
محمد حسن امین الضرب موسس مجلس وکالی تجار به عنوان اولین پارلمان بخش خصوصی و ملی ایران  
است. اهمیت محمد حسن امین الضرب در فضای سیاسی و اقتصادی عصر قاچار چنان بود که بعدها 
پیام تاسیس مجلس مشروطه در خانه او قرائت شد در حالی که پیش از تشکیل این مجلس، محمدحسن 
مجلس وکالی تجار را  به عنوان اولین قدم های مدرن سازی اقتصاد ایران تاسیس کرده بود. پس از او فرزندش 
محمدحسین راه پدر را ادامه داد و مجلس وکالی تجار را به اتاق بازرگانی تبدیل کرد. خانواده امین الضرب ها 
نقش قابل توجهی در اقتصاد و سیاست ایران داشته اند. به خصوص مردم ایران این خاندان را با محمدحسین 
که راه آهن و برق را وارد کشور کرد می شناسند و به عنوان یکی از موثران دوران نوسازی اقتصادی کشور 
شناخته می شود. آنچه پیش روی شماست، مجموعه خاطرات کارآفرینان نامی و شناخته شده کشور است 
که در مجموعه ای تحت عنوان »نسل امین الضرب« به چاپ رسیده است. در این کتاب کارآفرینان با اشاره 
خاطراتشان به بیان روش هایی برای انجام کارآفرینی سالم و اخالق مدار می پردازند. این مجموعه تاکنون در 
پنج جلد تهیه و تدوین شده است و هر سال پنج عنوان کتاب به آن افزوده می شود.  امید است مرور خاطرات 

»نسل امین الضرب«، گامی موثر در راه توسعه ایران باشد. 
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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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داستان زندگی داوود عابدی آملی، 
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»یــک شــب، حــدود ســاعت ۹، آقــای مهنــدس حبيــب نفیســی بــه همــراه آقای 
دیگــری بــه اتــاق مــا در خوابــگاه آمدنــد. آقــای نفیســی از مــن ســؤال کــرد کــه آیــا 
از اســتادان راضــی هســتید؟ مــن عــرض کــردم کــه ایــن چــه ســؤالی اســت. هــر 
اســتادی کــه نمــره دهــد محبــوب اســت. و همراهــش هــم مطلبــی بــه او گفــت. 
ــرای  ــم شــرکت نفــت ۲4 بورســیه ب ــای نفیســی گفت ــه آق ــگام ب ــن هن ــن در ای م
ــم و  ــیمی درس می خوانی ــتیتو ش ــا در انس ــون م ــت و چ ــک داده اس کل پلی تکنی
رشــته ی مــا وابســتگی بیشــتری بــه نفــت دارد لطفــاً ســهمیه ی انســتیتو شــیمی 
را بیشــتر کنیــد. در ایــن هنــگام آقــای نفیســی نگاهــی بــه آقــای فــرح بخشــیان، 
ــای نفیســی گفــت  ــا اشــاره ی ایشــان آق کــه او را همراهــی می کــرد، انداخــت و ب
ــرف  ــن ح ــا ای ــد. ب ــان بدهی ــه ایش ــیه ب ــک بورس ــاً ی ــیان لطف ــرح بخش ــای ف آق
ــم  ــیمی گفت ــجویان ش ــرف دانش ــت از ط ــه نیاب ــه ب ــدم بلک ــحال نش ــا خوش نه تنه
ــه  ــرد درصورتی ک ــق می گی ــه شــاگرداول ها تعل ــورس ب ــم ب ــه می دان ــی ک ــا آنجای ت
ــای فرح بخشــیان،  ــراه آق ــه هم ــن شــاگرداول نیســتم. کمــی ناراحــت شــد و ب م
ــد، از اتاق مــان خــارج شــدند. بعــد  کــه بعدهــا اســتاندار و حتــی وزیــر شــده بودن
از رفتن شــان دوســتانم بــه مــن اعتــراض کردنــد کــه تــو پــول بــرای شــام درســت 
و حســابی نــداری چــرا ایــن حــرف را زدی و ایــن فرصــت را از دســت دادی؟ چنــد 
ــا خبــر شــده بودنــد تــا  روزی گذشــت و تقریبــاً تمــام هم کالســی هایم از ماجــرا ب
اینکــه روزی مدیــر دروس بــه بچه هــا اعــالم کــرد یــک بــورس بــه ســال دوم تعلــق 
ــا پنجــم از  ــه اســت و شــامل حــال شــاگردان اول می شــود. شــاگردان اول ت گرفت
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ــورس  ــده ی ب ــرای دریافت کنن ــرا ب ــد و اســم م ــاز زدن ــورس ســر ب ــن ب ــت ای دریاف
ــه مــن  ــورس ب ــن ب ــد ای نوشــتند. بعدهــا فهمیــدم دوســتانم تصمیــم گرفتــه بودن
برســد و موفــق هــم شــدند. از دوســتانم تشــکر کــردم و گفتــم کــه مــن بــه دو هــزار 
ریــال احتیــاج نــدارم. هزینــه ی مــن در مــاه ۲۳00 ریــال اســت کــه هــزار ریــال آن 
را پــدرم تقبــل می کنــد و بــه ایــن صــورت ۷00 ریــال اضافــه می آیــد و اگــر اجــازه 
ــا درس دادن  ــد و ب ــه ازدواج کرده ان ــتان مان ک ــه دوس ــم آن را ب ــد می توانی بدهی
ــا زمــان فارغ التحصیلــی مــن  ــد ت زندگــی خــود را می گذراننــد بدهیــم. و ایــن رون

ادامــه داشــت.«
اواخــر دهــه ی ۳0 شمســی اســت و مهنــدس داوود عابــدی آملــی در آن زمــان 
ــد؛ کــه امــروزه بیشــتر  دوران دانشــجویی خــود در پلی تکنیــک تهــران را می گذران
بــا نــام دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر شــناخته می شــود. مبــارزه ی سیاســی از ســنین 
ــا  ــی ب ــا دردهــای جامعــه از ســنین کودکــی داوود را به خوب ــی و آشــنایی ب نوجوان
رنجــی کــه مــردم می برنــد آشــنا کــرده و روحیــه ای عدالت طلــب و آزادی خــواه را 

در او زنــده کــرده  اســت.
ــاژ  ــی ت ــروه صنعت ــذار گ ــوان بنیان گ ــی به عن ــدی آمل ــای داوود عاب ــاال آق ح
صنایــع  پیش بــردن  از  نشــان  درخشــانش  کارنامــه ی  و  می شــود  شــناخته 
ــگ  ــرادی اســت کــه علی رغــم حضــور پررن شــیمیایی کشــور دارد. او از معــدود اف
در باالتریــن ســطح فعالیت هــای اقتصــادی در زمینــه ی علمــی و تحصیالتــی هــم 
از پیشــگامان و افــراد ســرآمد نســل خــود بــه حســاب می آیــد. داوود عابــدی آملــی 
ــن  ــی از برتری ــه یک ــل ب ــهر آم ــدر در ش ــوی دکان پ ــی جل ــه از دست فروش چگون
ــن  ــی از عظیم تری ــدر یک ــر ص ــور ب ــس از آن چط ــید و پ ــور رس ــگاه های کش دانش
ــام آن را  ــه ن ــت ک ــتانی اس ــن داس ــه زد؟ ای ــور تکی ــی کش ــای صنعت مجموعه ه

»زندگــی« او می گذاریــم.

بازیگوش
کوچــه  در  پالســتیکی  کفش هــای  و  زیرشــلواری  یــک  بــا  پســربچه ای 
پس کوچه هــای آمــل مشــغول بــازی بــود. لی لی کنــان طــول کوچــه را طــی 
می کــرد و قدم هایــش را می شــمرد تــا ببینــد از ابتــدا تــا در خانــه چقــدر راه اســت. 
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ــه اش  ــازی نمی کــرد و گاهــی هــم ســرگرم شــیطنت های کودکان ــه همیشــه ب البت
ــه سربه ســر بچه هــای محــل  ــا همــان شــیطنت های کودکان ــع ب ــود. بعضــی مواق ب
می گذاشــت امــا طولــی نمی کشــید کــه بــا آن هــا آشــتی می کــرد و بســاط فوتبــال 
ــا هیجــان دنبــال تــوپ پالســتیکی می دویــد و آن  و گل کوچــک راه می انداخــت. ب
ــف  ــه ی دروازه ی حری ــی را حوال ــر خوش شانســی گل ــه از س ــرد بلک را شــوت می ک
ــه  ــود ب ــرار ب ــن پســربچه ق ــرد. ای ــز ســرگرم می ک ــه  چی ــا هم ــد. خــودش را ب کن

یکــی از افــراد سرشــناس خانــدان عابــدی آملــی تبدیــل شــود. 
داوود، پســرک نحیــف و الغرانــدام، دومیــن فرزنــد خانــواده ی آملــی بــود کــه در 
ســال 1۳1۶ قــدم بــه جهــان گذاشــت. آمــِل آن ســال ها بــا عطــر برنــج شــناخته 
ــه  ــد. شــهری وســیع ک ــران را داده بودن ــج ای ــب پایتخــت برن ــه آن لق می شــد و ب
ــار  ــی و انب به تازگــی در آن عمــارت شــهرداری، دبیرســتان، اداره ی اقتصــاد و دارای
برنــج بــرای صــادرات بــر پــا شــده بــود. داوود هــم بــا عطــر برنــج و بــاران در آمــل 
ــازار از همــان دوران  ــی گذاشــت. ب ــی و جوان ــه ســوی نوجوان قــد کشــید و قــدم ب
شــیرین کودکــی بــه بخشــی از خاطــرات و زندگــی اش بــدل شــد. کودکــی اش را در 
محلــه ی پاییــن بــازار آمــل بــه خاطــر مــی آورد. همــان روزهایــی کــه نمی دانســت 

زندگــی چــه خوابــی برایــش دیــده و قــرار اســت او را تــا کجاهــا بکشــاند. 
پــدر هنــوز سن وســالی نداشــت کــه ازدواج کــرد. آن ســال ها در آمــل 
جوان هــا به محــض بلــوغ قــدم بــه دنیــای بزرگســال ها می گذاشــتند و بایــد 
ــی زود  ــن خیل ــم دیری ــق رس ــم مطاب ــدر داوود ه ــد. پ ــواده می دادن ــکیل خان تش
ــک ســال بیشــتر نداشــت  ــد شــد. داوود ی ــرد و صاحــب فرزن ــار ک همســری اختی
کــه قانــون ســراغ پــدر آمــد. دســتش را گرفتنــد و بــه اجبــاری یــا همــان خدمــت 
ســربازی بردنــد. ســلطه در دســت رضاخــان بــود و همــه  چیــز در قــدرت نظامــی 
ــدند  ــر می ش ــاری حاض ــاس اجب ــد در لب ــواه بای ــا خواه ناخ ــد. مرده ــه می ش خالص
ــو  ــت. هیچکــس عف ــردم را می گرف ــه ی م ــن ســخت گیرانه تر از همیشــه یق و قوانی
ــام  ــرای انج ــدر ب ــد. پ ــن می کردن ــه ت ــربازی ب ــت س ــد رخ ــه بای ــد و هم نمی ش
وظیفــه ی ســربازی بــه ســاری رفــت. روزهــا در نبــود پــدر بــه ســختی می گذشــت. 
بعضــی وقت هــا کــه بچه هــا بی تابــی می کردنــد مــادر شــال وکاله می کــرد و 
دست شــان را می گرفــت و آن هــا را بــه ســاری، نــزد عمویــش، می بــرد تــا بــا پــدر 
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دیــداری تــازه کننــد. بعضــی اوقــات هــم کــه ســخت گیری ها کمتــر می شــد پــدر 
مرخصــی می گرفــت و شــبی را در کنارشــان ســحر می کــرد. پــدر تــا ششــم ابتدایــی 
درس خوانــده بــود. در روزگاری کــه مــردم ســواد خواندن ونوشــتن نداشــتند شــش 
ــرق  ــه ف ــا بقی ــه ب ــود ک ــاخته ب ــرده س ــردی تحصیل ک ــدن از او ف ــال درس خوان س
داشــت. وقتــی قــدم بــه دنیــای ســربازها گذاشــت جهانــش بزرگ تــر شــد. دوســتی 
بــا آدم هــای جدیــد آگاهــی اش را افــزون کــرد. خــودش هــم اهــل معاشــرت بــود و 
در پــی یادگرفتــن. گســترش روابــط اجتماعــی اش و نشست وبرخاســت بــا آدم هــای 
ــت  ــه می نشســت هم صحب ــر کســی ک ــا ه ــود. ب ــردی آگاه ســاخته ب ــر از او ف دیگ
ــف  ــای مختل ــات در زمینه ه ــش اطالع ــی افزای ــن هم صحبت ــل ای ــد و حاص می ش

بــود. 
ــدر  ــردار پ ــار و ک ــه رفت ــدام ب ــت، م ــالی نداش ــان سن وس ــه آن زم داوود، ک
ــد. در تخیــل  ــا خــودش می گفــت چیــزی نیســت کــه پــدر ندان ــگاه می کــرد و ب ن
کودکانــه اش هــر ســؤالی از پــدر می پرســید بی جــواب نمی مانــد. او می دیــد 
کــه دهقانــان نــزد پــدرش می آینــد و از مســائل و مشکالت شــان می گوینــد. 
ــا شــناخت حقــوق ایــن افــراد کم بضاعــت تــالش می کــرد از ســوادش  پــدر هــم ب
ــته  ــان داش ــه آورده ای برای ش ــد بلک ــه ای بنویس ــان الیح ــرد و برای ش ــره بگی به
باشــد. خوش خــط بــود و خوش فکــر. آن قــدر دربــاره ی مشــکالت و مســائل 
سیاســی و اجتماعــی بــا دیگــران صحبــت کــرده بــود تــا بــرای خــودش بــه یــک 
دیــدگاه و اندیشــه ی مشــخص برســد. او دیدگاهــی ملــی داشــت. در نــگاه داوود پــدر 
روشــنفکری بــود کــه تــالش می کــرد بــا کمک هــای انســانی زندگــی دهقانــان در 
آمــل را بهبــود ببخشــد. پســرک همــه ی این هــا را در پــدر خــود دیــد و او را الگــوی 

خــود در زندگــی کــرد. 

اختیار پس از اجباری
ــان رســید. پــدر امــا از ایــن روزهــا نهایــت  ــه پای روزهــای ســربازی باألخــره ب
ــردارد. آن مســیر  ــدی گام ب ــود. حــاال می خواســت در مســیر جدی ــرده ب بهــره را ب
بــازار بــود. شــریکی پیــدا کــرد و قــدم بــه دنیــای کاســب ها گذاشــت. بــازار قدیــم 
ــن  آمــل، کــه آن زمــان به عنــوان چهارســوق آمــل شــناخته می شــد، در مرکــز ای
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ــه  ــدر ب ــد. پ ــواده اش ش ــی داوود و خان ــول زندگ ــرای تح ــازی ب ــه ی آغ ــهر نقط ش
ــت و کار و کاســبی را  ــازه ای گرف ــازار قدیمــی مغ ــن ب ــراه شــریک خــود در ای هم
شــروع کــرد. داوود نمی دانســت پــدر دقیقــاً چــه کار می کنــد امــا می دیــد کــه در 
مغــازه اش همــه  چیــز می فروشــد؛ از نخــود و لوبیــا و خواروبــار گرفتــه تــا پارچــه و 
نــخ و ســوزن. بــه قــول قدیمی هــا از شــیر مــرغ تــا جــان آدمیــزاد. هرچیــزی کــه 

ــه ذهــن برســد در ایــن مغــازه وجــود داشــت و فروختــه می شــد.  ب
زحمــات پــدر در کنــار همراهی هــای مــادر بــه ثمــر می نشســت. اگــر همراهــی 
ــری از  ــه خب ــد و ن ــال می گرفتن ــا پروب ــه بچه ه ــاید ن ــود ش ــِی آن زن نب و مادرانگ
پیشــرفت مالــی می شــد. حضــور ســاده و بی ادعــای مــادر و زحمتکشــی های 
ــرد. او  ــم ک ــواده فراه ــای خان ــه ی اعض ــرفت بقی ــرای پیش ــی ب ــتمرش فضای مس
ــا از  ــی داد. ام ــام م ــان در آن روزگار را انج ــگی زن ــای همیش ــود و کاره ــه دار ب خان
تحصیــالت مکتبــی هــم برخــوردار بــود و بــا همــان تحصیــالت مکتبــی اش گاهــی 
ــی  ــا زندگ ــن زن ب ــار ای ــم در کن ــا ه ــه. بچه ه ــی روزنام ــد و گاه ــرآن می خوان ق
ــل کار  ــا اه ــتند بچه ه ــادر می خواس ــدر و م ــد. پ ــد می کردن ــدند و رش ــنا می ش آش
و زندگــی باشــند و ایــن شــد کــه تربیــت آن هــا را بــه شــکلی خــاص پیــش بردنــد. 
داوود چهــار یــا پنــج ســاله بــود کــه دســت پــدر را گرفــت و بــا او بــه مغــازه 
ــه  ــرای خــودش کاســبی کنــد. یــک دســتش بــه شــیطنت های کودکان ــا ب رفــت ت
بــود و دســت دیگــرش بــه بســاط کوچکــی کــه جلــوی مغــازه ی پــدر پهــن کــرده 
ــازار  ــت و گاهــی از ب ــی می گرف ــدر چیزهای ــازه ی پ ــا بفروشــد. گاهــی از مغ ــود ت ب
ــر  ــای دیگ ــه بچه ه ــد و ب ــه اش می چی ــِک کودکان ــاط کوچ ــا را در بس ــد آن ه و بع
ــب  ــه جی ــی ب ــای پول توجیب ــه ج ــت ب ــه می فروخ ــه ک ــول هرچ ــت. پ می فروخ
خــودش می رفــت. این طــوری از همــان چهــار پنــج ســالگی مثــل انســانی مســتقل 
ــودش کار  ــرد. خ ــب نمی ک ــول طل ــری پ ــخص دیگ ــا ش ــدر ی ــد. از پ ــزرگ ش ب
ــم  ــی ه ــه وقت های ــی آورد. البت ــه دســت م ــول ب ــس می فروخــت و پ ــرد، جن می ک
پیــش می آمــد کــه چیــزی نیــاز داشــت و پولــش را نداشــت و آن وقت هــا از پــدر 
ــت در  ــی زود دس ــت. خیل ــه نمی گف ــم ن ــدر ه ــرد و پ ــک می ک ــت کم درخواس
ــان  ــم خانوادگی ش ــا رس ــرد. ام ــرف می ک ــرک را برط ــاز پس ــرد و نی ــب می ک جی
ــران  ــا دیگ ــادر ی ــدر و م ــه پ ــد ب ــود. نبای ــروری ب ــا ض ــدن بچه ه ــرای مستقل ش ب
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وابســته می شــدند. اگــر از خــودش بپرســید می گویــد همیــن رســم بــود کــه باعــث 
ــد و  ــان ازدواج کن ــای آن زم ــر آدم ه ــل اکث ــازار کار شــود و مث شــد ســریع وارد ب
مســئولیت زندگــی را بــر عهــده بگیــرد. ایــن شــیوه در حقیقــت ترفنــدی بــود بــرای 

ــال ها.  ــه در آن س ــتن جامع ــا نگه داش ــده و پوی زن

ورود به مدرسه
داوود از همــان ســن پاییــن رمــز و راز سخت کوشــی را بــه خوبــی فــرا گرفتــه 
بــود. او ســعی می کــرد هم زمــان بــا مدرســه کســب وکار کوچکــی هــم بــرای خــود 
ــان بیســکویت  ــه مناســب ســن بســیار پایینــش باشــد: »آن زم ــد ک دســت وپا کن
ــر  ــر قب ــراد س ــر اف ــه اکث ــه ک ــای جمع ــت. روزه ــادی داش ــداران زی ــی طرف شانس
ــم.  ــتان می رفت ــه گورس ــن بســاطم را برمی داشــتم و ب ــد م ــزان خــود می رفتن عزی
البتــه کار و درآمــد مــن در حــدی نبــود کــه کمک هزینــه ی خانــواده ام باشــد امــا 
ــای  ــردم هزینه ه ــه می ک ــا کاری ک ــودم و ب ــا نب ــرای آن ه ــز ب ــل ســرباری نی حداق
ــی  ــز در زندگ ــم نی ــدم نقش ــه ش ــر ک ــی دادم. بزرگ ت ــش م ــودم را پوش ــاری خ ج

ــد.« ــر ش پررنگ ت
داوود تابســتان ها بــرای پــدر شــاگردی می کــرد و کارهــا را بــر عهــده 
می گرفــت. سخت کوشــی او در دوران کودکــی خــود را در ایــن نکتــه نشــان 
ــازه  ــا مغ ــی زد ت ــرون م ــه بی ــح از خان ــش صب ــاعت ش ــرروز س ــه او ه ــد ک می ده
ــی  ــر از باق ــه او دیرت ــد ک ــث می ش ــازه باع ــه مغ ــد ب ــن رفت وآم ــد. همی ــاز کن را ب
ــه خــارج  ــا و باعجل ــر از همــه ی آن ه ــه مدرســه برســد و زودت هم کالســی هایش ب
ــودن  ــدر ب ــار پ ــردد و در کن ــدری بازگ ــازه ی پ ــه مغ ــد به ســرعت ب ــا بتوان ــود ت ش
ــه  ــا ب ــد: »وقتــی پ ــی از ســر بگذران ــت زندگــی را به خوب ــه ی مدیری و کســب تجرب
ــی  ــی درک ــاً از کار و زندگ ــدم و غالب ــنم می فهمی ــتر از س ــتم بیش ــه گذاش مدرس
ــد.  ــوا بودن ــر در آن حال وه ــن کمت ــال م ــای هم سن وس ــاید بچه ه ــه ش ــتم ک داش
ــی  ــری و اجتماع ــوغ فک ــد و بل ــه رش ــالم ب ــودکان هم سن وس ــر از ک ــیار زودت بس
ــا  ــه ب ــی ک ــم و مردم ــه ی اطراف ــی درد جامع ــه به خوب ــی ک ــا جای ــودم. ت رســیده ب
ــدری  ــطه ی پ ــه واس ــاً ب ــن مطمئن ــردم. ای ــردم را درک می ک ــی می ک ــا زندگ آن ه
ــود کــه دراز می کشــید و رادیویــی روی شــکمش می گذاشــت و اخبــار را دنبــال  ب
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ــرد.« ــث می ک ــف بح ــائل مختل ــورد مس ــرد و درم می ک
ــه اخبــار و درک او از دشــواری های زندگــی از همــان ســنین  عالقــه ی داوود ب
پاییــن او را بــه ســمت مطالعــه ســوق داد. قطعــاً افــرادی کــه از کودکــی و نوجوانــی 
مشــقت های معیشــتی و اقتصــادی زندگــی را از نزدیــک می بیننــد به خوبــی 
می تواننــد متوجــه ســاختارهای ناعادالنــه ی اقتصــادی شــوند و در آن زمــان نظــام 
ــرا  ــرد؛ زی ــیار آزرده می ک ــر داوود را بس ــه خاط ــود ک ــزی ب ــی چی ــاب  و رعیت ارب
او به خوبــی می دانســت کــه ارباب هــا چــه جفایــی در حــق رعایــا می کننــد. 
ــس  ــای روس پ ــط نیروه ــل توس ــغال آم ــی از اش ــارهای ناش ــر فش ــوی دیگ از س
از جنــگ جهانــی دوم به ســرعت داوود را متوجــه دنیایــی پــر از کشــمکش و 
درگیــری کــرد کــه هــر لحظــه می توانســت زندگــی افــراد را زیــرورو کنــد. پــس از 
اینکــه نیروهــای روســی از آمــل خــارج شــدند بیمــاری و فقــر دســت از ســر مــردم 

ــت. ــهر برنمی داش ــن ش ــاه ای بی گن
کــه  شــدند  باعــث  و  بی عدالتی هــا  تلخی هــا  دشــواری ها،  ایــن  همــه ی 
ــی  ــعارهای جذاب ــه ش ــی ای ک ــزاب سیاس ــه اح ــان ب ــان و نوجوان ــیاری از جوان بس
می دادنــد بپیوندنــد. داوود هــم از ایــن قاعــده مســتثنا نبــود و بــه یکــی از هــواداران 
ــو و  ــزب دارای دوازده عض ــای ح ــک از حوزه ه ــر ی ــد: »ه ــل ش ــوده تبدی ــزب ت ح
یــک رئیــس بــود. وظیفــه ی مــن در ایــن گــروه جمــع آوری اخبــار خارجــی بــود. 
ــه دنبــال  ــد و می فروختیــم. ب روزنامــه ی مــردم و رزم را زیرزمینــی چــاپ می کردن
ــدق  ــی مص ــت مل ــرانجام حکوم ــد و س ــود آم ــی به وج ــت مل ــرور رزم آرا نهض ت
ــالم  ــی اع ــران مل ــت و شــیالت را در سراســر ای ــت مصــدق نف ــت. دول شــکل گرف
کــرد. بــا انتشــار ایــن خبــر حــزب تــوده مخالفــت خــود را اعــالم کــرد و گفــت نفــت 
بایــد در جنــوب ملــی شــود. ایــن برایــم غیــر قابــل قبــول بــود. بــه ایــن ترتیــب هــر 
ــزب  ــم ح ــی ه ــت. گهگاه ــورت می گرف ــی ص ــل تظاهرات ــار در آم ــد روز یک ب چن
ــد و افــراد حاضــر در  ــه تظاهرکننــدگان حملــه می کردن ســومكا و پان ایرانیســت ب

ــد.« ــک می زدن ــه را کت صحن
عملکــرد حــزب تــوده از نظــر داوود عجیــب و شــک برانگیز بــود و این طــور بــه 
ــه روســیه دارد و  ــوده وابســتگی بیــش از حــدی ب نظــر او می رســید کــه حــزب ت
آن قدرهــا هــم دلــش بــرای ایــران نســوخته اســت: »بیســت تومــان از پــدرم گرفتــم 
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و بــه المســتان، ییــالق پدربزرگــم، رفتــم و حــدود بیســت روز در خلــوت خویــش 
ــم. عکس هــای  فکــر کــردم و ســرانجام تصمیــم گرفتــم کــه از حــزب بیــرون بیای
رهبــران و نشــریات و اعالمیه هــا را آتــش زدم. هنگامــی کــه مــادرم متوجــه قضیــه 
شــد نمــاز شــکر بــه جــا آورد. کودتــای ننگیــن ۲۸ مــرداد باعــث ســرنگونی مصــدق 
شــد و بــا ســقوط حکومــت ملــی یــک حکومــت فاشیســتی میلیتاریســتی بــه مــردم 

ایــران تحمیــل شــد.«
ــه نظــرش  ــد ب ــگاه می کن ــا ن ــه آن روزه ــی ب ــدی آمل ــدس عاب ــه مهن ــاال ک ح
بــا سرنگون شــدن دولــت مصــدق خونــی کــه در رگ هــای بــورژوازی ملــی 
ــی و  ــری انگلیس ــای آن را باج گی ــکید و ج ــود خش ــاده ب ــان افت ــه جری ــران ب ای
امریکایی هــا گرفــت. داوود در ایــن دوران، هم زمــان بــا کار در مغــازه ی پــدر، 
درس هــم می خوانــد تــا اینکــه کالس نهــم را تمــام کــرد. در آن زمــان اداره کــردن 
ــا  ــا ب ــت ت ــم گرف ــن تصمی ــود بنابرای ــکلی ب ــری کار مش ــه نف ــواده ی ن ــک خان ی
اجــازه ی پــدر بــه مدرســه ی کشــاورزی در ســاری بــرود. بــه پــدر پیشــنهاد داد کــه 
می توانــد بــا دو ســال درس خوانــدن در ســاری و اخــذ دیپلــم مشــغول بــه کار شــود 
و بــاری از دوش خانــواده بــردارد امــا اگــر پــدر موافــق نباشــد تــا کالس دوازدهــم 
ــرای شــرکت در کنکــور سراســری راهــی  ــال آن ب ــه دنب ــد و ب را در آمــل می خوان
تهــران می شــود. پــدر بــا پیشــنهاد دوم او موافــق بــود و می گفــت بایــد بــه درســت 
ادامــه دهــی تــا دکتــر شــوی: »به خاطــر عالقــه ی زیــادم بــه ریاضــی ســرانجام در 
ــک ســال نمی دانســت  ــا ی ــدرم ت ــردم و پ ــام ک ــت ن ــل در رشــته ی ریاضــی ثب آم
کــه مــن رشــته ی طبیعــی را انتخــاب نکــردم؛ در رشــته ی طبیعــی می توانســتیم 
کنکــور پزشــکی بدهیــم. زمانــی کــه دیپلــم را گرفتــم بــه پــدرم گفتــم بایــد بــرای 
شــرکت در کالس کنکــور راهــی تهــران شــوم. مســئله ی مالــی مطــرح شــد. پــدرم 
می توانســت ماهــی هــزار ریــال بدهــد و هــزار ریــال هــم از دایــی ام قــرض گرفتــم 
کــه بعــد از تحصیــالت عالــی بــه وی بازگردانــم؛ البتــه در ســال دوم دانشــکده هــزار 
ریــال دایــی حــذف شــد چــون بــرای او امــکان پرداخــت وجــود نداشــت. باألخــره 
بــه تهــران آمــدم و در خانــه ی عمــه ام در جنــوب شــهر ســکنی گزیــدم و بــه کالس 

کنکــور رفتــم.«
ــذارد و در دو  ــر بگ ــت س ــت پش ــا موفقی ــور را ب ــت کنک ــت توانس داوود درنهای
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ــی  ــگاه صنعت ــروزه دانش ــه ام ــران، ک ــک ته ــیمی پلی تکنی ــک و ش ــته ی فیزی رش
امیرکبیــر نــام گرفتــه  اســت، پذیرفتــه شــود. البتــه بــه مــرور زمــان، و بــه  دلیــل 
ــا  ــک را ره ــته ی فیزی ــد رش ــور ش ــیمی، او مجب ــته ی ش ــای رش ــودن واحده زیادب

ــذارد. ــیمی بگ ــی ش ــر دروس نظــری و عمل ــود را ب ــز خ ــام تمرک ــد و تم کن

سال های دانشگاه
همــه می دانیــم کــه شکســت مــردم در مــرداد ۳۲ باعــث شــد کــه درگیــری 
ــه  ــن ب ــد و از ای ــت کن ــه حرک ــر جامع ــای مخفی ت ــه الیه ه ــوی ب ــت پهل ــا حکوم ب
بعــد نقــش دانشــگاه حتــی از ســال های پیــش از ۳۲ چندیــن برابــر بیشــتر شــد. در 
ســال 1۳۳۷ حــرکات سیاســی در دانشــگاه ها شــروع شــد کــه در پــی آن در ســال 
ــکل گیری  ــی و ش ــارزات سیاس ــدان مب ــه می ــل ب ــگاه ها تبدی ــماً دانش 1۳۳۸ رس
ــادی کــه از کالس  ــا مطالعــات زی ــی علیــه حاکمیــت شــدند: »مــن هــم ب جریانات
ده بــه بعــد انجــام داده بــودم در جامعــه ی سوسیالیســت های نهضــت ملــی ایــران 
ــوپ  ــب ها در کل ــا درس و ش ــدم و روزه ــو ش ــی عض ــروه ملک ــوم( گ ــروی س )نی

ــردم.« ــرکت می ک ــت ها ش ــه ی سوسیالیس جامع
ــورد  ــاً برخ ــت دائم ــه ی سیاس ــجوها در عرص ــور دانش ــدت گرفتن حض ــا ش ب
ــا  ــود، ب ــده ب ــیس ش ــی تأس ــه تازگ ــه ب ــاواک، ک ــژه س ــس و به وی ــای پلی نیروه
دانشــجوها بیشــتر می شــد و همیــن مســئله اتفاقــات هیجان انگیــز و ترســناکی را 
بــرای داوود رقــم مــی زد کــه امــروز بــه شــکل خاطراتــی جالــب بــرای او درآمده انــد: 
»روزی در پلی تکنیــک بــا چهــار نفــر از دوســتان جمــع شــدیم و شــروع کردیــم بــه 
ســروصداکردن. دانشــجویان دیگــر هــم بــه مــا پیوســتند و تعدادمــان کــه زیادتــر 
شــد بــه طــرف دانشــگاه تهــران حرکــت کردیــم. تعــداد دیگــری از بچه هــا بــه مــا 
ــوم سیاســی،  ــوق، عل ــه ســمت دانشــکده ی حق ــه ترتیــب ب ــد ب ملحــق شــدند. بع
دانشــکده ی فنــی، دانشــکده ی پزشــکی و ادبیــات روانــه شــدیم و دانشــجویان دیگــر 
هــم بــه مــا ملحــق می شــدند. جمعیــت زیــادی ایجــاد شــده بــود. بعــد همگــی بــه 
طــرف اللــه زار نــو حرکــت کردیــم. در آنجــا چهارپایــه ای گذاشــتم و روی آن رفتــم 
و مشــغول ســخنرانی شــدم. چنــد دقیقــه ای نگذشــته بــود کــه نیروهــای نظامــی 
ــه از زیــر ــد و جلــو می رفتنــد. چهــار پای ــد. همین طــور کتــک می زدن حملــه کردن
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ــه  ــودم ک ــادم. در حــال کتک خــوردن ب ــن افت ــه زمی ــن ب ــت و م ــن در رف ــای م پ
یکــی از دختــران شــجاع دانشــگاه میــان مــن و کســی کــه مــرا کتــک مــی زد حائــل 
ــر  ــت و مجــروح شــدم. آن دخت ــف در رف ــن از کت ــت دســت م ــن حال شــد. در ای
شــروع کــرد بــه درگیــری لفظــی بــا مأمــوری کــه مــن را کتــک مــی زد و فرصتــی 
فراهــم کــرد تــا مــن فــرار کنــم. پنهانــی بــه مغــازه ی خیاطــی ای کــه در آن نزدیکی 
بــود خزیــدم. کارگرهــای آنجــا بســیار بــا احتــرام بــا مــن برخــورد کردنــد و تحویلــم 
ــا  ــد. ســروصورتم را شســتم و کمــی اســتراحت کــردم ت ــم آب آوردن گرفتنــد. برای

آب هــا از آســیاب افتــاد.«
ــه  ــت و هرچ ــی می گذش ــای سیاس ــن فعالیت ه ــا همی ــجویی ب ــای دانش روزه
ــه ی  ــد روحی ــا کن ــا را ره ــن کاره ــه ای ــد ک ــت می کردن ــواده داوود را نصیح خان
ــرای بهترشــدن  ــه ب ــت و او می دانســت ک ــادی نمی پذیرف ــر زی ــب او تأثی عدالت طل
زندگــی بایــد مبــارزه کــرد. ایــن زندگــی خــرج داشــت. دایــی ماهیانــه ی او را قطــع 
ــود و داوود تنهــا ماهــی صــد تومــان از پــدر می گرفــت. در ســال دوم ۲4  کــرده ب
بورســیه از ســوی شــرکت نفــت بــه پلی تکنیــک دادنــد و نحــوه ی مواجهــه ی داوود 

ــود. ــه ی او ب ــا مســئله ی بورســیه نشــان دهنده ی روحی ب
ــر و  ــن کارگ ــاط بی ــر ارتب ــن کار و درک بهت ــن فوت وف ــرای یادگرفت داوود ب
کارفرمــا بــدون مــزد در یــک کارخانــه ی شیشه ســازی مشــغول کار شــد امــا بــرای 
ــت.  ــردم می پرداخ ــین م ــتن ماش ــه شس ــه ب ــارک الل ــار پ ــی در کن ــذران زندگ گ
پــس از آن بــرای اینکــه بهتــر بــا فضــای علمــی ای کــه در دانشــگاه آموختــه بــود 
ــازی و  ــی، صابون س ــن نبات ــای روغ ــه کارخانه ه ــود ب ــنا ش ــی آش در عرصــه ی عمل
ــاط  ــا کارگــران ارتب ــا ب ــن فضاه ــی ســعی می کــرد در ای ــت. خیل کبریت ســازی رف
ــه  ــود ک ــاده ای ب ــای س ــا در ناهاره ــن معم ــد ای ــد و کلی ــرار کن ــه ای برق صمیمان
ــه  ــان ک ــد: »ناهارش ــه می کردن ــود تهی ــرای خ ــرغ ب ــم م ــاً از تخ ــا عمدت کارگره
آمــاده شــد و مشــغول غذاخــوردن شــدند بــدون توجــه از کنارشــان گذشــتم کــه 
یکــی از کارگــران گفــت مهنــدس بفرماییــد ناهــار. مــن هــم به ســرعت کنــار آن هــا 
نشســتم. گفتــم مــن مهنــدس نیســتم کارآمــوز هســتم و در ضمــن گرســنه هــم 
ــا شــما شــریک می شــوم کــه ســهم خــودم را بپــردازم.  ــه شــرطی ب هســتم امــا ب
ــن  ــا م ــد و ب ــرا از خودشــان بدانن ــا م ــه آن ه ــث شــد ک ــد ســاده باع ــن ترفن همی
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دوســت شــوند. مــن هــم بــرای نشــان دادن حســن نیتــم برای شــان کالس ریاضــی 
ــم.« ــا می آموخت ــه آن ه ــی را ب ــتم و مطالب می گذاش

ــال  ــروع س ــا ش ــت و ب ــان گذش ــه ۲00 توم ــوق ماهان ــا حق ــتان ب ــن تابس ای
تحصیلــی، بــا معرفــی اســاتید، بــه شــرکت آب تهــران رفــت و در آنجــا هــم ماهانــه 
۳00 تومــان حقــوق دریافــت کــرد. ایــن مرکــز امــروز هــم در حوالــی بلوار کشــاورز، 
ــرار دارد. داوود در آنجــا  ــت شــناخته می شــد، ق ــوار الیزاب ــام بل ــا ن کــه آن زمــان ب
ــز  ــن مرک ــه در ای ــی و تجــاری محصــوالت شــیمیایی ای ک ــا وجــوه فن ــی ب به خوب

تصفیــه وجــود داشــت آشــنا شــد.
ــوق  ــدون حق ــوزِی ب ــرای دوران کارآم ــک ب ــی از پلی تکنی ــس از فارغ التحصیل پ
بــه شــرکت نفــت رفــت و در چاه هــای قــم مشــغول کار شــد. البتــه جــای خــواب 
و غــذا روی ایــن کارآمــوزی بــود و داوود در ایــن دوران فنــون بســیاری مربــوط بــه 
اســیدیزه کردن را بــه شــکل عملــی یــاد گرفــت. ایــن کارآموزی هــای پراکنــده بــه 
داوود کمــک می کــرد کــه پــس از فارغ التحصیلــی بــه جمعیــت انبــوه دانشــجویانی 

کــه بیــکار مانــده بودنــد نپیونــدد.

آغاز کار
داوود کــه از ســربازی معــاف شــده بــود از آمــل بــه تهــران برگشــت و بــه شــدت 
ــوابق سیاســی،  ــل داشــتن س ــه دلی ــت، ب ــود. شــرکت نف ــردن کار ب ــر پیداک درگی
اســتخدامش نکــرد. پــس از آن در آزمــون اســتخدامی وزارت کار شــرکت کــرد کــه 
ــردن  ــرای باالب ــا، ب ــوم انســانی می گشــتند ام ــی از عل ــال نیروی گرچــه بیشــتر دنب
اشــتغال، مهندس هــا و حتــی پزشــکان را هــم اســتخدام می کردنــد. داوود در 
ــرای  آزمــون اســتخدامی رتبــه ی یــازده را کســب کــرد امــا متأســفانه وزارت کار ب

ــت. ــر می خواس ــت ده نف ــن پس ای
ــه  ــدان شــاه ســابق، ک ــی می ــود ناگهــان در حوال داوود کــه مســتأصل شــده ب
ــتخدامی  ــی اس ــا آگه ــت، ب ــه اس ــود گرفت ــر خ ــالب را ب ــدان انق ــام می ــروزه ن ام
ــد  ــاز کــرده بودن ــی کــه دهــان ب ــا کفش های ــه رو شــد. ب ــارس روب شــرکت نفــت پ
ــه رفــت و توانســت در  ــه جلســه ی مصاحب ــود ب ــب ب و لباســی کــه به شــدت نامرت
ــا  ــود را ب ــت خ ــان جلســه موافق ــد: »در هم ــود را بازبیاب ــس خ جلســه اعتمادبه نف
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ــا  ــدم. ب ــود نمی گنجی ــت خ ــحالی در پوس ــد. از خوش ــالم کردن ــن اع ــتخدام م اس
ــدر  ــد چق ــان می دادن ــی ۸00 توم ــا حت ــزار و ی ــی ه ــر ماه ــردم اگ ــر ک ــود فک خ
ــرای لحظــه ای  ــد ب ــالم کردن ــم را ۲۸00 اع ــوق دریافتی ــی حق ــد. وقت ــی می ش عال
ــا ایــن پــول چــه زندگــی  ــم از خوشــحالی بنــد آمــد. ب دچــار شــوک شــدم و زبان
شــاهانه ای می توانســتم بــرای خــودم فراهــم کنــم. می توانســتم ۷00 تومــان بابــت 
ــا  ــوی لباس ه ــی، شست وش ــده ی غذای ــه وع ــامل س ــه ش ــیون، ک ــه ی پانس هزین
ــود  ــا ب ــتم. اینج ــدرم بفرس ــرای پ ــز ب ــی نی ــی مبلغ ــذارم و حت ــار بگ ــود، کن و... ب
ــا  ــی ت ــان کودک ــاد از زم ــالش زی ــخت و کار و ت ــات س ــام لحظ ــه ی تم ــه نتیج ک
فارغ التحصیلــی، مخصوصــاً کارآموزی هــای دوران دانشــجوییم، را بــه وضــوح 
دیــدم. از همانجــا بــا تعــدادی از دوســتانم تمــاس گرفتــم و بــه آن هــا اطــالع دادم 
کــه ایــن شــرکت اســتخدام می کنــد. ســه نفــر از دوســتانم هــم اســتخدام شــدند.«

کارهــای اســتخدامی داوود به ســرعت انجــام شــد و بایــد به ســرعت بــا هواپیمــا 
ــا کار خــود را در دوازده کیلومتــری ایــن شــهر آغــاز کنــد.  ــادان می رفــت ت ــه آب ب
ــرکت  ــدن از ش ــرون آم ــگام بی ــود: »هن ــده ب ــی مان ــئله باق ــک مس ــوز ی ــا هن ام
لحظــه ای ایســتادم و بــه ظاهــر خــود نگاهــی انداختــم. مســلماً بــا ایــن ســرووضع 
نمی توانســتم به عنــوان یــک مهنــدس بــه آنجــا بــروم. تــا اینکــه فکــری بــه ذهنــم 
رســید. بــا تکیــه بــر اعتمادبه نفــس خــود دوبــاره بــه شــرکت بازگشــتم و بــه ســوی 
ــا دیــدن مــن گفــت برگشــتی؟ بــه او  قســمت حســابداری رفتــم. مســئول آنجــا ب
گفتــم می توانــم درخواســتی از شــما داشــته باشــم؟ البتــه شــاید ایــن درخواســت 
مــن کمــی عجیــب و یــا حتــی مســخره بــه نظــر برســد و بــا آن موافقــت نکنیــد. 
گفــت بگــو پســرم. ادامــه دادم لطفــاً ۲00 تومــان بــه مــن مســاعده بدهیــد. تعجــب 
ــم  ــاید ه ــد. ش ــه بگوی ــه چ ــت در آن لحظ ــد. نمی دانس ــان ش ــره اش نمای در چه
داشــت در ذهنــش تحلیــل می کــرد کــه چــه جوابــی بایــد بدهــد. درنهایــت جلــوی 
خنــده اش را گرفــت و مبلــغ را پرداخــت کــرد. مــن هــم بالفاصلــه پــس از خــروج 
از شــرکت بــه خریــد رفتــم. یــک شــلوار تیــره و یــک پیراهــن زیبــای آبــی رنــگ 
ــدادی  ــر آن تع ــالوه  ب ــردم. ع ــداری ک ــود، خری ــد ب ــان م ــه در آن زم ــه ای، ک حول

لبــاس خانگــی و یــک ســاک هــم خریــدم.«
نهایتــاً بــه محــل کار جدیــد خــود رســید. ســه مهنــدس خارجــی بــه نام هــای 
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اســتفا ناتــو، کوربــا و لســکویچ نیــز در پــروژه شــرکت داشــتند. کوربــا فــردی بســیار 
ــت و  ــر او می گذاش ــی سربه س ــرد. گاه ــداد می ک ــم دادوبی ــود و دائ ــروصدا ب پرس

کوریــو صدایــش می کــرد. کوریــو در زبــان فرانســه بــه معنــی کالغ اســت.
در محــل کار پــس از مدتــی متوجــه اتفاقاتــی شــد کــه گویــا از نوع خــراب کاری 
کارگــران بــود. جویــا کــه شــد فهمیــد کارگــران بــه دلیــل دریافت نکــردن حقــوق 
ــه ی کارگــران  ــم کــه حقــوق معوق ــد: »رفتیــم و صحبــت کردی کارشــکنی می کنن
را پرداخــت کنیــد چــون این هــا چیــزی ندارنــد و اگــر حقــوق ندهیــد خرابــکاری 
می کننــد. گفتنــد فــروش نداریــم و همــه می خواهنــد ارزان بخرنــد و مــن 
نمی توانــم ســرمایه ی خــودم و مملکــت را بــه حــراج بگــذارم. گفتــم شــما لجبــازی 
ــوده  ــط زیســت آل ــد و محی ــی می کنی ــید آن را خنث ــن اس ــا نفروخت ــد و ب می کنی

می شــود.« 
همکارانــش از او خواســتند کــه سخن گویشــان در مذاکــرات بــا کارفرمــا باشــد 
و داوود، علی رغــم اینکــه هــم خــودش و هــم پــدرش بــه ایــن کار و درآمــدش نیــاز 
زیــادی داشــتند، ایــن مســئولیت را پذیرفــت: »تصمیــم گرفتیــم در جلســه ای کــه 
می گذاریــم مــا مهندســان بــه ترتیــب اســتعفا دهیــم تــا بــه ایــن وســیله بتوانیــم 
ــک  ــه ی ــا اینک ــم. ت ــران کنی ــه ی کارگ ــوق معوق ــه پرداخــت حق ــا را وادار ب کارفرم
ــه  ــه و ب ــی گرفت ــان مرخص ــی از مهندس ــدیم یک ــه ش ــه متوج ــل از جلس روز قب
تهــران رفتــه اســت. بچه هــا می گفتنــد نامــزدش بیمــار اســت و مجبــور بــه رفتــن 
شــده اســت. امــا مــن احســاس خوبــی نداشــتم و حــس ششــم مــن می گفــت کــه 
بــرای توافــق بــا کارفرمــا بــه تهــران رفتــه و صداقتــی نیــز در ایــن کار نمی دیــدم. 
می خواســتم قــرار را بــه هــم بزنــم امــا در عمــل انجــام شــده قــرار گرفتــه و قــول 
داده بــودم. جلســه در روز موعــود تشــکیل شــد. پنــج نفــر از مهندســان بــه همــراه 
کارفرمــا در جلســه حاضــر شــدند. شــروع بــه صحبــت کــردم و شــرایط را توضیــح 
ــن  ــود پایی ــع خ ــود و از موض ــرش نب ــه پذی ــر ب ــه حاض ــا به هیچ وج کارفرم دادم.«
نمی آمــد. بــا دیــدن شــرایط داوود تصمیــم گرفــت تیــر آخــر را بزنــد: »گفتــم مــن 
اســتعفا می دهــم. دوســتم نیــز بــه دنبــال مــن گفــت اســتعفا می دهــم. امــا نفــرات 
ــا اســتعفای  ــا گفــت ب ــد. ســاکت ســاکت. کارفرم بعــدی همان طــور ســاکت ماندن
شــما دو نفــر موافقــت می کنــم. ســپس از جایــش بلنــد شــد و راه خــروج را در پیش 
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گرفــت. چنــد لحظــه ای دچــار شــوک بــودم. نگاهــی بــه هــم انداختیــم و بیــرون 
آمدیــم. همــان روز بــا مــا تســویه کردنــد و مــن بــا ۶۳00 تومــان بازخریــد شــدم. 
چهــار هــزار تومــان آن را بــرای پــدرم فرســتادم و بــا۳00 تومــان آن ســوغاتی بــه 
همــراه بلیــط خریــدم. هــزار تومــان نیــز در جیبــم گذاشــتم و هــزار تومــان دیگــر را 

