش نشســت. امــا بــاز هــم مقاومــت 

کــرد و نشــان داد کــه قــدرت زندگــی همیشــه از مــرگ بیشــتر اســت. 

منبع
- کتاب روزهایی از زندگی طوفانی من، نویسنده: لئون آهارونیان، نشر ثالث
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فصل سوم

آسیابان
داستان زندگی ابوالقاسم مرتضوی؛ 
مدیر کارخانه ی آرد ستاره، کارخانه ی دام و طیور اشترن و مرغداری 

نویسنده: نسیم بنایی





ــک  ــالن های تاری ــا در س ــود. ام ــده ب ــود بلعی ــا را در خ ــب همه ج ــاِت ش ظلم
ــی زد. آن ســالن ها انتظــار  ــوج م ــده ای روشــن م ــه آین ــد ب ــداری امی ــی مرغ و خال
ــد.  ــران می آمدن ــه ای ــی ب ــورهای خارج ــه از کش ــیدند ک ــی را می کش جوجه های
مــردی در دل تاریکــی و ســکوِت وهم انگیــز مرغــداری، بــا آرامــش و شــوق درونــی، 
ــرد.  ــماری می ک ــند لحظه ش ــا از راه برس ــه جوجه ه ــرای روزی ک ــی زد و ب ــه م پرس
ــت؛  ــم هایش را می بس ــت و چش ــی می انداخ ــی نگاه ــک و خال ــط تاری ــه آن محی ب
ــح آنجــا  ــردا صب ــود ف ــرار ب ــم می شــنید. ق ــا را ه ــی صــدای جوجه ه ــت حت آن وق
چــاه آبــی بزننــد امــا در آن لحظــه خبــری جــز تاریکــی و ســکوت نبــود. مــرد بــا 
ــه آب از  ــی ک ــذت وقت ــه ل ــم ممکن ــا نمون ــب اینج ــه امش ــت: »اگ ــودش می گف خ
زمیــن در مــی آد رو از دســت بــدم. اون لــذت نبایــد از مــن گرفتــه بشــه.« آن شــب 
ــذت آن لحظــه کــه آب از دل  ــد و حــاال، پــس از گذشــت چنــد دهــه، ل آنجــا مان

زمیــن جوشــید روحــش را بــه وجــد مــی آورد. 
ــوق  ــالگی آن ش ــاال در ۹0 س ــود. ح ــذت کار ب ــال ل ــم همیشــه دنب ــاج قاس ح
ــم  ــاز ه ــا ب ــده؛ ام ــه ش ــذت از او گرفت ــودش، آن ل ــول خ ــه ق ــه و، ب ــگ باخت رن
ــته  ــرش نشس ــر س ــان و روزگار ب ــرد زم ــد. گ ــی می کن ــا سرکش ــه کاره ــدام ب م
ــت در  ــوان گف ــتی می ت ــه به درس ــی ک ــت. موهای ــرده  اس ــفید ک ــش را س و موهای
ــده  اســت. حــاال، پــس از  آســیاب ســفید شــده اند. امــا ایــن تالش هــا بی ثمــر نمان
گذشــت ســال ها، نــام حــاج قاســم بــا صنعــت آرد پیونــد خــورده و او را بــه یکــی از 
پیشکســوتان ایــن عرصــه بــدل کــرده  اســت.  نــام ابوالقاســم مرتضــوی و آرد ســتاره 
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تقریبــاً بــرای همــه ی فعــاالن اقتصــادی و اهالــی کســب وکار نامــی شــناخته  شــده 
اســت. نامــی کــه بــا همــت و جســارت ایــن مــرد مانــدگار شــد. 

تحصیل در دانشگاهی به اسم بازار 
ــود و گاهــی هــم برخــی غــالت دیگــر مثــل جــو  ســید جعفــر تاجــر گنــدم ب
ــر  ــار پس ــرد. چه ــه می ک ــلطان معامل ــدام و امین الس ــدان اع ــات را در می و حبوب
ــفیدرو  ــد و س ــرکی قدبلن ــود. پس ــم ب ــا ابوالقاس ــی از آن ه ــر. یک ــت و دو دخت داش
ــود.  ــد 1۳0۸ ب ــرک متول ــتنی. پس ــیطنتی دوست داش ــن و ش ــم های روش ــا چش ب
ــادور  ــد و دورت ــه ی اعیانــی و بــزرگ را آب پاشــی می کردن شــب ها، کــه حیــاط خان
حیــاط تخــت می چیدنــد، پســرک بــا بازیگوشــی از ایــن اتــاق بــه آن اتــاق می رفــت 
و خــودش را ســرگرم می کــرد. بزرگ تــر کــه شــد بــا ماشــین و موتــور آشــنا شــد 
و فهمیــد عاشــق ایــن وســایل اســت. گاهــی هــم می رفــت دنبــال موتورســواری و 
ماشین ســواری. امــا البــه الی ایــن شــیطنت ها درســش را هــم خوانــد و دیپلمــش 
»دیپلــم عــادی دارم. آن وقت هــا رشــته نبــود. فقــط دیپلــم می گرفتنــد  را گرفــت:

ــدند.« ــتند و وارد آن می ش ــه می خواس ــراغ کاری ک ــد س ــد می رفتن و بع
ــا  ــی وقت ه ــت و خیل ــون داش ــه تا کامی ــم، دو س ــدر ابوالقاس ــر، پ ــید جعف  س
ــه کارهایشــان رســیدگی  ــت و ب ــا می رف ــراغ آن ه ــم س ــال ه ــِم کم سن وس ابوالقاس
ــی را  ــد. یک ــوا کردن ــان را س ــی راه ش ــال های ابتدای ــان س ــا از هم ــرد. برادره می ک
پــدر بــه آلمــان فرســتاد تــا تحصیالتــش را در آن کشــور ادامــه دهــد. یکــی دیگــر 
در ایــران مانــد و متخصــص گــوش و حلــق و بینــی شــد. امــا ابوالقاســم عاشــق کار 
بــود: »مــن وقتــی دیپلــم گرفتــم، و حتــی قبلــش، دوســت داشــتم کار کنــم. دنبــال 
ــود  ــاد نب ــرج زی ــال خ ــر ح ــم. به ه ــت کار کن ــم می خواس ــط دل ــودم. فق ــول نب پ
ــردم و  ــی می ک ــه زندگ ــدرم در امیری ــا پ ــد. ب ــول باش ــال پ ــد دنب ــه آدم بخواه ک
نیــاز چندانــی بــه پــول نداشــتم.« ایــن اشــتیاق بــه کار باعــث شــد وقتــی چهــارده 
ــه شــاگرد  ــرای کســب تجرب ــرود. ب ــال کار ب ــزده ســال بیشــتر نداشــت دنب ــا پان ی
مغــازه ی دایــی اش، حــاج علــی مقــدم، شــد. حــاج علــی خــودش از تجــار سرشــناس 
بــازار تهــران بــود و آجیــل و حبوبــات می فروخــت: »وقتــی دیپلمــم را گرفتــم رفتــم 
بــازار پیــش دایــی ام. یعنــی پــدرم مــن را گذاشــت پیــش دایــی تــا بــا بــازار و کار 
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و کاســبی او، کــه خشــکبار بــود، آشــنا شــوم و از کار ســر در بیــاورم.« بــازار بــرای 
ابوالقاســم جــای معمولــی ای نبــود. محــل مالقاتــی مهــم بــود؛ مالقــات بــا آینــده: 
ــازار تقریبــاً یــک دانشــگاه اســت. خیلــی مهــم اســت کــه کســی بــرود آنجــا و  »ب

ــرد.« ــاد بگی ــی ی ــوان شــاگرد چیزهای به عن
ــات و  ــا حبوب ــه ت ــن گرفت ــد؛ از روغ ــز می فروختن ــی همه چی ــازه ی دای در مغ
ــد.  ــم کار می کردن ــران ه ــکباری های ته ــا و خش ــا آجیل فروش ه ــادام. ب ــته و ب پس
ــاال.  ــید ب ــره را می کش ــود و کرک ــر ب ــره حاض ــت دم دِر حج ــاعت هش ــح س صب
حضــورش به قــدری پررنــگ شــد کــه دیگــر، بــه جــای حــاج علــی، ســراغ قاســم 
ــداران  ــرد: »خری ــروش می ک ــت ف ــودش مدیری ــول خ ــه ق ــد. ب ــوان را می گرفتن ج
می آمدنــد ســراغ مــن. وقت هایــی اگــر می آمدنــد و می دیدنــد مــن نیســتم، 

ــد.«  ــم بیای ــد قاس می گفتن
عــده ای پــی روغــن کرمانشــاه می آمدنــد و عــده ای دنبــال حبوبــات بودنــد. تــا 
غــروب بی وقفــه کار می کردنــد و جنــس می خریدنــد و می فروختنــد. آفتــاب 
»هفــت  کــه می رفــت قاســم تــازه بایــد ســراغ بخــش دیگــری از کارهــا می رفــت:
ــن  ــه م ــتیم را ب ــب داش ــه طل ــی ک ــی صورت های ــد دای ــه می ش ــب ک ــت ش و هش
ــه  ــود ک ــن ب ــه ای ــاًل برنام ــت. مث ــن اس ــه ات ای ــب برنام ــت امش ــی داد و می گف م
ــا  ــت ی ــه هف ــه ب ــرای اینک ــینی، ب ماش ــا.« ــراغ آجیل  فروش ه ــم س ــد می رفت بای
هشــت آجیل فروشــی در نقــاط مختلــف تهــران ســر بزنــد، در کار نبــود. فقــط یــک 
ــی  ــش از تعطیل ــا پی ــی زد و ت ــه رکاب م ــودش یک تن ــد خ ــه بای ــود ک ــه ب دوچرخ
ســراغ همــه ی آن هــا می رفــت: »ســوار دوچرخــه می شــدم و گاهــی تــا دوازده شــب 
بــا دوچرخــه می رفتــم دنبــال کارهــا. گاهــی از ایــن ســر شــهر بــه آن ســر شــهر. 

ــه.«  ــدم خان ــک می آم ــا ی خالصــه دوازده ی
ــد:  ــه می ش ــول معامل ــا پ ــط ب ــود. فق ــی نب ــک بانک ــری از چ ــا خب آن وقت ه
ــا  ــود ام ــن نب ــی ناام ــم داخــل آن. خیل ــا را می ریخت ــی برمی داشــتم و پول ه »کیف
بــه هــر حــال مــوارد ناامنــی هــم بــود کــه خــدا را شــکر هیچ وقــت بــه تــور مــن 
نخــورد. مثــل حــاال نبــود. باألخــره هرکســی بــرای خــودش بــه کاری مشــغول بــود 

ــود.«  ــاد نب و همــه درآمــدی داشــتند؛ و مثــل االن هــم هزینه هــا زی
ــی  ــت. گاه ــکل گذش ــن ش ــه همی ــم ب ــی ابوالقاس ــال از جوان ــش از دو س بی
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ــه آســفالت  ــی ک ــی کوچــک مســافتی دور در خیابان ــا بقال ــه دوت ــرای رســیدن ب ب
ــا  ــان از آن ه ــبی ده توم ــه ش ــد ک ــال بودن ــا بق ــاًل دوت ــی زد: »مث ــود را رکاب م نب
ــط  ــا قس ــه از آن ه ــد ک ــدار بودن ــا بنک ــم دوت ــار ه ــم. در دروازه غ ــط می گرفت قس
ــم  ــام کار در ه ــذت انج ــا ل ــی ب ــیرهای طوالن ــن مس رکاب زدن در ای ــم.« می گرفت
ــا  ــت: »خســته می شــدم ام ــوی خســتگی قاســم را می گرف ــه می شــد و جل آمیخت
ــم  ــین بخواه ــا ماش ــردم. االن ب ــذت می ب ــه از آن ل ــود ک ــی ب ــتگی از جنس خس
ــع  ــا آن موق ــروم. ام ــور ب ــم چط ــوم و می گوی ــزادار می ش ــروم ع ــارس ب ــا تهرانپ ت
بــا دوچرخــه می رفتــم و چندیــن مســیر عــوض می کــردم.« کار او را خســته 

ــرود.  ــر ب ــتقبال تغیی ــه اس ــد ب ــث می ش ــی باع ــا یکنواخت ــرد ام نمی ک

قدم به دنیای طالیی گندم 
ــه  ــد، ماهان ــی اش کنن ــره ی دای ــِد حج ــم را پابن ــتند قاس ــه می خواس ــل، ک اوای
کمــی  می شــدم  خســته  کــه  »یواش یــواش  می بردنــد:  بــاال  را  حقوقــش 
ــالی  ــث شــد دو ســه س ــه باع ــوق ماهان ــش حق ــم.« افزای ــتند روی حقوق می گذاش
ــش  ــزی بی ــال چی ــا او دنب ــود. ام ــنا ش ــازار آش ــم ب ــا چم وخ ــد و ب ــا بمان همان ج
ــدان اعــدام، رفــت و گفــت: »دیگــه  ــدرش، در می ــگاه پ ــه بن ــود. روزی ب ــازار ب از ب
ــه  ــت ک ــرار داش ــی اص ــی آد.« دای ــم نم ــش خوش ــازار. از محیط ــرم ب ــوام ب نمی خ
قاســم را هرطــور شــده آنجــا نگــه دارد. حتــی می گفــت در ســرای امیــد برایــش 
ــد.  ــازار خوشــم نمی آی ــا گفتــم از ب ــرد: »ام یــک حجــره می گیــرد و مشــتری می ب
ــم.«  ــته باش ــت نداش ــود آن را دوس ــث می ش ــه باع ــت ک ــدی در آن اس ــت ب حال
ــد  ــدرش کار کن ــا پ ــه ب ــز اینک ــاره ای ج ــود چ ــازار نب ــا ب ــش ب ــه میل ــاال ک ح
در حجــره ی پــدر، کــه می گوینــد  نداشــت: »کارهــای پــدر را در دســت گرفتــم.«
بیســت درصــد از غــالت تهــران را تأمیــن می کــرد، مشــغول بــه کار شــد. کشــاورزان 
اطــراف تهــران و نقــاط دیگــر بــه میــدان اعــدام می آمدنــد و گندم هایشــان را بــه 
ــرد.  ــیم می ک ــیاب ها تقس ــن آس ــا را بی ــم گندم ه ــد. او ه ــر می دادن ــید جعف س
ــره ی  ــه در حج ــور ک ــان داد. همان ط ــن کار نش ــتعدادش را در ای ــی زود اس خیل
حــاج علــی همــه ســراغش را می گرفتنــد کنــار پــدر هــم هرکســی می آمــد ســراغ 
ــه  ــش ب ــالم وعلیکی برای ــر س ــه ه ــود ک ــرب ب ــدر خوش مش ــت. آن ق او را می گرف
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ــان و  ــتری ها، از زنج ــن مش ــرای همی ــد و ب ــدل می ش ــه ب ــنایی صمیمان ــک آش ی
ــران، دور  ــر ای ــای دیگ ــن و هرج ــرج و ورامی ــا مشــهد و ک ــتان ت ــتان و لرس کردس
میــدان کــه می آمدنــد اول از همــه ســراغ او را می گرفتنــد. مشــتری ها پــی 
ــد و  ــفارش می دادن ــم س ــد و برخــی ه ــدان می آمدن ــه می ــد. برخــی ب ــدم بودن گن
ــود.  ــیاب ب ــود. آس ــه ی آرد نب ــا کارخان ــتاد: »آن موقع ه ــان می فرس ــم برای ش قاس
آســیاب های ســنگی و موتــوری و آبــی. دور و اطــراف تهــران هفــت تــا ده آســیاب 
ــرای چــه  ــدم را ب ــت، می پرســید گن ــفارش ها را می گرف قاســم س ــتیم.« ــی داش آب
ــاد  ــه اعتم ــرد. هم ــخص می ک ــه روز مش ــا را ب ــد و قیمت ه ــتفاده ای می خواهن اس
ــدر  ــی کــه می دهــد درســت اســت: »خالصــه هرچق داشــتند و می دانســتند قیمت
کــه می توانســتم بفرســتم می فرســتادم. اگــر هــم زیــادی بــود می فرســتادم انبــار. 
و این طــور شــد کــه حــاج قاســم قــدم بــه دنیــای طالیــی  کارم شــده بــود گنــدم!«

گنــدم گذاشــت. 
فصــل گنــدم کــه می شــد می رفــت پــی خریــد خوشــه های طالیــی. هرکســی 
ــر اول  ــر نف ــد. دیگ ــراغ او می آم ــد س ــغ کن ــش تبلی ــرای گندم های ــت ب می خواس
ــه ی  ــدم هم ــت و گن ــهر می رف ــک ش ــه ی ــرروز ب ــود. ه ــران ب ــدم در ای ــروش گن ف
شــهرهای ایــران را می شــناخت. یــک ماشــین هــم خریــده بــود و مــدام بــا آن در 
ــا آن همه جــا  ــود. ب ــی ب ــِپ امریکای ــدم جی ــه خری ــن ماشــینی ک ــود: »اولی ســفر ب
ــم  قاس ــم.« ــودم می رفت ــم خ ــم و بخری ــدم ببینی ــود گن ــرار ب ــا ق ــم. هرج می رفت
ــر  ــالت ب ــع غ ــش را در توزی ــن نق ــی کلیدی تری ــود. یعن ــروش ب ــدی ف ــاال متص ح
عهــده داشــت. او بایــد انــواع گندم هــا را از اســتان های مختلــف جمــع آوری 
ــتری ها  ــه مش ــا را ب ــدم، آن ه ــتفاده ی گن ــرف و اس ــوع مص ــاس ن ــرد و، براس می ک
ــروز  ــودش ب ــاده ای از خ ــی خارق الع ــا توانای ــت ام ــالی نداش ــت. سن وس می فروخ
ــال  ــی م ــر گندم ــم ه ــودم. می گفت ــرده ب ــدا ک ــص پی ــه تخص ــن زمین داد: »در ای
ــوط شــود آرد  ــا آن یکــی مخل ــدم ب ــن گن ــر ای ــم اگ کجاســت و بعــد هــم می گفت
ــر  ــردم دیگ ــوط می ک ــا را عوضــی مخل ــر گندم ه ــون. اگ ــا تافت ســنگک می شــود ی
ســنگک بــه مــا نمــی داد. آزمایشــگاه نبــود امــا کاری کــه می کــردم آزمایشــگاهی 
ــم مشــهد اســت  ــدم دی ــن گن ــم ای ــاًل می گفت ــدم مث ــدم را می دی ــی گن ــود. وقت ب
ــدم بیجــار و  ــا ۳0 درصــد از گن ــب ۳0 درصــد از آن ب ــم ترکی و می توانســتم بگوی
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ســنندج و چنــد از هــر گنــدم نقــاط دیگــر می توانــد آرد ســنگک بدهــد.« در کارش 
خبــره شــده بــود و همــه می دانســتند بــرای هــر نانــی، از بربــری گرفتــه تــا ســنگک 

ــرد.  ــور می ک ــا را ج ــد. او گندم ه ــه کنن ــم تکی ــه قاس ــی اســت ب ــون، کاف و تافت

عقد دخترعمو و پسرعمو
ــی  ــی واقع ــا زندگ ــه ب ــود ک ــی نب ــا مثال ــردن تنه ــفید ک ــیاب س ــو را در آس م
قاســم مــو نمــی زد و عیــن بــه عیــن بــود. مثــال عقــد دخترعمــو و پســرعمو را در 
ــی  ــه شــده  اســت. ســال 1۳۲۸ وقت ــرای او گفت ــاًل ب ــم کام آســمان ها بســته اند ه
جــوان بیســت ســاله ای بــود بــه پــدر و مــادرش گفــت عاشــق دخترعمویــش شــده: 
»چهــارده ســالش بــود! شــش ســال از مــن کوچک تــر بــود. عاشــقش شــدم. ازدواج 
زندگــی مشــترک و تعهــد باعــث شــد باانگیــزه ی  کردیــم و رفتیــم ســر زندگــی.«

ــد. ــرده تر کار کن ــتر و فش بیش
ــر  ــی داشــت، ســعی می کــرد زی ــی خوب ــر، کــه همیشــه وضــع مال ســید جعف
ــود و  ــت ودل باز ب ــادی دس ــم زی ــه قاس ــا ک ــا، از آنج ــرد. ام ــم را بگی ــال قاس پروب
راحــت خــرج می کــرد، پــدر محدودیت هایــی گذاشــته بــود: »مــن از پــدر حقــوق 
ــه می گرفتــم گاهــی  می گرفتــم. آن موقــع کــه زن  و بچــه داشــتم و حقــوق ماهیان
ــت  ــد و می گف ــش ده ــم را افزای ــرد حقوق ــول نمی ک ــدر قب ــا پ ــی آوردم ام کســر م
ــه  ــودم. نمی گذاشــتم ب ــاش ب ــز و بپ ــش اهــل بری ــن از اول ــر. م ــن اســت دیگ همی
خــودم بــد بگــذرد. بــا رفقایــم هــم تفریــح می کردیــم. اهــل چیــزی نبــودم، خوشــم 
ــه خــرج  ــر خساســت ب ــه ســید جعف البت ــودم.« ــا اهــل خرج کــردن ب ــد، ام نمی آم
ــود: »خســیس نبــود امــا می خواســت مــن را  ــن شــیوه ی تربیتــش ب نمــی داد و ای
ــد. امــا مــن اهــل بریزوبپــاش  ــار بیــاورد. قدیمی هــا کــه خســیس نبودن آن طــور ب
ــه آن  ــت ب ــد ماشــین هــم داشــت. هیچ وق ــه را در خری ــن روحی مشــابه ای ــودم.« ب
جیــپ امریکایــی بســنده نکــرد و بعــد از آن هــم ماشــین های بســیاری خریــداری 
کــرد. ســال 1۳۵۷ یــک شــورلت مــدل جدیــد خریــد. هنــوز انقــالب نشــده بــود: 
»ماشــین را چهــارده هــزار تومــان خریــدم. پــدرم می گفــت تــو کــه ماشــین داشــتی 
چــرا چهــارده هــزار تومــان دادی ماشــین خریــدی؛ الزم نبــود. اصاًل دوســت نداشــت 
ــودم. تــا چنــد روز هــم ســوار  ــودم امــا مــن خریــده ب کــه مــن ماشــین خریــده ب
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حتــی حــاال، بعــد از  ماشــین نمی شــد و می گفــت بیخــود رفتــی ایــن را خریــدی.«
گذشــت بیــش از 40 ســال، هنــوز وقتــی از آن کارش می گویــد چشــم هایش بــرق 
ــن  ــر همی ــه خاط ــد. ب ــف می کن ــین را تعری ــره ی آن ماش ــا ذوق خاط ــد و ب می زن
ــه  ــد. کاری ک ــدر باش ــر از کار پ ــر کاری فرات ــه فک ــود ب ــار ب ــا ناچ ریخت وپاش ه

ــو در زندگــی اش شــود.  ــازه و مســیری ن می توانســت ســرآغاز یــک راه ت

از خرید و فروش زمین تا کارخانه ی آرد
ده ســال از عمــرش را کنــار پــدر کار کــرد. روزی کــه آنجــا مشــغول بــه کار شــد 
جوانکــی کم ســن بــود امــا حــاال در ۳0 ســالگی بــه نوعــی پختگــی دســت یافتــه 
بــود. آورده اش در ایــن یــک دهــه دوســتانی بــود کــه بــه انــدازه ی چشم هایشــان بــه 
او اعتمــاد داشــتند. یکــی از آن هــا نانوایــی بــود کــه بــرای خــودش کاروکاســبی راه 
انداختــه بــود و ســه چهــار مغــازه ی نانوایــی داشــت. نانــوا میــل بــه کار را در قاســم 
ــی  ــه او شــناخت داشــت. روزی ســراغ قاســم آمــد: »گفــت روزهای ــود و ب ــده ب دی
ــم در  ــه رفت ــود ک ــم و بســازیم. این طــور ب ــن بخری ــم زمی ــا ه ــا ب ــکاری بی ــه بی ک
کار زمیــن. مثــاًل ده هــزار متــر زمیــن می خریدیــم و آن را خــرد می کردیــم 
ــروی  ــز نی ــی ج ــرمایه ی چندان ــود و س ــوان ب ــوز ج ــم هن قاس ــم.« و می فروختی
جوانــی اش نداشــت. امــا نانــوا می دانســت او اهــل کار اســت و می خواســت برایــش 
ــن  ــواش وارد کار زمی ــد. یواش ی ــد و بخرن ــم بیاین ــا می گفتی ــه رفق ــد: »ب کار کن
ــدم و می فروختــم.«  ــدر را انجــام مــی دادم و هــم زمیــن می خری شــدم. هــم کار پ
نانــوا بــه قاســم می گفــت: »هرچقــدر پــول داری بــده و هرچقــدر هــم نــداری مــن 
مــی دم.« درنهایــت شــراکتی زمیــن می خریدنــد و می فروختنــد. روزی پــدرش بــه 
ــه او گفــت در ایــن زمین هایــی کــه می خــری مــا را هــم شــریک کــن!  شــوخی ب

ــوا پیــش رفــت.  ــا نان و قاســم همان طــور شــراکتی ب
امــا  زمیــن همیشــه در قیــد و بنــد اوضــاع سیاســی مملکــت اســت. زمــان یکــی 
از نخســت وزیرها، کــه حــاال گــذر زمــان باعــث شــده نامــش بــه خاطــر نیایــد، زمین 
ناگهــان بــا کاهــش ارزش مواجــه شــد: »زمین هایــی خریــده بودیــم و می خواســتیم 
بفروشــیم. امــا کســی آن هــا را نمی خریــد. اگــر خریــده بودیــم متــری یــک تومــان 
یکــی از زمین هایــی کــه خریــده بــود  حــاال همــان رقــم هــم از مــا نمی خریدنــد.«
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در جــاده ی آرامــگاه قــرار داشــت: »روزی نشســته بودیــم و گفتیــم ایــن زمین هــا 
ــن در  ــم م ــد. شــریکم گفــت به نظــرت صــالح چیســت؟ گفت ــه نمی خرن را هــم ک
ــه ی آرد  و این طــور کارخان ــم.« ــه بزن ــم و کارخان ــم کار کن رشــته ی خــودم می توان

ســتاره متولــد شــد. 

ستاره ای بدرخشید
ــه  ــی ب ــداً وقت ــه بع ــد ک ــی می زنن ــه کارهای ــت ب ــا دس ــات آدم ه ــیاری اوق بس
ــگاه می کننــد خودشــان هــم شــگفت زده می شــوند. درمــورد حــاج قاســم  عقــب ن
هــم ماجــرای راه انــدازی کارخانــه بــه همیــن شــکل بــود: »االن کــه فکــر می کنــم 
ــرای مــا گنــدم از شهرســتان می آیــد  برایــم عجیــب اســت. امــا آن موقــع گفتــم ب
آن زمــان آردهایــی از  و کارخانــه ای هــم در تهــران نیســت. پــس کارخانــه بزنیــم.«
ــا  ــود. این ه ــاد نب ــیرینی: »زی ــرای ش ــد ب ــا می خریدن ــه قناده ــد ک ــیه می آم روس
را بــا آرد مــا مخلــوط می کردنــد. بــا خــودم گفتــم بــروم ســراغ ایــن کار و ببینــم 

ــود.« ــه می ش چ
از قضــا، نماینــده ی روس از رفقایــش بــود. البتــه یــک دلیلــش هــم ایــن اســت 
کــه هرکســی در کار گنــدم و آرد بــود بــه نوعــی آشــنای قاســم محســوب می شــد. 
ــن  ــم ای ــم اگــر بخواهی این طــور شــد کــه رفــت ســراغ نماینــده ی روس هــا: »گفت
ــه ی آرد را از روســیه بخریــم چجــوری اســت؟ گفــت خیلــی خــوب اســت.  کارخان
آن هــا هــم دنبــال ایــن هســتند کــه بفروشــند. گفتــم پــس می شــود یــک هفتــه 

ــا مــا برویــم روســیه و کارخانه هــا را ببینیــم؟ گفــت بلــه!«  وقــت بگیــری ت
ــران ســفر  ــف ای ــاط مختل ــه نق ــی اش ب ــا جیــپ امریکای ــه ب خالصــه قاســم، ک
ــا  ــده ی روس ه ــان نماین ــا هم ــودش ب ــرد. خ ــیه ک ــزم روس ــار ع ــود، این ب ــرده ب ک
ــرد:  ــاهده ک ــک مش ــی را از نزدی ــای آرد روس ــت و کارخانه ه ــور رف ــن کش ــه ای ب
»دیــدم اصــاًل کارخانه هــا قابــل مقایســه بــا آســیاب های مــا نیســتند.« تصمیمــش 
ــران راه بینــدازد: »گفتــم ایــن  ــه ی آرد را در ای ــود. می خواســت کارخان را گرفتــه ب
زمینــی کــه مــا در جــاده ی آرامــگاه خریدیــم بــرای ایــن کار خــوب اســت.« روس ها 
ــه ای در ایــران داشــته  ــد: »گفتنــد مــا می خواهیــم کارخان ــد و زمیــن را دیدن آمدن
ــود.  ــال 1۳۳۹ ب ــیم. س ــران بفروش ــه کل ای ــا ب ــم ت ــات کنی ــا آن تبلیغ ــیم و ب باش
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ــود امــا پــول می خواســت  ــود.« حــاال تصمیــم قطعــی گرفتــه ب هنــوز 40 نشــده ب
ــه را  ــم کارخان ــا می خواهی ــم م ــده گفت ــه آن نماین ــدازد: »ب ــه را راه بین ــا کارخان ت
بخریــم امــا پــول نداریــم. گفــت حــاال کــه روس هــا دل شــان می خواهــد بفروشــند 
ــودم  ــت، خ ــدرم هس ــه پ ــم بل ــه داری؟ گفت ــار ک ــن. اعتب ــتفاده ک ــارت اس از اعتب
ــی؟  ــه بانک ــاال چ ــک! ح ــد بان ــی برون ــات. حت ــد تحقیق ــد برون ــتم. می توانن هس
ــت؛  ــاق داش ــه تا ات ــا س ــش دو ی ــه باالی ــود ک ــرا ب ــک کاروانس ــدام ی ــدان اع در می
ــد  ــم می آمدن ــرروز ه ــود. ه ــادرات ب ــک ص ــعبه ی بان ــن ش ــود! اولی ــک ب ــن بان ای
ــم ســیب زمینی  ــک ه ــر بان ــاور. زی ــان مشــتری بی ــد برای م ــن و می گفتن ســراغ م
ــی هــم  ــود. خیل ــه ب ــم گرفت ــا خــودم دیپل ــاًل ب ــک قب ــد. رئیــس آن بان می فروختن
ــک روی  ــد و بان ــوب اداره کن ــک را خ ــرد بان ــالش می ک ــود. ت ــق ب ــن رفی ــا م ب
ــرات  مذاک ــد.« ــک برون ــن بان ــراغ ای ــد س ــم می توانن ــش بایســتد. خالصــه گفت پای
بــا روس هــا آغــاز شــد تــا ببیننــد چطــور می تواننــد کارخانــه را بخرنــد. امــا واقعــاً 
ــدارم کــه بدهــم.  ــم مــن پیش قســط هــم ن ــود: »گفت ــی نب ــول چندان ــری از پ خب
گفتنــد تــا ده درصــد می توانــی بدهــی؟ گفتــم بلــه. بقیــه اش را برنامــه گذاشــتند 
ــدازی  ــب و راه ان ــد و نص ــه را می آورن ــه کارخان ــاله، ک ــازه ی چندس ــک ب ــا در ی ت
ــه را  ــا کارخان ــرات پرداخــت شــود. این طــوری م ــا چــک و ســفته و ب ــد، ب می کنن
البتــه در همــه ی ایــن مراحــل شــریکش هــم حضــور  تقریبــاً مجانــی راه انداختیــم.«
داشــت و کمــک می کــرد: »او را هــم دو دنــگ شــریک کــردم. وضعیــت مالــی اش 

هــم بــد نبــود.« 
کارخانــه ی آرد بــا کمتریــن ســرمایه از روس هــا خریــداری شــد. زمینــش همــان 
زمیــن جــاده ی آرامــگاه شــد کــه روی دســت قاســم و شــریکش مانــده بــود. امــا 
ــتم  ــی می خواس ــود: »وقت ــن نب ــن کار خوش بی ــه ای ــم، ب ــدر قاس ــر، پ ــید جعف س
ــام  ــه داری انج ــت ک ــه کاری اس ــن چ ــت ای ــدرم می گف ــم پ ــه ی آرد بزن کارخان
ــود و باانگیــزه.  می دهــی؟ همه یمــان را بدبخــت می کنــی.« امــا قاســم بلندپــرواز ب
ــه  ــل شــده و هم ــردان منتق ــل ک ــه پ ــا ب ــن روزه ــگاه ای ــاده ی آرام ــه ی ج کارخان

ــتاره.  ــه ی آرد س ــند؛ کارخان ــش را می شناس نام
وقتــی تصمیــم بــرای خریــد کارخانــه و راه انــدازی آن قطعــی شــد اول ســراغ 
پروانــه ی ســاخت کارخانــه رفــت و بعــد هــم خــودش بــه همــراه شــریکش و چنــد 

آسیابان
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ــق  ــه طب ــاختمان کارخان ــال س ــک س ــرض ی ــای کار. در ع ــد پ ــا رفتن ــه و بن عمل
ــه  ــی کــه آن هــا گفت ــد، و براســاس تعــداد طبقات نقشــه ای کــه روس هــا داده بودن
ــرد و  ــگاه می ک ــه ن ــاختمان کارخان ــاالی س ــدر و ب ــه ق ــد. ب ــا ش ــر پ ــد، س بودن
ــه  ــوالت ب ــام محص ــد تم ــه کار راه بیفت ــی ک ــان روز اول ــت از هم ــان داش اطمین
ــری از  ــتان ها خب ــر شهرس ــه در دیگ ــران و ن ــه در ته ــان ن ــی رود. آن زم ــروش م ف
کارخانــه ی آرد نبــود. همــه بــه شــیوه های ســنتی و بــه کمــک آســیاب آرد تولیــد 
ــا گاری جابه جــا می کردنــد و کســی حتــی از چنیــن  می کردنــد. حتــی گنــدم را ب

ــت.  ــم نداش ــر ه ــی خب تکنولوژی های
ــا  ــرد. ام ــد می ک ــد تولی ــود و بای ــده ب ــل ش ــه ی آرد تکمی ــال 1۳4۲ کارخان س
ــاز داشــت.  ــرق نی ــه ب ــه هــم ب ــود و کارخان ــرق در آن جــاده نب ــری از ب ــوز خب هن
ــا دو  یــک روز تبلیــغ موتورهــای بــرق انگلیســی را دیــد و تصمیمــش را گرفــت. ب
ــل کســی  ــرق داشــته باشــد: »مث ــر ب ــک ســیلندر می توانســت ۵00 آمپ ــور ت موت
ــور  ــم و موت ــت رفتی ــرده  اس ــن کار را ک ــار ای ــاال چندین ب ــا ح ــد و ت ــه می دان ک
ــوا راه  ــای ه ــا پمپ ه ــا ب ــم. موتوره ــه را راه بیندازی ــا کارخان ــا آن ه ــا ب ــم ت خریدی
ــت  ــه می توانس ــود و کارخان ــل ب ــز تکمی ــاً همه چی ــر واقع ــاال دیگ ح ــد.« می افتادن

ــر انداخــت. ــه تأخی ــاق نامنتظــره کار را ب ــک اتف ــا ی ــد ام ــه کار کن ــاز ب آغ

دزد و پلیس 
موتورهــای بــرق انگلیســی در انبــار کارخانــه قــرار گرفتنــد و بنــا شــد از فــردا 
ــن( تولیــد آرد، کار خــود را  ــن )ماهــی 1۵00 ت ــا ظرفیــت روزی ۵0 ت ــه، ب کارخان
ــه  ــه کارخان ــودش ب ــه خ ــش از آنک ــوع، پی ــح علی الطل ــردا صب ــا ف ــد. ام ــاز کن آغ
ــون  ــته اید؟ از بیاب ــه نشس ــا چ ــد: »آق ــد و گفتن ــران آمدن ــر از کارگ ــرود، دو نف ب
ــه  ــی ک ــردن.« موتورهای ــا رو ب ــردن و موتوره ــوراخ ک ــه رو س ــدن و موتورخون اوم
ــه  ــود کــه ب ــا شــوق منتظــر ب ــود، و ب ــداری کــرده ب ــا هــزار زحمــت خری قاســم ب
ــرق و آبــش نبــود آغــاز  ــی کــه خبــری از ب کمــک آن هــا کار خــود را در آن بیابان
کنــد، غیــب شــده بودنــد: »یــک جــاده ی خاکــی کــه بیشــتر نبــود. آمــده بودنــد و 

ــد.« ــده بودن ــا را دزدی موتوره
ــرد.  ــر می ک ــودش فک ــا خ ــود و ب ــته ب ــدرش نشس ــگاه پ ــر آن روز در بن عص
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پیــش از غــروب آفتــاب از بنــگاه بیــرون رفــت تــا پیــاده از میــدان اعــدام بــه ســمت 
ــازه ی  ــاره، دِر مغ ــد. یک ب ــا خــودش فکــر کن ــدم زدن ب ــن ق ــرود و حی ــار ب دروازه غ
پــدر، چشــمش افتــاد بــه بســاط اجنــاس دســت  دوم کــه چیــده بودنــد. می دانســت 
ــت  ــودش گف ــا خ ــتند. ب ــروقه هس ــوال دزدی و مس ــاطی ها ام ــن بس ــر ای ــه اکث ک
ــاره  بــد نیســت نگاهــی بــه آن هــا بینــدازد: »دو ســه متــر جلوتــر رفتــم کــه یک ب
ــد. فقــط  ــرای فــروش گذاشــته بودن ــوری کــه ب ــه مــارک دو موت چشــمم خــورد ب
ــا  ــم این ه ــتم و گفت ــد. برداش ــزرگ بودن ــان ب ــود. خودش ــان ب ــارک و اطالعات ش م
ــته  ــرق. کســی گذاش ــور ب ــال موت ــپ آب اســت؛ م ــت پم ــنده گف چیســت؟ فروش
ــم دالل را  ــک دالل. گفت ــت ی ــی؟ گف ــه کس ــم چ ــم. گفت ــن بفروش ــه م ــا ک اینج
ــود،  ــدرم ب ــگاه پ ــک بن ــناخت و نزدی ــن را می ش ــه م ــنده، ک ــی؟ فروش می شناس
گفــت می توانــم بگویــم فــردا بیایــد پیــش شــما.« خالصــه قاســم بــا آن فــرد قــرار 
گذاشــت و از فروشــنده خواســت بــه دالل بگویــد خریــدار آن موتورهاســت. اطمینان 
ــر در  ــردا ظه ــرای ف ــا ب ــرار آن ه ــای خــودش اســت. ق ــه همــان موتوره داشــت ک

میــدان اعــدام قطعــی شــد.
ظهــر فــردا قاســم در میــدان اعــدام منتظــر دالل بــود. ناگهــان فــردی کــه یــک 
گوشــش را بریــده بودنــد جلــو آمــد و گفــت: »آقــای مرتضــوی شــمایید؟« قاســم 
هــم ســری تــکان داد و گفــت: »آره، گفتــن شــما فروشــنده ای. شــغلت همینــه؟« 
ــود. دزدی  ــن نب ــل ای ــت: »اوای ــت و گف ــم انداخ ــه قاس ــی ب ــوش نگاه ــرد یک گ م
ــه قاســم نشــان داد:  می کــردم.« ســرش را خــم کــرد و جــای خالــی گوشــش را ب
ــم؛ دالل  ــه دزدی نمی کن ــدن. االن دیگ ــردن و گوشــم رو بری ــن و ب ــن رو گرفت »م

دزدهــام.«
ــده ی  ــت آین ــه می دانس ــود ک ــه ب ــی مواج ــا خالفکارهای ــر ب ــم دیگ ــاال قاس ح
کارخانــه اش را در دستان شــان گرفته انــد. بــه چشــم های مــرد خیــره شــد و 
ــا تــو خــوب صحبــت کنــم و جریــان رو بهــت بگــم؟«  ــم ب گفــت: »ببینــم! می تون
ــه ای کــه دو ســال  ــرای دالل دزدهــا تعریــف کــرد. از کارخان و بعــد داســتانش را ب
بــود بــرای راه انــدازی اش تــالش کــرده بــود تــا موتورهایــی کــه بــا هیــچ خریــداری 
ــو  ــم. ت ــا رو می شناس ــت: »دزده ــوش تصمیمــش را گرف ــرد یک گ ــد. م شــده بودن

ــی.« ــت کن ــون صحب ــرم باهاش رو می ب
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ــدار  ــد خری ــا بگوی ــه آن ه ــرود و ب ــا ب ــراغ دزده ــوش س ــرد یک گ ــد م ــرار ش ق
ــه  ــدل ب ــاس مب ــا لب ــم ب ــم ه ــذارد. قاس ــرار بگ ــا ق ــا آن ه ــت و ب ــرده  اس ــدا ک پی
ــوز  ــرود. هن ــش ب ــا پی ــه ی کاره ــرود و بقی ــته اند ب ــرار گذاش ــه ق ــه ای ک قهوه خان
و  قمه کــش  و  »الت  گرفــت:  خواهــد  تصمیمــی  چــه  نمی دانســت  دقیــق 
ــد.« ــی بیفت ــی دادم اتفاق ــد و احتمــال م ــاک بودن ــد. باألخــره خطرن ــکار بودن خالف

ــرد  ــان م ــراه هم ــه هم ــر، ب ــا دو نف ــرد و ب ــرای خــودش جــور ک ــر ب ــک هفت تی ی
ــا ظاهــرش شــبیه  ــود ت ــرار رفــت. لبــاس کشــاورزی پوشــیده ب یک گــوش، ســر ق
یــک کارخانــه دار نباشــد و دزدهــا بــه او شــک نکننــد. باألخــره دزدهــا را دیــد. دو 
مــرد گردن کلفــت بــا ظاهــری آشــفته و کثیــف. پــای مذاکــره نشســتند و قیمــت 
ــم  ــت: »بری ــم گف ــد. قاس ــا را بخرن ــه موتوره ــد ک ــن ش ــر ای ــم ب ــد و تصمی گرفتن
ــه  ــیر متوج ــا در مس ــم.« ام ــول بدی ــون پ ــا بهت ــم ت ــک ببینی ــا رو از نزدی موتوره
شــدند کــه رفتــار دزدهــا کمــی عجیــب شــده  اســت. قاســم تــا تــه ماجــرا را خوانــد. 
لــو رفتــه بودنــد و دزدهــا می خواســتند به جــای رفتــن بــه انبــار فــرار کننــد. ســر 
یــک کوچــه کــه رســیدند دزدهــا پــا بــه فــرار گذاشــتند امــا یکــی از آن هــا زمیــن 
ــم.  ــرش را گرفتی ــا دوروب ــد ام ــرار کن ــت: »می خواســت ف خــورد و قاســم او را گرف
ــه و گفتیــم  ــه کارخان ــم ب ــگ زدی ــم. زن ــرد و موتورهــا را دیدی ــار ب ــه انب ــا را ب او م
وقتی  کامیــون بفرســتند تــا موتورهــا را ببرنــد. بعــد هــم دزد را بردیــم ژاندارمــری.«
ــه اداره ی آگاهــی آن زمــان رفتنــد رئیــس ژاندارمــری گفــت: »آقــای مرتضــوی!  ب
چطــوری جــرأت کردیــد؟ این هــا آدمکشــن و مــا شــش مــاه بــود کــه دنبال شــون 
بودیــم. تــوی همــون جــاده ی آرامــگاه ده دوازده تــا نگهبــان رو ســر بریــدن. بایــد 
بــه مــا می گفتیــد.« باألخــره کارخانــه ی آرد ســتاره، بعــد از یــک ماجــرای پلیســی 

پیچیــده، افتتــاح شــد. 