بــرای روز مبــادا نگــه داشــتم و بــا قطــار بــه ســمت تهــران برگشــتم.«
پــس از آمــدن بــه تهــران داوود تصمیــم گرفــت بــا بــرادرش، محمــد، زندگــی 
کوچکــی را آغــاز کنــد و بــرادر را تشــویق بــه ادامــه ی تحصیــل کــرد و خــودش هــم 
دنبــال کار گشــت. گرچــه فشــار زیــادی بابــت خــروج از محــل کار قبلــی تحمــل 
ــت و  ــال کار می گش ــدت دنب ــود. به ش ــیمان نب ــود پش ــم خ ــا از تصمی ــرد ام می ک
باقی مانــده ی پولــش رو بــه اتمــام بــود کــه بــا آگهــی اســتخدام شــرکت تولیــدارو 
ــف آباد  ــه در یوس ــرکت، ک ــر ش ــل دفت ــه مح ــود را ب ــگ خ ــد: »بی درن ــه رو ش روب
ــی از  ــدم یک ــه ش ــم متوج ــه رفت ــای اولی ــرای صحبت ه ــی ب ــاندم. وقت ــود، رس ب
فارغ التحصیــالن دانشــکده ی بازرگانــی، آقــای ناصــر محقــق، آنجــا هســتند. گفتــم 
ــوند.  ــر می ش ــو ۵۷ نف ــا ت ــت ب ــد؟ گف ــتخدام آمده ان ــرای اس ــر ب ــد نف ــر، چن ناص
ــزار  ــون اول برگ ــد آزم ــر. روز بع ــک نف ــت ی ــد؟ گف ــر می خواهی ــد نف ــم چن گفت
شــد و بــه دنبــال آن آزمــون دوم، ســوم، چهــارم، پنجــم، ششــم و در هــر مرحلــه 
ــا اینکــه بــه آزمــون هفتــم رســیدیم. تنهــا ســه نفــر  تعــدادی حــذف می شــدند ت
ــاهی  ــد خسرو ش ــای محم ــود آق ــر خ ــه دیگ ــود ک ــا ب ــم. آنج ــده بودی ــی مان باق
ــران برجســته ی  ــان خســرو شــاهی ها از مدی ــد. آقای ــده گرفتن ــه عه ــه را ب مصاحب
کشــور بودنــد. همچنیــن خانــواده ی الجوردی هــا از پایه گــذاران صنعــت در ایــران 
بودنــد و کاظــم خســرو شــاهی چنــد ســال بعــد وزیــر اقتصــاد شــده بــود. بــا ایشــان 
صحبــت کــردم. تنهــا یــک آزمــون دیگــر باقــی مانــده بــود. ســرهنگ فاضــل کــه 
عضــو ســاواک نیــز بــود نــزد مــن آمــد و گفــت بایــد یــک نامــه بــه زبــان فرانســه 
ــه  ــروع ب ــد؟ ش ــاب کرده ای ــتخدام انتخ ــرای اس ــدارو را ب ــرا تولی ــه چ ــید ک بنویس
ــاالی ســر مــن آمــد و گفــت خیلــی طــول  نوشــتن کــردم. مدتــی کــه گذشــت ب
ــرد  ــم آورده ام. شــروع ک ــت ک ــا لغ ــم چندت ــی؟ گفت ــش نمی کن کشــید چــرا تمام
بــه زبــان فرانســه بــا مــن صحبت کــردن و کمــک کــرد تــا نامــه ام را تکمیــل کنــم. 
بعدهــا فهمیــدم کــه زن او از لهســتانی هایی بــود کــه بــه دلیــل جنــگ جهانــی و 
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از تــرس هیتلــر بــه ایــران آمــده بــود و فرانســه را نیــز خــوب می دانســت. آخریــن 
جلســه ی مصاحبــه بــود. وارد اتــاق کــه شــدم متوجــه آدم هــای معتبــر و قدبلنــدی 
شــدم کــه پشــت میــز بزرگــی نشســته بودنــد. و مــن در طــرف دیگــر میــز بــا ســن 
ــن  ــاال نشســتم. همی ــس ب ــا اعتمادبه نف ــا ب ــد متوســط ام ــو وزن و ق ــم، ۵۲ کیل ک
کــه نشســتم گفتنــد آقــای عابــدی شــما از نظــر علمــی پذیرفتــه شــده اید امــا از 
نظــر مســائل سیاســی ابهاماتــی وجــود دارد. متوجــه شــدم کــه این هــا می ترســند 
ــی می دانســتم کــه خســرو شــاهی ها  کــه مــن سیاســی باشــم. از آن طــرف به خوب
ــا و  ــه جهوده ــد و به هیچ وج ــوان بودن ــد. نمازخ ــدیدی دارن ــی ش ــادات مذهب اعتق
ــه آقــای خســرو شــاهی  ــد بنابرایــن آهســته ب کمونیســت ها را اســتخدام نمی کردن
گفتــم مــن طرفــدار راه مصــدق هســتم. ایشــان بــا صــدای بلنــد اعــالم کــرد عابــدی 
انتخــاب شــد، صلــوات. بعــد رو بــه ســرهنگ فاضــل کــرد و گفــت پاســپورت آقــای 
عابــدی را آمــاده کنیــد کــه در ایــن هنــگام کمــی مات ومبهــوت شــدم. بایــد بــرای 

ــم.« ــه خــارج از کشــور می رفت ــوزی ب کارآم
ــد و  ــش آم ــپورت او پی ــت پاس ــاره ی دریاف ــادی درب ــای زی ــدا درگیری ه ابت
اداره ی امنیــت مجــدداً بــه ســابقه ی سیاســی او ایــراد گرفتــه بــود امــا بــا پادرمیانــی 
آقــای محمــد خســرو شــاهی توانســت پاســپورت خــود را دریافــت کنــد. محــل اول 
کارآمــوزی میــالن ایتالیــا بــود و بعــد از گذرانــدن یــک دوره ی کارآمــوزی بســیار 
ســخت گیرانه در ایــن مجموعــه به ســرعت همــه چیــز را یــاد گرفــت و حــاال بایــد 

ــپانیا می شــد. رهســپار بارســلون اس
ــه ی  ــاال تجرب ــه ح ــت. داوود ک ــر داش ــی دیگ ــپانیا رنگ وبوی ــوزی در اس کارآم
کاری را بــا نبــوغ علمــی در ذهــن خــود ترکیــب کــرده بــود بالفاصلــه توانســت جای 
ــای  ــت ایراده ــرعت می توانس ــد. داوود به س ــاز کن ــپانیایی ها ب ــود را در دل اس خ
ــرای آن هــا  ــه را تشــخیص دهــد و راه حل هایــی هــم ب موجــود در خطــوط کارخان
ــوت  ــپانیایی را مبه ــران اس ــن مســئله مهندســان و مدی ــه همی ــد؛ ک پیشــنهاد کن
کــرده بــود. ۳۷ روز کارآمــوزی در اســپانیا هــم بــه پایــان رســید و حــاال داوود بایــد 
ــم در  ــاهی ه ــرو ش ــای خس ــی آق ــرد. روز خداحافظ ــی می ک ــا خداحافظ ــا آن ه ب
ــرای بدرقــه ی  اســپانیا حضــور داشــت و تقریبــاً ۳0 نفــر از کارمنــدان اســپانیایی ب
داوود جمــع شــده بودنــد و بــا یــک تابلــوی کاریکاتــور از خــود او قــدردان حضــورش 
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بودنــد: »وقتــی از مــن تقدیــر کردنــد آقــای خســرو شــاهی، کــه عــرق ملــی فراوانی 
داشــتند، غــرق لــذت شــدند. بــه هتــل کــه برگشــتیم گفــت شــما بــه ایــران نرویــد. 
دوازده روز در هامبــورگ مهمــان مــن خواهــی بــود. از والنســیا بــه مادریــد رفتــم. 
ــروم ببینــم در  ــا خــود گفتــم ب ــود. ب بیســت و پنجمیــن ســال حکومــت فرانکــو ب
شــهر چــه خبــر اســت. بســیار تعجــب آور بــود. هیچ گونــه مراســم و آذین بنــدی در 
کار نبــود. تنهــا در چنــد مغــازه می توانســتی پوســتری ســاده ببینــی کــه یــادآوری 
می کــرد امســال بیســت و پنجمیــن ســال صلــح اســت. آرامــش بســیاری بــر شــهر 

ــود.« ــا ب حکم فرم
ــه ی  ــه کارخان ــه ب ــت مراجع ــاال نوب ــپانیا ح ــوزی در اس ــان کارآم ــس از پای پ
صابون ســازی در آلمــان و بررســی خــط تولیــد ورق قوطــی در کارخانــه ی دیگــری 
ــد.  ــود را نشــان ده ــارت خ ــی مه ــم توانســت به خوب ــت ه ــن نوب ــود. داوود در ای ب
ــری از  ــا روش بهت ــد آلمانی ه ــه ش ــان متوج ــازی آلم ــه ی صابون س ــا در کارخان ام
ــی  ــد صابون های ــا بتوانن ــود آن ه ــث می ش ــئله باع ــن مس ــد و همی ــا دارن ایرانی ه
باکیفیت تــر تولیــد کننــد کــه هیچ گونــه ترکــی روی آن هــا نیســت. دیگــر 
ــای خســرو  ــم آق ــود: »هنگامــی کــه می خواســتم بیای ــران ب ــه ای موقــع برگشــت ب
شــاهی گفــت مــن چهــار هــزار تومــان پــاداش بــرای شــما در نظــر گرفتــه ام. عــدد 
ــود،  ــاب وکتاب ب ــان باحس ــه چیزش ــه هم ــاهی ها، ک ــرو ش ــود و از خس ــی ب خوب
بســیار بعیــد می نمــود. یعنــی امــکان نداشــت کاری را بــدون توجــه بــه بودجــه و 
ــا تخفیف هــای  ــودن آن انجــام دهنــد. حتــی در معامــالت بــزرگ هــم ت اقتصادی ب
ــه  ــتان ها ب ــن داس ــه ی ای ــا هم ــد.« ب ــام نمی دادن ــد کاری را انج ــژه نمی گرفتن وی
ــا کار  ــت ت ــه راه آذری می رف ــه ی س ــه کارخان ــد ب ــه بای ــت و بالفاصل ــران برگش ای
تجهیزکــردن و پیاده ســازی برنامه هــای جدیــد تولیــدی را آغــاز کنــد. ایــن 

ــم خــورد. ــل ســال 1۳44 رق فعالیــت در اوای

دست در دست با صنعت
به ســختی  داوود  بــرای  کارخانــه  راه انــدازی  و  تجهیــز  ابتدایــی  ماه هــای 
ــه ی  ــد میان ــده بودن ــن کار آم ــرای ای ــه ب ــی ک ــان خارج ــرا مهندس ــت زی می گذش
ــر  ــروی کار را ب ــوزش نی ــا و آم ــام کاره ــد تم ــد و داوود بای ــور رفتن ــروژه از کش پ
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ــادی را  ــیار زی ــای بس ــه روزه ــد ک ــث ش ــئله باع ــن مس ــت. همی ــده می گرف عه
ــاً دو ســاعت فرصــت  ــه ســر ببــرد و نهایت ــه ب ــه صــورت کامــل در محــل کارخان ب
ــه  ــد ک ــه ش ــورد و داوود متوج ــتارت خ ــه اس ــت کارخان ــت. درنهای ــدن داش خوابی
ــه  ــا توج ــد. ب ــدی دارن ــودر جدی ــای پ ــدازی واحده ــد راه ان ــاهی ها قص ــرو ش خس
ــدازی ایــن کارخانه هــای  ــرای راه ان ــه فشــارهای دولــت یکــی از شــهرهایی کــه ب ب
ــرس  ــه ی تولی پ ــه کارخان ــد ک ــور ش ــود و این ط ــن ب ــد قزوی ــاب ش ــد انتخ جدی
در ایــن شــهر راه انــدازی شــد و مســئولیت ایــن راه انــدازی را هــم خــود داوود بــر 
ــی  ــای مختلف ــا کنتراتچی ه ــالن ها ب ــه و س ــاح کارخان ــرای افتت ــت: »ب ــده گرف عه
ــرد  ــعی می ک ــود و س ــتی نب ــا آدم درس ــن کنتراتچی ه ــی از ای ــم. یک کار می کردی
تــا بــه روش هــای مختلــف مــرا بخــرد و هــرکاری کــه دوســت دارد انجــام دهــد و 
ــه  ــودم ک ــر داده ب ــه او تذک ــار ب ــم و چندب ــار نمی رفت ــر ب ــن زی ــا م ــد. ام از کار بزن
هــر صــورت وضعیتــی را بدهــد آن را بــه صــورت َرنــدوم امتحــان می کنــم و نمونــه 
برمــی دارم. تــا اینکــه یــک روز باألخــره کاســه ی صبــرم لبریــز شــد. صدایــش کــردم 
ــردی امــا  ــه کار ب ــرای خریــدن مــن ب ــو روش هــای مختلفــی را ب ــه او گفتــم ت و ب
هیــچ گاه موفــق نشــدی چــون مــن آدم خریدنــی ای نیســتم و قیمــت نــدارم. تنهــا 
ــه  ــر ب ــه اســت. اگ ــع کارخان ــم اســت ســود و نف ــن مه ــرای م ــه ب ــم ک ــزی ه چی
همیــن وضعیــت ادامــه دهــی مطمئــن بــاش ضــرر می کنــی چــرا کــه مــن صــورت 
وضعیــت تــو را بــه طــور منظــم و دقیــق کنتــرل می کنــم و بــه علــت فکــر غلطــی 
ــا را  ــه قرارداده ــن لحظ ــم از همی ــن می توانی ــر م ــه نظ ــود. ب ــه داری رد می ش ک
ــو  ــا را لغ ــام قرارداده ــد تم ــن برنمی آی ــس م ــد از پ ــه دی ــم ک ــم. او ه ــخ کنی فس
کــرد. کلــی از کارهــا باقــی مانــده بــود و بــه همیــن دلیــل همــه می گفتنــد حــاال 
می خواهــی چــه کار کنــی؟ گفتــم نگــران نباشــید. به ســرعت ۵0 نفــر از نیروهــای 
متخصــص بــرق مکانیــک را از گــروه تیــدی گرفتــم و بــا نیروهایــی کــه از قزویــن 
گرفتــه بــودم کار نصــب تولی پــرس را تــا مرحلــه ی نهایــی راه انــدازی پیــش بردیــم 
ــن  ــه م ــه ب ــتارت کارخان ــد از اس ــاندیم. بع ــام رس ــه اتم ــال 1۳۵۵ آن را ب و در س
پــاداش دادنــد و بــه دنبــال آن تقاضــای ســه مــاه مرخصــی کــردم چــون مرخصــی 

زیــادی طلــب داشــتم.«
ــود و زندگــی مشــترکش را همــراه  داوود، کــه در ایــن ســال ها ازدواج کــرده ب
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بــا تمــام ایــن پروژه هــا ادامــه مــی داد، حــاال ســه فرزنــد داشــت و تصمیــم گرفــت 
نــزد بــرادر خــود بــه فرانســه بــرود و از ایــن مرخصــی اســتفاده کنــد. زمانــی کــه 
در فرانســه بــود کتفــش را جراحــی کــرد؛ همــان کتفــی کــه در مبــارزات سیاســی 
دوران دانشــجویی آســیب جــدی دیــده بــود. پــس از بازگشــتن از فرانســه همــراه 
ــکار قدیمــی خــود، از خســرو شــاهی ها  ــی، دوســت و هم ــد عقیق ــر محم ــا دکت ب
ــا  ــا آن ه ــد. ام ــریک کنن ــا ش ــد در کارخانه ه ــک درص ــا را ی ــه آن ه ــتند ک خواس
ــی کاری مســتقل  ــر عقیق ــراه دکت ــه می خواســت هم ــد و داوود، ک ــار نرفتن ــر ب زی
ــای دکتــر محمــد  ــر از قبــل شــد: »جنــاب آق ــن راســتا مصمم ت آغــاز کنــد، در ای
عقیقــی متخصــص در امــر مدیریــت، تحقیقــات غــذا و دارو، شــوینده ها و آرایشــی 
و بهداشــتی بودنــد و بــرای تحقــق ایــن امــر احتیــاج بــه افــرادی داشــتیم کــه در 
قســمت پخــش و فــروش و مارکتینــگ تبحــر داشــته باشــند. بنابرایــن بــا دو نفــر از 
دوســتان در تیــدی در ایــن مــورد صحبــت کردیــم. مــا چهــار نفــر بــا یکدیگر دســت 
ــی  ــر عقیق ــای دکت ــن و آق ــا م ــی تنه ــدی خــارج شــویم ول ــه از تی ــم ک داده بودی
بازخریــد شــدیم و آن دو نفــر مــا را در همــان ابتــدای راه تنهــا گذاشــتند. تــا اینکــه 
بــه ســرمایه گذاری بــه نــام آقــای عــرب، کــه در خیابــان ســپه مشــغول بــه فعالیــت 
بــود، آشــنا و معرفــی شــدیم. چنــد روزی را روی پــروژه ی اقتصــاد طــرح، در دفتری 
کــه ایشــان در اختیــار مــا قــرار داده بودنــد، کار کردیــم و درنهایــت اعــالم کردیــم 
کــه بــا شــراکت در ایــن کار پانــزده درصــد روی فــروش ســود می کننــد. امــا آقــای 
ــود  ــروش آن س ــازی و ف ــت در ساختمان س ــود و گف ــق نب ــن کار مواف ــا ای ــرب ب ع
بیشــتری اســت. حیــران و ســرگردان بودیــم تــا اینکــه پــدر خانــم آقــای عقیقــی 
پیشــنهاد طــرح جدیــدی را دادنــد کــه به تازگــی از طــرف ژاپنی هــا کشــف شــده 
بــود و آن برقــراری یــک واحــد تولیــد محصــوالت وان، دستشــویی و ســنگ نمــا بــا 

روشــی جدیــد بــود.«
داوود بــه آقــای دکتــر گفــت بــا پولــی کــه دارنــد صنعــت کوچک تــری ایجــاد 
ــه  ــی ک ــه طرح ــان ب ــد. ایش ــد کنن ــی تولی ــوالت مصرف ــد محص ــا بتوانن ــد ت کنن
ــه احــداث  ــم ب ــد عالقمنــد شــدند و ســرانجام تصمی ــراع کــرده بودن ژاپنی هــا اخت
شــرکت پرســابل گرفتــه شــد و در پــی آن هرکــدام از ایــن دو نفــر در ده درصــد 
از ســهم شــرکت شــریک شــدند. همچنیــن آقــای عــرب هــم بــه ســهامداران ایــن 
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ــد دســتگاه های  ــرای بررســی و خری ــم، ب ــن تصمی ــال ای ــه دنب شــرکت پیوســت. ب
کارخانــه، داوود بــه همــراه دکتــر عقیقــی و آقــای عــرب عــازم ژاپــن شــد.

ــت زدن در  ــا و گش ــا و آلمانی ه ــا ژاپنی ه ــدد ب ــه های متع ــا جلس ــت ب درنهای
ــه ایــران وارد کننــد.  نیمــی از کــره ی زمیــن توانســتند خطــوط اصلــی تولیــد را ب
ــی از  ــی بعض ــل بدقول ــه دلی ــود، ب ــاز ش ــران آغ ــود کار در ای ــرار ب ــه ق ــی ک زمان
ــور شــد بســیاری  ــاد و او مجب ــادی روی دوش داوود افت شــرکا، بارهــای بســیار زی
از کارهــای حتــی جزئــی را بــر عهــده بگیــرد: »هــرروز، بــه غيــر از روزهایــی کــه 
بایــد به خاطــر دوره ی نصــب در کارخانــه می مانــدم، ســاعت پنــج صبــح مهندســین 
را از خانه هایشــان برمی داشــتم و در جــاده ی پــر از دســت انداز ســاوه )جــاده 
ــتم و  ــز برمی گش ــب نی ــت ش ــاعت هش ــم و س ــاوه می رفت ــمت س ــه س ــم( ب قدی
ــا کار  ــا ژاپنی ه ــتم ب ــه داش ــک روز ک ــت. ی ــه داش ــا ادام ــا مدت ه ــت ت ــن حرک ای
می کــردم نگهبــان کارخانــه نــزدم آمــد و گفــت آقایــی آمــده و بــا شــما کار دارد. 
از دور متوجــه یــک شــورلت بــزرگ آبــی امریکایــی شــدم. نــزد راننــده رفتــم و بــا 
تکنســین بــرق، آقــای ابراهیمــی، مواجــه شــدم. گفــت عابــدی چــه مشــکلی پیــش 
ــام  ــم. در اتم ــد کردی ــه بازدی ــر از کارخان ــا یکدیگ ــرا ب ــرح ماج ــد از ش ــده؟ بع آم
ــه ی  ــب کلی ــن ترتی ــم. بدی ــروع می کنی ــی کار را ش ــا اکیپ ــردا ب ــت ف ــد گف بازدی
ــه  ــک هفت ــتگاه ها و اینســترومنت را توانســتیم در طــی ی ــای برق کشــی دس کاره
تمــام کنیــم. در اینجــا آقــای ابراهیمــی، ایــن دوســت عزیــزم، حتــی حاضــر نشــد 
ــین آالت  ــب ماش ــت نص ــی را جه ــا مبلغ ــت تنه ــزار زحم ــه ه ــرد و ب ــی بگی وجه
ــه  ــرای شــریکم، ک ــا روســیاهی ب ــه تنه ــود ک ــی ب ــن در حال ــد و ای ــت کردن دریاف
ــرای شــروع کارش  ــه ب ــد و کارخان ــی مان ــود، باق ــا گذاشــته ب ــرا تنه ــگام کار م هن

آمــاده شــد.«

پرواز
پــس از راه انــدازی پرســابل گســترش پــروژه ی  پــاک وش گامــی دیگــر بــود کــه 
مهنــدس داوود عابــدی مقابــل خــود می دیــد. شــرکت پــاک وش در مالکیــت آقــای 
ــان دو  ــد و هم زم ــریک ش ــم در آن ش ــدی ه ــای عاب ــت و آق ــرار داش ــی ق کاظم
ــا عصــر  ــم و ت ــه می رفت ــه محــل کارخان ــح زود ب ــرد: »صب ــو می ب ــه جل ــروژه را ب پ
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ــودر کار  ــروژه ی پ ــان فاطمــی می آمــدم و روی پ ــر خیاب ــه دفت ــودم. بعــد ب آنجــا ب
می کــردم. ســاعت 10:۳0 شــب بــه منــزل بــاز می گشــتم و مجــدداً صبــح ســاعت 
ــا اینکــه توانســتیم  ــه داشــت ت ــان ادام ــن کار همچن ــردم و ای ۵:۳0 حرکــت می ک
چهــل و پنــج هــزار مترمربــع زمیــن بــرای برقــراری پلنــت پــودر پــاک وش خریداری 
کنیــم. طــرح پــودر رختشــویی دو تــن در ســاعت بــود و سولفوناســیون یــک تــن 
ــوط  ــن در ســاعت اســید ســولفونیک. محاســبات مرب در ســاعت محــدود و یــک ت
بــه اقتصــاد طــرح را انجــام دادیــم )مــا بــرای برقــراری ســه نفــر بودیــم. مــن، آقــای 
دکتــر عقیقــی و آقــای مهنــدس پورصبــا )مهنــدس مکانیــک( کــه همگــی شــریک 
شــده بودیــم و ســهم مــن هفــت درصــد بــود(. در بررســی اقتصــادی طــرح متوجــه 
ــای رختشــویی  ــت پودره ــن در ســاعت و ظرفی ــد دو ت ــت اســید بای شــدیم ظرفی
بایســتی پنــج تــن در ســاعت باشــد. بــرای خودمــان مشــکل درســت کردیــم چــرا 
ــز  ــاق نی ــن اتف ــت. همی ــت و ســهم کاهــش می یاف ــاال می رف ــه ســرمایه گذاری ب ک
افتــاد. جلســه ی هیئت مدیــره تشــکیل شــد. آقایــان قانــع شــدند کــه بــه ظرفیــت 
مطــرح شــده عمــل کننــد. گفتنــد شــما بایســتی وجــه بیشــتری بگذاریــد وگرنــه 
ــول  ــن قب ــتیم و م ــی نداش ــا پول ــد. م ــد می رس ــدود ۲.4 درص ــه ح ــهام تان ب س
کــردم چــون هدفــم ایجــاد ایــن واحــد بــود و همــواره بــه یــاد آقــای خســرو شــاهی 
ــر  ــه ه ــم. ب ــا می خری ــی م ــد ول ــرار می کنی ــه را برق ــما کارخان ــه ش ــادم ک می افت
حــال بــرای مــا ســه نفــر مهــم ایــن بــود کــه شــرکت پــاک وش )هنــکل پــاک وش 
ــرمایه گذار  ــان س ــاً آقای ــد. ضمن ــادی باش ــرح اقتص ــردد و ط ــرار گ ــی( برق کنون
می توانســتند بــه مقــدار بیشــتری مــا را شــریک کننــد و از حقــوق و ســود برداشــت 

کننــد ولیکــن شــرکا بــازاری بودنــد و بــرای بازاری هــا نیــز پــول مهــم اســت.«
از راه می رســید و فضــای کارخانــه به شــدت درگیــر  انقــالب  ســال های 
ــا  ــرا در کارخانه ه ــری و چپ گ ــای کارگ ــده ی گروه ه ــود. عم ــی ب ــائل سیاس مس
بــه جــذب نیــرو مشــغول بودنــد و تمــام تالش شــان بــر هــم زدن جــو کارخانه هــا 
بــود. داوود عابــدی هــم از ایــن مســئله در امــان نبــود و هــرروز بــا کارگــران درگیــر 
می شــد. کارگــران یــا خواســته هایی نشــدنی مطــرح می کردنــد یــا عمدتــاً 
ــدند.  ــغول می ش ــد مش ــط تولی ــوال خ ــب ام ــه و تخری ــراب کاری در کارخان ــه خ ب
روزی اســتاندار بــرای بازدیــد از کارخانــه رفــت. کارگرهــا جلــوی او ایســتادند و در 
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قامــت اعضــای گروه هــا و اعضــای احــزاب مختلــف سیاســی بــه تخریــب مهنــدس 
عابــدی می پرداختنــد. سردســته ی ایــن افــراد فــردی بــه نــام ناطــق بــود: »ناطــق 
ــه ده  ــی  ک ــد در صورت ــد آب می زن ــوینده ده درص ــودر ش ــدی در پ ــت عاب می گف
درصــد آب در ذات پــودر شــوینده بــود و می گفــت ایــن کارخانــه ایمــن نیســت و 
ــاله  ــردی ۶0 س ــف، م ــه اراجی ــد از آن هم ــان، بع ــه ناگه ــد ک ــا زور می گوی کارفرم
بــا شــالی بــه دور کمــر و ریــش بلنــد احساســاتی شــد و بــه مقامــات گفــت جنــاب 
ــان  ــو فدائی ــخص عض ــن ش ــت. ای ــی ملی گراس ــدی آمل ــتاندار، داوود عاب ــای اس آق
ــتوران  ــای رس ــدم و از انته ــد ش ــان بلن ــناختم. ناگه ــن او را می ش ــود و م ــق ب خل
ــه  ــدی هســتم و ب ــن داوود عاب ــای اســتاندار م ــاب آق ــم جن ــد گفت ــا صــدای بلن ب
ــن  ــت م ــا صحب ــرن نیســتم. ب ــا عضــو کمینت ــم ام ــم افتخــار می کن ــرا بودن ملی گ
اســتاندار و همراهانــش بــو بردنــد کــه آن هــا خرابــکار هســتند. بــا مقامــات بــه درب 
خروجــی کارخانــه رفتنــد کــه مــن دویــدم و در محــل ورودی کارخانــه بــه اســتاندار 
رســیدم و ایشــان فرمودنــد عابــدی به خوبــی آن هــا را معرفــی کــردی. فــردای آن 
ــود توانســتم از دست شــان  ــق ب ــه هــر طری ــد کــه ب ــه را مصــادره کردن روز کارخان
درآورم. اگــر بخواهــم مبــارزات گروه هــای مختلــف را تــا قبــل از رفتــن بنــی صــدر 
بنویســم یــک کتــاب مثنــوی هفتــاد مــن می شــود. بــه هــر حــال تــا خــروج بنــی 
صــدر کارخانــه جلــوی نــگاه گروه هــا بــود. روز بعــد از خــروج بنــی صــدر کارخانــه 
آرام شــد. امــا ضربــات کاری زیــادی بــه کارخانــه وارد کــرده بودنــد و کارخانــه تــا 

مــرز ورشکســتگی پیــش رفتــه بــود.«
بنابرایــن بــرای بازســازی بــه پــول احتیــاج بــود. مهنــدس عابــدی توســط یکــی 
از دوســتان توانســت زمانــی بــرای قــرار مالقــات بــا مدیــر کل بانــک ملــی مرکــزی 
بگیــرد. دوســتانش در ســاعت شــش صبــح بــه او راه دادنــد و رفیقــش پشــت درب 
بــه انتظــار او نشســت. مشــکل را مطــرح کــرد و مدیــر بانــک هــم بــه دقــت گــوش 
ــازرگان  ــای ب ــت وزیری آق ــورد نخس ــرش در م ــه نظ ــرد ک ــؤالی از او ک ــرد و س ک
چیســت؟ مهنــدس عابــدی ابتــدا نگــران شــد امــا درنهایــت پاســخ او را داد: »گفتــم 
در یــک حکومــت انقالبــی بایــد ســرعت در تصمیم گیــری بــاال باشــد ضمــن اینکــه 
وزرای انتخابــی جهــت دار انتخــاب شــدند و بعضی هــا کارشــناس نیســتند. بــه نظــر 
بنــده جنــاب آقــای بــازرگان، کــه ارادتمنــد ایشــان نیــز هســتم، الک پشــتی حرکت 
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می کننــد. مــن بااحساســات، بلنــد و تنــد صحبــت می کــردم. طــوری کــه دوســتم 
از پشــت درب صحبت هــای مــرا می شــنید. از ایشــان خداحافظــی کــردم و از 
دفتــرش خــارج شــدم. رفیقــم گفــت درســت بــه هــدف زدی. بالفاصلــه ۵0 میلیــون 
تومــان وام دادنــد. بــا ایــن خــون جدیــد پــاک وش از ورطــه ی ســقوط نجــات پیــدا 
ــوالت و  ــت محص ــرل قیم ــئولیت کنت ــه مس ــا، ک ــی قيمت ه ــز بررس ــرد. مرک ک
مخصوصــاً پودرهــا را بــه عهــده داشــت، همچنــان در باالبــردن قيمت هــا مقاومــت 
ــن  ــت آن ای ــود. عل ــق ب ــه ح ــدی ب ــز تولی ــته ی مراک ــه خواس ــا اینک ــرد؛ ب می ک
ــاً کمــر همــت  ــد. واقع ــراد مشــکوک بودن ــه همــه ی اف ــد از انقــالب ب ــه بع ــود ک ب
بســتیم و کلیــه ی شــرکت های پــودر شــوینده را نجــات دادیــم. بــا همــکاری چنــد 
تولیدکننــده باألخــره توانســتیم بعــد از چنــد ســال ثبــات قیمــت و تورم هــای رو 
بــه بــاال بــه قیمــت پودرهــا بیســت درصــد اضافــه کنیــم. بــا بــاال رفتــن قیمــت و 
خــون تزریق شــده ی جدیــد ســود وارد شــرکت شــد. تــا آن موقــع ســرمایه گذاران 
ــا  ــا ب ــود ام ــرده ب ــد ک ــان را ناامی ــتگی آن ــوی ورشکس ــد و ب ــنود نبودن ــاد خش زی
ــرادرزاده، خواهــرزاده  ــان پیــدا شــد. هــرروز ب قوام گرفتــن شــرکت ســروکله ی آقای
ــه  ــی ک ــا درگیری های ــرانجام ب ــد و س ــتخدام می کردن ــود را اس ــاوندان خ و خویش
داشــتم و شــرح آن هــا زیــاد اســت اســتعفا دادم. قبــل از اســتعفا تهمت هــای زیــادی 
بــه مــن زدنــد امــا باألخــره بــه مــن نامــه ای دادنــد کــه هیچگونــه سوءاســتفاده ای 
صــورت نگرفتــه اســت ولــی مدیرعامــل مایــل بــه ادامــه ی کار بنــده نبــود و مــن 
بایــد از صحنــه خــارج می شــدم. بدینگونــه بــود کــه اســتعفا دادم. و از شــرکت بــا 
1 میلیــون و ۳00هــزار تومــان بازخریــد شــدم. روزی کــه مدیرعامــل بــا اســتعفا و 
بازخریــد مــن موافقــت نمــود بــه ایشــان گفتــم مــن راه درســتی را در پیــش گرفتــه 
بــودم و طرح هــای زیــادی داشــتم کــه بــه علــت اختالفــات اجــازه ندادیــد آن هــا 
ــخ  ــه از تاری ــن مرحل ــه در ای ــای پول ســاز هســتم ک ــال طرح ه ــم. دنب ــاده کن را پی
کشــور در ســازندگی ایــران نقــش مهمــی را ایفــا کنــم. بــه مدیرعامــل گفتــم مــن 
ــر  ــر و تعیین کننده ت ــه مراتــب بزرگ ت ــاز می کنــم کــه ب ــی ب ــو دکان جلــوی دکان ت
ــم  ــرار می کردی ــاک وش را برق ــه پ ــا ۵۸ ک ــود. از ســال ۵۶ ت ــد ب ــاک وش خواه از پ
ــر  ــه در فک ــدیم ک ــرف می ش ــرمایه گذارانی ط ــا س ــم و ب ــانس می آوردی ــر ش اگ
ــادن  ــن و جلوافت ــرای پیش رفت ــبی ب ــت مناس ــد فرص ــرفت بودن ــترش و پیش گس
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ــادی  ــای زی ــی طرح ه ــا ارز ۷0 ریال ــع ب ــات وزارت صنای ــه مقام ــرا ک ــتیم. چ داش
ــدا  ــه خ ــوکل ب ــا ت ــا ب ــویم ام ــع ش ــر واق ــتیم مفیدت ــد و می توانس را می پذیرفتن
ــع  ــت مناف ــم در جه ــه بخشــی از آرزوهای ــاژ توانســتم ب ــروه مهدت ــت در گ و حرک
کشــورم جامــه ی عمــل بپوشــانم. حرکــت واقعــی پیاده کــردن ده هــا طــرح بــزرگ 
ــه ســرمایه و جســارت  ــرار گرفتــه و تنهــا ب اســت کــه مــورد مطالعــه و بررســی ق
ــد اراده ی  ــت جدی ــاز دارد کــه مــن جســارت آن را نیــز دارم و امیــدوارم در دول نی

ــد.« ــی باش ــای کار واقع ــه کننده ه ــاندن ب ــت اندرکاران در یاری رس دس
مهنــدس داوود عابــدی آملــی بــا طرح هــای بســیار زیــادی کــه در ذهــن داشــت 
ــن  ــا ای ــت ت ــف داش ــزه ای مضاع ــاال انگی ــد و ح ــارج ش ــرکت خ ــن ش ــاً از ای نهایت
طرح هــا را در قدوقامــت بهتــری بــرای خــودش ایجــاد کنــد. همیــن مســئله کلیــد 
ــی و  ــای صنعت ــو ایده ه ــت از یک س ــود. او می خواس ــاژ ب ــده ی ت ــاد ای ــی ایج اصل
اقتصــادی خــود را، بــه منظــور ترقــی کشــور در دورانــی بســیار حســاس، ایفــا کنــد 
ــد او کارش  ــه کارنابلدانــی کــه نگذاشــته بودن و هــم از ســوی دیگــر می خواســت ب
را انجــام دهــد درســی اساســی بدهــد و از ایــن طریــق الگویــی بهتــر بــرای صنعــت 

کشــور خــود ایجــاد کنــد.

تاژ
در ســال 1۳۶0 نطفــه ی گــروه مهدتــاژ منعقــد شــد. بعــد از انقــالب شــرکت ها 
ــا را  ــالب کارخانه ه ــب انق ــدند. ت ــادره می ش ــت مص ــع دول ــه نف ــده و ب ــی ش مل
دگرگــون می کــرد. گروه هــای مختلــف سیاســی در حــال شــکل گیری بــود و 
ــت  ــه دس ــران را ب ــارت ای ــاد و تج ــت اقتص ــروه سرنوش ــزب و گ ــا ح ــان ده ه ناگه
ــای کارخانجــات  ــت اداره کننده ه ــه آزار و اذی ــر ب ــای سیاســی کم ــد. گروه ه گرفتن
ــد و ســرمایه گذاران را از کشــور فــراری و تســویه های ناصحیحــی را در  بســته بودن
ــد: »دو نفــر از تسویه شــده ها کــه بیــکار شــده  ارگان هــای مختلــف شــکل می دادن
ــاختن  ــه س ــروع ب ــکه، ش ــک بش ــان، در ی ــی از خانه هایش ــن یک ــد در زیرزمی بودن
مایــع ظرفشــویی کارن کردنــد و آن هــا را بســته بندی کــرده و به وســیله ی 
خودروهــای خــود شــروع بــه توزیــع در مغازه هــای تهــران  کردنــد. پــس از مواجــه 
ــک  ــاره ی ی ــه اج ــدام ب ــد، اق ــش تولی ــرای افزای ــروش، ب ــتقبال نســبی در ف ــا اس ب
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ــن در ســال  ــراری واحــد ۲۵0 ت ــد و اجــازه ی برق ــه در خــاک ســفید کردن کارخان
ــرای  ــان ب ــک روز در می ــا ی ــی از آن ه ــد. یک ــز کردن ــه را تجهی ــد. کارخان را گرفتن
ــود و  ــت ب ــه فعالی ــغول ب ــران مش ــول در ته ــروش محص ــه و ف ــواد اولی ــن م تأمی
ــه  ــا اینک ــی داد. ت ــه م ــات ادام ــا روش نیمه اتوم ــد ب ــه تولی ــه ب ــر دوم در کارخان نف
شــرکت بهــداش بــه وجــود آمــد و محصــول کارن در بــازار توزیــع شــد. آن موقــع 
اینجانــب، داوود عابــدی، در پــاک وش بــودم. یکــی از آقایــان بــه نــام آقــای مهنــدس 
ــه  ــود؛ کــه بعدهــا ب خــان احمــدی در تولیــدارو مدیــر شــیفت کارخانــه ی پــودر ب
ــد. ایشــان  ــرار کردن گــروه مینــو پیوســت و کارخانجــات متعــددی را در مینــو برق
ــواد  ــا م ــد و از م ــن آمدن ــزد م ــه ن ــردی، ب ــدس زم ــای مهن ــود، آق ــت خ ــا دوس ب
ــوید.  ــریک ش ــا ش ــا م ــما ب ــم ش ــا می خواهی ــد م ــد و می گفتن ــه می خریدن اولی
مــن کارخانــه ی خــاک ســفید را بازدیــد کــرده بــودم و گفتــم مورچــه چیســت کــه 
ــرای  ــا هــم شــریک باشــید و مــن هــم ب ــر اســت شــما ب کله پاچــه اش باشــد. بهت
باالبــردن تولیــد و کیفیــت بهتــر بــه شــما طــرح می دهــم. بارهــا بــه نــزدم آمدنــد 
و بــا ششــصد هــزار تومــان 1/۳ درصــد ســهم را خریــدم امــا شــروطی را بــه تأییــد 

رســاندم.«
کارهــا به خوبــی پیــش می رفــت تــا اینکــه مســئله ی پیداکــردن محــل مناســب 
ــف به هیچ وجــه نمی توانســتند حــد  ــل مختل ــه دالی ــد. ب ــش آم ــه پی ــرای کارخان ب
ــا مشــکالت مختلفــی  ــد و هرجــا ب ــدا کنن ــی را پی ــا زنجــان جای ــن ت فاصــل قزوی
ــرگردان  ــران و س ــا حی ــد: »ماه ه ــه رو می ش ــون روب ــازمان های گوناگ ــوی س از س
ــن  ــا زمی ــه م ــد ب ــان نمی توان ــا زنج ــن ت ــت از قزوی ــن دول ــه ای ــه چگون ــم ک بودی
بفروشــد؟ بــا کارشــکنی نیروهــای کاری کــه در حاکمیــت نفــوذ کــرده بودنــد مــا 
را ســرگردان نمودنــد ولــی بــاز مــا از حرکــت نایســتادیم و هــرروز نــزد مســئوالن و 
ــدی گذشــت و ســرانجام پیگیری هــای  ــدگان می رفتیــم. ســه مــاه و ان تصمیم گیرن
متعــدد و مراجعــه و بحــث و مناظره هــای مــا، دربــاره ی اینکــه کاری کــه می خواهیم 
بکنیــم اولین بــار اســت و ایــران را از ورود آن مــواد نجــات می دهیــم و مــا انقــالب 
کردیــم کــه مملکــت را بســازیم و دســت بیگانــگان را از ورود مــواد اولیــه و رابطــه ی 
نســبی کوتــاه کنیــم، بــه نتیجــه رســید و در پــارک صنعتــی لیــا بــه مــا ده هــزار 
ــم و راضــی شــدیم کــه در  ــد کردی ــد. منطقــه را بازدی متــر زمیــن پیشــنهاد کردن
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ــات  ــه مقام ــب ب ــم و اینجان ــرار کنی ــه اولیــن واحــد سولفاســیون را برق ــن منطق ای
وزارت صنایــع گفتــم کــه بــرای برقــراری دو واحــد سولفوناســیون، سولفاســیون در 
ظرفیــت دو هــزار کیلــو در ســاعت کــه 4۳00 تــن SLES و نــه هــزار تــن اســید 
ســولفونیک در ســال تولیــد کنــد، زمیــن کــم اســت. مــا »ســاندویچ« می شــویم و 
می خواهیــم کارخانــه را بعــد از شــروع گســترش دهیــم. آن قــدر بــه وزارت صنایــع 
ــار  ــت چه ــالش درنهای ــاه ت ــد از دو م ــه بع ــم ک ــد کردی ــن رفت وآم ــران و قزوی ته
ــی  ــن مال ــد. حــال مشــکل تأمی ــب کردن ــن را تصوی ــد زمی ــع خری ــر مرب ــزار مت ه
مطــرح شــد. از ســه طــراح و ســازنده ی ایتالیایــی قیمــت کارخانــه را اخــذ کردیــم. 
حــدود چهــار میلیــون مــارک طــرح نوشــتیم و اقتصــاد طــرح را درآوردیــم و باألخره 
ــرده  ــور ک ــرای بررســی مأم ــم. کارشناســی را ب ــه کردی ــک صــادرات مراجع ــه بان ب
بودنــد و ایشــان بعــد از چهــار مــاه اعــالم کــرد کــه طــرح اقتصــادی نیســت؟ مــا 
تعجــب کردیــم چــون ایــران SLES و مشــتقات آن را از خــارج مــی آورد و مــا بــا 
تجربــه و آگاهــی از بــازار مصــرف و از اینکــه مملکــت نیــاز مبــرم دارد وارد ایــن کار 
شــدیم و محاســبات مــا طــرح را اقتصــادی در حــد بــاال نشــان مــی داد. ســرانجام 
اعتــراض کردیــم و بانــک صــادرات شــخص دیگــری را مأمــور بررســی نمــود. ایــن 
ــر  ــالم نظ ــام داد و اع ــی انج ــی جامع ــت. بررس ــی نداش ــه غرض ــخص هیچگون ش
نمــود کــه طــرح مفیــد و اقتصــادی اســت و باألخــره مبلــغ ۳0 میلیــون تومــان وام 
تصویــب نمودنــد. شــرایطی گذاشــتند کــه آورده ی مــا فالن قــدر باشــد کــه جمــع 

ســرمایه ی ســه نفــر مــا کافــی نبــود.«
ــن  ــا فروخت ــه ب ــنهاد داد ک ــود پیش ــرکای خ ــه ش ــدا ب ــدی ابت ــدس عاب مهن
ــیر  ــن مس ــود ای ــن ب ــرا مطمئ ــد، زی ــن کنن ــرمایه را تأمی ــن س ــان ای خانه هایش
ــن  ــه ای ــواده راضــی ب ــوع ســه خان ــا مجم ــد، ام ــی پول ســازی کن ــد به خوب می توان
کار نشــدند. درنهایــت او بــه هــر دری زد تــا بتوانــد ســرمایه گذار الزم بــرای انجــام 
ایــن کار را پیــدا کنــد و موفــق هــم شــد. بــا اســتفاده از ارتباط هایــی کــه از قبــل 

ــرد و ســرمایه ی  الزم را کســب کــرد. داشــت مســئله را پیــش ب
حــاال کــه کارهــا از ســوی آن هــا به خوبــی پیــش می رفــت رفته رفتــه 
مشــکالت عظیم تــری کــه کشــور بــه لحــاظ اقتصــادی بــا آن هــا دســت بــه گریبــان 
ــت  ــرای دول ــران ب ــرد: »در ته ــود را بیشــتر می ک ــد و فشــار خ ــکار می ش ــود آش ب
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ــه همــراه جلســات  ــج مضيقــه ی ارزی ایجــاد شــد. رفت وآمدهــای بســیار ب به تدری
متعــدد انجــام شــد تــا ســرانجام قبــول کردنــد کــه بــا یوزانــس )مهلــت پرداخــت( 
دو ســاله و بــا ارز ۷0 ریالــی گشــایش اعتبــار کنیــم. ایــن اولیــن طرحــی بــود کــه 
ــود. راهــی خــارج شــدیم و  ــا یوزانــس دو ســاله پذیــرش شــده ب بعــد از انقــالب ب
ــه،  ــود مربوط ــاب س ــاله و احتس ــس دو س ــا یوزان ــترا، ب ــی بالس ــرانجام از کمپان س
ــرای هــر طرحــی  ــع ب ــران برگشــتیم. آن موق ــه ای ــم و ب ــه کردی پروفورم هــا را تهی
بایــد از حداقــل ســه منبــع قیمــت را اخــذ می کردیــم کــه مــا قیمــت و مشــخصات 
ــا  ــی قیمت ه ــز بررس ــه مرک ــع ب ــب وزارت صنای ــد از تصوی ــتیم. بع ــت را داش پلن
رفتیــم. آن هــا بــا کارشناســان خــود طرح هایــی از ســه کمپانــی را بررســی کردنــد. 
بعــد از چنــد مــاه بررســی قــرار بــود کــه در اردیبهشــت ســال 1۳۶۵ ایــن طرح هــا 
توســط مدیــر کل امضــا شــود کــه متأســفانه در همــان روز مدیــر کل عــوض شــد و 
ــا  ــی ســرگردان شــدیم ت مــا در کریــدور اداره ی بررســی قیمت هــای وزارت بازرگان
اینکــه شــنیدیم معــاون اداره می توانــد تصمیــم بگیــرد. متوجــه شــدم کــه معــاون 
ــرادرم، کــه همکالســی اش  ــزدش رفتــم. مــرا شــناخت و از ب از همشهری هاســت. ن
بــود، ســؤال کــرد و گفــت چــه کاری داری؟ سرگذشــت را گفتــم. قبــاًل طــرح مــا را 
دیــده بــود و پرونــده را خواســت و آن را بی درنــگ امضــا کــرد و در پــی آن طــرح 
ــل  ــن را تحوی ــار شــد. حــال می بایســت زمی ــدت ده روز گشــایش اعتب در طــی م
ــودم و  ــاک وش ب ــان در پ ــن همچن ــم. م ــز می کردی ــم و کارگاه را مجه می گرفتی
ــتان،  ــی از دوس ــت. یک ــو نمی رف ــروژه جل ــد. پ ــرکت را اداره می کردن ــتان ش دوس
ــازار اســتعالم قیمــت  ــا از ب ــود، دائم ــرده ب ــی کار ک ــه ی دولت ــاًل در کارخان ــه قب ک