روزهای سلطه ی روس ها و آلمان ها 
ــرد  ــد ک ــه ی آردش را تولی ــتین کیس ــتاره نخس ــه ی آرد س ــه کارخان زمانی ک
خبــری از بانــک، بــه شــکل امــروزی اش، نبــود. قاســم هــم بــدون وام، و صرفــاً بــه 
ــه  ــک ک ــد: »بان ــدازی کن ــه را راه ان ــه داشــت، توانســت کارخان ــاری ک کمــک اعتب
بــه آن شــکل نبــود و ســرمایه هــم آن قــدر نداشــتند کــه بتواننــد بــه مــن کمــک 
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ــر  ــک فک ــردم. جمــع ســرمایه گذاری بان ــا کمــک می ک ــه آن ه ــد ب ــن بای ــد. م کنن
ــان به صــورت ســفته و کمــی هــم  ــزار توم ــا پانصــد ه ــع چهارصــد ی ــم آن موق کن
اینکــه مــردی در جوانــی اش توانســته کاری جدیــد و مــدرن در ایــران  نقــدی بــود.«
ــون گل  ــا کامی ــان ب ــه برای م ــود: »هم ــین برانگیز ب ــه تحس ــرای هم ــدازد ب راه بین
ــم  ــد کردی ــه تولی ــم هرچ ــاح ه ــتند. از روز افتت ــه داش ــن عالق ــه م ــتادند و ب فرس
آن زمــان بــرای کارخانــه بــه نیــروی انســانی نیــاز داشــت. حــدوداً ۶0 تــا  خریدنــد.«
۷0 نفــر به عنــوان کارگــر مشــغول بــه کار شــدند. حــاال امــا کارخانــه ی آرد ســتاره 

کامــاًل اتوماتیــک اســت. 
ــا کــرد؛  ــه پ ــه کمــک دوســتان و آشــنایانش، نمایندگی هایــی را ب رفته رفتــه، ب
از آبــادان گرفتــه تــا شــهرهای شــمالی. همه جــا بــرای خــودش نمایندگــی داشــت: 
ــارج از  ــه خ ــن از آن ب ــدود ۳0 ت ــم ح ــد می کردی ــن در روز آرد تولی ــر ۵0 ت »اگ
به مــرور  تهــران می رفــت و تقریبــاً ۲0 تــن از آن هــم در تهــران مصــرف می شــد.«
ــران  ــد و در ای ــیه می آم ــه از روس ــان آردی ک ــد. هم ــم ش ــادی ه وارد کار آرد قن
ــا و  قنادهــا به ســادگی بــه آن دسترســی نداشــتند: »اولیــن بیســکویت ایــران ویتان
ــردم. کار  ــه می ک ــن تهی ــان را م ــد. آرد همه یش ــم آم ــو ه ــداً مین ــود. بع ــی ب گرج
این هــا بــه جایــی رســیده بــود کــه ۳0 تــن آرد نــول مصــرف می کردنــد و از مــن 

می خریدنــد.«
کاروکاســبی حســابی رونــق گرفــت و تولیــد روزانــه ی آرد در کارخانــه ی حــاج 
قاســم از ۵0 تــن بــه 1۵0 تــن رســید. حاال دیگــر آرد ســتاره تنها کارخانــه ی آرد در 
ایــران نبــود. فعــاالن بــازار تشــکیالت حــاج قاســم را دیــده بودنــد و می خواســتند 
ــم  ــا چم وخ ــد ب ــم می آم ــراغ ابوالقاس ــی س ــد. هرکس ــه راه بیندازن ــل او کارخان مث
کار آشــنا می شــد و بعــد هــم قاســم شــخصی را کــه در عرصــه ی نصــب کارخانــه 
تخصــص داشــت بــه او معرفــی می کــرد: »کارخانــه ی مــن الگــو شــد. از ســال ۵0 
ــد.«  ــه زدن روال ش ــم کارخان ــتان ها ه ــد و در شهرس ــاد ش ــم زی ــت کم ک جمعی

ــدا شــد.  ــران پی ــر از روس هــا ســروکله ی آلمان هــا هــم در ای ــه غی به مــرور ب
ــم در  ــان را ه ــد و نماینده یش ــت کنن ــا رقاب ــا روس ه ــتند ب ــا می خواس آلمان ه
ایــران فعــال کردنــد: »در تهــران بیشــتر افــراد از آلمان هــا خریــد می کردنــد. چــون 
ــود.  ــی پیشــرفته تر ب ــود. خیل ــل مقایســه نب ــا قاب ــا روس ه ــاًل ب ــان اص تشکیالت ش
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ــای  ــما در کارخانه ه ــه ش ــت. االن هرچ ــی اس ــه اش آلمان ــا هم ــی و این ه ماکارون
ــد  ــا خری ــی از روس ه ــر کس ــت. دیگ ــاک اس ــوی آن بولرمی ــد الگ ــران می بینی ای
ــه ی آرد ســتاره می گذشــت و  ــاً یــک دهــه از عمــر کارخان حــاال تقریب نمی کــرد.«
ــود. قاســم دنبــال ســرزندگی و تنــوع بیشــتر در کار بــود.  تب وتــاب آن خوابیــده ب

حــاال وقتــش رســیده بــود کــه دســت بــه کاری جدیــد بزنــد. 

مردی که با اعتبارش کارآفرینی می کرد 
ــور  ــه تص ــود. همیش ــم ش ــت وارد کار قاس ــت نمی خواس ــر هیچ وق ــید جعف س
ــی همیشــه  ــن نگران ــا ای ــد. ام ــود می کن ــواده اش را ناب ــه خان ــن کارخان ــرد ای می ک
بی مــورد مانــد. تــا روزی کــه کارخانــه ی آرد ســتاره افتتــاح شــد اصــاًل بــه پســرش 
»روزی کــه می خواســتم کارخانــه را افتتــاح کنــم دعوتــش کــردم. هنــوز  ســر نــزد:
ــی چــه کار می کنــی؟ ممکــن اســت مــن  ــا دســت خال ــود و می گفــت ب ــف ب مخال
البتــه حــاج قاســم تأکیــد می کنــد کــه هیچ وقــت از پــدرش پــول  را نابــود کنــی.«
نگرفتــه  اســت: »حتــی یــک قــران هــم پــول نگرفتــم و هیچ وقــت درخواســت هــم 
نکــردم پــول بدهــد.« اهــل ریســک بــود و بــا همیــن روحیــه کارخانــه را راه انــدازی 

کــرده بــود. 
ــت  ــدرش می رف ــر پ ــه دفت ــه، ب ــه کارخان ــن ب ــش از رفت ــا، پی ــم صبح ه قاس
و کارهایــش را راه می انداخــت. روزی، خســته و کم حوصلــه، در بنــگاه پــدرش 
ــذر آن  ــتاره در گ ــه ی آرد س ــای کارخان ــدن کاره ــه یکنواخت ش ــود و ب ــته ب نشس
ــه  ــد. البت ــتانش آم ــی از دوس ــه یک ــرد ک ــر می ک ــال فک ــت س ــت هش ــدوداً هف ح
ــه ســنگکی داشــت و وضــع  ــود ک ــی ب ــود. حــاج  آقای دوســتش هم سن وســالش نب
مالــی اش خــوب بــود و بــا قاســم خیلــی رفیــق بــود: »خیلــی من را دوســت داشــت. 
ــم.  ــا هــم گــپ می زدی ــم و ب ــه تخــت مــی زد و مــن می رفت ــاط خان گاهــی در حی

ــود.« گنــدم و آردش دســت مــن ب
مــرد نگاهــی بــه قاســم کــرد و گفــت: »چــرا قیافــه ات ناراحتــه؟« قاســم گفــت 
ــو همیشــه بشاشــی و اهــل بگــو  ــرد اصــرار کــرد: »چــرا ت ــا م ناراحــت نیســت ام
ــرای  ــم ب ــان قاس ــت. آن زم ــت و رف ــم نشس ــار قاس ــاعتی کن ــک س ــد.« ی و بخن
کارخانــه پــول نیــاز داشــت و بــه پــدرش نگفتــه بــود. کمــی پیــش از آنکــه مثــل 
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ــان  ــده ی هم ــود رانن ــه ش ــی کارخان ــردارد و راه ــی ب ــش را از جالباس ــرروز کت ه
ــا داده.«  ــاج  آق ــن رو ح ــم: »ای ــت داد دســت قاس ــک پاک ــرد از در وارد شــد و ی م
ــا داده.« و  ــاج آق ــم. ح ــواب داد: »نمی دون ــده ج ــه؟« رانن ــی چی ــید: »نمی دون پرس
بعــد رفــت. قاســم روی صندلــی نشســت و پاکــت را بــاز کــرد: »دیــدم پــول اســت 
ــو  ــود و گفتــم پیــش ت ــه ب ــود ایــن پــول در خان و یــک نامــه کــه در آن نوشــته ب
باشــد.« آن مــرد، بــا ایــن پــول، یکــی از مشــکالت قاســم را در آن زمــان برطــرف 
ــود. مثــل االن نبــود.  کــرد: »می خواهــم بگویــم آن موقــع چنیــن چیزهایــی هــم ب
قاســم بــا همیــن اعتبــاری کــه  هروقــت نیــاز داشــتی کســی بــه کمکــت می آمــد.«
داشــت مشــغول بــه کار بــود، بــا همیــن اعتبــار گنــدم می خریــد، آرد می فروخــت 

ــا همیــن اعتبــار تصمیــم گرفــت کار جدیــدی را راه انــدازی کنــد.  و ب
آن زمــان بــه آلمــان هــم ســفر می کــرد و بــا صنایــع مختلــف در ایــن کشــور 
ــد خــوراک دام ســر درآورد.  ــه ی تولی آشــنا می شــد. در یکــی از ســفرها از کارخان
ــی  ــود. ط ــوراک دام ب ــد خ ــه ی تولی ــرو در زمین ــورهای پیش ــی از کش ــان یک آلم
ــدازی  ــرای راه ان ــدم را ب ــت و نخســتین ق ــا تصمیمــش را گرف ــن دیدوبازدیده همی
کارخانــه ی خــوراک دام در ایــران برداشــت. وقتــی کارخانــه ی خــوراک دام 
ــران  ــابه آن را در ای ــد مش ــه می خواه ــرد ک ــدا ک ــان پی ــد اطمین ــا را دی آلمانی ه
ــه  ــا خــط تولیــد خــوراک دام ب ــا آلمانی هــا بســت ت هــم راه بینــدازد. قــراردادی ب
ــدازی کنــد. خیلــی زود ماشــین آالت، به همراه  ظرفیــت ۳00 تــن را در ایــران راه ان
متخصصــان آلمانــی، عــازم ایــران شــدند تــا شــرکت راه انــدازی شــود. نــام شــرکت 
را هــم انتخــاب کــرده بــود. اشــترن کــه در زبــان آلمانــی یعنــی ســتاره. آن زمــان 
هنــوز کارخانــه ای در ایــن زمینــه در ایــران وجــود نداشــت: »آن زمــان مرغــداری 
در ایــران جدیــداً در حــال تأســیس بــود؛ آن هــم در ســایزهای کوچــک. قــراردادی 
ــن را  ــه ۳00 ت ــه ظرفیــت روزان ــد خــوراک دام ب ــا بســتم و خــط تولی ــا آلمانی ه ب
خریــدم. بــا خــودم گفتــم اگــر خریــدار پیــدا کــردم ۳00 تــن و اگــر خریــدار پیــدا 
ــه هــم  ــا ســه ســال ایــن کارخان در عــرض دو ی نشــد 100 تــن تولیــد می کنــم.«

ــرد.  ــاز ک ــاد و کارش را آغ روی روال افت
ــود. بــرای همیــن ســعی می کــرد نهایــت  شــیفته ی تکنولوژی هــای روز دنیــا ب
بهــره را از ماشــین آالت و متخصصــان آن ببــرد. کارشناســان خارجــی هــم همیشــه 
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ــزات را وارد  ــود کــه فقــط تجهی ــه این طــور نب در کارهایــش حضــور داشــتند. البت
ایــران کنــد. وقتــی کارشناســان از خــارج می آمدنــد برخــی مســئوالِن همــان حــوزه 
ــد.  ــاد بگیرن ــا ازشــان کار ی ــد، کنــار آن هــا می گذاشــتند ت را ، کــه بااســتعداد بودن
بعــد هــم کــه آن کارشناســان می رفتنــد کار را بــه همیــن افــرادی می ســپرد کــه 
همه چیــز را یــاد گرفتــه بودنــد. بــه ایــن ترتیــب نه تنهــا تجهیــزات وارد کــرد بلکــه 
دانــش هــم بــه ایــران آورد. امــا قاســم بــه ایــن کارهــا راضــی نبــود. دوســت داشــت 
ــوری  ــه کش ــار ب ــت یک ب ــد وق ــد. هرچن ــت کن ــدی درس ــای جدی ــم کاره ــاز ه ب

ــدی آشــنا می شــد.  ــع جدی ــا صنای ــت و ب خارجــی می رف

افول یک ستاره  
ــر  ــود کــه اگــر کســی دســت ب حــاج قاســم همیشــه از آن دســته مردهایــی ب
شــانه اش می گذاشــت خــاک از آن بلنــد می شــد. کار برایــش جــزو الینفــک 
ــت  ــه و فعالی ــتن دو کارخان ــرد؟ داش ــود کار نک ــر می ش ــاًل مگ ــود. اص ــی ب زندگ
ــد  ــد و آمدن ــران ســفر کردن ــه ای ــی ب ــده ای امریکای ــود. ع ــی نب ــدر کاف ــگاه پ در بن
ــوازم مرغــداری بفروشــند. حــاج قاســم هــم در ذهنــش  ســراغش. می خواســتند ل
ــد مرغــداری راهــی  ــه قصــد خری ــا مرغــداری راه بینــدازد. ب ــود ت برنامــه چیــده ب
ــود از  ــرار ب ــود. ق ــیاتل ب ــی س ــی حوال ــار مقصــدش جای ــد. این ب ــر ش ســفری دیگ
ــت  ــد از گذش ــم، بع ــاال ه ــی ح ــد. حت ــد کن ــک بازدی ــداری تمام اتوماتی ــک مرغ ی
ســالیان دراز، بــا یــادآوری آنچــه در ســیاتل دیــده بــود بــه وجــد می آیــد: »خیلــی 
ــک  ــا ی ــا را ب ــزرگ. مرغ ه ــالنی ب ــد در س ــا را می ریختن ــد. جوجه ه ــم آم خوش
ــچ  ــد و هی ــام می ش ــتگاه انج ــا دس ــز ب ــد. همه چی ــدا می کردن ــخص ج ــوار مش ن
دســتی در کار نبــود. مرغ هــا تخــم می گذاشــتند و تخم مــرغ صــاف می رفــت 
همه چیــز  بودنــد.  همین طــور  هــم  گوشــتی  مرغ هــای  بســته بندی.  بــرای 
ــر  ــم و زی ــم هایش را می بین چش ــدم.« ــک دی ــا را از نزدی ــه ی این ه ــک. هم اتوماتی
ــد:  ــداری می گوی ــاره از آن مرغ ــد دوب ــنگه!« بع ــدر قش ــد: »وای! چق ــب می گوی ل
»مثــل اینجــا نبــود! یــک اتــاق بســیار قشــنگ بــود کــه جلویــش شیشــه کشــیده 
ــد.  ــرای کارگــران هــم تخــت  خــواب، تلویزیــون و یخچــال گذاشــته بودن ــد. ب بودن
ــد و  ــا بودن ــم آنج ــا ه ــت. مرغ ه ــواب داش ــک اتاق خ ــودش ی ــرای خ ــالن ب ــر س ه
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ــم  ــودم گفت ــا خ ــود. ب ــک ب ــز اتوماتی ــد. همه چی ــه می خوردن ــان دان ــرای خودش ب
ــن کاری را در  ــم چنی ــم بتوان ــن ه ــدر خــوب می شــود م عجــب کاری اســت، چق

ــدازم.« ــران راه بین ای
چنــد روز بعــد حــاج قاســم بــه تهــران برگشــته بــود. زمیــن نداشــت. اول صــد 
هــزار متــر زمیــن خریــد و بعــد آســتین هایش را بــاال زد و بــا چنــد معمــار و بنــا 
ســاختن ســالن ها را آغــاز کــرد: »اول شــش ســالن ســاختم و بعــد هــم شــش تای 
ــداری  ــکا خری ــش را از امری ــد. کل لوازم ــالن ش ــه دوازده س ــم رفت ــر. روی ه دیگ
ــتیم؛ آدم  ــی داش ــبت فامیل ــم و نس ــت بودی ــم دوس ــا ه ــه ب ــود ک ــی ب ــردم. یک ک
ــودم  ــا خ ــم ب ــاًل او را ه ــد. قب ــر کاری برمی آی ــس ه ــتم از پ ــود. می دانس ــی ب فعال
بــه ایــن ترتیــب مرغــداری  بــه امریــکا بــرده بــودم. او را گذاشــتم مدیــر ایــن کار.«
ــودم  ــری ب ــن نف ــم اولی ــم بگوی ــرد: »نمی توان ــه کار ک ــاز ب ــم مرتضــوی آغ ابوالقاس
ــدم.  ــکا خری ــه از امری ــودم ک ــی ب ــن نفرهای ــا جــزو اولی ــدم ام ــداری خری ــه مرغ ک
ســالن را کــه زدم امریکایی هــا خودشــان آمدنــد و لــوازم را نصــب کردنــد و بــه مــا 
تحویــل دادنــد. آن هــا را قســطی و بــا اعتبــار بــه مــا دادنــد. مــا هــم مرغــداری را 

ــم.« راه انداختی
امــا فکــر یــک مــورد را نکــرده بــود: جوجــه! در ایــران جوجــه تولیــد نمی شــد 
پــس بایــد جوجه هــا را وارد می کــرد. هــر ســال بایــد یــک میلیــون و دویســت هــزار 
ــیصد  ــل س ــر فص ــع ه ــالن ها. درواق ــل س ــت داخ ــرد و می ریخ ــه وارد می ک جوج
ــری را  ــد. یک س ــا بیاین ــار جوجه ه ــاه یک ب ــه م ــر س ــد ه ــرار ش ــه: »ق ــزار جوج ه
ــن  ــد ای ــاال بای ــرغ شــدند.« ح ــزرگ شــدند و م ــا ب ــالن و آن ه ــم داخــل س ریختی
ــی  ــالن خال ــا س ــد ت ــم می فروختن ــد ه ــد و بع ــتارگاه می بردن ــه کش ــا را ب مرغ ه
شــود و بتواننــد ســیصد هــزار جوجــه ی جدیــدی کــه می آمــد را در ســالن بریزنــد. 
امــا مشــتری بــرای همــه ی مرغ هــا نبــود: »یــک ارمنــی بــه نــام هنریــک بــود کــه 
ــه  می گفتنــد ســردخانه می ســازد. او را دعــوت کردیــم و گفتیــم یــک ســردخانه ب
ــا را  ــم مرغ ه ــه بتوانی ــم ک ــا ۵0 روز می خواهی ــرض 40 ت ــن در ع ــت 400 ت ظرفی
کم کــم تــوان  از کشــتارگاه بــه ســردخانه ببریــم. او هــم زود بــه مــا تحویــل داد.«
ــد  ــیر رش ــابی در مس ــه حس ــرد. مجموع ــدا ک ــم پی ــرغ ه ــرغ و تخم م ــادرات م ص

قــرار گرفتــه بــود.
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ــود  ــش ب ــام کارهای ــروصدا مشــغول انج ــدون س ــم ب ــاج قاس ــه ح ــی  ک در حال
ــود. او، کــه همیشــه از دنیــای سیاســت  در ایــران تحــوالت سیاســی آغــاز شــده ب
فــراری بــود، ســعی می کــرد همچنــان بــدون حاشــیه بــه کارش برســد. ســرش بــا 
ــا  ــود آن ه ــدا نمی شــد و ناچــار ب ــود کــه برای شــان مشــتری پی ــی گــرم ب مرغ های
»در همیــن شــرایط بودیــم کــه ســال 1۳۵۷شــد. مــن  را در ســردخانه جمــع کنــد:
آن زمــان 400 تــن مــرغ پَرکنــده و آمــاده در ســردخانه داشــتم. بــه مــن گفتنــد 
مرغ هــا را احتــکار کــرده ای تــا بــه انقــالب صدمــه بزنــی. دادگاه و ایــن داســتان ها 
در آن روزهــا بســیاری از تندروهــا بــه فعــاالن اقتصــادی انــگ می زدند  پیــش آمــد.«
ــا  ــن تندروه ــی همی ــکار هســتند. حــاج قاســم هــم قربان ــال احت ــد دنب و می گفتن
ــود.  ــول گذاشــته ب ــه اف ــه در وجــودش می درخشــید رو ب ــود. ســتاره ای ک شــده ب
ــد  ــالب ش ــی انق ــد: »وقت ــه ده ــرد ادام ــعی ک ــد و س ــلیم نش ــم تس ــاز ه ــه ب البت
ــتم.  ــده داش ــر عه ــا کارم را ب ــط ب ــای مرتب ــا و اتحادیه ه ــت انجمن ه ــن ریاس م
ــن جلســات  ــی در ای ــردم. وقت ــف شــرکت می ک ــد در جلســات مختل درنتیجــه بای
شــرکت می کــردم می دیــدم کــه بعضــی افــراد ســواد ایــن کار را ندارنــد و نظــرات 
عجیب وغریــب می دهنــد. تــا ســه چهــار ســال مانــدم ولــی دیگــر نتوانســتم ادامــه 
ــوراک دام  ــا کســانی که کارشــناس خ ــتند ب ــار جلســه ای گذاش ــاًل یک ب ــم. مث بده
بودنــد؛ همــان اوایــل بــود. آن هــا گفتنــد مــا تصمیــم گرفتیــم، جاهایــی کــه تولیــد 
ــا را در  ــته ی خرم ــه هس ــم ک ــطلی بگذاری ــی س ــه ی هرکس ــت، در خان ــا هس خرم
ــی کــه  ــن از خرماهای ــا ۳00 ت ــم کــه در ســال ۲00 ت ــد. حســاب کردی آن بیندازن
ــا  ــن هســته های خرم ــم. ای ــه دســت می آوری ــا  ب ــد هســته ی خرم ــردم می خورن م
ــن  ــه ی م ــم کارخان ــا گفت ــه آن ه ــم. ب ــرف کنی ــوراک دام مص ــم در خ را می توانی
روزی ۳00 تــن تولیــد دارد و شــما می خواهیــد ســاالنه ۳00 تــن هســته ی خرمــا 
ــه درد  ــا ب ــه مــن بدهیــد؟ بعــد هــم از کجــا متوجــه شــدید کــه هســته ی خرم ب
ــورد  ــر گاو بخ ــا را اگ ــته ی خرم ــد؟ هس ــی کرده ای ــورد؟ آزمایش ــوراک دام می خ خ

ــم.« ــتم کار کن ــور می توانس ــرایط چط ــن ش ــد. در ای ــد و می ترک ــاد می کن ب
قــرار نبــود کار را رهــا کنــد: »هدفــم ایــن بــود کــه چندیــن مرغــداری داشــته 
باشــم. خــوراک مرغ هــا را هــم از خــوراک دامــی کــه راه انداختــه بــودم مــی آوردم. 
ــه  ــم ب ــوراک دام ه ــن خ ــن ت ــه چندی ــم. روزان ــتم و می فروخت ــم داش ــده ه نماین
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ــوراک دام را در  ــه ی خ ــن کارخان ــاً بزرگ تری ــی دادم. تقریب ــنایان م ــتان و آش دوس
ایــران راه انداختــه بــودم. بعــداً بقیــه هــم، طبــق همــان اصــول، کارخانــه ی خــوراک 
دام راه انــدازی کردنــد. کارم هــم ســخت نبــود. مــدام مســافرت بــودم. فقــط ســالی 
ــودم  ــرای خ ــردم. ب ــفر می ک ــان س ــه و  آلم ــکا و فرانس ــه امری ــه ب ــار دفع ــه چه س
خــوش می گذرانــدم و کارخانه هــا هــم مثــل ســاعت می چرخیدنــد. مدیــران 
آن قــدر کار می کــرد  عالــی داشــتم و همــه راضــی بودنــد و کارشــان را می کردنــد.«
کــه همســرش گاهــی نگرانــش می شــد. امــا حــاج قاســم بــه فکــر کارخانه هایــش 
ــه  ــوراک ب ــوان خ ــرد و به عن ــه می ک ــواد تهی ــن م ــا ۶00 ت ــرروز ۵00 ت ــود. ه ب
ــا کشــتی ذرت وارد می کــرد و از داخــل ایــران گنــدم  کارخانه هایــش می رســاند. ب
ــارج  ــتش خ ــور از دس ــار ام ــرور افس ــا به م ــرد ام ــق کار می ک ــا عش ــد. ب می خری
ــم.  ــت کار کن ــتم در سیاس ــت نمی توانس ــت. هیچ وق ــتم در رف ــد: »روال از دس ش
ــم.  ــا کار کنی ــت بی ــن و می گف ــال م ــود دنب ــتاده ب ــرف فرس ــالب اش ــش از انق پی
ــم.  ــرش در رفت ــم و از زی ــزم را جراحــی کن ــکا و مغ ــروم امری ــد ب ــم بای الکــی گفت
ســال 1۳۵۶ بــود. می خواســت دو هــزار هکتــار در اختیــار مــن بگــذارد. مــن زدم 
ــدف  ــم ه ــه زدم ه ــداری را ک ــم. مرغ ــودم کار کن ــرای خ ــتم ب ــرش. می خواس زی
ــم.  ــادر کنی ــرغ ص ــرغ و تخم م ــه م ــورهای حوم ــه کش ــه ب ــود ک ــن ب ــع ای آن موق
ــه دنیــا صــادر کنیــم. امــا دیگــر آن حالــت عشــق بــه کار در مــن  می خواســتیم ب

نمانــده بــود.«

این قصه به سر نمی آید 
ابوالقاســم از جوانــی هیچ وقــت عــادت نداشــت کســی را الگــوی خــودش کنــد 
ــی را تعییــن می کــرد و  ــرای خــودش هدف ــرد. همیشــه ب ــا از کســی کمــک بگی ی
ــودم امــا  ــد دوســت ب ــا کســانی که در رأس بودن ــه ســمت آن پیــش می رفــت: »ب ب
هیچ وقــت قبــول نمی کــردم بــا آن هــا کار کنــم. دوســت داشــتم ســالم کار کنــم و 
کار خــودم را پیــش ببــرم. پشــِت کارم بــودم و بــه آن عالقــه داشــتم. کالهبــرداری 
ــط از  ــن فق ــا م ــرم ام ــا وام بگی ــه از آن ه ــرد ک ــاس می ک ــک التم ــردم. بان نمی ک
ــه ی خــودش  ــه گفت ــار هــم داشــت. ب و الحــق اعتب ــارم اســتفاده می کــردم.« اعتب
ــاه  ــه م ــت س ــت و می گف ــش را می فروخ ــه او کاالی ــروش ب ــروش و گندم ف ذرت ف

آسیابان
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ــول  ــد پ ــه می گفتن ــردم. هم ــارم کار ک ــن اعتب ــد: »روی همی ــول را بده ــر پ دیگ
ــه  ــه ســفته. مــردم ب ــه چــک می دادیــم و ن پیــش مرتضــوی ســوخت نمی شــود. ن

ــود.« هــم اعتمــاد داشــتند و زندگی هــا خــوب ب
ــا کیف دســتی  ــد کــه ب ــدد و خــودش را می بین ــوز هــم چشــمانش را می بن هن
ــه آژانــس مســافرتی رفیقــش ســر مــی زد.  ــر بیــرون می آمــد و ب کوچکــش از دفت
بعــد بــه او می گفــت دلــش می خواهــد بــرود آلمــان. او هــم برایــش بلیــت را جــور 
ــت:  ــه ســفرش می رف ــود و ب ــاه در هواپیمــا نشســته ب ــه ای کوت ــرد و در فاصل می ک
»بــه تمــام کشــورهای دنیــا رفتــم. از اروپــا گرفتــه تــا امریــکا. هرجــا کــه تصــورش 
را کنیــد؛ کانــادا، ســوئیس و... امــا همیشــه ایــران را ترجیــح دادم. مــردم خودمــان از 
همه جــا بهتــر بودنــد. بــه زندگــی و مملکــت خــودم عالقــه داشــتم. در آن کشــورها 
ــود.  ــزی نب ــر از چی ــم خب ــر ه ــد و در آخ ــتفاده ای از آدم می کردن ــور اس همه ج
بــا اینکــه تصمیــم داشــت در کشــورهای خارجــی هــم  هیچ جــا مثــل ایــران نبــود.«
ــت  ــی داد و هیچ وق ــح م ــران را ترجی ــاز هــم زندگــی در ای ــا ب ــدازد ام کاری راه بین
ــرد  ــر می ک ــن فک ــه ای ــالب ب ــش از انق ــه پی ــت. البت ــی را نگرف ــن کارت جای گری
کــه بــه خــارج از ایــران، مثــاًل بــه امریــکا، بــرود و تأسیســات کشــاورزی در آنجــا 
ــرای انجــام کار  ــی ب ــد از انقــالب تصمیمــش عــوض شــد. میل ــا بع ــدازد ام راه بین
نداشــت و تصمیــم  گرفــت همیــن کارهایــی کــه در ایــران داشــت را ادامــه دهــد. 
پســرانش را هــم بــا خلق وخــوی خــودش بــار آورده  اســت. زمانی کــه مشــغول 
ــکا  ــت امری ــی نمی دانس ــی کس »وقت ــتاد: ــکا فرس ــه امری ــرانش را ب ــود پس کار ب
ــال  ــارده س ــری چه ــان دوازده و دیگ ــا. یکی ش ــتادم آنج ــرانم را فرس ــت پس کجاس
هــر دو فرزنــدش بــا چمــران بــه ایــران  داشــت. آن هــا را بــرای تحصیــل فرســتادم.«
آمدنــد و هشــت ســال در جهبــه جنگیدنــد. محمــد، پســر بزرگ تــر، یــک پایــش را 
در جبهــه از دســت داد. حــاج قاســم در حالــی  کــه از میانســالی بــه ســالمندی قــدم 
ــال  ــک س ــرد: »ی ــدا می ک ــرش پی ــه ی پس ــرای معالج ــی ب ــد راه ــت بای می گذاش
ــان  ــد کارهایت ــا معالجــه شــود. هیچکــس نپرســید چطــور داری بردمــش آلمــان ت
حــاال کارهایــش را بــه همــان فرزنــدش واگــذار کــرده  اســت.  را پیــش می بریــد.«
ــش  ــد پای ــا محم ــد ام ــری می کن ــا را پیگی ــار کاره ــت یک ب ــر چندوق ــودش ه خ
ــه  ــدر، راه او را ادام ــی پ ــای بی انگیزگ ــته و، در روزه ــدرش گذاش ــای پ ــای پ را ج
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ــرای  ــد و ب ــم نباش ــاج قاس ــه در ح ــدای قص ــر آن ذوق ابت ــاید دیگ ــد. ش می ده
ــای خدماتــش  ــا رد پ ــد ام ــح در مرغــداری نخواب ــا صب ــک چــاه از شــب ت ــر ی حف
ــل مشــاهده اســت. قصــه ی او قصــه ی کار و  ــن کشــور همیشــه قاب ــت ای در صنع

ــه ســر نرســیده  اســت.  پیشــرفت و خدمــت اســت. قصــه ی آســیابان هنــوز ب

منبع
- گــزارش نگاهــی بــه زندگــی قاســم مرتضــوی از پیشکســوتان صنعــت آرد و تولیــد خــوراک دام و 

طیــور از اتــاق بازرگانــی تهــران

آسیابان





آلبوم عکس ها



میراث زرین108
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فصل چهارم

میراثی زرین 
از عشق و هنر
داستان زندگی مهندس عباسعلی قصاعی
رئیس هیئت مدیره ی شرکت چینی زرین ایران

نویسنده: بدری مشهدی





ــق  ــار را رم ــه خ ــری ک ــیه ی کوی ــوه، در حاش ــرفراز کرکس ک ــان س ــر دام »ب
ــه چرخــش  ــا ک ــکیب. آنج ــبز و آرام و پرش ــرزمینی اســت س ــدن نیســت، س رویی
ــر دل  ــاری ب ــا ج ــم،  رنگ ه ــده در ه ــا تنی ــت، نوره ــش نیس ــم ایام روزگار را غ
نقش هــای پرپیچ وخــم، در سایه ســار چنارهــای آبدیــده، در زالل چشــمه  ها، 
نهــان در خــاک گــرم و شــیرین، گوهــری اســت ســخت تر از ســنگ، درخشــان تر 

از آبگینــه، ســفالینه ای برجای مانــده از تاریــخ...«

از مقابــل مغازه هــای راســته ی بــازار کــه گذشــتند، نم نــِم بــاران شــروع 
ــال  ــس را دنب ــاک خی ــوی خ ــاخ وبرگ ها و ب ــه الی ش ــد الب ــاد می پیچی ــد. ب ش
ــود  ــرده ب ــد ک ــش را کن ــر روز، قدم های ــادت ه ــه ع ــر، ب ــاند. پس ــودش می کش خ
ــش  ــم نق ــان پیچ وخ ــگار می ــجد. ان ــردِر مس ــی کاری های س ــای کاش ــرای تماش ب
ــه  ــد ب ــار او را فرامی خوان ــر ب ــه ه ــود ک ــته ب ــا، رازی نشس ــلیمی   ها و ختایی ه اس
تماشــا. دنبــال بهانــه ای بــود بــرای هم کالمــی بــا پــدر. آفتــاب کم رمــِق دم غــروب 
جــان نداشــت کــه نقــِش ســایه ی پــدر و پســر را بینــدازد بــر زمیــن، نقــش مانــدگار 
دســتان کوچــک پســری کــه گذاشــته شــده بــود بــر پشــت پــدرش. پســر رو کــرده 
بــود به طــرف مأذنــه ی چوبــی بــام مســجد کــه زیــر انبــوه برگ هــای چنــار پنهــان 
شــده بــود، پــدر امــا بــر آب اســتخِر کنــار مســجد تصویــر پســری را می دیــد کــه 
ــه  ــری ک ــد، پس ــر می ش ــید و بزرگ ت ــد می کش ــره وار روی آب ق ــای دای در موج ه
ــرد باالبلنــدی،  ــرار هــر م ــول و ق ــرارش، بیشــتر از ق ــول و ق ــار ق ــه اعتب می شــد ب
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دلگــرم  بــود.
مدتــی می شــد کــه پســر فهمیــده بــود کارهــا خــوب پیــش نمــی رود. 
صبح هایــی را کــه بــا نــوای چرخیــدن چــرخ ســفالگری شــروع می شــد دیــده بــود 
و تــالش پیوســته ی پــدرش را کــه هــر بــار هنــری تــازه می آفریــد، امــا چنان کــه 
ــه ثمــر نمی نشســت. کســالت او را حــس می کــرد و درد زخــم معــده اش را  بایــد ب
کــه از همیشــه رنجورتــرش کــرده بــود. دلــش نیامــده بــود صبــر کنــد تــا برســند، 
ــه نشــان  ــه ب ــا دســتی ک ــا ب ــود ت ــه ایســتاده ب ــا خان ــه ی راِه کارگاه ت ــان میان هم
ــد.  ــز راحــت کن ــت همه چی ــش را باب ــذارد، خیال ــدرش می گ ــر پشــت پ ــت ب حمای

ــول!« ــوِل ق ــم، ق ــه می ده ــن کار شــما را ادام ــود: »م ــه ب ــه گفت محکــم و مردان
ــا و  ــه ی درده ــر هم ــد ب ــده باش ــی ش ــد کالم مرهم ــن چن ــه همی ــگار ک ان
ــود  ــده ب ــازه دوی ــی ت ــود و جان ــازوی پســرش داده ب ــه ب ــازو ب ــدر. ب کســالت های پ
در تنــش. گام هایــش بلندتــر شــده بــود و چهــره اش گشــوده تر. یقیــن داشــت کــه 
ــه  روزهایــی روشــن پیــش رویشــان اســت، روزهایــی کــه پســر پشــت می دهــد ب
ــتن  ــا برداش ــدر ب ــد. پ ــر بچرخ ــان تندت ــرخ کارگاه سفالگری ش ــا چ ــدر ت ــت پ پش
ــش ســرازیر می شــد،  ــر صورت ــه ب ــی ک ــای شــفاف باران ــر قطره ه ــش، زی ــر قدم ه
ــد  ــزی را می دی ــرد. روزی پایی ــرور می ک ــود م ــده ب ــر گذران ــه از س ــی را ک روزهای

ــود. ــا روشــن شــده ب ــه روی دنی ــار ب ــن ب ــرای اولی ــه چشــم های پســرش ب ک
 

نطنز، کوچه ی بین مسجد و حمام کوچه فاره، سال ۱۳۲۶ش.
بیســت ونهم آبــان ســال 1۳۲۶ مصــادف شــده بــود بــا روز نهــم محــرم. 
ــد در حســینیه ی  ــزاداری کــه جمــع شــده بودن ــود. دســته های ع ــک ظهــر ب نزدی
محله شــان.  مســجدهای  به طــرف  برمی گشــتند  یکی یکــی  شــهر،  مرکــزی 
دســته ی ســینه زن های مســجد کوچــه فــاره هــم بعــد از رســیدن بــه محله شــان، 
ــار  ــرد چن ــد گ ــه زده بودن ــجد و حلق ــار مس ــد کن ــته بودن ــا را گذاش علم وُکَتل ه
تنومنــد وســط حیــاط. دم گرفتــه بودنــد و ســینه می زدنــد. نــوای »عبــاس 
علمــدار« طنیــن انداختــه بــود تــوی تمامــی محلــه. همــه ی اهــل محــل در مســجد 

ــا... ــد ام جمــع بودن
ــود، راه  ــک مســجد ب ــه نزدی ــه اش، ک ــزرگ خان ــاط ب ــی قصاعــی« دور حی »عل
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می رفــت و بــا نــوای نوحــه ســینه مــی زد. چشــم انتظار تولــد اولیــن فرزنــدش بــود، 
گوش به زنــگ شــنیدن صــدای گریــه ی کودکــی کــه بپیچــد در طنیــن اذان ظهــر 
و نــوای عــزاداران. از دلــش گذشــته بــود کــه اگــر فرزنــدش پســر باشــد، اســمش 

را بگــذارد: »عبــاِس علــی«.
*** 

بعــد از چنــد جلســه مصاحبــه ی تلفنــی، اولیــن مالقــات حضــوری بــا مهنــدس 
ــه  ــاعت س ــد، در س ــر ش ــر میس ــاه مه ــر م ــای آخ ــی« در روزه ــعلی قصاع »عباس

عصــر.
زودتــر از موعــد رســیده بــودم بــه شــرکت چینــی زریــن ایــران در ســاختمان 
ــت  ــه، فرص ــروع مصاحب ــا ش ــود ت ــده ب ــی مان ــک. زمان ــان ون ــماره ی ۲۵ خیاب ش
غنیمتــی بــود بــرای تماشــای محصــوالت چینــی زریــن کــه بــا چیدمانــی خــاص و 
ــود. از همــان طبقــه ی  ــه، ویترین هــای شیشــه ای کنــار هــم را آراســته ب هنرمندان
ــا طبقــه ی ســوم رفتــم. از تماشــای هــر ویترینــی کــه  همکــف شــروع کــردم و ت
فــارغ می شــدم و بــه ســراغ ویتریــن بعــدی می رفتــم، مهــارت و هنــر صاحــب اثــر 

می کــرد. غافل گیرتــرم 
ــچ  ــی و بی هی ــی، به تنهای ــای چین ــبک ظرف ه ــی و س ــگ، گل آرای ــوع رن تن
ــز  ــه و موفقیت آمی ــالش هنرمندان ــال ت ــالیان س ــای س ــی، گوی ــرف و توضیح ح
مهنــدس قصاعــی بــود، تــالِش لبریــز از عشــِق مــردی کــه خصلــت صبــوری مــردم 
کویــر و صالبــت اهــل کوهســتان را توأمــان داراســت. گفت وگویمــان بعــد از 
آشــنایی مختصــر بــا مهنــدس »ســارا قصاعــی« و یکــی دو ســفارش کوتــاه تلفنــِی 

مهنــدس عباســعلی قصاعــی شــروع شــد.
*** 

ــا ل هایی  ــود. در س ــم ب ــره وری ک ــنتی به ــازی س ــفالگری و سرامیک  س »در س
کــه پــدرم مجبــور بــود محصــول و شــیوه ی تولیــد را تغییــر بدهــد، فشــار زیــادی را 
ــدم کــه چقــدر تــالش می کنــد و چقــدر غصــه می خــورد  تحمــل می کــرد. می دی
کــه چــرا زحمت هایــش آن طــور کــه بایــد بــه نتیجــه نمی رســد. دلــم می خواســت 
قــوت قلــب پــدرم باشــم، به همیــن دلیــل ده ســاله کــه بــودم، یــک روز در مســیر 

بازگشــت از کارگاه بــه خانــه بــه پــدرم قــول دادم کــه راهــش را ادامــه بدهــم.«
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*** 
فاصلــه ی خانــه ی پــدری تــا کارگاه بیســت دقیقــه بــود کــه پــدر و پســر هــر 
ــار  ــک کن ــای باری ــذر از کوچه ه ــد از گ ــد. بع ــاده می رفتن ــیر را پی ــح  آن مس صب
ــازار. کارگاهشــان آن طــرف  ــازار و بعــد پشــت ب ــه راســته ی ب ــازار، می رســیدند ب ب
کاروان ســرا بــود، نزدیــک مســجد جامــع نطنــز. کارگاهــی بــا مســاحت حــدود ســه 
هــزار مترمربــع، بــه یــادگار مانــده از اجــداد مهنــدس قصاعــی کــه از پیش گامــان 
ــر ســردِر  ــز، ب ــاغ شــهر نطن ــد. در جــای جــای ب ــز بودن ســاخت ســفالینه در نطن
مســجد جامــع و چنــد مســجد و حمــام و مدرســه ی قدیمــی، هنــر کاشی ســازی 
ــا  ــل غالمرض ــورد. »عم ــم می خ ــه چش ــاع، ب ــا قص ــتاد غالمرض ــش، اس پدربزرگ
ــده  ــی ها دی ــن کاش ــه ی ای ــه در گوش ــود ک ــد ب ــتاد هنرمن ــای اس ــاع« امض قص

می شــد.
ــود  ــت؟ می ش ــدادی شماس ــه ی اج ــه از پیش ــم برگرفت ــما ه ــی ش ــام فامیل ـ ن

ــد؟ ــدری بگویی ــه ی پ کمــی از حرف
ــد  ــع می گفتن ــفالی قص ــزرگ س ــروف ب ــفالینه ها و ظ ــه س ــا ب ــه، عرب ه »بل
ــرد  ــدرم ف ــت. پ ــاز، اس ــای کاسه س ــه معن ــع، ب ــه ی قص ــه ی مبالغ ــاع صیغ و قص
صائب نظــری بــود، فــردی بســیار معقــول و منطقــی. درعین حــال ذوق و قریحــه ی 
ــیای  ــروف و اش ــود. ظ ــری ب ــِف هن ــای ظری ــق کاره ــت، عاش ــم داش ــری ه هن
ــای  ــه نعلبکی ه ــه ب ــتکانی هایی ک ــی و زیراس ــاخت، نعلبک ــی می س ــی زیبای تزیین
ــه  ــد ب ــروع کردن ــروف ش ــن  ظ ــد از ای ــد. بع ــادر می ش ــود و ص ــروف ب ــزی مع نطن
مجسمه ســازی، مجســمه های ظریــف و زیبایــی هــم می ســاختند. مشــتری 
ــا  ــمه  ها را از م ــد. مجس ــران بودن ــی ته ــار کلیم ــمه ها، تج ــن مجس ــرص ای پروپاق

ــد. ــکا می بردن ــه امری ــروش ب ــرای ف ــد و ب می خریدن
ــک  ــد، در ی ــران وارد نمی ش ــه ای ــره’ ب ــه ‘مق ــی دوم ک ــگ جهان ــد از جن »بع
ــی  ــد، چــون چین ــرار می آی ــره از محــل ق ــد. مق ــم می کردن ــازی ه دوره ای مقره س
ــرای  عایــق بســیار مناســبی اســت، اشــیای کوچــک چینــی ای می ســاختند کــه ب
ــره به صــورت  ــه مق ــن از آن اســتفاده می شــد. البت ــرق و تلف نگــه داشــتن ســیم ب
ــد.  ــه زار بودن ــان الل محــدودی تولیــد می شــد و مشــتری اش هــم، مغازه هــای خیاب
در دوره ی دکتــر امینــی کــه واردات مقــره آزاد شــد، مقره ســازی در کارگاه پــدرم 
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ــال 1۳۳۵  ــتند. از س ــدی داش ــای جدی ــه ایده ه ــدرم همیش ــا پ ــد، ام ــف ش متوق
ــپه  ــان س ــگاه هایی در خیاب ــتی. فروش ــی بهداش ــد کاش ــه تولی ــد ب ــروع کردن ش
ــول کارگاه  ــتری محص ــا مش ــد، آن ه ــی می کردن ــه کار کاشی فروش ــود ک ــران ب ته
ــد  ــه تولی ــی ک ــد. از زمان ــفارش می دادن ــا کاشــی بهداشــتی س ــه م ــد و ب ــا بودن م
ــش  ــا محصول ــی ایران ــد و کاش ــروع ش ــدرن ش ــه ای و م ــورت کارخان ــی به ص کاش
را بــه بــازار عرضــه کــرد، ســاخت ایــن محصــول هــم در کارگاه مــا متوقــف شــد.