می کــرد.«
ــود و تهــران  ــر کشــور حاکــم ب ــه خشــن ترین شــکل خــود ب بحــران جنــگ ب
بمبــاران می شــد. مهنــدس عابــدی بــرای مالقــات بــا فرزنــدش تعطیــالت کوتاهــی 
ــا  ــدن قیمت ه ــت از پایین آم ــد داش ــت و قص ــه رف ــه فرانس ــه را ب ــد دو هفت در ح
بــرای خریــد اســتفاده کنــد. بــه همیــن منظــور دســتورالعمل های خریــد را پیــش 
ــا  ــران بازگشــت ب ــه ای ــی کــه ب ــود. زمان ــه همــکاران خــود ســپرده ب از رفتنــش ب
صحنــه ای روبــه رو شــد کــه تقریبــاً تمــام انــرژی بــدن او را تخیلــه کــرد: »فهمیــدم 
هیــچ خریــدی صــورت نگرفتــه اســت و تأســف خــوردم. چــک را بــه امضــای مدیــر 
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مالــی رســاندم و بــا خــودم برداشــتم و راهــی بــازار جمشــید شــدم. از هــر طــرف 
و از هــر مغــازه ای کــه قیمــت می گرفتــم آن را یادداشــت می کــردم. بعــد از 
ــه  ــیدم و ب ــک می کش ــدم، چ ــط می خری ــت فق ــه در برگش ــت و مقایس ــذ قيم اخ
فروشــندگان مــی دادم. بــه هــر تقدیــر تمامــی اجنــاس را بــه وســیله ی چنــد وانــت 
ــه آب  ــم. ب ــاز شــد. چــاه زدی ــم. حرکــت در انتهــای ســال ۵۹ آغ ــه ســایت بردی ب
خوبــی نظيــر آب تهــران در عمــق ۵۷ متــر دســت پیــدا کردیــم. شــروع بــه کارهــای 
ســاختمانی نمودیــم. از آن طــرف کارخانــه را قــرار بــود نــه ماهــه تحویــل دهنــد که 
ــه زودی حمــل می شــود.  ــه بســته بندی و ب ــه در ده هــا جعب ــد کارخان اعــالم کردن
بــرای اخــذ بــرق بــه طــور مکــرر بــه ســازمان های مربوطــه مراجعــه کــردم. خیلــی 
ــی ســاختمان ها  ــه ای جــواب مناســبی نمــی داد. از طرف ــرق منطق ــالش کــردم. ب ت
حاضــر شــده بــود. یوتیلیتی هــا همــه برقــرار شــدند. ترانســفور موتورهــا، ســکيونز، 
ــد.  ــده بودن ــب ش ــاخته و نص ــف س ــار ضعی ــای فش ــا و تابلوه ــور و خازن ه ویژنکت
منتظــر بــرق منطقــه ای بودیــم کــه متأســفانه همــت نمی کردنــد. تصمیــم گرفتیــم 
ــای  ــه دیزل ه ــم ک ــر آوردی ــی گی ــان منبع ــم. در خراس ــرق بخری ــور ب ــا ژنرات ت
ــم  ــا را خریدی ــد. آن ه ــذارده بودن ــان گ ــا را در بیاب ــی دیزل ه ــت ول ــتوک داش اس
ــتیم.  ــرارداد بس ــرس ق ــوی از تولی پ ــین ق ــا تکنس ــم. ب ــل کردی ــن حم ــه قزوی و ب
ــود و ماســه ها نیــز  دیزل هــا آمــاده شــد. در هــوای ۲۷- درجــه کــه آب یــخ زده ب
ــت  ــتی مخالف ــم. دوس ــا را بریزی ــیون دیزل ه ــتیم فونداس ــود می خواس ــخ زده ب ی
ــا را در 40-  ــزل ژنراتوره ــرق و دی ــای ب ــیبری دکل ه ــا در س ــم روس ه ــرد. گفت ک
ــال از  ــر ح ــه ه ــه؟ ب ــا ن ــرا م ــد؛ چ ــیون می ریزن ــانتی گراد فونداس ــه ی س درج
ــوره ی  ــل آن ک ــاختیم و در داخ ــی س ــین آالت اتاقک ــته بندی ماش ــای بس چوب ه
ــم.  ــل می کردی ــرم تبدی ــه آب ول ــرف را ب ــخ و ب ــختی ی ــتیم. به س ــی گذاش حرارت
ــوادی  ــیون م ــم. در فرموالس ــه می کردی ــی تهی ــک بتون ــقف اتاق ــر س ــون زی ــا بت ب
ــدی و  ــدن، آرماتوربن ــود. کن ــفت ش ــرد و س ــر بگی ــیمان زودت ــه س ــم ک می ریختی
ــا ۲۷- درجــه ی ســانتی گراد  ســرانجام بتون ریــزی تحــت شــرایط ســخت جــوی ت
بــه اتمــام رســید. دیزل هــا در حــال نصــب بودنــد کــه ماشــین آالت رســید. از قبــل 
ــه ماشــین آالت خارجــی  ــی ک ــا زمان ــم ت ــه بودی فونداســیون ماشــین آالت را ریخت
ــک  ــاخت اتاق ــرای س ــا ب ــم از جعبه ه ــم و بتوانی ــاز کنی ــا را ب ــید صندوق ه رس
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ــه ی ماشــین آالت طــی ۲4 ســاعت  ــن شــکل کلی ــه ای ــم. ب ــا اســتفاده کنی دیزل ه
شــبانه روز نصــب شــدند.«

در حــال لوله کشــی بودنــد کــه خبــر رســید گمــرک اعــالم کــرده کــه محموله ی 
ــده  ــزان تعیین ش ــه می ــه ب ــد ک ــان کردن ــود وزن دارد. مجبورش ــیون کمب سولفاس
ارز تهیــه کننــد و بــه دولــت بدهنــد: »مــا اعتــراض کردیــم. در پــی اعتــراض مــا 
ــد  ــد و گفتنــد صندوق هــای ماشــین آالت بای ــه آمدن ــه کارخان دو نفــر از گمــرک ب
ــه نصــب کــرده  ــاز و در کارخان ــا صندوق هــا را ب ــاره وزن شــوند. درحالی کــه م دوب
بودیــم. آن هــا بــه بازدیــد از کارخانــه پرداختنــد. جعبه هــا را جمــع کردیــم. بخشــی 
ــا ایــن ســرعت  در اتاقــک مصــرف شــد. نماینــدگان گمــرگ ایــران از اینکــه مــا ب
کارخانــه را نصــب کــرده بودیــم، اظهــار خوشــحالی می کردنــد و بــه همیــن علــت 
ــادی  ــان زی ــه زم ــب کارخان ــد از نص ــد. بع ــر کردن ــرف نظ ــا ص ــردن م از جریمه ک
ــود.« ــد. نصــب بســیار راحــت ب ــیون، برق کشــی و... ش صــرف لوله کشــی ایزوالس

باألخــره طــی مــدت چهــار پنــج مــاه کار بــه اتمــام رســید. در روز نهــم آبــان 
ــی تعمیــر شــده، آمــاده ی  ــرق دیزل هــای اســقاطی، ول ــا ب ــه ب ســال 1۳۶۷ کارخان
ــه از حــدود ۲۵0 نفــر  ــرای مراســم رونمایــی و روشــن کردن کارخان شــروع شــد. ب
دعــوت کردنــد. تــدارکات الزم جهــت غــذا را از تهــران فراهــم کــرده بودنــد. حــدود 
ــا  ــد ت ــدا کردن ــور پی ــم حض ــرکت در مراس ــرای ش ــران ب ــر ای ــر از سراس 4۵0 نف

ببیننــد چگونــه در دوران جنــگ و بمبــاران ایــن واحــد برقــرار شــده اســت.
ــا اینکــه  ــول مواجــه شــدند ت ــود پ ــا کمب ــت ب ــن نوب ــراری در چندی ــرای برق ب
ــا  ــان ب ــون توم ــرعی، ده میلی ــی و ش ــور قانون ــرمایه دار، به ط ــک س ــتند از ی توانس
دوازده درصــد ســود پــول تهیــه کننــد: »بــا وجــود ایــن پنــج میلیــون تومــان دیگــر 
ــزدم آمــد و گفــت ایــن چــک پنــج  کــم داشــتیم. روزی یــک خریــدار محصــول ن
ــد.  ــه مــن محصــول بدهی ــزد شــما باشــد. بعــد از شــروع کار ب ــی ن ــون تومان میلی
شــش مــاه بعــد از آن روز محصــول بــه بازارهــا وارد شــد و ایشــان بــه مــا مراجعــه و 
برابــر پنــج میلیــون تومــان محصــول خریدنــد. نقدینگــی تأمیــن شــد. پــروژه بــا ۸۳ 

میلیــون تومــان افتتــاح شــد.«
مســئله ی بعــدی ایــن بــود کــه بــرای شــروع کار نیازمنــد الــکل بودنــد امــا نــه 
الــکل داشــتند نــه پولــی بــرای ادامــه ی کار. ایــن مســئله هــم یکــی دیگــر از موانعی 
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بــود کــه مهنــدس عابــدی توانســت از پــس آن بربیایــد و درنهایــت کارخانــه شــروع 
ــردم.  ــکر ک ــا تش ــون از مهمان ه ــت تریب ــود. در پش ــی ب ــرد: »روز خوب ــه کار ک ب
خصوصــاً از امــام جمعــه کــه واقعــاً بــرای مــا زحمــت کشــیده بــود. عــرض کــردم 
ایــن کارخانــه بــه عشــق وطــن در شــرایط ظالمانــه ی تجــاوز بعثی هــا و بــه همــت 
کارگــران ایرانــی برقــرار شــده اســت و بــدون داشــتن بــرق سراســری افتتــاح شــده. 
از وزارت نیــرو تقاضــا کــردم بــه ایــن امــر مهــم رســیدگی کننــد و بــرق سراســری 
ــود.  ــی ای ب ــاد ماندن ــه ی ــن روز ب ــود ای ــا وج ــد. ب ــه وصــل کنن ــن کارخان ــه ای را ب
ــن  ــا را تأمی ــای م ــی از هزینه ه ــرد و بخش ــران کار می ک ــه ی ته ــان کارخان همچن
 LAB می کــرد. بعــد از شــروع بــه کار واقعــی مدیــر کل عــوض شــد و ســهمیه ی
داده شــد و ســفارش های فنــى الــكل نتیجــه داد. بــا شــروع ســال SLES ،1۳۶۸ و 
اســید ســولفونیک راهــی بــازار شــد. ابتــدا قیمــت SLES در بــازار ۳۶0 تومــان در 
کیلــو بــود کــه آن را بــه ۲40 تومــان تقلیــل دادیــم و قیمــت اســید را نیــز از ۲40 
تومــان بــه 1۸0 تومــان کاهــش دادیــم. متوجــه شــدیم کــه شــرکت خیلــی روان 
شــده و مســئله ی مالــی نــدارد. تهدیداتــی هــم از ســوی واردکننــدگان بــر علیــه مــا 
ــه  ــم. قیمــت SLES را ب ــدات توجهــی نمی کردی ــه تهدی ــا ب ــت ام صــورت می گرف
ــه ۸۵ تومــان تقلیــل دادیــم. بدیــن قــرار  1۸0 و ســپس 1۳۵ تومــان و اســید را ب
واحدهایــی کــه در اثــر گرانــی و کافــی نبــودن مــواد خوابیــده بودنــد روشــن شــدند 
ــری شــد و مغازه هــای کشــور از محصــوالت مایعــات  ــی جلوگی ــات فرمول و از تقلب
ــه  ــرداری ب ــف رنگیــن شــد. در اولیــن ســال بهره ب ــده و شــامپوهای مختل پاک کنن
۹۵ درصــد ظرفیــت رســیدیم. ســود قابــل توجهــی کردیــم درحالی کــه قیمت هــا را 
کاهــش داده بودیــم. بعــد از قســمت کردن بخشــی از ســود از هیئت مدیــره مصوبــه 
ــاد  ــازی ایج ــگاه پول س ــال پای ــود. ح ــترش ش ــرف گس ــد ص ــه ۸0 درص ــم ک گرفت
ــن  ــه ای ــدم و ب ــر می ش ــود نزدیک ت ــودم ب ــواره در وج ــه هم ــی ک ــه رویای ــد و ب ش
توانایــی و بــاور رســیدم کــه بــا ایــن مبالــغ بــه دســت آمــده هــر ســنگ ســنگینی 
را می توانــم از روی زمیــن بلنــد کنــم. کارگاه فنــی را از 1۲ متــر مربــع بــه ۳۶ متــر 
مربــع رســاندیم. تحریــم اقتصــادی بــود. دیگــر یدکــی را نمی شــد تهیــه کــرد. یــک 
واحــد R&D در ۳۶ مترمربــع در گوشــه ی انبــار درســت کردیــم و واحــد طراحــی 
مهندســی را شــکل دادیــم و در آن پلنــت ۵/ ۲ تــن در ســاعت ســولفونیک اســید 
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را شــروع بــه طراحــی کردیــم. هم زمــان کارگاه ســاخت آهنگــری و ماشــین کاری، 
ــم. شــروع  ــا وســیله ی دیگــر خریدی ــال و ده ه ــل، رادی رول کنــی، جوشــکاری، دری
بــه ســاخت ماشــین آالت، تابلوســازی، یدکی ســازی بــرای کارخانــه در یــک واحــد 
تقريبــاً 1۵00 متــر مربعــی نمودیــم. واحــد صــد هــزار تنــی آرایشــی و بهداشــتی 
طراحــی شــد. واحــد صابــون دیتــر جنــت در ۷۲00 تــن در ســال احــداث گردیــد. 
فــروش محصــوالت را گســترش دادیــم. به ســرعت جلــو می تاختیــم و از هــر 
گــذرگاه ســخت عبــور می کردیــم. آن موقــع ایرادگیــری و کارشــکنی فراوانــی رواج 
ــم.  ــکنی ها را درو می کردی ــدیم و کارش ــوس نمی ش ــه مأی ــا به هیچ وج ــت ام داش
ــا اعتقــاد در ایجــاد ســهم کوچکــی در خودکفایــی  ــاری از خــدای ســازنده، ب ــا ی ب

ــه جلــو پیــش می رفتیــم.« ملــی، بــدون تــرس ب
ــه رو  ــی روب ــا مشــکالت فراوان ــاژ ب طــی ســال های بعــد بارهــا و بارهــا گــروه ت
شــد کــه حجــم زیــادی از آن هــا برآمــده از مختصــات اقتصــادی کشــور اســت کــه 
ــواع  ــر تحــت ان ــه رو اســت و از ســوی دیگ ــادل روب ــا ســاختاری نامتع از یک ســو ب
ــن  ــا ای ــه اســت. ب ــرار گرفت ــی ق ــای اقتصــادی از ســوی کشــورهای جهان تحریم ه
حــال مهنــدس داوود عابــدی آملــی به خوبــی توانســتند طــی ایــن ســال ها گــروه 
ــد بــه  ــا همراهــی مدیــران برجســته ای کــه در کنــار ایشــان قــرار گرفتــه بودن را ب
ــی دارد کــه در عرصه هــای  ــاژ شــاخه های فراوان ــد. امــروزه گــروه مهدت پیــش ببرن
گوناگــون اقتصــادی فعالیــت می کننــد: »شــرکت جــم پرتــو، کــه واردات و صــادرات 
ــاژ و  ــوالت مهدت ــش محص ــرای پخ ــا، ب ــش لی ــرکت پخ ــد، و ش ــام می ده را انج
ــد. در  ــه می دهن ــه کار ادام ــان ب ــدی، همچن ــای تولی ــر کمپانی ه ــوالت دیگ محص
حــال حاضــر گــروه مهدتــاژ از شــرکت مــادر، کــه مهدتــاژ اســت، و بهــداد و بهــداش 
و پیشــگام و جــم پرتــو تشــکیل شــده اســت. یــک کارخانــه در باکــو بــه ظرفیــت 
ــرای  ــو اداره می شــود. شــاید ب ــن شــوینده توســط شــرکت جــم پرت ســی هــزار ت
ــاژ انجــام شــده باشــد. االن در همــه ی  ــام توســط گــروه ت ــران ادغ ــار در ای اولین ب
ــی  ــابه صنعت ــرکت های مش ــد و ش ــرف اول را می زن ــام ح ــئله ی ادغ ــورها مس کش
ــال  ــه دنب ــد و ب ــاال می برن ــی را ب ــب هم افزای ــن ترتی ــوند. بدی ــام می ش ــم ادغ در ه
ــه امیــد روزی کــه  آن صرفه جویــی بزرگــی در نیــروی انســانی انجــام می دهنــد. ب

محصــوالت تــاژ در سراســر جهــان عرضــه و مصــرف شــود.«
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آقــای مهنــدس داوود عابــدی آملــی در ســال 1۳۹۸ از ســوی اتــاق بازرگانــی 
ــر  ــک عم ــر ی ــرب را به خاط ــان امین الض ــران نش ــاورزی ته ــادن و کش ــع، مع صنای
فعالیــت کارآفرینانــه در کشــور دریافــت کــرد تــا از زحمــات فراوانــی کــه او طــی 

چندیــن دهــه بــرای رشــد و بالندگــی کشــور کــرده بــود تقدیــر صــورت بگیــرد.

منبع
کارآفرینی به شیوه ی داوود عابدی آملی؛ مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف؛ 1۳۹4
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دریافت نشان امین الضرب



فصل دوم

خسرو آن است که در 
صحبت او شیر�نی ست
داستان زندگی علی سالک نجات، 
بنیان گذار و مدیرعامل مجموعه ی آناتا

 نویسنده: شکیب شیخی





»این عشق همان عشقی است که فرهاد را به کوه چیره می کند.«
تقریبــاً ســال 1۳۵4 بــود. علــی کــه به تازگــی از مــرز 40 ســالگی عبــور کــرده 
بــود در جــاده ی تبریــز بــه تهــران زمینــی را خریــداری کــرد کــه وســعت زیــادی 
داشــت امــا تپــه ای نســبتاً بلنــد در میــان آن بــود کــه تقریبــاً بهره بــرداری را غیــر 
ــا ایــن همــه ســال ســابقه در کار  ممکــن می کــرد. همــه متعجــب بودنــد. علــی، ب
ــش خــود  ــا شــده باشــد و پی ــه خواب نم ــود ک ــام نب ــی خ ــد و تجــارت، جوان تولی
ــداث  ــزرگ اح ــه ی ب ــک کارخان ــود ی ــی می ش ــن زمین ــد در چنی ــرده باش ــر ک فک
ــن تصمیمــش شــک  ــه ای کــرد. حتــی نزدیک تریــن دوســتان و آشــنایان او هــم ب
ــا فرســتاده ای  ــان می گذاشــتند ی ــا او درمی ــا مســتقیم ب داشــتند و شک شــان را ی
ــا در  ــی ام ــتباه اســت. عل ــم اش ــن تصمی ــد ای ــه او گوشــزد کن ــا ب ــتادند ت می فرس
پاســخ آن هــا، فرهــادوار، بــه عشــقی اشــاره می کــرد کــه مــردی را بــه ســخت ترین 
ــه  ــود. عشــِق شــیریِن علــی قصــه ی مــا، عشــقی شــیرین ب کوه هــا چیــره کــرده ب
ــود کــه کام مــردم را شــیرین می کــرد. کار و تــالش و تولیــد و تجــارت، چیــزی ب

ــن را  ــی آن زمی ــت. عل ــته اس ــا گذش ــرن از آن روزه ــم ق ــک نی ــاال نزدی ح
به ســختی، امــا به ســرعت، آمــاده کــرد و کارخانــه ای در آن راه  انداخــت کــه امــروز 
محــل کســب رزق و روزی نزدیــک بــه چهــار هــزار نفــر اســت. علــی شــاید مثــل آن 
روزهــا روی کاغــذ جــوان نباشــد امــا جوانــی در رگ هــای او جریــان دارد. حــاال کــه 
ــش  ــد بخ ــور کرده ان ــالگی عب ــاه س ــواد، از پنج ــا و محمدج ــرهایش، محمدرض پس
زیــادی از کار عملیاتــی را بــه آن هــا ســپرده اســت و خــود مدیریــت کلــی مســیر را 
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بــر عهــده دارد. علــی، کــه آن روزهــای راه انــدازی کارخانــه به تازگــی از ســفر حــج 
ــود، حــاال حــاج علــی ســالک نجــات شــده اســت کــه اطرافیانــش او را  برگشــته ب
حــاج آقــا یــا حــاج آقــا نجاتــی صــدا می زننــد و از صدای شــان ترکیبــی از احتــرام 

ــزد. ــه برمی خی و عالق
کارخانــه ی آناتــا بــا عظمتــی چــون یــک شــهر صنعتــی در جــاده ی تبریــز بــه 
ســمت تهــران جــا خــوش کــرده اســت. حــاج آقــا نجاتــی همیــن حــاال هــم هــر 
روز صبــح زود از خــواب برمی خیــزد، ورزش می کنــد و بــه کارخانــه مــی رود. 
ــیب دار آن  ــیر ش ــدم زدن در مس ــه ق ــت ک ــزرگ اس ــدی ب ــه به ح ــای مجموع فض
ــرف  ــد از ص ــر روز، بع ــا ه ــاج آق ــود. ح ــاب می ش ــی حس ــاده روی اساس ــک پی ی
ــا  ــه ب ــروی کاری ک ــدن نی ــد و از دی ــدم می زن ــه ق ــن محوط ــر، در ای ــده ی ظه وع
سخت کوشــی مشــغول رســاندن کاالهــای مختلــف بــه دســت مــردم کشــور اســت 
ــعی و  ــم از س ــن حج ــتغال زایی و ای ــن اش ــدن ای ــه دی ــود. گرچ ــحال می ش خوش
ــا هــدف  ــل افتخــار اســت و هرکســی را خشــنود می کنــد امــا حــاج آق تــالش قاب
دیگــری هــم از ایــن پیــاده روی دارد. می خواهــد کارکنانــش را از نزدیــک ببینــد و 
مشکالت شــان را دقیــق لمــس کنــد تــا اگــر در توانــش بــود گامــی بــرای حــل آن 
بــردارد. البتــه ایــن اتفــاق زیــاد افتــاده اســت امــا فروتنــی او اجــازه نمی دهــد وارد 

ــود. ــی ش ــی این چنین خاطرات
وارد ســاختمان اصلــی مدیریــت کارخانــه، چنــد متــر بعــد از دروازه ی ورودی، 
ــوزه شــده اید. تمــام ماشــین آالت  ــد وارد م ــدا احســاس می کنی ــه بشــوید در ابت ک
ــده، در  ــد می ش ــکرپنیر تولی ــون ش ــی چ ــا محصوالت ــا آن ه ــی ب ــه زمان ــتی، ک دس
ــی  ــای گوناگون ــز و لوح ه ــا جوای ــدای از آن ه ــد و ج ــرار گرفته ان ــاختمان ق ــن س ای
را می بینیــد کــه در ایــن چنــد دهــه نصیــب حــاج آقــا و ایــن مجموعــه ی بــزرگ 
صنعتــی شــده اســت. عکس هــای فراوانــی از ســال های دور حــاج آقــا در کنــار پــدر 
مرحوم شــان و یــا در کنــار پســرانی کــه امــروز مردانــی بــزرگ شــده اند بــه چشــم 
می خــورد. اتــاق کار حــاج آقــا بــزرگ اســت. در ویترین هــای تزئینــی عکس هایــی 
ــادی را از  ــال های زی ــود او س ــد خ ــروز مانن ــه ام ــش، ک ــی های قدیم ــا هم کالس ب
ــی موحــد،  ــر محمدعل ــی از بســتگانی چــون دکت ــا عکس های ــد، و ی ســر گذرانده ان
ــا  ــاج آق ــود دارد. ح ــت، وج ــور اس ــک کش ــار ی ــه ی افتخ ــه مای ــروز یک تن ــه ام ک
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ــی  ــت. زمان ــواز اس ــرم و مهمان ن ــوش، خون گ ــا خوش پ ــه ی تبریزی ه ــد هم مانن
ــن  ــه ت ــمی ب ــت رس ــک ک ــتانش ی ــاز داس ــش از آغ ــود پی ــاق می ش ــه وارد ات ک
ــا  ــی را ب ــد. فارس ــرده باش ــظ ک ــودن را حف ــم ب ــن دور ه ــرام ای ــا احت ــد ت می کن
لهجــه ی ترکــی صحبــت می کنــد؛ آن هــم بــه شــیرین ترین شــکل ممکــن. زمانــی 
کــه یــک ضرب المثــل یــا شــعر را بــه زبــان ترکــی می خوانــد بالفاصلــه ترجمــه ی 

ــد. ــا می گوی ــه م ــم ب فارســی آن را ه
تبریــز قلــب شــیرینی ایــران اســت و بســیاری از مجموعه هــای تولیــدی 
ــد.  ــرار گرفته ان ــهر ق ــن ش ــد در ای ــت می کنن ــه فعالی ــن زمین ــه در ای ــی ک بزرگ
ــز فکــر  ــران شــهری تبری همیــن مســئله باعــث شــد کــه چنــد ســال پیــش مدی
ــه صنعــت شــیرینی و آبنبــات در ایــن شــهر را  ــوط ب ــدازی یــک مــوزه ی مرب راه ان
در ذهــن بپروراننــد. زمانــی کــه در یــک جلســه ایــن مســئله مطــرح شــد یکــی از 
مدیــران به درســتی بــا اشــاره بــه حــاج آقــا گفــت: »مــوزه ی شــیرینی تبریــز حــاج 

ــود. ــه هــدف زده ب ــا بیشــترین دقــت ب ــاً هــم کــه ب آقاســت.« و واقع

کارخانه ای به نام پدر و مادر؛ آنا و آتا
بعــد از دو دهــه تولیــد، در کارگاه  و کارخانــه ای کوچــک، نــام کارخانــه ای کــه 
ــا  ــه آنات ــل ک ــن دلی ــه ای ــم ب ــت. آن ه ــا گذاش ــت را آنات ــه ی ۵0 راه انداخ در ده
ــادر« و  ــی »م ــه معن ــان ترکــی اســت؛ ب ــا« در زب ــا« و »آت ــی از کلمــات »آن ترکیب
ــی و  ــود. از سخت کوش ــه ب ــادرش گرفت ــدر و م ــر را از پ ــن تأثی ــدر«. بزرگ تری »پ
ــن  ــتن بهتری ــفره و داش ــر س ــر س ــالل ب ــردن روزی ح ــا ب ــه ت ــی گرفت زحمت کش
ــی درس  ــات قرآن ــوزش آی ــا آم ــه ب ــی داشــت ک ــم معلمان ــه ه ــت. در مدرس کیفی
ــن« را  ــارک »مطففی ــوره ی مب ــد. س ــود او می بردن ــق وج ــه عم ــارت را ب کار و تج
ــه باعــث  ــر کم فروشــان« ک ــی آورد و »وای ب ــاد م ــه ی ــی ب از دوران مدرســه به خوب
ــا  ــا در آن دنی ــه خــود ســخت بگیــرد ت ــا ب شــد همیشــه ســعی کنــد در ایــن دنی

ــروردگارش نشــود. شــرمنده ی پ
حــاال کــه ایــن مجموعــه ی صنعتــی عظیــم را راه انــدازی کــرده اســت و فرزندانی 
موفــق و درســت کار چــون خــود، کــه امــروز از برجســته ترین متخصصــان و مدیــران 
ــه ی کار  ــت ادام ــش باب ــه داده خیال ــل جامع ــد، را تحوی ــاب می آی ــه حس ــور ب کش
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ــزار  ــد ه ــواده ی ســاعی و ســخت کوش چن ــن خان ــه ای ــد ک راحــت اســت و می دان
نفــری آناتــا بــا اســتحکام بــه پیــش رو قــدم برمــی دارد و چیــزی نمی توانــد مانــع 

موفقیــت آن شــود.
پی افکندم از نظم کاخی بلند

که از باد و باران نیابد گزند

پای در مکتب خانه، دل در گرو بازار
اگــر ســری بــه تبریــز بزنیــد و از مــردم ایــن شــهر آدرس مســجد کبــود زیبــا 
ــان  ــی خیاب ــه در نزدیک ــد ک ــی می کنن ــمتی راهنمای ــه س ــما را ب ــید ش را بپرس
ــک  ــزی خن ــای پایی ــت. روزه ــی اس ــهور بیگم باغ ــه ی مش ــابق و محل ــوی س پهل
تبریــز بــه میانــه ی خــود رســیده بودنــد و 22 آبــان ســال 1312 بــود کــه، در یکــی 
از خانه هــای همیــن محلــه، علــی بــه دنیــا آمــد. او فرزنــد اول خانــواده ای ده نفــره 

ــرادر داشــت و پنــج خواهــر. ــود و دو ب ب
ــد. پــدر بزرگــوار و مرحومــش، آقــای  ــازار بودن ــواده ی علــی اصالتــاً اهــل ب خان
ــا صالبــت و نیــک و متعصــب قدیــم و بســیار پای بنــد  حــاج محســن، از مــردان ب
ــه ائمــه ی اطهــار علیهــم الســالم و از کســبه ی خوش حســاب و  مذهــب و مقیــد ب
خوش نــام محلــه  ی خیابــان بودنــد. مــردی کــه اقتــدارش در کنــار محبت هایــش و 
توجــه خاصــش بــه تحصیــل و تربیــت صحیــح فرزنــدان و انســجام خانــواده موجــب 
ــه  ــد و ب ــرای خــود بدان ــَدر ب ــود علــی همــواره او را راهنمــا و پشــتیبانی َق شــده ب

وجــودش افتخــار کنــد.
 مــادرش از خانــواده ی اطهــری بــود و پدربــزرگ مــادری اش، در بــازار محلــه ی 
ــادر در ســیزده ســالگی عــروس  ــود. م ــون ب ــام توت ــان، جــزو تاجــران خوش ن خیاب
شــده بــود و در پانــزده ســالگی، بــا تولــد علــی، تجربــه ی مــادری را چشــید و، بــا 
ــا تحمــل زحمــات و مشــکالت  ــود، دلســوزانه و ب ــی ب آنکــه هنــوز در ســن نوجوان
ــا واپســین  ــه ت ــه شــکلی ک ــت خــود ســیراب نمــود. ب ــر و محب بســیار او را از مه
روز زندگــی  87 ســاله اش عصرهــا، دلواپــس و نگــران، منتظــر رســیدن حــاج علــی 
ــود. علــی همیشــه مــادر را، کــه محبت هــای بی دریــغ  ــه منــزل ب ســالک نجــات ب
ــی  ــادش را گرام ــتاید و ی ــود، می س ــی اش ب ــه ی دلگرم ــواره مای ــه اش هم و مادران
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مــی دارد.
در دوران کودکــی و ســن شــش ســالگی بــه صالح دیــد مــادر بزرگــوارش نــزد 
ــادری  ــان به ــه در نزدیکــی منزل شــان و در خیاب ــم، ک ــرزا خان ــام می ــه ن ــی ب بانوی
ــی از کتــاب خــدا را حفــظ  ــرآن پرداخــت و آیات ــه فراگیــری ق ســکونت داشــت، ب
ــن  ــه از بهتری ــی را در مدرســه ی کمــال، ک ــا ششــم ابتدای ــرد. تحصیــالت اول ت ک
ــای حــاج  ــر مدرســه ی کمــال، آق ــود، طــی کــرد. مدی ــز ب ــان تبری مــدارس آن زم
ــخصاً  ــور ش ــه ی ام ــه هم ــه ب ــود ک ــختگیر ب ــط و س ــیار منضب ــردی بس ــال، م کم
ــوزان  ــان و دانش آم ــزد معلم ــی ن ــرام خاص ــرد و احت ــیدگی می ک ــارت و رس نظ

داشــت.
علــی درس می خوانــد امــا دلــش درگیــر جــای دیگــری بــود؛ تولیــد و تجــارت. 
ــد و ذهن شــان  ــاً روحیــه ی کســب وکار دارن ــاد شــنیده ایم کــه بعضــی افــراد ذات زی
درگیــر کار اســت و علــی یکــی از برجســته ترین افــراد در ایــن زمینــه بــود. ســال 
ــه صنعــت و  ــر ب ــه ی واف ــل عالق ــی، به دلی ــالت ابتدای ــس از اتمــام تحصی 1326، پ
کار چنــدان عالقــه ای بــه ادامــه ی تحصیــل نداشــت. موضــوع را بــا پــدرش درمیــان 
گذاشــت. پــدر بــا نظــر علــی مخالــف بــود و عالقــه داشــت کــه علــی بــه تحصیلــش 
ــداهلل  ــای عب ــزد آق ــی را ن ــت و عل ــه رف ــه مدرس ــراه او ب ــد. روزی هم ــه ده ادام
ــی  ــرا نمی خواه ــیدند چ ــان پرس ــرد: »ایش ــال، ب ــه ی کم ــم مدرس ــازاده، ناظ پاش
ــه  ــتر عالق ــازار بیش ــه کار و ب ــن ب ــم م ــم گفت ــن ه ــی؟ م ــل بده ــه ی تحصی ادام
دارم. آقــای پاشــازاده و پــدرم صحبــت زیــادی بــا هــم کردنــد و کوشــیدند مــرا از 

تصمیمــم منصــرف کننــد. باألخــره قانــع شــدم کــه تحصیــل را ادامــه دهــم.«
در آن زمــان افــراد کمــی بودنــد کــه تحصیــالت خــود را در دوره ی متوســطه 
ــا پایــان دوره ی متوســطه ادامــه داد  ادامــه دهنــد امــا علــی تحصیــالت خــود را ت
ــم  ــن کار ک ــرای ای ــم ب ــدر ه ــه پ ــد. البت ــق کن ــدرش را محق ــی پ ــه آرزوی قلب ک
نگذاشــته بــود و علــی را نــزد بهتریــن آمــوزگاران حاضــر در تبریــز می فرســتاد. بــا 
همــه ی ایــن اوصــاف عشــق بــه بــازار راهــی را پیــش روی علــی گذاشــت کــه البتــه 
بــا توجــه بــه ســن و تحصیــالت او طبیعــی بــه نظــر می رســید. زیــرا همــه ی افــراد، 
چــه آن هایــی کــه مدرســه نمی رونــد و چــه آن هایــی کــه تنهــا خوانــدن و نوشــتن 
ــد و چــه آن هایــی کــه در دوره ی متوســطه و حتــی دانشــگاه تحصیــالت  می آموزن

خسرو آن است که در صحبت او شیرینی ست
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ــد و  ــت می کنن ــو حرک ــه یک س ــی ب ــت همگ ــد، درنهای ــل می کنن ــود را تکمی خ
ــه شــکل کارمنــدی و مطابــق  ــد؛ کار. البتــه کار اگــر بنــا باشــد ب یــک هــدف دارن
ــر اســت  ــی منجــر شــود بهت ــه اســتخدام در ســازمان های دولت ــان ب ــرف آن زم ع
ــه و ســرمایه اندوزی  ــا تجرب ــازار کــه ب ــا تحصیــالت بیشــتری همــراه باشــد امــا ب ب
ســروکار دارد نیازمنــد زمــان اســت و کســی شــانس بیشــتری بــرای موفقیــت در کار 

آزاد دارد کــه یــک گام زودتــر از بقیــه کار خــود را آغــاز کنــد.
ــه از  ــی ک ــد و ذوق ــی اش می افت ــاد کودک ــه ی ــه ب ــاال، ک ــی ح ــاج عل ــود ح خ
ــه ایــن روحیــه ی خــود افتخــار می کنــد: »در ســال 1331  ــازار در دل داشــت، ب ب
ــدر،  تصمیــم خــود را عملــی کــردم و تــرک تحصیــل کــردم. در مغــازه و کارگاه پ
کــه چســبیده بــه منزل مــان بــود، مشــغول شــدم. پــدرم دو شــغل داشــت؛ یکــی 
ــر  ــد پنی ــیرپزی و تولی ــه ش ــیرپزی. البت ــری ش ــزی و دیگ ــازی و قندری آبنبات س
ــع می شــد  ــز و تهــران توزی ــود کــه در حومــه ی تبری به صــورت انبــوه و تولیــدی ب
و مابقــی بــه فروشــگاه های اطــراف مغــازه ی خودمــان پخــش می شــد. مــن عالقــه 

داشــتم در هــر دو حرفــه تجربــه کســب کنــم و مهــارت پیــدا کنــم.«
همان طــور کــه گفتیــم علــی هــم بــه تولیــد عالقــه داشــت و هــم بــه تجــارت. 
همیــن مســئله باعــث شــد کــه از تمــام بســتری کــه مقابلــش مهیــا بــود اســتفاده 
ــه، در  ــرادی ک ــد. اصــوالً اف ــش کســب کن ــه و دان ــه تجرب ــر دو زمین ــد و در ه کن
مقیــاس بــزرگ، در بــازار موفق انــد و کارآفرین هــای نــام آوری بــه حســاب می آینــد 
ــفانه  ــا متأس ــتباه، ی ــه اش ــرادی ب ــد. اف ــد را درک کنن ــادِی تولی ــر اقتص ــد هن بای
ــم  ــت می کنی ــارت صحب ــه از تج ــی ک ــد زمان ــر می کنن ــروزی، فک ــاور ام ــق ب طب
ــه  ــی ب ــا ربط ــه نه تنه ــت ک ــت کردن کاالس ــا دست به دس ــه ی ــان معامل منظورم
تولیــد نــدارد بلکــه، به خاطــر حجــم وحشــتناک واردات در کشــور، حتــی مخالفتــی 
بــا تولیــد هــم دارد. علــی امــا از آن نســلی اســت کــه به درســتی متوجــه شــده بــود 
هــر تولیدگــری بایــد تاجــر موفقــی هــم باشــد و اگــر در زمینــه ی دشــوار تولیــد 
ــود را  ــم خ ــارت ه ــه ی تج ــد در زمین ــی می توان ــردارد به خوب ــد ب ــای مفی گام ه
نشــان بدهــد و از ســوی مقابــل، اگــر تاجــری توانمنــد باشــد، تــوان تولیــدی خــود 
ــازه  ــم و در مغ ــاد می گرفت ــن کار را ی ــرد: »در کارگاه فوت وف ــر می ب ــم باالت را ه
امــر فــروش را. بــه ســن ســربازی رســیده بــودم و می بایســت خــود را بــه آجودانــی 
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معرفــی می کــردم. آن زمــان جوانــان تــا آنجــا کــه می توانســتند از ســربازی طفــره 
ــی  ــد صباح ــتم. چن ــربازی نداش ــه س ــن ب ــه رفت ــه ای ب ــم عالق ــن ه ــد. م می رفتن
گریــزان بــودم ولــی باألخــره شــیطنت و راپــرت همســایه ها مــرا لــو داد. حســادت 
آن هــا ایــن بــود کــه فالنــی چــون پــدرش تمکــن مالــی دارد بــه خدمــت ســربازی 

نمــی رود. ناگزیــر تــرک تبریــز نمــودم و بــه تهــران رفتــم.«

سربازی که تاجر شد
ــد  ــیرپزی و تولی ــده کارگاه ش ــزی هف ــات و قندری ــر کار آبنب ــدرش عالوه ب پ
ــوالت  ــتر محص ــت. بیش ــره ای داش ــتوفی، حج ــرای مس ــران، در س ــر و در ته پنی
ــای مظفــری ارســال می کــرد  ــام آق ــه ن ــه شــخصی ب ــر را در تهــران ب لبنــی و پنی
ــن  ــت و از ای ــت دانس ــت را غنیم ــن فرص ــم ای ــی ه ــد. عل ــی کن ــا عمده فروش ت
امــکان پــدر بــرای گســترش تــوان کســب وکار خــود بهــره جســت. بــا رصــد بــازار 
ــی نیســت و  ــد منطق ــه بای ــا ک ــه آن قدره ــی معامل ــه ســازوکار کل متوجــه شــد ک
ســود بالقــوه ای را کــه می توانــد در آن وجــود داشــته باشــد محقــق نمی کنــد. راه 
ــه ذهنــش رســید:  ــازار تهــران ب ــرای نفــوذ و موفقیــت در ب حلــی بســیار خــوب ب
»طــی چنــد ماهــی کــه در تهــران، نــزد آقــای مظفــری، مشــغول بــودم بــا روحیــه و 
وضعیــت بــازار آشــنا شــدم و متوجــه شــدم ایشــان محصــول را بــه قیمــت عمــده 
ــد  ــد عای ــه بای ــاال، ک ــزوده ی ب ــن ارزش اف ــن بی ــد. در ای ــروش می ده ــه خرده ف ب
تولیدکننــده شــود، نصیــب خرده فروشــی می شــد و ســود تولیدکننــده بــه حداقــل 

ــدم.« ــدرم وارد کار ش ــت پ ــا موافق ــید. ب می رس
ــردن  ــه گ ــازاری را ب ــت ب ــده ی فعالی ــران عم ــهر ته ــز ش ــان مرک در آن زم
ــان  ــا در آن زم ــت ام ــازار اس ــب ب ــران قل ــب ته ــم قل ــوز ه ــه هن ــت. گرچ می گرف
مراکــز دیگــر تجــاری، کــه طــی چنــد دهــه ی اخیــر رشــد کرده انــد، هنــوز حتــی 
ــی هایی  ــازار عمده فروش ــتند. ب ــی نداش ــم جای ــهری ه ــعه ی  ش ــای توس در طرح ه
ــی  ــیار قدیم ــازار بس ــتانبول و ب ــان اس ــم در خیاب ــد ه ــی می آمدن ــه کار عل ــه ب ک
ــتانبول  ــان اس ــگاه در خیاب ــک و فروش ــد. مل ــز بودن ــوی متمرک ــلطان مول امین الس
گــران بــود و همیــن مســئله باعــث شــد علــی جــای دیگــری را زیــر نظــر بگیــرد: 
ــری  ــد فک ــود تولی ــن س ــری از هدررفت ــرای جلوگی ــنهاد دادم ب ــدرم پیش ــه پ »ب
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ــم و  ــه کن ــازه ای تهی ــلطان مغ ــازار امین الس ــما در ب ــازه ی ش ــا اج ــا ب ــرده ام ت ک
ــا  ــتید ت ــم بفرس ــما برای ــس را ش ــم و جن ــت نمای ــی فعالی ــورت خرده فروش به ص
ــا  ــنهادم ب ــبختانه پیش ــم. خوش ــده بفروش ــت مصرف کنن ــه قیم ــطه و ب ــدون واس ب
موافقــت پــدرم همــراه شــد و مــن فروشــگاهی خریــداری کــرده و در مــدت کمــی 

ــردم.« ــی حاصــل ک پیشــرفت خوب
کنــار  در  بــازار،  وضعیــت  از  علــی  دقیــق  تحلیــل  و  موشــکافی  ایــن 
سخت کوشــی اش، به خوبــی بــه پــدر اثبــات کــرده بــود کــه فرزنــدش انســانی قابــل 
اعتمــاد و اتــکا اســت. زمانــی کــه پــای صحبــت بازاری هــا بنشــینیم، مخصوصــاً در 
نســل قدیــم، به خوبــی متوجــه می شــویم کــه اعتمــاد و اعتبــار، چــه نــزد خانــواده 
و چــه نــزد دیگــر کســبه، تــا چــه حــد بــر پیشــرفت آن هــا تأثیــر گذاشــته اســت. 
علــی هــم بــا تکیه بــر همیــن اعتمــاد و بــا اســتفاده از موفقیتــی کــه تــا آن لحظــه 
نصیبــش شــده بــود توانســت کســب وکار خــود را گســترده کنــد: »عالوه بــر فــروش 
پنیــر، کــره ی ســراب و مربــای بالنــگ و خیارشــور را نیــز بــه فــروش خــود افــزودم 
ــه  ــز به صــورت عمــده تهیــه می کــردم و هــم آن را به صــورت عمــده ب کــه از تبری

فروشــگاه ها می فروختــم و هــم خرده فروشــی می کــردم.«
ــه  ــد ک ــوه ده ــی را جل ــازه دار معمول ــک مغ ــرای شــما ی ــر ب ــن تصوی ــاید ای ش
ــا  ــی رود. ام ــه م ــه خان ــته و ب ــب ها بس ــد و ش ــاز می کن ــره را ب ــا در حج صبح ه
ــزوده ی  ــالش اف ــن ت ــم نمی شــوند و ای ــه موفقیــت خت ــاً ب ــی عمدت راه هــای معمول
ــی  ــود. عل ــو می ش ــمت جل ــه س ــا ب ــتن آن ه ــب گام برداش ــه موج ــت ک ــراد اس اف
ــچ  ــش از هی ــن کاالهای ــر فروخت ــرای بهت ــود و ب ــتثنی نب ــده مس ــن قاع ــم از ای ه
ــا دوچرخــه فروشــگاه ها را ویزیــت می کــردم.  ــغ نمی کــرد: »عصرهــا ب تالشــی دری
ــن  ــه ای ــودم ک ــی ب ــن ویزیتورهای ــی از اولی ــه یک ــم ک ــم بگوی ــرأت می توان به ج
ــگاه  ــد و فروش ــا بیاین ــردم ت ــوت می ک ــداران دع ــم. از خری ــه کار گرفت ــیوه را ب ش
ــا روش ویزیــت  ــد کــه ب را از نزدیــک ببیننــد. همــکاران و همســایه ها شــاهد بودن
مســتقیم پیشــرفت خوبــی داشــته ام. ایــن شــیوه باعــث شــد تــا در تهــران اســم و 

ــه دســت آورم.« ــی ب رســم خوب
ــته  ــالگی توانس ــت س ــه در بیس ــد ک ــور کنی ــی را تص ــود جوان ــش خ ــاال پی ح
ــاری  ــان تج ــد و در می ــود دســت وپا کن ــرای خ ــران ب ــازار ته ــی در ب ــگاه خوب جای
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کــه همگــی بــا محیــط تهــران آشــنایی بیشــتری داشــتند و چنــد پیراهــن بیشــتر 
ــی  ــاف قدیم ــتانبول اصن ــان اس ــد. در خیاب ــد کن ــد ســری بلن ــاره کردن ــازار پ در ب
بودنــد و بیشــتر در حرفــه ی پنیــر و خیارشــور فعالیــت داشــتند و صاحــب شــهرت 
ــی، در  ــهرت خوب ــوری ش ــروش ویزیت ــی در ف ــکار عل ــت و ابت ــن موفقی ــد. ای بودن
ــه تجــارت و  عیــن سن وســال کــم، برایــش کســب کــرد. البتــه ایــن عالقــه ی او ب
کســب وکار از ســنین کودکــی و زمــان تحصیــل آغــاز شــد کــه بــا گذشــت زمــان 
و بــا تجربیاتــی کــه کســب می کــرد پیشــرفت کــرده بــود و شــاخ و برگــی جدیــد 
ــن روش  ــن ای ــرای درپیش گرفت ــه ی روشــن ب ــک برنام ــی ی ــد. عل ــه خــود می دی ب
در کســب وکار داشــت: »هــدف مــن از فــروش ویزیتــوری فــروش زیــاد جنــس بــا 
ــه جــای ســود هنگفــت روی کاالهــای  ــود. یعنــی ترجیــح مــی دادم ب ســود کــم ب
ــا بتوانــم  کمتــر حــد ســود خــود را پاییــن بیــاورم امــا کاالیــی بیشــتر بفروشــم ت

ــم.« ــته باش ــازار داش ــری در ب ــای محکم ت ــای پ ج
اســتفاده از راه هــای نامعمــول در ســازوکار خریدوفــروش عمــده ی بــازار 
ــر ایــن  ــی خــود را نشــان داد و تأثیــرش را گذاشــت: »در آن زمــان رســم ب به خوب
بــود کــه مشــتری مســتقیماً بــرای خریــد جنــس بــه بــازار عمده فروشــان می آمــد 
ــا  ــم. ب ــم و ســفارش می گرفت ــکار خــودم ســراغ مشــتری می رفت ــن ابت ــا ای ــی ب ول

ــادی مشــتری جلــب کــردم.« ایــن کار تعــداد زی
ــی  ــا همــان مســئله ی ســربازی و رقابت ــود ام ــق ب ــران بســیار موف ــی در ته عل
ــاز هــم برایــش  ــود ب ــا کســبه ی اطرافــش پیــدا کــرده ب ــه شــکل طبیعــی ب کــه ب
ــا  ــود ام ــم خــوب ب ــم گذشــت. موفقیت ــک ســال و نی دردسرســاز شــد: »حــدود ی
حســادت اطرافیــان موجــب گردیــد تــا راپــرت مــرا بــه کالنتــری بدهنــد کــه فالنــی 
ــه خدمــت ســربازی  ــرا جلــب و ب ــه اســت. کالنتــری م ــه خدمــت ســربازی نرفت ب
اعــزام کــرد امــا بــا تــالش فــراوان و پیداکــردن آشــنا و پارتــی توانســتم معافیــت 

پزشــکی شــش ماهــه بگیــرم.«
ــار  ــد و این ب ــرار ش ــاق تک ــان اتف ــم هم ــاز ه ــا ب ــت ام ــاه گذش ــش م ــن ش ای
ــری  ــت: »کالنت ــکی اش خواس ــت پزش ــدارک معافی ــد م ــرای تأیی ــری او را ب کالنت
دوبــاره مــرا جلــب کــرد. بایــد مجــدداً بــه بهــداری ارتــش می رفتــم. مــرا 
ــا  ــد ت ــزام کردن ــش اع ــداری ارت ــه به ــه ب ــرای معاین ــور ب ــا مأم ــظ و ب تحت الحف
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ــه  ــن  جــای داســتان ک ــه ای ــا ب ــم مشــخص شــود.« حــاج آق صحت وســقم معافیت
ــرت  ــا حی ــی ب ــود در روزگار جوان ــرأت خ ــانس و ج ــدد و از ش ــد می خن می رس
ــروز  ــد ام ــداری گفتن ــود. در به ــار ب ــن ی ــا م ــانس ب ــد: »آن روز ش ــرف می زن ح
معاینــه نداریــم و بایــد چهارشــنبه بیاییــد. ســرباز مدارکــم را تحویــل داد و گفــت 
ــزم. روز چهارشــنبه هــم  ــا بگری ــود ت ــد چهارشــنبه بیاییــم. فرصــت مناســبی ب بای
ــد. بعــد از  ــن کار پیگیــری مســکوت مان ــا ای ــود و ب ــزد خــودم ب نرفتــم. مــدارک ن