ــیار  ــوالت بس ــالق. او محص ــر و خ ــود و مبتک ــوت ب ــه پیش کس ــدرم همیش »پ
زیبــا و متنوعــی در حــوزه ی کاری خــودش تولیــد می کــرد، امــا واقعیــت ایــن بــود 
ــا شــش  ــاد داشــتیم. پنــج ی ــود و رقیــب هــم زی کــه محیــط شــهر مــا کوچــک ب
ــرد،  ــذاری می ک ــات کار را پایه گ ــدرم مقدم ــود. پ ــز ب ــوی نطن ــفالگری ت کارگاه س
مثــاًل مرحلــه ی ســاخت و قالب ســازی مجســمه ها را انجــام مــی داد، امــا تــا 
می خواســت کار را توســعه بدهــد، بخشــی از بــازار فــروش را رقیب هــا، کــه عمدتــاً 

ــد. ــد، تصاحــب می کردن ــه رو ایشــان بودن ــم دنبال ه
پدربزرگــم  و  پــدر  مرحــوم  مانــدگار  و  هنرمندانــه  بســیار  کارهــای  »از 
ــد و  ــی کاری گنب ــت و کاش ــز اس ــه در نطن ــک مدرس ــرَدر ی ــی کاری های س کاش

آقاعلی عبــاس.« امامــزاده  ســردر 
ــراوان اســت. ظــروف  در کوهســتان های اطــراف نطنــز، معدن هــای ســیلیس ف
قدیمــی موجــود نشــان می دهــد کــه محصــوالت نطنــز جــزو ســفالینه های مرغــوب 
بــوده اســت. در شــهرهای دیگــر ایــران هــم ظــروف ســفالی تولیــد می شــده، امــا 
تولیــد آن ظــروف بــر پایــه ی خــاک رس بــوده اســت. ظــروف ســفالی ســیلیس پایــه 
مختــص نطنــز اســت کــه از قدیــم هــم پرطــرف دار بــوده و بــا کاروان هــای شــتر بــه 
ــه کشــورهای همســایه مثــل عــراق فرســتاده  شــهرهای مختلــف ایــران و حتــی ب

ــت. ــده اس می ش

نطنز، دبستان سپهر، سال ۱۳۳۲ش.
آســمان فیــروزه ای نطنــز زیــر نــور صبحگاهــی خورشــید می درخشــید. 
لبریــز شــده  نارنجــِی چنــار  و  بــا برگ هــای زرد  کوچه باغ هــای فرش شــده 
ــوا و  ــوی ه ــد ت ــاب می دادن ــان را ت ــه کیف هایش ــی ک ــروصدای بچه های ــود از س ب
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ــاه  ــد از آمــدن م ــزرِگ دبســتان ســپهر. خوش حــال بودن ــد به طــرف در ب می دویدن
ــاره ی  ــاره ی مدرســه. ذوقشــان به دلیــل از ســر گرفتــن دوب ــاز شــدن دوب مهــر و ب
بــازی »گــوی« و »چــوب و الچ« بــود وســط حیــاط بــزرگ مدرســه، امــا عباســعلی 
ــن.  ــه رفت ــی نداشــت ب ــاه برمی داشــت. میــل و رغبت ــش را کوت هفت ســاله قدم های
ــه  ــا را تنبی ــه بچه ه ــوی مدرس ــه ت ــود ک ــنیده ب ــرش ش ــت های بزرگ ت از دوس
ــف  ــه ص ــاط مدرس ــط حی ــا وس ــم، بچه ه ــای ناظ ــوت آق ــدای س ــا ص ــد. ب می کنن
کشــیدند تــا کم کــم آمــاده شــوند بــرای رفتــن بــه کالس هایشــان. روز اول، بــرای 

ــود. ــد، روز ســختی ب ــنا نبودن ــه آش ــا درس و مدرس ــی ب ــه خیل ــا ک کالس اولی ه
ــم،  ــی می کردی ــاره زندگ ــه ف ــه ی کوچ ــوز در محل ــودم، هن ــه ب »کالس اول ک
همــان منزلــی کــه در آن متولــد شــده بــودم. محلــه  ای قدیمــی بــود کــه مســجد و 
قنــات و حمامــش را قرن هــا پیــش آباواجــدادم ســاخته بودنــد. نطنز شــهر چنارهای 
ــر روز در  ــم ه ــه می رفت ــه ک ــا مدرس ــت. آن روزه ــی اس ــای قدیم ــی و بناه دیدن
ــی های  ــد و کاش ــای تنومن ــای چناره ــرف تماش ــی را ص ــدم، زمان ــیر رفت وآم مس
ــاره و  ــی من ــاً زیبای ــه انصاف ــردم ک ــی می ک ــجد چهارایوان ــرَدر مس ــگار س پرنقش ون

ــت. ــر اس ــدش کم نظی گنب
ــه مدرســه  ــودم ب ــه، بی میــل ب ــرس از تنبی ــت ت ــا اینکــه روزهــای اول به عل »ب
رفتــن، امــا درس هــا را خــوب یــاد می گرفتــم و خیلــی زود هــم پیشــرفت کــردم. 
االن کــه بــه آن روزهــا فکــر می کنــم، درســت یــادم نمی آیــد کــه چطــور خوانــدن 
ــده ام  ــد ش ــه بل ــدم ک ــدم و دی ــودم آم ــه خ ــه ب ــم. یک دفع ــاد گرفت ــتن را ی و نوش
ــدش  ــال بع ــم. س ــم بخوان ــودم را ه ــر از کالس خ ــد کالس باالت ــای چن کتاب ه
ــه  ــی ب ــودم، ول ــودم. کالس دومــی ب ــه درس و مدرســه عالقه منــد شــده ب ــی ب خیل
ــه  ــتان ک ــر دبس ــال آخ ــم. س ــه می گفت ــم دیکت ــارم و پنج ــای کالس چه بچه ه
بــودم، اسباب کشــی کردیــم بــه منــزل جدیــدی کــه پــدرم کنــار محلــه ی خواجــه 
ســاخته بــود و بــه دبســتان ســپهر نزدیک تــر شــدیم. آقــای ســپهر رئیــس فرهنــگ 
شــهرمان بــود کــه دبســتان و دبیرســتان ســپهر را در نطنــز ســاخته بــود. انســان 
بســیار شــریفی بــود و مــن تــا کالس هشــتمم را در دو مدرســه ی ســپهر  خوانــدم.«

*** 
ــا تهــران و اصفهــان ارتبــاط داشــت  »پــدرم به واســطه ی کســب وکارش زیــاد ب
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ــالت  ــه تحصی ــود اینک ــا وج ــود. ب ــد ب ــران در رفت وآم ــز و ته ــن نطن ــب بی و مرت
ــش  ــل فرزندان ــه تحصی ــت و ب ــق داش ــی عمی ــا بینش ــود، ام ــی ب ــودش قدیم خ
حســاس بــود. می خواســت امکاناتــی فراهــم کنــد کــه مــن در دبیرســتانی خــوب 

ــم.« ــه بده ــران درســم را ادام در ته
ــه  ــا ب ــق و مشــورت انجــام شــد ی ــا تحقی ــرای شــما ب ـ انتخــاب دبیرســتان ب

ــود؟ ــه ی کســی ب توصی
ــود و از  ــر حســن ســعیدی، پزشــک ب ــام دکت ــه ن ــا مســتأجری داشــتیم ب »م
ــر  ــن بزرگ ت ــک ســال از م ــه ی ــز. برادرخانمــی داشــت ک ــود نطن ــده ب کاشــان آم
ــِی  ــات تحصیل ــرز و از امکان ــد شــبانه روزی دبیرســتان الب ــود، او را فرســتاده بودن ب
ــدرم  ــم پ ــعیدی در تصمی ــر س ــه ی دکت ــتند. توصی ــت داش ــی رضای ــا خیل آنج

بی تأثیــر نبــود.«
ــر  ــهری دیگ ــل در ش ــی و تحصی ــه ی زندگ ــاله، تجرب ــری چهارده س ــرای پس ب
خیلــی جالــب و هیجان انگیــز بــود، زندگــی در مدرســه ی شــبانه روزی بــا قواعــد و 

مقــررات خــاص خــودش.
ــخصی و  ــایل ش ــه ی وس ــرای تهی ــتم ب ــد دس ــی داده بودن ــت بلندباالی »فهرس
لــوازم ضــروری بــرای زندگــی در شــبانه  روزی. بایــد بــرای مدرســه عکــس پرســنلی 
هــم می بــردم و بــرای گرفتــن عکــس پرســنلی، عکاســی مناســبی در نطنــز نبــود. 
بــا کامیــون رفتــم اصفهــان. پــدرم هــم آن زمــان بــرای یــک کار فنــی رفتــه بــود 
ــم  ــم عکــس گرفتی ــا هــم رفتی ــم ســراغش. ب ــان. می دانســتم کجاســت. رفت اصفه
ــن  ــه م ــه ک ــن فاصل ــود. در ای ــده ب ــام نش ــتان تم ــوز تابس ــز. هن ــتیم نطن و برگش
ــر  ــودم، دکت ــه شــبانه روزی ب ــن ب ــرای رفت ــات کار ب مشــغول فراهــم کــردن مقدم
ســعیدی و خانــواده اش هــم از منــزل مــا اسباب کشــی کردنــد و رفتنــد تهــران. مــن 
هــم وقتــی رســیدم تهــران، چنــد روزی رفتــم منزلشــان و ایشــان بــرای کار ثبت نــام 

بــه مــن خیلــی کمــک کردنــد.«
ــوز  ــر دانش آم ــزار نف ــار ه ــدود چه ــرز ح ــتان الب ــم، دبیرس ــان ه ــان زم هم
ــش  ــر دبیرهای ــی. اکث ــوزش عال ــطح آم ــژه و س ــی وی ــات آموزش ــا امکان ــت، ب داش
مؤلــف کتاب هــای درســی بودنــد. آزمایشــگاه های مجهــز، زمیــن فوتبــال مناســب، 
ــه  ــی ک ــی دانش آموزان ــرای زندگ ــب ب ــرایط مناس ــی و ش ــات تفریحی ورزش امکان
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شــبانه روزی بودنــد، بخشــی از ویژگی هــای دبیرســتان البــرز بــود کــه ریاســتش را 
ــر عهــده داشــت. دکتــر »محمدعلــی مجتهــدی« ب

»کیفیــت آمــوزش در نطنــز، همپــای آمــوزِش تهــران نبــود، آن چنان کــه بایــد 
ــه  ــدم ک ــازه فهمی ــران، ت ــدم ته ــی آم ــد. وقت ــدی نمی گرفتن ــاید درس را ج و ش
ــی ســخت گذشــت.  ــن خیل ــه م ــب هســتم. ســه ماهه ی اول ب ــه عق ــدر از قافل چق
ــه درس  ــردم. بی وقف ــران ک ــوم جب ــث دوم و س ــا ثل ــم، ام ــی نگرفت ــرات خوب نم
می خوانــدم و نتیجــه ی خیلــی خوبــی هــم گرفتــم. ســه ماهه ی دوم از دروس 

ــا بیســت گرفتــم. اصلــی شــش ت
»دبســتان کــه بــودم درســم خــوب بــود، امــا عــادت نداشــتم کــه دائــم درس 
ــر  ــودم. اکث ــی درس خــوان شــده ب ــم، خیل ــه رفت ــرز ک ــه دبیرســتان الب ــم. ب بخوان
ــوان  ــتم. درس خ ــَدری داش ــای ق ــد و رقب ــا بودن ــران آنج ــه ی ای ــوزان نخب دانش آم
شــدنم در دبیرســتان هــم تحــت تأثیــر محیــط بــود و هــم به دلیــل نــوع تدریــس 
ــن،  ــد از م ــال بع ــک س ــد. ی ــق درس می دادن ــی دقی ــه خیل ــرز ک ــتادان الب اس
ــد. همــه رشــته ی  ــه البــرز آمدن ــرادر دیگــرم هــم ب پســرعمویم و بعــد از او ســه ب
ریاضــی می خواندیــم. دبیرهــا بــه شــوخی می گفتنــد: ‘قصاعــی بعــدی ِکــی 

می آیــد؟’
»دبیرســتان البــرز بــرای مــن فرصــت غنیمتــی بــود. قســمت عمــده ی دانــش 
بــه معنــای دانســتنی ها ارمغانــی اســت کــه از آنجــا دارم و البتــه خــود البــرز هــم 

ــود.« ــی از خاطــرات خــوب و فراموش نشــدنی ب دنیای

تهران، مؤسسه ی زبان گوته، سال ۱۳۴۵ش.
ــور  ــده ای کنک ــد. ع ــدا می ش ــا ج ــک از البرزی ه ــیر هری ــم مس ــد از دیپل بع
ــل  ــرای تحصی ــده ای هــم ب ــی می شــدند. ع ــد و جــذب دانشــگاه های داخل می دادن
ــجو،  ــزام دانش ــازمان  اع ــد. س ــدام می کردن ــور اق ــارج از کش ــگاه های خ در دانش
ــرد  ــزار می ک ــا برگ ــرای دیپلمه ه ــی ب ــود، آزمون ــته ب ــوم وابس ــه وزارت عل ــه ب ک
کــه موفقیــت در ایــن آزمــون به منزلــه ی فراهــم شــدن امــکان تحصیــل در 

ــود. ــی ب ــگاه های خارج دانش
»در ســال 1۳4۵ از دبیرســتان البــرز دیپلــم ریاضــی گرفتــم. تصمیــم داشــتم 
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کــه تحصیالتــم را خــارج از ایــران ادامــه بدهــم. فــردی آلمانــی بــه نــام هاینریــش 
اُِورات بــود کــه در تهــران زندگــی می کــرد. بــرای تأمیــن و تــدارک وســایل کارگاه 
ــه  ــن عالق ــنید م ــه ش ــی ک ــناختیمش. وقت ــتیم و می ش ــاط داش ــا او ارتب ــدری ب پ
ــط  ــم مرتب ــگاهی ام را ه ــالت دانش ــل دارم تحصی ــدرم و تمای ــه ی پ ــه حرف دارم ب
ــه داری و  ــن کار عالق ــه ای ــه ب ــاال ک ــت: ‘ح ــم، گف ــه بده ــته ادام ــن رش ــا همی ب
قــرار اســت ســمت ســفال و ســرامیک بــروی و ایــن رشــته را ادامــه بدهــی، مــن 
ــن  ــه م ــرگ را ب ــد دانشــگاه نورنب ــوط.’ و بع ــه دانشــگاه مرب ــم ب ــی ات می کن معرف

معرفــی کــرد.
»قبــل از ســفر بــه آلمــان، در مؤسســه ی زبــان گوتــه ثبت نــام کــردم و 
ــرفت  ــرای پیش ــی. ب ــان آلمان ــدن زب ــه خوان ــردم ب ــروع ک ــرده ش ــورت فش به ص
ســریع تر هــم، معلــم خصوصــی گرفتــم. پایــه ی زبــان آلمانــی را اینجــا یــاد گرفتــم 
ــد.« ــوب ش ــم خ ــی زود زبان ــرم، خیل ــاد می گی ــان ی ــون زود زب ــبختانه چ و خوش

*** 
ــی را  ــان آلمان ــودم و زب ــده ب ــه اول ش ــان گوت ــه ی زب ــه در مؤسس ــا اینک »ب
ــا چیــزی متوجــه  ــا وقتــی رســیدیم باواری ــودم، ام ــاد گرفتــه ب ــه نحــو احســن ی ب
ــا لهجــه  ای  ــی ب ــی آلمان ــود، ول ــی ب ــا آلمان ــان اســتان باواری نمی شــدم. اســاس زب
خــاص. محلــه ای کــه مــا در آن بودیــم، لهجــه ی خاص تــری داشــت، عیــن تفــاوت 
زبــان فارســی ای کــه مــا از صداوســیما می شــنویم بــا فارســی ای کــه در شــهرهای 
ــای  ــی در جاه ــان آلمان ــم زب ــان ه ــد. در آلم ــت می کنن ــه صحب ــا لهج ــف ب مختل
ــا از  ــا لهجــه ی اســتان باواری ــا لهجه هــای متفــاوت صحبــت می شــد، ام ــف ب مختل

ــود.« ــر ب ــه غلیظ ت هم
 

نزدیــک بیســت ســال از جنــگ جهانــی دوم می گذشــت، امــا همــه ی 
تصویرهایــی کــه از آلمــان در ذهــن پســر جــوان ایرانــی نقــش بســته بــود، تصویــر 
ــته از  ــربازان خس ــره ی س ــد و چه ــد می ش ــا بلن ــه دود از آن ه ــود ک ــی ب قطارهای
ــا  ــود ب ــوه کــه زیبایی شــان همــراه ب ــی انب ــاور و جنگل های جنــگ، دشــت های پهن
ــی کــه آمیختــه  نوعــی حــس وحشــت و ناامنــی! آلمــان را بیشــتر از ایــن تصورات
ــود،  ــی اش ب ــفر خارج ــن س ــناخت. اولی ــی نمی ش ــاران هوای ــگ و بمب ــا جن ــود ب ب
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ــم  ــین، ه ــرعمویش، حس ــت و پس ــا نیس ــه تنه ــود ک ــن ب ــی اش ای ــا دل خوش ام
ــت. ــده اس ــفرش ش هم س

ــرای بدرقــه ی پســرهای  ــد ب ــاد آمــده بودن ــا فــرودگاه مهرآب پــدر و عمویــش ت
جوانشــان. آن زمــان هواپیمایــی ملــی ایــران یکــی از بهتریــن ناوگان هــای 
ــرها  ــرد. پس ــری می ک ــی براب ــی آلمان ــای هوای ــا ناوگان ه ــود و ب ــا ب ــی دنی هوای
ــود و  ــوی دستشــان ب ــرواز ت ــای پ ــد، کارت ه ــل داده بودن چمدان هایشــان را تحوی

ــرواز. ــار پ ــه انتظ ــد ب نشســته بودن
ــار بــود کــه  ــا هواپیمــای بوئینــگ ۷0۷ بــود. اولیــن ب »پــرواز مــا بــه آلمــان ب
ــد  ــریع بلن ــان س ــا آن چن ــود. هواپیم ــی ب ــاس جالب ــدم. احس ــت می ش ــوار ج س
ــه آدم میخکــوب  ــت ک ــه خــط عمــود اوج می گرف ــک ب ــا شــیبی نزدی می شــد و ب

ــبید.« ــی می چس ــه صندل ــتش ب ــش و پش ــر جای ــد س می ش

باواریا، پانسیون دانشجویی، سال ۱۹۶۷م.
اولیــن تجربــه ی زندگــی در کشــوری غریبــه آســان نیســت، وقتــی کــه تــالش 
ــا لهجــه ی غلیــظ بومــی ادا می شــود، به زحمــت  ــی کــه ب می کنــی از میــان کلمات
ــم  ــی ه ــد به تنهای ــه بای ــی ک ــاط، روزهای ــرای ارتب ــی ب ــدا کن ــنا پی ــی آش کالم
ــوری اســت در  زندگــی ات را اداره کنــی هــم درس بخوانــی. تنهــا روشــنی دلــت ن
دوردســِت افــق آرزوهــا کــه گرچــه دور اســت و کم ســو، امــا ایمــان داری بــه اینکــه 
در پایــان راه، گرمــی و روشــنی اش همــه ی ســردی و تاریکــی مســیر را در خــودش 

ذوب می کنــد.
ــت و  ــردی راح ــی مج ــک زندگ ــه ی ی ــات اولی ــجویی امکان ــیون دانش ـ پانس
ــا  ــم ب ــری ه ــی دیگ ــجوهای ایران ــود؟ دانش ــرده ب ــم ک ــان فراه ــه را برایت بی دغدغ

ــد؟ ــما بودن ش
»پانســیون مــا یــک ســاختمان دانشــجویی دولتــی بــود کــه اجــاره ی مختصــری 
داشــت. فقــط نظافــت جــزو خدمــات اتــاق بــود، غــذا و خدمــات دیگــری نداشــتیم. 
ــه ی  ــواد اولی ــود و م ــک محــل اقامتمــان ب ــه نزدی ــم ســوپری ک ــان می رفتی خودم
ــه  ــوزاده ام حســین، ک ــا عم ــم. ســال اول ب ــم و آشــپزی می کردی الزم را می خریدی
در شــبانه روزی البــرز ســال های زیــادی را بــا هــم گذرانــده بودیــم، هم اتــاق بــودم.
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»کاًل تعــداد دانشــجوهای خارجــی زیــاد نبــود. چنــد تــا دانشــجوی اســپانیایی 
ــود، امــا بیشــتِر  ــی هــم ب ــی. دانشــجوی ایران ــا هــم یونان ــد و چنــد ت و تــرک بودن

ــاجی.« ــته ی نس ــراغ رش ــد س ــد، می رفتن ــران می آمدن ــه از ای ــی ک بچه های
ـ با هیچ یک از هم رشته ای های ایرانی تان همکار نشدید؟

ــه اش  ــت نظام وظیف ــران، خدم ــت ای ــل برگش ــان تحصی ــد از پای ــین بع »حس
ــری  ــع دکت ــا مقط ــن ت ــگاه برلی ــان. در دانش ــت آلم ــدد برگش ــام داد و مج را انج
ــت  ــم و صنع ــتاد دانشــگاه عل ــران، اس ــه ای ــد از بازگشــت ب ــل داد و بع ادامه تحصی
شــد. رشــته ی ســرامیک تدریــس می کــرد و االن مدتــی اســت کــه بازنشســته شــده 
اســت. دانشــجوی دیگــری هــم کــه ایرانــی بــود و هــم دوره ی مــا، در همــان زمــان 
ــازار کار شــد و تحصیلــش را نیمــه کاره رهــا کــرد. بعــد هــم  دانشــجویی جــذب ب

ــد.« ــان ش ــم آلم ــرد و مقی ــا ازدواج ک همان ج
*** 

دانشــگاه نورنبــرگ را »فردریــش الکســاندر ارالنگــن« در نوامبــر 1۷4۳ بــا شــعار 
»پیشــرفت از طریــق ارتباطــات« پایه گــذاری کــرد. دومیــن دانشــگاه دولتــی ایالــت 
»بایــرن« در شــهر »ارالنگــن« آلمــان کــه از مراکــز مهــم تحقیقاتــی آکادمیــک ایــن 
کشــور محســوب می شــود. نورنبــرگ جــزو دانشــگاه های تحقیق محــور اســت کــه 
ــرای دانشــجویان  ــی ب ــری نظــری و عمل ــا هــدف فراگی ــی را ب فرصت هــای تحصیل
ــده  ــا ش ــرگ بن ــگاه در نورنب ــن دانش ــس ای ــم پردی ــش اعظ ــد. بخ ــم می کن فراه
اســت. اســتقرار شــرکت های صنعتــی بین المللــی در نورنبــرگ و حومــه ی آن 

عامــل جــذب دانشــجویان و مهاجــران بســیاری بــه ایــن منطقــه اســت.
شــهر تاریخــی نورنبــرگ در جنــوب کشــور آلمــان در ایالــت بایــرن )باواریــا( و 
ــا فنــاوری پیشــرفته و اقتصــادی پویــا کــه  در همســایگی مونیــخ اســت، شــهری ب
در ســاختار اقتصــادی آن 1۶0000 شــرکت فعالیــت دارنــد کــه گرداننــده ی صنایــع 
ــداس و  ــزرگ آدی ــر هســتند. دو شــرکت ب ــات برت ــده ی خدم ــون و ارائه دهن گوناگ
اســتدلر در ایــن شــهر اســت. قدمــت و اعتبــار دانشــگاه نورنبــرگ به قــدری اســت 
کــه افــرادی بنــام و مشــهور همچــون »امانوئــل الســکر«، ریاضــی دان و شــطرنج باز 
ــدان و ریاضــی دان، و »ســرآرتور  ــم«، فیزیک ــی، »جــرج ســایمون اُه ــروف آلمان مع
ــگاه  ــن دانش ــیمی، در ای ــل ش ــزه ی نوب ــده ی جای ــت و برن ــاردن«، بیوشیمیس ه
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ــد. ــل کرده ان تحصی
*** 

ــن  ــود. ای ــرگ ب ــهر نورنب ــیه ی ش ــرامیک در حاش ــی س ــکده ی مهندس »دانش
ــل  ــال قب ــت س ــدود دویس ــیمی دان ح ــِر ش ــش بوتگ ــان فردری ــکده را یوه دانش
پایه گــذاری کــرده بــود. بعــد از ورود بــه دانشــگاه، دروس پایــه بــرای مــن خیلــی 
راحــت بــود. تدریــس دبیرهــای مدرســه ی البــرز جــوری بــود کــه در علــوم پایــه 
ــن  ــن دروس از م ــجوها در ای ــی از دانش ــی بعض ــی گاه ــم، حت ــوی بودی ــی ق خیل

کمــک می گرفتنــد.
کارخانه هــای  در  مــا  کارآموزی هــای  کم کــم  بعــد،  بــه  اول  تــرم  »از 
ماشین آالت ســازی و چینی ســازی شــروع شــد. مــن تــوی ایــن کارآموزی هــا 
ــی  ــودم، خیل ــه ب ــوزی ک ــم. کارآم ــاد می گرفت ــردی ی ــد و کارب ــی مفی نکته های
ــرم.  ــاد بگی ــد ی ــای جدی ــا چیزه ــیدم ت ــرک می کش ــف س ــای مختل ــه بخش ه ب
در آزمایشــگاه ســرامیک کلــی قطعــه ســاخته بــودم. از ســال دوم بــه بعــد، 
ــری  ــی کارگ ــع نوع ــد، در واق ــوب می ش ــم محس ــی کار ه ــا نوع ــای م کارآموزی  ه
ــتمزد  ــم دس ــارک ه ــج م ــاعت پن ــر س ــرای ه ــه ب ــود ک ــه ب ــی در کارخان صنعت

می گرفتیــم و البتــه کلــی هــم تجربــه کســب می کردیــم.
»یکــی از برنامه هــای جالبــی کــه دانشــگاه داشــت، ســفرهای کوتــاه و 
ــگاه های  ــه دانش ــتادان ب ــراه اس ــه هم ــود ک ــجویی ب ــک روزه ی دانش ــای ی اردوه
ــم.« ــاور می رفتی ــهرهای مج ــی و ش ــن تاریخ ــراف، اماک ــای اط ــر، کارخانه ه دیگ

*** 
ــه کار  ــغول ب ــدرم مش ــتم، در کارگاه پ ــان برمی گش ــه از آلم ــتان ها ک »تابس
ــا پیشــه ی خانوادگــی ای کــه داشــتیم همخــوان  می شــدم. رشــته ی درســی مــن ب
ــدم،  ــی می خوان ــرامیک صنعت ــی س ــتم مهندس ــه داش ــود ک ــب ب ــم جال ــود. برای ب
ــود.  ــن صنعــت ب ــا در ای ــِن دنی ــه بهتری ــی آلمــان ک ــع چین ــب صنای آن هــم در قل
ــم  ــه می توان ــی روم ک ــش م ــیری پی ــه در مس ــودم ک ــال ب ــم خوش ح ــی ه ازطرف
عــالوه بــر پایبنــدی بــر قــول و قــراری کــه بــا پــدرم داشــتم، بــه آرزوهــای خــودم 

هــم جامــه ی عمــل بپوشــانم.«
*** 
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ــا  ــور دنی ــرفته ترین کش ــی پیش ــرامیک و چین ــت س ــه ی صنع ــان در زمین آلم
بــوده و هنــوز هــم به لحــاظ کیفیــت برتریــن اســت. در خــود آلمــان هــم، 
ــاه  ــش از پنج ــت. بی ــور اس ــر کش ــت برت ــی صنع ــزو س ــازی ج ــع چینی س صنای
کارخانــه ی چینــی مــدرن در آلمــان وجــود دارد کــه از گذشــته تــا امــروز، بهتریــن 
و مرغوب تریــن چینــی را تولیــد می کننــد، امــا همان قــدر کــه نمی تــوان از 
ــش  ــود نق ــید، نمی ش ــم پوش ــان چش ــازی آلم ــت چینی س ــودن صنع ــرفته ب پیش

ــت. ــده گرف ــت نادی ــن موفقی ــیر ای ــم در مس ــری را ه ــم کیمیاگ عل

پروردگار عالم از کیمیاگری سفالینه ساخت
ــوار  ــر دی ــر ب ــش بوتگ ــان فردری ــش یوه ــا پی ــه قرن ه ــود ک ــه ای ب ــن جمل ای
ــه  ــود ک ــی ب ــر جوان ــر کیمیاگ ــرد. بوتگ ــک ک ــن« ح ــه ی »مایس ــیاه چال قلع س
ــدان«  ــردی از »ســنگ خردمن ــا َگ ــردم ب ــه ی م ــش چشــم هم می خواســت در پی
فلــزات را بــه طــال تبدیــل کنــد، امــا به دســت ســربازان دســتگیر شــد و در قلعــه ی 
»آگوســت دوم« حبــس شــد تــا فقــط بــرای پادشــاه کیمیاگــری کنــد، در قلعــه ای 
کــه بــه وســایل و امکانــات الزم بــرای کیمیاگــری مجهــز شــده بــود. ســال ها تــالش 
او بی نتیجــه مانــد تــا باالخــره روزی خبــر رســید کــه یــک کشــاورز در حــال شــخم 
زدن زمینــش بــه خاکــی ســفید رســیده کــه تــا آن روز کســی نمونــه اش را ندیــده 

اســت.
در آن روزگار، علــم تهیــه  و ســاخت ظــروف چینــی در انحصــار چینی هــا 
بــود و در طــول هــزاران ســال، نگذاشــته بودنــد کســی بــه آن دســت پیــدا کنــد. 
فقــط خودشــان چینــی  می ســاختند و قیمــت ظــروف چینــی صادراتی شــان 
بســیار گــران بــود، ولــی بوتگــر جــوان، بــا تــالش فــراوان و آزمایش هــای متفــاوت 
ــه  ــد. آگوســت ب ــدا کن ــم دســت پی ــن عل ــه ای ــفید، توانســت ب ــاِک س روی آن خ
نتیجــه ای متفــاوت بــا انتظــارش رســیده بــود، امــا بــاز هــم راضــی بــود. او دســتور 

ــی در شــهر مایســن بســازند. ــد چین ــرای تولی ــه ی عظیمــی ب داد کارخان
صنعــت چینــی هنــوز هــم در مایســن آلمــان فعــال اســت و آن هــا از 
ــه  ــتند. البت ــا هس ــِی دنی ــمه های چین ــرف و مجس ــروف ظ ــیار مع ــازنده های بس س
ــه تمــام اروپــا صــادر شــد. تولیــد چینــی در مایســن آغــاز شــد و بعــد، از آنجــا ب
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*** 
ــکان  ــت و ام ــود و فرص ــن ب ــرامیک بهتری ــی و س ــت چین ــان در صنع ـ آلم
تحصیــل در ایــن کشــور بــرای شــما فراهــم شــده بــود. اولیــن دســتاوردهای ایــن 

ــود؟ فرصــت چــه ب
ــی  ــت، حت ــان نیس ــر از آلم ــی بهت ــاظ صنعت ــوری به لح ــچ کش ــا هی »در اروپ
امریکایی هــا هــم نظمــی را کــه در کار آلمانی هــا وجــود دارد ندارنــد. اولیــن 
ــاط و وســواس  ــت، انضب ــرداری کــردم نظــم، دق ــزی کــه مــن در آلمــان الگوب چی
در کار بــود کــه ویژگــی بســیار مهمــی بــود و بعدهــا کــه خــودم وارد کار صنعتــی 

ــم. ــان هــم اجــرا کن ــن الگــو را در کار خودم شــدم، ســعی کــردم ای
»تحصیــل در نورنبــرگ بــه مــن کمــک کــرد تــا ایرادهــای روش هــای ســنتی را 
بشناســم و بــرای رفــع آن در کارگاه پــدری ام راهکارهایــی پیــدا کنــم. بــا خــواص 
مــواد اولیــه، کارایــی خطــوط تولیــد و تجربــه ی شــکل گیری صنایــع در آلمــان از 
نزدیــک آشــنا شــدم و جــدای از همــه ی این هــا، رفتــن بــه آلمــان باعــث شــد کــه 

ــا کســب وکار خانوادگــی ام پیونــدی عمیق تــر پیــدا کنــم. ب
»در دنیــا بیشــتر کســب وکارهای موفــْق خانوادگــی هســتند. البتــه همیشــه یک 
فــرد بــوده کــه آن واحــد را تأســیس کــرده و ســپس در مراحــل بعــد بــه شــرکت 
ــب وکارهای  ــم کس ــان ه ــت. در آلم ــده اس ــل ش ــام تبدی ــا ع ــاص ی ــهامی خ س
خانوادگــی ریشــه ای دیرینــه دارنــد. مثــاًل شــرکت بنــز کار خــود را بــه شــکل کامــاًل 
خانوادگــی شــروع کــرده اســت. شــرکت های خانوادگــی ویژگی هــای مثبتــی 
ــهامی بشــوند و  ــد، س ــدا کنن ــد گســترش پی ــت دارن ــه قابلی ــه اینک ــد، ازجمل دارن
ــاً بــه  در نهایــت بــه موفقیتــی چشــمگیر برســند. صنایــع خانوادگــی آلمــان عمدت
نــام مؤسســان آن هاســت و کمتــر شــرکتی اســت کــه اســم آن برگرفتــه از محــل 
شــرکت باشــد. البتــه در ایــران هــم هنرهــای دســتی از زمــان صفویــه و قاجاریــه 
یــا قبــل از آن آبگینه هــا و ســفالینه ها بــه همیــن صــورت بودنــد، امــا بــه صنعــت 
ــر  ــا در ه ــه آن ه ــت ک ــن اس ــا در همی ــا آلمانی ه ــا ب ــاوت م ــدند. تف ــل نش تبدی
رشــته ای کــه وارد می شــدند، آن را بــه صنعــت تبدیــل می کردنــد، امــا در ایــران، 
ــاس  ــی احس ــع داخل ــه صنای ــی ب ــاز چندان ــت نی ــِت نف ــود صنع ــل وج ــه به دلی ک

ــاد.« ــاق نمی افت ــن اتف ــد، ای نمی ش
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سفر زمینی به آلمان، اکتبر ۱۹۶۷م.
ــی  ــای گالب ــت. باغ ه ــی می رف ــه کوتاه ــز رو ب ــتان نطن ــد تابس ــای بلن روزه
ــود.  ــر از همیشــه شــده ب ــروب خنک ت ــود و نســیم های دم غ ــوه نشســته ب ــه می ب
ــیده  ــالی رس ــه میان س ــه ب ــدر ک ــرای پ ــد. ب ــن می ش ــاده ی رفت ــد آم ــم بای کم ک
ــت  ــایه ی قام ــه س ــن ک ــود، همی ــت ب ــم غنیم ــودن ه ــاه ب ــد م ــن چن ــود، همی ب
بلندبــاالی پســرش را بــر ســر کارگاه قدیمــی می دیــد، همیــن کــه خیالــش راحــت 
ــا بســپرد، دلــش  ــه دســتانی پرشــور و توان ــد میــراث اجــدادی اش را ب ــود می توان ب

ــت. ــی می گرف ــگ دلگرم ــاره رن ــِی دوب ــی اش از جدای ــد و دلتنگ ــرص می ش ق
ـ سفر زمینی به آلمان را هم تجربه کردید؟

»بلــه، دومیــن ســفرم بــه آلمــان زمینــی بــود. چهــار تــا پنــج هــزار کیلومتــر 
راه بــود. بــا اتوبــوس رفتیــم آذربایجــان، ترکیــه، بلغارســتان، یوگســالوی، اتریــش و 
بعــد رســیدیم بــه آلمــان. بیشــتر مســافرهای اتوبــوْس دانشــجویان ایرانــی و آلمانــی 
ــا آلمــان را  ــی رفتیــم و از اســتانبول ت ــوس تی بی ت ــا اتوب ــا اســتانبول را ب ــد. ت بودن
بــا اتوبــوس آلمانــی، از مونیــخ تــا نورنبــرگ را هــم بــا قطــار. البتــه مــن از ایــن ســفر 

خاطــره ی زیــاد خوشــی نــدارم.
ــای  ــوی هتل ه ــب ها را ت ــیم، ش ــد برس ــه مقص ــا ب ــفر ت ــای س ــی روزه »در ط
ــه اســتانبول کــه رســیدیم، رفتیــم یــک هتــل  ــم. ب بین راهــی اســتراحت می کردی
ــل از  ــن قب ــت. م ــی نداش ــات آن چنان ــود و امکان ــی ب ــل ارزان قیمت ــتاره. هت سه س
ــویی.  ــوی روش ــه ی جل ــه شیش ــورد ب ــتم خ ــه دس ــرم ک ــم دوش بگی ــواب رفت خ
ــن را بدجــوری  ــای م ــی پ ــم و رگ اصل ــاد روی پای ــود، عمــودی افت ــق ب شیشــه ل
ــردن،  ــه ک ــرای بخی ــتان ب ــد بیمارس ــرا بردن ــتم. م ــادی داش ــزی زی ــد. خون ری بری
امــا انــگار خیلــی خــوب بخیــه نکــرده بودنــد، دردش اذیتــم می کــرد. ترکیــه ی آن 
ــود.  ــر ب ــران عقب ت ــال از ای ــی س ــت کم س ــی دس ــات رفاه ــاظ امکان ــال ها به لح س
به زحمــت و بــا کلــی درد و ناراحتــی، تحمــل کــردم تــا اینکــه رســیدیم بــه آلمــان. 
ــم را چــرب و زخمــم  ــم بیمارســتان. بخیه های ــه مقصــد، رفت به محــض رســیدنم ب
ــدا کــرد.« ــام پی ــد. کم کــم دردم آرام شــد و زخمــم التی ــاره پانســمان کردن را دوب

*** 
»آلمانی هــا منضبــط و اطاعت پذیرنــد. در کار هــم جــدی و موشــکاف و 
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ــد ، امــا نقطه ضعفشــان ایــن اســت کــه آدم هــای ســاده ای هســتند، ســر  مقرراتی ان
همیــن سادگی شــان هــم هیتلــر قــدرت گرفــت و بــر آن هــا مســلط شــد. آلمانی هــا 
دو بــار دنیــا را بــه جنــگ کشــاندند، بــه کشــورهایی متمــدن آســیب زدنــد، ولــی 
بعــد اوضاعشــان تغییــر کــرد، بــا دنیــا تعامــل برقــرار کردنــد و لوکوموتیــو اصــالح 

شــرایط اقتصــادی در دنیــا شــدند.«
ــاْن  ــزرگ آلم ــهرهای ب ــتر ش ــرد. بیش ــد ک ــیار رش ــگ بس ــد از جن ــاِن بع آلم
ــرد.  ــذب می ک ــرای کار ج ــادی را ب ــر زی ــران مهاج ــود و کارگ ــده ب ــی ش صنعت
ــدند آن  ــی وارد می ش ــر صنعت ــه در ه ــتند ک ــی داش ــه ی خاص ــا روحی آلمانی ه
ــود دارد،  ــا وج ــان آلمانی ه ــم در می ــروز ه ــه ام ــن روحی ــد. ای ــه می کردن را بهین
کشــوری بســیار منضبــط کــه ازنظــر تکنولــوژی در بیشــتر رشــته ها ســرآمد اســت، 
چــه در رشــته های صنعتــی مثــل ماشــین آالت، خودروســازی، ســاخت چینــی و... 
چــه در رشــته هایی مثــل شــیمی، پتروشــیمی، فنــاوری و اقتصــاد چــه در فرهنــگ، 

ــی. ــازی و مســائل اجتماع شهرس
ــه ی  ــاً از بقی ــف، عمدت ــع مختل ــوژی در صنای ــون و تکنول ــا ازنظــر فن »آلمانی ه
ــی و اقتصــادی  ــن فرهنــگ صنعت ــن باکیفیت تری ــد، همچنی ــا برترن کشــورهای دنی
ــات  ــات و اســتفاده از روب ــد روب ــه ی خودکارســازی تولی ــد. در زمین ــا دارن را در دنی
ــک  ــرکت های کوچ ــت ش ــم در دس ــز ه ــد و همه چی ــی کار کرده ان ــع خیل در صنای

و متوســط اســت.«

تهران، پادگان عباس آباد، سال ۱۳۵۰ش.
ــا  ــته، ب ــالش پیوس ــال ت ــج س ــدود پن ــد از ح ــی بع ــعلی قصاع ــدس عباس مهن
ــته ی  ــال 1۳۵0 در رش ــی در س ــوری و عمل ــای تئ ــتن واحده ــر گذاش ــت س پش
مهندســی ســرامیک صنعتــی از دانشــگاه نورنبــرگ آلمــان فارغ التحصیــل شــد و بــا 
وجــود پیشــنهادهای شــغلی ازطــرف چنــد شــرکت بــزرگ آلمانــی، تصمیــم گرفــت 

ــه ایــران برگــردد، بــه کارگاه ســفال و ســرامیک پــدرش در نطنــز. ب
ــت.  ــش می گرف ــپاهی دان ــربازی، س ــت س ــرای خدم ــه، ب ــازمان نظام وظیف »س
بــرای انجــام خدمــت ســربازی معرفــی شــدم بــه پــادگان عباس آبــاد تهــران. شــش 
ــوان  ــد به  عن ــدم و بع ــاد گذران ــادگان عباس آب ــم را در پ ــاه دوره ی عمومــی خدمت م
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افســر ســپاهی دانــش بــه نطنــز منتقــل شــدم. هــم سرپرســتی و نظــارت ســپاهی 
ــده ام  ــر عه ــز ب ــرورش در روســتاهای اطــراف نطن ــای دیپلمــه ی آموزش وپ دانش ه

ــود، هــم در دبیرســتان های نطنــز ریاضــی درس مــی دادم. ب
»البتــه در کنــار همــه ی ایــن کارهــا، از کارگاه پــدرم هــم  غافــل نبــودم و ســعی 
ــودم  ــه ب ــته آموخت ــن رش ــا در ای ــیوه ی آلمانی ه ــردم آنچــه را از ســبک و ش می ک
ــای  ــه کارگره ــوزش دادن ب ــه آم ــردم ب ــج شــروع ک ــم. به تدری ــی کن ــم اجرای کم ک

پــدرم و بــه روز کــردن امکانــات کارگاه.«

*** 
دو روایت از یک اتفاق مبارک

ــو  ــا بان ــم ب ــورد، ازدواج ــم خ ــن رق ــی م ــه در زندگ ــی ک ــن اتفاق »مبارک تری
ــان، مشــوق  ــی، مهرب ــی همــراه، حام ــود، بانوی ــی ب اعظم الســادات قائمــی طباطبای
ــم در  ــود و موفقیت ــر ب ــن هن ــن در ای ــان الهام بخــش م ــور. بی شــک وجودش و صب
ایــن مســیر بــدون حمایــت و همراهــی ایشــان میســر نبــود. در تمــام روزهــای کارِی 
ــا  ــی و بچه ه ــت زندگ ــم از باب ــه خیال ــته ام، همیش ــر  گذاش ــت س ــه پش ــختی ک س
راحــت بــوده اســت. همیشــه مطمئــن بــودم کــه در غیــاب مــن، همســرم اوضــاع را 

ــد.« ــت می کن ــه نحــو احســن مدیری ب
ــه ی  ــدان آبگین ــوی گل ــد ت ــاخه چی ــت و شاخه ش ــا دق ــزرگ را ب ــته گل ب دس
قرمــز. دلــش می خواســت اولیــن هدیــه اش متفــاوت باشــد، می خواســت از جنــس 
ــکش  ــزی را پیش ــه ی نطن ــت آبگین ــر. می خواس ــه هن ــه ب ــد و آمیخت ــق باش عش
کنــد بــه دوشــیزه ای کــه در اولیــن روزهــای بهــار، هــوای دلــش را بارانــی کــرده 
ــرای یکــی از همــان روزهایــی کــه  ــود ب ــرار خواســتگاری گذاشــته شــده ب ــود. ق ب
ــه  ــادام. غریب ــیب و ب ــکوفه های س ــر ش ــود از عط ــت ب ــز مس ــای نطن کوچه باغ ه
نبودنــد، پدرهایشــان دوســتان قدیمــی بودنــد و صمیمــی. قــرار بــود ارمغــان ایــن 

ــدان قصاعــی و قائمــی. ــرای خان ــارک، خجســتگی و برکــت باشــد ب ــِد مب پیون

روایت بانو اعظم السادات قائمی از آشنایی با مهندس قصاعی 
»بــا خانــواده بــرای گــردش رفتــه بودیــم بــه مزرعــه ای کــه پــدرم در اطــراف 
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نطنــز داشــتند. روز ســیزدهم فروردیــن بــود، یــک روز قشــنِگ بارانــی. عصــرش هــوا 
آفتابــی شــد و گرمــای مالیــِم بهــار بــرای قــدم زدن مناســب بــود. همــان روز عصــر، 
مهنــدس قصاعــی هــم به اتفــاق مرحــوم پدرشــان، حاج آقــا قصاعــی، آمــده بودنــد 
بــرای گشــت زدن در آن اطــراف. مالقــات در آن عصــر بهــاری اولیــن دیــدار مــا دو 
نفــر بــود، البتــه پدرهایمــان دوســتان قدیمــی بودنــد و از قبــل آشــنایی خانوادگــی 

شتیم. ا د
ــه  ــد و البت ــرده بودن ــی بســیار متشــخص و تحصیل ک ــی جوان ــدس قصاع »مهن
ــژه ای داشــتند، فعــال و منضبــط  ــی وی ــات اخالق ــاال و خوش چهــره. خصوصی بلندب
ــن  ــم، م ــد ازدواج کنی ــرار ش ــه ق ــی ک ــردم دار. زمان ــق و م ــی دقی ــد و خیل بودن
آمــوزگار دبســتان بــودم. ایشــان هــم افســر ســپاهی دانــش بودنــد و در دبیرســتان 
دخترانــه و پســرانه ریاضــی تدریــس می کردنــد. هــر دو فرهنگــی بودیــم و زندگــی 
جمع وجــوری را در منــزل پــدری مهنــدس شــروع کردیــم. مــن مثــل یــک عضــو 
خانــواده بــه منــزل  قصاعی هــا قــدم گذاشــتم و تقریبــاً پانــزده ســال بــا خانــواده ی 

همســرم در یــک منــزل مشــترک زندگــی کردیــم.«
ــد و از  ــت همیشــگی همســرش می گوی ــی از همراهــی و حمای ــدس قصاع مهن
نقــش پررنــگ و مؤثــری کــه ایــن بانــوی صبــور در موفقیــت و پیشــرفت کار ی اش 
داشــته اســت: »همســرم از خانــدان بــزرگ و صاحب نــام قائمــی طباطبایــی 
ــه ی  ــز. خان ــهر نطن ــل در ش ــزرگ زاده و اصی ــش، ب ــواده ای بزرگ من ــتند، خان هس
ــت و  ــرم اس ــد همس ــه ج ــق ب ــان متعل ــای کاش ــروف طباطبایی ه ــی و مع تاریخ

ــده اند. ــد ش ــه متول ــی در آن خان ــن طباطبای ــان سیدحس ــزرگ ایش پدرب
»ازدواج مــا، به دلیــل آشــنایِی قبلــی دو خانــواده، بــه ســبک و ســیاق 
نیمه ســنتی انجــام شــد، امــا نشــد کــه جشــن چنــدان مفصلــی بگیریــم. یکــی از 
بســتگاِن نزدیــک دختــِر جوانــش را بــر اثــر بیمــاری از دســت داده بــود و به دلیــل 
ــی در  ــدت کوتاه ــت. م ــل گرف ــنی مفص ــد جش ــهر نمی ش ــط ش ــی محی کوچک
ابتــدای ازدواجمــان، بــا هــم همــکار بودیــم. زمانــی کــه مــن ســپاهی دانــش بــودم، 
همســرم فرهنگــی بودنــد و در مقطــع دبســتان درس می دادنــد. خیلــی بــه کارشــان 
ــد  ــا عشــق و محبــت رفتــار می کردن ــا دانش آمــوزان ب عالقــه داشــتند و این قــدر ب
ــم  ــد. به رغ ــرده بودن ــته ک ــد و وابس ــان عالقه من ــه خودش ــم ب ــا را ه ــه بچه ه ک
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مســئولیت ســنگینی کــه به علــت مشــغله ی بســیار مــن در زندگــی مشــترکمان بــر 
ایشــان تحمیــل می شــد، بــاز هــم مــدت پانــزده ســال و تــا ســال 1۳۶۵ تدریــس 