ــه دادم.« ــت ادام ــه فعالی ــتم و ب ــازه ام برگش ــه مغ ــاره ب ــی دوب مدت
ــیده  ــت آن رس ــت و وق ــان می رف ــه پای ــم رو ب ــران کم ک ــی در ته ــتان عل داس
بــود کــه دوبــاره بــه شــهر محــل تولــدش، تبریــز، برگــردد و در فعالیــت تولیــدی 
ــت  ــود و هس ــی ب ــیار بزرگ ــهر بس ــز ش ــه تبری ــد. گرچ ــدر باش ــار پ ــاری کن و تج
ــه  ــی ب ــرای جوان ــا ب ــه ای گران به ــاً تجرب ــب تهــران قطع ــازار غری ــا فعالیــت در ب ام
ــر  ــده در س ــت در آین ــی از موفقی ــرح بزرگ ــش ط ــه در ذهن ــد ک ــاب می آم حس
ــی ســالک نجــات را بیــش  ــام حــاج عل ــزرگ خوشــبختانه ن ــن طــرح ب داشــت. ای
ــه  ــروزه او را ب ــره زد و ام ــات گ ــکالت و آبنب ــیرینی و ش ــت ش ــه صنع ــش ب از پی
چهــره ای بی بدیــل و غیــر قابــل جایگزیــن در ایــن صنعــت تبدیــل کــرد: »در ســال 
ــه بنــده  1333 پــدرم فعالیتــش را در زمینــه ی پنیــر و قندریــزی کمتــر کــرد و ب
توصیــه کــرد تــا بــه تبریــز برگــردم. مــن درســال 1334 بــا تحویل گرفتــن قســمتی 
از فعالیــت قندریــزی و آبنبــات از پــدرم در ســن 22 ســالگی رســماً فعالیتــم را در 

ــه ی شــیرینی و شــکالت آغــاز کــردم.« حرف

اولین گام تولید
علــی بــا همــان ذهنیــت توســعه گرا و پــرآرزو بــه تبریــز آمــده بــود. همان طــور 
ــم  ــی خــود و تحکی ــا گســترده تر کــردن ســود کل کــه قصــد داشــت در تهــران، ب
قدرتــش در بــازار، کســب وکار خــود را توســعه دهــد در تبریــز هــم برنامــه ای مشــابه 
داشــت. البتــه نبایــد وضعیــت نوپــای تهــران او را بــا مدیریــت کســب وکار پــدر در 
ــه  ــا حــدی کــه در آن زمــان بســیار گســترده ب ــدر ت ــرا پ ــز مقایســه کــرد زی تبری
حســاب می آمــد کار را پیــش بــرده بــود و توســعه دادن نیازمنــد ابتکارهایــی جدیــد 
ــا  ــی و اقتصــادی. علــی ب ــود؛ چــه در عرصــه ی تولیــدی و چــه در طرح هــای مال ب



59

شــوق وذوق فراوانــی کار را آغــاز کــرد: »پــدرم تعــداد محــدودی کارگــر داشــت. کار 
را توســعه دادم.«

یکــی از بزرگ تریــن مســائلی کــه ذهــن علــی را در آن زمــان بــه خــود درگیــر 
کــرده بــود تولیــد قنــد بــود. آن هــا بــا حــرارت دادن شــکر گران قیمــت قنــد تولیــد 
ــگ  ــیره ای زردرن ــه ش ــه ب ــی گرم خان ــوم از خروج ــک س ــاً ی ــا تقریب ــد. ام می کردن
تبدیــل می شــد کــه بایــد فکــری بــه حــال آن می کردنــد. ایــن روش تولیــد قنــد، 
آن هــم روزانــه 500 کیلوگــرم، نه تنهــا حاشــیه ی ســود را بســیار کاهــش مــی داد 
ــت و  ــتری داش ــر بیش ــای فک ــم ج ــودن ه ــاظ مقرون به صرفه ب ــی به لح ــه حت بلک
ــه در  ــی ک ــراد، زمان ــیاری از اف ــاید بس ــرد. ش ــاد می ک ــادی را ایج ــش های زی پرس
یــک مســیر قــرار دارنــد، آن قــدر آن را طــی کننــد تــا به صــورت طبیعــی مجبــور 
ــه فکــر  ــردی نبــود و هرچــه ســریع تر ب ــی چنیــن ف ــا عل ــر آن شــوند. ام ــه تغیی ب
حــل ایــن مشــکل افتــاد: »مــا شــکر را از عامــالن می خریدیــم و گــران بــود بنابرایــن 
ــران  ــه ته ــود. ب ــه نب ــاًل مقرون به صرف ــد اص ــد می ش ــه تولی ــه در گرم خان ــدی ک قن
ــه  ــد ک ــت می کنن ــانترفیوژهایی درس ــدم س ــه ش ــردم و متوج ــق ک ــم و تحقی رفت
قنــد از آن هــا بــه دســت می آیــد و شــیره اش کشــیده می شــود. بــا کســی کــه ایــن 
ــردم  ــات ک ــود مالق ــان ری ب ــش در خیاب ــرد و کارگاه ــد می ک ــتگاه ها را تولی دس
ــه  ــرده و ب ــداری ک ــار دســتگاه ســانترفیوژ را خری ــرای اولین ب ــرارداد بســتم و ب و ق

تبریــز آوردم.«
ایــن دســتگاه های ســانترفیوژ تأثیــر زیــادی در بهینه ســازی خــط تولیــد قنــد 
داشــتند. بــا اســتفاده از آن هــا، بــه جــای 35 درصــد شــیره، فقــط 15 درصــد شــیره 
ــک.  ــد درجــه ی ی ــم قن ــد؛ آن ه ــد حاصــل می ش ــد و 85 درصــد قن ــی می مان باق
همیــن مســئله باعــث شــد کــه بــا راه حــل نســبتاً ســاده ای، و بــا پیگیــری علــی، 
ــه کمتــر از نصــف کاهــش پیــدا کنــد و جــدای از آن  دورریــز خــط تولیــد قنــد ب
شــیره ای کــه تولیــد می شــد هــم دیگــر زردرنــگ نبــود بلکــه رنــگ ســفید داشــت 
ــا  ــود. بهینه ســازی هزینه ه ــش بســیار بیشــتر از شــیره ی روش قدیمــی ب و کیفیت
منجــر بــه افزایــش حاشــیه ی ســود شــد و همیــن کار منجــر بــه گســترش خــط 
تولیــد. جــدای از آن ســرعت کار بــا ســانترفیوژها هــم بهتــر بــود و درنهایــت علــی 
توانســت، بــه جــای روزانــه 500 کیلوگــرم قنــد، بــه عــدد بســیار قابــل قبــول 1400 

خسرو آن است که در صحبت او شیرینی ست



گام هایی که مثل نقره تمیزند60

ــد  ــت تولی ــم کلی ــه ی ســود بیشــتر شــد و ه ــم دامن ــع ه ــرم برســد. درواق کیلوگ
تقریبــاً بــه ســه برابــر رســید و بــا یــک حســاب ســاده به راحتــی می تــوان متوجــه 
شــد کــه ایــن درک صحیــح علــی از ماشــین آالت و فنــاوری چقــدر در جهــش رو 

بــه جلــوی او تأثیــر گذاشــته اســت.
دســتگاه ها و ماشــین آالت نیازمنــد نیــروی غیــر انســانی هســتند کــه در ایــن 
زمینــه ایــن نیــرو از بــرق تأمیــن می شــد. داســتان مربــوط بــه دهــه ی 30 شمســی 
ــود. یکــی دیگــر از ویژگی هــای  ــرق بســیار کــم ب ــات ب اســت و در آن زمــان امکان
کارآفرینــان و تولیدگــران موفــق ایــن اســت کــه بــه امیــد حل مشــکل نمی نشــینند 
بلکــه خودشــان بــرای پیشــرفت اقــدام می کننــد و دقیقــاً بــه همیــن دلیــل اســت 
ــی نقــش بســیار پررنگــی در توســعه ی تمــدن شــهری هــم داشــته  ــه کارآفرین ک
ــوان در  ــه اش را می ت ــران نیســت بلکــه نمون ــا مختــص ای ــن مســئله تنه اســت. ای
تمــام کشــورهای دنیــا مشــاهده کــرد. علــی بــه دنبــال حــل مســئله ی بــرق افتــاد و 
همیــن پیگیــری اش موفقیتــی بیشــتر برایــش رقــم زد: »بــا تــالش زیــاد از فاصلــه ی 
یــک  و نیــم کیلومتــری بــرای کارگاه بــرق کشــیدم و از آن اســتفاده کــردم. جنــس 
ــب  ــت موج ــتریان از کیفی ــت مش ــردم. رضای ــد می ک ــت تولی ــن کیفی ــه بهتری را ب
ــد. در  ــد کنن ــن خری ــران از م ــای ته ــه ج ــراف ب ــز و اط ــتریان تبری ــا مش ــد ت ش
مــدت زمــان اندکــی در همــان کارگاه کوچــک دســتگاه ســانترفیوژ دوم و ســوم را 

راه انــدازی کــردم.«
ــرون و  ــکر از بی ــد ش ــون خری ــود چ ــکر ب ــه ش ــی ب ــدی دسترس ــئله ی بع مس
ــات  ــد از مکاتب ــه تهــران کــردم و بع ــود: »ســفری ب از عاملیــن ســخت و دشــوار ب
زیــاد عنــوان کــردم کــه کارخانــه ی قنــد و دســتگاه ســانترفیوژ دارم و بایــد بــه مــا 
ــث  ــن دو ثل ــرای ســهمیه ی عاملی ــان ب ــت در آن زم ــد. دول ســهمیه ی شــکر بدهی
شــکر مــی داد و یــک ثلــث قنــد روســی. در تبریــز چنیــن نبــود. مصــرف شــکر برای 
تولیــد از طریــق عاملیــن تهیــه و تأمیــن می شــد. مضافــاً اینکــه چــون دولــت قنــد 
ــردم  ــت. م ــی نداش ــتری چندان ــی داد مش ــکر م ــر از ش ــال گران ت ــی را دو ری روس
ــد  ــد روســی نداشــتند و بیشــتر قن ــه مصــرف قن ــی ب ــه ی چندان ــم عالق ــز ه تبری

داخلــی را می پســندیدند.«
داســتان پیگیــری قنــد و شــکر دولتــی و اعــداد و ارقــام آن بــه حــدی پیچیــده 
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ــی  ــح آن به خوب ــا توضی ــد ب ــم می دان ــی ه ــاج عل ــود ح ــه خ ــت ک ــذاب اس و ج
ــران را نشــان دهــد:  ــخ ای ــت اقتصــادی بخشــی از تاری ــد چشــم انداز مدیری می توان
ــران  ــه گ ــی داد و درنتیج ــهمیه م ــه س ــوأم ب ــکر را ت ــی و ش ــد روس ــت قن »دول
ــد. در  ــر می ش ــم گران ت ــه می کردی ــل تهی ــه از عام ــز ک ــا نی ــرای م ــد و ب می ش
آن زمــان بــرای ســهمیه ی شهرســتان ها یــک ریــال هــم حــق مســتمندان اضافــه 
ــرای  ــران ب ــه از ته ــاً تهی ــران نمی شــد و نهایت ــوارض مشــمول ته ــن ع می شــد. ای

ــود.« ــت ب ــل رقاب ــه و قاب ــا مقرون به صرف م
ــا  ــه را توســعه دهــد، به ناچــار ب ــود کارخان ــی، کــه می خواســت و مصمــم ب عل
ــرد و  ــص بگی ــکر خال ــران ش ــهمیه های ته ــل س ــا مث ــد ت ــره ش ــت وارد مذاک دول
بتوانــد نیــاز تبریــز و حومــه را تأمیــن کنــد: »بعــد از تــالش فــراوان و پیگیری هــا 
ــن شــکر  ــه دو ت ــار در آذربایجــان، روزان ــرای اولین ب ــاد توانســتم، ب ــرات زی و مذاک
ــت  ــد از دریاف ــم. بع ــت کن ــت دریاف ــزی از دول ــوان ســهمیه ی قندری ــص به عن خال
ایــن ســهمیه عامــالن قنــد و شــکر تبریــز قیــام کردنــد و نگذاشــتند مــن هــر روز 
ــال ســودی کــه داشــت  ــک ری ــا ی ــد ب ــن خری ــن ســهمیه را بخــرم. چــون ای دو ت
ــد.  ــال می ش ــزار ری ــغ 60 ه ــاه مبل ــول م ــه در ط ــال ک ــزار ری می شــد روزی دو ه
عامــالن تبریــز 48 قندریــزی در ســطح اســتان بودنــد و فکــر می کردنــد اگــر کســی 
چنیــن کاری کنــد دیگــر آن هــا مشــتری نخواهنــد داشــت. اگــر ســایر قندریــزان 

ــد.« ــتری می مان ــالن بی مش ــکر عام ــع ش ــد در آن موق ــی می خریدن ــکر خاص ش
ــق  ــت مطاب ــز از دول ــد و شــکر تبری ــع قن ــالن توزی ــه عام ــود ک ــن ب مســئله ای
ســهمیه هــم قنــد دریافــت می کردنــد و هــم شــکر امــا علــی توانســته بــود فقــط 
شــکر دریافــت کنــد و همیــن مســئله حاشــیه ی ســود او را بســیار بیشــتر می کــرد. 
آن هــا هــم بیــکار نماندنــد و ســعی کردنــد بــا برقــراری ارتبــاط بــا تهــران جلــوی 
ــن  ــد ای ــار نوشــتند و گفتن ــه درب ــه ای ب ــد: »نام ــی را بگیرن ــت عل ــوع فعالی ــن ن ای
شــخص بــا ایــن ســودش به انــدازه ی حقــوق ولیعهــد درآمــد پیــدا کــرده. آن زمــان 
ــرا احضــار  ــد. م ــن ســبحانی بودن ــای امی ــد و شــکر آق ــت اداره ی قن ــر کل وق مدی
کردنــد و گفتنــد بــرای خوابانــدن غائلــه و خشــم عامــالن ســهمیه ی مــرا بــه جــای 
دو تــن بــه مقــدار یــک تــن تحویــل خواهنــد داد. به ناچــار قبــول کــردم و مدتــی 

بــا ســهمیه ی یــک تــن کار را ادامــه دادم.«
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رقابــت بــازاری معمــوالً هیــچ گاه بــه انتهــای خــود نمی رســد و برای بیشترشــدن 
نفــوذ و قــدرت در بــازار مذاکــرات زیــادی الزم اســت. دربــاره ی ایــن مســئله هــم 
همیــن رونــد ادامــه پیــدا کــرد. بعد هــا فــردی بــه نــام آقــای اهــری، کــه مدیــر کل 
وقــت قنــد و شــکر کشــور بــود، بــه تبریــز آمــد و علــی را بــه اســتانداری احضــار 
کــرد. اهــری بــه علــی گفــت کــه قنــد و شــکر بــا هــم از روســیه وارد می شــود و 
کســی کــه قصــد دارد از ســهمیه ی دولتــی اســتفاده کنــد بایــد بــا همــان ترکیــب 
ســهمیه ی دولتــی دریافــت کنــد و علــی نمی توانــد بــه دریافت کــردن صــرف شــکر 
ــد ســهمیه موجــب  ــا دســتگاه ســانترفیوژ و خری ــن ب ــای م ــد: »ابتکار ه ــه ده ادام
ــا و  ــدن آن ه ــود. دست به یکی ش ــده ب ــن ش ــا م ــالن ب ــه ی عام ــی و مقابل ناراحت
ــرم. مقــرر شــد دو ثلــث شــکر و  ــا تحمیــل را بپذی ــودن مــن موجــب شــد ت تنهاب

یــک ثلــث قنــد بخــرم.«
آقــای اهــری مدیــر کل وقــت اداره ی قنــد و شــکر کشــور اهــل تبریــز و مقیــم 
تهــران بــود و قبــل از عزیمــت بــه تهــران سرپرســت غلــه، دخانیــات و قنــد و شــکر 
ــوان عامــل ســهمیه دریافــت می کــرد و  ــان به عن ــی هــم در آن زم ــود. عل ــز ب تبری
ــا اهــری داشــت. قطــع ســهمیه شــکر و اجبــار بــه فــروش  رابطــه ی دوســتانه ای ب
ــه  ــکل ب ــن مش ــل ای ــرای ح ــود. ب ــه نب ــی مقرون به صرف ــرای عل ــد ب ــا قن ــوأم ب ت
تهــران رفــت و بــه اهــری مراجعــه کــرد: »بــه ایشــان عــرض کــردم آقــای اهــری 
شــما اهــل آذربایجــان هســتید و مــن همشــهری شــما هســتم و قصــد دارم قنــد 
ــر فشــار ها و حســادت  ــر اث ــز ب ــا شــما در تبری ــم. ام ــد کن ســالم و بهداشــتی تولی
ــز  ــما در تبری ــه ش ــی ک ــد. زمان ــع کرده ای ــده را قط ــکر بن ــهمیه ی ش ــران س دیگ
ــه  ــه شــما ب ــم. حــال ک ــن از شــما ســهمیه ی شــکر می گرفت ــد م سرپرســت بودی
تهــران آمــده و مدیــر کل شــده اید و از طرفــی اهــل آذربایجــان هســتید ســهمیه ی 
ــود  ــرار ب ــر گذاشــت. ق ــر اهــری تأثی ــی ب مــن قطــع شــده اســت.« حرف هــای عل
ــه علــی قــول داد پــس از مســافرتش  ــه آلمــان داشــته باشــد و ب اهــری ســفری ب
بــه آلمــان، کــه دو ســه ماهــی طــول می کشــید، اوضــاع را بــه حــال اول برگردانــد 
ــادی در  ــوذ زی ــاه ســروصدای معترضــان، کــه نف ــن دو ســه م ــا در ای و خواســت ت

ــد. اســتانداری داشــتند، بخواب
ــه  ــروری راجع ب ــی ض ــه توضیح ــد ک ــا الزم می بین ــی در اینج ــاج عل ــه ح البت
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دلیــل پذیــرش درخواســتش توســط اهــری بدهــد: »آقــای اهــری صرفــاً به خاطــر 
حفــظ موقعیــت خــود و تحــت فشــار عامــالن مجبــور بــه چنیــن کاری شــده بــود 
و ســهمیه ی شــکر مــن را بــا قنــد تــوأم کــرده بــود وگرنــه به لحــاظ قلبــی راضــی 
نبــود. قــرار شــد پــس از مراجعــت از ســفر ســهمیه ی مــن مجــدداً برقــرار شــود. 
ــا  ــل تعییــن شــد و م ــن کار انجــام شــد و ســهمیه ام بیشــتر از قب خوشــبختانه ای
هــم تولیــد قنــد و شــکر را افزایــش دادیــم و هم زمــان بــا آن تصمیــم بــه توســعه ی 

تولیــد آبنبــات گرفتیــم.«
ــود  ــده ب ــاد نش ــر زی ــال های اخی ــد س ــن ازدواج مانن ــوز س ــان هن در آن زم
ــا  ــده ام ــن قاع ــد. ای ــی ازدواج می کردن ــوم زندگ ــه ی س ــاً در ده ــران عمدت و پس
ــادی از  ــا حجــم زی ــرا آن ه ــان اثربخــش نیســت زی ــاره ی بســیاری از کارآفرین درب
ــکل از  ــد و آن ش ــادی می کردن ــت اقتص ــوف فعالی ــود را معط ــرژی خ ــت و ان وق
ــی  ــه ی زندگ ــتند را در عرص ــود داش ــدی خ ــای تولی ــه در کاره ــی ک کمال گرای
ــی  ــا زمان ــت ت ــد داش ــم قص ــی ه ــد. عل ــاده می کردن ــم پی ــی ه ــخصی و عاطف ش
کــه به لحــاظ اقتصــادی جایــگاه قابــل قبولــی پیــدا نکــرده بــه ازدواج فکــر نکنــد. 
ــن مســئله در ســال های ابتدایــی دهــه ی 40 میســر شــد: »در آن زمــان چــون  ای
رونــق و ســود خوبــی در کار نصیبــم شــده بــود در ســال 1342 خانــه ی باغچــه ای 
ــا  ــادم. ب ــواده افت ــر ازدواج و تشــیکل خان ــه فک ــداری و ب ــارراه منصــور خری در چه
ــواده ی  ــزی، کــه از خان ــی تبری ــه رضای ــم طیب ــا خان ــده ب ــه ی وال پیشــنهاد مرحوم
ــود، ازدواج نمــودم. پدرشــان آقــای مرحــوم حــاج تقــی رضایــی  اصیــل تبریــزی ب

ــد.« ــی بودن ــان فردوس ــر خیاب ــزی از کســبه ی معتب تبری
حــاج خانــم رضایــی، همســر حــاج آقــا ســالک نجــات، چنــد ســالی می شــود 
ــی  ــن زندگ ــه ای از ای ــی لحظ ــا حت ــاج  آق ــا ح ــد ام ــدا رفته ان ــت خ ــه رحم ــه ب ک
ــاد همســر در ذهنــش چــون شــعله ای  ــاد نبــرده اســت و هنــوز ی مشــترک را از ی
ســوزان و درخشــان زنــده اســت: »زنده یــاد همســرم در ســال 1324 در خانــواده ای 
مذهبــی و خوش نــام، در محلــه ی قدیمــی عــارف )ســید حمــزه(، چشــم بــه جهــان 
گشــوده و ســومین فرزنــد خانــواده بــود. بــه نقــل از خواهــر بزرگ ترشــان از هفــت 

ســالگی عالقمنــد و مقیــد بــه انجــام فرائــض دینــی و یادگیــری قــرآن بــود.«
همســر نقشــی بســیار پررنــگ در موفقیــت کارآفرینــان بــزرگ دارد. از آنجایــی 
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ــرای  ــواده برنامه ریــزی دقیــق و دیــد بلندمــدت را بــه وظیفــه ای ب کــه کانــون خان
ــون کاری حیاتــی و دشــوار  ــرد تبدیــل می کنــد حفــظ و مدیریــت ایــن کان هــر ف
ــور اقتصــادی هــم  ــت و جــدای از آن در ام ــی برعهــده گرف ــه همســر عل اســت ک
مشــاوری ارزشــمند بــرای او حســاب می شــد. حــاج آقــا بــا به خاطــرآوردن 
ــود  ــم در خ ــان را ه ــه اطرافی ــکوتی ک ــد؛ س ــکوت می کن ــی س ــرش اندک همس
غــرق می کنــد. ســپس گلــوی خــود را صــاف کــرده و دربــاره ی همســرش چنیــن 
ــر  ــه عالوه ب ــی، ک ــوب زندگ ــار خ ــره ی آن ی ــاد و خاط ــت ی ــد: »گرامی داش می گوی
ــاوری  ــدان و مش ــت فرزن ــته در تربی ــی شایس ــه داری مرب ــنگین خان ــئولیت س مس
ــی از لطــف  ــود، خال ــر و نیکــوکاری ب ــور خی ــدم در ام ــن و پیش ق ــرای م همــراه ب
نیســت و حیــف کــه دســت تقدیــر و مشــّیت الهــی بــر جدایــی زودهنــگام او و ســفر 

ــرار گرفــت.« ــدی اش ق اب

در ابتدای جاده ی ایل گلی
ــد و داســتان فعالیــت اقتصــادی  ــاد همســرش لبخنــدی می زن ــه ی ــا ب حــاج آق
خــود در دهــه ی 40 شمســی را ادامــه می دهــد: »چــون شــیره ی حاصــل از 
ــود.« در  ــات ب ــد آبنب ــل تولی ــن راه ح ــد بهتری ــتفاده می ش ــد اس ــد بای ــد قن تولی
ایــن مرحلــه بــاز هــم مشــکالت و کمبــود امکانــات مســیر را بــرای علــی صعــب و 
ــا و  ــوه، ورود کامیون ه ــد انب ــکان تولی ــود و ام ــرد: »کارگاه کوچــک ب ــوار می ک دش
ــا  ــه ب ــا، ک ــوخت تیان ه ــل از س ــر آن دود حاص ــت. عالوه ب ــود نداش ــری وج بارگی
نفــت ســیاه روشــن می شــد، موجــب آلودگــی هــوای شــهر می شــد و همســایگان 

ــد.« را آزار مــی داد. حتــی شــکایت هــم کردن
ــه  ــد باشــد ک ــی جدی ــر کارگاه ــه فک ــی ب ــه عل ــث شــدند ک ــن مســائل باع ای
ــدای از آن  ــد و ج ــته باش ــهروندان آزاری نداش ــهر و ش ــرای ش ــت در آن ب فعالی
ــورد.  ــدی اش بخ ــت تولی ــه درد فعالی ــه ب ــد ک ــرار ده ــار او ق ــاحتی را در اختی مس
جایــی را کــه در نظــر گرفــت هــم آن  موقــع منطقــه ای پرطرفــدار بــود هــم امــروزه 
ــروزه،  ــز اســت؛ جــاده ی شــاه گلی. ام ــن کانون هــای توریســم تبری یکــی از گرم تری
ــه  ــادی را ب ــراد زی ــهورش اف ــی مش ــه ی مصنوع ــر دریاچ ــی، به خاط ــام ائل گل ــا ن ب
خــود جلــب می کنــد و هر شــب پیــر و جــوان تبریــزی بــا قــدم زدن در اطــراف آن 
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ــد.  ــره می زنن ــا گ ــن شــهر زیب ــد ای ــه بند بن ــد و دل را ب ــر خــود را آرام می کنن فک
ــا  ــال داد و، ب ــی انتق ــاده ی ائل گل ــه اول ج ــن کارگاه را ب ــه همی ــد ک ــور ش این ط
گســترده ترکردن خــط تولیــد و نیــروی کار، آن را بــه یــک کارخانــه تبدیــل کــرد.

ــازاری نبــود کــه  ــع قنــد و شــکر هنــوز هــم ادامــه داشــت و ب مســئله ی توزی
ــد  ــث ش ــئله باع ــن مس ــد. همی ــار بکش ــد، از آن کن ــی بتوان ــد، و حت ــی بخواه عل
ــرقی  ــان ش ــکر آذربایج ــد و ش ــع قن ــرای توزی ــال کارگاه، ب ــا انتق ــان ب ــه، هم زم ک
ــد و  ــش قن ــرکت پخ ــاری از ش ــور انحص ــکر را به ط ــد و ش ــش قن ــی پخ نمایندگ
شــکر ایــران بگیــرد. در ایــن مرحلــه علــی وظیفــه ی توزیــع قنــد و شــکر کل اســتان 
را بــر عهــده گرفــت. کار احــداث و فعالیــت کارخانــه رفته رفتــه بــه اتمــام رســید و 
ایــن کارخانــه، کــه در ابتــدای جــاده ی ائل گلــی قــرار داشــت، در ســال 1346 و بــا 
حــدود 25 نفــر کارگــر و بــا تولیــد آبنبــات، شــکرپنیر و فعالیــت قندریــزی به طــور 

ــرداری رســید. ــه بهره ب ــه کار کــرد و ب ســنتی شــروع ب
علــی پیش تــر بــا اســتفاده از ســانترفیوژها متوجــه ایــن مســئله شــده بــود کــه 
اســتفاده از فنــاوری روز قطعــاً امــری ضــروری بــرای توســعه ی فعالیــت اقتصــادی 
اســت و بــه صــرف بســتن قراردادهــای اقتصــادی و تجــاری مناســب نمی تــوان کار 
ــان  ــی هم زم ــه ی ائل گل ــداث کارخان ــترش داد. اح ــد گس ــه می خواه ــور ک را آن ط
ــرای  ــم ب ــی ه ــران و عل ــت در ای ــریع صنع ــعه ی س ــال های توس ــا س ــود ب ــده ب ش
ــا  ــه ب ــرای اینک ــه کار شــد. ب ــد دســت ب ــن مســیر پیشــرفت جــا نمان ــه از ای اینک
ــرای  ــرد و ب ــدازی ک ــی را راه ان ــن و تاف ــد بن ب ــوط تولی ــود خط ــم گام ش ــان ه زم
ــد  ــدا قص ــرد: »ابت ــتفاده ک ــک اس ــدرن اتوماتی ــتگاه های م ــن کار از دس ــام ای انج
ــه  ــبختانه ب ــی خوش ــم ول ــده و وارد کن ــارج خری ــتگاه ها را از خ ــن دس ــتم ای داش
یــک شــرکت در تهــران برخــوردم کــه توانایــی تولیــد نداشــت امــا ایــن دســتگاه ها 
را خریــده بــود و قصــد فــروش آن هــا را داشــت. مــن همــه را خریــدم و بــه تبریــز 
ــن،  ــی، بن ب ــر تاف ــی نظی ــود و محصوالت ــه دســتگاه ب ــردم. تعدادشــان ن ــل ک منتق
کارامــل و آبنبــات چوبــی را می شــد بــا آن هــا تولیــد کــرد. دیگــر نیــازی بــه خریــد 

از خــارج نبــود.«
ــه بعــد زندگــی علــی مســیر جدیــدی را در پیــش می گیــرد. البتــه  از اینجــا ب
ایــن مســئله تنهــا بــه او محــدود نبــود بلکــه کل کشــور در مســیری قــرار می گرفــت 
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ــان  ــم جری ــت و آن ه ــود داش ــش وج ــه ی پی ــن دو ده ــا همی ــش ت ــه کم وبی ک
ــای  ــاد کارخانه ه ــود از ایج ــار ب ــی سرش ــه ی 40 شمس ــت. ده ــازی اس صنعتی س
بــزرگ و جابه جایــی بســیار گســترده ی نیــروی کار از روســتاها و شــهرهای 
کوچــک بــه شــهرهای بــزرگ و حرکــت از کشــاورزی ســنتی بــه تولیــد صنعتــی. 
قطعــاً کمتــر کســی در آن زمــان فکــر می کــرد کــه ایــن مســئله بــا چنیــن شــدتی 
ــه  ــود متوج ــره ی خ ــی روزم ــا زندگ ــراد ب ــده ی اف ــا عم ــرود ام ــش ب ــور پی در کش
بودنــد کــه جهــت و الگــوی اقتصــادی کشــور در حــال تغییــر اســت. گرچــه نفــت 
در مدیریــت کالن اقتصــاد کشــور، ماننــد همیــن امــروز، حــرف اول را مــی زد امــا 
ــم در  ــع عظی ــکل گیری صنای ــال های ش ــی س ــه ی 40 و 50 شمس ــال های ده س
ایــران بودنــد. در ایــن میــان هــم مشــارکت ســرمایه گذاران و متخصصــان خارجــی 
و هــم فعالیــت کارآفرینــان ماهــر و توانــای ایرانــی کــه عشــق بــه میهــن داشــتند 

تأثیرگــذار بــود.
ــل  ــد مســئله مقاب ــا چن ــرد. در اینج ــل ک ــی منتق ــه ائل گل ــه را ب ــی کارخان عل
روی او قــرار داشــت. اولیــن مســئله ایــن بــود کــه نیــروی کار الزم بــرای کارکــردن 
ــن روش  ــه ای ــد ب ــرا تولی ــود، زی ــار او نب ــدرن در اختی ــتگاه های م ــن دس ــا ای ب
ســابقه ی زیــادی نداشــت، و مســئله ی بعــدی هــم ایــن بــود کــه حــاال بــا افزایــش 
تولیــدی کــه می توانســت داشــته باشــد نیازمنــد بــازار و روش فروشــی گســترده تر 
ــان  ــم. چــون در آن زم ــدازی کردی ــود: »دســتگاه ها را نصــب و راه ان ــر ب و توانمندت
ــروی  ــتیم و نی ــادی داش ــکالت زی ــود مش ــی نب ــورت صنعت ــات به ص ــد آبنب تولی
ــر  ــه مشــکل ب ــا ب ــم ت ــوزش می دادی ــه پرســنل خــود آم ــم ب ــود. کم ک ــری نب ماه
نخوریــم. الزم بــه ذکــر اســت در ســال 1346 کــه از خیابــان کهنــه بــه اول جــاده ی 
ائل گلــی منتقــل می شــدیم فعالیت مــان در آنجــا کــم شــده بــود و، چــون خیابــان 
ــرای  ــرای عرضــه ی محصــوالت تولیــدی چنــدان محــل مناســبی نبــود، ب کهنــه ب
ــه خریــد مغــازه ای کردیــم  ــان فردوســی اقــدام ب جلــب مشــتری به ناچــار در خیاب
ــکر و  ــان و ش ــد فریم ــی قن ــا نمایندگ ــیم. در همان ج ــان را بفروش ــا محصوالت م ت
ــم.  ــع کردی ــروع و توزی ــک را ش ــد اتوماتی ــنتی و تولی ــای س ــوالت آبنبات ه محص
فعالیــت بــا موفقیــت ادامــه داشــت. در آن زمــان، عالوه برخــط تولیــد اتوماتیــک و 
تولیــد آبنبــات ســنتی و فــروش محصــوالت در فروشــگاه بــازار، قنــد و شــکر اســتان 
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ــد و  ــروش قن ــه در ف ــم ک ــر بودی ــه نف ــز کاًل س ــم. در تبری ــع می کردی ــز توزی را نی
ــا از  ــد کــه همــکاران م شــکر فعالیــت داشــتیم. در تهــران هــم شــرکت هایی بودن
ــگ  ــت تنگاتن ــم رقاب ــران ه ــد. در ته ــع می کردن ــه و توزی ــی گرفت ــا نمایندگ آن ه
بــود. بــرای هماهنگــی پخــش قنــد و شــکر ایــران را ادغــام کردنــد. بــه مــا نیــز در 

تبریــز پیشــنهاد شــد تــا مــا هــم ادغــام شــویم.«
بــر همیــن اســاس در خیابــان شــهناز ســابق، کــه امــروز شــریعتی نــام گرفتــه 
ــای حــاج علــی رجبــی  ــی ناعمــی و آق ــای حــاج محمدعل ــا مشــارکت آق اســت، ب
دفتــری راه انــدازی کردنــد تــا از طریــق آن بتواننــد ســهمیه ی قنــد و شــکر را بــه 
شــکل شــراکتی در کل اســتان آذربایجــان شــرقی توزیــع کننــد. البتــه ایــن فعالیــت 
عمــر خیلــی زیــادی نداشــت زیــرا در آن ســال ها تهــران بــا شــدت بســیار بیشــتری 
تمرکــز اقتصــادی کشــور را جلــب خــود کــرده  بــود و فعــاالن اقتصــادی حاضــر در 
ایــن شــهر بــا نفــوذ خــود کاری کردنــد کــه بعــد از مــدت کوتاهــی فعالیــت در ایــن 
دفتــر متوقــف شــود. چــون از تهــران تصمیــم گرفتــه بودنــد بــا دایرکــردن دفتــر در 
تبریــز خودشــان توزیــع را بــه دســت گیرنــد. این طــور شــد کــه نمایندگــی علــی و 

شــرکایش لغــو شــد و آن هــا هــم دفتــر را تعطیــل کردنــد.
ــت  ــتان وق ــکر اس ــد و ش ــع قن ــای توزی ــی از کاره ــت عل ــدن دس ــا خالی ش ب
ــن  ــه و فروشــگاهش بیشــتر شــد: »م ــدی و تجــاری کارخان ــرای فعالیــت تولی او ب
ــن  ــردم و ای ــز ک ــل متمرک ــی و کارام ــات، تاف ــد آبنب ــرای تولی ــود را ب ــت خ فعالی
ــه پیشــنهاد  ــم. در ایــن ســال ب ــا ســال 1351 ادامــه دادی فعالیــت خانوادگــی را ت
برادرانــم تصمیــم گرفتیــم از یکدیگــر جــدا شــویم. برادرانــم بیشــتر عالقمنــد بــه 
فعالیــت در مغــازه ی خیابــان فردوســی بودنــد و از ایــن رو کارخانــه بــه بنــده واگــذار 
شــد. تقســیم ســهام و امــوال بــا سرپرســتی مرحــوم ابــوی ام و نظــارت آقــای حــاج 
ــم را  ــی فعالیت ــه تنهای ــن ب ــژاد انجــام شــد و از هــم جــدا شــدیم. م حســن علی ن

ــه دادم.« ادام

پسرعمه ی فرهیخته و خواب آشفته ی نفت
ــب و  ــژوه، ادی ــاً همــه شــنیده اند. تاریخ پ ــی موحــد را قطع ــر محمدعل ــام دکت ن
ــی و تاریخــی  ــی، ادب ــرای چندیــن و چنــد کار عرفان حقــوق دان برجســته ای کــه ب
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ــد  ــر موح ــت. دکت ــده اس ــناخته ش ــیار ش ــت بس ــفته ی نف ــواب آش ــه خ از جمل
پســرعمه ی حــاج آقــا ســالک نجــات اســت و در دفتــر کار حــاج آقــا تصویــری از 
ایــن دو نفــر کنــار هــم نصــب شــده اســت. زمانــی کــه از حــاج آقــا دربــاره ی دکتــر 
ســؤالی بپرســید متوجــه می شــوید کــه او تــا چــه حــد بــه دکتــر می بالــد و خــود 
بــا خنــده می گویــد: »خیلــی از دوســتان مــن راه علــم را در پیــش گرفتنــد و مــن 
ــا یکــی از دوســتان دوران کودکــی ام، کــه امــروز پزشــک  ــازار. اتفاقــاً اخیــراً ب راه ب
متخصــص بســیار برجســته ای اســت، در یــک دورهمــی جمــع شــده بودیــم و او بــه 
ــازار عالقــه داشــتی. خاطــره ای را هــم بــه مــن  مــن گفــت کــه تــو همیشــه بــه ب
یــادآوری کــرد کــه در دوران کودکــی، زمانــی کــه در مدرســه ی ابتدایــی هــم کالس 
ــه  ــا هــم ترکیــب می کــردم و کل ایــن بســته را ب ــم، مــن جوهــر و لیقــه را ب بودی

می فروختــم.« هم کالســی هایم 
ــی  ــره ی تلخ ــرد و خاط ــه می گی ــوش فاصل ــره ی خ ــن خاط ــا از ای ــاج آق ح
ــمند  ــده ی دانش ــم، وال ــه خان ــه عم ــام مرحوم ــان ای ــی آورد: »در هم ــاد م ــه ی را ب
ــرای  ــه وصیتــش ب ــا ب جنــاب آقــای دکتــر موحــد، درگذشــت. پیکــر ایشــان را بن
ــردم و از  ــدیدی ک ــادف ش ــن تص ــت م ــم. در راه برگش ــم بردی ــه ق ــپاری ب خاکس
ناحیــه ی کمــر به شــدت آســیب دیــدم؛ تــا حــدی کــه قــادر بــه حرکــت نبــودم.« 
ــر از  ــی باالت ــروز اندک ــه ام ــم، ک ــام ج ــه ن ــتانی ب ــی بیمارس ــان به تازگ در آن زم
میــدان شــهدای هفــت تیــر قــرار دارد، بــه زحمــت دکتــر حســن هاشــمیان و دکتــر 
ابراهیــم ســمیعی راه انــدازی شــده بــود کــه یکــی از بیمارســتان های بســیار بــه روز 
ــران  ــه بیمارســتان جــم ته ــس ب ــا آمبوالن ــد: »ب ــه شــمار می آم ــران ب ــز ای و مجه
منتقــل شــدم و در آنجــا بســتری و توســط پروفســور ســمیعی عمــل جراحــی شــدم. 
پــس از 45 روز بســتری در بیمارســتان و یــک مــاه اســتراحت در منــزل تهــران بــه 

تبریــز برگشــتم و مجــدداً فعالیــت خــود را آغــاز کــردم.«
ــود  ــی ب ــی از اولویت های ــدارس یک ــگان در م ــه ی رای ــرح تغذی ــان ط در آن زم
کــه دولــت دنبــال می کــرد؛ زیــرا آمــوزش همگانــی مناســب می توانســت تأثیــری 
مثبــت در رونــد توســعه ی کشــور داشــته باشــد. علــی هــم در ســال 1353 شــرکتی 
ــدارس  ــگان م ــه ی رای ــرح تغذی ــکویت در ط ــد بیس ــا تولی ــرد و ب ــیس ک را تأس
ــاده ی  ــر 6 ج ــدی در کیلومت ــک جدی ــت مل ــن فعالی ــدای از ای ــرد. ج مشــارکت ک
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ــه  ــه ای اســت ک ــی کارخان ــد محــل اصل ــک جدی ــن مل ــرد. ای ــداری ک ــران خری ته
امــروز آناتــا در آن اســتقرار دارد و نــام بــزرگ »گــروه صنعتــی نجاتــی« بــر ســردر 

ــود.  ــده می ش آن دی
ــد  ــروزی ش ــم ام ــه ی عظی ــن کارخان ــه ای ــل ب ــن تبدی ــور آن زمی ــه چط اینک
ــاج  ــی ح ــت اراده و سخت کوش ــردن در دل آن عظم ــه حرکت ک ــتانی دارد ک داس
آقــا را نشــان می دهــد. ایــن ملــک، بــا وســعت 84 هــزار متــر مربــع، یــک تپــه ی 
ــود. در  خیلــی بــزرگ در داخــل خــود داشــت کــه 30 متــر ارتفــاع آن از زمیــن ب
همــان زمــان تقریبــاً تمــام اطرافیــان علــی بــه او می گفتنــد کــه احــداث کارخانــه 
ــی ممکــن نیســت.  ــول و حت ــی معق ــچ وجــه عمل ــه هی ــن ناهمــوار ب ــن زمی در ای
ــا  ــود ی ــان خ ــا از زب ــرد ی ــعی می ک ــد و س ــی می آم ــزد عل ــی کســی ن ــر از گاه ه
بــه نمایندگــی از شــخص دیگــری او را از ایجــاد کارخانــه در ایــن زمیــن منصــرف 
کنــد امــا علــی کــه دل در گــروی کارش داشــت بــه آن هــا می گفــت: »ایــن عشــق 
ــم  ــور ه همین ط ــد.« ــره می کن ــوه چی ــه ک ــاد را ب ــه فره ــان عشــقی اســت ک هم
»بــا تــالش فــراوان آن تپــه  شــد و فرهــاد قصــه ی مــا بــه عشــق شــیرینش رســید:
را خاک بــرداری کــردم و کلنــگ احــداث کارخانــه را زدم. ایــن کار بیــش از هشــت 
مــاه طــول کشــید. بــرای تهیــه ی آب و بــرق مــورد نیــاز اقــدام بــه خریــد انشــعاب 
و حفــر چــاه کردیــم. بــرای اســتحصال آب ناچــار بودیــم کــه آب برگرفتــه از چــاه 
را تصفیــه و آب شــهری را بــا تانکــر بــه کارخانــه حمــل کــرده و ســپس اســتفاده 

کنیــم.«

افتتاح از سالن بیسکویت
ــا عظمتــی کــه امــروز دارد یک پارچــه و یک ضــرب احــداث  ــا ب ــه ی آنات کارخان
ــد دهــه توســعه ی تدریجــی اســت. اولیــن ســالن  نشــده اســت بلکــه حاصــل چن
ــی  ــوز محصول ــود. در آن ســال ها بیســکویت هن ــه ســالن بیســکویت ب ــن کارخان ای
نــو در ایــران بــه حســاب می آمــد زیــرا نحــوه ی تولیــد آن بیشــتر نیازمنــد مقیــاس 
و ابــزارآالت صنعتــی بــود و ماننــد کلوچــه قابلیــت تولیــد ســنتی و خانگــی فراوانــی 
نداشــت. همیــن مســئله باعــث می شــد کــه بــازار بیســکویت بــازاری بســیار خــوب 
ــد  ــال کن ــکویت ارس ــور بیس ــه کل کش ــد ب ــه بتوان ــی ک ــه ی بزرگ ــد و کارخان باش

خسرو آن است که در صحبت او شیرینی ست
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حتــی بــه تعــداد انگشــتان یــک دســت هــم نبــود. حــاج آقــا بــرای توســعه ی کار 
ــران  ــل ای ــه داخ ــار ب ــا این ب ــت ام ــد رف ــای جدی ــراغ فناوری ه ــم س ــاز ه ــود ب خ
بســنده نکــرد و بــا مســافرت بــه کشــورهای پیشــرفته ی جهــان از خطــوط تولیــد 
ــس از  ــت: »پ ــش گرف ــود را در پی ــیر خ ــرد و مس ــب ک ــی کس ــا اطالعات روز دنی
آماده شــدن ســالن و انشــعاب آب و بــرق بــه کشــور انگلســتان رفتــم و بــا کمپانــی 
بِیکــر پرکینــز قــرارداد بســتم و خــط تولیــد بیســکویت را خریــداری کــردم. ایــن 
کمپانــی مشــهورترین ســازنده ی خطــوط بیســکویت آن زمــان در جهــان محســوب 
می شــد. تحویــل خــط تولیــد نــه مــاه طــول کشــید. از شــروع آماده ســازی ســالن 
ــد  ــروع تولی ــدازی و ش ــد از راه ان ــد. بع ــرف ش ــان ص ــال زم ــرداری دو س ــا بهره ب ت
خــط بیســکویت، بــرای مناســبت های مختلــف، بــا اســتانداری ها و ادارات آمــوزش 
ــه ی  ــرح تغذی ــهر ط ــه ش ــرای ن ــی ب ــتیم. حت ــرارداد می بس ــهرها ق ــرورش ش و پ

رایــگان بیســکویت را بــه اجــرا در آوردیــم.«
ــه وجــود  ــان باتجرب نکتــه ی اشــتراک بســیار مهمــی کــه بیــن تمــام کارآفرین
ــدی و  ــت تولی ــه در فعالی ــرادی ک ــته اف ــق را از آن دس ــراد موف ــاً اف دارد، و اساس
ــی اســت  ــد، هدف ــام می شــوند جــدا می کن ــا گمن ــد و ی ــازاری شکســت می خورن ب
ــه  ــختی ب ــه به س ــت ک ــا اس ــزی گران به ــدت چی ــگاه بلندم ــد. ن ــر دارن ــه در س ک
ــرای  ــه ب ــکلی ک ــوع مش ــر ن ــی رود. ه ــت م ــادگی از دس ــد و به س ــت می آی دس
ــور  ــک کش ــازار ی ــی در ب ــدم تعادل ــر ع ــی اگ ــا حت ــد، ی ــش بیای ــخص پی ــک ش ی
ایجــاد شــود، ممکــن اســت نــگاه بلندمــدت او را از بیــن بــرده و بــه سمت وســوی 
ســودهای کوتاه مــدت و ناگهانــی ســوق دهــد. حــاج آقــا امــا اصــاًل بــه عشــق تولیــد 
ــه  ــت او را ب ــدون کیفی ــد ب ــه تولی ــت ک ــود و می دانس ــده ب ــه ش ــن حیط وارد ای
ــود کــه  هیچ جایــی نخواهــد رســاند: »از اول شــروع فعالیــت تصمیــم بنــده ایــن ب
در تولیــد محصــوالت دقــت شــود تــا کاالی درجــه ی یــک و باکیفیــت بــه دســت 
ــازار ســهمی  ــا در ب ــم کــه محصــوالت م ــده را در نظــر می گرفت ــردم برســد. آین م
داشــته باشــند زیــرا احســاس مــن بــر ایــن بــود کــه محصــوالت مرغــوب بــرای خود 
ــرای آینــده ی صنعــت، یــک ســرمایه ی  اســم و جایگاهــی پیــدا می کنــد و ایــن، ب

پایــدار اســت.«
فعالیــت ایــن کارخانــه، کــه در اواســط دهــه ی 50 شمســی آغــاز شــد، تــا حــد 
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بســیار زیــادی بــه تغذیــه ی رایــگان مــدارس گــره خــورده بــود و بخــش عمــده ای 
ــه ی  ــن مســیر مصــرف می شــدند. مــدت دو ســال طــرح تغذی از محصــوالت در ای
ــا  ــال 1357 و ب ــیدند و در س ــالب از راه رس ــال های انق ــت. س ــه داش ــگان ادام رای
ــا ایــن حــال کشــور هنــوز هــم  شــروع انقــالب اســالمی ایــن طــرح قطــع شــد. ب
ــود  ــوت خ ــا ق ــه ب ــت کارخان ــود و فعالی ــوالت ب ــن محص ــرای ای ــبی ب ــازار مناس ب
ــود  ــده ب ــاد ش ــالب ایج ــل انق ــه به دلی ــی ک ــی اختالل ــرد. حت ــدا می ک ــه پی ادام
ــا  ــد. ب ــه در کن ــدان ب ــی را از می ــا نجات ــاج آق ــون ح ــی چ ــت کارآفرین نمی توانس
ــی. در  ــاد؛ جنــگ تحمیل ــن حــال در ســال 1359 اتفــاق دیگــری در کشــور افت ای
ایــن ســال و بــا شــروع جنــگ تحمیلــی عــراق علیــه ایــران افــت شــدیدی در ایــن 
ــا شــروع جنــگ  »در آن زمــان 185 نفــر کارگــر داشــتیم. ب فعالیــت ایجــاد شــد:
ــا کمیاب بــودن مــواد اولیــه و  توســعه هــم متوقــف شــد. در طــول زمــان جنــگ ب
ــدی  ــه و جیره بن ــه تهی ــی ب ــا احتیاج ــدارک نیازمندی ه ــه ت ــن ب ــرورت پرداخت ض
بیســکویت نبــود. لــذا بــه انــدازه ای کــه فقــط کارگرهــا بتواننــد کار کننــد و کارخانه 

بســته نشــود فعالیــت داشــتیم.«
همــه می داننــد کــه چــه در دوران انقــالب و چــه در زمــان جنــگ بســیاری از 
افــرادی کــه از تولیــد دل ســرد شــده بودنــد دارایــی خــود را بــا هــر بهایــی فروختند 
و از کشــور خــارج شــدند. حــاج آقــا امــا دنیــا را جــور دیگــری می دیــد. دنیــا بــرای 
ــن فکــر از  ــی لحظــه ای ای ــز حت ــران. هرگ ــز و وطنــش ای ــه اش؛ تبری ــی خان او یعن
ذهنــش عبــور نکــرد کــه می توانــد همیــن زمین هــا و خــط تولیــد گران بهــا را بــه 
پــول نقــد تبدیــل کنــد و بــا خــروج از ایــران در جایــی دیگــر فعالیــت اقتصــادی را 
در پیــش گیــرد. تعطیل نکــردن کارخانــه هــم بــه همیــن دلیــل بــود. وقتــی کســی 
ــواده  ــد کارگرهــا را هــم چــون اعضــای خان ــه بدان ــه را خان کار را زندگــی و کارخان
می دانــد کــه بــرای بــردن لقمه نــان آبرومنــدی ســر ســفره ی خانــواده ی خــود بــه 

ــه امیــد بســته اند. ایــن کارخان
ســال های دهــه ی 60 بــا دشــواری های فراوانــی می گذشــت. تقریبــاً اگــر 
ــه  ــم متوج ــه کنی ــا را مطالع ــاج آق ــل ح ــان هم نس ــه ی کارآفرین ــت هم سرگذش
ــعه ی  ــاز و توس ــد: آغ ــروی می کنن ــابه پی ــی مش ــش از الگوی ــه کم وبی ــویم ک می ش
انقــالب،  اولیــه ی  انقــالب، تغییــر روش در ســال های  از  اولیــه ی کار پیــش 
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ــس  ــگ و بازســازی در ســال های پ ــت در ســال های جن مختل شــدن شــدید فعالی
ــکالت  ــور در مش ــه ی 60 کل کش ــی. در ده ــه ی 70 شمس ــاز ده ــگ و آغ از جن
اقتصــادی مختلفــی قــرار داشــت؛ از دسترســی بــه مــواد گرفتــه تــا مســئله ی تأمین 
ارز. خیلــی از افــراد در همیــن ســال ها از قطــار رو بــه توقــف تولیــد پیــاده شــدند: 
»مــواد اولیــه یعنــی روغــن، شــکر و آرد خیلــی محــدود بــود و ســهمیه ی یــک مــاه 
را در یــک هفتــه اســتفاده می کردیــم و بقیــه ی ســه هفتــه را نیمه تعطیــل بودیــم. 
ــا  ــم؛ ت ــر کنی ــا را کمت ــداد کارگر ه ــاه تع ــر م ــم ه ــد کم ک ــث ش ــئله باع ــن مس ای
حــدی کــه بــه 54  نفــر رســیدیم. در طــول هشــت ســال جنــگ فعالیــت آنچنانــی 
نداشــتیم. محصــول تولیــدی یــک هفتــه را تحویــل دولــت می دادیــم تــا ســهمیه ی 
مــاه بعــد را دریافــت کنیــم. البتــه تحویــل محصــول بــه دولــت و دریافت ســهمیه ی 
مــواد اولیــه مشــکالت فراوانــی داشــت. در ایــن هشــت ســال نه تنهــا کارخانــه هیــچ 
ــت آن  ــه عل ــدیم ک ــرر می ش ــم متض ــداری ه ــاه مق ــر م ــه ه ــت بلک ــودی نداش س

ــود.« ــران ب ــری از اخــراج کارگ ــودن و جلوگی ــاً فعال نب صرف
یکــی از مســائلی کــه در آن زمــان بایــد توســط کارآفرینــان کشــور حــل می شــد 
تأمیــن مایحتــاج رزمنــدگان عزیــزی بــود کــه در جبهــه حضــور داشــتند. آناتــای 
حــاج آقــا نجاتــی هــم از ایــن قاعــده مســتثنی نبــود و در زمــان جنــگ برحســب 
وظیفــه هــر مــاه مقــدار زیــادی از محصــوالت را بــرای جبهه هــا و رزمنــدگان عزیــز 
ــا  ــت. ت ــورت می گرف ــم ص ــدی ه ــای نق ــار آن کمک ه ــرد و در کن ــال می ک ارس
آن زمــان هنــوز بخــش تولیــدی آبنبــات در کارخانــه ی قدیمــی جــاده ی ائل گلــی 
ــال ها  ــن س ــود. ای ــده ب ــل نش ــه منتق ــد کارخان ــل جدی ــه مح ــت و ب ــود داش وج
فرصــت مناســبی بــود تــا خــط تولیــد آبنبــات را از محــل قدیمــی در اول جــاده ی 
ائل گلــی بــه محــل جدیــد و فعلــی مجتمــع تولیــدی آناتــا در کیلومتــر 6 جــاده ی 

تهــران منتقــل کننــد و ایــن کار نهایتــاً در ســال 1366 انجــام گرفــت.