کردنــد و بعــد اســتعفا دادنــد.
»زندگــی مشــترک مــا در طبقــه ی دوم منــزل پــدرم شــروع شــد کــه خانــه ای 
ــم  ــپاهی دانش ــا. دوره ی س ــبز و باصف ــای سرس ــاط و باغچه ه ــا حی ــود ب ــزرگ ب ب
ــفرها و  ــم س ــدم و کم ک ــدری ش ــغول کارگاه پ ــت مش ــد، تمام وق ــام ش ــه تم ک
رفت وآمدهــا و مشــغله ام بیشــتر شــد. از آن روزهــا تــا االن کــه وارد دهــه ی پنجــم 
زندگــی مشــترکمان شــده ایم، وجــود بانویــی کــه همســر و همپــا و همــراه اســت 
ــرده  ــوار ک ــهل و هم ــم س ــای راه را برای ــواری های کار و ناهمواری ه ــی دش تمام
ــای  ــرای ایده ه ــت و ب ــد اس ــته عالقه من ــن رش ــه ای ــیار ب ــه بس ــی ک ــت، بانوی اس

جدیــدم الهام بخــش.«
*** 

ــه روز  ــم کار ب ــدم، کم ک ــران می آم ــه ای ــه ب ــن تابســتان هایی ک ــان اولی »از هم
کــردن کارگاه را بــا مختصــر دانــش و تجربــه ام شــروع کــرده بــودم. به مــرور کوره هــا 
را اضافــه کردیــم. دســتگاه فیلترپــرس و واکیوم پــرس آوردیــم و به تدریــج در ســال 
1۳۵۳ از یــک کارگاه محــدود و ســنتی، رســیدیم بــه یــک کارگاه مــدرن و تولیــدی 
ــر. آرام آرام ســاخِت ظــروف تزیینــی و دکــوری را  ــا پنجــاه کارگ درست وحســابی ب

ــم.« ــا طرح هــا و نقش هــای خــاص شــروع کردی ب

در گوشــه ی ســمت راســت دفتــر کار مهنــدس قصاعــی، گلــدان بــزرگ 
ــه  ــر و ب ــک مت ــاً ی ــاع تقریب ــه ارتف ــر ب ــا و کم نظی ــت زیب ــت به غای ــفالینه ای اس س
رنــِگ آبــِی کاربنــی کــه جــزو اولیــن ســفالینه های دکــوری و لوکســی اســت کــه 
مهنــدس قصاعــی خــودش تولیــد کــرده اســت. نقــش روی گلــدان طــرح مینیاتــور 
ایرانــی اســت کــه کار طراحــی و چــاپ آن در آلمــان انجــام شــده اســت و زیــر آن 
بیتــی از حافــظ بــا خــط نســتعلیق نوشــته شــده اســت: »اگــر آن تــرک شــیرازی...« 
ــوب شــده اســت،  ــز و منظــم طالک ــای ری ــش گل وبوته ه ــی نق ــراف طــرح اصل اط
ــد  ــی تولی ــن ویژگی های ــا چنی ــد اســت کــس دیگــری نظیــرش را ب کاری کــه بعی

کــرده باشــد.
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»بهتریــن ســفال ها و ســرامیک های تولیدشــده در کارگاه نطنــز کارهــای 
تولیــدِی مربــوط بــه ســال های 1۳۵4و1۳۵۵ اســت کــه مــن خــودم ساختمشــان. 
ــال 1۳۵0  ــا از س ــت. م ــرد اس ــد منحصربه ف ــما می بینی ــه ش ــم ک ــی ه ــن گلدان ای
تولیــد ســفالینه های مــدرن را گســترش دادیــم و شــبه اروپایی کردیــم، امــا طــرح 
و نقــش روی آن کارهــا مشــابه همــان طــرح و نقــش کارهــای اروپایــی بــود. ویژگــی 
ایــن گلــدان همیــن اســت کــه طرحــش کامــاًل ایرانــی اســت، طــرح مینیاتــور ایرانی 
و شــعر حافــظ. ایــن کار را بــه تعــداد محــدود ـ حــدوداً پنجــاه عــدد ـ تولیــد کــردم 
ــای  ــور کاره ــتری این ج ــود. مش ــان ب ــزار توم ــال 1۳۵4 ه ــم در س ــش ه و قیمت

ــود.« ــه ی تهــران ب ــازار حاجب الدول لوکــس تزیینــی و دکــوری ب
بــاالی قفســه های دیــوار روبه رویــی و پشــت میــز ســارا قصاعــی، چنــد گلــدان 
ــروزه ای  ــم و فی ــی مالی ــبز و آب ــای س ــی از رنگ ه ــا لعاب ــت ب ــر اس ــی دیگ تزئین
ــه  ــوط ب ــت و مرب ــده اس ــاخته ش ــز س ــه در کارگاه نطن ــی ک ــته هایی طالی و دس
ــا  ــن گلدان ه ــرح روی ای ــش و ط ــت. نق ــاه اس ــه ی پنج ــی ده ــال های ابتدای س
ــان  ــه ی صحبتم ــی اســت. در میان ــای ســلطنتی اروپای ــه از طــرح و نقش ه برگرفت
دربــاره ی گلدان هــا، علــی قصاعــی، پســر ســوم مهنــدس قصاعــی، از پــدرش اجــازه 
ــه ای. پســری جــوان و  ــرای امضــای برگ ــر ب ــه دفت ــرای وارد شــدن ب ــد ب می خواه
ــا  ــه دنی ــن پســرم روز ســیزدهم رجــب ب ــد: »ای ــدرش می گوی ــت اســت. پ بلندقام
آمــده اســت. درســت عیــن پدربزرگــش کــه بــه میمنــت ســیزدهم رجــب اســمش 
را گذاشــته بودنــد علــی. هــم به خاطــر عالقــه ی بســیاری کــه بــه پــدرم داشــتم و 

ــه برکــت والدت مــوال، اســمش را گذاشــتم: علــی.« هــم ب
علــی قصاعــی کــه ارشــد اقتصــاد دارد و بخــش فــروش، تبلیغــات و صــادرات 
ــای  ــی از گلدان ه ــدرش یک ــت پ ــه درخواس ــا ب ــد، بن ــت می کن ــرکت را مدیری ش
ــر اســب  ــا از نزدیــک ببینــم. نقــش شــوالیه ی ســوار ب ــاالی قفســه را مــی آورد ت ب
ــای  ــای گلدان ه ــا و طرح ه ــابه نقش ه ــتاده مش ــش ایس ــه در مقابل ــری ک و دخت
قدیمــی محصــول ایتالیــا و فرانســه اســت کــه نمونــه اش را قبــاًل دیــده ام. شــاید هــم 
ــه  ــوده ک ــزی ب ــفالینه های نطن ــن س ــی از همی ــده ام یک ــاًل دی ــه قب ــی ک گلدان های

ــت. ــی اس ــردم خارج ــال می ک ــتباه خی به اش
ــر آن  ــه زی ــد ک ــد، می بینی ــگاه کنی ــر آن را ن ــد و زی ــدان را برگردانی ــر گل »اگ
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ــتیم  ــن می نوش ــه التی ــس ب ــای لوک ــن گلدان ه ــر ای ــی. زی ــده قصاع ــته ش نوش
ــی  ــا محصــوالت تزیین ــا ب ــود. این ه ــم کمــی ســخت ب ــش ه ــه خواندن ــی ک قصاع
ایتالیایــی و فرانســوی، کــه در بــازار حاجب الدولــه ی تهــران بــه فــروش می رســید، 
رقابــت می کــرد. قیمتــش هــم از چهــل پنجــاه تک تومانــی بــود تــا صــد و دویســت 
ــود.« تومــان. از ســال 1۳۵0تــا1۳۶۸ کارگاه قدیمــی پــدرم بســیار رشــد کــرده ب

*** 
سفر سنگ

ظــروف ســفالی ســیلیس پایــه  مختــص نطنــز بــود. جنــس ســیلیس یــا همــان 
ســنگ آتش زنــه بســیار ســخت اســت، طــوری کــه »مــوس« آن هــا ـ یــا درجــه ی 
ســختی ای کــه بــرای مینرال هــا )ســنگ های کانــی غیرفلــزی( تعییــن می کننــد ـ 
ــی  ــی  اســت کــه مــوس المــاس، کــه ســخت ترین کان ــن در حال هفــت اســت و ای
ــردن،  ــیاب ک ــه آس ــت ک ــختی اس ــه از س ــن درج ــل همی ــت. به دلی ــت، َده اس اس
ســاییدن، نــرم کــردن و فــراوری ایــن ســنگ بســیار مشــکل اســت و گــرد و غبــار 

ــد. ــد می کن ــادی تولی زی
ــتوانه ای  ــه اس ــت ک ــی داش ــوره ی قدیم ــا ده ک ــت ت ــنتی هش ــای س »کارگاه ه
بودنــد و آســیاب های ســنگی داشــت کــه مــواد اولیــه را در آن می ســاییدند. 
آســیاب دو قــرص ســنگ روی هــم بــه ضخامــت نیــم متــر و دایــره ای  بــه قطــر یــک 
ــار ســیلیس استنشــاق  ــی غب ــود. در آســیاب های ســنتی وقت ــر ب ــم مت ــا یک ونی ت
ــاری  ــاز بیم ــه زمینه س ــد ک ــیلیکیوز می ش ــث س ــد و باع ــه می مان ــد، در ری می ش
ســل بــود. خیلــی از کســانی کــه در ایــن آســیاب ها کار می کردنــد در ســن 
ــد، درحالی کــه در صنعــت  ــر بیمــاری فــوت می کردن ــا پنجاه ســالگی در اث چهــل ت
ــدرن و دربســته انجــام  ــه ی ســایش در آســیاب های م ــدرن، مرحل ــازی م چینی س

می شــود.«
از مســیر ســنتی گذشــتگانش فاصلــه گرفتــه بــود و در جــاده ای قــدم گذاشــته 
ــراز و نشــیب های بســیاری پیــش رو دارد. اولیــن گام را در  ــود کــه می دانســت ف ب
مســیر آرزوهــای بزرگــش بــا گســترش کارگاه قدیمــی عملــی کــرده بــود. شــیوه ی 
ــا تغییــر روش هــای عملــی و خریــد ماشــین آالت جدیــد  تولیــد کارگاه پــدری را ب
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ــیده  ــی رس ــنتِی قدیم ــک کارگاه س ــود. از ی ــر داده ب ــی تغیی ــتگاه های آلمان و دس
بــود بــه یــک کارگاه تولیدی صنعتــی بــا پنجــاه کارگــر کــه تولیداتــش در بازارهــای 

ــا دیگــر محصــوالت رقابــت می کــرد. ایــران ب
ــوز  ــود. هن ــا ب ــان و ایتالی ــن، آلم ــان از ژاپ ــی در آن زم ــده ی واردات چین »عم
محصــوالت چینــی از چیــن وارد نمی شــد. چیــن کشــوری کمونیســت بــود و هیــچ 
ــادی از  ــم زی ــد حج ــه تولی ــم ب ــروع کردی ــا ش ــد. م ــارج نمی ش ــی از آن خ کاالی
ــا و  ــا طرح ه ــقاب و... ب ــمه، بش ــگ، مجس ــل تُن ــی مث ــوری و تزئین ــای دک چینی ه

نقش هــا  و آرایه هــای بســیار زیبــا و رنگ هایــی درخشــان و چشــم نواز.«
*** 

»ســفالینه و کاشــی کاری در میــان خانــدان مــا حداقــل 140 ســال قدمــت دارد. 
مــن از کودکــی درد و رنجــی را کــه در راه ســاخت ســفالینه ها وجــود داشــت لمــس 
می کــردم. دیــدن ایــن مصائــب زمینه ســاز آن شــد کــه قــدم در مســیری بگــذارم 
ــه پــدرم، صنعــت خانوادگی مــان را هــم متحــول  ــر خدمــت ب کــه بتوانــم عــالوه ب

» . کنم

ــود و مشــتریان بســیاری  ــازار شــده ب تولیــدات کارگاه صنعتــی قصاعــی وارد ب
پیــدا کــرده بــود. ایــن موضــوع مهنــدس قصاعــی را تشــویق می کــرد بــه توســعه ی 
ــت طــرح توســعه ی  ــز قابلی ــا در کارگاه نطن ــر، ام ــدازی واحــدی بزرگ ت کار و راه ان
صنعتــی وجــود نداشــت، چــون کارگاه در بافــت قدیمــی شــهر بــود، از بــازار مصــرف 

دور بــود و عــالوه بــر آن در نطنــز گاز طبیعــی هــم وجــود نداشــت.
زمینــی صــاف و تخــت و پــرآب الزم بــود کــه نزدیــک بــه گاز طبیعــی باشــد، 
ــه  ــت، ک ــت و کیفی ــن ظراف ــده ای دارد. تأمی ــد پیچی ــی فراین ــاخت چین ــون س چ
ــه ســه  بســیار هــم اهمیــت دارد، کار آســانی نیســت. چینــی مرغــوب دســت کم ب
ــد،  ــا 1400 درجــه ی ســانتی گراد حــرارت ببین ــد ت ــاز دارد و بای ــه پخــت نی مرحل
ــی  ــازی گاز طبیع ــات چینی س ــرای کارخانج ــوخت ب ــن س ــل بهتری ــن دلی به  همی

اســت.
ــود واحــد  در ســال 1۳۵4 کــه مهنــدس عباســعلی قصاعــی تصمیــم گرفتــه ب
صنعتــی ایجــاد کنــد، تــا شــعاع 1۲0کیلومتــری تهــران اجــازه ی تأســیس کارخانــه 
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نمی دادنــد و ایجــاد کار صنعتــی محدودیــت داشــت. باالخــره بعــد از مدتــی 
ــه  ــان ب ــاده ی اصفه ــر 4۳ ج ــد: در کیلومت ــدا ش ــب پی ــکان مناس ــت وجو، م جس
ــرای  ــی ب ــت داشــت. ازطرف ــند مالکی ــه س ــود ک ــر ب ــی تخــت و بای ــه، زمین مبارک
کارخانــه ی فــوالد مبارکــه، یــک شــاه لوله ی جدیــد گاز طبیعــی در همــان نزدیکــی 
ــیر  ــان و مس ــه اصفه ــی ب ــادر، نزدیک ــع م ــا صنای ــاورت ب ــود. مج ــده ب ــیده ش کش

ــود. ــن ب ــن زمی ــای ای ــد از ویژگی ه ــرای رفت وآم ــب ب مناس
ــوز  ــی هن ــود، ول ــاده شــده ب ــی آم ــرح ایجــاد شــهرک های صنعت ــان ط آن زم
اجرایــی اش نکــرده بودنــد. بااین حــال ســند مالکیــت زمیــن کیلومتــر 4۳ جــاده ی 
ــرای  ــد ب ــرف ش ــادی ص ــان زی ــورد. زم ــی خ ــعلی قصاع ــم عباس ــه اس ــه ب مبارک
ــال 1۳۵۵  ــی. در س ــت اصول ــروز، موافق ــالح ام ــا به اصط ــی ی ــوز اصول ــن مج گرفت
مجــوز احــداث کارخانــه گرفتــه شــد، امــا بــرای بــه ثمــر نشســتن کار، برنامه ریــزی 
و حرکــت مســتمر و منظــم الزم بــود. بایــد بیســت هــزار متــر زمیــن را دیوارکشــی 
می کردنــد و بعــد در آن ســوله می ســاختند. مجــوز حفــر چــاه آب هــم الزم 
ــر  ــاه آب حف ــا ســوله ها ســاخته شــد و چ ــم طــول کشــید ت ــد ســال ه ــود. چن ب
شــد. همــه ی مقدمــات کار کــه مهیــا شــد، هنگامــه ی انقــالب رســید: دســتورهای 
ناگهانــی حکومــت نظامــی، جاده هــای مســدود، خیابان هــای تاریــک، نظامیــان در 

کمیــن و مــردم نگــران.
»کارهــا تــازه داشــت بــه ســرانجام می رســید کــه انقــالب شــد. اولیــن جایــی 
هــم کــه حکومــت نظامــی برقــرار شــد اصفهــان بــود. بــا اوضــاع پیش آمــده عمــاًل 

هــم کار متوقــف شــد هــم رفت وآمدهــای مــن بــه اصفهــان.
ــود و می خواســتم از آلمــان برگــردم،  »ســال 1۳۵0 کــه درســم تمــام شــده ب
گمــرک بیســت هــزار تومــان معافیــت ســود بازرگانی بــه هــر نفــر از فارغ التحصیالن 
مــی داد. مــن بــا آن مبلــغ یــک اُپــل آســکونا خریــده بــودم. در تمامــی ســال هایی 
کــه در مســیر نطنــز بــه اصفهــان و تهــران در رفت وآمــد بــودم، بــا همــان ماشــین 

ــود و داشــتمش.« ــت ســال هم ســفرم ب ــم و برمی گشــتم. هف می رفت
ــن هیاهــو اندکــی آرام  ــا ای ــد منتظــر می شــد ت ــود، بای ــر نب چــاره ای جــز صب
بگیــرد، امــا انتظــار طوالنــی بــرای مســاعد شــدن اوضــاع بــا مــرگ پــدرش تلخ تــر 
شــد: »متأســفانه پــدرم از دنیــا رفتنــد و احــداث کارخانــه متوقــف شــد. رابطــه ی 

میراثی زرین از عشق و هنر
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عاطفــی عمیقــی بیــن مــا بــود و فــوت ایشــان ضربــه ی روحــی بزرگــی بــرای مــن 
ــه اوضــاع و شــرایط پیش آمــده مســلط  ــی توانســتم ب ــود. به زحمــت بعــد از مدت ب
ــن کار نبــود. همین کــه خواســتیم کار را از  شــوم، امــا انــگار بخت یــاری در ای
ســر بگیریــم، جنــگ شــروع شــد، جنگــی کــه پایــان آن هــم مشــخص نبــود، امــا 
تصمیــم گرفتــه بــودم دیگــر معطــل نکنــم و پــروژه ی ذهنــی ام را عملــی کنــم.«

ســال 1۳۶۲ ادامــه ی کار احــداث کارخانــه از ســر گرفتــه شــد. باید ماشــین آالت 
ــد، امــا ســرمایه ی شــخصی اش کافــی  ــه را می خری ــاز اول کارخان ــرای ف ضــروری ب
ــدن  ــت و مع ــک صنع ــود اســالمی از بان ــب عق ــارک در قال ــون م ــج میلی ــود. پن نب
ــا  وام گرفــت. روال اداری و ردوبــدل کــردن نامــه و فاکتــور ماه هــا طــول کشــید ت
باالخــره ماشــین آالت درخواســتی را از آلمــان فرســتادند و خیــال مهنــدس قصاعــی 

اندکــی آســوده شــد. تردیــدی نمانــده بــود و زمــان آغــاز تولیــد فرارســیده بــود.
»وامــی را کــه گرفتیــم تــا قســط آخــر و به موقــع بازگرداندیــم و به دلیــل دیــد 
مثبتــی کــه بــه کارخانــه داشــتند، توانســتیم وام دیگــری هــم دریافــت کنیــم. بعــد 

از آن، به تدریــج کارمــان را توســعه دادیــم و روی پــای خودمــان ایســتادیم.«

انتخاب نام کارخانه
ــه  ــه ب ــه کارخان ــود ک ــرده ب ــدا ک ــعه پی ــدر توس ــز این ق ــی نطن کارگاه قدیم
حســاب بیایــد، به انــدازه ی کافــی هــم معــروف بــود، بنابرایــن مجــوز اولیــه ای کــه 
ــود. بعــد از اینکــه ماشــین آالت وارد شــد،  ــام چینــی قصاعــی ب ــه ن گرفتــه شــد ب
شــرکت ثبــت شــد و چــون کارخانــه در جــاده ی مبارکــه ی اصفهــان بــود و مهنــدس 
قصاعــی هــم بــه اســم های اصیــل و ایرانــی عالقه منــد بــود، اســم »فالورجــان« را 
انتخــاب کــرد کــه طنینــی خــوش و زیبــا داشــت، امــا مســیر اصفهــان بــه فالورجان 
ــود.  ــاوت ب ــت متف ــه  می رف ــه و کارخان ــاده ی مبارک ــمت ج ــه به س ــیری ک ــا مس ب
کامیون هایــی کــه می خواســتند ماشــین آالت و مــواد اولیــه را از بندرهــای جنوبــی 
ــد  ــان می رفتن ــمت فالورج ــیر را به س ــتباهی مس ــد اش ــه بیاورن ــه کارخان ــور ب کش
و ایــن اعتــراض راننــدگان را در پــی داشــت. ایــن اتفــاق باعــث شــد نــام »زریــن« 
بــرای کارخانــه ی چینــی قصاعــی انتخــاب شــود و بــرای اینکــه مشــابهی نداشــته 
باشــد پســوند »ایــران« بــه آن اضافــه شــد و کارخانــه و شــرکت بــه نــام »چینــی 
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ــذاری شــد. ــران« نام گ ــن ای زری
بعــد از نام گــذاری نوبــت بــه انتخــاب نمــادی مناســب رســیده بــود. در ابتــدای 
ــز«  ــاز نطن ــد ب ــوه »گنب ــان ک ــود، نش ــی ب ــی قصاع ــه چین ــام کارخان ــه ن کار، ک
ــام  ــه ن ــا ک ــود. بعده ــده ب ــاب ش ــاری انتخ ــان تج ــرکت و نش ــاد ش ــوان نم به عن
ــان  ــِت روی نش ــوه و درخ ــر ک ــرد، تصوی ــر ک ــان تغیی ــی فالورج ــه چین ــرکت ب ش
شــرکت جــای خــودش را بــه نقشــی از یــک قــو داد کــه نمــاد زیبایــی بــود، امــا 
عمــر ایــن نمــاد هــم کوتــاه بــود. وقتــی نــام چینــی زریــن ایــران انتخــاب شــد، از 
ــی شــد کــه هــم خاســتگاه  ــوان نمــاد رونمای ــران و اســب به عن نشــان نقشــه ی ای
شــرکت را معرفــی می کــرد و هــم یــادآور یکــی از محصــوالت شــاخص و قدیمــی 
ــی رویکــرد صــادرات شــرکت جــدی  ــد وقت ــد ســال بع ــود. چن ــی ب ــی قصاع چین
شــد، اســتاد مرتضــی ممیــز ایــن نشــان را بازطراحــی و نــام التیــن را بــه آن اضافــه 
 کــرد. وقتــی هــم به صــورت بین المللــی ثبــت شــد، قدمــت کســب وکار خانوادگــی 

قصاعــی در نشــان درج شــد.
»شــروع ســابقه ی کار خانوادگــی مــا تقریبــاً از ســال 1۲۶0 اســت، بــه  همیــن 
ــه میان ســالگی  ــان می نویســیم since 1۸۸1 ک ــل در پشــت ظــروف  تولیدی م دلی
ــر از  ــا پیش ت ــی کار م ــت حقیق ــه قدم ــه ک ــم، البت ــر می گیری ــم را در نظ پدربزرگ
ایــن ســال اســت. قبــل از پدربــزرگ مــن و قبل تــرش هــم کارگاه در نطنــز بــوده 

ــواده ی مــا در ایــن زمینــه حرفه ای تــر بودنــد.« اســت، امــا خان
*** 

تاریخچه ی چینی
»تــا زمانــی کــه بوتگــر بــه فرمــول ســاخت چینــی دســت پیــدا کــرد و تولیــد 
چینــی در اروپــا به صــورت ســنتتیک شــروع شــد، یکه تــاز میــدان تولیــد چینی هــا 
بودنــد، امــا بعــد از آن آلمــان هــم بــه عرصــه آمــد. ســالیان ســال چینــی بیشــتر 
ــرای اســتفاده  ــی و بیشــتر ب ــی مصرف ــا کاالی ــی لوکــس محســوب می شــد ت کاالی
ــر  ــت و ه ــاه داش ــک پادش ــی ی ــر ایالت ــد. ه ــد می ش ــلطنتی تولی ــای س در مقره
پادشــاهی یــک قلعــه و یــک کارخانــه ی چینی ســازی کوچــک کــه چینــی مصرفــی 
ــه ی  ــردم جنب ــی م ــرای تمام ــن محصــول ب ــا ای ــرد. بعده ــد می ک خــودش را تولی

ــا اســتفاده شــد.« ــا و خانه ه ــا در هتل ه ــی دنی ــرد و در تمام ــدا ک ــی پی مصرف
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***
اســم چینــی از خاســتگاهش، ســرزمین چیــن  آمده اســت و قدمت چینی ســازی 
ــا  ــازی ایرانی ه ــه سفالینه س ــد، درحالی ک ــال می رس ــزار س ــار ه ــه چه ــا ب چینی ه
ــواد اولیــه ی ســفال خــاک رس اســت  بیــش از هفــت هــزار ســال قدمــت دارد. م
کــه در ایــران فــراوان پیــدا می شــود، مثــل خــاک چینــی )کائولیــن( کــه در چیــن 
به وفــور وجــود دارد. چینی هــا، از هــزاران ســال پیــش، محصوالتشــان را بــه 
ــده در  ــتی های غرق ش ــا کش ــن ادع ــواه ای ــد. گ ــادر می کردن ــر ص ــورهای دیگ کش

اعمــاق دریاهــای بــزرگ اســت کــه بارشــان چینــی بــوده اســت.
به دلیــل گســتردگی حجــم تولیــدات چیــن، درجــه ی کیفــی آن هــم متفــاوت 
ــه ی  ــن هم ــف. در چی ــوب و ظری ــی خ ــا خیل ــوب دارد ت ــط و خ ــت، از متوس اس
امکانــات الزم بــرای چینی ســازی مهیاســت، بنابرایــن اگــر صنعتــی بتوانــد در برابــر 

چیــن دوام بیــاورد، معلــوم اســت کــه خیلــی موفــق عمــل کــرده اســت.

محصول سبِز سازگار
ــواد  ــب م ــپات به ترتی ــی( و فلدس ــاک چین ــن )خ ــیلیس(، کائولی ــز )س کوارت
ــمار  ــه ش ــم ب ــای غیرمزاح ــزو کانی ه ــتند و ج ــی هس ــاخت چین ــرای س ــه ب اولی
می رونــد. ایــن کانی هــا هــم در حالــت طبیعــی و آزاد هــم در حالــت ترکیب شــده 
و حرارت دیــده کــه بــه چینــی تبدیــل شــده اند، بــا محیط زیســت ســازگار هســتند 
ــن ها را  ــه ی حس ــه هم ــت ک ــی اس ــی محصول ــد. چین ــاد نمی کنن ــکلی ایج و مش
ــن و بهداشــتی ترین ظــروف هســتند، ظروفــی  ــا هــم دارد. ظــروف چینــی بهتری ب
ــای  ــاً چینی ه ــت، مخصوص ــی اس ــکیل دهنده ی آن طبیع ــواد تش ــی م ــه تمام ک
ــا  ــن چینی ه ــد. ای ــرارت می بینن ــانتی گراد ح ــه ی س ــا 1400 درج ــه ت ــوب ک مرغ
ــه همیــن دلیــل، کامــاًل  ــد و جــذب آبشــان صفــر اســت، ب دیگــر تــرک نمی خورن

ــروف هســتند. ــی ســخت مع ــه چین بهداشــتی اند و ب
یــک زمــان چینــی در ایــران کاالیــی لوکــس بــود، چــون از اســاس وارداتــی بود. 
ــه نتوانســته  ــد ک ــران کار می کردن ــی هــم در ای ــال و کوچــک دولت ســه واحــد فع
 بودنــد خیلــی خــوب رشــد کننــد. در حــال حاضــر، مصــرف چینــی هــم در دنیــا 
هــم در ایــران خیلــی بیشــتر از قبــل شــده اســت. ســرانه ی مصــرف ایــران نزدیــک 
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یــک کیلوگــرم در ســال اســت کــه تقریبــاً بــا میــزان ســرانه ی مصــرف چینــی در 
ــد. ــری می کن ــان براب آلم

ــوم  ــه ی پخــت معل ــی پول ســازی نیســت. در ســه مرحل »چینــی صنعــت خیل
نیســت چــه اتفاقــی بیفتــد. در واقــع، بیســت درصــد مــواد اولیــه ی مــا در حیــن 
ــود  ــت می ش ــدد بازیاف ــا مج ــذف، ام ــا ح ــگام تراش ه ــود و هن ــرت می ش ــد پِ تولی
ــل از پخــت  ــه قب ــی چ ــاخت چین ــه ی س ــواد اولی ــم. م ــتفاده می کنی ــان اس و ازش
ــد از  ــاد درص ــتند. هفت ــازگار هس ــت س ــا محیط زیس ــاًل ب ــد از آن، کام ــه بع و چ
تولیــدات مــا درجــه ی عالــی دارد، ۲۵ درصــد هــم درجه یــک هســتند. آن مقــداری 
کــه ازنظــر مــا ایــراد دارد و درجه ســه اســت، پنــج درصــد بیشــتر نیســت کــه البتــه 
ــود.« ــل می ش ــوب تبدی ــه محصــول مرغ ــردد و ب ــاره برمی گ ــز نیســت، دوب دورری

ــن،  ــِی کائولی ــر اصل ــه عنص ــت. س ــر اس ــیار زمان ب ــی بس ــد چین ــل تولی مراح
فلدســپات و ســیلیس بعــد از پاالیــش ســاییده می شــوند و بعــد بــه مایــع تبدیــل 
ایــن مایــع به صــورت ِگل درمی آیــد. گل شــکل داده می شــود و  می شــوند. 
دســت آخر نوبــت شــکل پذیری و فرم دهــی آن اســت. چینــی دســت کم ســه 
ــروف اســت،  ــه پخــت بیســکوئیت مع ــه ب ــه ی اول، ک ــه ی پخــت دارد، مرحل مرحل
بــرای اســتحکام اولیــه اســت. مرحلــه ی دوم بــرای ســخت شــدن و مرحلــه ی ســوم 
پخــت دکــور یــا آرایــه )تزئینــی( اســت. در چینی هــای مرغــوب مثــل چینی هــای 
ــه ی  ــه 1400 درج ــوره ب ــرارت ک ــه ی دوم، ح ــن در مرحل ــی زری ــی و چین آلمان

ســانتی گراد هــم می رســد.
 ایــن فقــط خالصــه ای بســیار مختصــر و چندخطــی از فراینــد ســاخت و تولیــد 
ــه ی  ــا مرحل ــد مــواد اولیــه ت ــرار باشــد از خری ظــروف چینــی اســت کــه وقتــی ق
ــاال  ــد. ح ــد ش ــل خواه ــتانی مفص ــود، داس ــته ش ــه نوش ــد در کارخان ــرا و تولی اج
اگــر بــه ایــن مســیر پرپیچ وخــم رقیبــی مثــل چیــن هــم اضافــه شــود، ماجــرا را 
ســخت تر و پیچیده تــر می کنــد، رقیبــی کــه تولیــدش بیســت برابــر ایــران اســت، 
مــواد اولیــه ی خــوب و فــراوان و نیــروی کار زیــاد و ارزان دارد. تنهــا بــرگ برنــده ی 
ــده ی  ــد. تولیدکنن ــا ندارن ــه چینی ه ــت ک ــی اس ــی گاز طبیع ــده ی ایران تولیدکنن
ایرانــی بــرای برتــری در ایــن رقابــت نابرابــر، بایــد محصوالتــش باکیفیــت باشــد و 

قیمتــش ارزان.

میراثی زرین از عشق و هنر



میراث زرین138

»رقیــب مــا در دنیــا چیــن اســت. چیــن همــان اژدهــای خفتــه ای اســت کــه از 
خــواب بیــدار شــده اســت و دیــر نیســت کــه ازنظــر اقتصــادی دنیــا را ببلعــد. چیــن 
اقتصــادی رقابتــی درســت کــرده و این قــدر به لحــاظ اقتصــادی رشــد کــرده اســت 
کــه حجــم درخــور توجهــی از خودروهــای گران قیمــت تولیــدی در دنیــا، بــه چیــن 
عرضــه و فروختــه می شــود. لغــو قوانیــن و مقــررات مزاحــم اقتصــادی باعــث رونــق 

و شــکوفایی صنعــت می شــود.«
*** 

 چینی زرین ایران
»جذابیــت کار مــا ایــن  اســت کــه هــم صنعــت اســت هــم هنــر. هــر بــار بــه 
ــی  ــر محصول ــی داشــتیم. ه ــدات زیبای ــاً تولی ــم انصاف ــردم، می بین گذشــته برمی گ
ــده  ــد و بالن ــد می کن ــه رش ــت ک ــی اس ــت زیبای ــن درخ ــود عی ــد می ش ــه تولی ک
ــه در  ــن چ ــد. م ــوش می آی ــیار خ ــن بس ــاس م ــع حس ــه طب ــن ب ــود و ای می ش
ــه ی طراحــی و تولیــد آرایه هــا، روی  ــب کار و چــه در مرحل ــه ی طراحــی قال مرحل
ــی  ــذاب و پرزحمت ــازی کار ج ــتم. چینی س ــاس هس ــی کار حس ــی و ارگونوم زیبای
ــرون  ــه از بی ــانی ک ــور کس ــس تص ــوردن دارد، برعک ــون دل خ ــی خ ــت، خیل اس

ــت.« ــندگی اس ــین ریس ــن ماش ــد عی ــر می کنن ــد و فک می بینن

ــرای غذاخــوری در ایــران  ــه معنــای ظــرف ســفید و ســخت ب تولیــد چینــی ب
از ســال 1۳۵۳ شــروع شــد. ســه کارخانــه ی خصوصــی چینی ســازی یعنــی البــرز، 
گیــالن و پــارس در قزویــن و گیــالن راه انــدازی شــده بــود کــه بعــد از انقــالب ایــن 
واحدهــا به علــت بدهــی، بــه بانک هــا واگــذار شــد و از فهرســت صنایــع خصوصــی 
ــدازی  ــالب راه ان ــد از انق ــه بع ــازی ای ک ــه ی چینی س ــن کارخان ــد. اولی ــارج ش خ
ــه  ــال 1۳۶۶ ب ــاز اول آن در س ــه ف ــود ک ــران ب ــن ای ــی زری ــه ی چین ــد کارخان ش
بهره بــرداری رســید کــه در همــان آغــاز، کارش را بــا تولیــد هشــتصد تــن در ســال 

ــد. شــروع کــرد، درحالی کــه کارکنانــش فقــط هشــتاد نفــر بودن
ــه  ــد ک ــده بودن ــت زده ش ــه به ــود. هم ــت ب ــان باکیفی ــدا کارم ــان ابت »از هم
ــب  ــی اغل ــود. کارخانجــات چین ــد می ش ــی در داخــل تولی ــِی باکیفیت ــن چین چنی
ــود و  ــده ب ــت ش ــان بی کیفی ــد و محصوالتش ــده بودن ــیس ش ــالب تأس ــل از انق قب
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ــت.  ــادی نداش ــع اقتص ــان نف ــون برایش ــد، چ ــرده بودن ــا ک ــان کار را ره صاحبانش
کاًل ســرامیک و چینــی صنعتــی اســت کــه ســود چندانــی نــدارد، هــم بــه تعــداد 
زیــادی کارگــر نیــاز دارد هــم پروســه ی تولیــد آن بســیار پیچیــده و مشــکل اســت، 
ــب  ــم ترکی ــا ه ــد ب ــی( بای ــی )معدن ــواد طبیع ــه و م ــواد اولی ــوع م ــا ن ــون ده ه چ
شــوند و طــی ســه مرحلــه پخــت تــا 1400 درجــه ی ســانتی گراد حــرارت ببیننــد. 
ازطرفــی زادگاه ایــن صنعــت کشــور چیــن اســت و چیــن هــم در هــر رشــته ای وارد 
شــود، ســخت می شــود بــا آن رقابــت کــرد. تولیــد چیــن در ســال چنــد میلیــون 
تــن اســت و تولیــد ایــران پنجــاه هــزار تــن در ســال اســت. ســال هایی کــه مــن 
در آلمــان درس می خوانــدم، تولیــد آلمــان نــود هــزار تــن بــود، امــا االن بــه دلیــل 

فشــارهای چیــن بــه بیســت هــزار تــن رســیده اســت.«

تهران، سال ۱۳۶۵
بانــو قائمــی از روزهایــی  می گویــد کــه بــه تهــران آمــده بودنــد: »هم زمــان کــه 
مهنــدس مشــغول بــه ســاخت کارخانــه شــدند، منزلــی هــم در اصفهــان خریــداری 
کردنــد تــا بــه آنجــا نقــل مــکان کنیــم. متأســفانه به دلیــل شــروع جنــگ و برخــی 
ــد و در  ــی ش ــان منتف ــه اصفه ــی ب ــئله ی جابه جای ــد، مس ــش آم ــه پی ــائلی ک مس
نطنــز ماندیــم، امــا ایشــان مرتــب بــرای انجــام کارهــای کارخانــه و دفتــر تهــران، 

ــد. ــه اصفهــان و تهــران بودن در حــال رفت وآمــد ب
»بعــد از پانــزده ســال زندگــی در نطنــز، به دلیــل اینکــه پســرهای مــا بــه ســن 
مدرســه رســیده بودنــد، تصمیــم گرفتیــم تهــران را بــرای زندگــی انتخــاب کنیــم. 
ــی نداشــت،  ــات چندان ــود و امکان ــز، کــه شــهر کوچکــی ب ــه نطن تهــران نســبت ب
ــود و  ــگ ب ــان جن ــی زم ــت. ازطرف ــا داش ــل بچه ه ــرای تحصی ــری ب ــات بهت امکان
همســرم هــم مرتــب در تهــران، پیگیــر کارهــای مربــوط بــه ماشــین آالت و لــوازم 

ضــروری بــرای کارخانــه بودنــد، بــرای همیــن بــه تهــران آمدیــم.
»مهنــدس بــا همــت و پشــتکار و بــا عالقــه ای کــه بــه حرفــه ی پــدری داشــتند 
ــه  ــیدگی ب ــن و رس ــی زری ــه ی چین ــای کارخان ــری کاره ــال پیگی ــه در ح همیش
آن هــا بودنــد، هــم در تهــران هــم در اصفهــان. مــن هــم تــا جایــی کــه می توانســتم 
همراهشــان می شــدم و زمانــی کــه مجبــور بــودم به دلیــل درس و مدرســه ی بچه هــا 
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ــاد  ــی زی ــد. حجــم کارشــان خیل ــا ســفر می رفتن ــا باشــم، ایشــان تنه ــار بچه ه کن
ــه ی  ــه کارهــای کارخان ــود، رســیدگی ب ــر تهــران ب ــه دفت ــوط ب ــود. کارهــای مرب ب
اصفهــان بــود و هم زمــان مدیریــت کارهــای کارگاه نطنــز هــم بــر عهده شــان بــود. 

همیشــه بیــن ایــن ســه شــهر در ســفر بودنــد.
ــا عالقــه و جدیــت کارشــان  »وقتــی می دیــدم این قــدر زحمــت می کشــند و ب
ــم  ــم. دل ــی کن ــان همراه ــا ایش ــتر ب ــردم بیش ــعی می ک ــد، س ــه می دهن را ادام
می خواســت در کارشــان موفــق باشــند. جدیــت، انضبــاط، همــت و پشــتکار جــزو 
خصلت هایشــان بــود و همیــن ویژگی هــای اخالقی شــان باعــث می شــد کــه 
ــه همســرم  ــم ک ــواده فراهــم کن ــا شــرایطی را در خان ــم ت ــالش کن ــن بیشــتر ت م
ــای  ــه ی گرفتاری ه ــود هم ــا وج ــند. ب ــان برس ــه کارهایش ــتری ب ــال بیش ــا فراغِ ب ب
ــواده ی  ــه خان ــم ب ــد. ه ــت می دادن ــواده و فرزاندانشــان اهمی ــه خان ــی ب کاری خیل
ــادرم ـ  ــدرم و م ــواده ی مــن محبــت و توجــه داشــتند. پ ــه خان خودشــان و هــم ب
ــان  ــه ایش ــتند و ب ــت داش ــدس را دوس ــاده مهن ــد ـ فوق الع ــان کن ــدا رحمتش خ

ــد.« ــار می کردن افتخ
*** 

ــی  ــدت کم ــردم. م ــه ک ــین کهن ــا ماش ــهری، ده ت ــای بین ش »در رفت وآمده
ــا راننــده مــی روم و برمی گــردم. همیشــه خــودم رانندگــی می کــردم.  اســت کــه ب
ســال 1۳۵۷ یــک شــورلت ایــران خریــدم و مســیر نطنــز بــه اصفهــان و برگشــتنی 
ــگ،  ــان جن ــود. در زم ــاعت راه ب ــاً دو س ــم. تقریب ــدم می رفت ــین جدی ــا ماش را ب
جاده هــا خیلــی خلــوت بــود، خاموشــی بــود. شــرایط کار در زمــان جنــگ خیلــی 
ســخت بــود، ولــی خوشــبختانه بــا همــه ی مشــکالتی کــه وجــود داشــت، کار مــا 
بــه ثمــر رســید و اولیــن قطعــات چینــی زریــن در مردادمــاه 1۳۶۶ وارد بــازار شــد.«

ـ بــرای نصــب و راه انــدازی ماشــین آالت بــه حضــور کارشناســان آلمانــی نیــاز 
ــران ســفر کننــد؟ ــه ای ــود. در شــرایط جنگــی، کارشناســان حاضــر می شــدند ب ب

ــالب  ــد از انق ــود. بع ــر از االن ب ــگ راحت ت ــان جن ــناس در زم »آوردن کارش
هنــوز آلمــان بــا ایــران همــراه بــود، آلمانی هــا روابــط صنعتــی و تجــاری خودشــان 

ــد. ــظ می کردن ــران حف ــا ای را ب
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»قبــل از راه انــدازی فــاز اول کارخانــه بــود کــه میگ هــای عراقــی بــرای بمباران 
هوایــی شــهر اصفهــان می آمدنــد. همــان زمــان هــم مــا چنــد کارشــناس آلمانــی 
آورده بودیــم بــرای نصــب ماشــین آالت. یــک روز کــه در حــال کار بودنــد، حملــه ی 
هوایــی آغــاز شــد. ضدهوایــی یکــی از میگ هــای عراقــی را زده بــود و میــگ بــاالی 
ــناس های  ــی از کارش ــود. یک ــقوط ب ــال س ــود و در ح ــه ب ــش گرفت ــگاه آت پاالیش
ــاالی پشــت بام  ــود ب ــود و رفتــه ب ــا خون ســردی دوربینــش را برداشــته ب آلمانــی ب
بــه فیلــم گرفتــن از میگــی کــه تــوی هــوا آتــش گرفتــه بــود و عمــودی می آمــد 

طــرف زمیــن.«
مدتــی بعــد از تأســیس کارخانــه، مســعود قصاعــی، بــرادر کوچک تــر مهنــدس 
ــد. او  ــرادرش باش ــال ب ــا کمک ح ــد ت ــن آم ــی زری ــه ی چین ــه کارخان ــی، ب قصاع
فارغ التحصیــل رشــته ی فیزیــک از دانشــگاه شــریف بــود و ســربازی اش را در 

ــود. ــده ب ــان گذران اصفه
»همــان اوایــل کــه از نطنــز بــه اصفهــان می رفتــم، منزلــی در اصفهــان 
خریــدم کــه خانــواده ام را هــم بــرای ســکونت بــه اصفهــان ببــرم، امــا نشــد. بعــد 
کــه مســعود در اصفهــان ازدواج کــرد، در همــان خانــه مســتقر شــد. مســعود جــوان 
بــود و خوش فکــر. روحیــه ی خوبــی داشــت و بســیار بــه مــن کمــک می کــرد، هــم 
در ساخت وســاز کارخانــه هــم در اداره ی آن. بعــد از مدتــی هــم مدیــر کارخانــه ی 

چینــی زریــن شــد.
ــوت  ــد و حضــور مســعود ق ــده بودن ــدگار ش ــکا مان ــرم در امری ــرادر دیگ »دو ب
ــان زود  ــود. ایش ــان نب ــدرم کنارم ــه پ ــوردم ک ــوس می خ ــم. افس ــود برای ــی ب قلب
مرحــوم شــدند و راه انــدازی کارخانــه را ندیدنــد، امــا مــادرم از موفقیــت کارخانــه 
ــد  ــه می دیدن ــد. از اینک ــی بودن ــی راض ــم خیل ــد می کردی ــه تولی ــی ای ک و از چین
ــد.  ــه ثمــر نشســته اســت، ذوق می کردن تالش هــا و پیگیری هــای چندین ســاله ام ب
مــادرم، بانــو طاهــره میرترابــی، بســیار متدیــن بودنــد و از خانــواده ی ســادات بــزرگ 
و تجــار معــروف شــهر بودنــد کــه پدرشــان، در قحطــی جنــگ جهانــی دوم، بــرای 
ــا همســایه ها  ــد ت ــزرگ گنــدم و جــو و بنشــن می آوردن ــی محــل عدل هــای ب اهال

ســختی نکشــند.«
از صحبت هــای مهنــدس قصاعــی می شــود فهمیــد کــه چــه روحیــه ی 
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حساســی دارد و تــا چــه انــدازه عاطفــی اســت. بارهــا در طــول مصاحبــه از 
ویژگی هــا و محاســن پــدر و مــادرش می گویــد، از لطــف و گذشــت همســرش و از 

ــال ها. ــن س ــی ای ــش در تمام ــی فرزندان ــر و همراه مه
»مــن شــرکت را در تهــران ثبــت کــردم کــه ثبــت ملــی باشــد، البتــه عمــده ی 
بــازار فــروش محصــول مــا هــم در تهــران بــود. زیــاد در رفت وآمــد بــودم و نمی شــد 
طوالنــی پیــش بچه هــا باشــم، امــا هــر وقــت کــه فرصتــی دســت مــی داد بــا شــور 
و اشــتیاق بــا آن هــا وقــت می گذرانــدم، حتــی وقتــی کــه از فــرط خســتگی تــوان 
ــا   ــرف بچه ه ــی را ص ــردم زمان ــعی می ک ــم س ــاز ه ــتم، ب ــتادن نداش ــا ایس روی پ

کنــم.«
ــرو  ــه ره ــتند ک ــی هس ــدان قصاع ــل از خان ــن نس ــما چندمی ــدان ش ـ فرزن
پیشــه ی پــدری شــده اند، ایــن کار را بــر اســاس عالقــه ی خودشــان انجــام دادنــد 

ــه ی شــما؟ ــه توصی ــا ب ی
ــن همــکار شــدند.  ــا م ــه  ی خودشــان ب ــل و عالق ــا می ــار نفرشــان ب ــر چه »ه
اجبــار و اصــراری نکــرده ام ، امــا از اینکــه در چینــی زریــن حضــور دارنــد و کنــارم 
ــن  ــرهای م ــا از پس ــتند. دو ت ــن هس ــال م ــم. کمک ح ــی خوش حال ــتند، خیل هس
ــل  ــم فارغ التحصی ــرم ه ــاد. دخت ــان اقتص ــد و یکی ش ــع خواندن ــی صنای مهندس
ــن  ــی زری ــه چین ــانس ب ــد از فوق لیس ــرهایم بع ــت. پس ــازی اس ــی شهرس مهندس

ــتند. پیوس
»پســر ارشــدم، ســهراب، خیلــی دقیــق اســت. در پیاده ســازی نقشــه و 
ــی  ــروش چین ــر کل ف ــارت ب ــد و نظ ــل می کن ــه ای عم ــی حرف ــزی، خیل برنامه ری
ــروش ســازمان را  ــه ف ــن دوره ی بیست ســاله ک ــده دارد و طــی ای ــه عه ــن را ب زری
بــا دانــش روز آمیختــه و مــدرن کــرده اســت فروشــمان حــدود ده تــا پانــزده برابــر 
افزایــش یافتــه اســت. عــالوه بــر ایــن توزیــع محصــوالت را در سراســر کشــور بــه 

ــی مدیریــت کــرده اســت. نحــو مطلوب
ــا را  ــا و پیکره ه ــازی، آرایه ه ــی، قالب س ــش طراح ــپهر، بخ ــم، س ــر دوم »پس
ــا(  ــا )طــرح قالب ه ــد، طراحــی پیکره ه ــه می دانی ــد. همان طــور ک ــت می کن مدیری
و آرایه هــای ظــروف چینــی در کیفیــت، ظرافــت، زیبایــی و فــروش محصــول نقــش 
بــارزی دارد کــه خوشــبختانه چینــی زریــن بــه ایــن مرحلــه رســیده اســت. عــالوه 
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بــر ایــن، بهتریــن ماشــین آالت فــاز بــزرگ ســوم توســعه را کــه در مجموعــه داریــم 
ســپهر انتخــاب کــرده اســت.

ــرکت را  ــی ش ــروش اینترنت ــادرات و ف ــات و ص ــی، تبلیغ ــومم، عل ــر س »پس
ــا  ــروش را ب ــا جشــنواره ها ی ف ــر اســت و باره ــی خوش فک ــد. خیل ــت می کن مدیری
ارائــه ی جوایــز بــزرگ برگــزار کــرده و همچنیــن فــروش زنجیــره ای و اینترنتــی را 
بــا موفقیــت کامــل اجــرا کــرده  اســت. فروشــگاه های خانــه ی زریــن، کــه بــا همــت 
و مدیریــت ایشــان همــراه بــا فــروش اینترنتــی ایجــاد شــده، بــه شــکل فعالــی در 
حــال عرضــه ی محصــول بــه خانواده هاســت و موجــب پیشــرفت و شــهرت چینــی 

زریــن شــده اســت.
»تنهــا دختــرم، ســارا، کــه کوچک تریــن فرزنــدم اســت، مهنــدس شهرســازی 
ــن   ــه ای ــی را ـ ک ــات خارج ــری دارد. کل کار سفارش ــه ی هن ــت و ذوق و قریح اس
ــه  ــد ک ــده دارن ــه عه ــان ب ــت ـ ایش ــده اس ــخت ش ــده و س ــیار پیچی ــال ها بس س
ــا  ــن قطعه ه ــفارش کوچک تری ــانند، از س ــام می رس ــه انج ــورت ب ــن ص ــه بهتری ب
ــل  ــلط کام ــری تس ــوم کامپیوت ــه عل ــم ب ــان ه ــین آالت. ایش ــن ماش ــا بزرگ تری ت
دارنــد هــم بــه صنایــع جدیــد روز دنیــا و زبان هــای انگلیســی و آلمانــی. ســاراخانم 
ــداری  ــن خری ــت ممک ــب ترین قیم ــا مناس ــه را ب ــواد اولی ــن م ــد بهتری می توانن
ــد واســطه  ــا چن ــه ب ــواد اولی ــا م ــت تحریم ه ــد، آن هــم در شــرایطی کــه به عل کنن
بــه دســتمان می رســد. عــالوه بــر کار ســنگین ســفارش های خارجــی، در زمینــه ی 

معمــاری داخلــی و خارجــی هــم در ســازمان بســیار فعــال هســتند.
»مــن در کار خیلــی دقیــق و ســخت گیر هســتم. در واقــع، کار صنعتــی بــدون 
ســخت گیری و انضبــاط بــه نتیجــه نمی رســد، بااین حــال فرزندانــم کارشــان 
ــن  ــن را تأمی ــر م ــت خاط ــه رضای ــد و همیش ــام می دهن ــو انج ــن نح ــه بهتری را ب
ــه ای  ــوم رایان ــل عل ــد مث ــوم جدی ــه در عل ــم ک ــراف کن ــد اعت ــه بای ــد. البت می کنن

ــر هســتند.« ــی از مــن جلوت خیل
ـ انضبــاط کاری شــما ذاتــی اســت یــا متأثــر از نظــم حاکــم بــر نظــام آموزشــی 

ــت؟ آلمانی هاس
ــاید  ــودم. ش ــور ب ــم همین ط ــی ه ــتم، از بچگ ــی هس ــاً آدم منضبط ــن ذات »م
ــا  ــتند، ام ــط هس ــا منضب ــت و ABه ــه AB اس ــد ک ــی ام باش ــروه خون ــت گ به عل
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ــوم،  ــر نمی ش ــم منک ــان را ه ــی در آلم ــط آموزشــی و زندگ ــر محی ــال تأثی به  هرح
ــرد.« ــه ک ــوان مقایس ــا نمی ت ــا هیچ کج ــا را ب ــاط آلمانی ه انضب

کار موفق خرج خودش را درمی آورد
ــوالً  ــود. اص ــارج وارد می ش ــازی از خ ــه ی چینی س ــواد اولی ــی از م ــش مهم بخ
الزمــه ی تولیــد محصولــی باکیفیــت، داشــتن مــواد اولیه ی مرغوب اســت. متأســفانه 
در ایــران بــه دالیــل اقلیمــی و شــرایط جغرافیایــی، مــواد اولیــه ی مرغــوب بــرای 
ســاخت چینــی وجــود نــدارد. حــدود شــصت درصــد از مــواد اولیــه، انــواع رنگ هــا، 

قطعــات نســوز و لــوازم کمکــی صنعتــی بــرای ســاخت چینــی وارداتــی اســت.
»عمــده ی مــواد مرغــوب ضــروری بــرای صنایــع چینی ســازی از خــارج 
ــا از  ــه ایرانی ه ــت ک ــوده اس ــم ب ــل ه ــن دلی ــه همی ــع، ب ــود. در واق وارد می ش
ــه  ــد، ســفالینه و آبگین ــد کنن گذشــته های دور به جــای آنکــه ظــروف چینــی تولی
ــد، چــون تنهــا منبــع فــراوان و در دســترس در ایــران خــاک ُرس  تولیــد می کردن
اســت. مــا هنــوز هــم در داخــل کشــور، مــواد اولیــه ی باکیفیــت، مناســب و کامــل 
ــتیم،  ــه هس ــواد اولی ــن م ــار تأمی ــان گرفت ــم و همچن ــی نداری ــد چین ــرای تولی ب
ــر  ــر صنعــت چینی ســازی اث ــا به شــدت ب ــم. تحریم ه به خصــوص در شــرایط تحری
گذاشــته اســت. شــرکت های کوچــک و بزرگــی کــه تأمیــن مــواد اولیــه و قطعــات 
یدکــی مــا را انجــام می دادنــد امــروز، به دلیــل ترســی کــه از امریــکا دارنــد، جــواب 

ــد.« ــم نمی دهن ــا را ه ــل م ایمی
ــان مصمــم و  ــع، مهنــدس قصاعــی همچن ــن مشــکالت و موان ــا تمــام ای ــا ب ام
اســتوار مســیر پرفرازونشــیبی را کــه بیــش از نیــم قــرن اســت در آن قــدم گذاشــته 
ــران  ــه نگ ــد ک ــن می گوی ــد و خون ســرد و مطمئ ــه می ده ــوری ادام ــا صب اســت ب

ــت: ــز نیس هیچ چی
ــم.  ــرفت می کن ــه پیش ــم ک ــن مطمئن ــد. م ــردن بترس ــر ک ــد از خط »آدم نبای
ــرج  ــودش خ ــق خ ــدم کار موف ــن. معتق ــم و همی ــروع کارم وام گرفت ــط در ش فق
خــودش را درمــی آورد. هیچ وقــت بــرای پــول کار نکــردم. اولویتــم و آنچــه 
ــوده اســت. االن هــم راضــی  ــت ب ــوع خــوب و باکیفی ــت داشــت مصن ــم اهمی برای
ــه ی  ــق شــده ام چاپخان ــم رســیده ام هــم موف ــه اولویت ــم، چــون هــم ب و خوش حال
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ــم  ــان می توانی ــر، خودم ــال حاض ــم. در ح ــدازی کن ــی راه ان ــیار خوب ــی بس صنعت
ــم.« ــد کنی ــا را تولی ــا و پیکره ه ــا، قالب ه ــه ی دکوره هم

ــم  ــز ه ــدات کارگاه نطن ــن، تولی ــی زری ــوالت چین ــد محص ــوازات تولی ـ به م
ــود؟ ــا ب پابرج

»مــن بــا فکــر اقتصــادی کــردن کار و تولیــد انبــوه، حرفــه ی جدیــدم را شــروع 
ــودم. کارگاه قدیمــی  ــار نگذاشــته ب ــی را هــم کامــل کن ــا کار قبل ــودم، ام کــرده ب
پــدرم بــرای خــودش پابرجــا بــود و در واقــع، محــل درآمدمــان همــان کارگاه نطنــز 
بــود. درآمــد کارخانــه را بیشــتر خــرج خــودش می کردیــم تــا گســترش و توســعه 

پیــدا کنــد.«
***

از قبــِل انقــالب تــا ســال 1۳۶۶، تولیــد ظــروف چینــی در ایــران خیلــی محــدود 
ــه  ــود ک ــی ب ــن واحــد صنعت ــران اولی ــن ای ــی زری ــه ی چین ــع، کارخان ــود. در واق ب
بــرای نخســتین بــار، ظــروف چینــی را در تعــداد زیــاد تولیــد می کــرد. در تولیــدات 
چینــی زریــن، حجــم تولیــد ظــروف چینــی مصرفــی نســبت بــه اشــیای تزیینــی 
خیلــی بیشــتر اســت. ایــن واحــد صنعتــی، از ســال 1۳۶۶ تــا بــه امــروز، از واحدهای 
بســیار بــزرگ تولیــد ظــروف چینــی در ایــران و خاورمیانــه و نیــز از خطــوط تولیــد 
چینــی بســیار پیشــرفته در جهــان اســت کــه از ده ســال قبــل به طــور فزاینــده و 
منظــم بــه ۲۲ کشــور جهــان و بیــش از همــه بــه کشــورهای اروپایــی صــادرات دارد. 
ــه ترکیــه، آلمــان، اســپانیا، ایتالیــا، فرانســه، انگلســتان، ســوئد،  بیشــتر صــادرات ب

هلنــد، روســیه، کانــادا، عربســتان، امــارات متحــده ی عربــی و هندوســتان اســت.
مهنــدس قصاعــی بارهــا و بارهــا صادرکننــده و تولیدکننــده ی نمونه ی کشــوری 
و کارآفریــن برتــر شــده اســت. دیوارهــا و قفســه های دفتــر کارش بــا تندیس هــای 
ــای  ــا و پروانه ه ــا گواهی نامه ه ــت، ب ــده اس ــن ش ــر، مزی ــای تقدی ــار و لوح ه افتخ
مختلفــی کــه نشــان بهداشــتی ترین، مقاوم تریــن و زیباتریــن ظــروف غذاخــوری را 

بــه چینــی زریــن ایــران تقدیــم کــرده اســت.
ــه ثمــر نشســتن محصــوالت چینــی زریــن هــم ســابقه داشــته  ــر از ب ـ پیش ت

اســت محصــوالت را صــادر کنیــد؟
ــز را  ــروف نطن ــر از ظ ــک کانتین ــه ی ــود ک ــور ب ــا این ط ــادرات م ــروع ص »ش
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ــادر  ــا در ص ــن گام م ــن اولی ــع، ای ــم. در واق ــا فروختی ــتان و همان ج ــم پاکس بردی
ــا  ــد از آن، صــادرات را ب ــود. بع ــان در حجمــی درخــور توجــه ب ــردن مصنوعاتم ک
ــدی نبــود کــه  ــم. چینــی زریــن در آن روزهــا برن ــام و نشــان غیــر شــروع کردی ن
خارجی هــا بــه آن اعتمــاد داشــته باشــند. مثــاًل طــرف ایتالیایــی بــه مــا می گفــت: 
‘مــن ایــن شــکل و شــمایل از محصولتــان را می خواهــم، فــالن برنــد را هــم پشــت 
ــان  ــا هم ــول را ب ــم محص ــا ه ــد.’ م ــران نباش ــدات ای ــمی از تولی ــد و اس آن بزنی
ــم و برایشــان می فرســتادیم. ترکیــه و آلمــان  شــرایط درخواســتی تولیــد می کردی
ــادر  ــی ص ــورهای اروپای ــه کش ــان را ب ــتر محصوالتم ــد. بیش ــور بودن ــم همین ط ه
می کردیــم، امــا االن ســاالنه حــدود پنــج تــا شــش میلیــون دالر صــادرات بــا برنــد 

چینــی زریــن داریــم.
»خوشــبختانه مــا در چینــی زریــن موفــق شــدیم کارمــان را بــا وجــود تمامــی 
مشــکالت، هــم ازنظــر کمــی و هــم ازنظــر کیفــی گســترش دهیــم. تولیدمــان را در 
اصفهــان بــا حــدود صــد نفــر و هشــتصد تــن محصــول در طــی یــک ســال شــروع 
کردیــم، امــا حــاال در ســال، بیــش از دوازده هــزار تــن محصــول تولیــد می کنیــم و 
تعــداد کارکنــان چینــی زریــن بــه 1۵00 نفــر رســیده اســت. زمین هــای کارخانــه 
ــده  ــع ش ــزار مترمرب ــد 1۵0 ه ــالن های تولی ــع و س ــزار مترمرب ــت ه ــدود دویس ح
ــه روز هــم وســعتش بیشــتر می شــود، هــم تجهیــزات صنعتــی اش  اســت کــه روزب
ــا رشــدی شــایان توجــه داشــته ایم. ــی زمینه ه پیشــرفته تر... در مجمــوع، در تمام

ــه کشــورهای  ــا هســتیم و ب ــر دنی ــد برت ــه برن ــزو س ــم ج ــت ه ــر کیفی »ازنظ
ــای  ــا و کوره ه ــرفته ترین تکنولوژی ه ــا پیش ــم. م ــادرات داری ــا ص ــه و اروپ منطق
بــا  اســت.  روباتیــک  کارمــان  از  بخــش عمــده ای  وارد کرده ایــم.  را  بــزرگ 
ــم و  ــد کرده ای ــاد تولی ــت زی ــا کیفی ــروف را ب ــواع ظ ــق، ان ــیار دقی ــای بس روبات ه
ــا وجــود  توانســته ایم به روز تریــن کارخانــه ی چینــی را در ایــران تأســیس کنیــم. ب
اینکــه به دلیــل چنــد برابــر شــدن قیمــت ارز در تأمیــن مــواد اولیــه مشــکل داریــم 
و به شــدت تحــت فشــار هســتیم، امــا بــاز هــم همیشــه بــه لطــف خداونــد در حــال 

ــم.« ــرفت بوده ای پیش
ـ رقیب هم دارید؟

»مــا رقیــب نداریــم، رفیــق داریــم. هــر مســیری را رفته ایــم عــده ای از دوســتان 
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ــم  ــر ه ــه ی دیگ ــا، ۲4 کارخان ــه ی م ــد از کارخان ــد. بع ــا آمده ان ــد از م ــم بع ه
تأســیس شــد کــه متأســفانه فقــط هفــت تــا از آن هــا پابرجــای مانده انــد و البتــه 
همــه ی ایــن هفــت واحــد هــم موفــق هســتند. مــن سال هاســت رئیــس انجمــن 
چینی ســازها هســتم و دوســتان مــا هــم از اطالعاتمــان در زمینــه ی ماشــین آالت 
اســتفاده می کننــد کــه ایــن برایمــان باعــث افتخــار اســت. رقابــِت ســالم کیفیــِت 

ــی دارد.« ــه م ــادل نگ ــد و قیمــت را متع ــش می ده محصــول را افزای
***

ــت  ــش وق ــی و برای ــال کن ــتکار دنب ــه و پش ــق و عالق ــا عش ــر کاری را ب »ه
ــازی باشــد.  ــل چینی س ــر کار ســختی مث ــی اگ ــر می نشــیند، حت ــه ثم ــذاری ب بگ
مــن بــا دانــش رشــته ی خــودم آمــده بــودم بــرای گســترش رشــته ای کــه دوســتش 

ــرد.« ــرف می ک ــتگی هایم را برط ــه ی خس ــه هم ــن عالق ــتم و ای داش
خوش نامــی و اعتبــار چینــی زریــن ایــران باعــث شــده اســت خیلــی از 
ــن  ــی زری ــواده ی چین ــوی از خان ــد عض ــزی بخواهن ــی و نطن ــای اصفهان جوان ه
ــد  ــود و بع ــزار می ش ــتخدام برگ ــون ورودی اس ــار آزم ــد ب ــال چن ــر س ــند. ه باش
ــود.  ــه می  ش ــی ارائ ــوری و عمل ــِی تئ ــای آموزش ــدگان، کالس ه ــرای پذیرفته ش ب
کارآموزهــای مشــتاق تابســتان بــه تابســتان در ســالن های کارخانــه حاضــر 
ــوزش  ــه آم ــر باتجرب ــص و کارگ ــدس متخص ــد مهن ــر چن ــت نظ ــوند و تح می ش
می بیننــد، بــا دســتگاه های مختلــف آشــنا می شــوند و رمــز و راز کار را یــاد 

می گیرنــد.
ــاد  ــت، اعتق ــده اس ــته گذران ــن رش ــری را در ای ــه عم ــی ک ــدس قصاع مهن
ــه  ــه، ب ــالت و تجرب ــر تحصی ــالوه ب ــن ع ــی زری ــرکت چین ــردن در ش دارد:»کار ک
روحیــه ی آدم هــم بســتگی دارد. بایــد ایــن کار را دوســت داشــته باشــی. بقیــه ی 
ــه  ــت و کارخان ــتگاه اس ــین  آالت و دس ــت؛ ماش ــوم اس ــگاه اول معل ــان ن کار از هم
کــه نظــم و ریتــم دارد و آییــن و ترتیــب. بــرای ادامــه دادن ایــن راه بایــد مهــارت 

ــت.« ــت و آداب کار را دانس داش
***

ظــروف غذاخــوری در همه جــای دنیــا شــبیه هــم هســتند: کاســه و بشــقاب، 
ــدان  ــوپ خوری، قن ــاالدخوری و س ــکر ریز، س ــاش و ش ــی، نمک پ ــان و نعلبک فنج

میراثی زرین از عشق و هنر
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ــه  ــد ک ــای محــدودی بودن ــدا ظرف ه ــم ابت ــن ه ــی زری ــوری. محصــوالت چین و ق
ــوری از  ــروف غذاخ ــدند. ظ ــل ش ــل تبدی ــع و کام ــرویس های جام ــه س ــم ب کم ک
ــرد  ــن گ ــرای همی ــد می شــدند، ب ــون چــرخ ســفالگری تولی ــر اســاس فن ــم ب قدی
بودنــد، امــا از وقتــی کــه دانــش فنــی جدیــد روبات هــا را بــه صنعــت وارد کــرد و 
شــیوه ی تولیــد ظــروف چینــی از حالــت چرخشــی بــه حالــت غیرچرخشــی تغییــر 

پیــدا کــرد، ظــروف غیرگــرد هــم تولیــد شــد.
ــرای  ــن تنهــا تولیدکننــده ی ظــروف چینــی صــد درصــد مقــاوم ب چینــی زری
شست وشــو در ماشــین ظرف شــویی در ایــران اســت کــه از آخریــن تکنولــوژی روز 
دنیــا، موســوم بــه فنــاوری تزیین شــده بــه روش FDC )دکــور داخــل لعابــی(، بهــره 
ــوند،  ــوب می ش ــوری محس ــروف غذاخ ــتی ترین ظ ــروف بهداش ــن ظ ــرد. ای می گی
زیــرا مــواد غذایــی بــا نقش هــای روی محصــوالت تمــاس مســتقیم ندارنــد. هــدف 
چینــی زریــن، به عنــوان پیــش گام صنعــت تولیــد ظــروف چینــی در ایــران، تولیــد 
و عرضــه ی ظریف تریــن و زیباتریــن ظــروف غذاخــوری بــا بهتریــن کیفیــت بــرای 
ــان ایرانــی اســت. چینــی زریــن  پذیرایــی بی نقــص و درخــور شــأن و اعتبــار میزب
حــدود ۲۵ ســال اســت در نمایشــگاه فرانکفــورت آلمــان، کــه از بزرگ تریــن 

ــی اســت، فعالیــت دارد. ــوازم خانگــی غیربرق نمایشــگاه های ل
ــه هفــت  ــب و پیکره هــا ب ــن ازنظــر طــرح، قال محصــوالت شــرکت چینــی زری
گــروه اصلــی تقســیم می شــوند: صدفــی، ایتالیــا، وینچــی، کواتــرو، آســترو، آلگــرو و 
نئوکالســیک، شــهرزاد و رادیانــس کــه حاصــل تفکــر مهنــدس ســپهر قصاعی اســت. 
ــا از اســم و نســب  ــا از طــرح و شــکل ظــروف گرفتــه شــده ی ــام رویه آرایی هــا ی ن
طــراح آن. ظــروف کواتــرو چهارگــوش اســت، آســترو ســتاره ای اســت و وینچــی نــام 

طــراح ایتالیایــی اســت.
ــد:  ــود را دارن ــوص خ ــام مخص ــم ن ــبک ه ــر س ــای ه ــا آرایه ه ــا ی گل آرایی ه
ــان و... . ــش جه ــی، نق ــکا، طالی ــت، آنجلی ــاورا، میدنای ــد، پری م ــای دایمون آرایه ه

»بایــد اذعــان کنــم کــه در تمامــی ایــن جزئیــات ذکرشــده ازجملــه طراحــی 
پیکره هــا، آرایه هــا، ســرویس های چینــی، برندهــا، ماشــین آالت و مشــارکت 
ــق و  ــارکت مطل ــت و مش ــم دخال ــی، فرزندان ــی و خارج ــگاه های داخل در نمایش

داشــته اند.« بی بدیــل 
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ــر  ــاق فک ــود در ات ــاب می ش ــا انتخ ــا و پیکره ه ــرای آرایه ه ــه ب ــم هایی ک اس
خانــواده ی قصاعــی طــرح و تصویــب می شــود، بــا مشــورت همســر و فرزنــدان. بانــو 
قائمــی در ایــن خصــوص می گویــد: »مهنــدس هــر قطعــه  چینــی جدیــدی را کــه 
بــرای اولیــن بــار در کارخانــه طراحــی و ســاخته می شــود بــه منــزل می آورنــد تــا 
در یــک جلســه ی خانوادگــی دربــاره اش نظــر بدهیــم و راجــع بــه آن صحبــت کنیــم 
ــه حاصــل  ــا، ک ــن ظرف ه ــی ارزشــمند اســت. ای ــن خیل ــرای م ــن کارشــان ب و ای
همــت و هنــر همســرم اســت و مــن در منــزل از آن هــا اســتفاده می کنــم، برایــم 
ــرف  ــوان ظ ــا به عن ــه آن ه ــز ب ــه هرگ ــتند ک ــی هس ــیار گران بهای ــای بس هدیه ه
ــم کــه انعکاس دهنــده ی عشــق و  ــگاه نمی کنــم، بلکــه آن هــا را آینه هایــی می دان ن
تــالش و هنــر همســرم اســت و کوشــش و همراهــی فرزندانــم. مــن در ایــن آینه هــا 
ــم  ــوْر روشــنایی بخش راه همســر و فرزندان ــوری را می بینــم کــه امیــدوارم ایــن ن ن

باشــد و نــوِر درخشــش و جاودانگــی چینــی زریــن.
ــه  ــرم ک ــا دخت ــه پســرم و تنه ــم هســتند، س ــن فرزندان ــمند م ــای ارزش »دنی
ــه ایشــان  ــد و ب ــار پدرشــان فعال ان ــن و در کن ــی زری ــار نفرشــان در چین ــر چه ه
کمــک می کننــد. پشــتکار، همــت، هنــر و صداقــت ارزنده تریــن ســرمایه ای اســت 
ــن  ــا چنی ــه ب ــندم ک ــیار خرس ــد و بس ــه ارث برده ان ــان ب ــم از پدرش ــه فرزندان ک
ــرم از اینکــه  ــذت می ب ــه ای کار خانوادگی شــان را دنبــال می کننــد. ل عشــق و عالق
ــبرد  ــان در پیش ــش و هنرش ــا دان ــتند و ب ــرم هس ــار همس ــا در کن ــم آن ه می بین
اهــداف پدرشــان مفیــد و مؤثرنــد و توانســته اند در کنــار او چینــی زریــن ایــران را 
ــا تخصــص و توانایی هایــی  ــد مــا، ب ــرای هــر چهــار فرزن ــه ایــن پایــه برســانند. ب ب
کــه دارنــد، فرصت هــا و امکانــات شــغلی ویــژه ای در خــارج از ایــران مهیــا بــود، امــا 
ترجیحشــان بــه مانــدن در ایــران بــود و خدمــت بــه وطــن و پــدر کــه ایــن بــرای 

مــن و همســرم باعــث افتخــار اســت.«
***

فرهنــگ  در  کــه  کم توجهــی ای  و  ســطحی نگری  بی دقتــی،  وجــود  »بــا 
ــن  ــان و ژاپ ــل آلم ــا را در مقاب ــده و م ــادی ش ــران ع ــت ای ــاز و صنع ساخت وس
ــرای  ــد ب ــه ای جدی ــا نمون ــت م ــرل کیفی ــر روز از بخــش کنت ــرار داده اســت، ه ق
ــوزده اســت، چــون  ــا از ن ــت م ــرل کیفی ــره ی کنت بررســی فرســتاده می شــود. نم
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ــت.« ــق اس ــه مطل ــت ک ــال خداس ــط م ــت فق ــدم بیس ــن معتق م
چنــد نمونــه از بشــقاب های تختــی کــه از بخــش کنتــرل کیفیــت کارخانــه بــه 
دفتــر مرکــزی فرســتاده شــده اســت در دفتــر چینــی زریــن ایــران موجــود اســت. 
بشــقاب های ســفیِد ســاده و ظریفــی هســتند کــه مهنــدس قصاعــی آن هــا را زیــر 
ــی نمــره ی کیفــی آن هــا را در  ــا ماژیــک آب ــا ب ــور مخصــوص بررســی می کنــد ت ن

ــد. ــت کن گوشه شــان ثب
ــی  ــزرگ چین ــن  ب ــه پنگوئ ــمت س ــد به س ــم می چرخ ــقاب ها نگاه ــد از بش بع
کــه در گوشــه ی ســمت چــپ دفتــر اســت، پنگوئن هــای بــزرگ ســفید و ســیاه و 

زرد کــه در نهایــت هنــر و ظرافــت ســاخته شــده اســت.
»بــرای ســاخت ظــروف دکــوری و مجســمه ها، نیــروی کار خیلــی ماهــر 
الزم اســت کــه در فــاز ســوم کارخانــه قابلیــت کافــی بــرای ایــن کار وجــود دارد. 

ــت.« ــز اس ــد نطن ــراث واح ــی می ــروف تزیین ــاخت ظ ــازی و س مجسمه س
ـ در تمامــی ایــن ســال ها هیچ وقــت شــده اســت کــه احســاس کنیــد شکســت 

ــدازی کار دیگــری فکــر کرده ایــد؟ ــه راه ان خورده ایــد؟ هیچ وقــت ب
»هیچ وقــت احســاس نکــردم کــه شکســت خــورده ام، ولــی اگــر موانــع قانونــی، 
اداری و بوروکراســی در مســیر توســعه ی صنایــع ایــران نبــود، به تنهایــی دســت کم 
ــفانه  ــودم. متأس ــرده ب ــداث ک ــن اح ــی زری ــاد چین ــر در ابع ــه ی دیگ ده کارخان
ــن  ــع م ــود دارد مان ــی و اقتصــادی وج ــعه ی صنعت ــه در مســیر توس مشــکالتی ک
ــی در دوره ی  ــردم، ول ــروع ک ــم ش ــیمی را ه ــات پتروش ــن مطالع ــت. م ــده اس ش

ــه نتیجــه رســیدنش وجــود نداشــت. ــت قبلــی امــکان ب دول
»مــا یــک مزرعــه ی آباواجــدادی در نطنــز داشــتیم کــه مقــداری از جــاده فاصله 
داشــت و در دره ای قــرار داشــت کــه دورتــادورش کــوه بــود. کوهســتان های نطنــز 
ــتند. از  ــیلیس هس ــواده ی س ــم از خان ــی ه ــنگ های گرانیت ــد و س ــیلیس پایه ان س
ــی  ــم و بی معطل ــاف گرفتی ــه ی اکتش ــدن پروان ــتخراج مع ــرای اس ــادن ب وزارت مع
یــک واحــد فــراوری ســنگ تزئینــی در شــهر صنعتــی نطنــز راه انــدازی کردیــم کــه 
تمــام کار ایجــاد آن بــه همــت پســرم، مهنــدس ســپهر قصاعــی، انجــام شــد. مبلــغ 
زیــادی هزینــه شــد تــا یــک کارخانــه ی نمونــه راه افتــاد و تولیــدش آغــاز شــد، امــا 
ــه ســوددهی نرســید.  ــه ب به دلیــل تحریم هــای اقتصــادی و رکــود مســکن، کارخان
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معــدن را تبدیــل کردیــم بــه یــک کارخانــه ی مــدرن ســنگ گرانیــت کــه ســنگ 
ــر  بســیار باکیفیتــی هــم تولیــد می کنــد. فعــاًل همــه ی هــم و غــم مــا متمرکــز ب

چینــی زریــن اســت کــه خوشــبختانه نتیجــه هــم گرفته ایــم.
»کارخانــه ی بســته بندی زرین بــان هــم در شــهر صنعتــی هشــتگرد بــه همــت 
ــه ی  ــتیم کارخان ــد. می خواس ــاد ش ــی، ایج ــهراب قصاع ــدس س ــم، مهن ــر بزرگ پس
ــادی.  ــای اقتص ــروع تحریم ه ــا ش ــد ب ــادف ش ــه مص ــم ک ــته بندی راه بیندازی بس
کارخانــه ی زرین بــان ســاخته شــد، ولــی راه انــدازی نشــد. فعــاًل کارخانــه ی دیگــری 
کــه چهــل نفــر پرســنل دارد در داخــل چینــی زریــن ایجــاد شــده اســت کــه نیــاز 

ــد.« ــن می کن ــا را تأمی ــته بندی م بس

پسر کو ندارد نشان از پدر
»مرحــوم پــدرم در محلــه و شــهر مــورد احتــرام بودنــد و در انجمــن شهرســتان 
ــاختمان های  ــاختن س ــی و س ــات اجتماع ــر، خدم ــور خی ــتند. در ام ــت داش فعالی
ــتند. از  ــه داش ــازی عالق ــادی و شهرس ــران و آب ــه عم ــد و ب ــا بودن ــه کوش خیری
پایه گــذاران عمــران و آبــادی امامــزاده آقاعلی عبــاس بودنــد و عمــده ی کار 
ــه در  ــغله ای ک ــود مش ــا وج ــد. ب ــام می دادن ــان انج ــزاده را ایش ــاز امام ساخت وس
کارگاه داشــتند، مرمــت ســاختمان رواق و صحــن امامــزاده را از ســال 1۳۵0 شــروع 
و تــا پایــان عمرشــان در ســال 1۳۵۸ نوســازی کردنــد. گنبــد قدیمــی آنجــا را هــم 

ــد.« ــو ســاختند و کاشــی  کاری کردن از ن
ـ در امور خیریه هم شما پسر خلف پدر بوده اید؟

»اطعــام روز تاســوعا را، کــه نــذر پــدرم بــوده بــرای تولــد مــن، هــر ســال بــه 
ــز هــم یــک مرکــز  ــت از ایشــان انجــام می دهــم. در بیمارســتان قدیمــی نطن نیاب
ــا  ــان باشــد. ب ــام خانوادگی م ــه ن ــه خواســتم ب ــز ســاختم ک ــزرگ و مجه ــز ب دیالی

ــکاری دارم.« ــم به صــورت مســتمر هم ــه ه ــد مؤسســه ی خیری چن
ـ در ابتدای راه، انتظار داشتید چینی زرین به چنین جایگاهی برسد؟

ــا  ــه ب ــود ک ــال 1۳۶۶ ب ــنی دارد. س ــده ی روش ــن راه آین ــه ای ــتم ک ــاور داش »ب
خانمــم و خانــواده رفتــه بودیــم ســفر حــج. آن زمــان بعضی هــا از مکــه چینــی ژاپنــی 
ــه  ــن ب ــد. م ــی بخرن ــی ژاپن ــتند چین ــم می خواس ــن ه ــم م ــد. مادرخان می خریدن
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ایشــان گفتــم اگــر کمــی صبــر کنیــد، مــا خودمــان داریــم چینــی تولیــد می کنیــم.«
ــرای تفریــح و ورزش هــم داریــد؟  ــا این همــه مشــغله و مســئولیت زمــان ب ـ ب

اهــل ورزش حرفــه ای هســتید؟
ــرده ام  ــت نک ــی فرص ــاد کارم حت ــم زی ــت حج ــه به عل ــت ک ــن مدت هاس »م
یــک فیلــم تماشــا کنــم. بیــن همــه ی ورزش هــا اســکی را از همــه بیشــتر دوســت 
داشــتم، امــا هیچ وقــت اســکی باز قهــاری نبــودم. دنبــال فوتبــال هــم اصــاًل نرفتــم، 
ــودم  ــی آلمــان ب ــاز را هــم وقت ــخ و پاتین ــا ســوارکاری می کــردم. هاکــی روی ی ام
انجــام مــی دادم، امــا مجــال کافــی بــرای ورزش حرفــه ای نداشــتم. بیشــتر ورزش هــا 

را در همــان حــد تفریــح انجــام مــی دادم.«
***

ــکل هایی  ــخ دارد و در تش ــادی راس ــکل گرایی اعتق ــه تش ــی ب ــدس قصاع مهن
مشــارکت می کنــد یــا در آن هــا عضویــت دارد: انجمــن مدیــران صنایــع، عضویــت 
در ســتاد سیاســت گذاری خانــه ی صنعــت و معــدن ایــران، ریاســت انجمــن صنایــع 
ــادن  ــع و مع ــی و صنای ــاق بازرگان ــه ی ات ــت در هیئت رئیس ــران، عضوی ــی ای چین
ــان،  ــران و آلم ــع ای ــی و صنای ــاق بازرگان ــه ی ات ــت در هیئت رئیس ــران، عضوی ته
ــره ی  ــت هیئت مدی ــگاه ها، ریاس ــی و دانش ــه و درمان ــای خیری ــا نهاده ــکاری ب هم

چینــی زریــن ایــران، ریاســت صنایــع چینــی ایــران و... .
بازنشســتگی را بــا روحیــه اش جــور نمی دانــد و هنــوز دلــش می خواهــد 
تغییــر بــه وجــود بیــاورد. انتخابــات اتــاق آلمــان نزدیــک اســت و مهنــدس قصاعــی 
ــان در  ــران و آلم ــاق ای ــه ی ات ــو هیئت رئیس ــان و عض ــاق آلم ــس ات ــوان رئی به عن
کنــار تمامــی دغدغه هــای کاری بایــد بــه مســائل مربــوط بــه انتخابــات اتــاق هــم 
بپــردازد. لبخنــدی کــه بــر چهــره اش نشســته و آرامــش و متانتــی کــه در حیــن کار 
دارد، حکایــت از صبــوری مــردی دارد کــه این همــه ســال جــدی و خســتگی ناپذیر 
مســیری را پیمــوده کــه قــدم برداشــتن در آن در کالم آســان اســت، در عمــل یــک 
ــن  ــر ای ــر شــاهدی ب عمــر تــالش شــبانه روزی اســت. شــاید جاده هــای شــِب کوی
ــدن ســپیدِی  ــه انتظــار دمی ــه ب ــی شــب هایی را ک ــاری  باشــند، تمام ــر و بردب صب

صبحــی روشــن پیمــوده اســت.
ــرر  ــان مق ــر از زم ــه کمــی طوالنی ت ــروب گذشــته اســت. مصاحب ســاعتی از غ
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ــرای  ــد ب ــر می آی ــن پس ــت. اول کوچک تری ــرکت اس ــی ش ــع تعطیل ــده و موق ش
اجــازه ی مرخصــی و خداحافظــی بــا پــدر و بــا فاصلــه ای کوتــاه دو پســر دیگــر کــه 
ــد.  ــرش بمانن ــد، منتظ ــان الزم می دان ــر پدرش ــد اگ ــان می خواهن ــه نفرش ــر س ه
ــرک  ــی ت ــد از خداحافظ ــدر را بع ــاق پ ــه ات ــت ک ــری اس ــن نف ــا آخری ــر ام دخت

می کنــد.
ــاری  ــان ج ــه میانش ــقی را ک ــر و عش ــت و مه ــود حرم ــی می ش ــچ کالم بی هی
ــه  ــت ب ــته اس ــه شایس ــش را چنان ک ــود وصف ــه نمی ش ــد ک ــد. هرچن ــت فهمی اس

ــان آورد. بی

کالم پایانی مهندس کارآفرین
»شــرط اول موفقیــت، موفقیــت کاری اســت نــه مالــی. منافــع مالــی در کنــار 
کار خــوب بــه دســت می آیــد. بــرای رســیدن بــه موفقیــت کاری پیگیــری و تــالش 
ــود  ــد س ــود درص ــن ن ــرد، م ــاد ک ــه ایج ــد در کار وقف ــت، نبای ــه الزم اس بی وقف
ــد کــه  ــرای خــودش خــرج کــردم. البتــه ناگفتــه نمان حاصــل از ایــن صنعــت را ب
ــن  ــه قوانی ــگار ک ــاری دارد، ان ــش و گرفت ــی تن ــران خیل ــردن در ای ــی ک کار صنعت
ــن اقتصــادی  ــت. قوانی ــب جــاده ی صنع ــرای تخری ــه ســاخته شــده اســت ب جامع
ــد و اقتصــاد  ــا رشــد تولی ــه همســو ب ــد. به جــای اینک ــدف کار می کنن ــا ضــد ه م
باشــد، دســت و پــای اقتصــاد را می بنــدد. بزرگ تریــن دشــمن اقتصــاد مــا قوانیــن 
ــد و از  ــار بگذارن ــده ی تام االختی ــوه نماین ــه ق ــت س ــر اس ــت. بهت ــادی ماس اقتص
ــد کــه قوانیــن اقتصــادی را بازبینــی و  کارشناســان اقتصــادی هــم مشــاوره بگیرن
اصــالح کننــد تــا اقتصــاد راه بیفتــد. اگــر کمیســیونی تشــکیل بشــود کــه قوانیــن 
ــد، اقتصــاد کشــور  درهم تنیــده و دســت وپاگیر را کــم کنــد و آن هــا را ســاده نمای
ــر  ــاه ه ــد و رف ــرای رش ــه ب ــن گزین ــی بهتری ــاد آزاد و رقابت ــد. اقتص ــد می کن رش

جامعــه ای اســت.«

منابع
سفرنامه ی نطنز )1۳۶1(، نویسنده و کارگردان: منوچهر طبری.