کیفیت و محبوبیت در سال های جنگ
ــاال در  ــه ح ــا ک ــاج آق ــر ح ــا، دو پس ــواد و محمدرض ــگ محمدج ــس از جن پ
دهــه ی ســوم زندگــی خــود بودنــد، بــه کارخانــه آمدنــد تــا در کارهــا کنــار پــدر 
باشــند. اوضــاع اقتصــادی و تولیــد هــم رفته رفتــه شــرایط بهتــری پیــدا کــرد: »در 
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ــه  ــه از جمل ــواد اولی ــی از م ــتیم برخ ــگ توانس ــان جن ــس از پای ــال 1368 و پ س
لفــاف، لیســیتین و اســانس و ســایر مــواد اولیــه را ســفارش دهیــم و وارد کنیــم و 
ــا ایــن کار تولیــد اندکــی رونــق یافــت. کارخانــه ی قندریــزی منتقــل نشــد و در  ب
همــان محــل قدیمــی مانــد، و بعــد از مدتــی در محــل دیگــری بــا مشــارکت آقــای 
ــدم  ــل ع ــال به دلی ــد س ــس از چن ــا پ ــه داد. ام ــود ادام ــت خ ــه فعالی ــورآوری، ب ن

ــار گذاشــتیم.« ــه را کن ــن حرف ســوددهی کاًل ای
ــود و ســال های دولــت ســازندگی از راه  ــان رســیده ب ــه پای حــاال کــه جنــگ ب
ــی گســترده، در زمینــه ی صنعــت  می رســید کشــور، جــدای از فعالیت هــای عمران
هــم بــه بازســازی تــوان خــود پرداخــت. بســیاری از تولیدی هــا کــه در زمــان جنــگ 
ــه  ــد و رفته رفت ــاز می یافتن ــوت خــود را ب ــد ق ــه بودن ــی پیــش رفت ــرز تعطیل ــا م ت
ــتغال زایی  ــتای اش ــود در راس ــت خ ــترده ترکردن فعالی ــا گس ــد ب ــعی می کردن س
کشــور نقش آفریــن باشــند. حــاج آقــا هــم یــک خــط تولیــد از انگلســتان خریــداری 
ــود از  ــگ، نتوانســته ب ــالب، و مخصوصــاً در دوران جن ــس از انق ــه پ ــود ک ــرده ب ک
ــازندگی  ــا دوران س ــراه ب ــگ و هم ــس از جن »پ ــد: ــرداری کن ــتی بهره ب آن به درس
ــد  ــط تولی ــعه ی خ ــیر توس ــدم در مس ــن ق ــت. اولی ــترش یاف ــت گس ــور فعالی کش
ــزدار را  ــی مغ ــد تاف ــط تولی ــال 1368 خ ــود. در س ــده ب ــاز ش ــی آغ ــات و تاف آبنب
ــرکت  ــان ش ــد را از هم ــن خــط تولی ــم. ای ــروع کردی ــران ش ــار در ای ــرای اولین ب ب
ــن خــط در ســال 1371  ــم. ای ــداری کردی ــز خری انگلســتانی مشــهور بیکــر پرکین
ــا اســتقبال فراوانــی مواجــه شــدند کــه  بــه بهره بــرداری رســید و محصــوالت آن ب
باعــث شــهرت بیــش از پیــش برنــد مــا شــد و در بــازار ســروصدای زیــادی ایجــاد 
ــا همــان شــکل و نمــاد تولیــد و  کــرد. لفــاف رنگارنــگ آن محصــول هنــوز هــم ب

ــی دارد.« ــازار خوب ــدگان اســت و ب ــه مصرف کنن ــورد توج م
ــا حضــور  خــط تولیــد محصــوالت یکــی پــس از دیگــری از راه می رســیدند. ب
ــرژی  ــا ان ــم ب ــدی ه ــای جدی ــه فعالیت ه ــا در کارخان ــدان حــاج آق ــر فرزن پررنگ ت
ــه های  ــری قفس ــس از دیگ ــی پ ــد یک ــه بع ــن ب ــد. از ای ــری می ش ــتری پیگی بیش
ــا پــر می شــد: »تصمیــم بعــدی  ــا محصــوالت رنگارنــگ آنات فروشــگاه های ایــران ب
ــان  ــترایت آلم ــرکت هبن اش ــد آن از ش ــط تولی ــود. خ ــر ب ــط ویف ــعه ی خ توس
خریــداری شــد. ایــن اولیــن خــط تولیــد ویفــر به صــورت اتوماتیــک در ایــران بــود. 
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ــت  ــام دوران خدم ــد از اتم ــواد، بع ــا و محمدج ــرانم محمدرض ــال 1371 پس در س
ــا پیوســتند.« ــه جمــع آنات ــه همــکاری فراخوانــده شــدند و ب ســربازی، ب

ایــن گســترش، خطــوط تولیــد و مســاحت و تجهیــزات کارخانــه را هــم 
ــاً  ــد تقریب ــا بزنی ــه ی آنات ــه کارخان ــروز ســری ب ــر ام ــی داد. اگ ــعه م به شــدت توس
ــته بندی  ــی بس ــه حت ــوید ک ــه رو می ش ــک روب ــی کوچ ــهرک صنعت ــک ش ــا ی ب
ــه  ــدام ب ــال 1369 اق ــود: »در س ــد می ش ــودش تولی ــم در دل خ ــش ه محصوالت
احــداث ســالن فــاج کردیــم کــه وســعت و زیربنــای آن حــدود 2500 متــر مربــع 
اســت و  بــه مجموعــه ی مرکــزی آزمایشــگاه ها و ســالن اجتماعــات مجهــز اســت. 
مجــدداً توســعه ی خــط تولیــد تافــی مغــزدار را در دســتور کار قــرار دادیــم. بــرای 
ــزدار  ــی مغ ــالن خــط تاف ــه س ــم و ب ــه( را خریدی ــور خــط APV )ولیم ــن منظ ای
ــان  اضافــه کردیــم. خــط تولیــد محصــول توپــوق، کــه در بیــن کــودکان و نوجوان
ــط  ــعه ی خ ــا توس ــان ب ــداری و هم زم ــال 1366 خری ــی دارد، در س ــگاه خوب جای

ــم.« ــر نصــب کردی ــر در ســالن ویف ویف
ــدی  ــوالت تولی ــم محص ــوع و حج ــترش تن ــد و گس ــط تولی ــرفت خ ــا پیش ب
ــال ها  ــن س ــا در ای ــاج آق ــد. ح ــل ش ــروش غاف ــئله ی ف ــازار و مس ــد از ب نمی ش
فــروش را هــم توســعه داد و از شهرســتان های مختلــف نمایندگــی پذیرفــت. 
وظیفــه ی ایــن نمایندگی هــا توزیــع و فــروش محصــوالت بــود. دهــه ی 60 گرچــه 
ــه ی  ــا پس نکشــیدن در زمین ــا پ ــود ام ــراه ب ــادی هم ــای زی ــا زیان ه ــا ب ــرای آنات ب
تولیــد محصــول باکیفیــت باعــث شــد جنــگ، بــا همــه ی فشــارهایی کــه داشــت، 
ســنگ محــک خوبــی بــرای بســیاری از کارآفرینــان ایــران باشــد. در ایــن دوره آن 
ــف از کیفیــت کاالهــای  ــه ی کمبودهــای مختل ــه بهان ــی کــه ب دســته از تولیدگران
خــود کــم نکردنــد بــرای همیشــه در ذهــن مــردم ایــران حــک شــدند. مــردم هنــوز، 
ــه ی  ــال های ده ــه در س ــد ک ــاد دارن ــه ی ــی ب ــه، به خوب ــد ده ــد از گذشــت چن بع
60 چــه کاالیــی را باکیفیــت خــوب خریــداری می کردنــد و حتــی آن کیفیــت تــا 
چنــد دهــه بعــد هــم نتوانســت رقیبــی بــرای خــود داشــته باشــد. بــه عبــارت بهتــر 
دهــه ی 70 بــه آن دســته از صنعت گرانــی تعلــق داشــت کــه در دهــه ی پیشــین آن 
کیفیــت محصــوالت خــود را حفــظ کردنــد. حــاج آقــا هــم به خوبــی می دانــد کــه 
قــدرت هــر صنعت گــر نهفتــه در اعتمــادی اســت کــه مصرف کننــدگان محصــوالت 
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بــه او دارنــد: »توجــه و اهمیــت دادن بــه کیفیــت در زمــان جنــگ موجــب حفــظ 
محبوبیــت و توجــه مصرف کننــدگان شــده بــود. همیــن اعتمــاد و اطمینــان 
مشــتری موجــب رشــد ســریع و توســعه ی آناتــا در ســال های بعــد از جنــگ شــد. 
هم زمــان بــا فــروش خــوب تعــداد کارگــران هــم اضافــه شــد. نیرو هــای متخصــص 
اســتخدام شــدند. خطــوط بیشــتری بــه تولیــد اضافــه شــد. تحولــی در طراحــی و 
ــه  ــد ک ــدرن باش ــازار و م ــت ب ــا خواس ــب ب ــا متناس ــم ت ــاد کردی ــته بندی ایج بس
ــزدار،  ــی مغ ــدازی خــط تاف ــد و راه ان ــا خری ــان ب ــی هــم داشــت. هم زم ــازده خوب ب
کــه موجــب شــد اولیــن تولیدکننــده ی ایــن محصــول در ایــران شــویم، در ســالن 
فــاج فعالیــت را شــروع کردیــم و توانســتیم در ســالن شــکالت نیــز خطــوط تولیــد 
تافــی و آبنبــات را توســعه دهیــم. بســیاری از ایــن محصــوالت بــرای مــردم ایــران 
تازگــی داشــت و همیــن مســئله باعــث شــد بــا اســتقبال فراوانــی روبــه رو شــویم. 
ــواد  ــزرگ م ــای ب ــه ســاخت انباره ــدام ب ــای توســعه اق ــان اجــرای طرح ه در جری
اولیــه و محصــول کردیــم؛ آن هــم مطابــق بــا اســتانداردهای روز و کامــاًل مکانیــزه.«

حــاال، کــه بــاز هــم بــا توســعه ی تولیــد گام هایــی بلنــد در ایــن زمینــه برداشــته 
شــده بــود، حــاج  آقــا شــاهد اشــتیاق فراوانــی از ســوی بــازار بــود. مســئله ی بعــدی 
ــی  ــد. ارادت ــش بودن ــعب پخ ــد ش ــعه می ش ــت خوش توس ــد دس ــم بای ــاز ه ــه ب ک
ــه ائمــه ی اطهــار )ع( داشــتند باعــث  ــواده ی ســالک  نجــات ب کــه حــاج  آقــا و خان
شــد کــه اولیــن شــعبه ی جدیــد خــود را در شــهر مشــهد مقــدس راه انــدازی کننــد. 
بــه نظــر حــاج  آقــا هم جــواری بــا بــارگاه حضــرت ثامــن الحجــج )ع( برکتــی بــود 
ــا را  ــن کامیون ه ــعبه اولی ــاد ش ــا ایج ــان ب ــاز داشــت: »هم زم ــه آن نی ــا ب ــه آنات ک
هــم خریــداری کردیــم و متعاقــب آن عالقمنــد بودیــم شــعب دیگــری را ازجملــه 
ــا  ــی ب ــود ول ــن فکــر ســال های قبــل از انقــالب ب ــر کنیــم. البتــه ای در تهــران دای
شــروع انقــالب و جنــگ و گرفتاری هــای خــاص آن در ایــن برنامه هــا تأخیــر پیــش 
آمــد. در آن زمــان بــرای خریــد ملــک شــعبه ی مشــهد در خیابــان بیهقــی اقــدام 

کردیــم.«
فرزنــدان حــاج آقــا طــی ایــن تقریبــاً ســه دهــه کارهــای زیــادی بــرای توســعه 
ــات و  ــت عملی ــا مدیری ــاج آق ــر کالن ح ــر نظ ــروزه زی ــد. ام ــا کرده ان ــد آنات و رش
ــا محمدجــواد؛ کــه  ــی ب ــا محمدرضــا اســت و مدیریــت فــروش و بازرگان توســعه ب

خسرو آن است که در صحبت او شیرینی ست
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ــن  ــده اند. ای ــا ش ــرواز آنات ــب پ ــا موج ــاج آق ــار ح ــال در کن ــد دو ب ــر دو مانن ه
توســعه مراحــل گوناگونــی را پشــت ســر گذاشــته اســت: »بــا همــت محمدرضــا در 
ساخت وســاز و تــالش محمدجــواد در راه انــدازی و مدیریــت فــروش اینــک در هــر 
اســتان شــعبه ای مجهــز داریــم کــه دارای انبارهــای اســتاندارد، ســاختمان دفتــری 
مجــزا، محوطــه، ســکوهای بارگیــری و تخلیــه، رفاهــی و چیزهایــی از ایــن قبیــل 
ــول را  ــاندن محص ــی و رس ــع مویرگ ــده کار توزی ــث ش ــئله باع ــن مس ــتند. ای هس
ــود  ــام ش ــا انج ــه ی آنات ــود مجموع ــط خ ــنده توس ــرای فروش ــتقیم ب ــور مس به ط
ــه کار  ــغول ب ــتان ها مش ــعب اس ــنل در ش ــر پرس ــش از 1500 نف ــاً بی و مجموع
هســتند. ایــن شــعب مجهــز بــه خودروهــای یخچــال دار هســتند تــا محصــول ســالم 

ــد.« ــتری برس ــت مش ــه دس ــن ب ــان ممک ــریع ترین زم و در س
ــه،  ــد مجموع ــالن تولی ــن س ــعه ی بزرگ تری ــرح توس ــال 1376 ط ــدود س ح
یعنــی ســالن مارشــمالو، پــس از بررســی های فنــی آغــاز شــد. ایــن ســالن ظرفیــت 
چندیــن خــط تولیــد را دارد. پــس از ســاخت و آماده ســازی در دو طبقــه ی 
ــد  ــد و نصــب خطــوط تولیــد کیــک، بالشــتی، چمــک و خطــوط جدی مجــزا خری
ــا  ــن کار ب ــده، ای ــل مشــکالت عدی ــد، به دلی ــه نمان بیســکویت انجــام شــد: »ناگفت
کنــدی و تأخیــر صــورت می گرفــت کــه از نظــر اقتصــادی ضــرر و زیــان محســوب 
می شــد. امــا بــه هــر حــال ایــن مجموعــه انقالبــی در تولیــد و توســعه ی آناتــا بــه 
ــرداری از آن بیــش از 1600 نفــر به طــور  ــدازی و بهره ب ــا راه ان حســاب می آمــد و ب

مســتقیم جــذب کار و اشــتغال شــدند.«
همان طــور کــه قابــل حــدس اســت هــر مرحلــه ای کــه بــه جلــو حرکــت کنیــم 
ــک  ــر ی ــال اگ ــرای مث ــتیم. ب ــم هس ــا ه ــی بخش ه ــازی باق ــد هم سان س نیازمن
کارخانــه تولیــدی مشــخص، تعــداد شــعب و انبارهایــی مشــخص دارد زمانــی کــه 
تولیــد خــود را دو برابــر کنــد بــه انبارهــای بزرگ تــر و شــعب بیشــتری هــم نیازمنــد 
ــت ساده ســازی شــده ی  اســت. کافــی اســت کــه همیــن مســئله را جــدای از حال
بــاال بــه تمــام بخش هــای بســیار پیچیــده و پرقطعــه، کــه از تهیــه ی مــواد اولیــه 
ــه  ــوید ک ــه ش ــا متوج ــد ت ــال کنی ــداد دارد، اعم ــی امت ــول نهای ــروش محص ــا ف ت
توســعه ی یــک واحــد تولیــدی و تجــاری عظیــم چــون گــروه صنعتــی نجاتــی بــا 
ــت.  ــه اس ــورت گرفت ــق ص ــیار دقی ــای بس ــراوان و برنامه ریزی ه ــواری های ف دش
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ــود کــه نیازهــای بســیار بیشــتری  ــی ب همیــن ســالن مارشــملو یکــی از نمونه های
را بــرای مجموعــه ایجــاد کــرد. البتــه هیچ یــک از ایــن نــکات از دیــد حــاج آقــا و 
فرزندانــش، کــه امــروز در ششــمین دهــه ی زندگــی خــود هســتند، حتــی لحظــه ای 
ــواد  ــار م ــداث انب ــرورت اح ــعه ض ــن توس ــا ای ــراه ب ــت: » هم ــده اس ــم دور نمان ه
اولیــه به شــدت احســاس می شــد. بــه همیــن منظــور دو مجموعــه ی بــزرگ انبــار 
مکانیــزه مطابــق بــا اســتاندارد های روز و هــر کــدام در دو طبقــه احــداث شــد تــا 
ــالن های  ــه س ــارداری ب ــق اصــول انب ــار شــود و طب ــالم انب ــور س ــه به ط ــواد اولی م
ــور  ــه دو منظ ــم ب ــت ه ــالن صنع ــا س ــن انباره ــار ای ــد. در کن ــط باش ــد مرتب تولی
ــم از  ــین آالت اع ــرفته ترین ماش ــه پیش ــز ب ــه مجه ــالن ک ــن س ــد. ای ــداث ش اح
تــراش، پــرس، بــرش، جــوش و... اســت وظیفــه ی تأمیــن، تولیــد و تعمیــر قطعــات 
اصلــی و یدکــی مــورد نیــاز خطــوط تولیــد را بــر عهــده دارد. در قســمت دیگــر ایــن 
ــی  ــه هدف شــان خودکفای ــد ک ــق پالســتیک وجــود دارن ســالن دســتگاه های تزری
ــص  ــش و تخص ــتفاده از دان ــت. اس ــته بندی اس ــتالی بس ــروف کریس ــد ظ و تولی
نیروهــای فنــی مرتبــط در ایــن ســالن ها تــا حــدود زیــادی نیــاز تعمیــرات قطعــات 

ــد.« ــع می کن را رف

آناتا بدون شکالت شیرین و تلخ و کاکائو؟!
ــی از  ــوان یک ــا را به عن ــه آنات ــد ک ــاده باش ــا جاافت ــه ی م ــرای هم ــاید ب ش
ــا  ــا ت ــدی »شــیرینی و شــکالت« بشناســیم ام ــاالن عرصــه ی تولی ــن فع بزرگ تری
ــو در  ــکالت و کاکائ ــی از ش ــه نام ــده ایم ک ــه ش ــه متوج ــتان هم ــای داس همین ج
محصــوالت ایــن گــروه صنعتــی بــزرگ آورده نشــده اســت. همیــن مســئله بــرای 
ــد  ــه طــی چن ــود و حضــور در بخــش شــکالت، ک ــا هــم مطــرح ب خــود حــاج آق
دهــه ی اخیــر جــای بســیاری از شــیرینی جات ســنتی ایــران را گرفتــه، قطعــاً بــرای 
هــر تولیدکننــده ای کــه در ایــن زمینــه فعالیــت می کنــد بســیار ســودآور خواهــد 
ــورهای  ــا کش ــاوری ب ــاظ فن ــش به لح ــه ی پی ــد ده ــه از چن ــا، ک ــاج  آق ــود. ح ب
ــدان خــود دســت  ــا فرزن ــم ب ــه ه ــن زمین ــل داشــت، در ای ــا تعام برجســته ی دنی
ــاًل  ــا کام ــوالت آنات ــن محص ــو در بی ــکالت و کاکائ ــی ش ــای خال ــد: »ج ــه کار ش ب
بــه چشــم می خــورد. بــه همیــن خاطــر خــط تولیــد شــکالت از کشــور ســوییس 
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خریــداری، وارد و نصــب شــد. وظیفــه ی ایــن خــط فــرآوری شــکالت و تولیــد آن بــا 
بهتریــن کیفیــت بــه شــکل خمیــر شــکالت اســت. ایــن خــط جــزو پیشــرفته ترین 
خطــوط فــرآوری شــکالت در اروپــا و جهــان بــه شــمار مــی رود. ایــن خــط، عالوه بــر 
تأمیــن نیــاز شــکالت خطــوط تولیــد آناتــا، امــکان ارائــه ی فــروش مــازاد بــر نیــاز را 
بــرای صنایــع دیگــر دارد کــه از آن جملــه صنایــع تولیــد بســتنی اســت. حــال کــه 
امــکان تهیــه ی شــکالت را به صــورت خمیــر پیــدا کردیــم بــر آن شــدیم تــا خــط 
تولیــد شــکالت را هــم راه انــدازی کنیــم. خــط تولیــد مــرس خریــداری و راه انــدازی 
ــا  ــزدار، بیســکویت ب ــواع شــکالت های تخــت، مغ ــد ان ــن خــط تولی ــوان ای شــد. ت
ــت،  ــت و توریس ــد ج ــوط تولی ــط خط ــار آن خ ــود. در کن ــکالت و... ب ــش ش روک

شــکالت الیــن و شــکالت تلــخ هــم شــروع بــه کار کــرد.«
طــرح توســعه ی بعــدی ســاخت ســاختمان تولیــد تیتــان بــود. ایــن ســالن در 
دو طبقــه احــداث شــد کــه طبقــه ی اول آن بــرای نصــب خــط فــرآوری شــکالت 
ــود و طبقــه ی دوم  ــد تمــام اتوماتیــک و رباتیــک شــکالت ب ــار( و خــط تولی )کمب
ــه کار  ــه البت ــف؛ ک ــواع مختل ــکویت در ان ــر و بیس ــد ویف ــوط تولی ــرای خط آن ب
خــود را بــا تولیــد ویفــر آغــاز کــرد. در مرحلــه ی بعــدی خــط تولیــد ایت کیــک و 
کاپ کیــک، کــه محصــول کیــک مغــزدار بــا روکــش شــکالتی اســت، نصــب شــد و 
ــاز هــم نیــاز  ــرداری رســید. ب ــه بهره ب هم زمــان خطــوط تولیــد ســافت کیک هــم ب
بــه گســترش بخش هــای دیگــر مجموعــه احســاس شــد. بــرای مثــال بــا توســعه ی 
ــوی  ــی جواب گ ــگاه های قبل ــی و آزمایش ــرل کیف ــد کنت ــه ی واح ــریع مجموع س
نیــاز تولیــد نبــود. بــه همیــن منظــور ســاختمان مجموعــه ی بنیــان احــداث شــد 
ــز  ــگاه های مجه ــی آزمایش ــت: یک ــده اس ــکیل ش ــزا تش ــه ی مج ــه از دو مجموع ک
ــه ی  ــری مجموع ــن دســتگاه های آزمایشــگاهی و دیگ ــا مدرن تری ــی ب ــرل کیف کنت

ــتاندارد. ــتی و اس ــاًل بهداش ــورت کام ــه به ص ــواد اولی ــازی م آماده س
توســعه ی محصــوالت آناتــا در هیچ یــک از ایــن دوره هــا متوقــف نشــده اســت 
و اتفاقــاً در دهــه ی 90 شمســی گام هــای برجســته تری هــم برداشــته شــده اســت: 
ــه  ــدازی خــط تولیــد بیســکویت الیــه ای ب »مهم تریــن محصــول ســال 1394 راه ان
ــه  ــاز ب ــاح و آغ ــم افتت ــه مراس ــود ک ــران ب ــار در ای ــرای اولین ب ــکوپتیت ب ــام ش ن
کار آن بــا حضــور وزیــر وقــت صنعــت، معــدن و تجــارت، جنــاب آقــای مهنــدس 
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ــارزاده،  ــر جب ــای دکت ــاب آق نعمــت زاده، و اســتاندار محتــرم آذربایجان شــرقی، جن
و چنــد تــن از نماینــدگان محتــرم مجلــس شــورای اســالمی در مــرداد مــاه 1394 

صــورت گرفــت.«
حــاج آقــا ماننــد تمــام کارآفرینــان بــه نــام ایــن کشــور به خوبــی می دانــد کــه 
دســت  بــه  خیــر داشــتن یکــی از وظایفــی اســت کــه هــر انســان موفقــی بــر دوش 
خــود دارد. جــدای از ایــن مســئله دیگــر بــر کســی پوشــیده نیســت کــه رشــد و 
بالندگــی یــک کشــور بــه آموزش دیــدن و مهارت یابــی نیــروی کاری اســت کــه در 
ــی  ــت نســبتاً ناگهان ــد جمعی ــا رش ــه ب ــژه کشــوری ک ــد؛ به وی ــت می کنن آن فعالی
نســل جوانــی را دارد کــه قــرار اســت وطــن را بــه پیــش ببرنــد: »عالیــق شــخصی 
ــر علــم و  ــر تجــارت و صنعــت، در طــول ســال های گذشــته و حــال ب مــن، عالوه ب
دانــش و تحصیــل و خدمــت بــه جامعــه و هم نوعــان از طــرق مختلــف بــود. خــدا 
ــه  ــوده ک ــم فرم ــا نصیب ــن زمینه ه ــی را در ای ــه توفیقات را شــاکر و ســپاس گزارم ک
از آن جملــه احــداث مدرســه ی نــه کالســه ی هوشــمند و مجهــز بــه تمــام امکانــات 
ــه، آزمایشــگاه ها، کارگاه هــا، انفورماتیــک، ســالن اجتماعــات  آموزشــی روز، کتابخان
و ســالن چنــد منظــوره ی ورزشــی اســت. جــدای از ایــن مســئله پایــگاه اورژانــس 
بیــن جــاده ای در مســیر تبریــز بــه تهــران واقــع در منطقــه ی قره چمــن بــا خریــد 

زمیــن احــداث شــد.«

آناتای امروز حاج آقا
حــاج علــی نجاتــی چندیــن دهــه اســت کــه ســکان هدایــت آناتــا را بــر عهــده 
گرفتــه اســت. ایــن گــروه صنعتــی طــی ســال های اخیــر افتخــارات زیــادی کســب 
کــرده کــه از بیــن آن هــا می تــوان بــه نــه دوره صادرکننــده ی نمونــه ی کشــوری و 
چندین بــار واحــد تولیــدی نمونــه ی کشــوری و صــادرات بــه 60 کشــور مختلــف در 
پنــج قــاره ی جهــان اشــاره کــرد. خــود حــاج آقــا هــم جــدای از افتخــارات فــراوان 
ــر  ــران را ب ــکالت ای ــیرینی و ش ــن ش ــره ی انجم ــت هیئت مدی ــن دوره ریاس چندی
ــره ی ســندیکای  ــت مدی ــم عضــو هیئ ــالب ه ــش از انق ــته  اســت و پی ــده داش عه

شــیرینی و شــکالت ایــران بــوده.
ــن  ــی ای ــه به تنهای ــت ک ــیده اس ــدی رس ــروز به ح ــا ام ــوالت آنات ــوع محص تن
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ــه،  ــت ک ــب اینجاس ــه ی جال ــا نکت ــد. ام ــر کن ــگاه را پ ــک فروش ــد ی ــد می توان برن
علی رغــم رشــد شــتابان ایــن مجموعــه، خــود حــاج آقــا از آن دســته افــرادی اســت 
کــه از عجلــه می پرهیــزد. همــواره بــه فرزنــدان خــود یــادآوری می کنــد کــه دیــد 
ــه کاری انجــام ندهنــد و از ضــرر موقــت هــم  ــا عجل بلندمــدت داشــته باشــند و ب
باعجلــه برداشــت شکســتی بــزرگ نداشــته باشــند. همیــن چنــد ســال پیــش بــود 
کــه کمــی مانــده بــه تحویــل ســال انبارهــای آناتــا پــر از محصــوالت مختلــف بــود 
امــا حــاج  آقــا تأکیــد داشــتند کــه تولیــد بــا شــتاب بیشــتری ادامــه پیــدا کنــد و 
ایــن مســئله بســیاری از افــراد را متعجــب کــرده بــود. شــب عیــد کــه از راه رســید 
انبــار آناتــا تقریبــاً خالــی شــده بــود و هیــچ محصولــی در آن نمانــده بــود. همیــن 
یــک نکتــه به خوبــی نشــان می دهــد کــه شــناخت بــازار حــاج آقــا حتــی در دهــه ی 
نهــم زندگــی بســیار برنــده اســت و نگاهــی کــه بــه فرازونشــیب های مختلــف بــازار 

ــد. ــه دســت نمی آی ــن ســادگی ها ب ــه ای ــازی دارد کــه ب دارد ویژگــی ممت
حــاج آقــا اخبــار رســمی مربــوط بــه تجــارت و اقتصــاد کالن کشــور را از نزدیک 
دنبــال می کنــد زیــرا می دانــد کــه کسب وکارشــان چقــدر بــه سیاســت گذاری های 
کالن وابســته اســت. امــا زمانــی کــه در جمعــی از او دربــاره ی مســئله ای سیاســی 
پرســیدند گفــت: »سیاســت مــرد خــودش را می خواهــد. مــن مــرد تجــارت و تولیــد 
ــا خــود را متخصــص  ــم اســت ام ــش مه ــار سیاســی برای ــه اخب ــا اینک هســتم.« ب
سیاســت نمی دانــد و تنهــا بــه ســؤال هایی پاســخ می دهــد کــه در زمینــه ی 

تخصصــی او هســتند.
خــودش هنــوز هــم عاشــق کار اســت و همیــن مســئله موتــور محرکــه ی او در 
ایــن چنــد دهــه فعالیــت بــوده اســت. روزی در جمــع مدیــران از خوبی هــای کســب 
ســود و درآمــد زیــاد گفــت امــا آن را بــه هدفــی رفیع تــر گــره زد: »هــر چقــدر مــا 
ســود بیشــتری کســب کنیــم می توانیــم کار را بیشــتر گســترش دهیــم و نیــروی 
ــر از کار نیســت  ــرای او باالت ــه اشــتغال در بیاوریــم.« هیچ چیــز ب کار بیشــتری را ب
ــار  ــا افتخ ــوده اســت. ب ــی نب ــز کارآفرین ــزی ج ــش چی ــال ها کار هدف ــد از س و بع
ــان  ــرویس کارکن ــای س ــه اتوبوس ه ــی ک ــا هنگام ــه غروب ه ــد ک و ذوق می گوی
ــه ایــن دســتاورد  ــی افــراد را ســوار می کننــد چقــدر ب ایــن مجموعــه صــف طوالن
ــه  ــرادی ک ــه اف ــت ک ــن نیس ــر از ای ــرای او لذت بخش ت ــزی ب ــد. چی ــود می بال خ
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ــات  ــد مقدم ــتغال زایی بتوانن ــا اش ــا ب ــد ت ــتخدام کن ــد را اس ــوز ازدواج نکرده ان هن
تشــکیل خانــواده را فراهــم کننــد؛ خــواه ایــن مســئله تأمیــن جهیزیــه ی یــک خانــم 
باشــد و یــا امکاناتــی کــه یــک پســر بایــد بــرای زندگــی مشــترک آمــاده کنــد. در 
ســال های دهــه ی 70 بــا همــکاری یــک بانــک و ضمانــت خــود وام هایــی را بــرای 
کارکنــان کارخانــه تهیــه می کــرد کــه بــه کمــک آن خانــه بخرنــد. بســیاری از آن 
ــه ایــن مســئله کــه کارمنــدان  خانه هــا اکنــون ارزش زیــادی دارنــد و حــاج آقــا ب
ولــو ســاده ی  دیــروزش امــروز می تواننــد محــل زندگــی آبرومنــدی داشــته باشــند 

می بالــد.
ــادی در  ــت اقتص ــه فعالی ــد ده ــی چن ــغ او ط ــای بی دری ــاس زحمت ه ــه پ ب
ــی،  ــاق بازرگان ــوی ات ــرب از س ــه ی امین الض ــن نمون ــان کارآفری ــال 1398 نش س
صنایــع، معــادن و کشــاورزی تهــران بــه او اعطــا شــد. او از ایــن فرصــت اســتفاده 
کــرد تــا بــا اشــاره بــه ریشــه ی نــام آناتــا ارزش واقعــی نهفتــه در زندگــی افــراد را 
بــه همــه یــادآوری کند:»نــام آناتــا بــا ادغــام دو واژه ی آنــا و آتــا کــه در زبــان ترکــی 
بــه معنــای پــدر و مــادر اســت بــه وجــود آمــده و دلیلــش ارادت خــاص مــن بــه 
همــه ی مادرهــا و پدر هاســت. حضــور در جمــع منتخبــان کشــوری توســط بخــش 
خصوصــی و اتــاق بازرگانــی تهــران افتخــار بزرگــی بــرای آناتــا اســت و خداونــد را 
ــروز باعــث شــیرینی کام  ــه ام ــا ب ــه هشــت دهــه ت ــک ب شــاکر هســتیم کــه نزدی

شــده ایم. « هموطنان مــان 
نکتــه ی دیگــری کــه بــرای حــاج آقــا بســیار ارزشــمند اســت ایجــاد اشــتغال 
بــرای 3800 نفــر در ایــن مجموعــه و تأثیــر بــر رونــد توســعه ی کشــور اســت. امــا 
ــت  ــدوار اس ــد و امی ــان کار نمی بین ــیر را پای ــن مس ــه او ای ــر اینک ــه مهم ت از هم
ــروز  ــه ام ــا ب ــت ت ــار می رف ــم شــود: »انتظ ــی بیشــتر ه ــن رشــد حت ــده ای در آین
ــفانه  ــه متأس ــند ک ــر باش ــزار نف ــا ۳0 ه ــدود ۲0 ت ــه در ح ــن مجموع ــان ای کارکن
ــی  ــه ی بزرگ ــی وقف ــگ تحمیل ــن جن ــه و همچنی ــای ناجوانمردان ــل تحریم ه به دلی
ــم  ــکالت بتوان ــیرینی و ش ــت ش ــعه ی صنع ــا توس ــدوارم ب ــد. امی ــاد ش در کار ایج
ــدای  ــه خ ــکا ب ــا ات ــم. ب ــته باش ــور داش ــت کش ــعه ی صنع ــی در توس ــش خوب نق
ــه  ــوان ب ــازوی خــود و تــالش و کوشــش می ت ــوان ب ــش و ت ــر دان ــه ب ــه و تکی یگان

ــت.« ــت یاف ــزرگ دس ــای ب موفقیت ه

خسرو آن است که در صحبت او شیرینی ست
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حــاج علــی ســالک نجــات تنهــا یــک توصیــه بــرای هم وطنــان خــود، به ویــژه 
جوانــان، دارد. توصیــه ای کــه اگــر توســط هــر جوانــی بــا پوســت و گوشــت درک 
شــود می توانــد در مســیر موفقیــت فــردی او و رشــد و بالندگــی کشــورش گامــی 
ــوان  ــوده به عن ــم آنچــه کــه حاصــل عمــر و زندگــی ام ب ــر باشــد: »الزم می دان مؤث
ــه  ــز ب ــا و نی ــزرگ آنات ــواده ی ب ــکاران خان ــدگان، هم ــه آین ــفارش ب ــه و س توصی
فرزنــدان خــود گوشــزد کنــم و آن ایــن اســت کــه هــر انســانی، در هــر جامعــه ای 
کــه متولــد می شــود، در قبــال جامعــه و ملــت و کشــورش مســئول اســت و بایــد 
آنچــه را کــه در تــوان دارد بــرای توســعه، پیشــرفت و رفــاه ملــت و کشــور انجــام 
ــث  ــم باع ــن عمــل ه ــاً ای ــد. یقین ــغ ننمای ــچ ســعی و کوششــی دری ــد و از هی ده
ســربلندی و موفقیــت خــود و هــم مقبــول و ســتوده ی ملــت و هــم موجــب رضایــت 

و اجــر در پیشــگاه خداونــد متعــال خواهــد شــد.«



آلبوم عکس ها
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دریافت نشان امین الضرب



فصل سوم

از بامدادان تیا شامگاهان
داستان زندگی نورالدین نوربخش جعفری دهکردی، 
بنیان گذار و مدیرعامل مجموعه ی دامداران

نویسنده: شکیب شیخی





- یه لبنیاتی می زنیم از اینم بهتر.
ــرادرش،  ــن نوربخــش جعفــری دهکــردی همــراه ب ــود و نورالدی ســال 1۳۶1 ب
مقابل شــان  بودنــد.  ایســتاده  تهــران  تیــر  هفــت  میــدان  در  شــمس الدین، 
فروشــگاهی نســبتاً بــزرگ بــود کــه محصــوالت لبنیاتــی می فروخــت امــا ظاهــری 
ــرادر، کــه به تازگــی  ــی و قدیمــی داشــت. هــردو ب ــاوت از لبنیاتی هــای معمول متف
از ۳0 ســالگی عبــور کــرده بودنــد، از ایــن ابتــکار فروشــگاه لبنیاتــی خرســند بودنــد 
و پیــش خــود حــدس می زدنــد کــه مالــک ایــن فروشــگاه کار درســتی انجــام داده 
ــرد.  ــود می گی ــه خ ــروزی را ب ــر ام ــکل و ظاه ــن ش ــات ای ــده ی لبنی ــاً آین و قطع
ــه  ــازار داشــت، رو ب ــا ب ــود و آشــنایی بیشــتری ب ــر ب ــرادر بزرگ ت ــن، کــه ب نورالدی
بــرادر خــود کــرد و چنــد کلمــه ی بــاال را گفــت و از آن بــه بعــد )همان طــور کــه 

ــد. ــاخته ش ــخ س ــد( تاری ــا می گوین فرنگی ه
حــاال نزدیــک بــه چهــار دهــه از آن روز و تصمیــم میــدان هفــت تیــر گذشــته 
اســت و بــرادران نوربخــش جعفــری به خوبــی نشــان داده انــد کــه بــا تصمیم گیــری 
ــه  ــرد بلک ــی ک ــده ای را عمل ــر وع ــوان ه ــا می ت ــوی نه تنه ــت ق ــت و مدیری درس
ــده  ــک ای ــم ی ــر پرچ ــر را زی ــتره ای عظیم ت ــید و گس ــه آن بخش ــد ب ــادی جدی ابع
درآورد. نورالدیــن نوربخــش جعفــری حــاال از ۷0 ســالگی هــم عبــور کــرده اســت و 
تولیــدی لبنیاتــی اش دیگــر بــا یــک فروشــگاه شــهری رقابــت نمی کنــد بلکــه، بــا 
حضــور پررنــگ در کل ســطح کشــور، نــگاه بــه صــادرات به کشــورهای پرشــمارتری 
را دارد. تقریبــاً چهــار دهــه از آن روز می گــذرد و مــردم بســیاری خوشــحال هســتند 
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کــه او آن روز تصمیــم گرفــت لبنیاتــی راه بینــدازد؛ ولــو ایــن رشــته ای نبــود کــه 
در آن تخصــص داشــته یــا بــه پشــتوانه ی ســابقه ی خانوادگــی وارد آن شــده باشــد. 
ــری  ــش جعف ــرادران نوربخ ــت. ب ــاده اس ــیار س ــم بس ــردم ه ــحالی م ــل خوش دلی
امــروز مدیریــت نامــی را بــر عهــده دارنــد کــه طــی ســال های بســیار چیــزی جــز 

کیفیــت بــرای آن هــا بــه ارمغــان نیــاورده اســت؛ دامــداران.
ــد  ــهرک جدی ــر از ش ــم، باالت ــت کنی ــه حرک ــهریار ک ــمت ش ــه س ــران ب از ته
ــام »دهســتان صنعتــی هفت جــوی«  ــه ن اندیشــه، منطقــه ای قــرار گرفتــه اســت ب
کــه قدیم هــا آن قــدر کارخانــه و واحــد تولیــدی در آن نبــود و به جای شــان 
ــوار  ــام »بل ــه ن ــواری ب ــه بل ــه ی راه ب ــم. در میان ــزرگ می دیدی ــبتاً ب ــی نس باغ های
دامــداران« بــر می خوریــم کــه از نامــش مشــخص اســت مــا را بــه کجــا می رســاند.

دامــداران کارخانــه ای عظیــم اســت و مدیرانــش وقــت زیــادی از خــود را، جدای 
ــد.  ــه می گذرانن ــن محوط ــرج، در همی ــهر ک ــران و مهرش ــهری در ته ــر ش از دفات
نورالدیــن نوربخــش فــردی  اســت کــه بــا زمــان پیش آمــده و ظاهــری امــروزی دارد 
ــد.  ــی می دان ــت به خوب ــکل داده اس ــر را ش ــای معاص ــه دنی ــی ک ــام فوت وفن و تم
ــل  ــاه قاب ــی کوت ــا گفت وگوهای ــی اش ب ــتان زندگ ــه داس ــد ک ــم می دان ــودش ه خ
روایــت نیســت: »زندگــی مــن قصــه زیــاد دارد و تعریف کــردن آن هــا وقــت زیــادی 
ــد  ــی می دان ــان به خوب ــت و مهرب ــورد اس ــه خوش برخ ــدای از اینک ج ــد.« می خواه
کــه چقــدر در کار خــود تخصــص دارد و به خوبــی می دانــد کــه راه انــدازی و 
ــد و  ــر در آن کار می کنن ــزاران نف ــه ه ــت، ک ــن عظم ــه ای ــکیالتی ب ــت تش مدیری
ــه  ــد و ب ــا می کنن ــاً جابه ج ــم را دائم ــای عظی ــنگین محموله ه ــین س ــا ماش صده
ــت.  ــوردار اس ــه او از آن برخ ــد ک ــره ای می خواه ــانند، جوه ــران می رس ــر ای سراس
ــود:  ــخص می ش ــه ی اول او مش ــد جمل ــان چن ــره در هم ــن جوه ــی از ای وجوه

ــازار.« »نورالدیــن نوربخــش جعفــری هســتم؛ بچــه ی ب
ــکیل داده  ــش را تش ــن نوربخ ــی نورالدی ــت زندگ ــب وکار تمام وق ــد و کس تولی
ــتگی  ــود خس ــت نمی ش ــه برداش ــزی ک ــا چی ــن او تنه ــر و لح ــا از ظاه ــت ام اس
اســت. دلیــل خسته نشــدنش هــم روشــن اســت؛ از کاری کــه کــرده راضــی اســت.