مصاحبه ی رادیویی نام آوران صنعت در رادیو اقتصاد.
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دریافت نشان امین الضرب



فصل پنجم

هنر بهره وری از 
فرصت های سیال
داستان زندگی دکتر سلطان حسین فتاحی
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره ی شرکت صنایع امرسان

نویسنده: بدری مشهدی





 »هــر نــگاه مــن بــه ســویی، فکــر ســوی آشــیان/ می کنــد دریــا هــم از انــدوه 
ــه ام را می نمایانــد بــه مــوج ســبز و زرد/ می پرانــد آفتابــی  ــا مــن بیــان/ خان مــن ب
را میــان الجــورد/ مــن در آن شــوریدگی هایی کــه مــوج از چیرگــی/ در ســر آورده 
ــور/  ــم آنجــا در عب ــه دارد خیرگــی/ دوســتانم را همــه می بین ــا ســاحل ک اســت ب

ایــن زمــان نزدیــک آن وادی رسیدســتم ز دور...«
ــه  ــوه. ِم ــاالی ک ــه ب ــد ب ــیده بودن ــدند، رس ــر می ش ــک و نزدیک ت ــا نزدی ابره
ــیده  ــش را کش ــگل  و درخت های ــر، جن ــرده ا ی از حری ــل پ ــاده، مث ــوی ج ــق ت رقی
بــود پشــت خــودش. پســر کوچــک، دســت در دســت بــرادر بزرگ تــرش، نشســته 
ــوز از  ــگار هن ــی. ان ــاده ی جنگل ــای ج ــو تماش ــوس، مح ــی اتوب ــود روی صندل ب
ــنگ های  ــهر، س ــر از ش ــی دورت ــد. جای ــیون می آم ــه و ش ــدای نال ــت ص دوردس
ــرادری  ــر و ب ــیاه پوش، خواه ــادِر س ــاک، م ــر دل خ ــود ب ــته ب ــتری نشس خاکس
گریــان و بغض آلــود... همــه  ی این هــا تصویرهایــی بودنــد کــه در روزهــای گذشــته 
نشســته بودنــد تــوی ذهنــش. درســت نمی دانســت کــه چــه اتفاقــی افتــاده اســت. 
شــاید هــم می دانســت و نمی خواســت بــاور کنــد. جــاده ی پیچ درپیــچ داشــت بــه 
ــدر  ــه پ ــه... حیــف ک ــی غریب ــو، آدم های ــه ای ن ــد، خان ــا می رســید، شــهر جدی انته

همراهشــان نبــود!
ــه تماشــای  ــود ب ــی ایســتاده ب ــد، پســر مدت ــاده شــده بودن ــه پی از ماشــین ک
اتوبــوس بنــز قدیمــِی دمــاغ دار. بعــد بــا هیجــان چراغ هــای گــرد و بــزرگ اتوبــوس 
را بــه بــرادرش نشــان داده و گفتــه بــود: »ایــن ماشــین غیــر از دمــاغ، چشــم هــم 
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دارد.« عمــو کــه بــا لبــاس ژاندارمــی ایســتاده بــود کنارشــان، غبطــه خــورده بــود به 
حــال پســر کوچــک کــه این چنیــن هیجــان زده بــود از اولیــن ســفرش بــا اتوبــوس. 
ــم  ــرادرش را ه ــدان ب ــود، فرزن ــده ب ــا ش ــه مهی ــهر ک ــه قائم ش ــش ب ــباب انتقال اس
همــراه خانــواده ی خــودش راهــی ســفر کــرده بــود. می خواســت پناهشــان باشــد. 
ــدوِه  ــد ان ــه شــهری جدی ــود کــه تغییــر شــرایط زندگــی و ســفر ب امیــدش ایــن ب

ــد. ــر  کن ــدر را برایشــان کمــی تحمل پذیرت مــرگ پ
***

ــدرم و  ــوت پ ــده، ف ــم مان ــی در ذهن ــه از کودک ــره ای ک ــن خاط »پررنگ تری
ــطه ی آن  ــد. به واس ــود آم ــه وج ــی ام ب ــد از آن در زندگ ــه بع ــت ک ــی اس تغییرات
اتفــاق از همــان دوران کودکــی، فــراز و نشــیب های زیــادی را در زندگــی ام تجربــه 
کــرده ام. بعــد از فــوت پــدرم سرپرســتی خانــواده ی مــا را عمویــم بــه عهــده گرفــت 
کــه ســه فرزنــد داشــت و بــا پیوســتن مــا بــه خانــواده اش، یک دفعــه شــدیم شــش 
ــتان را  ــد اس ــا چن ــان، م ــغل ایش ــل ش ــود و به دلی ــدارم ب ــن ژان ــوی م ــه. عم بچ

گشــتیم.«
ــود. بعــد از ســال های  ــه ب ــدرش جــزو چنــد نفــر باســواد محله شــان در میان پ
ــه. باغــی خریــده بــود و باغــداری  ســال کار دولتــی در گیــالن، برگشــته بــود میان
شــده بــود پیشــه اش. هــم بــزرگ محلــه بــود هــم ســوارکار و کشــتی گیر. همان جــا 
ــود. روزهــای آخــر تابســتان کــه می رســید،  ــدگار شــده ب ــود و مان ازدواج کــرده ب
کم کــم کار بــاغ ســبک تر می شــد و درختانــش رنگ به رنــگ، درســت عیــن 
ــد، عیــن  ــگ بودن ــی هفت رن ــه کــه از دور شــبیه رنگین کمان کوه هــای اطــراف میان

ــد. ــه می بافتن ــرکان قالی باف خان ــه دخت ــی ک ــش قالی های نق
ــارم  ــزی، چه ــی پایی ــری و باران ــای اب ــان روزه ــی از هم ــود، یک ــال 1۳۳۶ ب س
مهرمــاه. روزی به یادماندنــی بــود کــه دومیــن فرزنــدش هــم قــدم بــه دنیا گذاشــت، 
پســری کــه اســمش را گذاشــت »ســلطان حســین«. فقــط خــدا می دانســت کــه 
چــه آرزوهایــی بــرای پســرهایش در ســر داشــت و البــد رؤیــای داشــتن دختــری... 
شــاید هیچ وقــت بــه ایــن فکــر نکــرده بــود کــه حســرت دیــدن روزهــای بــه ثمــر 

ــد. ــر دلــش می مان رســیدن فرزندانــش ب
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مراغه، کالس اول دبستان، سال ۱۳۴۲ش.
ــواده اش   ــا عمــو و خان ــی برســد، همــراه ب ــه کالس اول ابتدای ــی کــه ب ــا زمان ت
ــد  ــه رفته بودن ــتانی ک ــن اس ــود. اولی ــرده  ب ــه ک ــتان را تجرب ــد اس ــی در چن زندگ
ــده  ــود، آم ــده ب ــه ای ش ــه مدرس ــالی ک ــان. س ــم اصفه ــدش ه ــود، بع ــدران ب مازن

ــه. ــه مراغ ــد ب بودن
»مــن کالس اول و دوم دبســتانم را در مراغــه خوانــدم. فــوت پــدرم ناگوارتریــن 
حادثــه ای بــود کــه در عمــرم پیــش آمــد و تحملــش بــرای کودکــی بــه ســِن مــن 
ــی  در  ــزرگ و اساس ــی ب ــاق تغییرات ــه آن اتف ــود آنک ــا وج ــود. ب ــخت ب ــی س خیل
زندگــی ام بــه وجــود آورد، امــا مــن در مواجهــه بــا آن مشــکالت چیزهــای زیــادی 
ــزرگ شــدم. در واقــع، باعــث شــد دشــواری هایی را کــه در دوران  ــاد گرفتــم و ب ی

ــم.« ــر بگذران ــان تر از س ــد آس ــش می آم ــم پی ــالی برای بزرگ س
ــم  ــود. ه ــوان ب ــی درس خ ــه خیل ــا این هم ــوش، ب ــود و بازیگ ــوج ب ــی لج کم
ــلوغ بازی های  ــط ش ــش وس ــک پای ــه ی ــود و همیش ــوش ب ــاگردهای بازیگ ــزو ش ج
ــا  ــود، هــم جــزو گــروه درس خوان هــا و در حــال رقابــت ب زنــگ تفریــح و ورزش ب
ــا  ــاری ب ــد، یکــی دو ب ــا ســوم می چرخی ــن اول ت ــه اش بی ــاز. رتب شــاگردهای ممت
ــود، امــا هیچ وقــت  ــه کــرده  ب اختالفــی کــم رتبــه ی چهــارم و پنجــم را هــم تجرب
ــود. بیــن هم کالســی هایش معــروف  ــر نیامــده ب از پنجمیــن نفــر در کالس پایین ت

ــود کــه »فتاحــی« هــم کتک خــورش خــوب اســت هــم درســش. شــده ب
***

از مردادمــاه تــا شــهریورماه چنــد جلســه به صــورت برخــط و تلفنــی بــا دکتــر 
ــت و  ــا دق ــط، ب ــای برخ ــردم. مصاحبه ه ــه ک ــی« مصاحب ــین فتاح ــلطان حس »س
ــش  ــی پی ــتند، به خوب ــؤال ها داش ــه س ــخ گویی ب ــان در پاس ــه ایش ــه ای ک حوصل
رفــت و بیشــتر حجــم اطالعــات الزم جمــع آوری شــد. آخریــن جلســه ی مصاحبــه ی 
تلفنــی  مصــادف شــده بــود بــا روزی کــه قــرار بــود آقــای دکتــر ســخنراِن مراســم 
تقدیــر از کارآفرین هــای برتــر اســتان تهــران باشــند. البتــه خودشــان هــم در ایــن 
ــد:  ــده می گفتن ــا خن ــد. ب ــده بودن ــاب ش ــر انتخ ــن برت ــوان کارآفری ــم به عن مراس
ــمی  ــی و رس ــای واقع ــا و تقدیره ــم از آن انتخاب ه ــن مراس ــاب و ای ــن انتخ »ای

اســت.«
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آنچــه در تمامــی ایــن مــدت و در طــی گفت وگوهــا بیشــتر از هــر نکتــه ای بــه 
چشــم می آمــد انضبــاط، پشــتکار و خســتگی ناپذیری ایشــان در کار بــود و قــدرت 
پذیــرش خطرهــای احتمالــی و جســارتی کــه امــکان قــدم گذاشــتن در مســیرهای 

ناشــناخته و پرفرازونشــیب را برایشــان فراهــم آورده بــود.
***

»وقتــی بچــه بــودم، اخالقــم جــوری بــود کــه هیچ وقــت نمی گذاشــتم کســی 
ــت و  ــر دوس ــن نظ ــه ای ــودم، البت ــت مدار  ب ــی سیاس ــاورد. خیل ــر از کارم دربی س
هم کالســی دوره  ی دبســتانم، رضــا علیخانــی، بــود کــه االن اســتاد دانشــگاه اســت 
ــه  ــم، همیشــه ب ــا هــم در ارتبــاط هســتیم. وقتــی مدرســه ای بودی ــوز هــم ب و هن
بچه هــا می گفــت: ‘فتاحــی یک جــوری اســت کــه آدم نمی فهمــد االن ســیر 
اســت، گرســنه اســت، پــول دارد، پــول نــدارد، درس بلــد اســت یــا بلــد نیســت.’ 

ــودم.« مــن از همــان موقــع هــم سرســخت ب
ـ اولیــن شــخصیتی کــه در انتخــاب ایــن مســیر بــر شــما تأثیــر گذاشــت چــه 

کســی بــود؟
ــم کالس ســوم دبســتانم  ــن معل ــی م ــذار در زندگ ــرد تأثیرگ ــن ف »شــاید اولی
باشــد. البتــه آن زمــان ایــن را نمی دانســتم، امــا االن کــه بــه گذشــته برمی گــردم، 
ــه  ــتان ک ــوم دبس ــال س ــه س ــوم. ب ــان می ش ــر ایش ــش مؤث ــه نق ــنی متوج به روش
ــی مقیمــی.  ــای عبدالعل ــه اســم آق ــه. معلمــی داشــتیم ب رســیدم، برگشــتیم میان
اسمشــان هرگــز از یــادم نمــی رود. فــردی بســیار با انگیــزه، کوشــا و دلســوز بودنــد. 

مــن کالس پنجــم و ششــمم را هــم شــاگرد ایشــان بــودم.
ــم درس  ــمی ها ه ــا و شش ــه کالس پنجمی ه ــا ب ــر از کالس م ــع، غی »آن موق
ــای  ــی تمرین ه ــودم و تمام ــوی ب ــی ق ــی خیل ــوی درس ریاض ــن ت ــد. م می دادن
ــای مقیمــی مــن  ــودم، آق ــار کالس ســوم کــه ب ــک ب ســخت را حــل می کــردم. ی
را بـُـرد ســر کالس پنجــم و چنــد تــا تمریــن ریاضــی و مســئله و ضــرب و تقســیم 
ــت  ــن خواس ــت و از م ــه نوش ــای تخت ــود پ ــا ب ــه کالس پنجمی ه ــوط ب ــه مرب را ک
کــه حلشــان کنــم. بااینکــه کالس ســومی بــودم همــه ی تمرین هــا را حــل کــردم، 
تمرین هایــی کــه خــود کالس پنجمی هــا هــم نتوانســته بودنــد حــل کننــد. آقــای 
ــای  ــل آق ــم در مقاب ــی ه ــای کالس پنجم ــرد. بچه ه ــویقم ک ــی تش ــی خیل مقیم
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ــه از  ــح ک ــگ تفری ــا زن ــد، ام ــت زدن ــم دس ــد و برای ــویقم کردن ــی تش ــی کل مقیم
کالس آمدیــم بیــرون، حســابی از خجالتــم درآمدنــد. کتــک مفصلــی بــه مــن زدنــد 
و تهدیــدم کردنــد کــه اگــر دفعــه ی بعــد تمرین هایــی را کــه معلــم می دهــد حــل 

ــورم. ــک می خ ــاره کت ــم، دوب کن
ــای  ــان و تمرین ه ــر کالسش ــم س ــم رفت ــا معلم ــم ب ــار دوم ه ــن ب ــه م »البت
ریاضی شــان را حــل کــردم و دوبــاره کتــک خــوردم. دو ســه بــار این طــور شــد تــا 
اینکــه دفعه هــای بعــدی کــه آقــای مقیمــی مــن را پــای تختــه خواســت، هرچــه 
نوشــت، مــن گفتــم بلــد نیســتم. بعــد، زنــگ تفریــح مــن را صــدا کــرد. بــا اصــرار 
علــت را از مــن خواســت و پرســید کــه چــرا حــل نکــردم. ماجــرا را برایشــان تعریــف 
ــای کالس  ــه تمرین ه ــت ک ــن نخواس ــت از م ــر هیچ وق ــم دیگ ــان ه ــردم. ایش ک

باالتــر را حــل کنــم.
ــه  ــه س ــی داد. کالس را ب ــزه م ــی انگی ــاگردانش خیل ــه ش ــی ب ــای مقیم »آق
ــرد  ــل می ک ــن ح ــر تمری ــی بهت ــر گروه ــود. ه ــرده ب ــیم ک ــروه تقس ــار گ ــا چه ی
ــا در  ــد ی ــازی کن ــال ب ــت والیب ــازه داش ــود، اج ــتر ب ــش در دروس بیش و نمرات
رشــته های ورزشــی دیگــر تمریــن کنــد. البتــه اگــر یکــی از اعضــای گــروه عقــب 
می مانــد یــا نمــره ی خوبــی نمی گرفــت، بقیــه بایــد کمکــش می کردنــد و برایــش 
ــت  ــا دوس ــه بچه ه ــی ک ــا خوراکی های ــتند. آن موقع ه ــی می گذاش کالس خصوص
ــی و  ــا خوراک ــرای بچه ه ــودش ب ــب خ ــی از جی ــای مقیم ــود. آق ــم ب ــتند ک داش

ــد. ــان کن ــه تشویقش ــد ک ــکالت می خری ش
ــوزِش کار  ــر آم ــالوه ب ــدی ع ــن روش گروه بن ــا تشــویق  و ای ــی ب ــای مقیم »آق
گروهــی، نوعــی رقابــت ســالم بیــن بچه هــای کالس بــه وجــود آورده بــود و همیــن 
باعــث شــد مــن بعدهــا، در دوران بزرگ ســالی و در محیــط کارم هــم، از ایــن روش 
رقابــت ســالم و کار گروهــی بســیار اســتفاده کنــم. ثمــره ی همــه ی آن تشــویق  ها و 
رســیدگی ها ایــن شــد کــه بیشــتر شــاگردهای کالس مــا آدم هــای موفقــی شــدند. 
مــا همــان موقــع در آن کالس درس یــاد گرفتیــم خطــر کنیــم. از هم کالســی های 
آن زمــان مــا یــک نفــر اســتاد دانشــگاه تبریــز شــد، یــک نفــر در تهــران شــرکت 

خصوصــی راه انــدازی کــرد، یکــی در مراغــه رئیــس بانــک شــد و... .«
ـ بعــد از اینکــه در کارتــان موفــق شــدید، هیچ وقــت ســراغی از ایشــان 

هنر بهره وری از فرصت های سیال



میراث زرین168

نگرفتیــد؟
»خواســتم امــا متأســفانه نشــد. آقــای مقیمــی مغــازه ای داشــتند کــه مــن قبــل 
از دیپلــم یکــی دو بــار رفتــم آنجــا بــرای دیدنشــان، امــا قبــل از انقــالب به عنــوان 
زندانــی سیاســی دســتگیر شــدند و مغازه شــان هــم بســته شــد. بعــد از آن هر چــه 

جســت وجو کــردم، موفــق نشــدم خبــری از ایشــان بگیــرم.«
ســلطان حســین فتاحــی تــا کالس ششــم ابتدایــی در شهرســتان میانــه 
تحصیــل کــرد و بعــد از آن بــا قبولــی در امتحــان ورودی وارد هنرســتان شــد و بــه 

ــت. تهــران رف

تهران، هنرستان کارخانه ی صنعتی آزمایش، سال ۱۳۴۹ش.
ــرای برگــزاری امتحــان ورودی هنرســتان  ــود ب روزنامــه اعــالن عمومــی داده ب
ــد  ــی تولی ــان لوازم خانگ ــه در آن زم ــه ای ک ــش. کارخان ــی آزمای ــه ی صنعت کارخان
ــد. هنرســتان  ــر هنرجــو می پذیرفتن ــی، 110 نف ــر ســال تحصیل ــرای ه ــرد. ب می ک
ــزی  ــا طرح ری ــی اش را آن ه ــای اصل ــد و برنامه ه ــوئدی ها اداره می ش ــر س ــر نظ زی
ــا از  ــا دوازده کار در کارگاه و بعدازظهره ــت ت ــاعت هف ــا از س ــد. صبح ه می کردن
ــوئدی ها در  ــوری. س ــای  درس تئ ــر کالس ه ــار عص ــا چه ــم ت ــاعت دوازده و نی س
شــیوه ی اداره ی کارخانــه هــم بــر تمامــی مراحــل کار نظــارت می کردنــد، از رســم 

فنــی تــا کل کارهــای عملــی کارخانــه.
»مــن در خانــواده ای زندگــی می کــردم کــه زیــاد روزنامــه می خواندیــم. وقتــی 
ــال شــدم و  ــی خوش ح ــدم، کل ــش را دی ــه ی آزمای ــی امتحــان ورودی کارخان آگه
ــا  ــا باالخــره ب ــود، ام ــق نب ــش مواف ــم مطــرح کــردم. اول ــا عموی ــن موضــوع را ب ای
ــروم تهــران و در امتحــان  خواهــش و تمنــا متقاعــدش کــردم کــه اجــازه بدهــد ب
ــران  ــه ته ــن ب ــرای رفت ــم ب ــودش ه ــرد و خ ــت ک ــم موافق ــم. عموی ــرکت کن ش
ــق شــدم  ــردم و خوشــبختانه موف ــرد. در امتحــان ورودی شــرکت ک همراهــی ام ک
در بیــن 110 شــرکت کننده، رتبــه ی ســوم را کســب کنــم. بعــد از قبولــی رفتیــم 

ــدم.« ــش ش ــتان آزمای ــو وارد هنرس ــوان هنرج ــماً به عن ــام و رس ــرای ثبت ن ب
ــش  ــبانه روزی آزمای ــتان ش ــه هنرس ــود ک ــالی ب ــن س ــازه دومی ــان ت آن زم
ــور  ــان این ط ــد و برنامه هایش ــگاه داده بودن ــا خواب ــه بچه ه ــود. ب ــده ب ــیس ش تأس
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بــود کــه ســاعت شــش صبــح بیــدار می شــدند و تــا ســاعت شــش و نیــم فرصــت 
ــه  ــان خــوردن صبحان ــه کارهــای شــخصی خودشــان برســند. بعــد، زم داشــتند ب
بــود و ســاعت هفــت می رفتنــد بــرای کار عملــی و کار در کارگاه تــا ســاعت دوازده 
ــر  ــار عص ــاعت چه ــا س ــد ت ــتند و بع ــت داش ــار وق ــرای ناه ــاعت ب ــم س ــر. نی ظه
می رفتنــد ســر کالس درس. کیفیــت آمــوزش در کالس هــای تئــوری  خیلــی زیــاد 
بــود. از دانشــگاه علــم و صنعــت، اســتاد می آوردنــد بــرای تدریــس درس هایشــان.

»آن دوراْن دورانــی تکرارنشــدنی بــود، زمــان بســیار خوبــی بــود بــرای فراگیری. 
در ســنی بودیــم کــه نــه دغدغــه ای داشــتیم نــه مســئولیتی و نــه هیــچ درگیــرِی 
ــاد  ــه ی ــی را ک ــه درس های ــتیم ک ــت داش ــود. فرص ــت ب ــان راح ــی ای. فکرم ذهن
ــدن، ورزش  ــر از درس خوان ــه غی ــم. البت ــل کنی ــی تجزیه وتحلی ــم به خوب می گرفتی
و بــازی و اســتراحت هــم جــزو برنامه هایمــان بــود. در مجمــوع روزگار خوبــی بــود 
ــدا  ــی پی ــی خوب ــتان خیل ــبانه  روزی دوس ــن در ش ــت. م ــخت نمی گذش ــاًل س و اص
کــردم کــه االن هــم بــا بعضــی از آن هــا رفت وآمــد دارم. اکثــر کســانی کــه در آن 
ــد، االن به صــورت خویش فرمــا کار می کننــد. نظــام  ــا مــن هــم کالس بودن زمــان ب
آموزشــی در هنرســتان آزمایــش جــوری بــود کــه افــرادی کــه آن زمــان آنجــا درس 
خوانــده بودنــد، االن دســت کم صاحــب یــک تعمیــرگاه شــخصی شــده اند. بیشــتر 
ــه و  ــد قطع ــرکت های تولی ــا ش ــد ی ــرگاه دارن ــن االن تعمی ــتان آن دوراِن م دوس

قالب ســازی یــا شــرکت های بین المللــی.«
ـ رشته ی تحصیلی هنرستانتان چه بود؟

ــته هایی  ــزو رش ــزکاری و... ج ــری، فل ــری، ریخته گ ــرق، درودگ ــته های ب »رش
بودنــد کــه در هنرســتان تدریــس می شــد. مــن رشــته ی بــرق را انتخــاب کــردم و 
تــا کالس نهــم، کــه ســیکل فنــی را گرفتــم، در همــان هنرســتان آزمایــش درس 
 خوانــدم. کالس هفتــم کــه بودیــم، در هنرســتانمان آزمــون استعدادســنجی انجــام 
ــن  ــتعداد دارد. م ــه ای اس ــه زمین ــس در چ ــه هرک ــود ک ــخص ش ــا مش ــد ت می ش
ــژه ای در تجســم  ــد اســتعداد وی ــودم کــه تشــخیص داده بودن جــزو چنــد نفــری ب

ــام دارم. ــه بعدی اجس ــی و درک س فضای
ــتیم و  ــی داش ــم فن ــتری در درس رس ــتعداد بیش ــه اس ــم ک ــر بودی ــد نف »چن
ــا مــا مدت زمــان بیشــتری  ــه همیــن دلیــل ب ــود، ب ــر از بقیــه ب طراحی مــان قوی ت
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رســم فنــی و طراحــی کار می کردنــد. مــن ســال هفتــم و هشــتم و نهــم را به طــور 
پیوســته در واحــد طراحی مهندســی آزمایــش کار کــردم و همیــن باعــث شــده بــود 
کــه قــدرت خالقــه ی ذهنــم تقویــت شــود و بتوانــم اجســام را در ذهنــم بچرخانــم 
و ببینــم چگونــه روی هــم ســوار می شــوند. االن بــا نرم افزارهــای ســالیت و 
مکانیــکال ایــن کار را انجــام می دهنــد، امــا در آن دوره  مــا همــه ی ایــن  کارهــا را 
ــم  ــام می دادی ــه بعدی انج ــورت س ــا و به ص ــه نم ــا س ــی ب ــی و طراح ــم فن ــا رس ب

کــه البتــه ایــن کار بعدهــا خیلــی بــه  درد مــن خــورد.«
***

ــود کــه باعــث شــد  ــن تشــکیالت ب »مرحــوم محســن آزمایــش بنیان گــذار ای
ــا  ــده و مســیر سرنوشــتم  ب ــد. آین ــه وجــود بیای ــن ب ــزرگ در زندگــی م ــی ب تحول
رفتــن بــه آن هنرســتان دگرگــون شــد. مــن درســم را تــا ســیکل فنــی یعنــی تــا 
کالس نهــم آنجــا خوانــدم و بعــد از آن یــک ســال هــم در کارخانــه ی آزمایــش کار 

کــردم. بعــد مختــار بودیــم کــه در همــان کارخانــه بمانیــم یــا بیاییــم بیــرون.«
ـ شما ماندید؟

»مــن راه دوم را انتخــاب کــردم، آمــدم بیــرون و رفتــم شــرکت الکترولوکــس، 
چــون فکــر می کــردم کــه در کارخانــه ی آزمایــش چیــزی نمانــده اســت کــه مــن 
به لحــاظ فنــی بلــد نباشــم. در روزنامــه، دنبــال آگهــی اســتخدام طــراح لوازم خانگــی 
بــودم تــا بتوانــم هــم انگیــزه ی شــخصی خــودم را کــه طراحــی لوازم خانگــی بــود 
بــه واقعیــت برســانم، هــم خــودم را محــک بزنــم. آگهــی شــرکت الکترولوکــس را 
ــی  ــوان طــراح در آنجــا اســتخدام شــدم. طول ــه به عن ــدم و بالفاصل ــه دی در روزنام

نکشــید کــه یــک بخــاری نفتــی جدیــد را طراحــی و وارد بــازار کردیــم.
ــدم  ــا آم ــردم و از آنج ــس کار ک ــی در الکترولوک ــت ماه ــت هش ــدود هف »ح
ــابم  ــه تسویه حس ــودم ک ــتر در ارج نب ــاه بیش ــه م ــرکت ارج. س ــم ش ــرون و رفت بی
را انجــام دادنــد و عــذرم را خواســتند، چــون ســربازی نرفتــه بــودم. کارخانــه ی ارج 
کارخانــه ای بســیار قانونمنــد و منضبــط بــود، اجــازه نمی دادنــد کــه کســی بــدون 
ــربازی  ــن چــون س ــود و خــب م ــه کار ش ــا مشــغول ب ــت در آنج کارت پایان خدم
نرفتــه بــودم، ناچــار شــدم از آنجــا آمــدم بیــرون و بعــد از مدتــی کــه بیــکار بــودم 

ــه کار شــدم.« رفتــم شــرکت ســاراول و آنجــا مشــغول ب
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ــد از  ــا بع ــود، ام ــته ب ــر گذاش ــت س ــادی پش ــاظ اقتص ــختی را ازلح دوران س
ــا کار  ــان ب ــرد. هم زم ــا نک ــش را ره ــش تحصیل ــه ی آزمای ــدن از کارخان ــرون آم بی
ــی داد.  ــه م ــبانه ادام ــتان ش ــم در هنرس ــش را ه ــف، درس ــرکت های مختل در ش
رشــته ی بــرق را بــر اســاس عالقــه ی شــخصی و تحقیــق و مشــورت بــا کســانی کــه 
در ایــن رشــته فارغ التحصیــل شــده و مشــغول بــه کار بودنــد، انتخــاب کــرده بــود 

ــود. و دیپلمــش را هــم در همیــن رشــته گرفتــه ب
بعــد از گرفتــن دیپلــم شــبانه از هنرســتان کارآمــوز آن زمــان، در ســال 1۳۵۵ 
ــده  ــول ش ــرق قب ــته ی ب ــت در رش ــم و صنع ــگاه عل ــود و در دانش ــور داده ب کنک
بــود، امــا بــرای شــبانه درس خوانــدن در دانشــگاه علــم و صنعــت بایــد یــک نفــر 
می آمــد و مبلــغ 1۵0 هــزار تومــان برایــش تضمیــن می گذاشــت تــا بعــد از اتمــام 
ــه  ــود ک ــفانه کســی نب ــی متأس ــد، ول ــس کن ــرورش تدری ــش در آموزش وپ تحصیل
ــه دانشــگاه صرف نظــر  ضمانتــش کنــد. همیــن ماجــرا باعــث شــد کــه از رفتــن ب

کنــد.
نیروی هوایــی،  زبــان  واحــد  در  دوشــان تپه،  در  را  ســربازی ام  »خدمــت 
ــه  ــی ک ــن فرصت ــودم و از ای ــوزش آنجــا شــده ب ــدم. مســئول ســاختمان آم گذران
ــا دوازده ظهــر  ــح ت ــان. از صب ــدن زب ــرای خوان ــود اســتفاده کــردم ب دســت داده ب
به صــورت ســاعتی کار می کــردم و از ســاعت یــک ظهــر تــا شــش عصــر مشــغول 
ــک ســاعت  ــدت ی ــه م ــه ب ــان و ورزش روزان ــدن زب ــودم. خوان ــت ســربازی ب خدم

ــود.« ــه ام ب ــه ی روزان ــزو برنام ج
ـ هنوز هم اهل ورزش هستید؟

»مــن از دوران دبســتانم ورزش را دوســت داشــتم و همیشــه در تمامــی 
ــودم. بعــد هــم کــه بزرگ تــر شــدم، هیچ وقــت  تیم هــای ورزشــی مدرســه عضــو ب
ــی  ــرای ورزش کــردن داشــتم. زمان ــه ای منظــم ب ــار نگذاشــتم و برنام ورزش را کن
ــل  ــای تعطی ــات روزه ــتر اوق ــش بیش ــوم آزمای ــم، مرح ــتان می رفتی ــه هنرس ک
ــر  ــم. بعدت ــازی می کردی ــم ب ــا ه ــد. م ــازی می کردن ــس ب ــا و تنی ــد آنج می آمدن
مــن کوهنــوردی و دو را به عنــوان ورزش هــای دائمــی انتخــاب کــردم. حتــی گاهــی 
بعضــی جلســات کاری را، مثــل جلســاتی کــه بــا تأمین کننده هــا داشــتیم، بعــد از 

ــم.« ــزار می کردی ــوه برگ ــاالی ک ــه در ب ــه صــرف صبحان ــوردی و ب کوهن
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ـ اهل مسابقات ورزشی هم بودید؟
ــه  ــد ک ــزار ش ــر برگ ــابقه ی دو ده کیلومت ــک مس ــی ی ــش در دوب ــال پی »دو س
ــن  ــردم و در بی ــرکت ک ــم ش ــن ه ــت. م ــرکت کننده داش ــورها ش ــی کش از تمام
ــته های دو  ــر از رش ــدم. غی ــت وچهارم ش ــر بیس ــاالنم، نف ــروه همس ــر از گ 1۳0 نف
ــا  ــب آنج ــه مرت ــتم ک ــگاهی هس ــو باش ــش عض ــال ها پی ــن از س ــوردی، م و کوهن
پینگ پنــگ بــازی می کنــم و اتفاقــاً در ســفر کاری ام بــه چیــن بــا مهارتــی کــه در 

ــازی داشــتم، ســود خوبــی هــم نصیبــم شــد. ایــن ب
ــه چیــن ســفر  ــرای خریــد چنــد دســتگاه ب ــود کــه مــن ب »ماجــرا این طــور ب
کــرده بــودم. بــا فــرد چینــی ای که طــرف قــرارداد بــود صحبــت از بــازی پینگ پنگ 
شــد. مــن هــم گفتــم کــه در ایــن رشــته مهــارت دارم. در مجموعــه ی آن هــا فــردی 
بــود کــه مدعــی بودنــد همیشــه در بــازی نفــر اول اســت و هیچ کــس نمی توانــد از 
او ببــرد. مــن هــم مدعــی شــدم کــه آن فــرد را شکســت می دهــم. قــرار بــر ایــن 
شــد کــه اگــر مــن بتوانــم ایــن فــرد را ببــرم، ده درصــد روی قیمــت کل خریــدم 
ــوی ســالن  ــم ت ــی و فروشــنده ها رفتی ــرد چین ــا آن ف ــد. ب ــن تخفیــف بدهن ــه م ب
ــم  ــده ه ــه ی تربیت ش ــک گرب ــود. ی ــگ ب ــازی پینگ پن ــوص ب ــه مخص ــی ک بزرگ
داشــتند کــه وقتــی تــوپ می رفــت زیــر میــز یــا صندلــی برایشــان مــی آورد. مــن 
آن روز موفــق شــدم بازیکــن پرمدعــای چینــی را ببــرم و ســود خوبــی از خریــدم 

نصیبــم شــد.«
ســلطان حســین فتاحــی بعــد از خدمــت ســربازی دوبــاره بــه شــرکت 
ســاراول بازگشــت تــا ضمــن کار در ایــن شــرکت، بــر تجاربــش در حــوزه ی تولیــد 

لوازم خانگــی هــم بیفزایــد.

ساراول؛ دانشکده ای عملی برای آموزش های فنی و مدیریتی
ــروع  ــی ش ــای فن ــری کاره ــه فراگی ــادش ب ــه ی زی ــز از عالق ــاید همه چی ش
شــد. عــالوه بــر ایــن عالقــه، وقتــی کــه وارد محیــط کار شــد، دلــش می خواســت 
و  قالب ســازها  کارخانــه،  کارگرهــای  کارکنــان،  فنــی  مشــکالت  پاســخ گوی 
ــتعداد و  ــن اس ــرد. همی ــا کار می ک ــا آن ه ــه ب ــانی ک ــد، کس ــازها باش ماشین س
عالقــه ی ویــژه بــه انجــام کارهــای فنــی باعــث شــده بــود در کار پیشــرفت کنــد. 
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ــه ی رســم فنــی و طراحــی  ابتــدای کار همه چیــز روی کاغــذ اجــرا می شــد. مرحل
قطعــه انجــام می شــد و ســپس طرح هــا و نقشــه های اولیــه ی قطعه هــا بــه 
تولیدکننــده ارائــه می شــد. بعــد از مدتــی کار و کســب تجربــه ی کافــی، او رســماً 
شــده بــود طــراح قطعــه بــرای محصــوالت و کمــی بعدتــر طــراح خــود محصــول.

ــود و  ــان ب ــه سرگروهش ــر، ک ــر دیگ ــا دو نف ــرد ب ــم بگی ــه دیپل ــل از اینک قب
ــد.  ــد بخــاری طراحــی کنن ــق شــده بودن ــت می کــرد، موف برنامه هایشــان را مدیری
ــه  ــن ب ــل از رفت ــه قب ــرد ک ــالش می ک ــن و ت ــود و تمری ــر کار ب ــدر پیگی این ق
ــی  ــا خیل ــد. االن این جــور کاره ــه او دادن ــب را ب ســربازی، مســئولیت طراحــی قال
راحــت شــده اســت. نرم افزارهــای تخصصــی طراحــی قطعــه و طراحــی قالــب، کــه 
ــازار موجــود اســت، ایــن کارهــا را انجــام می دهــد، امــا فتاحــی در آن زمــان  در ب
ــه  ــا عشــق و عالق ــه طراحــی دســتی داشــت آن را ب ــواری هایی ک ــی دش ــا تمام ب
ــه داد  ــت ســربازی هــم کار طراحــی را ادام ــی در دوره ی خدم ــی داد. حت انجــام م
ــا پشــتکاری کــه داشــت، ماشــین آالت صنعتــی را طراحــی می کــرد کــه حــد  و ب
ــه ی بســیار  ــود کــه تجرب نهایــی کار طراحــی اســت. ایــن تالش هــا باعــث شــده ب

ــد. ــدا کن ــادی در کار طراحــی پی زی
در آن موقعیــت زمانــی و بــا آن شــرایط، می خواســت در آینــده ی نزدیــک یــک 
کارگاه ماشین ســازی راه بینــدازد یــا دســت کم تولیــد محصولــی را مدیریــت کنــد، 
هــم بــرای کســب تجربــه ی بیشــتر و هــم بــا هــدف ایجــاد اشــتغال بــرای دیگــران. 

ایــن تمــام فکــر و ذکــر او در روزگاری بــود کــه تــازه ســرباز شــده بــود.
»بعــد از خدمــت ســربازی بــه شــرکت ســاراول بازگشــتم. در آن زمــان آقــای 
وارتکــس زرگریــان، کــه مدیرعامــل شــرکت ســاراول بــود، به علــت پشــتکار 
ــن  ــا م ــوق داد، ام ــش حق ــنهاد افزای ــن پیش ــه م ــتم ب ــه در کار داش ــری ک و تبح
افزایــش حقوقــم را نپذیرفتــم و در عــوض از او درخواســت کــردم کــه در سرکشــی 
ــای  ــد و واحده ــوط تولی ــد از خط ــه و بازدی ــا نُ ــش ت ــاعت ش ــا از س ــه بخش ه ب
مختلــف بــا او همــراه باشــم. می خواســتم شــیوه های مواجهــه بــا کارگــران و رفــع 
ــس  ــک لم ــا را از نزدی ــاد و تعارض ه ــی و تض ــائل فن ــوزه ی مس ــکال ها در ح اش
کنــم. قبــول کردنــد و بــا ایــن موافقتشــان در حقیقــت بــه مــن جرئــت و فرصــت 

ــد. اشــتباه کــردن دادن
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ــات،  ــیار بامعلوم ــد و بس ــک بودن ــگاه پلی تکنی ــرده ی دانش ــان تحصیل ک »ایش
ــه ی  ــا هم ــه ب ــین ها. البت ــر روی تکنس ــذار ب ــورد و تأثیرگ ــخصیت، خوش برخ باش
ــدی  ــیار ج ــد و بس ــخت گیری می کردن ــی س ــتند، در کار خیل ــه داش ــنی  ک محاس
ــا  ــه م ــتند. ب ــت داش ــور را دوس ــالق و جس ــراد خ ــد و اف ــای جدی ــد. کاره بودن
ــی  ــم، ول ــه کنی ــوآوری را تجرب ــم و ن ــر کنی ــد خط ــت می دادن ــین ها فرص تکنس
ــع،  ــد. درواق ــویه می کردن ــابمان را تس ــم، حس ــت نمی کردی ــو حرک ــه جل ــر رو ب اگ
ــوآوری  ــم در آن ن ــان ه ــد خودم ــه بای ــتند ک ــان می گذاش ــه عهده م ــی را ب کارهای
ــد. مــن از ایشــان بســیار  ــا به خوبــی پیــش برون ــه خــرج می دادیــم ت و خالقیــت ب
یــاد گرفتــم. در واقــع، از الگوهــای مؤثــری بودنــد کــه مــن در ایــن مســیر داشــتم 
ــدا  ــت پی ــاورم و جرئ ــه دســت بی و باعــث شــدند کــه مــن تجربه هــای بســیاری ب
ــد هــر روزشــان از کارگاه خیلــی  ــازار شــوم. مخصوصــاً برنامــه ی بازدی کنــم وارد ب

مفیــد بــود.
ــام  ــاعت تم ــدود دو س ــف کارگاه و ح ــد ک ــح می رفتن ــر روز صب ــان ه »ایش
کارهایــی را کــه بــه کارگــران ســپرده بودنــد تــا انجــام بدهنــد کنتــرل می کردنــد 
و بعــد می آمدنــد، می نشســتند تــوی دفترشــان. اوایــل کــه همراهشــان می شــدم، 
ــه دستیارشــان  ــداً ک ــا بع ــی دارد، ام ــرروزه چــه لزوم ــد ه ــن بازدی نمی دانســتم ای
ــدف  ــت آن به ســمت ه ــروژه و هدای ــل پیشــرفت پ ــتر به دلی ــدم بیش ــدم، فهمی ش
ــروژه ای اداره می شــوند،  اســت. در حقیقــت، بیشــتر شــرکت هایی کــه به صــورت پ
ــه  ــرل روزان ــن کنت ــوند. ای ــرف نش ــدف منح ــه از ه ــد ک ــان باش ــد حواسش بای
ــه ی  ــا هزین ــرر و ب ــان مق ــا در زم ــم پروژه ه ــه ه ــد ک ــث می ش ــگی باع و همیش
کمتــری بــه اتمــام برســد و هــم محصــوْل درســت، اصولــی و طبــق پســند مشــتری 

تولیــد شــود.
»مــن در زمــان دســتیاری جنــاب آقــای زرگریــان نکته هــا و تجربه هــای 
فنــی بســیاری آموختــم و شــیوه ی برخــورد بــا کارگــر، کارمنــد، مهنــدس و حتــی 
ــاد  ــح را ی ــت صحی ــی و مدیری ــیوه های طراح ــتری  و ش ــا مش ــب ب ــورد مناس برخ
گرفتــم. خیلــی شــاکر هســتم کــه خداونــد چنیــن کســی را در مســیرم قــرار داد. 
ســاراول شــرکتی تولیدمحــور بــود و مــن آنجــا بســیار یــاد گرفتــم و بعدهــا هــم در 

محیــط کارم از تجربیــات آن زمــان بســیار اســتفاده کــردم.«
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***
ــودم،  ــده ب ــش ش ــه ی آزمای ــه وارد کارخان ــی ک ــم ابتدای ــان شش ــن از هم »م
ــال های  ــی س ــودم. در ط ــرده ب ــدا ک ــی پی ــد لوازم خانگ ــه تولی ــادی ب ــه ی زی عالق
ــه ی  ــش الزم در زمین ــارت و دان ــم مه ــش ه ــتان آزمای ــم در هنرس کار و تحصیل
ــودم. همــه ی این هــا باعــث  ــه دســت آورده ب شــیوه های طراحــی و تولیدشــان را ب
شــده بــود کــه دائمــاً بخشــی از ذهنــم درگیــر ایــن باشــد کــه اگــر قــرار اســت در 
ــا تولیــد لوازم خانگــی مرتبــط  ــرای خــودم شــروع کنــم، حتمــاً ب آینــده کاری را ب

باشــد.«
ــی  ــل اجرای ــه مراح ــت ب ــن ذهنی ــا ای ــد ت ــر گذراندی ــی را از س ــه تجربیات ـ چ

ــک شــد؟ شــدن نزدی
ــرکت  ــردم، کار ش ــاراول کار می ک ــرکت س ــن در ش ــه م ــالب ک ــل از انق »قب
ســاراول تولیــد چیلــر و هوادهنــده و فن کوئــل بــود. بعــد از انقــالب کــه مــن مجــدد 
بــرای کار بــه ایــن شــرکت برگشــتم، بــازار تهویــه ی مطبــوع بســیار خــراب شــده 
ــف  ــازی متوق ــه و برج س ــاختمان های چندطبق ــاخت س ــای س ــرا پروژه ه ــود، زی ب
ــد. کاری کــه مــن  ــرای چنیــن پروژه هایــی مجــوز ســاخت نمی دادن ــود و ب شــده ب
کــردم ایــن بــود کــه در عــرض شــش مــاه کولــر آبــی و آب گرم کــن گازی طراحــی 
ــه  ــن زمین ــه در ای ــرادی ک ــر از اف ــد نف ــا چن ــازی ب ــه ی قالب س ــردم و در مرحل ک
ــا کار شــبانه روزی موفــق شــدیم  تخصــص داشــتند گروهــی را تشــکیل دادیــم و ب
قالب هایــی را کــه الزم داشــتیم درســت کنیــم. مــا محصــول را بــه مرحلــه ی تولیــد 
ــال  ــا س ــم. ت ــم بپردازی ــران را ه ــوق کارگ ــتیم حق ــاندیم و توانس ــوددهی رس و س
ــن  ــه ای ــم ب ــا کم ک ــردم، ام ــاراول کار می ک ــت در س ــورت نیمه وق ــم به ص 1۳۶4 ه

فکــر افتــادم کــه وقتــش رســیده اســت کــه بــرای خــودم کار کنــم.
ــا بعدازظهرهــا، وقتــی کــه از ســاراول بیــرون  ــود ت ــن فکــر باعــث شــده ب »ای
بــه  می رفتــم  کنــم.  مراجعــه  لوازم خانگــی  تعمیرگاه هــای  بــه  می آمــدم، 
ــه آن هــا می گفتــم کــه اگــر شــما محصولــی داریــد کــه  مغازه هــای تعمیراتــی و ب
نمی توانیــد تعمیــرش کنیــد، مــن تعمیــرش می کنــم، لوازمــی مثــل لباس شــویی، 
یخچال فریزرهــای سایدبای ســاید امریکایــی و... کــه قطعاتــش پیــدا نمی شــد. 
چــون زمــان جنــگ بــود و قطعــات لوازم خانگــی نایــاب  شــده بــود. کار تعمیــرات 
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ــه  ــاره ب ــن االن دوب ــه همی ــل شــرایطی ک ــاً مث ــود. تقریب ــرده ب ــم بســیار گل ک ه
وجــود آمــده اســت.

ــتم،  ــن برمی داش ــایل را م ــرات وس ــتمزد تعمی ــد دس ــی درص ــل کارم س »اوای
ــود  ــده ب ــث ش ــوع باع ــن موض ــت. همی ــازه برمی داش ــد را صاحب مغ ــاد درص هفت
کــه مشــتری های بســیاری پیــدا کنــم. کم کــم و در عــرض یکــی دو مــاه درآمــدم 
ــاد درصــد از  ــازه می شــد و هفت ــردم، ســی درصــد ســهم صاحب مغ را برعکــس ک

ــتم.« ــودم برمی داش ــر را خ ــه ی تعمی هزین

اولین گام برای تولید
بعــد از مدتــی بــه ایــن فکــر افتــاده بــود کــه چــرا خــودش همــه ی کار تعمیرات 
ــرد  ــر می ک ــی تعمی ــت، اساس ــت دوم را می گرف ــوالت دس ــد. محص ــام نده را انج
ــدان  ــراف می ــازه ای را اط ــروش. مغ ــرای ف ــت ب ــردن، می گذاش ــگ ک ــد از رن و بع
خراســان اجــاره کــرده بــود بــه متــراژ حــدود بیســت متــر. لوازم خانگــی دســت دوم 
ــه  ــود. ب ــاد ب ــاری زی ــراف سمس ــرد. آن اط ــه می ک ــین تهی ــدان امام حس را از می
سمســارها ســپرده بــود هــر چنــد تــا یخچــال برایشــان می آورنــد، بگذارنــد کنــار... 
بعــد بــا وانــت می رفــت و یخچال هــا را جمــع می کــرد و مــی آورد مغــازه. همان جــا 
ــن می شــد یخچــال  ــد از اینکــه مطمئ ــی داد و بع ــش را انجــام م ــای تعمیرات کاره
ســرما تولیــد می کنــد و مشــکلی نــدارد، بــه رنــگ کاری کــه برایــش کار می کــرد، 
می ســپرد کــه یخچال هــا را رنــگ کنــد. همــه ی ایــن مراحــل کــه انجــام می شــد، 
یخچال هایــی را کــه نــو شــده بــود دوبــاره بــه مغازه هــای دست دوم فروشــی 

ــد. ــه می کردن ــردم عرض ــه م ــا را ب ــا آن ه ــت و مغازه داره می فروخ
ــد  ــم تولی ــم می توان ــا خــودم ه ــه آی ــادم ک ــر افت ــن فک ــه ای ــی ب ــد از مدت »بع
ــی  ــردم ول ــم مشــورت ک ــادی ه ــراد زی ــا اف ــردم و ب ــر ک ــی فک ــه. خیل ــا ن ــم ی کن
ــتند  ــالح نمی دانس ــت و ص ــن را نمی پذیرف ــده ی م ــن ای ــی ای ــفانه هیچ کس متأس
ــا برخــی تعمیرکارهــا  کــه در آن شــرایط بــرای تولیــد لوازم خانگــی اقــدام کنــم. ب
هــم صحبــت کــردم کــه خــب آن هــا هــم بیشــتر بــه تعمیــر کاال گرایــش داشــتند 
ــم.  ــزد ایشــان رفت ــم و ن ــت گرفت ــش وق ــد آن. به ســختی از مرحــوم آزمای ــا تولی ت
ــن  ــه م ــم، ب ــت کردی ــی صحب ــودم و کل ــان ب ــه در خدمتش ــاعتی ک ــد از دو س بع
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ــد  ــی تولی ــی لوازم خانگ ــن، ول ــی بک ــی بکن ــر کاری می خواه ــرم، ه ــد: ‘پس گفتن
ــرون. نکــن.’ از آن جلســه آمــدم بی

»مــن بــه ایــن کار خیلــی عالقــه داشــتم و کاری غیــر از ایــن هــم بلــد نبــودم. 
هــم مهــارت و دانشــش را داشــتم و هــم شــیوه های تولیــدش را بلــد بــودم. از آن 
روز بــه بعــد، حــدود ســه مــاه کار را تعطیــل کــردم. مــدام بــه ایــن فکــر می کــردم 
ــی  ــم یخچــال تولیــد کنــم، چــون ســرمایه ی چندان ــا چــه امکاناتــی می توان کــه ب
نداشــتم. کل ســرمایه ام همــان مقــدار اندکــی بــود کــه از تعمیــرکاری و کارمنــدی 
ــد  ــدار نمی ش ــا آن مق ــود و ب ــی ب ــیار کم ــم بس ــه رق ــودم ک ــرده ب ــداز ک پس ان

دســتگاه خریــد.
»بعــد از مدتــی فکــر و بررســی، بــه ایــن نتیجــه رســیدم کــه بایــد بــرای شــروع، 
کارم را بــا امکانــات کابینت ســازی انجــام بدهــم، امــا چگونــه؟ بــرای اینکــه بتوانیــد 
ــد وارد آن کار بشــوید و ســردوَگرمش را هــم بچشــید،  ــد، بای کاری را انجــام بدهی
ــرای همیــن مــن هــم رفتــم  بایــد درگیــر ســختی ها و دشــواری های کار شــوید. ب
ــک کارگاه  ــرم، در ی ــاد بگی ــم کار را ی ــه بتوان ــرای اینک ــازی و ب ــال کابینت س دنب
کابینت ســازی مشــغول بــه کار شــدم. البتــه بــه همیــن راحتی هــا هــم نبــود، چــون 
ــده  ــاد ش ــبی ها کس ــود و کاس ــل ب ــود کام ــرایط کاری در رک ــگ، ش ــان جن در زم

ــد. ــر اســتخدام نمی کردن ــم، کارگ ــه می رفت ــا ک ــود. هرج ب
ــن  ــد و م ــود آم ــه وج ــژه ب ــرایطی وی ــت وجو ش ــی جس ــد از کل ــره بع »باالخ
ــا تمامــی امکاناتــش یعنــی  ــا چنــد شــرط، یــک کابینت ســازی را ب موفــق شــدم ب
بــا مجمــوع دســتگاه ها و کارگرانــش اجــاره کنــم و به عبارتــی برون ســپاری کــردم. 
ــر کاری همــه ی ســرمایه و دســتگاه ها را  ــرای شــروع ه ــدارد ب ــی ن ــع، دلیل در واق
خودمــان داشــته باشــیم، می توانیــم از ســرمایه ها و قابلیت هــای دیگــران اســتفاده 

کنیــم.
ــن بخــش داشــت،  ــن کابینت ســازی در ای »مــن از ســرمایه  ای کــه صاحــب ای
اســتفاده کــردم و حــدود ده روز آن کارگاه را اجــاره کــردم. در آن زمــان، همــه ی 
کارهــا ازجملــه بـُـرش بــا قیچــی دســتی انجــام می شــد کــه کار بســیار ســختی بــود. 
مــن بــا گروهــی چهارنفــره کار شــبانه روزی را شــروع  کــردم. همــه ی ســختی ها را 
بــه جــان خریدیــم و در مــدت ده روز، دوازده تــا بدنــه تولیــد کردیــم کــه از دوازده 

هنر بهره وری از فرصت های سیال
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ــه ی  ــه هــم ســالم و کامــل از کار درآمــد. بدن ــا بدن ــا ضایعــات شــد. ده ت ــا، دو ت ت
ــط در  ــان فق ــه در آن زم ــوم ســاختیم و از پشــم شیشــه، ک ــا آلومینی ــی را ب داخل
یخچال هــای امریکایــی ماننــد جنرال اســتیل بــه کار می رفــت، به جــای فــوم 

اســتفاده کردیــم.
»یــادم اســت کــه آن موقــع ۵۲00 تومــان بــرای کرایــه ی آن مــکان پرداخــت 
ــد  ــا تولی ــه  را آنج ــه ی اولی ــا نمون ــواد. ده ت ــه ی م ــالوه ی هزین ــه به ع ــردم، البت ک
کــردم و بعــد از اینکــه ایــن بدنه هــا را رنــگ کــردم، برایشــان کمپرســور گذاشــتم 
تــا بــه فریــزر تبدیــل شــود. بــا تولیــد ایــن ده فریــزر در طــی دو مــاه بــه هدفــی 

ــودم.« ــال آن ب ــه ســالیان ســال به دنب ــودم ک رســیده ب
ــه ی او را راضــی نمی کــرد. حــاال  ــی روحیــه ی کمال طلبان ــن موفقیــت ابتدای ای
ــود  ــازه ســرآغازی ب ــن ت ــود و ای ــزر در روز ب ــداد بیشــتری فری ــد تع ــال تولی به دنب
بــرای رســیدن بــه هدفــی برتــر. بــرای اینکــه بتوانــد ســرمایه ای بــه دســت بیــاورد، 
پارکینگــی چهل متــری را در چهــارراه کوکاکــوال، در خیابــان پیــروزی، اجــاره کــرد 
و بعــد از اینکــه فریزرهــا آمــاده شــد، آن هــا را در آن پارکینــگ چیــد و تعــدادی از 
صاحبــان فروشــگاه های اطــراف را دعــوت کــرد تــا محصــول جدیــدش را ببیننــد.

»نکتــه ی مهــم در شــروع هــر کاری ایــن اســت کــه بتوانیــم محصولــی را کــه 
ــازار  ــد ب ــم. بای ــذب کنی ــده را ج ــم و مصرف کنن ــش بدهی ــم، نمای ــد کرده ای تولی
ــا بتوانیــم  ــا چــه کســانی هســتند ت هــدف را بشناســیم و ببینیــم مشــتری های م
کارمــان را بــه بــازار هــدف معرفــی کنیــم و مشــتری هایمان را پیــدا کنیــم. زمانــی 
ــرادی از فروشــگاه های  ــه نمایــش می گذاشــتم، مغازه دارهــا و اف ــم را ب کــه محصول
ــاًل  ــد، مث ــفارش می دادن ــدادی س ــک تع ــد. هری ــد می آمدن ــرای بازدی ــراف ب اط
می گفتنــد از ایــن پنــج تــا می خواهنــد یــا ســه تــا می خواهنــد. مــن هــم 
ــد نصــف پولــش را بدهنــد. بعضــی از  می گفتــم هــر تعــدادی کــه می خواهنــد بای

ــه. ــم ن ــی ه ــد، بعض ــت بدهن ــه پیش پرداخ ــد ک ــول می کردن ــا قب آن ه
ــا آن مقــدار پولــی کــه از آن هــا  می گرفتــم، مــواد اولیــه می خریــدم و  »مــن ب
ــا می خواســت،  ــک مشــتری ده ت ــاًل اگــر ی ــه ســاخت. مث بعــد شــروع می کــردم ب
ــدم. همیشــه طــوری  ــه می خری ــواد اولی ــم و م ــا را از او می گرفت ــج ت ــول پن مــن پ
ــود  ــود. به این ترتیــب ب ــود کــه پنجــاه درصــد پــول ســفارش دهنده دســت مــن ب ب
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کــه می توانســتم ســرمایه ی در گــردش را تأمیــن کنــم و همیــن باعــث شــده بــود 
ــا  ــه آن ه ــد ب ــه بای ــوری ک ــم، ج ــدا کن ــادی پی ــتری های زی ــی زود، مش ــه خیل ک

نوبــت مــی دادم.«
***

ــروی متخصــص  ــات وارد می شــد، قطعه ســازی وجــود نداشــت. نی ــاًل قطع »قب
هــم کــم بــود. برخــی نیروهــا بعــد از انقــالب رفتــه بودنــد و برخــی نیروهــای جدیــد 
هنــوز به انــدازه ی کافــی تجربــه نداشــتند. شــرایط کار خیلــی ســخت تر از االن بــود، 
چــه ازلحــاظ تســهیالت بانکــی، چــه ازلحــاظ تکنولــوژی. همیــن فضــای مجــازی 

کــه امــروز وجــود دارد کلــی کارهــا را تســهیل کــرده اســت.«
ســلطان حســین فتاحــی از همــان ســال 1۳۶4 رســماً شــروع بــه تولیــد کــرده 
بــود و در تمامــی آن روزهایــی کــه بــا جدیــت کار می کــرد، بــا فــراز و نشــیب های 
ــال 1۳۶۶ اوج  ــال های اول کار. س ــاً در س ــود، مخصوص ــده ب ــه ش ــیاری مواج بس
جنــگ بــود و قــرار شــده بــود همه چیــز در اختیــار رزمنــدگان قــرار بگیــرد. او هــم 
ــرای یخچــال  ــوم ب ــا آن ف ــه هــم می شــد ب ــوم داشــت ک ــق ف ــک دســتگاه تزری ی
تزریــق کــرد، هــم دیــوار پیش ســاخته و پــل شــناور ســاخت. ازطــرف وزارت جهــاد 
ــید داده  ــه و رس ــرای جبه ــد ب ــرده بودن ــتگاه را ب ــد آن دس ــده بودن ــازندگی آم س
ــره وار اســت، یــک  ــا کار تولیــد زنجی ــد، ام ــل گرفته ان ــد کــه دســتگاه را تحوی بودن

ــف می شــود. ــه نباشــد کار متوق ــره ک ــه از زنجی حلق
»وقتــی جهــاد دســتگاه تزریــق فــوم را بــرد، عمــاًل کار تولیــد مــا هــم متوقــف 
شــد. نــه دســتگاه جایگزیــن داشــتم و نــه تــوان مالــی آن چنانــی کــه دســتگاهی 
ــار تولیــد را تعطیــل کــردم و متأســفانه چک هایــی هــم کــه  ــد بخــرم. به اجب جدی
ــرای  ــی ب ــون محل ــی چ ــورد. ازطرف ــت خ ــتم برگش ــدگان داش ــت تأمین کنن دس
ــت  ــن بازداش ــتند و م ــرا گذاش ــه اج ــا را ب ــتم، آن ه ــا نداش ــار چک ه ــن اعتب تأمی
ــه  ــم ک ــم گرفت ــودم. تصمی ــد روز در بازداشــت ب ــه و چن ــک هفت ــدود ی ــدم. ح ش
وقتــی آمــدم بیــرون، کســب وکارم را جمــع کنــم و دیگــر یخچال ســازی را ادامــه 
ندهــم، ولــی وقتــی آمــدم بیــرون و رفتــم اســتان اهــواز دنبــال دســتگاهم، نظــرم 
برگشــت. وقتــی دیــدم رزمنــدگان چطــور از دل وجــان، باانگیــزه و شــهامت مقاومــت 
می کننــد، تصمیــم گرفتــم بــا تمــام توانــی کــه دارم تــالش کنــم کــه کاری بــرای 

هنر بهره وری از فرصت های سیال



میراث زرین180

کشــور و مردمــم انجــام بدهــم.
»آن ســفر انگیــزه ی دوبــاره ای شــد بــرای ادامــه ی راه. برگشــتم و دوبــاره کارم 
را از ســر گرفتــم. بعــد از شــش مــاه دســتگاه مــن را برگرداندنــد و بــرای آن مدتــی 
کــه از دســتگاه اســتفاده کــرده بودنــد، مبلــغ درخــور توجهــی بــه مــن پرداختنــد 
کــه آن زمــان بــرای مــن ســرمایه شــد و باعــث شــد کارم رونــق پیــدا کنــد. ایــن 
اولیــن بــاری بــود کــه طعــم خطــر کــردن را در کارم چشــیدم و خوشــبختانه بــه 

ســالمت از آن عبــور کــردم.«
ـ شــما بعــد از آن شــرایط ســخت و بــا وجــود بحرانــی کــه به دلیــل جنــگ بــه 
ــاز هــم اصــرار داشــتید کســب وکارتان را  ــود، ب شــرایط اقتصــادی تحمیــل شــده ب

رونــق بدهیــد؟
ــدِن  ــِر دی ــی هن ــع، شــاید بشــود اســمش را گذاشــت فرصــت، به عبارت »در واق
ــی از  ــر یک ــک قطــار هســتند و اگ ــای ی ــن واگن ه ــا عی ــه فرصت ه فرصــت. بااینک
مقابلــت عبــور کنــد، بعــدی از راه می رســد، امــا شــکارچی هــم زیــاد اســت. ممکــن 
اســت اگــر دیــر بجنبیــد از کفتــان بــرود. فرصــت را نمی شــود ســاخت. فرصتــی کــه 
در ایــن لحظــه وجــود دارد، مخصــوِص همیــن االن اســت. بــه فــرض امــروز بهتریــن 
زمــان بــرای ســاختن ماشــینی اســت کــه بــدون بنزیــن کار کنــد. اگــر همیــن امروز 
ــازار  ــر ب ــد ب ــمرده اید و می توانی ــت ش ــت را غنیم ــد، فرص ــروع کنی ــن کار را ش ای
تأثیرگــذار باشــید. وقتــی قــادر هســتید نیازهــای پاسخ داده نشــده در بــازار را پاســخ 
بدهیــد، از فرصتــی کــه در برابرتــان قــرار گرفتــه اســت بهتریــن بهــره را برده ایــد. 

در ایــن صــورت، رقبــا هــم کاری بــه کار شــما نخواهنــد داشــت.
»ایــن نکته هــا در کار خــود مــا هــم صــادق اســت، در مراحــل تولیــد 
ــا  ــزر، ام ــم فری ــد ه ــد می ش ــال تولی ــم یخچ ــازار آن روز ه ــزر. در ب یخچال فری
هــم  پــارس  و  آزمایــش  و  ارج  کارخانه هــای  نمی شــد.  تولیــد  یخچال فریــزر 
ــول را  ــر دو محص ــه ه ــد، درحالی ک ــد نمی کردن ــزر تولی ــان یخچال فری هیچ کدامش
ــی از شــرکت ها  ــالب، یک ــل از انق ــه قب ــد. البت ــازار عرضــه می کردن ــه ب جدا جــدا ب
ــی  ــن جمعیت ــم ای ــی می کردی ــا پیش بین ــه، م ــد از قطعنام ــرد. بع ــن کار را می ک ای
ــر  ــه، فک ــاورد. در نتیج ــینی روی بی ــه آپارتمان نش ــت ب ــش اس ــه افزای ــه رو ب ک
ــم  ــه ه ــد ک ــدا می کنن ــاز پی ــزر نی ــل یخچال فری ــزی مث ــه چی ــردم ب ــم م می کردی
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شــیک باشــد هــم جــای کمتــری بگیــرد. ایــن نوعــی آگاهــی حرفــه ای اســت کــه 
ــه  ــد، ب ــب می کنی ــه کس ــه ای ک ــطه ی تجرب ــان، به واس ــه ی خودت ــما در حرف ش
ــق آن  ــد و طب ــخیص بدهی ــتری را تش ــار مش ــر رفت ــد تغیی ــد. بای ــت می آوری دس

برنامه ریــزی کنیــد.«

از کارگاه خانگی تا برند معتبر داخلی
»چــون طراحــی بلــد بــودم، یخچال فریــزر را طراحــی کــردم. وقتــی وارد بــازاری 
می شــوید کــه چنــد تــا رقیــب قدرتمنــد در آن هســت، مســلماً بــه شــما اجــازه ی 
ــدام نخواهنــد داد. در هــر شــغل و حرفــه ای کــه باشــید، نمی شــود پشــت  عرِض ان
میــز نشســت و موفــق شــد؛ بایــد رفــت کــف بــازار و دیــد مشــتری چــه می خواهــد 

و بــرای رفــع نیازهــای مشــتری برنامه ریــزی کــرد.
»اوایلــی کــه کار را شــروع کــرده بودیــم، مــن ســالن بــه ســالن می رفتــم و بــر 
کار بچه هــا نظــارت می کــردم و اگــر کســی کار بلــد نبــود، یــادش مــی دادم. یــادم 
هســت یــک بــار از بهداشــت آمــده بودنــد بــرای بازرســی و مــن همــراه کارگرهــا 
ــد.  ــه را ببین ــب کارخان ــه صاح ــت ک ــن خواس ــازرس از م ــردم. ب ــتم کار می ک داش
ــان. از  ــاره برگشــتم پیشش ــردم و دوب ــوض ک ــم را ع ــم لباس ــریع رفت ــم س ــن ه م
دیدنــم تعجــب کــرده بودنــد. معمــوالً این طــور بــود کــه اگــر کســی ســرزده وارد 

ــا تشــخیص نمــی داد.« ــن را از کارگره ــه می شــد، م کارخان
ــت. از  ــوض کرده اس ــل کارش را ع ــار مح ــن ب ــال ها، چندی ــن س ــی ای در ط
چهــارراه کوکا کــوال آمــد تهران پــارس و محلــی را بــا متــراژ 1۵0 متــر اجــاره کــرد. 
ــه جاجــرود نقــل مــکان کــرد و در کارگاهــی ششــصدمتری مســتقر  بعــد از آن، ب
شــد. در آنجــا کارش بیشــتر رونــق گرفــت و کم کــم تولیداتــش را توســعه داد. بعــد 
ــا  ــت و ت ــرد رف ــی َکَم ــه ی صنعت ــه منطق ــِرهم، ب ــای پشت س ــن جابه جایی ه از ای
ــد. متــراژ کل زمینــی کــه در کمــرد داشــت حــدود ۳۵  ســال 1۳۹0 در آنجــا مان
هــزار مترمربــع بــود. آن دوره زمــان اوج تولیداتشــان بــود و چنــد تــا انبــار بیــرون از 
فضــای کارخانــه گرفتــه بودنــد. او از تولیــد ماهــی ده عــدد کــه در دهــه ی شــصت 
شــروع کــرده بــود، بــه تولیــد روزانــه 1۵00 دســتگاه انــواع یخچال فریــزر در ســال 
1۳۸۶تــا1۳۸۸ رســیده بــود کــه زمــان اوج تولیــدش بــود و ســهم بســزایی از بــازار 
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ــعه ی  ــر توس ــه فک ــه ب ــد ک ــث ش ــن پیشــرفت باع ــود. همی ــه ب را در دســت گرفت
بیشــتر کار، همــراه بــا بهــره وری حداکثــری از تکنولــوژی روز بیفتــد.

ــر  ــع دای ــزار مترمرب ــه وســعت 1۵0 ه ــی ب در حــال حاضــر، امرســان در زمین
شــده  اســت. فــاز یــِک کارخانــه در مســاحتی بــه متــراژ شــصت هــزار مترمربــع دایر 
اســت و در حــال تولیــد یخچال فریــز، سایدبای ســاید، لباس شــویی اتوماتیــک 
ــی را  ــاق گاز و جاروبرق ــویی، اج ــین ظرف ش ــد ماش ــن تولی ــت. همچنی و دوقلوس
ــه  ــی یک تن ــین فتاح ــلطان حس ــد دارد. س ــل و تولی ــه ی تکمی ــتور برنام در دس
شــرکت امرســان را از کارگاهــی کوچــک بــه یــک برنــد معتبــر داخلــی در حــوزه ی 
ــد  لوازم خانگــی تبدیــل کــرده اســت. او مدیریــت را تلفیقــی از علــم و هنــر می دان
ــد و  ــور می بین ــادی دانش مح ــای اقتص ــار بنگاه ه ــارت را در اختی ــده ی تج و آین
ــان  ــازه کار در می ــوان و ت ــران ج ــا مدی ــود را ب ــتراتژی های خ ــه ی اس ــه هم از اینک

بگــذارد ابایــی نــدارد.
***

ــا دیپلــم فنــی شــروع کــردم و بعــد از مدتــی بــه ایــن نتیجــه  »مــن کارم را ب
ــک  ــی مکانی ــانس مهندس ــم. لیس ــل بده ــد ادامه تحصی ــاً بای ــه حتم ــیدم ک رس
گرفتــم و بعــد فوق لیسانســم را در رشــته ی مدیریــت اجرایــی از ســازمان مدیریــت 
صنعتــی گرفتــم. در ســال 1۳۹۲ بــرای کســب مــدرک DBA بــه دانشــگاه تهــران 

رفتــم و از دانشــکده ی مدیریــت دانشــگاه تهــران، دکتــرای کســب وکار گرفتــم.«
ــا  ــه ب ــد، درحالی ک ــل بیفتی ــر ادامه تحصی ــه فک ــد ب ــث ش ــی باع ــه اتفاق ـ چ

ــد؟ ــق بودی ــردی موف ــم ف ــی ه ــم فن ــان دیپل هم
»مــن بــا حــوزه ی کاری خــودم از دوازده ســالگی آشــنا شــده بــودم. بعدتــر هــم 
به عنــوان کارگــر بــه ایــن حرفــه وارد شــدم. تعمیــرکاری کــردم و بعــد هــم رفتــم 
ســراغ تولیــد. بــه زیروبــم ایــن کارهــای تخصصــی هــم تســلط داشــتم. زمانــی کــه 
کارآفریــن کاری را شــروع می کنــد، در ابتــدای راه می توانــد صفــر تــا صــد آن کار 
را خــودش انجــام بدهــد و مدیریــت کنــد. وقتــی کــه کار بزرگ تــر شــد و پیشــرفت 

کــرد، بایــد ســازمانش را بــه ســازمانی کارآفریــن تبدیــل کنــد.
»ســال 1۳۷۷ بــود کــه احســاس کــردم غیــر از تخصــص تجربــی ای کــه دارم، 
ــک  ــی مکانی ــم. مهندس ــل کن ــر عم ــا موفق ت ــم ت ــم بده ــل ه ــد ادامه تحصی بای
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ــرای  خوانــدم و چــون اول، کار کــرده بــودم و بعــد رفتــه بــودم دانشــگاه، ذهنــم ب
ــم  ــا را می آموخت ــود. به آســانی درس ه ــاده ب ــاًل آم ــب آموزشــی دانشــگاه کام مطال
ــن  ــردم. م ــدی می ک ــی دادم و طبقه بن ــم م ــم نظ ــب را در ذهن ــی مطال و به راحت
همــراه بــا کارم درس می خوانــدم و همیــن باعــث می شــد کــه گیرایــی ام در 
ــی  ــورت تخصص ــه به ص ــی را ک ــی درس های ــد، ازطرف ــاد باش ــی زی ــا خیل درس ه
ــط کارم  ــوراً در محی ــم و ف ــریع فرامی گرفت ــیار س ــتم بس ــط کار الزم داش در محی

به صــورت عملــی اجرایــش می کــردم.
از  تعــدادی  از ســال ها کار،  بعــد  و  از گرفتــن مــدرک مهندســی  »بعــد 
بــودم داخــل ســازمان. هــم  آورده  را  فارغ التحصیــالن مقطــع فوق لیســانس 
ــرای  ــای بســیاری ب ــی داشــتند و هــم حرف ه ــدی به لحــاظ عملیات ــای جدی فکره
گفتــن. مــن از طــرز فکــر و ایده هــای آن هــا در محیــط کارم خیلــی اســتفاده کــردم 
و تصمیــم گرفتــم خــودم هــم بــرای تحصیــل در مقطــع فوق لیســانس اقــدام کنــم.

ــیر  ــر مس ــودم. دیگ ــده ب ــر ش ــن کلیت نگ ــری م ــانس و دکت ــد از فوق لیس »بع
ــان  ــور یکس ــب وکارم را به ط ــردم و کس ــی نمی ک ــدی بررس ــم را تک بع ــش روی پی
ــن حــد  ــا ای ــن ت ــل از آن م ــا قب ــاید ت ــی دادم. ش ــه ی ســطوح گســترش م در هم
کلی نگــر نبــودم، ولــی بعــد از آن تصمیم هایــی کــه بــرای ارتقــای کارم می گرفتــم 
ــده  ــم انداز تعیین ش ــان چش ــا هم ــو ب ــز همس ــود و همه چی ــتراتژیک ب ــاًل اس کام
ــان  ــده و کارهایم ــل ش ــن تبدی ــازمان کارآفری ــک س ــه ی ــا ب ــازمان م ــود. االن س ب
کامــاًل تخصصــی شــده اســت و حــوزه ی اختیــارات هرکســی هــم مشــخص اســت. 
ــن بیشــتر در بخــش  ــد و م ــای تخصصــی خــودش را انجــام می ده هرکــس کاره

مدیریتــی امرســان مشــغول هســتم.«

مدیریت سخت ترین کار دنیاست
ــواع  ــن ان ــت. بی ــای دنیاس ــوارترین کاره ــت، از دش ــختی اس ــت کار س »مدیری
ــی،  ــت مال ــد، مدیری ــت تولیــد، مدیریــت خری ــت )مدیریــت کیفیــت، مدیری مدیری
ــت  ــادرات و واردات، مدیری ــت ص ــی، مدیری ــت بازرگان ــروش ، مدیری ــت ف مدیری
منابــع انســانی و...( آنکــه از همــه ســخت تر اســت، مدیریــت منابــع انســانی اســت 
ــا  و ســخت ترین قســمت مدیریــت منابــع انســانی، زمانــی اســت کــه می خواهــی ب
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یــک نفــر خداحافظــی کنــی و خــب آن لحظــه اصــاًل حــس خوبــی نــداری. اگــر آن 
شــخصی کــه از مجموعــه ی شــما مــی رود ناراضــی بــرود، ایــن حــس نارضایتــی را 
بــه شــما هــم منتقــل می کنــد و شــما بــه ایــن فکــر می کنــی کــه نکنــد خدایــی 
نکــرده حقــی را از او ضایــع کــرده باشــی. کاًل احســاس خوبــی نیســت وقتــی کــه 

قــرار اســت عــذر کســی را بخواهــی.
ــانی  ــع انس ــِت مناب ــرکت مدیری ــِت ش ــمت مدیری ــخت ترین قس ــن س »همچنی
ــودش را دارد،  ــه خ ــوص ب ــر مخص ــه تفک ــراد مجموع ــک از اف ــون هری ــت، چ اس
ــده ای را  ــک آین ــاص دارد و هری ــی خ ــا و بینش ــی دارد، دیدگاه ه ــک نیازهای هری
ــع انســانی را خــوب  ــد بخــش مناب ــرای خــود تصــور می کنــد. اگــر مدیــری بتوان ب
مدیریــت کنــد، مجموعــه ای موفــق خواهــد داشــت، زیــرا ســرمایه های اصلــی هــر 
ــرمایه ی  ــانی س ــای انس ــع نیروه ــتند و در واق ــانی آن هس ــای انس ــرکت نیروه ش
نامشــهود ســازمان را تشــکیل می دهنــد. اگــر آن هــا راضــی باشــند، هــم می تواننــد 
مشــتری ها را راضــی نگــه دارنــد هــم باعــث موفقیــت ســازمان بشــوند و هــم نقــش 

ــری در ســودآوری ســازمان داشــته باشــند.« مؤث
ــهود  ــرمایه های نامش ــانی، س ــای انس ــه نیروه ــت ک ــد اس ــی معتق ــر فتاح دکت
ــه گزینــش نیروهــای  ــه همیــن دلیــل در ســازمان خــود ب ســازمانش هســتند و ب
انســانی توجــه بســیاری نشــان می دهــد. در چــارت ســازمانی او، ویژگی هــای افــراد 
در هــر ســمتی تعریــف شــده اســت. او ســعی می کنــد افــرادی را اســتخدام کنــد 
کــه شــاخصه های الزم را داشــته باشــند. اگــر نیرویــی در برخــی زمینه هــا ضعیــف 
ــدان  ــه کارمن ــرای اینک ــود و ب ــزار می ش ــی برگ ــای آموزش ــش دوره ه ــد، برای باش

ــد. ــویق می کن ــا را تش ــف آن ه ــیوه های مختل ــه ش ــد، ب ــر کار کنن باانگیزه ت
ــدی  ــر کارمن ــتگی دارد. اگ ــان بس ــرد کارکن ــیابی عملک ــه ارزش ــا ب دریافتی ه
ــا او  ــد، ب ــته باش ــرفت نداش ــازمانی پیش ــارت س ــده در چ ــزان پیش بینی ش ــه می ب
ــئله از  ــا مس ــد. ی ــی می کن ــئله را بررس ــل آن مس ــود و دالی ــره می ش وارد مذاک
طریــق آمــوزش دیــدن فــرد حــل می شــود یــا مســئولیت بــه فــرد دیگــری واگــذار 
ــه  ــه روز نگ ــود را ب ــاً خ ــازمان دائم ــان س ــود کارکن ــث می ش ــن باع ــود. همی می ش

دارنــد.
در شــرکت تولیــدی امرســان، همــه به دنبــال ایــن هســتند تــا فعالیت هایــی را 
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کــه در ســازمان ارزش افــزوده ایجــاد نمی کنــد، حــذف کنند. اگر کســی پیشــنهادی 
بدهــد کــه باعــث شــود شــرکت مبلغــی را در ســال صرفه جویــی کنــد یــا ســرعت 
ــرد پیشــنهاددهنده  ــه ف تولیــد را بیشــتر کنــد، چنــد درصــد از ســود حاصــل را ب
ــوآوری فــردی و کارآفرینــی  پرداخــت می کننــد. وقتــی ســازمان کوچــک باشــد، ن
ــه کار  ــد شــیوه هایی را ب ــر شــود، بای ــا وقتــی ســازمان بزرگ ت جــواب می دهــد، ام

بـُـرد تــا ســازمان بــه ســازمانی کارآفریــن تبدیــل شــود.
 ***

»ســخت ترین بخــش کارآفرینــی عملیاتــی کــردن ایــده اســت. ایــده ی مــا در 
ــم،  ــد کنی ــات تولی ــن امکان ــا کمتری ــزر را ب ــه یخچــال و فری ــود ک ــن ب امرســان ای
ــدا را  ــی خ ــرد، ول ــان بُ ــی زم ــش خیل ــی کردن ــازی. عملیات ــات کابینت س ــا امکان ب
شــکر بــه نتیجــه رســید. ممکــن اســت خیلی هــا ایده هــای خوبــی داشــته  باشــند، 
ــی  ــای خوب ــط ایده پردازه ــد، فق ــی نمی کنن ــی و اجرای ــی ایده هایشــان را عملیات ول

هســتند.«
هنــوز هــم هــر روز هفــت صبــح از خانــه بیــرون می آیــد و هشــت شــب از ســر 
ــردن  ــد ک ــد تولی ــر می کن ــت و فک ــی نیس ــای اضاف ــل هزینه ه ــردد. اه کار برمی گ
قاعــده ای دارد کــه بــا وجــود موانــع ســخت و غیرمعمــول و قوانیــن دســت وپاگیر، 
تولیدکننــدگان بایــد آن قواعــد را یــاد بگیرنــد. واال اگــر قــرار باشــد بــا هــر مشــکلی 
ــه چــه دردی  ــد ب ــی  در تولی ــا پــس کشــید کــه این همــه ســال ســابقه ی طوالن پ

می خــورد.
ــق  ــا کــه باشــد، از طری ــد و هــر جــای دنی حتــی پنجشــنبه ها هــم کار می کن
ــه اش نظــارت می کنــد. نظــرش ایــن اســت کــه مدیریــت علــم  ــر کار کارخان وب ب
ــازار کار.  ــاد  گرفــت و هنــرش را در ب ــد در دانشــگاه ی ــر اســت. علمــش را بای و هن
ــی  ــد، از نگاه ــروع ش ــده ش ــک ای ــز از ی ــی، همه چی ــین فتاح ــلطان حس ــرای س ب
امیدوارکننــده بــه آینــده و تــالش و عشــق بــه کار. البتــه کــه تجربــه و شکســت و 

پیــروزی هــم جزئــی از کارش بــوده اســت.
»مــن مســیر پرفرازونشــیبی را بــرای رســیدن بــه امــروز طــی کــردم کــه البتــه 
همــه ی ایــن مســیر پیــروزی و موفقیــت نبــوده اســت. بارهــا شکســت خــوردم و از 
صفــر شــروع کــردن را تجربــه کــردم، امــا چیــزی در درونــم بــود کــه نمی گذاشــت 
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ناامیــد شــوم یــا ناامیــد بمانــم. آن هــم رؤیاهایــم بــود کــه هنــوز هــم زنده انــد. هــر 
جایــی و بــه هــر دلیلــی زمیــن خــوردم، دوبــاره بلنــد شــدم و روی پاهایــم ایســتادم. 
هــرگاه حــرف دلســردکننده ای را شــنیدم، آن را بــرای خــودم بازگــو کــردم، بارهــا و 
بارهــا در ذهنــم مــرور کــردم تــا دلســرد نشــوم و بــرای آن راه حــل جدیــدی پیــدا 
ــختی را  ــی س ــه از کودک ــن ک ــت و م ــر نشس ــه ثم ــم ب ــرانجام تالش های ــم. س کن
تجربــه کــرده بــودم، بــا پشــتکار و تــوکل بــه خداونــد موفــق شــدم گــروه صنعتــی 

امرســان را راه انــدازی کنــم و آن را بــه موقعیــت کنونــی برســانم.«

امرسان بنز بدون آرم
ــم  ــی از دور ه ــد، حت ــت می کنن ــا فعالی ــوزه ی کاری م ــه در ح ــانی ک »کس
محصــوالت امرســان را تشــخیص می دهنــد. مثــل ماشــین بنــز کــه اگــر آرم بنــز 
را هــم از روی اتومبیل هــای تولید شــده ی ایــن شــرکت حــذف کننــد، از دور 

ــخیص داد.« ــش را تش ــز بودن ــوان بن می ت
ــا در  ــت شــد، ام ــد امرســان در ســال 1۳۶۶ به صــورت رســمی ثب ــه برن بااینک
ابتــدای کار محصــوالت چندانــی بــا ایــن برنــد بــه بــازار مصــرف عرضــه نشــد. دو 
ســال طــول کشــید تــا ایــن برنــد در بــازار معرفــی شــود. اولیــن تولیــدات فریزرهای 
ــه  ــه ب ــا توج ــد ب ــف. بع ــای مختل ــا برنده ــود ب ــویی ب ــار و پنج کش ــتاده ی چه ایس
نیــاز روز، یخچــال و فریــزر ســِرهم تولیــد شــد. نخســتین تولیــد امرســان یخچــال 
ــزری  ــد یخچــال و فری ــدات امرســان، تولی ــوت تولی ــود و نقطــه ی ق شــانزده فوت ب
ــاً مصرف کننده هــا هــم  ــرار داشــت و اتفاق ــزرش در قســمت پاییــن ق ــود کــه فری ب

اســتقبال کردنــد.
تولیــد ســبد کامــل محصــول ســفید و روانــه کــردن آن بــه بــازار مصــرف، در 
ــگام  ــه هن ــان ب ــه امرس ــرار دارد. ازآنجاک ــدی ق ــه ی تولی ــن کارخان ــتور کار ای دس
بحــران جنــگ پــا گرفــت، در شــرایط کنونــی نیــز بحران هــا را به خوبــی مدیریــت 
ــری  ــدرت رقابت پذی ــه ق ــرد ک ــت ک ــازار، ثاب ــرایط ب ــن ش ــد. در رقابتی تری می کن
ــازار  ــود و محصــوالت خارجــی  در ب ــگ شــده ب ــه عرصــه تن ــم ک ــی ه دارد و زمان
جــوالن می دادنــد، ســهم بــازارش را حفــظ کــرده بــود و بــا مزیت هایــی همچــون 
ــدون  ــت ب ــال ضمان ــگان و دو س ــب رای ــزل، نص ــا درب من ــگان ت ــل رای حمل ونق
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ــد. ــت باقــی بمان ــود در چرخــه ی رقاب قیدوشــرط توانســته ب
ــت. از  ــذار اس ــی تأثیرگ ــوب ایران ــای خ ــه ی کااله ــی در عرض ــل گوناگون عوام
ــه ی  ــژه در زمین ــه آن به وی ــه ب ــده و توج ــگ مصرف کنن ــل، فرهن ــن عوام مهم تری
ــم  ــئله ی مه ــده مس ــاد مصرف کنن ــب اعتم ــت. جل ــازار اس ــاز ب ــی کاال و نی طراح
دیگــری اســت، به ویــژه اینکــه تولیدکننــده در تبلیغاتــش ادعــای دروغــی نداشــته 
ــد.  ــادی ایجــاد می کن ــه بی اعتم ــن مســئله ای اســت ک ــن مهم تری باشــد، چــون ای
جلــب اعتمــاد بــه زمــان نیــاز دارد و امرســان در دهه هــای گذشــته اعتمــاد مــردم 

را جلــب کــرده اســت.
»شــاخصه ی ایجــاد اعتمــاد در مــردم، فــروش اینترنتــی ماســت. در ابتــدا کــه 
ــم،  ــر نمی کردی ــور فک ــاید این ط ــم، ش ــاپ را راه  بیندازی ــتیم امرسان ش می خواس
ــی  ــوازم برق ــبت ل ــه نس ــم ب ــت و ه ــی اس ــم کاالی بزرگ ــزر ه ــرا یخچال فری زی
ــک  ــا پی ــود ب ــت، نمی ش ــر اس ــری گران ت ــا آب میوه گی ــت ی ــل چرخ گوش ــر مث دیگ
ــفارش  ــی س ــه آن را اینترنت ــی ک ــس هنگام ــتاد. پ ــتری فرس ــرای مش ــوری ب موت
ــد. از  ــته باش ــاد داش ــی اعتم ــدازه ی کاف ــتری به ان ــه مش ــت ک ــد، الزم اس می دهن
ــای  ــه مزیت ه ــزودن ب ــرای اف ــتیم، ب ــال هس ــه فع ــن زمین ــه در ای ــال 1۳۶4 ک س
ــد.  ــاد کرده ان ــا اعتم ــه م ــم ب ــردم ه ــبختانه م ــم و خوش ــالش کرده ای ــان ت امرس
ــودن  ــات خــوب و همیشــه در دســترس ب ــی، خدم ــت عال طراحــی درســت، کیفی
ــد.  ــک می کن ــد کم ــر برن ــق ه ــداوم و رون ــه ت ــه ب ــت ک ــی اس ــه ویژگی های ازجمل
ــت  ــب و تقوی ــردم را جل ــاد م ــی دارد و اعتم ــت فراوان ــتریان اهمی ــات مش خدم

می کنــد.«
ـ در آغاز راه باور داشتید که به این درجه از اعتبار برسید؟

»راســتش چشــم انداز مــن در شــروع کار ایــن نبــود و فکــر نمی کــردم به لحــاظ 
ــا  ــدگان را ت ــان مصرف کنن ــه اطمین ــیم ک ــی برس ــه جای ــد ب ــدرِت برن ــار و ق اعتب
ایــن حــد جلــب کنیــم. بــرای همیــن، بــا برنامه هایــی محــدود کار خــود را شــروع 
کردیــم و خــود را بــا شــرایط محیطــی تطبیــق دادیــم کــه ایــن مهم تریــن ویژگــی 
ــازار  ــِر ب ــاِل تغیی ــه در ح ــاِز همیش ــه نی ــخ گویی ب ــل پاس ــت. به دلی ــدی ماس تولی
ــم. در  ــق دهی ــرایط تطبی ــا ش ــود را ب ــم خ ــد بتوانی ــی، بای ــط بیرون ــوان محی به عن
غیــر ایــن صــورت به اجبــار بایــد از کســب وکار کنــار برویــم. طبــق بررســی های مــا 

هنر بهره وری از فرصت های سیال
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رونــد حرکــت تغییــرات لوازم خانگــی و رونــد رفتــاری مشــتریان، نشــان مــی داد کــه 
گرایــش زیــادی بــه اجنــاس لوکــس، کاربــردی و خوش قیمــت پیــدا کرده انــد کــه 
هــم راحــت بتواننــد قیمتــش را پرداخــت کننــد و هــم ســریع تحویلــش بگیرنــد.«

ـ با رقبایتان چه می کنید؟
»رقابــت همیشــه هســت و اگــر نباشــد، نمی توانیــم رشــد کنیــم. بایــد 
ــازار  ــه ب ــی ب ــا و ترفندهای ــه ایده ه ــا چ ــی ب ــان خارج ــه رقیب ــد ک ــمان باش حواس
ــظ  ــان را حف ــهم خودم ــم س ــیم، می توانی ــئله آگاه باش ــن مس ــر از ای ــد. اگ می آین
ــت  ــه دس ــش ب ــن بخ ــبی در ای ــات مناس ــم اطالع ــه بتوانی ــرای اینک ــا ب ــم. م کنی
بیاوریــم، در زمینــه ی توزیــع، دوازده دفتــر در سراســر کشــور ایجــاد کرده ایــم کــه 
مهم تریــن وظیفه شــان فــروش محصــوالت اســت، امــا در کنــار آن بــازار را بررســی 
ــازه واردان  ــا و ت ــات رقب ــاه اطالع ــر م ــد. ه ــام می دهن ــات انج ــد و تحقیق می کنن
ــک  ــا کم ــه م ــن ب ــتند. ای ــا می فرس ــرای م ــد و ب ــود را بررســی می کنن ــتان خ اس
ــوند  ــازار می ش ــیوه هایی وارد ب ــه ش ــا چ ــه و ب ــان چگون ــم رقیب ــه بدانی ــد ک می کن
و فعالیــت می کننــد. بدین ترتیــب، آگاهانــه حرکــت می کنیــم و نمی گذاریــم 

ــد. ــی و خارجــی بگیرن ــان ایران ــان را رقیب ســهم بازارم
»اســتراتژی مــا در حرکــت جدیدمــان در حــوزه ی محصــول، مولتی برنــد 
ــه  ــان ب ــرای خودم ــی را ب ــای مختلف ــه برنده ــوای اینک ــی س ــان اســت. یعن بودنم
ــد  ــف تولی ــای مختل ــرای واحده ــاوت ب ــای متف ــا برنده ــم ب ــانیم، بتوانی ــت برس ثب
ــد.  ــد کنی ــی تولی ــد جهان ــاً بای ــی باشــد، حتم ــای شــما جهان ــی ابزاره ــم. وقت کنی
ــا  ــی از م ــدگان خارج ــه تولیدکنن ــرد ک ــش ب ــه ای پی ــرایط را به گون ــود ش می ش

ــم.« ــد کنی ــا برایشــان تولی ــد آن ه ــا برن ــا ب ــه م ــد ک بخواهن
***

ــه شــهرک  ــردن شــرکت از جاجــرود ب ــن، جابه جــا ک ــن ریســک م »بزرگ تری
ــاس  ــر اس ــح و ب ــدی صحی ــا زمان بن ــی ب ــر جابه جای ــود. اگ ــاد ب ــی عباس آب صنعت
ــود  ــث می ش ــردد و باع ــتگی می گ ــب ورشکس ــود، موج ــام نش ــدی انج اولویت بن
ســهم بازارتــان از دســت بــرود. خطــر بزرگــی بــود کــه بــه جــان خریــدم و خــدا را 

شــکر، بــه ســالمت از ایــن آزمــون هــم بیــرون آمــدم.«
ـ تابه حال تصمیمی گرفته اید که از آن پشیمان شده باشید؟
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ــه  ــد رو ب ــرا ســازمان بای ــادی می گیــرد، زی ــر در روز تصمیم هــای زی »هــر مدی
جلــو حرکــت کنــد. ممکــن اســت یــک مدیــر در یــک روز مجبــور باشــد بیــش از 
ده تصمیــم بگیــرد. امــکان دارد در ایــن تصمیم گیری هــا خطــا هــم وجــود داشــته 
ــر بایــد ایــن ریســک ها را  باشــد و ایــن خطاهــا ریســک تصمیم گیــری اســت. مدی
بپذیــرد، امــا مــن تابه حــال تصمیمــی نگرفتــه ام کــه خیلــی از آن پشــیمان شــده 

باشــم و همیشــه در هــر تصمیمــی کــه گرفتــم ریســک آن را هــم پذیرفتــه ام.«
ـ همیشه تصمیم گیری  های نهایی با شخص شماست؟

ــران ارشــد مســتقاًل تصمیــم  ــا جــوری اســت کــه همــه ی مدی »کســب وکار م
ــت در  ــد، سال هاس ــخص باش ــه ش ــته ب ــری وابس ــه تصمیم گی ــد و اینک می گیرن
ــران  ــه مدی ــده اســت ک ــث ش ــن روش باع ــه اســت. ای ــن رفت ــا از بی تشــکیالت م
راحــت بتواننــد تصمیــم بگیرنــد، بــرای اینکــه شــرکت بــدون وجــود مــن هــم بتواند 
ــورس می شــویم.  عمــل کنــد و مســیر خــودش را ادامــه بدهــد. مــا امســال وارد ب
وارد بــورس کــه بشــویم، بایــد در تمامــی مراحــل کاری ســازمان شــفافیت وجــود 
ــران  ــه ســازمان اعتبــار می دهــد. در چنیــن شــرایطی، مدی داشــته باشــد و ایــن ب
ــت  ــد و حرک ــم بگیرن ــرکت تصمی ــم انداز ش ــا چش ــو ب ــد همس ــه بای ــد ک می دانن
ــم و  ــدون مــن هــم حرکــت  کنــد، خوش حال ــد ب ــد. از اینکــه ســازمان می توان کنن

ــا موفقیــت همــراه باشــد.« امیــدوارم کــه ادامــه ی ایــن مســیر ب
ـ پــس فقــط تصمیمــات مدیــر ســازمان نیســت کــه در سرنوشــت آن تأثیرگــذار 

؟ ست ا
ــت.  ــر اس ــی متأث ــی و خارج ــط داخل ــازمانی از دو محی ــر س ــت ه »سرنوش
ــا  ــد ب ــد بتوان ــت و بای ــرکت اس ــر ش ــت مدی ــز در دس ــی همه چی ــط داخل در محی
تصمیم گیری هــای درســت و به موقــع ســکان هدایــت ســازمان را در دســتش 
بگیــرد و همــه ی مســائل و اتفاق هــای پیش آمــده را مدیریــت کنــد، ماننــد 
بهــره وری، هزینه هــای ســربار، میــزان تولیــد، طراحــی، برنامه ریــزی و...، امــا 
ــر شــرایط  ــه اش تحــت تأثی ــر هــم همــراه مجموع ــی، مدی ــط بیرون ــاره ی محی درب
ــر  ــد اظهارنظ ــط می توان ــد، فق ــذار باش ــاًل تأثیرگ ــد کام ــت و نمی توان ــی اس بیرون
کنــد و تصمیم گیــری کنــد کــه در نهایــت تأثیــر عامــل بیرونــی، مثــل تصمیم هــا 
ــه  ــی ک ــر عملکــرد ســازمان و تصمیم های ــی ممکــن اســت ب و بخشــنامه های دولت
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ــذارد. ــی بگ ــا منف ــت ی ــر مثب ــرد، اث ــر می گی مدی
»شــرایط تحریــم و مســائل حاشــیه ای اش ســازمان مــا را هــم تحــت تأثیــر قــرار 
داده اســت. بــرای واردات ارز کــم داریــم و ایــن بــر کمیــت و کیفیــت تولیــدات مــا 
ــت،  ــگ اس ــیار پررن ــا بس ــت در کار م ــای دول ــش تصمیم ه ــذارد. نق ــر می گ تأثی
درصورتی کــه دولــت بایــد نقــش ناظــر داشــته باشــد، امــا متأســفانه شــرایط کشــور 

طــوری نیســت کــه ایــن امــر محقــق شــود.«
ــهودی  ــال ش ــده تابه ح ــتید؟ ش ــم هس ــب ه ــای عجی ــل تصمیم گیری ه ـ اه

ــد؟ ــل می کنی ــی عم ــا همیشــه منطق ــد ی ــم بگیری تصمی
»کاًل به لحــاظ شــخصیتی آدم شــهودی ای هســتم و خــب تصمیم گیــری 
ــادی  ــا ریســک زی ــوع تصمیم ه ــن ن ــه ای ــه ک ــم داشــته ام. البت ــی ه شــهودی و آن
دارد و درصــدی هــم خطــا، امــا مــن هــم اهــل خطــر کــردن هســتم. شــده کــه در 
کارم تــا مــرز ورشکســتگی هــم پیــش رفتــم، امــا به علــت پشــتکار و عالقــه ای کــه 