ــواده در تک تــک جمالتــش مشــخص اســت. درس درســتکاری  ــه خان عشــق ب
و زحمت کشــی را از پــدرش آموختــه و اســتحکام و بی پردگــی را از مــادرش. 
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بــرادرش، شــمس الدین، ریاســت هیئت مدیــره ی ایــن مجموعــه را بــر عهــده 
ــی »داداش«  ــان لحن ــا چن ــد ب ــت می کن ــن از او صحب ــه نورالدی ــی ک دارد. زمان
ــرادر  ــه ب ــه و احتــرام ب ــد کــه هرکســی متوجــه می شــود چــه مقــدار عالق می گوی
خــود دارد و کامــاًل راضــی اســت کــه راه انــدازی ایــن تشــکیالت اقتصــادی باعــث 
ــه  ــور ک ــد. همان ط ــم بمانن ــار ه ــتری کن ــتحکام بیش ــا اس ــواده ب ــن خان ــده ای ش
خــودش می گویــد قصــه ی زندگــی اش بــاال و پاییــن فراوانــی دارد و همیــن مســئله 
ــن  ــواده ی نورالدی ــام خان ــا ن ــم مســتندی از زندگــی او ب ــروژه ی فیل باعــث شــده پ

کلیــد بخــورد.
ــوقی  ــا ش ــد و ب ــه می ده ــی اش تکی ــه صندل ــزرگ ب ــی ب ــاق پذیرای ــک ات در ی
ــتان  ــه داس ــد ک ــوب می دان ــد و خ ــف می کن ــی اش را تعری ــتان زندگ ــراوان داس ف
دامــداران زمانــی آغــاز شــد کــه هنــوز چنــد ده میلیــون نفــر از مــردم ایــران بــه 

ــد. دنیــا نیامــده بودن

بچه ی بازار
ــاد  ــازار عباس آب ــان ب ــا هم ــازار، ی ــه ی ب ــت. محل ــازار اس ــه ی ب ــن بچ نورالدی
ــروز  ــت و ام ــه اس ــرار گرفت ــرداد ق ــزده خ ــوی و پان ــن مول ــام، بی ــان خی در خیاب
ــازار  ــه ی ب ــال 1۳۲۷ در محل ــد. س ــود می بین ــی را در خ ــی های فراوان پارچه فروش
تهــران بــه دنیــا آمــد و تقریبــاً طــی دوران نوجوانــی خــود رونق گرفتــن و پــر بــرو و 
بیــا شــدن بــازار را بــه چشــم می دیــد. دورانــی کــه هنــوز ماشــین در تهــران چیــز 
رایجــی نبــود، در بســیاری از محله هــای تهــران زن هــا کنــار خیابــان دور هــم جمــع 
ــپری  ــرداد س ــای ۲۸ م ــر کودت ــه مهم ت ــتند و از هم ــت می شس ــدند و رخ می ش
شــده بــود و ایــران وارد دوره ی جدیــدی از اقتصــاد و سیاســت می شــد. نورالدیــن در 
ســنین کودکــی و نوجوانــی اش تمــام وجــوه مختلــف تهــران را بــه چشــم می دیــد. 
هــم بــازار شــلوغ، هــم محله هــای فقیرنشــین و هــم خیابان هایــی کــه چنــد ســالی 

بــود بــه نمــاد تجــدد و زندگــی امــروزی ایــران تبدیــل شــده بودنــد.
ــرادرش،  ــود و پــدرش اهــل شــهرکرد. نورالدیــن از ب مــادرش اصالتــاً تهرانــی ب
ــواده، و  ــزرگ خان ــر ب ــوان پس ــت و به عن ــر اس ــال بزرگ ت ــه س ــمس الدین، س ش
کســی کــه عالقــه ی زیــادی بــه بــازار دارد، از همــان ســن پاییــن همــراه پــدرش 
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ــدر  ــوزد. پ ــول درآوردن را بیام ــم پ ــریع تر چم وخ ــه س ــا هرچ ــت ت ــازار می رف ــه ب ب
ــود و پســرش علی رغــم ســن کــم چنــان تبحــری از خــود در  ــن بنکــدار ب نورالدی
ــد اجنــاس، از همــان  ــدر درزمینــه ی خری ــازار نشــان داد کــه پ شــناخت و درک ب
ــل  ــیکل اول تحصی ــن در س ــه نورالدی ــی ک ــی زمان ــی یعن ــی نوجوان ــنین ابتدای س
ــد  ــن چن ــت. همی ــاد داش ــرش اعتم ــه نظ ــت و ب ــورت می گرف ــرد، از او مش می ک
ــوش  ــه و ه ــا روحی ــدا نه تنه ــان ابت ــه او از هم ــد ک ــان می ده ــی نش ــره به خوب فق
ــرای ایــن  ــا داشــتن زمینــه ای مناســب ب ــازار را داشــت بلکــه ب ذاتــی حضــور در ب
حضــور توانســت دانــش خــود را رفته رفتــه افزایــش دهــد و بــه شــخصیتی مســتقل 

از پــدر خــود تبدیــل شــود.
ــای اداری هــم در  ــران، کاره ــل رشــد شهری شــدن در ای در آن ســال ها، به دلی
کنــار کارهــای صنعتــی رونــق خوبــی پیــدا کــرده بودنــد و جوانــان بســیاری بودنــد 
کــه بــرای پیداکــردن شــغلی مناســب در ایــن دوران پرشــتاب نیازمنــد تحصیــالت 
ــرد.  ــب می ک ــتری را طل ــوادآموزی بیش ــور کل س ــه به ط ــد و جامع ــب بودن مناس
ــای  ــت در دوره ه ــم گرف ــن تصمی ــید نورالدی ــه از راه رس ــم متوســطه ک کالس ده
ــم، هــم مســیری  ــوان معل ــد، به عن ــا بتوان ــد ت ــا بی ســوادی« شــرکت کن ــکار ب »پی
بــرای زندگــی خــود ایجــاد کنــد و هــم در مســیر پیشــرفت کشــورش گام بــردارد. 
در طــول روز درس می خوانــد و شــبانه دو یــا ســه کالس را درس مــی داد و از ایــن 
ــردن  ــس لذت ب ــرد. ح ــذت می ب ــودش ل ــه ی خ ــه گفت ــی آورد و ب ــول در م راه پ
ــر  ــه نظ ــی ب ــاید بدیه ــه ش ــه گرچ ــت ک ــی اس ــته حس های ــتقالل از آن دس از اس
ــا از  ــاید نورالدین ه ــت. ش ــده اس ــگ ش ــد کم رن ــل جدی ــگار در نس ــا ان ــند ام برس

ــد. ــذت می بردن ــای خــود ایســتادن ل ــن نســلی باشــند کــه از روی پ آخری
ــای  ــال ها فیلم ه ــت. در آن س ــود و هس ــوش ب ــپ و خوش پ ــن خوش تی نورالدی
جیمزبانــد تــازه در دنیــا پخــش شــده بودنــد و نورالدیــن بــا توجــه بــه ظاهــر ایــن 
مــرد خوش تیــپ بریتانیایــی یــک کیــف خریــد کــه بــه آن هــا کیــف جیمزبانــدی 
ــا را  ــن هزینه ه ــول ای ــی زد و پ ــراوات م ــید و ک ــلوار می پوش ــد. کت وش می گفتن
هــم در مــی آورد و از اینکــه زندگــی اش بــه شــکلی مفیــد و مولــد پیــش مــی رود 
ــواده دائــم می گفتنــد تــو بزرگــی، تــو بزرگــی،  حــس غــرور می کــرد: »اینکــه خان

باعــث می شــد کــه احســاس بزرگــی کنــم.«
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دوران تحصیــل خــود را تــا انتهــای متوســطه در تهــران گذرانــد. در آن ســال ها 
نیــروی نظامــی ایــران دنبــال گســترش تــوان خــود بــود و بــه همیــن منظــور هــم 
ارزشــی ویــژه داشــت و هــم، به لحــاظ گــذران زندگــی، مســیری قابــل قبــول بــرای 
ــان بــه نظــر می رســید. از ســوی دیگــر نیــروی نظامــی علی رغــم  بســیاری از جوان
اینکــه شــاید از دیــد بســیاری فضایــی کارمنــدی داشــته باشــد امــا نظمــی کــه در 
ــه  ــزد آن را ب ــه برمی انگی ــی در جامع ــاس نظام ــه لب ــی ک ــود دارد و احترام آن وج
ــرای افــرادی کــه اصطالحــاً روحیــه ی  گزینــه ای جــذاب تبدیــل می کــرد؛ حتــی ب
ــد  ــادی داشــت و مانن ــه ی زی ــش عالق ــه ارت ــن هــم ب ــدی نداشــتند. نورالدی کارمن
ــون  ــد در آزم ــن بودن ــال کاری مطمئ ــان دنب ــه در آن زم ــی ک ــیاری از جوانان بس
ــروی  ــری، نی ــرد و در ژاندارم ــی شــرکت ک ــی و انتظام ــای نظام اســتخدامی نیروه
زمینــی و نیــروی هوایــی پذیرفتــه شــد. نیــروی هوایــی را انتخــاب کــرد چــون هــم 
لبــاس زیبایــی داشــت و هــم از اعتبــار خاصــی در جامعــه بهــره می بــرد. معمــوالً 
ــی از  ــاً همگ ــه تقریب ــتگاه هایی ک ــا دس ــل ب ــور تعام ــی به منظ ــروی هوای کادر نی
ــد  ــان دارن ــای جه ــی در زبان ه ــطح باالی ــدند، س ــی وارد می ش ــورهای خارج کش
ــود. ــه دســت می آمــد مســتتر ب و قطعــاً همیــن مســئله در حســی کــه از آن هــا ب

در اواســط دهــه ی 40 شمســی بــه دانشــکده ی افســری نیــروی هوایــی ارتــش 
رفــت. در دانشــکده ی افســری به خوبــی نشــان داد کــه هــم ذهــن پرجنب وجــوش 
الزمــه ی بــازار را دارد و هــم نظــم و سخت کوشــی حضــور در فضایــی نظامــی. تقریباً 
ســال 1۳4۷ بــود کــه پــس از فارغ التحصیلــی از دانشــکده ی افســری وارد نیــروی 
هوایــی شــد. افســر نیــروی هوایــی اعتبــار زیــادی داشــت امــا حقوقــی کــه دریافــت 
ــا چیــزی نبــود کــه نورالدیــن در ذهــن داشــت. همیــن یــک  می کــرد متناســب ب
نکتــه به خوبــی نشــان می دهــد کــه او چــه توقعــی از خــود و زندگــی اش داشــت. 
ــود و  ــر ب ــوری بهت ــدان کش ــیاری از کارمن ــا از بس ــوق نظامی ه ــال ها حق در آن س
در عیــن حــال میانگیــن حقــوق نیــروی هوایــی از باقــی نیروهــا بیشــتر بــود. امــا 
ــور  ــود را محص ــد خ ــرفت نمی توان ــرای پیش ــه ب ــت ک ــی می دانس ــن به خوب نورالدی
ــان  ــادی از هم ــی اقتص ــی کمال گرای ــد. نوع ــی کن ــخص مال ــد مش ــن رفت وآم ای
ــی  ــه لحــاظ مال ــا ب ــه ت ــود ک ــرده ب ــد ک ــا خــودش عه ــود و ب ــن او ب ــدا در ذه ابت
جایــگاه مناســبی پیــدا نکنــد، یعنــی خانــه و ماشــین و درآمــد قابــل قبولــی از خــود 

از بامدادان تا شامگاهان
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نداشــته باشــد، اصــاًل بــه ازدواج فکــر هــم نخواهــد کــرد. گرچــه نزدیکــی زیــاد او 
ــه  ــواده عالق ــه خان ــدر ب ــد چق ــان می ده ــش نش ــر و برادرهای ــن و خواه ــه والدی ب
ــوده  ــا او ب ــی ب ــنین جوان ــان س ــواده از هم ــکیل خان ــت تش ــاً ذهنی ــته و قطع داش
ــودن  ــار نظامی ب ــد در کن ــه بای ــوق اول متوجــه شــد ک ــد حق ــان چن اســت. از هم
ــه مأمــن اصلــی خــود یعنــی  ــه همیــن دلیــل ب کاری دیگــر هــم انجــام دهــد و ب

بــازار برگشــت.

بازگشت به بازار و سفر به امریکا
امــروز زندگــی نوجوانــان شــباهت بســیار زیــادی بــه هــم پیــدا کــرده اســت و 
ــرای مثــال حجــم زیــادی از  تقریبــاً افــراد مســیری مشــابه هــم طــی می کننــد. ب
ــر کار و تشــکیل  ــه فک ــس از آن ب ــد و پ ــه مدرســه و دانشــگاه می رون ــان ب نوجوان
خانــواده هســتند. گرچــه تمــام ایــن مراحــل مهــم و مفیــد هســتند امــا شــاید بــه 
ــی  ــی و نوجوان ــال های کودک ــاص س ــای خ ــه تجربه ه ــد ک ــی نیای ــن هرکس ذه
ــن  ــه ای ــتان ب ــان داس ــر دارد. در آن زم ــرد تأثی ــده ی ف ــت آین ــدر در موفقی چق
ــوان  ــک نوج ــر ی ــه اگ ــتند ک ــی می دانس ــه به خوب ــت و هم ــش نمی رف ــکل پی ش
در کنــار کارهــای درســی خــود کنــار پــدرش در بــازار حضــور داشــته باشــد چــه 
ــرای  ــد کســب کنــد؛ یعنــی اتفاقــی کــه ب ــی را می توان ــگاه گران بهای ــه و جای تجرب
نورالدیــن افتــاد و وقتــی بــازار را بــه خدمــت در نیــروی هوایــی اضافــه کــرد تأثیــر 

چشــمگیرش را نشــان داد.
ــازار را اعتبــار  ــه جــرأت می تــوان گفــت کــه دســت کــم نیمــی از فعالیــت ب ب
ــل  و اعتمــاد تشــکیل می دهــد. نورالدیــن هــم نســبت به ســن خــود از اعتبــار قاب
ــی  ــه او را در دوران نوجوان ــدرش ک ــتان پ ــود. دوس ــوردار ب ــازار برخ ــی در ب توجه
ــی دارد و  ــس و جنم ــه جن ــن چ ــه نورالدی ــتند ک ــی می دانس ــد به خوب ــده بودن دی
همین کــه دوبــاره بــه بــازار برگشــته اســت نشــان از انگیــزه ی زیــاد او بــود. افــراد 
بســیار زیــادی بــا دیــد مثبــت حضــور او در بــازار را نــگاه می کردنــد امــا در بیــن 
ــر آینــده ی نورالدیــن داشــت. ایــن فــرد، کــه از  آن هــا یــک فــرد تأثیــر ویــژه ای ب
دوســتان پــدرش بــود و نمایشــگاه ماشــین داشــت، پیکانــی مــدل بــاال را به صــورت 
قســطی بــه او فروخــت و ســند را بــه نامــش زد. در آن ســال ها هنــوز عمــر زیــادی 
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ــه  ــرون ب ــن محصــوِل مق ــا ای ــران ناســیونال ب ــود و ای ــکان نگذشــته ب ــد پی از تولی
صرفــه ی خــود بــازاری قابــل قبــول را از آن خــود کــرده بــود.

ــذت  ــردِن ل ــروف ب ــول مع ــه ق ــکان و ب ــتفاده از پی ــس از اس ــم پ ــن ه نورالدی
ماشین ســواری در جوانــی آن را فروخــت و بیســت هــزار تومــان ســرمایه دســت وپا 
کــرد. بــا همیــن پــول وارد بــازار خــودرو شــد و در کنــار کار ارتــش خریــد و فــروش 
ــف،  ــای مختل ــی بازاره ــای اصل ــی از ویژگی ه ــرد. یک ــود ک ــودرو را کار دوم خ خ
ــد،  ــد نیای ــل ندارن ــا تعام ــا آن ه ــک ب ــه از نزدی ــرادی ک ــم اف ــه چش ــاید ب ــه ش ک
ــطحی از  ــر س ــش ه ــازاری کش ــر ب ــاید ه ــی ش ــت. یعن ــرمایه گذاری اس ــقف س س
ــازاری  ســرمایه گذاری را نداشــته باشــد و، به محــض افزایــش ســرمایه، یــک فــرد ب
نیازمنــد ایــن باشــد کــه جــدای از گســترش کار خــود در بازارهــای دیگــر هــم ورود 
ــا اســتفاده از آن بیســت هــزار تومــان ســرمایه کار خــود را  کنــد. نورالدیــن هــم ب
آغــاز کــرد و به ســرعت توانســت ســرمایه ی خــود را باالتــر ببــرد. امــا نیازمنــد ایــن 
بــود کــه بــازار بزرگ تــری پیــدا کنــد تــا بتوانــد بــا ســرعت بیشــتری حجــم زیــادی 
از ســرمایه را از آِن خــود کنــد. از آنجایــی کــه شهرنشــینی ســریع در ایــران هنــوز 
هــم از تب وتــاب نیفتــاده بــود بــازار مســکن و ساخت وســاز در تهــران بســیار گــرم 
ــدف  ــن ه ــه نورالدی ــد ک ــن ش ــد از آن راه درآورد. همی ــی می ش ــول خوب ــود و پ ب
ــازار  ــه ب ــود کــه ورود ب ــرار داد. مشــکل اینجــا ب ــازار ق ــن ب بعــدی خــود را روی ای
ــع  ــرای خــود جم ــن ب ــرمایه ای بســیار بیشــتر از آنچــه نورالدی ــران س مســکن ته
کــرده  بــود الزم داشــت. ایــن مــورد هنــوز هــم کم وبیــش صــادق اســت و تقریبــاً 
ــیار بیشــتر از  ــازار مســکن بس ــه ب ــرای ورود ب ــرمایه ب ــل س ــد حداق ــه می دانن هم
ــه در  ــور ک ــکن کش ــازار مس ــن ب ــاً گران قیمت تری ــت؛ مخصوص ــودرو اس ــازار خ ب
تهــران وجــود دارد. همیــن مســئله باعــث شــد نــگاه نورالدیــن بــه شــهری بیفتــد 
ــان. در آن  ــنایی داشــت؛ اصفه ــا آن آش ــی ب ــه به واســطه ی نســبت های خانوادگ ک
ــهر  ــام شاهین ش ــه ن ــود ب ــعه ب ــال توس ــان در ح ــراف اصفه ــهرکی اط ــال ها ش س
کــه هــم دولــت ایــران پیگیــر توســعه ی آن بــود و هــم پیمــان کاران امریکایــی در 
ــن  ــی ای ــن شــهرک ط ــد. ای ــازی می کردن ــگ ب ــد و گســترش آن نقشــی پررن رش
چنــد دهــه بــا چنــان ســرعتی رشــد کــرده اســت کــه امــروزه جمعیتــی نزدیــک 
بــه ۲00 هــزار نفــر را در خــود جــای داده  اســت و بــه لحــاظ وســعت بــا شــهرهای 

از بامدادان تا شامگاهان
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ــد. ــری می کن ــران براب ــر ای قدیمی ت
ــاخته  ــا س ــه در آنج ــهرکی ک ــت و ش ــهر رف ــه شاهین ش ــار ب ــن یک ب نورالدی
شــده بــود را از نزدیــک دیــد. جــدای از افزایــش قیمــت خانــه، کــه همــراه رونــد 
ــه واســطه ی توســعه ای  ــژه ب ــد، بعضــی از بازارهــای وی ــازار حرکــت می کن ــی ب کل
کــه در حوالــی آن هــا اتفــاق می افتــد رشــد ســریع تری را تجربــه می کننــد. 
شاهین شــهر هــم چنیــن بــازار مســکنی داشــت و نورالدیــن یــک ســال بعــد، وقتــی 
دوبــاره بــه آنجــا رفــت، متوجــه شــد کــه قیمــت خانــه در ایــن شــهرک تقریبــاً دو 

ــد. ــر می رس ــه نظ ــی ب ــای جذاب ــرمایه گذاری ج ــرای س ــت و ب ــده  اس ــر ش براب
ــا  ــود ام ــر می ش ــت منج ــه شکس ــردن ب ــل ک ــازار عم ــته در ب ــم بس ــا چش »ب
ــد روحیــه ی ریســک پذیری هــم  ــازار شــود بای قطعــاً کســی کــه می خواهــد وارد ب
ــا یــک  ــداره. یــک مدیــر ی ــرا بــدون ریســک پیشــرفتی وجــود ن داشــته باشــد؛ زی
بــازاری توانمنــد کســی اســت کــه بتوانــد ریســک را کاهــش بدهــد، نــه اینکــه از 

تــرس ریســک از پیشــرفت دســت بکشــد.« 
شــاید ایــن جمــالت را آقــای نوربخــش جعفــری در ســنین پختگــی بــر زبــان 
ــی ریســک پذیری بخشــی  ــای جوان ــه از همــان روزه ــا روشــن اســت ک ــاورد ام بی
ــان  ــا در هم ــت ام ــه نداش ــد خان ــرای خری ــی ب ــن پول ــود. نورالدی ــود او ب از وج
شاهین شــهر قــرارداد خریــد خانــه ای را نوشــت و قــرار شــد پــول آن را در تهــران 
ــی توانســت  ــن حت ــد. نورالدی ــر نمایندگــی شــرکت ســازنده پرداخــت کن ــه دفت ب
ــهرک  ــن ش ــد و در ای ــرض کنن ــول ق ــه پ ــد ک ــی کن ــم راض ــواده را ه ــاد خان دام
خانــه ای بخرنــد و گفــت اگــر پــول کــم داشــتند می تواننــد روی او حســاب کننــد. 
ــه ی  ــول خان ــروش ماشــین های خــود توانســت هــم پ ــا ف ــران برگشــت و ب ــه ته ب
ــواد  ــا م ــارزه ب ــره ی مب ــد دای ــه کارمن ــادی ک ــه دام ــم ب ــد و ه ــه کن ــود را تهی خ
ــی  ــود ول ــاد نب ــا وجــود اینکــه ســرمایه ی خــودم زی ــد: »ب ــود کمــک کن مخــدر ب
ــر  ــه نزدیک ت ــوردن هرچ گره خ ــود.« ــه بش ــب خان ــم صاح ــتم اون ه ــت داش دوس
ــاز  ــردی آغ ــن رویک ــا چنی ــش ب ــادی کم وبی ــای اقتص ــواده در فعالیت ه ــن خان ای
ــه  ــرای ورود ب ــذی ب ــکل منف ــن ش ــه ای ــن ب ــه نورالدی ــود ک ــال 1۳۵۳ ب ــد. س ش
ــازار مســکن پیــدا کــرد. خانــه ی شاهین شــهر را اجــاره داد و بــاز هــم در تهــران  ب
بــه خریدوفــروش ماشــین روی آورد تــا ســرمایه ی در گــردش اندکــی کــه داشــت 
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ــاهد  ــک ش ــود از نزدی ــی خ ــی و نوجوان ــال های کودک ــن س ــد. نورالدی معطــل نمان
بــود کــه پــدرش در مغــازه ی بنکــداری خــود چقــدر دشــواری می کشــید تــا هــم 
در بــازار فعالیتــی موفــق داشــته باشــد و هــم صداقــت و انصــاف و اخــالق را رعایــت 
کنــد. وقتــی فــردی چنیــن پرورشــی را از ســر گذرانــده باشــد حساســیت بیشــتری 
بــه ناروایی هایــی دارد کــه در فعالیت هــای مختلــف اقتصــادی امــکان بــروز دارنــد. 
این طــور بــود کــه روان نورالدیــن از بــازار ماشــین آزرده می شــد. زیــرا بــه گفتــه ی 
ــک  ــن ی ــرد و همی ــار ک ــت رفت ــا صداق ــاًل ب ــوان کام ــازار نمی ت ــن ب ــوِد او در ای خ
ــازار فاصلــه بگیــرد. نکتــه بــرای فــردی چــون نورالدیــن کافــی بــود کــه از ایــن ب

نیمــه ی اول دهــه ی ۵0 بــود و دولــت ایــران مجموعــه ای از ســامانه های نظامــی 
ــق  ــا از طری ــود ت ــرادی ب ــال اف ــود و  دنب ــرده ب ــداری ک ــده خری ــاالت متح را از ای
بورســیه بــه ایــن کشــور رفتــه و دوره ی آموزشــی بگذراننــد. قطعــاً اگــر پــای صحبت 
ــرادی کــه در نیــروی هوایــی خدمــت  ــژه اف بســیاری از نظامی هــای قدیمــی، به وی
ــان آن هــا  می کردنــد، بنشــینیم یــاد و خاطــره ای از ایــن دوره هــای آموزشــی از زب
ــه  ــیه پذیرفت ــن بورس ــه در ای ــود ک ــرادی ب ــی از اف ــم یک ــن ه ــنویم. نورالدی می ش
ــگاه  ــه پای ــدا ب ــت. ابت ــزاس رف ــهر ســن آنتونیوی تگ ــه ش ــال 1۳۵4 ب ــد و در س ش
ــن دوره را دریافــت  ــم ای ــان دیپل ــدن دوره ی زب ــا گذران لک لنــد رفــت و در آنجــا ب
ــامانه های  ــا س ــت و کار ب ــو رف ــه اِل پاس ــک ب ــم موش ــت دیپل ــرای دریاف ــرد و ب ک
موشــکی، کــه بعدهــا در جنــگ تحمیلــی بــرای ایــران کارآمــد شــد، را از نزدیــک 
فــرا گرفــت. دوره ی آمــوزش نظامــی در ایــاالت متحــده خیلــی فرازونشــیب خاصــی 
ــه ایــران  ــه الــی ده مــاه موقــع برگشــتن ب نداشــت و به طــور کل پــس از تقریبــاً ن
ــدن یــک دوره در کشــوری خارجــی و تحمــل  ــراد پــس از گذران ــود. عمــده ی اف ب
دوری خانــواده، از یــک ســو بــرای تعریف کــردن خاطــرات جــذاب خــود و از ســوی 
ــواده ی خــود  ــد هرچــه ســریع تر پیــش خان دیگــر به خاطــر دلتنگــی، دوســت دارن
برگردنــد. بعــد از پایــان ایــن دوره ی آموزشــی در ایــاالت متحــده همــه ی دوســتان 
و رفقــای نورالدیــن مســتقیم بــه ایــران بازگشــتند امــا او مســیر دیگــری را مقابــل 
خــود متصــور بــود و، بــا پولــی کــه در ایــن مــدت جمــع کــرده بــود، هــدف دیگــری 
در ســر داشــت؛ هدفــی کامــاًل مطابــق بــا شــخصیت جویــای تجربــه و ماهــر او در 

تجــارت.
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اگــر از امریــکا مســیر مســتقیم هوایی ای بــه ایران رســم کنیــم از روی منطقه ای 
سرســبز و پیشــرفته عبــور می کنیــم کــه اروپــا نــام دارد. نورالدیــن هــم ایــن قــاره 
را، کــه در کنــار ژاپــن و امریــکا، قلــب اصلــی پیشــرفت صنعتــی دنیــا بــه حســاب 
می آمــد و در آن ســال ها رفته رفتــه گــوی ســبقت را از رقیــب شــرقِی خــود، 
ــول  ــا پ ــت ب ــم گرف ــه تصمی ــد ک ــن ش ــرد. همی ــود انتخــاب ک ــوده ب ــوروی، رب ش
خــود و پولــی کــه یکــی از دوســتانش بــه او ســپرده بــود ابتــدا بــه اروپــا رفتــه و از 
فرانســه یــک دســتگاه خــودروی پــژو ۵04، کــه در آن زمــان در ایــران بــازار خوبــی 
پیــدا کــرده بــود، خریــداری کنــد و آن را در ایــران بفروشــد. ســفرکردن بــه جاهــای 
ــف از فرهنگ هــا و کشــورهای گوناگــون  ــراد مختل ــا اف مختلــف جهــان و تعامــل ب
ــام  ــن کار را انج ــن ای ــمی تیزبی ــا چش ــردی ب ــر ف ــه اگ ــت ک ــه ای گران بهاس تجرب
ــه جــدای از  ــد. البت ــت کن ــرای زندگــی دریاف ــد درســی ب دهــد به ســادگی می توان
ــت  ــین می توانس ــه ی ماش ــن معامل ــد ای ــدن دی ــردی و گسترده ش ــه ی جهانگ تجرب

ســودی تقریبــاً نــه هــزار تومانــی بــرای نورالدیــن داشــته باشــد.
شــاید در آن زمــان بــا خــود فکــر نمی کــرد کــه زندگــی بــه شــکلی بــرای او بــه 
جلــو حرکــت کنــد کــه بــه دالیــل مختلــف در ادامــه بــه کشــورهای گوناگونی ســفر 
کنــد. خــودش می گویــد زیباتریــن شــهری کــه از نزدیــک دیــده ونیــز ایتالیاســت. 
امــا ماجــرای ســفر بــه ونیــز ربطــی بــه برگشــتن از دوره ی آمــوزش نظامــی امریــکا 

نــدارد پــس برگردیــم بــه اصــل داســتان.
ــن  ــه همی ــد و ب ــداری کن ــژو خری ــتگاه پ ــک دس ــت ی ــن می خواس  نورالدی
ــا، فرانســه، رفــت. زمانــی کــه در  ــه قلــب فرهنــگ و هنــر اروپ منظــور از امریــکا ب
پاریــس حضــور داشــت و از باالتریــن ســطح زیبایــی در شهرســازی جهــان لــذت 
ــی سرشــناس  ــن کمپان ــژوی ۵04 از ای ــک پ ــد ی ــرای خری ــرد متوجــه شــد ب می ب
فرانســوی بایــد در صــف انتظــاری شــش ماهــه بمانــد. او کــه تــوان مانــدن در ایــن 

صــف انتظــار را نداشــت تصمیمــش را عــوض کــرد.
ــده  ــد ش ــا تولی ــاره ی اروپ ــه از ق ــری ک ــتی ترین تصاوی ــی از توریس ــاً یک قطع
ــهری  ــی ش ــا پراکندگ ــاوری ب ــرزمین پهن ــه در س ــا، ک ــا ایرانی ه ــرای م ــت و ب اس
نســبتاً پاییــن زندگــی می کنیــم جالــب اســت، مربــوط بــه مســافری اســت کــه بــا 
ــور  ــی عب ــای اروپای ــای زیب ــا و جنگل ه ــن کوه ه ــد از بی ــار می توان ــدن قط سوارش



99

ــم  ــن ه ــد. نورالدی ــد کن ــف رفت وآم ــور مختل ــد کش ــن چن ــرعت بی ــد و به س کن
ســوار یکــی از آن قطارهــای معــروف اروپایــی شــد و از پاریــس بــه مونیــخ رفــت. 
آلمــان همــان زمــان هــم وظیفــه ی قلــب صنعتــی و اقتصــادی اروپــای ســبز را بــر 
عهــده داشــت و بــه واســطه ی نزدیکــی بــا تمــام کشــورهای اروپــای شــرقی، غربــی، 
شــمالی و جنوبــی چــون عصــاره ای بســیار متراکــم امــکان تعامــل بــا کلیــت اروپــا 
را بــرای همــه ی مســافران میســر می کــرد. بــه همیــن خاطــر در مونیــخ دسترســی 
بــه انــواع خودروهــای اروپایــی وجــود داشــت و نورالدیــن از بیــن آن هــا خــودروی 
فیــات ایتالیایــی، کــه بــا فــروش در بــازار ایــران ســودی هفــت هــزار تومانــی نصیــب 
ــه ی  ــه هزین ــود ک ــخت ب ــی جان س ــات خودروی ــرد. فی ــاب ک ــرد، را انتخ او می ک
نگهــداری زیــادی هــم نداشــت و بــه کار بســیاری از خانواده هــای ایرانــی می آمــد. 
فیــات را خریــد و پــر از ســوغاتی کــرد و بــه ســمت ایــران راه افتــاد: »بــا ماشــین 
ــا ۷۵00 تومــان ســود آن را  ــران برگشــتم. گشــت هایم را زدم و آخــر هــم ب ــه ای ب

فروختــم.«

سال های ساخت وساز
نورالدیــن بــه ایــران بازگشــته بــود و در ایــن مــدت رونــق بــازار مســکن تــداوم 
ــود و  ــه در شاهین شــهر گذشــته ب داشــت. تقریبــاً یــک ســال و نیــم از خریــد خان
طــی ایــن مــدت خانــه ای کــه نورالدیــن زمانــی 40 هــزار تومــان خریــده بــود بــه 
ــا ۲۵0 هــزار تومــان رســید. یکــی از نکاتــی کــه باعــث  قیمتــی در حــدود ۲00 ت
ــد  ــا شکســت می خورن ــرادی کــه ی ــا اف ــق در ســرمایه گذاری ب ــراد موف می شــود اف
ــا ســودهای کمتــری کســب می کننــد تفــاوت داشــته باشــند ایــن اســت کــه  و ی
ــراد  ــد. شــاید بســیاری از اف ــا کســب ســود ذوق زده عمــل نمی کنن ــق ب ــراد موف اف
به محــض اینکــه قیمــت یکــی از ملک هایشــان طــی مــدت زمــان کوتاهــی چنــد 
برابــر شــود آن را بفروشــند و بــا مدیریــت بــد ســرمایه نتواننــد مســیر ســود را بــرای 
خــود حفــظ کننــد. امــا نورالدیــن چنیــن فــردی نبــود. بــا همیــن رویکــرد بــاز هــم 
آن خانــه را نفروخــت و بــه جــای آن ســرمایه ی بیشــتری در ایــن شــهرک بــه کار 

انداخــت.
ــه زمیــن آنجــا خریــد و تصمیــم گرفــت در ایــن زمین هــا کار  پنــج قطع
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ساخت وســاز را آغــاز کنــد. فعالیــت ساخت وســاز مراحــل پیچیــده ای دارد. از 
شــناخت زمیــن مناســب گرفتــه تــا خــود مســئله ی ســاخت و دریافــت مجوزهــای 
گوناگــون. مســئله ایــن بــود کــه خــود او سررشــته ای در ساخت وســاز نداشــت امــا 
ــه او کمــک  ــا فــردی مطمئــن آشــنا شــد کــه در ساخت وســاز ب از اقبــال خــوب ب
ــاخت.  ــا س ــن زمین ه ــی را در ای ــرد واحدهای ــن ف ــاوره ی ای ــا مش ــرد. ب ــی ک فراوان
ــدند و  ــروش ش ــاده ی ف ــود آم ــاخته ب ــه س ــاختمان هایی ک ــال س ــک س ــد از ی بع
آن هــا را فروخــت. حــاال ســرمایه ی نورالدیــن بــه حــدی شــده بــود کــه بتوانــد وارد 
بــازار مســکن تهــران شــود. بــا ایــن ســرمایه در محلــه ی شــمس آباد تهــران، جایــی 
در شــرق تهــران و در بخــش جنــوب غربــی پــارک لویــزان، دو قطعــه زمیــن خریــد 
ــاز هــم  ــا تکمیل شــدن فراینــد ســاخت ب و مشــغول ســاخت ایــن زمین هــا شــد. ب
ســودی نصیــب او شــد و همیــن رویــه باعــث شــد ســرمایه اش رفته رفتــه افزایــش 
ــر،  ــارراه ظف ــرقی چه ــوب ش ــع جن ــردن، ضل ــان ج ــد در خیاب ــد و بتوان ــدا کن پی
ســاختمانی جدیــد بســازد و تقریبــاً آن را در ســال 1۳۵۸ بــه پایــان برســاند. ایــن 
ســاختمان هنــوز هــم در ایــن منطقــه قابــل مشــاهده اســت و بخــش عمــده ی نمای 
ــه ی جــردن  ــد. محل ــه ای از ســوپرمارکت ها تشــکیل می دهن ــی اش را مجموع بیرون
در آن زمــان، ماننــد وضعیــت کنونــی اش، محلــه ای اعیانــی بــه حســاب می آمــد و 
قیمــت ملک هایــش بســیار بــاال بــود. همیــن مســئله نشــان می دهــد کــه نورالدیــن 
ــر از  ــه کمت ــی ک ــد. جوان ــرفت کن ــود پیش ــود در کار خ ــته ب ــد توانس ــه ح ــا چ ت
یــک دهــه پیــش بــا معاملــه ی یــک پیــکان توانســته بــود ســرمایه ای بیســت هــزار 
ــن  ــی از بهتری ــزرگ در یک ــی ب ــت ملک ــاال می توانس ــد ح ــود کن ــی از آن خ تومان
محله هــای تهــران بســازد و ایــن در حالــی بــود کــه تــازه از مــرز ۳0 ســالگی عبــور 
کــرده بــود. البتــه محلــه ی جــردن آن زمان هــا تفاوتــی بــا جــردن امــروز داشــت. 
ــکیل  ــی تش ــزرگ و اعیان ــیار ب ــای بس ــه را خانه ه ــن محل ــتر ای ــان بیش در آن زم
مــی داد و هنــوز خبــری از شــرکت های پرشــماری نبــود کــه در ایــن محلــه دفتــر 
ــروز  ــه ام ــی ک ــر جردن ــارت بهت ــد. به عب ــاری می کنن ــت اداری و تج ــد و فعالی دارن
ــه  ــال ها به هیچ وج ــت در آن س ــران اس ــای ته ــن خیابان ه ــی از پرترافیک تری یک
چنیــن وضعیتــی نداشــت و همیــن یــک نکتــه ی کلیــدی بســیار جــذاب اســت کــه 
از طریــق آن می تــوان بــه خالقیــت نورالدیــن نوربخــش جعفــری پــی بــرد. امــا بــه 
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قــول فرنگی هــا  اگــر نخواهیــم بیــش از حــد از داســتان جلــو بزنیــم بایــد بگذاریــم 
اتفاقــات رونــد واقعــی خــود را از ســر بگذراننــد.

البتــه نورالدیــن تنهــا خــود را مشــغول فعالیــت در بــازار مســکن نکــرده بــود و 
طــی ســال های پایانــی دهــه ی ۵0 وارد فعالیــت تولیــدی هــم شــده بــود. او، کــه 
ــان،  ــور هم زم ــال ها به ط ــن س ــی ای ــت ط ــنایی داش ــمس آباد آش ــه ی ش ــا محل ب
همــراه چنــد نفــر از دوســتانش یــک کارگاه لنت ســازی را در آنجــا راه انــدازی کــرد 
کــه به دلیــل ناســازگاری یکــی از شــرکا بــا دِل چرکیــن آن کار را رهــا کــرد. ایــن 
دل چرکینــی هنــوز هــم در ذهــن او قــرار دارد و باعــث می شــود نخواهــد جــدای از 

ذکــر ایــن اتفــاق بیشــتر بــه آن بپــردازد.

سالم دامداران
ــت اســت و  ــه نی ــاد ب ــی از شــاخه ها اعتم ــوالً دو شــاخه دارد. یک ــاد معم اعتم
دیگــری اعتمــاد بــه توانایــی. معمــوالً در روابــط خانوادگــی اعتمــاد بــه نیــت وجــود 
ــد.  ــت بیای ــه دس ــی ب ــه به راحت ــت ک ــزی نیس ــی چی ــه توانای ــاد ب ــا اعتم دارد ام
نورالدیــن از ســوی خانــواده فــردی بســیار قابــل اعتمــاد بــود. بــه شــکلی کــه پــس 
از ســکته ی دوم پــدرش وقتــی نورالدیــن از او خواســت تــا ســرمایه  و دارایــی  خــود 
ــدش را  ــی فرزن ــه به خوب ــدر، ک ــردازد پ ــتراحت بپ ــه اس ــد و ب ــد کن ــازار را نق در ب
ــن کار  ــه ای ــرد؛ گرچ ــول ک ــرد و درخواســتش را قب ــاد ک ــه او اعتم می شــناخت، ب

بــرای یــک فــرد بــازاری بســیار دشــوار بــود. 
بــرادر نورالدیــن هــم تــا پیــش از انقــالب در نیــروی هوایــی خدمــت می کــرد؛ 
البتــه نــه در تهــران بلکــه در مشــهد. همیــن مســئله ی قابــل اعتمادبــودن 
ــرای  ــم او ب ــه تصمی ــم ب ــرادرش ه ــه ب ــد ک ــث ش ــر باع ــن نظی ــی از ای و چیزهای
ــراکت  ــه ش ــود. البت ــش ش ــد و همراه ــاد کن ــی اعتم ــب وکار لبنیات ــدازی کس راه ان
ــوان  ــت می ت ــا گذش ــت و ب ــت اس ــد گذش ــه ای نیازمن ــوع رابط ــر ن ــد ه ــم مانن ه
ــرادری،  ــرد: »اصــوالً چــه در شــراکت و چــه در ب ــه ک ــر فرازونشــیب های آن غلب ب
فامیلــی و دوســتی بایــد گذشــت وجــود داشــته باشــد. حتــی زن و شــوهرها هــم 
اگــر گذشــت نداشــته باشــند نمی تواننــد زندگــی طوالنــی  مدتــی داشــته باشــند. 
مثــاًل یــک زن و شــوهر، کــه در دو طــرز فکــر و فضــای متفــاوت تربیــت شــده اند، 
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ــروز اختــالف نظــر اگــر همدیگــر را دوســت داشــته باشــند گذشــت  در صــورت ب
ــه  ــود ک ــث می ش ــالف باع ــن اخت ــد کوچک تری ــور نباش ــر این ط ــا اگ ــد ام می کنن

ــه مسیرشــان ادامــه بدهنــد.« دیگــر نتواننــد ب
ــر  ــت تی ــدان هف ــرادرش، شــمس الدین، لبنیات فروشــی می ــا ب ــه ب ــد از اینک بع
را دیدنــد و تصمیــم گرفتنــد خودشــان وارد ایــن عرصــه شــوند ســاختمان خیابــان 
ــود  ــه نظرشــان رســید. ســال 1۳۶1 ب ــرای ایــن کار ب جــردن گزینــه ی مناســبی ب
ــود، می توانســت نقطــه ی  ــازه ب ــه مغ ــد دهان ــه دارای چن ــک جــردن، ک ــن مل و ای
ــه  ــد ک ــازه ای را انتخــاب کردن ــرادرش مغ ــن و ب ــکا باشــد. نورالدی ــل ات ــازی قاب آغ
ــر آن  ــود و زی ــارش ب ــع مســاحت داشــت و یــک حیــاط کن ــر مرب ــاً 140 مت تقریب
کارگاهــی تقریبــاً ۲۵0 متــری وجــود داشــت. ایــن فضــا را بــا پاتیل هــا و تجهیــزات 
مربــوط بــه تولیــد محصــوالت لبنیاتــی مجهــز کردنــد. یــک مجموعــه ی یکپارچــه 
تشــکیل شــد کــه در آن هــم کارگاه تولیــدی وجــود داشــت و هــم فروشــگاه. بــرای 
نام گــذاری تولیــدی نوپایــی کــه راه  انداختــه بودنــد بــه اســمی فکــر می کردنــد کــه 
نوعــی ارتبــاط بــا کلمــه ی »دام« داشــته باشــد و بیــن گزینه هــای مختلفــی چــون 
ــا انتخــاب  ــیدند و، ب ــداران« رس ــه »دام ــت ب ــان« درنهای ــروران« و »دامپوش »دامپ
ــن  ــل اعتمادتری ــده ترین و قاب ــی از شناخته ش ــه یک ــداران« را ب ــام، »دام ــن ن ای

کلمــات ایــران تبدیــل کردنــد.
ــا آن مواجــه بودنــد ایــن بــود کــه خیابــان جــردن آن  یکــی از مســائلی کــه ب
ــادی در آن رفت وآمــد نمی کــرد. یکــی از  ــود و ماشــین زی ــوت ب روزهــا بســیار خل
ابتــکارات نورالدیــن ایــن بــود کــه، هنــگام چــراغ قرمــز چهــارراه ظفــر، کارمندانــش 
ــراغ  ــود، س ــته ب ــا و آراس ــیار زیب ــه بس ــفید، ک ــکل س ــای متحدالش ــا لباس ه را ب
ــه ای از محصوالت شــان  ــد و نمون ــف شــده بودن ــی می فرســتاد کــه متوق خودروهای
ــداران در  ــوالت دام ــی محص ــت تبلیغات ــن فعالی ــی ای ــد. ط ــردم می دادن ــه م را ب
بســته بندی های کوچــک بســتنی بــه مــردم نمونــه داده می شــد. گرچــه در 
ــه  ــک خان ــد ی ــرای خری ــه ب ــی، ک ــزار تومان ــت ۵00 ه ــرر هنگف ــاه اول ض ــه م س
ــه حســاب می آمــد، متوجــه کســب وکار آن هــا شــد امــا رفته رفتــه  ــی کافــی ب پول
مــردم متوجــه کیفیــت بــاالی ایــن محصــوالت شــدند؛ بــه شــکلی کــه بــه جــرأت 
ــک 40 ســال ســن  ــه در حــال حاضــر نزدی ــادی ک ــراد زی ــرد اف ــا ک ــوان ادع می ت
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ــده اند. ــزرگ ش ــداران ب ــیر دام ــا ش ــد ب دارن
دو نکتــه همیشــه ذهنیــت کاری نورالدیــن را شــکل داده انــد: ارائــه ی بهتریــن 
ــداران بســتر مناســب  ــکار. مســئله ی اول باعــث شــد دام ــوآوری و ابت ــت و ن کیفی
ــه ی  ــداوم رشــد و پیشــرفت ایــن کارخان رشــد را پیــدا کنــد و نکتــه ی دوم هــم ت
بــزرگ را میســر ســاخت. در آن  ســال ها دامــداران تنهــا شــرکتی بــود کــه ماســت 
ــته بندی  ــرد. بس ــد می ک ــاده اش تولی ــول و جاافت ــگ معم ــه ی زردرن ــدون روی را ب
ــران،  ــم در ته ــت ک ــه، دس ــت ک ــورت می گرف ــرد ص ــی گ ــوالت در ظروف محص
ــد  ــوآوری در محصــوالت و گســترده کردن خــط تولی ــس از آن ن ــود. پ ــابقه ب بی س
ــه  ــرد ب ــد می ک ــی تولی ــدا شــیر و ماســت معمول ــی کــه در ابت ــاز شــد. دامداران آغ
ــن  ــی از ای ــه دار و محصوالت ــر خام ــه دار، پنی ــر، ماســت خام ماســت کم چــرب، پنی
قبیــل روی آورد. از ســال 1۳۶1 کار خــود را در آن کارگاه بــا چیــزی حــدود شــش 
ــه  ــگ ک ــوار جن ــال های دش ــم س ــرد و، علی رغ ــاز ک ــروی کار آغ ــر نی ــت نف هف
ــرد، کارگاه در  ــان کشــور ایجــاد ک ــرای بســیاری از کارآفرین مشــکالتی جــان کاه ب
روزهــای پایانــی ســال 1۳۷۲ بــه بیســت نفر رســید و حــاال دامــداران در مجموعه ی 
کارخانــه ی تولیــدی و دامپــروری خــود نزدیــک بــه ۳۵00 نفــر را مشــغول بــه کار 
ــای  ــن پیشــرفت و جهــش ریشــه در ریســک پذیری  آق ــی ای ــرده اســت. چگونگ ک

ــن نوربخــش جعفــری دهکــردی دارد. نورالدی
ــالن ۵00  ــه س ــری را، ک ــن ۲۵00 مت ــه زمی ــک قطع ــس از کارگاه جــردن ی پ
متــری ای در آن وجــود داشــت در محــل کنونــی ایــن کارخانــه ی عظیــم در حوالــی 
جــاده ی شــهریار و محلــه ی هفت جــوی، خریــداری کردنــد و رفته رفتــه بــا توســعه 
و تجهیــز مــداوم آن بــه جایــی رســیدند کــه امــروز همــان کارخانــه ۹0 هــزار متــر 
زمیــن دارد و ۶0 هــزار متــر بنــا و مســیری کــه منتهــی بــه ایــن مجموعــه اســت از 
یــک جــاده ی خاکــی ســاده بــه بلــواری کارآمــد تبدیــل شــده کــه بــه افتخــار ایــن 
کارخانــه »بلــوار دامــداران« نــام گرفتــه اســت. ایــن تنهــا گوشــه ای از پاس داشــت 
خدماتــی اســت کــه نورالدیــن نوربخــش جعفــری بایــد بابــت ایجــاد اشــتغال، عمران 
و آبــادی و کیفیتــی کــه آفریــده اســت دریافــت کنــد. کیفیــت بــاالی محصــوالت 
ــث  ــه باع ــد بلک ــت و می کن ــرده اس ــب ک ــردم را جل ــاد م ــا اعتم ــداران نه تنه دام
شــد ایــن شــرکت بتوانــد از ســال 1۳۸۶، بــا شــروع صــادرات خــود بــه کشــورهای 
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ــای  ــا و پیچیدگی ه ــر گره ه ــود و اگ ــم بش ــه ای ه ــای منطق ــایه، وارد بازاره همس
ــد چــه بســا  ــش نمی آم ــن ســال ها پی ــران طــی ای ــر مســیر تجــارت ای موجــود ب
ــون  ــه اکن ــد ک ــزی می ش ــترده تر از چی ــیار گس ــداران بس ــادرات دام ــره ی ص دای

هســت.
ــن ســادگی ها کــه روی  ــه ای ــداران ب ــه ی دام ــدازی کارخان ــه داســتان راه ان البت
ــن  ــش از ای ــا پی ــه ت ــی، ک ــن لبنیات ــت. ای ــش نرف ــم پی ــذ می خوانی ــات کاغ صفح
شــیر خــود را از دامداری هــای مختلــف تهیــه می کــرد، بــرای گســترش کار خــود 
نیازمنــد شــیر بیشــتری بــود. همیــن مســئله باعــث شــد نورالدیــن تصمیمی بســیار 
حســاس و پرریســک بگیــرد و پیــش از راه انــدازی کارخانــه ی کنونــی یــک دامــداری 
ــادی  ــت اقتص ــن شکس ــن بزرگ تری ــد. نورالدی ــدازی کن ــهریار راه ان ــی ش در نزدیک
خــود را در ایــن پــروژه متحمــل شــد زیــرا در ابتــدا، به خاطــر اعتمــاد بــه فــردی 
ریــاکار، متوجــه ضــرری ســنگین شــد و تقریبــاً تمــام ســرمایه ی خــود را از دســت 
ــاً ده واحــدی  ــن دامــداری یــک ســاختمان تقریب ــرای تأســیس ای ــن ب داد. نورالدی
خــود در خیابــان میردامــاد تهــران را فروختــه بــود و حــاال کــه ســرمایه اش را از بین 
ــه  ــف ب ــای مختل ــا بهره ه ــول ب ــردن پ ــرای قرض ک ــد ب ــور ش ــد مجب ــه می دی رفت
بــازار مراجعــه کنــد؛ کــه البتــه توانســت بــا تــوکل بــر خــدا و همتــی خیره کننــده 
ــد. نورالدیــن کــه  ــه صاحبان شــان برگردان طــی ســه ســال تمــام ایــن پول هــا را ب
نســبتاً در ســنین بــاال ازدواج کــرده  بــود در ســال های ابتدایــی دهــه ی ۷0 صاحــب 
دو فرزنــد، یکــی پســر و دیگــری دختــر، شــد کــه بابــت پیگیــری کارهــای تأســیس 
دامــداری و کارخانــه تقریبــاً چیــزی از کودکــی آن هــا ندیــد. درنهایــت آن دامــداری 
ــا ۸۵00 رأس دام  ــه، ب ــت ک ــده اس ــل ش ــم دام تبدی ــهر عظی ــک ش ــه ی ــروز ب ام
ــن  ــوان بهتری ــتان داری به عن ــوی اس ــا از س ــیر، دائم ــن ش ــه 140 ت ــد روزان و تولی

ــرار می گیــرد. ــر ق دامــداری اســتان مــورد تقدی
ــث  ــز باع ــه چــه چی ــری بپرســیم ک ــن نوربخــش جعف ــای نورالدی ــی از آق وقت
شــد او تــا ایــن حــد تولیــد خــود را توســعه دهــد جوابــی بســیار روشــنگر دریافــت 
»اگــر فکــرت در تولیــد باشــد بــا تولیــد جلــو مــی روی امــا اگــر این طــور  می کنیــم:
نباشــد نمی توانــی جلــو بــروی. تولیــد تــو را دنبــال خــودش می کشــاند؛ مخصوصــاً 
ــراه  ــود هم ــا خ ــو را ب ــه ت ــک رودخان ــل ی ــد مث ــد. تولی ــی باش ــد موفق ــر تولی اگ
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ــو را غــرق می کنــد.« ــرد و اگــر جلویــش را بگیــری ت ــو می ب ــه جل ــد و رو ب می کن
ــکا  ــادی دارد و آن ات ــیار زی ــت بس ــه اهمی ــک نکت ــداران ی ــه ی دام در کارخان
ــرد  ــن رویک ــت. همی ــپاری اس ــاندن برون س ــل رس ــه حداق ــی و ب ــروی درون ــه نی ب
ــات  ــد قطع ــه ی تولی ــک کارخان ــال ی ــرای مث ــه ب ــده اســت ک ــث ش ــن باع نورالدی
پالســتیکی در ایــن مجموعــه راه انــدازی شــود کــه جــدای از مســتقل کردن 
ــد  ــل می کن ــتری حاص ــان بیش ــم اطمین ــروف ه ــتی بودن ظ ــه از بهداش کارخان
ــوی  ــد. از س ــد می کن ــتیکی تولی ــه ی پالس ــون قطع ــک میلی ــش از ی ــه بی و روزان
دیگــر هــم نــاوگان ترابــری ایــن مجموعــه را داریــم کــه بــا بیــش از ۵00 ماشــین 
ســنگین باربــری حتــی در زمینــه ی توزیــع مویرگــی هــم مســتقل اســت و یکــی از 
ــه خــود  ــه ی تولیــدی در کشــور را ب ــری یــک کارخان ــن ناوگان هــای تراب بزرگ تری

اختصــاص می دهــد.