ــه کارم داشــتم، توانســتم جایــگاه خــودم را حفــظ کنــم. ب
»شــاید عجیب تریــن کاری کــه کــردم در ســال 1۳۷0 بــود کــه چــارت واحــد 
R&D را به صــورت ماتریســی برنامه ریــزی کــردم و هســته هایی در آنجــا بــه 
ــن  ــد و ای ــتقل کار کردن ــورت مس ــه به ص ــود ک ــته ب ــا هس ــار ت ــود آوردم. چه وج
باعــث شــد کــه مــا حــدود پانــزده تــا محصــول جدیــد را بــه بــازار ایــران عرضــه 
کردیــم کــه بــا ایــن عرضــه توانســتیم ســهم بســزایی از بــازار را در دســت بگیریــم. 
فکــر می کنــم ایــن کار بــرای خــود مــا حرکــت بســیار مهمــی رو بــه جلــو بــود و 

بــرای رقبــای مــا در ســطح کشــور، کاری عجیــب بــود.«
دکتــر فتاحــی دوســتانش را از بیــن افــرادی انتخــاب می کنــد کــه هــم 
بتواننــد زمــان بــروز مســئله و مشــکل همفکــر و راهنمایــش باشــند و هــم هنــگام 
همــکاری  کســانی  بــا  مشــاورش.  سرنوشت ســاز  و  مهــم  تصمیم گیری هــای 
می کنــد کــه قــدرت درک و تجزیه وتحلیلشــان در مســائل بیشــتر از خــودش 
ــی برایشــان مطــرح  ــط مســائل مال ــه فق ــود ک ــرادی شــریک می ش ــا اف باشــد و ب
نباشــد، بلکــه توانایــی داشــته باشــند آینــده را درســت و دقیــق پیش بینــی کننــد 
تــا عــالوه بــر شــراکت طوالنی مــدت، در بهــره وری حاصــل از دوراندیشــی هــم بــا 

ــا ســهیم باشــد. آن ه
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ــه ســفر  ــا کســی کــه مســائل کاری اش را همــراه خــودش ب »مــن هیچ وقــت ب
مــی آورد، هم ســفر نمی شــوم. ســفر فرصتــی اســت بــرای آرامــش یافتــن و 
تقویــت قــوای فکــری، زمانــی بــرای آماده ســازی ذهــن بــرای حرکت هــای جدیــد. 
ــو در مســیر  ــرای برداشــتن گام هــای ن هم ســفر خــوب زمینــه را آمــاده می کنــد ب

ــر.« ــم همفک ــم اگاه باشــد ه ــه ه کار. هم ســفری ک

حضور در نمایشگاه عرصه ای برای محک خوردن
ســال 1۳۷۶ بــود و نمایشــگاه بین المللــی برپــا شــده بــود. حضــور در نمایشــگاه 
ــا  ــودش را ب ــق آن خ ــد از طری ــده ای می توان ــر تولیدکنن ــه ه ــت ک ــه ای اس عرص
ــا عرضــه  ــد، چــون محصــوالت تولیدشــده ب رقبــای داخلــی و خارجــی محــک بزن
ــه  ــوند. البت ــه می ش ــی مقایس ــی و خارج ــدات داخل ــر تولی ــا دیگ ــگاه، ب در نمایش
تأمین کننده هــای مختلــف هــم در نمایشــگاه ها بــرای عرضــه ی مــواد اولیــه 
ــور در  ــا حض ــن ب ــت. همچنی ــاط گرف ــا ارتب ــا آن ه ــوان ب ــوند و می ت ــر می ش حاض
نمایشــگاه ها می تــوان در زمینــه ی صــادرات محصــوالت تولیــدی هــم گامــی مؤثــر 
ــود دارد، در  ــا وج ــرای تولیدکننده ه ــه ب ــی ک ــن مزایای ــام ای ــا تم ــا ب ــت، ام برداش
ــدا  ــور پی ــی حض ــگاه بین الملل ــد در نمایش ــازه ندادن ــان اج ــه امرس ــال 1۳۷۶ ب س

کنــد.
یخچــال و فریزرهــای تولیــدی امرســان نســبت بــه برخــی تولیدهــای آن دوره، 
ازجملــه تولیــدات شــرکت های دولتــی، بســیار زیباتــر بــود ولــی آن هــا از داشــتن 
غرفــه در نمایشــگاه بین المللــی محــروم بودنــد. بــا تــالش و پیگیری هــای ســلطان 
ــگاه آن  ــه نمایش ــان ب ــازی، امرس ــم پارتی ب ــی ه ــا کم ــه ب ــی و البت ــین فتاح حس
ســال راه پیــدا کــرد. در نهایــت بهتریــن و زیباتریــن غرفــه شــد و صاحــب غرفــه 
هــم به عنــوان نوآورتریــن تولیدکننــده ی لوازم خانگــی انتخــاب شــد و لــوح تقدیــر 
گرفــت. ایــن ارج نهــادن بــه نــوآوری، باعــث شــد کــه انگیــزه ی او بیشــتر شــود و 

بــه کارهایــش ســرعت بدهــد.
»شــاید مــردم فقــط چرخــی در نمایشــگاه بزننــد و برونــد، امــا مــا در 
نمایشــگاه ها نوآوری هــای رقبــا را می ســنجیم و بــر اســاس آن برنامه ریــزی 
ــت،  ــار نیس ــدان پرب ــی چن ــوزه ی لوازم خانگ ــران در ح ــگاه های ای ــم. نمایش می کنی
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چــون شــرکت های خارجــی کمتــر در آن حضــور پیــدا می کننــد، فقــط برندهایــی 
ــگاه ها  ــن نمایش ــیا در ای ــرق آس ــرکت های ش ــا ش ــتند ی ــرح نیس ــدان مط ــه چن ک
حاضــر می شــوند. بــا وجــود ایــن بــاز هــم بــرای مــا بــد نیســت، چــون می توانیــم 
ــال  ــا اعم ــم و ب ــاب کنی ــان را انتخ ــی محصوالتش ــم و برخ ــاوت کنی ــا را قض آن ه

ــد برســانیم. ــه تولی ــان، آن هــا را ب ــا فرهنــگ خودم ــق ب ــرات مطاب تغیی
ــدگان خــود را  ــا نماین ــدار هســتند. م ــده گاه دی ــن نمایشــگاه ها بیشــتر وع »ای
بــه آنجــا دعــوت می کنیــم تــا بتواننــد واحــد مــا را بــا واحدهــای مجــاور بســنجند. 
ــل  ــه مح ــت، چراک ــکی نیس ــت ش ــور داش ــگاه ها حض ــد در نمایش ــه بای در اینک
ــن  ــدن در ای ــرح ش ــت. مط ــودن اس ــر از نب ــودن در آن بهت ــت و ب ــدام اس عرِض ان

ــر نیســت.« ــی هــم بی تأثی ــراد فن ــادی و اف ــب نظــر مشــتریان ع ــرای جل فضــا ب
ــد  ــرد. نبای ــه ک ــتریان توج ــف مش ــای مختل ــه فرهنگ ه ــد ب ــا بای در کشــور م
تحــت تأثیــر تولیــدات خارجــی قــرار گرفــت. در دنیــا پنــج یــا شــش شــرکت وجــود 
ــد.  ــت می کنن ــادر فعالی ــرکت م ــوان ش ــی به عن ــه ی لوازم خانگ ــه در زمین دارد ک
لوازم خانگــی بــر اســاس فرهنگ هــای مختلــف در دنیــا تولیــد می شــود. کار 
ــر  ــت و تغیی ــاب بهترین هاس ــپس انتخ ــاوت و س ــوص قض ــن  خص ــان در ای امرس

ــا فرهنــگ داخلــی. آن هــا همســو ب
ــه  ــوع بخشــیدن ب ــه ی محصــوالت، تن ــا در زمین »در حــال حاضــر، رویکــرد م
آن هاســت. می خواهیــم وقتــی مشــتری وارد فروشــگاه لوازم خانگــی امرســان 
ــا  ــروش، دومیــن رویکــرد م می شــود، حــق انتخــاب داشــته باشــد. در زمینــه ی  ف
خدمــات مشــتریان اســت. البتــه مــن فکــر می کنــم کار بایــد از سرچشــمه درســت 
باشــد، امــا در کشــور مــا اگــر اعــالم کنیــم خدمــات پــس از فــروش داریــم، مــردم 
ــص و  ــال نق ــر احتم ــی اگ ــال حت ــوند. به هرح ــد می ش ــه خری ــب ب ــتر ترغی بیش
ــاده  ــات الزم آم ــه ی خدم ــرای ارائ ــد ب ــد، بای ــدک باش ــیار ان ــی محصــول بس خراب
باشــیم و مشــتری از ایــن بابــت هیــچ نگرانــی ای نداشــته باشــد. مــا واحــد تحقیــق 
و توســعه ی بســیار قدرتمنــدی داریــم کــه اســتایلینگ کار مــا را تعییــن می کنــد، 

بــه ایــن معنــا کــه محصوالتمــان شناســنامه دارنــد.«
***

»هــر پلــه ای از زندگــی، ســختی های خــودش را دارد، امــا به دنبــال هــر 
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ــد کاری را بکنیــد  ــد، بای ــان بیای ــول دنبالت ــرای اینکــه پ ســختی آرامــش اســت. ب
ــن  ــردم بهتری ــودم، ســعی می ک ــر ب ــه کارگ ــی ک ــد. زمان ــاً دوســتش داری ــه واقع ک
ــه  ــه ای ک ــر حرف ــر در ه ــردم. اگ ــدا ک ــا پی ــم ارتق ــن ه ــرای همی ــم، ب ــر باش کارگ
ــزه ی  ــزون می شــود هــم انگی ــان اف وارد می شــوید بهترینــش باشــید، هــم تجربه ت

ــد.« ــدا می کنی ــه ی راه پی ــرای ادام ــی ب خوب
ـ ثروت چه طعمی دارد؟

»مــن تــا حــاال بــه ایــن فکــر نکــرده ام کــه ثروتمنــد هســتم یــا نیســتم. چــون 
ــا  ــاره ی داشــتن ی ــد درب ــروت داشــت، بع ــف درســتی از ث ــد تعری ــدم اول بای معتق
ــدی  ــس ب ــروت دارد ح ــه ث ــی ک ــم آدم ــر نمی کن ــرد. فک ــت ک ــتنش صحب نداش
ــم  ــه ه ــه بقی ــی ب ــه بتوان ــی اســت ک ــا زمان ــش ت ــی حــس خوب داشــته باشــد، ول
ــرای خــودت  ــط ب ــه را فق ــی نباشــد، هم ــرای دالل ــاً ب ــت صرف ــی. ثروت کمــک کن
نخواهــی. بتوانــی از ثروتــت مثبــت اســتفاده کنــی و بــا آن کار راه بینــدازی، چــه 
کارهــای خدماتــی چــه کارهــای تولیــدی کــه بــا آن ارزش افــزوده ایجــاد شــود و 
ــادی دور ســفره ی شــما بنشــینند.  ــراد زی ــزوده باعــث بشــود کــه اف ــن ارزش اف ای
ایــن بهتریــن حســی اســت کــه هــر انســان تجربــه می کنــد، حــس زنــده بــودن!

ــاً  ــه حتم ــردم ک ــر نک ــن فک ــه ای ــت ب ــال ها هیچ وق ــن س ــی ای ــن در تمام »م
ــه  ــه جامع ــی ب ــر خدمات ــم. اگ ــته باش ــز داش ــم و همه چی ــع کن ــی جم ــد ثروت بای
ــه  ــم ب ــروت ه ــد، ث ــت باش ــد و باکیفی ــزوده باش ــه دارای ارزش اف ــی ک ــه ده ارائ
ــه  ــه اینک ــد، ن ــت بیای ــول دنبال ــه پ ــی ک ــد جــوری کار کن ــد. بای همراهــش می آی
ــی محصــول  ــی گاه ــال های اول کارم حت ــن در س ــروی. م ــول ب ــال پ خــودت دنب
ــتم  ــون می خواس ــردم، چ ــود نمی ک ــم و س ــم می فروخت ــر ه ــت سربه س ــا قیم را ب

ــرم. ــازار را در دســت بگی ب
»بایــد خدمتــی را ارائــه بدهــی یــا محصولــی را تولیــد کنــی کــه مــردم برایــش 
ــار نوبتشــان  ــا در انتظ ــد ماه ه ــه بای ــن پزشــک هایی ک صــف بکشــند، درســت عی
ــام  ــی کاَرت را انج ــته باش ــی نداش ــت قبل ــا نوب ــه ت ــگرهایی ک ــا آرایش ــی ی بمان
ــارج  ــِی از رده خ ــین های تصادف ــه روی ماش ــتند ک ــی هس ــد. صافکارهای نمی دهن
ــن  ــو تحویلــش می دهنــد. ای ــان کار می کننــد کــه یــک ماشــین ن مشــتری آن چن
نشــان می دهــد کــه تــوی هــر صنفــی اگــر بتوانــی کار خــودت را بــا کیفیتــی زیــاد 
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و ارزشــمند بــه مشــتری ارائــه بدهــی، حتمــاً پــول دنبالــت می آیــد و ایــن باعــث 
ــب و  ــات مناس ــه ی خدم ــل ارائ ــم به دلی ــوی و ه ــد بش ــم ثروتمن ــه ه ــود ک می ش

ــی.« ــت بکن ــه مشــتری ها احســاس رضای درســت ب
ــه  ی  ــل هم ــرده و حاص ــالش ک ــبانه روز ت ــه ش ــال هایی ک ــه ی س ــاداش هم پ
ــواده ی  ــده، لذتــی اســت کــه امــروز از داشــتن خان ــه جــان خری خطرهایــی کــه ب
ــر  ــزار نف ــج ه ــش از پن ــرای بی ــه ب ــت ک ــفره ای بابرک ــرد، س ــان می ب ــزرگ امرس ب
پهــن کــرده اســت و توانســته آن هــا را دور هــم جمــع کنــد. لــذت ایجــاد اشــتغال 
ــان  ــه کارکن ــی ک ــور و هیجان ــای ش ــش و تماش ــر از هم وطنان ــزاران نف ــرای ه ب
مجموعــه اش بــرای بــه ثمــر رســاندن اهــداف او دارنــد. معتقــد اســت االن کــه بــه 
چنیــن موقعیتــی رســیده ، نشســتن تــوی خانــه و اســتراحت کــردن خیانــت اســت 
ــد و االن  ــش را می بین ــر کار کردن ــک عم ــره ی ی ــروز دارد ثم ــورش. او ام ــه کش ب
ــی  ــد کاالی ــد می توان ــت کن ــی و خارجــی ثاب ــه مشــتریان داخل ــه ب ــدرت دارد ک ق
باکیفیــت تولیــد کنــد. کســب رضایــت مشــتری کمتریــن لذتــی اســت کــه از تولیــد 

ــود. ــش می ش نصیب
»از ابتــدای راه، مــا پروژه محــور بــودن را در دســتور کار ســازمان قــرار داده ایــم، 
یعنــی بــرای هــر مســئله ای ســریعاً پــروژه تعریــف می کنیــم. ایــن پروژه هــا همــه 
زمان بنــدی شــده اســت. وقتــی همســو بــا هــدف ســازمان برنامه ریــزی می کنیــم، 
بایــد آن را بــه اجــرا درآوریــم و از همــه مهم تــر بــر آن نظــارت کنیــم. شــرکت های 
ــر  ــم االن اگ ــودم می پرس ــن از خ ــاًل م ــد، مث ــف دارن ــناریوهای مختل ــق س موف
تعرفه هــای لوازم خانگــی را بردارنــد، مــا چــه کار بایــد بکنیــم؟ یــک ســناریو بــرای 
ــاره ی تولیــد  آن می نویســم. مثــال عینــی می زنــم، احتمــاالً تبلیغــات امرســان درب
لــوازم کم مصــرف را یادتــان مانــده اســت. چنــد ســال پیــش کــه دولــت دربــاره ی 
طــرح هدفمندســازی یارانــه صحبــت کــرد، زمــان دقیــق اجرایــی شــدنش را اعــالم 
ــم. از  ــزی کردی ــرای آن برنامه ری ــم و ب ــنیدیم و رفتی ــا را ش ــن صداه ــا ای ــرد. م نک
مشــاوران کارکشــته ی ایرانــی و خارجــی کمــک گرفتیــم و محصوالتمــان را بهینــه 
کردیــم. خیلی هــا هــم ایــن صــدا را شــنیدند و جــدی نگرفتنــد. وقتــی کــه ایــن 

طــرح اجرایــی شــد، مــا تیــزر تبلیغاتــی اش را هــم آمــاده کــرده بودیــم.«
ـ برای تأمین منابع مالی چطور اقدام می کردید؟
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»از بــدو تأســیس شــرکت تاکنــون ســرمایه گذاری های بی شــماری بــرای 
اجــرای برنامه هایمــان انجــام شــده اســت. ســرمایه های الزم بــرای اجــرای اکثریــت 
ــم و  ــن نموده ای ــرکت تأمی ــی ش ــع داخل ــا را از مناب ــن طرح ه ــاق ای ــه اتف ــب ب قری
ــا وجــود  ــم. ب ــن کرده ای ــق شــبکه ی بانکــی تأمی ــغ را از طری ــزان کمــی از مبال می
ایــن در ســال های اخیــر، همــکاری و حمایــت بانــک صنعــت و معــدن را در تأمیــن 

ــم. ــب نموده ای ــردِش شــرکت جل بخشــی از ســرمایه ی در گ
ــکاری  ــا هم ــا م ــان ب ــرکت امرس ــعه ی ش ــرح توس ــم در ط ــع ه »وزارت صنای
ــر و  ــورهای دیگ ــرد کش ــه ی رویک ــا در نتیج ــکالت م ــی از مش ــت. بخش ــرده اس ک
ــا  ــا م ــه ب ــی ای ک ــرکت های اروپای ــیاری از ش ــون بس ــت، چ ــوده اس ــا ب تحریم ه
ــد در  ــث ش ــئله باع ــن مس ــد و ای ــس دادن ــا را پ ــای م ــتند قرارداده ــرارداد داش ق

ــم.« ــب بیفتی ــی عق دوره ای کم

رشد، توسعه و عملکرد امرسان
گــروه صنعتــی امرســان متشــکل از چنــد شــرکت اســت: یــک شــرکت 
ــده دارد و  ــر عه ــروش را ب ــئولیت ف ــرکت مس ــک ش ــت، ی ــواد اس ــده ی م واردکنن
ــف را وارد  ــای مختل ــوالت برنده ــط محص ــه فق ــت ک ــم هس ــری ه ــرکت دیگ ش
می کنــد و بــه شــرکت امرســان می فروشــد. در آینــده، رقابــت در اختیــار 
زنجیــره ی تأمیــن اســت و فقــط بــه بخــش تولیــد اختصــاص نــدارد. ایــن رقابــت 
بــا تحقیقــات بــازار، تأمیــن مــواد اولیــه، شــیوه ی حمــل بــه انبارهــای مــواد اولیــه، 
ــد شــروع می شــود و  ــع در خطــوط تولی ــواد و شــیوه ی توزی ــداری م شــیوه ی نگه
ــا چــه فراینــدی و چــه  ــه فرایندهــای تولیــدی می رســد، یعنــی اینکــه ب ســپس ب
ــد  ــای محصــول و فراین ــه انباره ــد ب ــود و بع ــد می ش ــوژی ای محصــول تولی تکنول
ارســال بــرای مشــتریان می رســد. کل ایــن زنجیــره بایــد بتوانــد بــا کل زنجیــره ی 
رقیــب رقابــت کنــد. بنگاه هــای اقتصــادی و ســازمان هایی کــه دانش محــور 
حرکــت کننــد، آینــده را در اختیــار خواهنــد گرفــت و بــه همیــن دلیــل حــوزه ی 
فنــاوری اطالعــات از اهمیــت درخــور توجهــی برخــوردار اســت. بــا توجــه بــه ایــن 
نکته هــا، امرســان از سیســتمی واحــد اســتفاده می کنــد، یعنــی هــر فعالیتــی کــه 
ــه ای انجــام می شــود در ســامانه وجــود دارد. ــر منطق ــروش در دفات ــه ی ف در زمین
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ــه  ــون ک ــدو تأســیس تاکن ــه در امرســان از ب ــرات صورت گرفت تحــوالت و تغیی
ــه ی  ــود. ده ــیم می ش ــه تقس ــه مرحل ــه س ــذرد، ب ــه از آن می گ ــه ده ــک س نزدی
هفتــاد بــرای امرســان دهــه ی رشــد و کســب وکار بــود. هــر کســب وکاری در ایــن 
مرحلــه بــا ســایر کســب وکارها رقابــت می کــرد، چــون تولیــدات در حــال افزایــش 
ــعه ی  ــگاهی از توس ــف دانش ــد. در تعری ــده می ش ــازار دی ــر در ب ــن تغیی ــود و ای ب
ــگاه  ــد جای ــه بتوان ــرای اینک ــه ب ــن مرحل ــن در ای ــده اســت کارآفری کســب وکار آم
خــود را در بــازار پیــدا کنــد، بایــد در اســتراتژی بــازار خــود بازنگــری نمایــد تــا راه 

نفــوذ در بــازار را بیابــد.
دهــه ی هشــتاد دوران تثبیــت امرســان )طبــق مــدل ایجــاد و توســعه ی 
ــرای آینــده و ادامــه ی حیــات و بقــای ســازمان  ــود. در ایــن دوران ب کســب وکار( ب
ــا جــذب نیروهــای متخصــص و اجــرای  در دهــه ی بعــدی برنامه ریــزی کردنــد و ب
ــت  ــن فرص ــای روز، از ای ــتفاده از تکنولوژی ه ــی و اس ــد مدیریت ــای جدی نظام ه
اســتفاده کردنــد تــا زمینــه ی توســعه ی شــرکت را در دهــه ی نــود فراهــم کننــد.

دهــه ی نــود بــرای امرســان دهــه ی نــوآوری بــود کــه زمینــه ی آن در دهــه ی 
تثبیــت فراهــم شــده بــود. در ایــن دهــه، مقیــاس کار امرســان در همــه ی جنبه های 

کمــی و کیفــی ارتقــا یافــت.
ــار در  ــزده هکت ــعت پان ــه وس ــی ب ــه در زمین ــن مجموع ــاخت ای ــل و س تکمی
ــین آالت  ــی از ماش ــش مهم ــید و بخ ــام رس ــه اتم ــاد ب ــی عباس آب ــهرک صنعت ش
و تجهیــزات مــدرن و پیشــرفته ی خــط تولیــِد انــواع لوازم خانگــی کــه دارای 
ــد.  ــتقر ش ــه مس ــن مجموع ــتند در ای ــا هس ــای روز اروپ ــن تکنولوژی ه جدیدتری
ــا جدیدتریــن متدهــای استفاده شــده در  طراحــی ســازه ی ایــن کارخانــه مطابــق ب
جهــان اســت. بهره گیــری از فنــون علــم مدیریــت موجــب شــده تــا گــروه صنعتــی 
امرســان بــا شناســایی دقیــق تهدیدهــا و اســتفاده ی حداکثــری از فرصت هــا ضمــن 
ــش  ــن بخ ــود را در ای ــدرت خ ــور پرق ــت، حض ــه فرص ــد ب ــودن تهدی ــل نم تبدی

اســتمرار بخشــد.
در ایــن زمینــه، اســتراتژی شــرکت بــا توجــه به اینکــه بیشــتر تولیــدات کارخانه 
بــرای عرضــه بــه بــازار داخلــی اســت، بــر مبنــای تغییــرات بــازار داخلــی تعریــف 
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شــده اســت. در زمینــه ی عرضــه و فــروش محصــوالت تولیــدی در ســال های اخیــر، 
ــیاری از  ــوالت در بس ــروش محص ــای ف ــجم از نمایندگی ه ــبکه ای منس ــرکت ش ش
ــرای  ــب تری ب ــرایط مناس ــن کار ش ــت. ای ــرده اس ــاد ک ــور ایج ــتان ها ی کش اس
خریــداران محصــوالت شــرکت فراهــم نمــوده و رونــد حاکــم بــر بازاریابــی و فــروش 
ــن  ــوزش ای ــروش و آم ــدگان ف ــرد نماین ــر عملک ــق ب ــرل دقی ــا کنت ــدات را ب تولی

ــا داده  اســت. ــا به طــرز درخــور مالحظــه ای ارتق نیروه
ــده ی  ــن قیمــت تمام ش ــرکت، تعیی ــژه در ش ــه ی وی ــک کمیت ــاد ی بــا ایج
ــازه ی یک ســاله انجــام می شــود،  محصــوالت، کــه در بســیاری از کارخانجــات در ب
در گــروه صنعتــی امرســان در بــازه ی زمانــی ســه ماهه انجــام می شــود کــه تحقــق 
ــه ی  ــد و عرض ــزی تولی ــه ی برنامه ری ــیاری را در زمین ــای بس ــم مزیت ه ــن مه ای
ــه همــراه  ــازار ب ــت شــرکت در ب ــدرت رقاب ــت ق ــز، تقوی ــازار و نی ــه ب محصــوالت ب
داشــته اســت. ضمنــاً در ایــن شــرکت بــر اســاس برنامه ریــزی انجام شــده در امــور 
مالــی می تواننــد قیمــت تمام شــده را به صــورت فــوری و در زمانــی کمتــر از یــک 

ــرآورد و محاســبه کننــد. ســاعت ب
»مــا کارمــان را به صــورت فنــی شــروع کردیــم. یعنــی نــوآوری مــا در محصــول 
بــود. عزیزانــی هــم چــون فرصتــی را مناســب تشــخیص داده بودنــد، بــه ایــن حــوزه 
آمــده بودنــد، امــا وقتــی زمــان گذشــت، دیگــر آن فرصــت ســابق پایــدار نمانــد و 
از دســت رفــت. آن هــا هــم نــوآوری جدیــدی نداشــتند و شکســت خوردنــد. عالقــه 
ــد  ــا نمی دانســتند چــه کار بای ــد، ام داشــتند، دلشــان هــم می خواســت کاری بکنن
کــرد. وقتــی بنگاهــی بــه اوج می رســد، اگــر نــوآوری نداشــته باشــد، دچــار رونــد 
ــی  ــوآوری خیل ــن ن ــه ای ــد ب ــورد. بای ــن می خ ــه زمی ــود و در نتیج ــی می ش خط

توجــه کــرد.
ــود، چــون  »در دهــه ی شــصت و هفتــاد بیشــتر نوآوری هــا در بخــش تولیــد ب
بــازار وجــود داشــت، امــا امــروزه بــازار به شــدت رقابتــی شــده اســت و بــه همیــن 
ــد  ــا بع ــی از بنگاه ه ــند. بعض ــا باش ــل هزینه ه ــد قات ــدی بای ــای تولی ــت بنگاه ه عل
ــد.  ــم می کن ــان را فراه ــباب شکستش ــن اس ــوند و همی ــرور می ش ــت مغ از موفقی
ــد کــه خــالق عمــل  ــی ای در کارشــان ندارن بعضی هــای دیگــر هــم سیســتم اصول
کنــد و بــا تغییــرات روز هماهنــگ باشــد. بــرای کیفیــت در کار بایــد برنامه ریــزی 
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کــرد و هزینه هــا را کاهــش داد. امنیــت شــغلی در حرکــت و تغییــر اســت، اگــر جــز 
ایــن باشــد باخته ایــد. ضمــن اینکــه بایــد بــه یــاد داشــت آینــده از آِن بنگاه هایــی 
اســت کــه سیســتم توزیعشــان مــال خودشــان باشــد، چــون شــبکه ی توزیــع هــم 

ــان را. ــرد هــم اختیارت ــان را می گی پولت
ــری  ــچ اث ــد االن هی ــش در اوج بودن ــال پی ــاه س ــه پنج ــرکت هایی ک »از ش
ــد و  ــی کــه احســاس امنیــت کنی ــد. زمان ــرات را ندیدن ــده اســت، چــون تغیی نمان
ــود.  ــا زدن می ش ــث درج ــکون باع ــد و س ــاکن می مانی ــد، س ــت نکنی ــر حرک دیگ
ــغ کــردن  ــت تبلی ــازه ممنوعی ــم، ت ــات را شــروع کردی ــازه تبلیغ ــا ت ــه م ــی ک زمان
ــد؟’  ــروش داری ــکل ف ــر مش ــد: ‘مگ ــا می گفتن ــه م ــود. ب ــده ب ــته ش ــا برداش کااله
ــرمایه گذاری های  ــا س ــم.’ ب ــی کنی ــان را معرف ــد برندم ــی بای ــه، ول ــم: ‘ن می گفتی
ــد،  ــدا می کن ــان پی ــدی در ســازمان شــما جری ــدد و هوشــمندانه، خــون جدی متع
شــور و شــوق در میــان نیروهــا دمیــده می شــود و چنیــن ســازمانی میــرا نیســت. 
بلکــه ســازمانی اســت کــه در بحران هــا، پیش بینی هــای الزم را می کنــد و 

ــد.« ــی می کن ــناریو طراح ــان س برایش
***

»کار کــردن بایــد به عنــوان یــک ارزش مهــم بــرای جوان هــا جــا بیفتــد. بایــد 
ملکــه ی ذهنشــان بشــود کــه ایــن کار اســت کــه آن هــا را ســرپا نگــه  مــی دارد. هــر 
جایــی کــه کار کــردن برابــر بــا ایجــاد ارزش افــزوده اســت، کار معنــا دارد، امــا در 
ــود،  ــی محســوب می ش ــتن زرنگ ــا کاله گذاش ــر کارفرم ــم کاری و س ــه ک ــی ک جای
ــده ی  ــاختن آین ــرای س ــا ب ــید. جوان ه ــد رس ــی نخواه ــه جای ــا ب ــن توصیه ه ای
خودشــان بایــد کار کننــد کــه در دل همیــن آینده ســازی، ســاخته شــدن مملکــت 

هــم شــکل خواهــد گرفــت.«
ـ کار کردن برای شما چه معنایی دارد؟

ــی  ــردی چین ــا ف ــار ب ــک ب ــودن می دهــد. ی ــده ب ــه انســان احســاس زن »کار ب
کــه مدیرعامــل شــرکتی بــود حــرف مــی زدم و پرسشــم ایــن بــود کــه آیــا وضــع  
ــرای  ــود، چــون مردمشــان هــم غــذا ب مردمشــان خــوب اســت. جوابــش مثبــت ب
ــه  ــد. البت ــه انجــام بدهن ــرای خــواب و هــم کاری ک خــوردن داشــتند، هــم جــا ب
بــرای هرکســی، بنــا بــر فرهنــگ جامعــه ای کــه در آن زندگــی می کنــد، ارزش هــا و 
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اصل هــای متفــاوت دیگــری هــم وجــود دارد کــه در آن جــای هیــچ شــکی نیســت، 
امــا می خواهــم بگویــم گاهــی وقت هــا انســان ها چقــدر کم توقــع و پرتــالش 

هســتند.
ــاره ی کار خــودم بایــد بگویــم کــه کار تولیــد واقعــاً طاقت فرساســت، امــا  »درب
قبــل از اینکــه محصولــی بــه مرحلــه ی تولیــد برســد و برای ارائــه در معــرض نمایش 
قــرار بگیــرد، خــود کارآفریــن اســت کــه بــر اثــر آفرینــش محصولــش، جنبه هایــی 
ــا شــناختی نداشــته  ــر از آن ه ــا قبل ت ــه ت ــد ک از وجــود خــودش را کشــف می کن
اســت. ایــن کشــف و شــناخت شــیرین و لذت بخــش اســت و اگــر مــورد عنایــت و 
توجــه تولیدکننده هــا قــرار بگیــرد، مانــع از ورشکســتگی و شکســت آن هــا خواهــد 

شــد.«
ــه ی  ــه هم ــد دارد و بااینک ــیار تأکی ــردن بس ــر کار ک ــی ب ــر فتاح ــه دکت بااینک
عشــقش را صــرف کارش می کنــد امــا وقتــی از اولویت هایــش می پرســم، اولویــت 

ــغلش. ــه ش ــد ب ــد، بع ــواده اش می ده ــه خان ــه ی اول ب را در درج
ــی  ــیر کودک ــدن مس ــی ش ــالمت ط ــدری، س ــر پ ــه ی ه ــن دغدغ »بزرگ تری
ــل.  ــی و کار و تحصی ــا در زندگ ــت آن ه ــش اســت و موفقی ــالی فرزندان ــا بزرگ س ت
شــاید خیلــی از پدرهــا عالقــه داشــته باشــند کــه فرزندانشــان در آینــده راهشــان 
ــرای  ــه ب ــردم ک ــل نک ــا تحمی ــه بچه ه ــت ب ــن هیچ وق ــی م ــد، ول ــه بدهن را ادام
انتخــاب شــغل، دنبالــه رو مــن باشــند، اگرچــه در حــال حاضــر دو تــا از دخترهایــم 

ــن هســتند. ــل دو شــرکت م مدیرعام
»مهم تریــن ارزش بــرای مــن ســالمت و آرامــش خانــواده ام اســت، غیــر از ایــن 
دو دختــر کــه همــکارم هســتند یــک دختــر دیگــر هــم دارم کــه خانــه دار اســت و 

ــد.« ــک پســر کــه در مقطــع پیش دانشــگاهی درس می خوان ی

چند برگ از زندگی شخصی کارآفرین
نوجــوان کــه بــود، دوســت داشــت گزارشــگر ورزشــی شــود. بــه موســیقی و آواز 
ــد،  ــود کــه بخوان ــد ب ــه داشــت و شــعرهای بســیاری از آوازهــا را هــم بل هــم عالق
امــا همه چیــز جــور دیگــری رقــم خــورد. پســر سخت کوشــی کــه تــوی تیم هــای 
ورزشــی مدرســه همیشــه اول بــود و در درس ریاضــی کســی حریــف و رقیبــش نبود 
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ــه ســمت و ســوی دیگــری کشــیده  ــش، مســیرش ب ــه هنرســتان آزمای ــا ورود ب ب
ــرده و  ــی ک ــتکار ط ــوری و پش ــا صب ــیب را ب ــن راه پرفرازونش ــه ای ــروز ک ــد. ام ش
شصت ســالگی را از ســر گذرانــده اســت، بزرگ تریــن دغدغــه ی حرفــه ای اش 
ــردن  ــی ک ــم اندازش جهان ــن چش ــت و دورتری ــان اس ــد امرس ــدن برن ــدگار ش مان
ــت  ــخت کوش اس ــم س ــوز ه ــت و هن ــدرت نیس ــهرت و ق ــال ش ــد. دنب ــن برن ای
ــر  ــه کارش فک ــم ب ــواب ه ــب ها در خ ــودش ش ــول خ ــه ق ــتگی ناپذیر و ب و خس

می کنــد.
ــه کار  ــادی ب ــه ی زی ــم عالق ــوز ه ــن هن ــال، م ــه س ــت این هم ــد از گذش »بع
ــر نظــر  ــه مســتقیم زی ــه ک ــا بخــش کارخان ــل، تنه ــن دلی ــه همی طراحــی دارم. ب
خــودم اداره می شــود بخــش طراحــی و نــوآوری اســت. وقتــی محصولــی را طراحــی 
ــرم  ــی می ب ــه از طراح ــی ک ــرد، لذت ــرار می گی ــد ق ــط تولی ــه روی خ ــم ک می کن

ــود.« ــدان می ش دوچن

شبکه های اجتماعی، دو روی یک سکه
ــت،  ــده اس ــود آم ــه وج ــازی ب ــی و مج ــبکه های اجتماع ــه ش ــی ک »از زمان
ــر  ــر و محتاط   ت ــتند محافظه کارت ــی هس ــِب منصب ــه صاح ــانی ک ــیاری از کس بس
شــده اند و در کارهــای خودشــان بیشــتر دقــت بــه خــرج می دهنــد. ممکــن اســت 
ــه  ــی ک ــا صحبت های ــک جلســه ی خصوصــی مطــرح می شــود ی ــه در ی ــده ای ک ای
ــی  ــبکه های اجتماع ــی زود در ش ــی و خیل ــود به راحت ــی بش ــت عموم ــرار نیس ق
پخــش شــود، امــا بــا تمامــی ایــن دردســرهایی کــه ممکــن اســت داشــته باشــد، 
ــم  ــه فراه ــرای هم ــرفت را ب ــه پیش ــی رو ب ــتن دنیای ــکان داش ــازی ام ــای مج دنی
ــراد و  ــی از اف ــرای خیل ــد ب ــروزه محــل کســب درآم ــی کــه ام کــرده اســت، دنیای

شرکت هاســت.
»خــود مــا هــم بــا اپلیکیشــن های خــاص در دنیــای مجــازی فعالیــت درخــور 
توجهــی داریــم و پیشــرفت خیلــی خوبــی هــم در ایــن زمینــه داشــتیم و توانســتیم 
ــث  ــر از بح ــم. صرف نظ ــاص دهی ــود اختص ــه خ ــازار را ب ــمگیری از ب ــهم چش س
ــا  ــم ی ــات کاری می کن ــرف جلس ــه ص ــی ک ــازی و زمان ــای مج ــب وکار در فض کس
ــر  ــم، مگ ــا نمی گذران ــن فض ــم را در ای ــاً وقت ــی، عموم ــب آموزش ــت مطال برداش
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ــن شــبکه های مجــازی و  ــه از ای ــم بهین ــاً ســعی می کن ــرده را، عموم ــای م زمان ه
از وقتــم اســتفاده کنــم.«

کتاب آخر
»آخریــن کتابــی کــه خوانــدم، کتابــی بــه نــام منحنــی دوم اســت کــه نویســنده 
ــودات  ــازمان ها موج ــد س ــد. او می گوی ــاره می کن ــی اش ــه ی جالب ــه نکت در آن ب
ــند،  ــوغ می رس ــه بل ــد، ب ــد می کنن ــد، رش ــا می آین ــه دنی ــه ب ــتند ک ــده ای هس زن
ــد  ــول بای ــل از اف ــد قب ــاًل می گفتن ــد... قب ــول می کنن ــوغ اف ــد از بل ــی بع ــا گاه ام
دســت بــه نــوآوری بزنیــم تــا ســازمان دوبــاره برگــردد ســر جــای خــودش و ســهم 
خــودش را از بــازار در دســت بگیــرد، امــا در ایــن کتــاب می گویــد همان  طــور کــه 
در اوج هســتید بایــد بــا نــوآوری و حرکــت جدیــد، خونــی تــازه در بنــگاه مدیریتــی 
خــود بدمیــد. ایــن باعــث جهــش مجــدد ســازمان و پیشــگیری از افــول می شــود. 
ــای اقتصــادی  ــه صاحــب بنگاه ه ــران و کســانی ک ــرای همــه ی مدی ــاب ب ــن کت ای

هســتند، کتــاب بســیار خــوب و آموزنــده ای اســت.«

بازگشت به گذشته و روزگار بازنشستگی
ــاز هــم همیــن مســیر را می آمــدم. ایــن کار  »اگــر بــه گذشــته برمی گشــتم، ب
منطبــق بــر عالقــه ی شــخصی مــن اســت. وقتــی کاری را بــا عالقــه انتخــاب کنــی، 
هیچ وقــت از انجامــش خســته نمی شــوی. حتــی اگــر بارهــا و بارهــا در آن شکســت 
ــاز  ــکان بازگشــت وجــود داشــت، ب ــر ام ــردی. اگ ــاز به ســمتش بازمی گ بخــوری، ب
هــم همیــن کار را ادامــه مــی دادم، ولــی در ابعــاد گســترده تر. لوازم خانگــی ســیاه 
ــه و  ــفید تجرب ــی س ــد لوازم خانگ ــه ی تولی ــن در زمین ــردم. م ــد می ک ــم تولی ه
تخصــص کافــی داشــتم، هــم در طراحــی و تولیــد و هــم در تعمیــرات و شــناخت 
بــازار مصــرف، امــا عالقــه ی زیــادی هــم بــه تولیــد لوازم خانگــی ســیاه دارم. هنــوز 
موفــق نشــدم تلویزیــون تولیــد کنــم، چــون تکنولــوژی خاصــی بــرای تولیــد دارد 
ــه آن حــوزه وارد شــوم، امــا در چشــم انداز  کــه متأســفانه نشــد در ایــن ســال ها ب
ــتور کار  ــال 1404 در دس ــا س ــیاه را ت ــی س ــد لوازم خانگ ــرکت، تولی ــده ی ش آین

قــرار داده ایــم.
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ــه در  ــی را ک ــه فعالیت های ــت ک ــن اس ــتگی ای ــرای دوران بازنشس ــه ام ب »برنام
کارهــای خیریــه دارم بیشــتر کنــم. همچنیــن بتوانــم تجربیاتــم را در زمینــه ی کار 
و تولیــد در دانشــگاه و مراکــز علمــی بــرای جوان هــا توضیــح بدهــم تــا شــاید بــا 
کســب ایــن تجربیــات بتواننــد کســب وکار مســتقلی بــرای خودشــان راه بیندازنــد. 
بــا ورود شــرکت بــه بــورس می توانــم مدیرعاملــی توانــا را جایگزیــن خــودم کنــم. 
ــرای اداره ی  ــد، دیگــر ب ــل نظــارت کنن ــت مدیرعام ــر مدیری ــره ب ــی هیئت مدی وقت

ســازمان دغدغــه ای نخواهــم داشــت.
ــر مســائل روز هســتم.  ــاً پیگی ــم، دائم ــه خــودم مدیرعامل »در حــال حاضــر ک
مســائل مربــوط بــه اقتصــاد جهانــی، اقتصــاد منطقــه و کشــور را از طریــق 
ــم در  ــرکت ه ــد ش ــران ارش ــره و مدی ــم و هیئت مدی ــال می کن ــاورانمان دنب مش
جریــان ایــن اطالعــات قــرار می گیرنــد. در دوره هــای کارآفرینــی کــه در دانشــگاه ها 
ــدرس و  ــگاه م ــه در جای ــم، چ ــرکت می کن ــود ش ــزار می ش ــی برگ ــدارس عال و م
چــه به عنــوان دانشــجو. بســیار عالقه منــدم کــه همیشــه در پــی آموختــن مطالــب 

ــد باشــم.« جدی

یک توصیه
ــت،  ــخص نیس ــر ش ــط گریبان گی ــش فق ــه عواقب ــت ک ــی اس ــکاری معضل »بی
ــران  ــرای دیگ ــد ب ــی بتوان ــر کس ــرد. اگ ــم می گی ــه را ه ــواده و جامع ــان خان دام
ــر  ــالوه ب ــی ع ــد. هرکس ــاوت باش ــه بی تف ــت ک ــته نیس ــد، شایس ــتغال زایی کن اش
خــودش، در قبــال جامعــه هــم مســئول اســت و نبایــد از وظایفــش کوتاهــی کنــد. 
در همیــن شــرایط فعلــی و بــا وجــود تمامــی مشــکالت، اگــر جوانــی واقعــاً دلــش 
بخواهــد کار کنــد، امــکان اشــتغال فراهــم اســت. کافــی اســت بــرای شــروع قــدم 
ــان  ــد و در هم ــه و اســتعدادش را کشــف کن ــی  اســت عالق ــردارد و نترســد. کاف ب
ــدارد، بایــد  ــردارد. اگــر هنــوز امــکان شــروع کاری برایــش وجــود ن مســیر قــدم ب

ــا فرصــت آغــاز کار مناســب ایجــاد شــود. مهــارت کســب کنــد ت
»وقتــی وارد کارخانــه ی آزمایــش شــدم، همیشــه برایــم ســؤال بــود کــه چطــور 
ممکــن اســت مرحــوم آزمایــش از کارگــری شــروع کــرده باشــد و بــه کارخانــه داری 
رســیده باشــد. پاســخش روشــن بــود: کار کــرده بــود. مــن هــم همــان راه را رفتــم. 



203 هنر بهره وری از فرصت های سیال

از کار در کارخانــه شــروع کــردم، بــه نقشه کشــی رســیدم، بعــد شــدم کابینت ســاز 
و تعمیــرکار یخچــال تــا اینکــه باالخــره بعــد از ســال ها تــالش و صبــوری رســیدم 

بــه نقطــه ای کــه آرزویــش را داشــتم.«

کالم پایانی دکتر فتاحی
»ســپردن ســکان توســعه ی اقتصادی کشــورهای توســعه یافته و در حال توســعه 
بــه شــرکت های بخــش خصوصــی، واقعیتــی بدیهــی، آشــکار و محقــق اســت. بــرای 
ــن  ــر سیاســت های کالن اقتصــادی ای ــه ی اخی ــه در دو ده ــال، در کشــور ترکی مث
کشــور بــا محوریــت اتخــاذ تدابیــر ویــژه ی حمایتــی از بخــش خصوصــی بــه اجــرا 
درآمــده اســت. در ایــن کشــور، زمینــه ی رشــد و شــکوفایی صنعتــی بــا تخصیــص 
ــرای  ــویقی ب ــت های تش ــال سیاس ــی، اعم ــود تک رقم ــرخ س ــا ن ــی ب ــای بانک وام ه
صــادرات کاال و بســیاری از سیاســت های تشــویقی دیگــر مهیــا شــده اســت. 
الگوبــرداری صحیــح از سیاســت های موفــق اجراشــده در کشــورهای دیگــر را 
بهتریــن راهــکار بــرای ایجــاد فصلــی نویــن در توســعه ی صنعــت کشــور می دانــم. 
ــع  ــازه در صنای ــی ت ــرای دمیــدن جان ــی ب ــر اجرای ــن تدبی ــن رهگــذر، مهم تری از ای
کشــور ایجــاد تغییــرات اساســی در سیســتم بانکــی بــرای کاهــش میــزان دریافتــی 

ــت.« ــری اس ــوه ی وثیقه پذی و نح
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