رنج های تولید
نورالدیــن نوربخــش جعفــری طــی ایــن چنــد دهــه فرازونشــیب های فراوانــی را 
از نزدیــک دیــده اســت. در ایــران تصمیمــات و سیاســت های مختلفــی کــه از ســوی 
دولــت اتخــاذ می شــوند تأثیــر فراوانــی بــر وضعیــت صنعــت و به طــور کل اقتصــاد 
ــن  ــت. نورالدی ــتثنی نیس ــئله مس ــن مس ــم از ای ــداران ه ــد و دام ــور می گذارن کش
بهتریــن دوره ی تولیــد را مربــوط بــه ســال های دولــت اصالحــات می دانــد و 
بدتریــن ســال ها را هــم متوجــه دولــت نهــم و دهــم دکتــر احمدی نــژاد. وضعیــت 
ــد در  ــور ش ــداران مجب ــه دام ــود ک ــه ای ب ــال ها به گون ــن س ــت در ای ــت قیم تثبی
بــازه ای روی محصــوالت خــود بنویســد: ایــن بطــری شــیر ۵0 تومــان بــرای کارخانه 
ــژاد  ــت احمدی ن ــی دول ــت های کل ــت و سیاس ــن قیم ــوه ی تعیی ــرر دارد. نح ض
نه تنهــا بــه دامــداران بلکــه بــه بســیاری از واحدهــای تولیــدی فشــار زیــادی وارد 
ــای  ــی واحده ــت تعطیل ــن باب ــرد. نورالدی ــتگی ب ــه ورشکس ــا را رو ب ــرد و آن ه ک
ــرادی کــه  ــد اف ــی می دان ــرا به خوب ــادی می خــورد زی تولیــدی کوچــک غصــه ی زی
ــی  ــای ابتدای ــا ســرمایه کردن دارایی ه ــد ب ــدازی می کنن ــی را راه ان ــن واحدهای چنی
خــود وارد ایــن راه شــده اند و ورشکســتگی به نوعــی آن هــا را از زندگــی می انــدازد 

ــد. ــی می کن ــم از بده ــی عظی و وارد جریان
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ــرکت های  ــه ش ــم متوج ــم و ده ــت نه ــه در دوران دول ــی ک ــی از نامالیمات یک
لبنــی شــد نحــوه ی تعییــن قیمــت پایــه ی شــیر بــود. گویــا آن دولــت بــا تکیه بــر 
ــت  ــه ی قیم ــیرده دارد پای ــه دو گاو ش ــتایی ک ــرد روس ــک پیرم ــیر ی ــت ش قیم
شــیر را در نظــر گرفتــه اســت و ایــن اســتثنا را بــه قاعــده ای بــرای تولیدی هایــی 
ــزی  ــد. چی ــرف می کنن ــیر مص ــن ش ــزاران ت ــه ه ــه روزان ــت ک ــرده اس ــل ک تبدی
ــه ی  ــت روحی ــرده اس ــش ب ــه پی ــوار ب ــال های دش ــن س ــی ای ــن را ط ــه نورالدی ک
جنگنــده ی او و میلــش بــه توســعه ی کار بــوده اســت؛ ولــو دیگــران بــا او مخالــف 
ــا  ــد، ب ــس بکش ــا پ ــه پ ــای اینک ــوار به ج ــال های دش ــاً در س ــند. اتفاق ــوده باش ب
ــن  ــه داد و همی ــود ادام ــد خ ــوط تولی ــعه ی خط ــه توس ــو، ب ــه جل ــردی رو ب رویک
ــه ی دامــداران بزنیــد متوجــه می شــوید کــه در  ــه کارخان حــاال هــم اگــر ســری ب
یــک گوشــه ی آن ســوله ای جدیــد در حــال احــداث اســت و در گوشــه ی دیگــرش 
خــط تولیــدی بــرای یــک محصــول جدیــد در حــال راه انــدازی. مســئله ی دیگــری 
ــت  ــاور مدیری ــد ب ــداران کمــک می کن ــدن دام ــام مان ــه خوش ن ــا ب ــن روزه ــه ای ک
ایــن مجموعــه بــه ارائــه ی بهتریــن کیفیــت محصــول اســت. در حــال حاضــر، کــه 
به دلیــل مشــکالت ارزی و افــت ارزش پــول ایــران واردکــردن محصــوالت خارجــی 
ــوارتر از  ــیار دش ــود بس ــتفاده می ش ــیرکاکائو اس ــرای ش ــه ب ــی ک ــد کاکائوی مانن
ــه  ــژه ای ب ــاد وی ــده اعتم ــه مصرف کنن ــه اینک ــاور ب ــا ب ــن ب گذشــته اســت، نورالدی
کیفیــت محصــوالت دامــداران دارد همــان محصــول قدیمــی را بــا همــان کیفیــت 
ارائــه می کنــد و در ایــن مســیر بــا دوربینــِی الزم بــرای مدیریــت کســب وکارهایی 
ــن بزرگــی حتــی در روزهــای دشــوار واردات هــم معطــل خطــوط گمــرک  ــه ای ب
ــرا مــواد مــورد نیــاز خــود را از چنــد وقــت قبــل خریــداری کــرده و  ــد زی نمی مان

ــد. ــداری می کن ــار نگه در انب
البتــه ایــن دشــواری ها تأثیــر خــود را بــه شــکلی روشــن روی زندگــی شــخصی 
نورالدیــن گذاشــته اســت. او کــه در ابتــدا قصــد داشــت تــا نرســیدن بــه ســطح قابل 
ــر کار شــد کــه علی رغــم  ــی ازدواج نکنــد بعدهــا چنــان درگی ــوان مال ــی از ت قبول
ــد.  ــه ازدواج ش ــق ب ــر موف ــاد، دیرت ــرعتی زی ــا س ــی، ب ــه آن ســطح مال ــیدن ب رس
ــن  ــش وارد ای ــل نیســت کــه فرزندان ــر دارد مای ــک پســر و دو دخت حــاال کــه او ی
ــا  ــای پــدر بگــذارد ب ــا جــای پ ــی کــه پســرش می خواســت پ حرفــه شــوند و زمان
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ــه خــودش کشــیده متوجــه  ــرا نمی خواســت ســختی هایی ک ــرد. زی او مخالفــت ک
ــد  ــی می کنن ــادا زندگ ــر کان ــال حاض ــد او در ح ــه فرزن ــود. س ــم بش ــدش ه فرزن
ــدید  ــی ش ــل آلودگ ــرد، به دلی ــی می ک ــردن زندگ ــی در ج ــه زمان ــن، ک و نورالدی
ــه  ــد کــه آن منطق ــا دی ــرود ام ــه لواســانات ب ــدا قصــد داشــت ب هــوای تهــران ابت
ــه مهرشــهر کــرج  ــه همیــن خاطــر ب هــم از آلودگــی تهــران در امــان نیســت و ب
رفــت. دیــدگاه دقیــق و وســواس گونه ی نورالدیــن حتــی در انتخــاب محــل زندگــی 
هــم مشــخص اســت. زیــرا زمینــی را انتخــاب کــرد کــه دیــدی مناســب بــه باغــی 
بــزرگ داشــته باشــد و از هــوای خــوب آن بهــره ببــرد و درنهایــت بــا ســاختن یــک 
ــواده را در ایــن  ــرادرش و باقــی اعضــای خان ــزرگ خــود، ب مجموعــه ی مســکونی ب

مجتمــع اســکان داد.
ــدر درســتکار  ــواده ناشــی از خانواده دوســتی پ ــه خان ــن ب ــژه ی نورالدی ــگاه وی ن
ــاالی نورالدیــن  ــا ســنین ب ــود کــه حتــی ت و زحمت کشــش و اســتحکام مــادری ب
ــال  ــی داد. در ح ــود را م ــژه ی خ ــر وی ــاً تذک ــد حتم ــتباهی از او می دی ــر اش اگ
ــد و پســر  ــی می کنن ــم زندگ ــار ه ــری کن ــواده ی نوربخــش جعف ــه خان ــر، ک حاض
ــه  ــان فامیــل ب ــه کار اســت، بســیاری از جوان ــه مشــغول ب شــمس الدین در کارخان
ــردی  ــا او باعــث رشــد ف ــل ب ــه تعام ــد ک ــگاه می کنن ــردی ن ــوان ف ــن به عن نورالدی
ــد بیســت  ــام یــک پیــکان بای ــرای ثبــت ن ــی ب ــد کــه زمان ــادش می آی می شــود. ی
ــن کار  ــز می کــرد امــا فرصــت پیگیــری ای ــی واری ــه حســاب کمپان هــزار تومــان ب
اداری را نداشــت. بیســت هــزار تومــان پــول نقــد بــه خواهــر کوچکــش داد و از او 
خواســت کــه ایــن کار را انجــام دهــد. ســال ها بعــد خواهــرش گفــت کاری کــه آن 
ــول  ــت جابه جایــی آن حجــم از پ ــرس و استرســی کــه باب ــا مــن کــردی و ت روز ب
نقــد داشــتم باعــث شــد کــه متوجــه شــوم زندگــی چــه دشــواری هایی دارد و طــی 

ــدم. ــر ش ــر و پرتجربه ت ــال بزرگ ت ــد س ــدازه ی چن ــک روز به ان ــان ی هم
حــاال، کــه نورالدیــن سال هاســت قــدم  بــه قــدم فعالیــت اقتصــادی و تولیــدی 
خــود را مدیریــت کــرده، قصــد دارد بازنشســته شــود. امــا عــدم پایــداری شــرایط 
باعــث شــده  کــه او ایــن برنامــه ی خــود را بیســت ســال بــه تعویــق بینــدازد. بــه 
ــد  ــر بگیری ــتگی را در نظ ــر بازنشس ــدد: »اگ ــد و می خن ــه می ده ــی اش تکی صندل
ــرروز  ــرایط ه ــا ش ــوم ام ــته ش ــم بازنشس ــت می خواه ــال اس ــت س ــن بیس ــه م ک
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ــاال نتوانســته ام.« ــا ح ــه ت ــد ک چالشــی ایجــاد می کن
ــه  ــد ب ــه می خواه ــه او آن طــور ک ــن شــد ک ــع از ای ــی مان ــاد حت مشــغله ی زی
ــده  ــان را دی ــف جه ــورهای مختل ــه کش ــد. البت ــردی برس ــون ایران گ ــی چ عالیق
ــت  ــترن را دوس ــی جنایی و وس ــای پلیس ــت. فیلم ه ــز ایتالیاس ــق ونی ــت و عاش اس
دارد امــا کیفیــت آن هــا هــم بــرای او اهمیــت دارد: »فیلــم بایــد خــوب باشــد نــه 
ــه  ــگار ن ــد و ان ــا را بزن ــی آدم ه ــور یکی یک ــد همین ط ــر بکش ــی هفت تی ــه یک اینک
از خوانــدن کتــاب هــم، آن طــور  انــگار. داســتان فیلــم بایــد خیلــی خــوب باشــد.«
ــرد  ــدن پیرم ــیرین خوان ــره ی ش ــوز خاط ــت و هن ــده اس ــد، دور مان ــه می خواه ک
ــه  ــه ب ــی ک ــده اســت و زمان ــش مان ــم در ذهن ــوی در دوران قدی ــای همینگ و دری
ــی،  ــه هنــر ایران ــه ی همینگــوی هــم دیــدن کــرد. ب ــود از خان ــا ســفر کــرده ب کوب
مخصوصــاً فــرش و قلــم کاری روی نقــره، عالقــه ی زیــادی دارد و آن هــا را هم پــای 

نقاشــی های اروپایــی می دانــد.
ــت در  ــی هیچ وق ــاد یعن ــن اعتق و ای ــاد دارم.« ــر خــدا اعتق ــه خــدا و پیغمب »ب
ــز  ــذارد و هرگ ــودی نمی گ ــد کمب ــردم می ده ــت م ــه دس ــی ک ــت محصول کیفی
ــروی  ــت نی ــود. اهمی ــل نمی ش ــد غاف ــش کار می کن ــه برای ــری ک ــوق کارگ از حق
ــم  ــه علی رغ ــت ک ــدی اس ــری به ح ــش جعف ــن نوربخ ــرای نورالدی ــداران ب کار دام
احترامــی کــه حتــی بــرای ســاده ترین کارگــر ایــن مجموعــه دارد هرگــز نمی توانــد 
کــم کاری و کارشــکنی در برابــر ایــن ســازمان را بپذیــرد. خــودش می گویــد حاضــر 
اســت از حــق خــودش بگــذرد امــا از حــق ســازمانش نــه. زیــرا اگــر کســی در حــق 
ایــن ســازمان کارشــکنی، یــا بــه گفتــه ی خــودش خیانــت کنــد، هدفــش تخریــب 
ــن  ــیدن در ای ــا زحمت کش ــد ب ــعی دارن ــه س ــت ک ــیاری اس ــران بس ــی کارگ زندگ
مجموعــه نانــی حــالل ســر ســفره ی خانــواده ی خــود ببرنــد و ایــن مســئله اصــاًل 

ــل بخشــش و چشم پوشــی نیســت. ــن قاب ــرای نورالدی ب
مدیریــت یــک مجموعــه ی اقتصــادی عظیــم دشــواری های فراوانــی دارد امــا بــه 
نظــر نورالدیــن ســخت ترین کار بــرای یــک مدیــر دســتوردادن اســت. یعنــی مدیــر 
ــه یکــی از کارمنــدان  ــی ب ــی متوجــه باشــد کــه هنــگام گفتــن عبارت ــد به خوب بای
یــا مدیــران خــود دقیقــاً چــه هدفــی را دنبــال می کنــد تــا بتوانــد باعــث رشــد و 

بالندگــی افــراد شــود؛ نــه اینکــه جلــوی پیشــرفت آن هــا را بگیــرد.
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از دیــد نورالدیــن درس خوانــدن در دانشــگاه بســیار مهــم اســت و دیــد انســان را 
وســیع کــرده و دگرگــون می ســازد. اگــر کســی کــه بــه بــازار عالقــه داشــته باشــد 
ــد  ــدا کن ــای الزم، پی ــرمایه و ارتباط ه ــاظ س ــازار را، به لح ــه ب ــه ی ورود ب و زمین
درصــورت اینکــه تحصیــالت دانشــگاهی را در عقبــه ی ذهنــی خــود بگنجانــد بســیار 
ــه ی  ــرد: »در زمین ــرار گی ــرفت ق ــیر پیش ــد در مس ــر می توان ــد بازت ــا دی ــر و ب بهت
کســب وکار اگــر دانــش بــا پایــه و نبــوغ کســب وکار پیونــد بخــورد قطعــاً نتیجــه ی 

ــی درخشــانی حاصــل می شــود.« خیل
ــران  ــاورزی ته ــادن و کش ــع، مع ــی، صنای ــاق بازرگان ــه ات ــود ک ــال 1۳۹۸ ب س
ــه نورالدیــن و شــمس الدین نوربخــش جعفــری دهکــردی  نشــان امین الضــرب را ب
ــرد.  ــر ک ــی تقدی ــه ی کارآفرین ــان عرص ــای درخش ــن چهره ه ــرد و از ای ــا ک اعط
آقــای نورالدیــن نوربخــش جعفــری روی صحنــه رفــت و طــی چنــد دقیقــه نــگاه 
ــا  ــرح داد. او ب ــران دارد ش ــی در ای ــد و کارآفرین ــه تولی ــختی هایی ک ــود را از س خ
ــت: »در  ــران گف ــی ای ــد و بازرگان ــود در تولی ــاله ی خ ــابقه ی 40 س ــه س ــاره ب اش
ایــن مــدت گاهــی حمایــت شــدیم امــا اغلــب در برابــر کار مــا کارشــکنی صــورت 
ــد را از ســر  ــودی تولی ــم و دوره ی ناب ــت آورده ای ــن حــال طاق ــا ای ــه اســت. ب گرفت
گذرانده ایــم. اکنــون نیــز تحریم هــای ناجوانمردانــه ای بــر صنعــت کشــور تحمیــل 
شــده و ایــن شــرایط نیــاز بــه حمایــت سیاســت گذار را مضاعــف می کنــد. امــا در 
چنیــن شــرایطی نــرخ ســود بانکــی بــرای تولیــد افزایــش یافتــه و مالیــات بــر ارزش 
افــزوده از تولیدکننــده اخــذ می شــود. چــه تولیــد کنیــم و چــه ورشکســت شــده 

ــود.« ــت می ش ــات دریاف ــاکان مالی ــیم کم باش
ــا  ــی ب ــدگان ایران ــیاری از تولیدکنن ــه بس ــکالتی ک ــن مش ــی از بزرگ تری یک
آن هــا ســروکار دارنــد ســازوکار تعییــن قیمــت کاالهــا و خدمــات اســت و بــه نظــر 
ــن بلکــه  ــه ضــرر کارآفری ــا ب ــن ســازوکار نه تنه ــا ورود خــود در ای ــت ب ــا دول آن ه
ــت های  ــد: »سیاس ــل می کن ــم عم ــده ه ــردم مصرف کنن ــرر م ــه ض ــت ب درنهای
تعزیراتــی هــم مشــکالتی را ایجــاد کــرده اســت و در شــرایطی کــه مــواد اولیــه را 
بــه نــرخ بــازار آزاد تأمیــن می کنیــم بایــد محصــول تولیدشــده را بــه نــرخ دولتــی 
ــا تــداوم ایــن رویــه تولیــد از بیــن مــی رود و کارگــران کار خــود را از  بفروشــیم. ب

ــد.« ــت می دهن دس
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بــه نظــر او بایــد تعییــن قیمــت را بــر عهــده ی ســازوکار عرضــه و تقاضا قــرار داد 
تــا بتــوان آینــده ی بهتــری را بــرای میهــن تصور کــرد و همگــی از ســال های بحرانی 
حاضــر بــه ســالمت عبــور کنیــم. همان طــور کــه خــود او بارهــا گفتــه اســت تولیــد 
جریانــی دارد کــه اگــر فکــر و ذکــرت تولیــد نباشــد هــم ســرمایه و ســرمایه گذار را 
ــرای  ــاند. ب ــیب می رس ــروی کار آس ــده و نی ــه مصرف کنن ــم ب ــرد و ه ــن می ب از بی
همیــن تولیدگــر بایــد بــه ایــن مســئله بــه چشــم وظیفــه ای نــگاه کنــد کــه هرگــز 
نمی تــوان از زیــر بــار آن شــانه خالــی کــرد؛ ولــو بــار بــه ســنگینی  ایــن روزهــای 
»مــا به خاطــر وظیفــه ای کــه داریــم ایســتادگی می کنیــم. امــا بــرای  میهــن باشــد:
ــا  ــرار دارد ام ــم. اگرچــه کشــور در شــرایط بحــران ق ــی می توانیــم دوام بیاوری مدت
بایــد فکــری بــه حــال مــردم کــرد. انتظــار ایــن اســت کــه دولت مــردان تولیــد را 

حمایــت کننــد. اگــر تولیــد باشــد فســاد و فحشــا از بیــن مــی رود.«
نورالدیــن نوربخــش جعفــری حــاال از ۷0 ســالگی هــم عبــور کــرده اســت امــا 
خســته نیســت. زیــرا دلگرمی هــا و نقــاط نورانــی فراوانــی کــه در کارنامــه ی خــود 
ــه  ــم ب ــال ها ه ــن س ــد. او در ای ــانه ی او می برن ــتگی را از ش ــوع خس ــر ن دارد ه
فرزنــدان خــوب خــود و هــم بــه تشــکیالت عظیمــی بــه نــام دامــداران، کــه یــادآور 

ــد. ــار می کن ــت، افتخ ــردم اس ــن م ــراوان در ذه ــای ف خوبی ه



آلبوم عکس ها
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دریافت نشان امین الضرب



فصل چهارم

نصرالله و پسران
داستان زندگی نصراهلل ایزدپناه، 
بنیان گذار گروه صنعتی استیل البرز

نویسنده: رویا میرغیاثی





ــر  ــرروز س ــد. ه ــی می کن ــران زندگ ــه در ته ــت ک ــاه سال هاس ــراهلل ایزدپن نص
ــم  ــه ه ــوی خان ــردد. ت ــه برمی گ ــه خان ــود ب ــه می ش ــر ک ــی رود و بعدازظه کار م
ــدرش را  ــدای پ ــد و ص ــب می کن ــش را مرت ــی ذهن ــود. گاه ــرق می ش در کار غ
می شــنود. یــاد شــیراز می افتــد. کارگاه پــر از صداســت و چندتــا از کارگرهــا 
ــرد.  ــر دیگــر می پ ــه تصوی ــد و شــوخی می کننــد. از تصویــری ب گوشــه ای می خندن
ــفر  ــِم س ــه فیل ــت ک ــینمایی اس ــرش س ــوی س ــره ای. ت ــه خاط ــره ای ب از خاط
ــا  ــرارداد امض ــد. ق ــه می نویس ــد. نام ــای می نوش ــد. چ ــان می ده ــی اش را نش زندگ
می کنــد. کارخانــه می ســازد. تهــران شــلوغ اســت ولــی درختــان زیبــا و بلنــد دارد. 
ــد  ــی اشــاره می کن ــِی آدم های ــه زندگ ــه ب ــو را می شــنود ک ــده ی رادی صــدای گوین
ــد.  ــد. نصــراهلل لبخنــد می زن ــران زندگــی می کننــد و درآمــد دالری دارن کــه در ای
جــوان اشــتباه نکــرده اســت و ایــن یــک داســتان تخیلــی نیســت. قصــه ای واقعــی 
ــه طــال  ــوالد را ب ــه ف ــد چگون ــه می دانن ــدر و پســرانش اســت ک ــک پ ــاره ی ی درب
تبدیــل کننــد. صــدای نویــد شــاد و زنــده اســت. شــجاع و نتــرس اســت. او هراســی 
نــدارد کــه رمــز و رازهــای بــه دســت آوردن ثــروت را فــاش کنــد و دوســت دارد از 
لطف هــای علــم اقتصــاد و خطرهــای پنهــان و آشــکار بــازار صحبــت کنــد و البتــه 
ــذِت فعالیت هــای صنعتــی و توفیــِق کســب وکاِر خانوادگی شــان کــه ریشــه در  از ل
گذشــته های خیلــی دور دارد. بــرای همیــن از پدربزرگــش شــروع می کنــد. نصــراهلل 
خوشــحال اســت کــه صــدا نمی میــرد. صــدای پــدرش در ســرش پیچیــده اســت. 
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افتخارهای پدرانه
سرتاســر ســالن پــر از صــدای حــرف و خنــده اســت. جمعیــت زیــادی آمده انــد. 
ــراهلل و  ــت. نص ــال اس ــرز در ایران م ــتیل الب ــه ی اس ــمین خان ــاح شش ــن افتت جش
پســرانش کنــار هــم ایســتاده اند؛ شانه به شــانه. دوســتان قدیمــی و کارکنــان 
شــرکت هــم هســتند. ایران مــال مثــل یــک شــهر بــزرگ و شــبیه ایرانــی کوچــک 
اســت. موجــودی غول پیکــر کــه گوشــه ی تهــران دراز کشــیده اســت و می خواهــد 
ــت و  ــراهلل آرام اس ــد. نص ــرت زده کن ــه دارد حی ــکوهی ک ــی و ش ــا بزرگ ــه را ب هم
روبــان ســرخ را قیچــی می کنــد. صــدای دســت زدن می آیــد. آرام می چرخــد 
ســمت پســرهایش. صــورت نویــد. صــورت امیــد. لبخنــدی می زنــد و چشــم هایش 
از شــادی می درخشــد. بــه روزی فکــر می کنــد کــه پســردار شــد. تــوی دلــش قنــد 
ــازی  ــر بی نی ــد و ب ــرز می گوی ــتیل الب ــک اس ــوغ تکنولوژی ــد از بل ــود. نوی آب می ش

ــد.  ــد می کن ــاوری خارجــی تأکی ــه فن آن ب
»مــا از ســال ها پیــش در جهــت توســعه ی فنــاوری مــورد نیــاز تولیــد محصوالت 
ــه  ــاوری را ب ــدا فن ــا ابت ــم. م ــه ســرمایه گذاری کردی ــن زمین گام برداشــتیم و در ای
ــرایط  ــات و ش ــی و اقتضائ ــازار داخل ــاز ب ــاس نی ــم و براس ــل می کردی ــور منتق کش
صنعــت کشــور ایــن فنــاوری را داخلــی می کردیــم امــا به تدریــج واحــد تحقیــق و 
توســعه ی شــرکت، بــا حمایت هایــی کــه از ایــن واحــد داشــتیم، رشــد کــرد و بــه 
مرحلــه ای رســیدیم کــه محصــوالت مــا دیگــر کپــی محصــوالت خارجــی نیســت. 
حتــی در برخــی محصــوالت ایــن خارجی هــا هســتند کــه محصــول اســتیل البــرز 
ــتیل  ــت اس ــوان گف ــت می ت ــه جرئ ــون ب ــاس اکن ــن اس ــر ای ــد. ب ــی می کنن را کپ
ــعه ی  ــق و توس ــد تحقی ــه در واح ــانی ک ــالش متخصصــان و کارشناس ــا ت ــرز، ب الب
ــیده و در محصــوالت  ــک رس ــوغ تکنولوژی ــه بل ــد، ب ــت می کنن ــن شــرکت فعالی ای
خــود فنــاوری منحصربه فــرد را توســعه داده اســت و نیــازی بــه فنــاوری خارجــی 

نــدارد.«

سرگذشت یک مرد
ــه  ــر ب ــد و اگ ــت می کن ــان حرک ــدارد. در زم ــردن ن ــاِل توقف ک ــراهلل خی نص
عقــب برگــردد دلــش می خواهــد همیــن مســیر را دوبــاره بگذرانــد: »اگــر بــه عقــب 
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برگردیــم مــن حتمــاً، خیلــی محکم تــر و خیلــی قوی تــر از االن، همیــن مســیر را 
دلــش قــرص اســت. اســتیل البــرز تولیدکننــده و نــاِم برتــر شــش گــروه  می آیــم...«
ــر و  ــا ف از کاالهــا و محصــوالت تجهیــزات آشــپزخانه اســت؛ از هــود و اجــاق گاز ت
ــوازم خانگــی در ایــران  ماکروویــو، از ســینک ظرف شــویی تــا شــیرآالت. صنعــت ل

ــدون اســتیل البــرز تصــور کــرد.  ــوان ب را نمی ت
ــصد  ــاختمانی شش ــه س ــراهلل ب ــدر نص ــک پ ــی کارگاه کوچ ــل، وقت ــال ها قب س
ــد. کارگاه تولیــدی  متــری منتقــل شــد، فقــط ســینک ظرفشــویی تولیــد می کردن
یــراق را همــه در شــیراز می شــناختند. در همیــن کارگاه بــود کــه هرســال دویســت 
ــزرگ شــد  ــه ب ــد می شــد. شــهر ک ــران تولی ــی ای ــازار داخل ــرای ب ــزار ســینک ب ه
ــرون  ــه بی ــدی ب ــای تولی ــع کوچــک جابه جــا شــوند و کارگاه ه ــد صنای دســتور آم
ــر  ــاری دیگ ــرد و ب ــع ک ــارش را جم ــم کوله ب ــراهلل ه ــوند. نص ــل ش ــیراز منتق از ش
ــاز  ــدی را آغ ــِی جدی ــت زندگ ــتش داش ــه دوس ــهری ک ــرِی ش ــت کیلومت در بیس
ــتیل  ــای اس ــت. ورق ه ــت. دست به دس ــرادرش. پشت به پش ــود و ب ــودش ب ــرد. خ ک
ــد  ــن( می خریدن ــه و ژاپ ــر )از فرانس ــورهای دیگ ــادوام را از کش ــک و ب ــه ی  ی درج
و ســینک های ظرفشــویی مقــاوم و بــراق بــه آشــپزخانه های ایرانــی تحویــل 

ــد. ــل می کردن ــانی تبدی ــه آس ــختی را ب ــد. س می دادن

فلز معجزه گر
ــی  ــر خوردگ ــه در براب ــوالد اســت ک ــاژی از ف ــزن آلی ــوالد زنگ ن ــا ف ــتیل ی اس
ــانه  ــه و افس ــه قص ــت ک ــران اس ــمالی ای ــته کوه ش ــم رش ــرز ه ــت. الب ــاوم اس مق
دربــاره اش کــم نیســت. ســتون کــره ی زمیــن کــه یک طــرِف آن سرســبز و 
ــاران اســت. شــاید وقتــی نصــراهلل ایــن  مرطــوب و طــرِف دیگــرش خشــک و کم ب
ــانه ای  ــه افس ــود ک ــن ب ــش ای ــرد در ذهن ــاب می ک ــرکتش انتخ ــرای ش ــام را ب ن
ــود  ــه ب ــدرش گرفت ــده اش را از پ ــد. افســانه ای کــه ای ــاز کن ــازه از مقاومــت را آغ ت
ــراهلل  ــی آورد. نص ــادش م ــه ی ــیراز را ب ــری در ش ــت مت ــک دویس ــد کوچ و آن واح
می خواســت فکــر کوچــِک تــوی ســرش را بــزرگ و بزرگ تــر کنــد و جایــی بســازد 

ــر... ــِر دیگ ــزاران نف ــودش و ه ــردن خ ــردن و زندگی ک ــرای کارک ب
»قبــل از انقــالب، بعــد از فارغ التحصیلــی از دانشــگاه شــیراز، عالقه منــد 
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کــه بــه خــارج از کشــور بــروم و ادامــه ی تحصیــل بدهــم امــا شــرایط زندگــی  بــودم
ــی وارد  ــین های صنعت ــدا ماش ــردم. ابت ــت رو ک ــه صنع ــن ب ــه م ــد ک ــوری ش ج
می کــردم و مشــاور صنعتــی کارخانجــات بــودم. و حتــی موافقــت اصولــی گرفتــم 
بــرای تأســیس یــک کارخانــه ی بــزرگ ماشین ســازی؛ ماشــین آالت صنعتــی. ولــی 
متأســفانه وقتــی انقــالب شــد شــرایطی نبــود کــه آن کارخانــه را تأســیس کنیــم. 
چــون بــا شــراکت انگلیس هــا قــرار بــود انجــام شــود. بعــد از انقــالب، کــه حضــرت 
ــدا  ــال 1۳۵۸. ابت ــد؛ از س ــه تولی ــن رو آوردم ب ــد، م ــت کردن ــد صحب ــام از تولی ام
ظــروف اســتیل تولیــد می کــردم و بعــد ســینک اســتیل و در ســال 1۳۷1 شــرکت 

اســتیل البــرز را بــه ثبــت رســاندم.«

به نام استیل
ــتوانه ی  ــا پش ــاص( ب ــهامی خ ــرز )س ــتیل الب ــع اس ــرکت صنای ــت ش و عاقب
ــه تولیدکننــده و صادرکننــده ی پیشــگام ســینک ظرفشــویی در  چهــل ســاله اش ب
ــه هرچــه مــی زد طــال  ــود. دســت ب ــه تبدیــل شــد. نصــراهلل این طــوری ب خاورمیان
می شــد. حوصلــه  ی آزمــون و خطــا داشــت. بــرای همیــن بــود کــه توانســت تولیــد 
ــه محصــول  ــزار قطع ــون و پانصــد ه ــک میلی ــش از ی ــه بی آن کارگاه کوچــک را ب
در ســال برســاند و محصوالتــش را بــه بیش تــر کشــورهای جهــان صــادر کنــد؛ از 
ــع  ــادی ماننــد صنای ــا اقیانوســیه. در ایــن هلدینــگ مجموعه هــای زی ــه ت خاورمیان
ــد  ــر تولی ــز ب ــه متمرک ــود دارد ک ــرم و... وج ــدی خ ــکار، تولی ــاس، فام هفت الم

ــد. ــع فلزی ان صنای

نوید پسر نصراهلل
ــب  ــازار را جل ــاد ب ــته ایم اعتم ــتیم و توانس ــن هس ــت بهتری ــر کیفی ــا از نظ »م
ــن  ــرای گفت ــی ب ــا حرف ــم در دنی ــا نمی کنی ــوز ادع ــه هن ــم. درســت اســت ک کنی

ــویم.« ــوب می ش ــرو محس ــی پیش ــی صنعت ــات داخل ــی در مختص ــم ول داری
ــه کار  ــت ک ــال اس ــت س ــتر از بیس ــت. بیش ــه اس ــدرش رفت ــه پ ــم ب ــد ه نوی
صنعتــی می کنــد. دانش آموختــه ی مهندســی مکانیــک، گرایــش طراحــی مکانیــک 
ــگاه  ــش را در دانش ــم تحصیالت ــد ه ــه بع ــت ک ــریف اس ــگاه ش ــدات، از دانش جام
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ــد از  ــد بع ــرژی. نوی ــش ان ــک، گرای ــد مکانی ــی ارش ــه داده؛ کارشناس ــیراز ادام ش
ــون  ــد: »چ ــه اقتصــاد بخوان ــرد ک ــم می گی ــته ی مهندســی تصمی ــل در رش تحصی
بعــد از مدتــی متوجــه شــدم در ایــران مشــکل مهندســی نداریــم. مشــکل اقتصــادی 
فرصت هایــی هــم برایــش فراهــم می شــود تــا بتوانــد در خــارج از کشــور  داریــم.«
ــادا. درس بخوانــد و زندگــی کنــد. ســال هایی در آلمــان و ســال هایی دیگــر در کان

او می خواهــد رفتــار بــازار را درک و تحلیــل کنــد و بــر مبنــای اقتصــاد بتوانــد 
پیش بینــی کنــد. دانــش اقتصــاد و مهندســی ترکیبــی ایــده آل بــرای مدیریت اســت 
و همیــن باعــث می شــود تــا او خیلــی زود بــر صندلــی مدیرعامــل در مجموعــه ی 
ــه ای کــه بیشــتر ســال های عمــرش  ــرز بنشــیند. در کارخان خانوادگــی اســتیل الب
را، در طــول دوران تحصیــل و بعــد از فراغــت از تحصیــل، در آنجــا گذرانــده اســت.

شب های پیش رو
زمانــی کــه اســتیل البــرز فعالیــت خــود را بــا تولیــد ســینک کالســیک آغــاز 
ــوری  ــپزخانه را ط ــزات آش ــد تجهی ــم می گیرن ــه تصمی ــران کارخان ــد مدی می کن
طراحــی و تولیــد کننــد و بــه دســِت مصرف کننــده برســانند کــه بیشــترین ارزش 
ــق می شــوند کارشــان را  ــم موف ــد ه ــا مناســب ترین قیمــت داشــته باشــد. بع را ب
ــد؛ یکــی در شــیراز و یکــی در شــهرک  ــه گســترش بدهن توســعه و در دو کارخان
صنعتــی شــمس آباد. طــوری کــه ســینک فانتــزی، نیمه فانتــزی و شــیرآالت 
خــاص اســتیل در شــیراز و اجــاق گاز، فــر، هــود و ماکروویــو در شــمس آباد تولیــد 
می شــود. چیــزی نمی گــذرد کــه اســتیل البــرز در تولیــد ســینک بیشــترین و در 

ــی آورد. ــت م ــه دس ــازار ب ــهم ب ــاظ س ــگاه دوم را از لح تولید اجاق گاز جای
»مــا توانســتیم تولیــد را بســط دهیــم و در چندیــن شــرکت گســترش دهیــم 
ــی  ــازار داخل ــن در ب ــرای همی ــد. ب ــت می کنن ــد فعالی ــه ی تولی ــه همــه در زمین ک
ــرز از برندهــای  ــم. اســتیل الب ــازار داری ــن ســهم را در ب ــدر هســتیم و بزرگ تری لی

باکیفیــت وســایل آشــپزخانه اســت.«
بــرای همیــن اســت کــه اســتیل البــرز هــر ســال چندیــن نمونــه ی تولیــدی را 
ــان  ــا اســتانداردهای اســتیل جه ــد ب ــت می رســاند و ســعی می کن ــه ثب ــا ب در دنی
فاصلــه ی کمــی داشــته باشــد. اســتیل البــرز بــا تولیداتــش در چهــار واحــد صنعتــی 
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توانســته اســت چهــل محصــول را بــه چهــل کشــور جهــان صــادر کنــد. 

ترانه ی گذشته
اواخــر دهــه ی هفتــاد و اوایــل دهــه ی هشــتاد اســت. دوران ریاســت جمهوری 
ــت.  ــتان اس ــرز در عربس ــتیل الب ــی اس ــازار صادرات ــن ب ــی. مهم تری ــد خاتم محم
حــدود چهــل درصــد از محصــوالت تولیــدی ایــن کارخانــه صــادر می شــود. بــازار 
ــن و...  ــتان، بحری ــر، عربس ــارات، قط ــت؛ ام ــتان اس ــبه  جزیره ی عربس ــدف ش ه
پادشــاه عربســتان از رئیس جمهــور ایــران دعــوت می کنــد تــا بــه کشــورش بیایــد 
ــد و بعــد  ــه ی خــدا می  رون ــی خان ــه مهمان ــا هــم ب و او را روی چشــم می گــذارد. ب
ــه  ــرای نزدیکــی دو کشــور گرفت دوســتی اتفــاق می افتــد و تصمیم هــای بزرگــی ب
ــط اقتصــادی تفاهم نامــه  ــرای افزایــش رواب می شــود. طرفیــن توافــق می کننــد و ب
امضــا می شــود. نماینده هایــی از صنایــع ایــران اجــازه پیــدا می کننــد تــا بــا تجــار 
ــد و در عربســتان نمایشــگاه و حســاب بانکــی و خوشــی های  ــرارداد ببندن عــرب ق
ــدردان.  ــی و ق ــحال و راض ــی خوش ــع؟ همگ ــران صنای ــند. مدی ــته باش ــر داش دیگ
اســتیل البــرز هــم یکــی از ســفیرهای اقتصــادی ایــران اســت کــه دیگــر می توانــد 
ــروش  ــد، سیســتم خدمــات پــس از ف ــار و فروشــگاه تأســیس کن در عربســتان انب

ــدازد و...  راه بین
ــی روی  ــده ی فیک فروش ــی پدی ــم و حت ــره بودی ــبه  جزی ــت ش ــدر مارک »لی
ــول  ــا محص ــه چینی ه ــد ب ــار می رفتن ــی از تج ــاد. بعض ــاق می افت ــان اتف برندم
ســفارش می دادنــد و روی کاالیشــان نــام اســتیل البــرز را می زدنــد و در عربســتان 

می فروختنــد.«
ــش  ــی پی ــتان به خوب ــی در عربس ــع ایران ــارت صنای ــادرات و تج ــت ص وضعی
مــی رود تــا اواخــر دهــه ی هشــتاد کــه روابــط ایــران و عربســتان تیره وتــار 
باعــث می شــود صــادرات کاالی  می شــود. شکرآب شــدِن رابطــه ی دولت هــا 
ــه  ــه عربســتان دچــار مشــکل شــود و بعــد همــه ی کاســه ها و کوزه هــا ب ــی ب ایران

ــام. ــورد و تم ــم می خ ه
ــث  ــی باع ــن گاه ــم و ای ــی داری ــک سیاس ــی ریس ــران نوع ــا در ای ــع م »درواق
ــی آوری را  ــه دســت م ــه به ســختی ب ــای تجــاری ای ک ــه شــما حوزه ه می شــود ک
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ــازار هــدف  ــم و ب ــی از دســت بدهــی. االن هــم صــادرات را انجــام می دهی به راحت
مــا شــده CIS ولــی قابــل مقایســه نیســت... حمایــت و عالقــه ای وجــود نــدارد...« 

حقیقت و مشکالت دیگر
عــدم اطمینــان ملــی. ایــن بزرگ تریــن مشــکل تولیدکننــده ی داخلــی اســت. 
مــردم بــه کاالی داخلــی اعتمــاد ندارنــد و از خریــد آن پرهیــز می کننــد. نتیجــه؟ 
هــزار و یــک مشــکل در شــبکه ی عرضــه و تولیــد. چــه بایــد کــرد؟ بایــد اعتمــاد 
بــه مــردم بازگردانــده شــود و ســاختار نظارتــی ای شــکل بگیــرد تــا ایــن اعتمــاد از 
بیــن نــرود. و مشــکل بعــدی کــه دولــت بایــد حــل کنــد امــکان صــادرات اســت. 
دولــت بایــد اقتصــاد بــازار آزاد را بــه رســمیت شــناخته و اصــول اقتصــاد بــازار آزاد 
را رعایــت کنــد. همچنیــن اقتصــاد دولتــی را رهــا کــرده و بــه ایــن بــاور برســد کــه 

اقتصــاد آزاد تنهــا راه کمــک بــه منفعــت عمومــی اســت.
ــد  ــوید چن ــادرات ش ــوزه ی ص ــد وارد ح ــید و بخواهی ــده باش ــر تولیدکنن اگ
پیش نیــاز اصلــی الزم داریــد: ویــزا، تبــادل مالــی و تبــادل کاالیــی. قبــل از 
هرچیــزی بایــد اجــازه داشــته باشــید بــه کشــورهای دیگــر ســفر کنیــد تــا حــرف 
بزنیــد و مذاکــره کنیــد و قــرارداد ببندیــد. همیــن فراینــد ســاده ی معمولــی چندین 
مــاه طــول می کشــد و درنتیجــه زمــان از دســت مــی رود و آن کشــور هــم طبیعــی 
اســت کــه منتظــر نمی مانــد. کاالیــی کــه نیــاز دارد از کشــورهای دیگــر می خــرد 
ــرواز  ــازند. پ ــی مشکل س ــرواز هوای ــت خطــوط پ ــزا محدودی ــد از وی و خــالص.  بع
ــی  ــادل مال ــتم تب ــود؟ سیس ــول می ش ــدون پ ــتد ب ــر دادوس ــت. مگ مســتقیم نیس
الزم اســت امــا سیســتم های تبــادل مالــی ایــران بــا جهــان، بــه لطــِف تحریم هــای 
ــر  ــازه اگ ــدارد. ت ــود ن ــکان دریافت پول وج ــت و ام ــته اس ــی، بس ــی و خارج داخل
همــه ی این هــا را بگذرانیــد ارســال کاال بــرای کشــور مقصــد را چــه کار می کنیــد؟ 

خطــوط کشــتیرانی ایــران امــکان ارســال کاال بــه بیشــتر نقــاط دنیــا را نــدارد. 
کشــور  کشــتیرانی  حمل ونقــل  سیســتم  در  ضعــف  دلیــل  »مهم تریــن 
حضورنداشــتن شــرکت های خصوصــی در ایــن حــوزه اســت. حقیقــت تلــخ 
ــی  ــوط هواپیمای ــاد خط ــل کاال، ایج ــال و حمل ونق ــکان انتق ــه ام ــت ک ــن اس ای
ــت  ــدارد. درحقیق ــود ن ــران وج ــادرات در ای ــرای ص ــی ب ــادل مال ــتم تب و سیس
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ــا دولتــی اســت و خــط  مشــی بســیاری  مجموعــه ی ســاختار اقتصــادی کشــور م
ــاد را از  ــاد از اقتص ــکان انتق ــوع ام ــن موض ــوده و ای ــی ب ــز دولت ــا نی از روزنامه ه
مطبوعــات می گیــرد. بایــد توجــه داشــت کــه در زمینــه ی لــوازم خانگــی مشــکل 
ــوازم  کیفیــت، قیمــت و... نداریــم بلکــه مشــکالت پایــه ای در زمینــه ی صــادرات ل
خانگــی یعنــی مشــکل ویــزا، تبــادل مالــی و تبــادل کاالیــی وجــود دارد. ایــن ســه 
ــه ســاکت  ــن زمین مشــکل صــادرات را قفــل کــرده و متأســفانه مطبوعات ما در ای
ــذاری  ــوع پیمان گ ــال موض ــرای مث ــود. ب ــام نمی ش ــد انج ــادات تن ــت و انتق اس
ــود  ــادل ارزی وج ــکان تب ــرا ام ــدارد زی ــی ن ــت اجرای ــه قابلی ارزی دولت به هیچ وج

ــود.« ــل ش ــدارد که ارز منتق ن

راه  حل چیست؟ 
ــما  ــزی از ش ــر چی ــد. او اگ ــت برداری ــفره ی دول ــوی س ــت تان را از جل »دس
نگیــرد چیــزی بــه شــما نمی دهــد. اگــر فکــر می کنیــد کــه دارد اشــتباه می کنــد 
ــه  ــتباهی ک ــر اش ــد ه ــان باش ــد( یادت ــتباه می کن ــول دارم اش ــم قب ــن ه ــه م )ک
ــود  ــادل می ش ــاد نامتع ــون اقتص ــت. چ ــما اس ــرای ش ــت ب ــک فرص ــد ی می کن
ــود.  ــما ش ــب ش ــد نصی ــش می توان ــی منفعت ــد ول ــت می ده ــه اش را دول ــه هزین ک
ــی  ــای مختلف ــی و حوزه ه ــادالت مال ــوزه ی تب ــگری، ح ــوزه ی گردش ــه اش ح نمون
کــه در کشــور وجــود دارد. ایــن نامتعــادل بــودن در هشــت ســال... ده ســال آینــده 
ــت و  ــه ی حاکمی ــردی در مجموع ــن خ ــه م ــرای اینک ــود. ب ــتر می ش ــیار بیش بس
دولــت بــرای اصــالح ســاختارهای بنیــادی اقتصــاد و حرکــت بــه ســمت آن تعــادل 
نمی بینــم. پــس ایــن نامتعادلــی در هشــت ســال آینــده بیشــتر می شــود و بیشــتر 
فرصت هــای خــاص میانــی ایجــاد خواهــد شــد. دولــت دوســت نــدارد  مــا خیلــی 
صــادر کنیــم. ایــن حــرف بــدی اســت ولــی هســت. بــرای اینکــه رقیبــش هســتیم. 
دولــت بیشــترین فروشــنده ی دالر اســت و دوســت نــدارد شــما دالر بفروشــید. ایــن 
ــت در زمینــه ی  ــی نترســاندمان. انتظــار حمای را بفهمیــم و بدانیــم کــه هســت ول
ــک  ــش کم ــه رقیب ــس ب ــه هیچک ــرای اینک ــیم. ب ــته باش ــت نداش ــادرات از دول ص

ــردن صــادرات اســت.« ــه ی محدودک ــت در زمین ــداف دول ــه ی اه ــد. هم نمی کن
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فرمول موفقیت
نویــد می گویــد: »فرمــول موفقیــت یکــی اســت ولــی هرکســی بایــد از مســیر 
ــه  ــد و بپرســید ک ــان داری ــون توم ــج میلی ــد پن ــه او بگویی ــر ب اگ ــرود.« خــودش ب
ــر از  ــه کاری را بهت ــد: »چ ــما می پرس ــد؟ او از ش ــه کار کنی ــا آن چ ــر اســت ب بهت
ایــن اولیــن ســؤال و پاســخ آن بهتریــن ایــده اســت.  همــه ی مــا انجــام می دهــی؟«
ابتــدا بایــد بــه آن کار فکــر کــرد و بعــد الزم اســت کــه بیشــترین توانایــی خودتــان 
ــدام  ــی، ک ــه بهترین ــی ک ــد: »در کارهای ــم کنی ــازار تنظی ــل ب ــا بیشــترین تمای را ب
ــخت  ــی س ــت ول ــاده اس ــروت... س ــی ث ــن یعن ــردن ای ــد؟ پیداک ــازار می خواه را ب

اســت.«
ــی خســارت زد.  ــه تولیدکننده هــای ایران مکانیزم هــای تحریم هــای اقتصــادی ب
ــر اســتیل  ــم ب هزینه هایشــان را بیشــتر و قیمــت محصــوالت را افزایــش داد. تحری

البــرز هــم رحــم نکــرد و دســت از ســرش برنمــی دارد.
ــدی  ــا ۲0 درص ــش 1۵ ت ــب افزای ــده موج ــای تحمیل  ش ــد تحریم ه »دور جدی
هزینه هــای تولیــد شــده اســت امــا تــالش شــبانه روزی و بی شــائبه ی مجموعــه ی 
همــکاران اســتیل البــرز، اعــم از مدیــران و پرســنل ایــن مجموعــه، موجــب شــده 
ــادی  ــدود زی ــا ح ــوالت را ت ــت محص ــر قیم ــا ب ــش هزینه ه ــر افزای ــم تأثی بتوانی
ــت و  ــش قیم ــی از افزای ــکالت ناش ــدگان را از مش ــم و مصرف کنن ــت کنی مدیری

ــم.« نوســانات قیمــت محصــوالت مصــون نگــه  داری
ــش  ــده را کاه ــد مصرف کنن ــدرت خری ــه ق ــرای اینک ــت. ب ــد اس ــم تهدی تحری
ــی شــده  ــه افزایــش قیمــت قطعه هــای واردات ــرخ ارز منجــر ب می دهــد. افزایــش ن
ــم  ــه کن ــه ی  چ ــد کاس ــت؟ بای ــان چیس ــی درم ــرد ول ــت. آدم دردش می گی اس
ــی  ــاه از آن آدم های ــواده ی ایزدپن ــد؟ خان ــه کار ش ــت ب ــا دس ــت ی ــت گرف ــه دس ب
ــد و در تاریکــی قــدم  ــه دســت می گیرن هســتند کــه کفــش می پوشــند و چــراغ ب
ــای  ــر و ترس ه ــال خط ــد. از احتم ــن باش ــان روش ــت  سرش ــا پش ــد ت برمی دارن
ــد ســهم  ــم گرفته ان ــه تصمی ــن اســت ک ــرای همی ــد. ب ــه ندارن ــم واهم ــول ه معم
قطعــات داخلــی را در محصــوالت جدیــد شــرکت افزایــش بدهنــد و ایده هایــی برای 
تولیــد محصــوالت اقتصــادی براســاس نیــاز و شــرایط کنونــی بــازار تعریــف کننــد. 
آن هــا در مدل هــای جدیــد اجــاق گاز، هــود و ظرف شــویی ورق هــای پوشــش دار را 

نصرالله و پسران
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هــم خودشــان در زیرمجموعــه ی اســتیل البــرز، هفــت المــاس، تولیــد کرده انــد و 
نتیجــه؟ ارتقــای کیفــی محصــوالت.

ــی  ــای الکترونیک ــی و بازاریابی ه ــبکه های اجتماع ــعه ی ش ــا توس ــب ب متناس
شــرکت اســتیل البرز از روش هــای نویــن فــروش ماننــد فــروش از طریــق فروشــگاه 
آنالیــن هــم اقــدام کــرده ولــی ایــن روش بــرای خریــد تجهیــزات آشــپزخانه هنــوز 
نوپــا اســت و فعــاًل ســهم کمــی از ســبد فــروش را بــه خــود اختصــاص می دهــد.

به پاس امید
شــما هربــار کــه ســراغ اجــاق گاز می رویــد و دکمــه ی هــود را می زنیــد 
ــی  ــا وقت ــد؟ ی ــه چــه فکــر می کنی ــد ب ــر کن ــوا را کمت ــای ه ــذا و گرم ــوی غ ــا ب ت
کاســه ی ســوپ و قابلمــه ی گرانیتــی را در ســینک ظرف شــویی می گذاریــد و بعــد 
ــد؟  ــان می آی ــوی ذهن ت ــه ت ــد چ ــره زل می زنی ــت پنج ــاراِن پش ــه ب ــد ب ــا لبخن ب
ــا  ــِس درخت ه ــاخ وبرِگ خی ــه ش ــد و ب ــد می زنی ــی لبخن ــن وقت ــد از ای ــاید بع ش
ــام  ــه ن ــد ک ــرور کنی ــرانش را م ــراهلل و پس ــِی نص ــال های زندگ ــد س ــگاه می کنی ن
ــازه  ــی اج ــچ قیمت ــه هی ــس و ب ــه هیچک ــد و ب ــدگار کرده ان ــرز را مان ــتیل  الب اس
ــد.  ــگ کنن ــزات آشــپزخانه کم رن ــا را در صنعــت تجهی ــه نقــش آن ه ــد ک نمی دهن
ــویی.  ــینک ظرف ش ــد؛ س ــه می کردن ــدودی را عرض ــول مح ــال ها محص ــا س آن ه
ــان را  ــد. دست هایش ــه کردن ــد را تجرب ــگفتی های جدی ــا و ش ــد ماجراه ــی بع ول

ــد.  ــتی را بگیرن ــا دس ــوده اند ت فرس
ــرز،  ــی الب ــروه صنعت ــس گ ــاه، مؤس ــراهلل ایزدپن ــه نص ــت ک ــن اس ــت ای حقیق
شــیفته ی ســاختن اســت و عاشــق پیشــروی. وقتــی ایــده ای را بــرای تولیــد پیــدا 
می کنــد چشــم ها را بــاز کــرده و آینــده را تجســم می کنــد. از دهلیزهــای 
ــکارش  ــد او را از اف ــدارد و کســی نمی توان ــراس ن ــت و اقتصــاد ه ــچ صنع پیچ درپی
ــرای همیــن اســت کــه در چهارمیــن  ــد. ب ــد کن ــد و امیــدش را ناامی منصــرف کن
دوره ی مراســم اعطــای نشــان و تندیــس امین الضــرب لــوح و نشــان امین الضــرب، 
بــه نشــانه ی تقدیــر از یــک عمــر فعالیت هــای مولــد اقتصــادی، بــه او هدیــه شــد؛ 

ــدن. ــرای پاسداشــِت مان نشــانی ب
ــری  ــای دیگ ــا و لوح ه ــار تندیس ه ــان را کن ــوح و نش ــن ل ــراهلل ای آن روز نص
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گذاشــت کــه در دفتــر کارش در شــرکت اســتیل البــرز وجــود دارد. کنــار تندیــس 
 IQNET. CSQ. MIS. ــای ــان، گواهینامه ه ــوئیس و آلم ــت از س ــی کیفی طالی
CISQ. IMQ UKAS، عالمــت اســتاندارد تشــویقی از مؤسســه اســتاندارد و 
ــران، نشــان اســتاندارد  ــران، نشــان اســتاندارد ســینک در ای تحقیقــات صنعتــی ای
ــران در صنعــت ســینک آشــپزخانه، نشــان iui5002 از ســوی اتحادیــه ی  ملــی ای
تولیدکننــده ی  اولیــن  نشــان  صنعتــی،  نــوآوری  و  اختراعــات  بین المللــی 
ــام و  ــن ن ــال، برتری ــه ی س ــده ی نمون ــران، صادرکنن ــه ای در ای ــینک های شیش س
نشــان های تجــاری در عرصــه ی کســب وکار ایــران، نشــان اســتاندارد CE در هــود 

ــاق گاز و...  و اج
و لبخنــد زد. خــودش می دانــد کــه مــردی خــالق و کارآفریــن اســت و شــکی 

وجــود نــدارد کــه سرســختی  و مقاومتــش از فــوالد بیشــتر اســت. 

سمفونی خانوادگی
ــق  ــرز موف ــران گــروه صنعتــی اســتیل  الب ــد و امیــد و دیگــر مدی نصــراهلل، نوی
نمی شــدند مگــر بــا تــالش کارگرانــی کــه کنارشــان مانده انــد و هــرکاری کرده انــد 
ــه قــدر وســعِت  ــواده ی اســتیل  البــرز کــه ب ــود. خان ــِی خانوادگــی ب ــه امیــد تعال ب
ایــران گســترده اســت. اســتاندارد CE نشــان می دهــد کاالی تولیدشــده از ایمنــی 
الزم بــرای حضــور در بازارهــای اروپــا برخــوردار اســت. اســتیل  البــرز تنهــا شــرکتی 
ــد.  ــود خــود کســب کن ــرای محصــول ه ــن اســتاندارد را ب ــه توانســته ای اســت ک
بــرای همیــن اســت کــه همیشــه می گوینــد »کیفیــت شــعار مــا نیســت، پایبنــدی 
ــا صــدای  ــه و کاِر کــرده اش می اندیشــد ب ــه عمــر رفت ماســت« و وقتــی نصــراهلل ب
بلنــد می گویــد: »مــن خــدا را شــاکر هســتم کــه مجموعه یمــان بــا داشــتن حــدود 
ــل نیــرو هــم شــاید  دو هــزار و پانصــد نفــر پرســنل هرگــز عقــب ننشســت. تعدی
داشــتیم امــا تعــداد بســیار بســیار کمــی بــوده... و امیدواریــم طــرح توســعه ی مــا 
ــا  ــن ســه ت ــم بی ــم داشــت می توانی ــا توســعه ای کــه خواهی ــه نتیجــه برســد و ب ب
ــم و اشــتغال  ــه مجموعــه بیاوری ــد ب پنــج هــزار نفــر نیــروی تحصیل کــرده ی جدی
ایجــاد شــود و ایــن یکــی از لذت هــای مــن و مجموعــه ی ماســت. مســتقیم حــدود 
دو هــزار و پانصــد نفــر و غیــر مســتقیم بیــش از ده هــزار نفــر و آن هایــی کــه کاال 

نصرالله و پسران
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ــزار  ــاه ه ــا پنج ــل ت ــن چه ــاید بی ــد ش ــر دارن ــدات دیگ ــد و تولی ــا می گیرن را از م
نفــر باشــد.«

رؤیایی نو
 نصــراهلل بایــد پــی هــر کاری می خواهــد و عالقــه ای کــه دارد بــرود وگرنــه شــب 
ــته های  ــرد. رش ــزش آرام نمی گی ــد و مغ ــر می کن ــب فک ــرد. مرت ــش نمی ب خواب
ــارزی  ــه ی مب ــختی و روحی ــر سرس ــاید به خاط ــت دارد. ش ــی را دوس ــی رزم ورزش
کــه دارد. او دوســت دارد لطــِف زندگــی و لــذِت داشــته هایش را بیــن کســانی کــه 
ــم  ــذای روح و جس ــه ورزش غ ــد ک ــد. می دان ــیم کن ــد تقس ــرش را گرفته ان دوروب
اســت و ایــن دانســته جــزو باورهایــش اســت. بــرای همیــن جوان هــای باانگیــزه ی 
ــدو را دور هــم جمــع کــرده و تیــم تشــکیل داده اســت. تیــم  ــه تکوان عالقه منــد ب
ــواری و  ــن از دوچرخه س ــش از ای ــه پی ــور ک ــرز. همان ط ــتیل  الب ــدوی اس تکوان
والیبــال حمایــت کــرده اســت. او عاشــق اول شــدن اســت و بــرای همیــن بــه ســراغ 
هــادی ســاعی، پرافتخارتریــن قهرمــان تکوانــدوی ایــران، رفتــه اســت تــا آرامــش و 
تجربــه ی او بــه تیــم کمــک کنــد. چــون بــرای خــودش وظیفــه ی اجتماعــی قائــل 
اســت. او نمی توانــد از آب بیــرون بیایــد و اجــازه بدهــد بقیــه غــرق شــوند. خصلــت 
او ایــن اســت کــه حواســش را جمــع می کنــد، فکــر می کنــد و قصــه ای را بــه نــام 

ــد.  ــاز می کن ــه آغ هم
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مدیر عامل گروه صنعتی نان سحر

نویسنده: نرگس فتحی





فصل سفر 
مــادر مهــدی را صــدا زد: »داری مــی ری دم مغــازه ی آقــات؟« مهــدی کــه بــه 
ــا  ــو پارچه کادویی ه ــش بگ ــه. »به ــت بل ــر گف ــا س ــود ب ــی گاز زده ب ــه ی بزرگ لقم
یــادت نــره. بهــش بگــو بُِبــره بــذاره کنــار! خــب؟!« مهــدی، کــه دوبــاره گاز جدیــد 
جانانــه ای بــه نــان لوله شــده زده بــود، بــاز بــا اشــاره ی ســر گفــت باشــد و رفــت دم 

ــدرش.  ــازه ی پارچه فروشــی پ مغ
ــود و در شهرســتان ابهــر  ــدرم تاجــر پارچــه ب ــد ســال 1۳۳۳ هســتم. پ »متول
ــر در  ــدم. اگ ــا درس خوان ــی در آنج ــم ابتدای ــا کالس شش ــم. ت ــی می کردی زندگ
شــهرمان پنــج نفــر ثروتمنــد بودنــد پــدر مــن ششــمین نفــر بــود. منتهــا در همــان 

زمــان کــه ششــم ابتدایــی بــودم پــدرم ورشکســته شــد.«
پــدرش، مــش احمــد، تندتنــد طــاق پارچه هــا را از قفســه ها بیــرون کشــید و 

گــز کــرد، بریــد، تــا کــرد و گذاشــت کنــار.
ــو کــی دومــاد  ــه؟ قشــنگه؟ ت ــدم. خوب ــدر دومــاد بری ــرای پ گفــت: »ایــن رو ب
می شــی بــرای مــن کادو بیــارن؟« مهــدی خنــده ای از ســر خجالــت کــرد و آمــد 
ســراغ طاق هایــی کــه دیگــر الزم نبودنــد. فت وفــرز آن هــا را جمــع کــرد و گذاشــت 
ــا کاله  ســر جاهایشــان و شــروع کــرد روی میــز را دستمال کشــیدن کــه مــردی ب
ــدرش چــاق ســالمتی گرمــی کــرد و  ــا پ ــود. ب بافتنــی وارد شــد. همسایه یشــان ب
ــرف  ــد ح ــه می کنی ــر چ ــر و دیگ ــه خب ــد از چ ــید. بع ــش را پرس ــدی احوال از مه
بــه عروســی فامیــل دور رســید. پــدر مهــدی گفــت بنــا دارنــد ده روزی نباشــند و 
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برونــد پلــوی چــرب عروســی بخورنــد. همســایه ســری تــکان داد و گفــت: »خــب 
بــه ســالمتی... خــوش بگــذره... چــی بهتــر از عروســی.« اگــر ولــش می کــردی بــاز 
ــرای  ــی ب ــت ول ــرب می گف ــوی چ ــی رفتن و پل ــی و عروس ــای عروس ــم از مزای ه
مغــازه مشــتری آمــد. پــدر مشــغول مترکــردن پارچــه شــد. مهــدی هــم دم خــور 
ــم از  ــی ه ــورد. از طرف ــم نمی خ ــه ه ــان ب ــد. سن وسال ش ــایه نمی ش ــرد همس م
ــی از او  ــود دل خوش ــس داده ب ــاره پ ــان را پ ــوپ فوتبال ش ــه ت ــه ای ک ــان دفع هم
ــدا  ــر پی ــی دیگ ــروکله ی کس ــه س ــتری ها رفته نرفت ــت و مش ــایه رف نداشت. همس
شــد؛ مهــدی خــوب نمی شــناختش. مــرد خــاِل گوشــتی ای ســر دماغــش داشــت! 
ــه ســبیل های پر پشــت  ــا پــدر پچ پچــی کــرد و ســری خــم کــرد. پــدر دســتی ب ب
و بلنــدش کشــید. دفتــر دخــل را بــه مــرد نشــان داد. مــرد بــاز پچ پچــی کــرد. پــدر 
ابروهــا را بــاال داد و کشــوی دخــل را بیــرون کشــید. هرچــه  بــود را بیرون گذاشــت. 
کمــی برداشــت و مابقــی را شــمرد و بــه مــرد داد. مهــدی از کنــج مغــازه داشــت 
ــد.  ــمی می ش ــدرش شش ــد پ ــدار بودن ــج پول ــر پن ــر در ابه ــد. اگ ــع را می دی ماوق
وضع شــان بــد نبــود ولــی آن ســال پــدرش همــه ی درآمــدش را گوســفند خریــده 
بــود. ۳00 رأســی می شــد. صــدای بع بــع گوســفندها کل کوچــه را برداشــته بــود. 
مهــدی و خواهــر و برادرهایــش عصرهــا، بعــد از مدرســه، عشق شــان ایــن بــود کــه 

برونــد یکــی دو تــا بـَـره را از طویلــه بیــرون بیاورنــد و ســرگرم بــازی شــوند. 
مهــدی بــه یکــی از بره هــا دل بســته شــده بــود. روز قبــل از مســافرت از مــادرش 
کمــی حنــا گرفــت و پیشــانی و بیــخ پاهــای بــره ی ســفید را حنــا گذاشــت. اســمش 

را گذاشــت عــروس و رفتند عروســی.
 

که ما سر نهادیم یک سر به بزم
مردهــای سینی به دســت از کوچــه عبــور کردنــد و وارد حیــاط عروســی شــدند. 
ــتی  ــه پس ــاد ب ــواس دام ــام ح ــد. تم ــده ش ــاه داماد دی ــه ش ــن خنچ ــس آخری از پ
بلنــدی کوچــه ی خاکــی و پاهــای ظریــف عروســش بــود ولــی آن قــدری رو نداشــت 
ــل  ــتر از قب ــروس بیش ــدن ع ــا دی ــا ب ــرد. دختربچه ه ــش را بگی ــت عروس ــه دس ک
ذوق کردنــد و پریدنــد وســط. زن هــا ِکل کشــیدند. مرد هــا دســت از ســر آن اخــم 
بی جهــت همیشــگی برداشــته بودنــد و بگویی نگویــی می شــد لبخندشــان را دیــد. 
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ــه  ــگار کســی ب ــرد. ان ــاد را رصــد می ک ــزدی می خــورد و از دور دام مهــدی کیک ی
او گفتــه بــود بعــداً از حــرکات دامــاد امتحــان داری! بایســت همین جــا و چشــم از 
دامــاد برنــدار. مهــدی کــه کت وشــلوار فاســتونی نــو بــه تــن کــرده بــود نفهمیــد 
ــام  ــزدی اش تم ــود و کیک ی ــده ب ــی ش ــه داده و خاک ــی یل ــوار کاه گل ــه دی ــی ب ک

شــده بــود.
ــد  ــزم فامیــل. مهــدی هــم خــاک کت وشــلوارش را تکان ــاد رفــت قاطــی ب دام
ــدر دامــاد، به جــای شــادباش دادن، پیگیــر ســینی  ــد پ و رفــت وســط جمــع و دی
ــه ســمت  ــد ســینی را گرفــت و او را کمــی ب شــیرینی و میــوه اســت. مهــدی پری
ــه جیــب شــد و  ــاد از خــدا خواســته دســت ب ــدر دام ــاد و عــروس هــل داد. پ دام
ــا را  ــوای مهمان ه ــدی ه ــت. مه ــاال گرف ــه ب ــو را درآورد و هلهل ــکناس های ن اس
داشــت. آن موقــع ششــم ابتدایــی بــود. نوجــوان بــود ولــی نوجوانــی خودســاخته. 
از آن هــا کــه انــگار می خواهنــد زودتــر از وقــت بگوینــد مــن مــردی شــده ام بــرای 
ــه  ــل را ب ــورس فامی ــای ن ــه دختربچه ه ــی توج ــه بگویی نگوی ــا ک ــودم. از آن ه خ

ــد.  ــب می کنن ــان جل خودش
ــودش  ــروِس خ ــق ع ــه عش ــدی ب ــد و مه ــام ش ــی تم ــبانه روز عروس ــت ش هف

ــش.  ــاز و کوچک ــره ی ن ــته اش، بَ ــا بس ــروس حن ــد؛ ع ــر ش ــی ابه راه
 

جاده های طوالنی، حرف های بی ماجرا!
در اتوبــوس برگشــت چهــار بــرادر و ســه خواهــر نمی توانســتند همگــی جفــت 
بنشــینند. مهــدی تــک افتــاده بــود. بغل دســتی اش مــردی چهــل پنجــاه ســاله بــود. 
مســافر چنــد پیــچ جــاده را بشــمرد، پرنده هــای چنــد درخــت را بشــمرد و چقــدر 
از پنجــره بیــرون را نــگاه کنــد تــا راه تمــام شــود؟ هرچــه باشــد بایــد هم صحبــت 
ــترکی  ــرف مش ــره ح ــوان. باألخ ــی نوج ــال، یک ــی میان س ــم یک ــد؛ گیری ــدا کن پی
پیــدا می شــود. ایــن شــد کــه مســافر پرســید: »کالس چندمــی؟« مهــدی گفــت: 
»ششــم.« مســافر گفــت: »چــرا االن ســر کالس نیســتی؟« مهــدی گفــت: »عروســی 

دعــوت بودیــم.« مســافر گفــت: »درس رو دوســت داری؟«
مهــدی چشــم هایش بــرق زد و، همان طــور کــه نگاهــش بــه خورشــید پشــت 
ــرم دانشــگاه.  ــم! دوســت دارم ب ــی! شــاگرد اول ــود، گفــت: »خیل ابرهــای کپــه ای ب

آینده    ای به عطر نان، به رنگ سحر



گام هایی که مثل نقره تمیزند140

ــرم...« ــذاره ب ــول داده ب ــم ق ــا! آقام می رم
مســافر یــک تکــه نــان را بــا کنــار دســتی اش قســمت کــرد و هــردو بــه دورترین 

کــوه منتظــر چشــم دوختنــد. خانــه درســت همــان طرف هــا بود.
 

ماجراهای بی صدا!
از خــم کوچــه کــه گذشــتند پــدر اخــم کــرد. مــادر و بچه هــا حواس شــان بــه 
ــد.  ــدر را دی ــر پ ــدی تغیی ــی مه ــود ول ــه می کشــیدند ب ــی ک ــار و بندیل ســاک و ب
ــش  ــدری حرف ــوز آن ق ــا هن ــی از بچه ه ــد. یک ــر ش ــد تند ت ــش احم ــای م قدم ه
خریــدار داشــت کــه خــودش را بغلــی جــا بزنــد. تــا آن لحظــه دنیــا را از آن بــاال 
ــودش  ــت و خ ــن گذاش ــدر او را زمی ــان پ ــی ناگه ــد. ول ــدرش می دی ــد پ و هم ق
ــازه  ــدند. مغ ــدر ش ــرکات پ ــه ح ــه متوج ــاال هم ــرد. ح ــر ک ــش را تند ت قدم های
چســبیده بــه خانــه بــود. مــش احمــد هراســان بــه داخــل نگاهــی انداخــت. کلیــد 
ــد. در قفــل نبــود. وارد مغــازه نشــد. به ســرعت بــه ســمت خانــه  را درآورد و پیچان
ــان  ــرا آقایش ــه چ ــد ک ــده بودن ــران مان ــه حی ــط کوچ ــا وس ــت. زن و بچه ه برگش
ــای  ــن کلیده ــه را از بی ــاط خان ــد حی ــت کلی ــدر می خواس ــد؟ پ ــن می کن همچی
ــد.  ــدر می لرزی ــت های پ ــد. دس ــدا نمی ش ــب پی ــد. المذه ــدا کن ــته کلید پی دس
کلیدهــا پشــت هــم قایــم می شــدند. انــگار نمی خواســتند در بــاز شــود. نبایــد بــاز 
ــد. لتــه ی  ــی باألخــره دیدن ــد. ول ــد می دیدن ــواده ی خان محمــدی نبای می شــد. خان
ــه را  ــود. ســکوت خان ــاز ب ــاق ب ــه چهارت ــاب می خــورد. دِر طویل ــم وار ت پنجــره یتی
ــا هــر نســیمی می آمــد  ــان ب ــوی پشــگل ماســیده طعنه زن ــود. فقــط ب پــر کــرده ب
ــاره ی  ــد کاغذپ ــود چن ــمند ب ــه ارزش ــه ک ــی و هرچ ــای الک ــت. از فرش ه و می رف
زردرنــگ بــه جــا مانــده بــود. دزدهــا خانــه و مغــازه و طویلــه را ُرفتــه بودنــد و بــرده 

ــاط!  ــر ســرش کوبیــد و نشســت کــف حی ــدر جفــت دســت هایش را ب ــد. پ بودن
ــم  ــش را محک ــادر لب های ــرد. م ــه ک ــد گری ــا صــدای بلن ــه ب ــن بچ کوچک تری
بــه لــب چــادر گزانــد و مهــدی بــرای ســر پــا مانــدن از دیــوار خانــه یــاری گرفــت.

*
مــادر بچه هــا را روی زیلویــی جــا داد و دروپیکــر خانــه را بســت. مــش احمــد 
ــاره دنبــال چیــزی گشــت. زنــش پرســید: »دنبــال چــی  ــود. دوب ــده ب رنگــش پری
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تــو  »همون جاســت.  گفــت:  مــادر  »دســته کلید.«  داد:  جــواب  می گــردی؟« 
ــده اش قفــل شــده  ــه مشــتش، کــه روی تنهــا دارایــی باقی مان دســتته.« مشــتی ب
بــود، نــگاه کــرد و بــا حــرص ســرش را تــکان داد و جســتی زد کــه بــرود. رفته نرفتــه 
همســرش داد زد: »کجــا؟« صــدای مــش احمــد از پشــت در گفــت: »ژاندارمــری!« 

*
ــورت  ــدرش ه ــه و پ ــادرش چــای ریخت ــد م ــدی از مدرســه برگشــت و دی مه
می کشــد. زن بــه اســتکان ها اشــاره کــرد و گفــت: »حــاال خوبــه این هــا رو 
نبــردن!« مــرد خنــده ی تلخــی کــرد و گفــت: »ســر دوئوندنــم.« زن گفــت: »یعنــی 
ــی چیــه؟« و بلنــد شــد و رفــت کنــج  چــی؟« مــرد گفــت: »نخــود ســیاه می دون
خانــه نشســت و تســبیح چرخانــد. دور تســبیح کامــل نشــده بــود کــه دوبــاره بلنــد 
شــد. انــگار طاقــت یک جــا نشســتن نداشــت. کتــش را از بیــِخ میــخ برداشــت کــه 
بــرود. زن دوبــاره پرســید : »بــاز کجــا؟« ولــی مــرد جــواب نــداد. فقــط مهــدی بــدو 

دنبــال پــدرش راه افتــاد. 
زنــگ خانــه ی کســی را زدنــد. از پشــت در کســی گفــت: »کیــه؟« پــدر گفــت: 

»مــش احمــد.« و زیــر لــب ادامــه داد احمــِد بیچــاره، احمــِد بــه خــاک نشســته...
ــان  ــی، لِخ لِخ کن ــای آب ــه و دمپایی ه ــر و پیژام ــا عرق گی ــبیل کلفتی، ب ــرد س م
در را بــاز کــرد. یکــی از پاهایــش در گــچ بــود و نــوک پــا را در دمپایــی گیــر داده 

بــود.
از دیــدن مــش احمــد خوشــحال نبــود. معلــوم بــود خــودش در خــودش دارد 

ــورد.  ــره می خ گ
مهــدی نگاهــی بــه مــرد ســبیلو انداخــت. مــرد بــرای داخل رفتــن تعــارف نــزد. 

مهــدی تعجــب کــرد. در روســتای آن هــا رســم بــود تعــارف کننــد.
ــار می زدنــد دیــده بــودش. هــر  مــرد را می شــناخت. موقعــی کــه انگور هــا را ب
ــش  ــه جای ــت و ب ــهر و می فروخ ــرد ش ــاغ را می ب ــای ب ــا انگوره ــن باب ــال همی س
ــته  ــی گذش ــه خیل ــت. این دفع ــم برمی داش ــودش را ه ــود خ ــی آورد. س ــه م پارچ
بــود. تــا قبــل رفتــن بــه عروســی ســروکله اش پیــدا نبــود. کســی هــم از او خبــری 
نداشــت. مــش احمــد خبــر و احــوال خــودش را پرســید و بــه پایــش اشــاره کــرد. 
مــرد ســبیلو گفــت: »چــپ کــردم!« دنیــا پیــش چشــم مــش احمــد چرخیــد. تنهــا 
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ــود.  ــه ب ــده پیش پیــش از دســت رفت ســرمایه ای هــم کــه فکــر می کــرد باقــی مان
ــگار صــدای ســفیر ماشــین های  ــد. ان ــده در ســرش چرخی ــور لهی ــوی انگ ــگار ب ان
ــیده ی  ــور ترش ــتک های انگ ــگار ش ــورد. ان ــاب خ ــرش ت ــگار س ــد. ان ــاده می آم ج
ــد.  ــچ ش ــگ گ ــش رن ــرد. صورت ــد ک ــش را ب ــفالت حال ــف آس ــورده ی ک آفتاب خ
مهــدی خــودش را انداخــت زیــر یک خــم پــدرش. کمــرش تــا شــد ولــی توانســت 
ــدی  ــای خان محم ــه دارد. آق ــدر را نگ ــه ی پ ــکل ازحال رفت ــوا هی ــن و ه ــن زمی بی

بــزرگ رســماً ورشکســت شــده بــود. 
*

ــود. هیچ کــدام دل ودمــاغ  دو مــاه بعــد امتحــان نهایــی کالس ششــم مهــدی ب
نداشتند.  

ــن نداشــت  ــرای فروخت ــم ب ــزی ه ــه چی ــرد. البت ــاز نمی ک ــازه را ب ــدر در مغ پ
ــریع  ــادر س ــورد. م ــگ در خ ــد. زن ــه خوابی ــه ای در خان ــک هفت ــد. ی ــاز کن ــه ب ک
ــادر  ــت چ ــرد و داش ــرف ک ــرف و آن ط ــن ط ــه را ای ــط خان ــتکان وس ــا اس چهارت
ــرای  ــدن ب ــاً اوم ــد حتم ــع کنی ــید جم ــت: »پاش ــه گف ــید ک ــر می کش ــه س ب
عیــادت.« و بــه ســمت در دویــد. مــردی کــه خــال گوشــتی ســر دماغــش داشــت 
ــد  ــا ببین ــرد ت ــد ک ــکا بلن ــدر ســرش را از روی مت ســالم وعلیک گویان وارد شــد. پ
ــت:  ــت و گف ــت گرف ــم در دس ــدر را محک ــت های پ ــرد دس ــده. م ــی آم ــه کس چ
ــش  ــود. ول ــی شــکننده شــده ب ــش احمــد خیل ــد.« م ــش احم ــده م ــد ن »خــدا ب
ــه  ــرد گری ــه م ــی ک ــی از آنجای ــه. ول ــر گری ــد زی ــت بزن ــت داش ــردی دوس می ک
نمی کنــد ریخــت تــوی دلــش. مــرد خــال دار دســت کــرد در جیــب عمیــق کتــش. 
ــت: »مشــتی  ــود. گف ــرده ب ــه ک ــت لول ــطل ماس ــش س ــا ک ــول را ب ــته پ ــک بس ی
خــودت می دونــی چقــدر دســتم بســته اســت. ولــی وقتــی شــنیدم چــی بــه ســرت 
اومــده رفتــم گشــتم بــاز از یکــی قــرض کــردم. گفتــم االن مــش احمــد خــودش 
بیشــتر پولــش رو الزم داره. دمتــم گــرم. مشــتی درســت می شــه غصــه نخــور. پاشــو 
ــدر را کشــید.  ــا اهلل...« و دســت پ ــرد! ی ــده م ــن لحــاف و تشــکم جمــع کــن. ب ای
این بــار مــش احمــد نتوانســت تــوی دلــش بریــزد. چکیــد و قطــره ی اشــک ســریع 
خــودش را بیــن ریــش و ســبیل انبــوه پــدر قایــم کــرد. چشــم های مــرد خــال دار 
ــرار  ــه بزرگــی خــدا اق ــود و مــش احمــد آه ســردی کشــید و ب ــراق شــده ب هــم ب
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کــرد. مهــدی ســینی چایــی را گذاشــت کنــار تشــک پــدرش که حــاال پــدر روی آن 
چهارزانــو نشســته بــود. مهــدی خــودش را بــه ندیــدن زد. پشــت دســتش را کشــید 

ــرون زد. ــاط بی ــدو از حی ــی اش و ب روی بین
*

ــد دور  ــرد. دی ــگاه ک ــه اطــراف ن ــاال کشــید و ب ــش را ب ــدی در کوچــه فین مه
ــا دور  ــه ج ــک ُگل ــد در ی ــای قدونیم ق ــت. بچه ه ــلوغ اس ــایه ش ــای همس بچه ه
ــره  ــدای ب ــد. ص ــکاو ش ــدی کنج ــد. مه ــازی می کردن ــد و ب ــه بودن ــزی ریخت چی
ــان  ــد پیم ــابقه می خواهن ــت ها اول مس ــی فوتبالیس ــل وقت ــا مث ــد. بچه ه می آم
ببندنــد دور هــم حلقــه زده بودنــد. از بیــن پاهــای فشــرده ی آن هــا دســت  و پــای 
ظریــف ســفید و حنــازده ای پیــدا شــد. و لحظــه ای بعــد بــره ی کوچــک توانســت 
صورتــش را از بیــن آن همــه پــا بــه ســمت مهــدی بچرخانــد. »عــروس!« مهــدی 
ــه ی  ــرد. بچ ــل ک ــره را بغ ــکافت و ب ــت را ش ــدری جمعی ــا قل ــت و ب ــن را گف ای
ــه ببعــی ای نشــون  ــه کــرد: »ببعــی...« مهــدی گفــت: »االن بهــت ی همســایه گری
بــدم کیــف کنــی!« و زنــگ خانــه ی همســایه را زد. زن همســایه چنــد لحظــه فقــط 
بــه مهــدی نــگاه کــرد و در پاســخ بــه ســؤال او کــه ایــن دســت بچــه ات چــی کار 
می کنــه ســکوت کــرد. صــدای عربــده ی بچــه همــه ی محــل را برداشــته بــود. زن 
دســت بچــه اش را از دســت مهــدی بیــرون کشــید و گفــت: »مــن نمی دونــم. یــه 
ــب  ــوده؟! خ ــو ب ــرای ت ــه داره. ب ــم نگ ــم گفتی ــا ه ــرد م ــداش ک ــه پی روز از کوچ
ــن  ــه زن بیشــتر از ای ــرد ک ــگاه می ک ــه زن ن ــا غیــض ب ــان ب ــرش.« مهــدی چن بب
نتوانســت حرفــی بزنــد. زن، بــه بهانــه ی پاک کــردن ُمــف بچــه، پــر چــادرش را بــرد 
ــه اش  ــان بچ ــت. زن ده ــره اش را می خواس ــه دل ب ــه از ت ــه. بچ ــان بچ ــوی ده جل
ــدی  ــد. مه ــته ش ــدی بس ــده ی مه ــورت بُراق ش ــوی ص ــم. در ت را بســت و در را ه
صورتــش ســرخ ســرخ بــود و رگ هــای گردنــش بیــرون زده بــود. زن در را بســت و 

ــل ایســتاد.  ــه بغ ــره ب ــف شــد. مهــدی همان جــا ب ــان متوق ــگار زم ان

خداحافظی با روستا
مــش احمــد بــا قرض کــردن و پس گرفتــن مطالبه هایــش توانســت چنــد 
گوســفند بخــرد. چنــد طاقــه پارچــه هــم، بــرای اینکــه مغــازه از آن حالــت خالــی 
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ــفندها  ــی داد. گوس ــت م ــه وضعی ــی ب ــد تکان ــال بای ــر ح ــه ه ــد. ب ــد، خری در بیای
ــی داد و  ــال را م ــر س ــان آخ ــدی امتح ــد. مه ــرا می بردن ــه چ ــرها ب ــتر پس را بیش
ــه بچه هــا مــی داد  ــرادرش می رســاند. مــادر پول توجیبــی کمــی ب ــه ب خــودش را ب

ــد.  ــابه بخرن ــان کیک و نوش ــرای خودش ــتند ب ــر خواس ــه اگ ک
ــد اول  ــاال آم ــه ب ــرد. از شــیب ک ــه را طــی ک ــان ســرباالیی تپ مهــدی نفس زن
عــروس و بعــد بقیــه ی گوســفند ها را دیــد. بــرادرش را صــدا زد: »هعــی... داداش... 
امتحانــام تمــوم شــد... کجایــی؟؟« بــرادرش از بــاالی درخــت ســیب پاییــن آمــد. 
ــت:  ــدی گف ــه!« مه ــدی ک ــازم نخری ــدی؟ اِ! ب ــابه خری ــت: »خــوب دادی؟ نوش گف
»نوشــابه چیــه! ضــرر داره. شــیر بخــور خــب.« و دســت کــرد در جیبــش و یــک 
ــم بخــور.  ــا این ــرادرش داد. »بی ــه ب ــود، ب ــده ب ــه الی دســتمال پیچان ــان، ک لقمه ن
اینجــا رو ببیــن.« و از آن جیبــش مقــداری پــول بیــرون آورد. »ببیــن اگــه نوشــابه 
ــول  ــا پول توجیبــی هشــت تومــن پ ــم. ب ــول جمــع کن ــدم  نمی تونســتم پ می خری
جمــع کــردم. امــروز بایــد تــو جلوتــر از مــن راه بیفتــی.« بــرادرش گفــت: »امــروز 
مــی ری؟« مهــدی گفــت: »بایــد بــرم. بــه بابــا و مامــان بگــو مــی رم خونــه ی عمــو. 
ــا بغــض لقمــه اش را قــورت  ــرادرش نمی توانســت ب ــاش.« ب خودتــم پســر خوبــی ب
بدهــد. همدیگــر را بغــل کردنــد و بــه ســمت کنــار جــاده راه افتادنــد. رســیدند ســر 
ــد. مهــدی و عــروس عقب تــر. مهــدی عــروس  ــرادر جلوتــر بودن دوراهــی. گلــه و ب
را محکــم بغــل کــرد بعــد آرام زمیــن گذاشــتش و بــه پشــتش ضربــه ی کوچکــی زد 
ــه گلــه ی کوچک شــان می رســید  ــره بایــد می رفــت ب ــر از او دل بکنــد. ب کــه تند ت
ــرای  ــردد. ب ــرادرش برگ ــه ب ــدی ســوتکی زد ک ــرد. مه ــی خــودش را می ک و زندگ
هــم دســت مردانــه ای بلنــد کردنــد و مسیرشــان از هــم جــدا شــد. بــرادر و عــروس 

و بقیــه ی گلــه برگشــتند روســتا و مهــدی رفــت تهــران.
* 

ــادر بی صــدا اشــک  ــی هــورت نمی کشــید. م ــود ول ــدر ب ــب پ ــار ل نعلبکــی کن
ــود  ــی ب ــال جای ــدی کــرده باشــد، دنب ــگار کــه کار ب ــرادر مهــدی، ان می ریخــت. ب

کــه خــودش را پنهــان کنــد. 
پــدر نعلبکــی پــر را برگردانــد تــوی اســتکان و گفــت: »کلــه خــر. بهــش گفتــم 
ــر  ــا صــدای بلندت ــاز ب ــان؟« ب ــی؟ ه ــوش رو نگرفت ــرا جل ــو چ ــره. ت ــداره ب حــق ن
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ــه گریه کــردن: »پــول داشــت آقــا!  ــرادر مهــدی شــروع کــرد ب گفــت: »هــان؟!!« ب
پیــاده نمــی ره. پــول ناهــارم داشــت. خــودش گفــت بــه قــرآن.« و انــگار کســی در 
ــای  ــد و گل ه ــد اشــک هایش درشــت تر ش ــرده باش ــوت ک ــادر ف ــینه ی م ــور س تن

ــی را آب داد. قال
ــا اینکــه توانســتم  ــم. ت ــادرم پول توجیبــی می گرفت »هــرروز مقــدار کمــی از م
ــان را  ــج توم ــدازم پن ــان پس ان ــت توم ــم. از آن هش ــداز کن ــان پس ان ــت توم هش
ــه  ــی ک ــایر مخارج ــا س ــم دادم و، ب ــار ه ــول ناه ــوس دادم. پ ــه ی اتوب ــرای کرای ب

ــه تهــران رســیدم.« ــد کــه ب ــم باقــی مان ــال برای داشــتم، درنهایــت حــدود دو ری

چو از دشت نزدیک شهر آمدند
ــاده شــد. تکــه ای کاغــذ در دســت داشــت. ســرش را از  ــوس پی مهــدی از اتوب
کاغــذ بیــرون آورد. ابروانــش در هــم گــره خــورده بــود. ســرش را ایــن ســمت و آن 
ســمت کــرد. انــگار می خواســت در دورتریــن نقطــه، جایــی پشــت میــدان آزادی، 
پرنــده ی کوچکــی را ببینــد. پرنــده ای در کار نبــود.  نوشــته  ی تابلو هــا دورتــر از آن 
بــود کــه بشــود صیدشــان کــرد. به ســختی می شــد آن هــا را خوانــد. مهــدی بــرای 
ــد. کســی از  ــد چــه کار کن ــش نمی دانســت بای ــه ی عموی ــه آدرس خان رســیدن ب
ــه زد. مهــدی شــاکی شــد و گفــت: »هــووووی.«  ــارش به ســرعت رد شــد و تن کن
مــرد بــا همــان ســرعت برگشــت و گفــت: »هــو تــو کالت دهاتــی!« مهــدی خیــز 
برداشــت بــه ســمت مــرد کــه کســی از پشــت کاپشــنش را کشــید. همــان راننــده 
اتوبوســی بــود کــه از روســتا بــه تهــران رســانده بودشــان. پیــاده شــده بــود ســیگار 
ــم  ــده ببین ــت. ب ِ ــه! می جواَن ــا تهران ــه! اینج ــار بچ ــازی درنی ــت: »هارب ــد. گف بکش
ــه  ــا خــط واحــد و پیــاده ب ــد ب ــد چطــور می توان ــه مهــدی فهمان کاغــذت رو!« و ب

خانــه ی عمویــش برســد. 
* 

مــادر دســته ی ســبزی را از کمــر گرفتــه بــود و ســر می بریــد. نصفــه ی 
ــه جانــش  ــو را ب ــب تیــز چاق ــا تمــام قــدرت ل ــا مــی زد و ب ــاره ت ــده را دوب باقی مان
ــه پیشــش  ــد دل خــودش ک ــل بن ــدند. مث ــدا ش ــبزی ها ج ــد س می کشــید. بندبن
نبــود. تکــه ی جانــش، مهــدی جانــش، رفتــه بــود بــه غربــت. او پیاز هــا را هــم ریــز 
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کــرد. مــادر وقتــی نتوانــد کاری کنــد دعــا می کنــد و وقتــی ندانــد دعــا فایــده دارد 
ــاز برای اینکــه شــک کــرده و معصیــت کــرده گریــه اش  یــا نــه گریــه می کنــد و ب
ــرای او کــه رفتــه  ــه تعــداد دانه هــای تســبیح دلــش ب ــاره ب می گیــرد و وقتــی دوب
تنــگ می شــود بغــض راه نفســش را می گیــرد. »خدایــا خــودت بچــه ام مهــدی رو 

از خطــر حفــظ کــن.«
صــدای درزدن آمــد. مــادر ســعی کــرد قلمبــه ی آخریــن قطــره را بچکانــد تــا 
ــی از  ــد. کس ــاف ببین ــراف را ص ــد و اط ــوج در بیاین ــت کج ومع ــوار از حال در و دی
ــه ســر  ــادر ب ــد و چ ــش را ماالن ــد. خــودش صورت ــاز کن ــه در را ب ــود ک ــا نب بچه ه

کشــید. »کیــه؟ اومــدم.«
زن همســایه بــود. »ســالم. مــش احمــد هســت؟« مــادر بــه مغــازه اشــاره کــرد. 
زن همســایه رفــت ســمت مغــازه. مــادر اخــم کــرد و دنبالــش رفــت. خــودش هــم 
نمی دانســت چــرا ایــن کار را کــرد. فقــط رفــت. مــش احمــد تــا زن را دیــد احــوال 
شــوهرش را پرســید. زن همســایه گفــت: »مشــتی... شــوهرم داره می میــره.« مــش 
ــن.« زن  ــد نک ــت رو ب ــه. دل ــوب می ش ــرم. خ ــه خواه ــدا نکن ــت: »خ ــد گف احم

همســایه گفــت: »شــما حاللــش کــن... شــایدم خــوب شــد.« 
مادر گفت: »مگه چی کار کردین که حالل کنه؟«

زن همسایه گفت: »اول بگو حالل می کنید تا بگم.«

شب دزدی
ــواده ی  ــتند خان ــتند. می دانس ــر داش ــم خب ــه از ه ــود. هم ــک ب ــتا کوچ روس
ــود ها  ــوش حس ــه گ ــفند ها ب ــدای گوس ــتند. ص ــد روزی نیس ــدی چن خان محم
ــر  ــود. دو نف ــت ب ــر پشــت وان ــک نف ــد. ی ــر ســر کوچــه ماندن رســیده بود. ســه نف
ریختنــد مغــازه را خالــی کردنــد. دو نفــری طاقه هــا را بــار می زدنــد. یکــی کامیــون 
را آورد و گوســفند ها را دست به دســت می دادنــد برونــد بــاال. چنــد نفــری بــا 
ــار جــا نشــد.  هــم ایــن کار را کردنــد. ۳00 رأس گوســفند کــم نیســت. در یــک ب
همســایه هــم تماشــا می کــرد. خــودش گوشــی را دســت دزد هــا داده بــود کــه االن 
ــرار شــد  ــد. ق ــه ی همســایه چپاندن ــد. مابقــی گوســفند ها را در طویل ــد. رفتن بیایی
فــردا و پس فــردا بیاینــد از خانــه ی او بــار بزننــد. این طــوری در روز روشــن کســی 
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ــرد.  ــک نمی ک ش
یــک نفــر هــم شــیتیل ژاندارمــری را رســاند. دســت  کــم هجــده نفــر آن شــب 

درگیــر بــارزدن زندگــی مــش احمــد بودنــد. 
»اتفاقــاً آن همســایه ی مــا فــوت هــم نکــرد و زنــده مانــد. امــا مــن سرنوشــتم 
ــی  ــی از عروس ــورد. وقت ــم خ ــر رق ــه ای دیگ ــه گون ــدرم ب ــتگی پ ــد از ورشکس بع
ــد  ــم مانن ــن ه ــده م ــی نمان ــان باق ــیله ای برای م ــچ وس ــم هی ــتیم و دیدی برگش

ــدم.« ــت ش ــی ناراح ــرم خیل ــای دیگ ــر و برادره خواه
 

رزم کارورزی 
ــرد  ــردا برگ ــی ف ــون ول ــدی امشــب بم ــت: »مه ــد و گف ــو ســبیلش را تابان عم
پیــش بابــات. هروقــت بــا خــودش اومــدی یــه ســال بمــون. اون وقــت قدمــت ســر 

ــم؟«  ــی می گ ــی چ ــم. گرفت چش
ــد  ــه بودن ــش انداخت ــه برای ــی ک ــت در رختخواب ــکان داد و رف مهــدی ســری ت
دراز کشــید. عجــب کاری کــرده بــود. حــاال فــردا در ایــن تهــران بــزرگ بایــد چــه 

کار می کــرد. 
عمــو گفتــه بــود صالحــش را می خواهــد. گفتــه بــود تــو از خــون منــی. ولــی 

تهــران جایــی نیســت کــه یــک بچــه بتوانــد در آن دوام بیــاورد.
خــواب امــان مهــدی را بریــده بــود. فــردا کاری می کــرد امــا فعــاًل فقــط بایــد 

می خوابیــد؛ و بــه خــواب ســنگینی فــرو رفــت. 
 

کار در قهوه خانه 
ــا اینکــه عمویــم ایــن حــرف را زد مــن ناامیــد نشــدم و مانــدم. همــان روز  »ب
ــود. بعــد  ــه کار ب ــم آنجــا مشــغول ب ــم کــه یکــی از دایی های ــه ای رفت ــه قهوه خان ب
ــه کمک کــردن  ــدون هیــچ منظــوری، شــروع کــردم ب از ظهــر کــه شــلوغ شــد، ب
ــا  ــردا بی ــت از ف ــد و گف ــن کارم خوشــش آم ــه از ای ــی ام. صاحــب قهوه خان ــه دای ب
ــود،  ــکار ش ــی ام بی ــتم دای ــه نمی خواس ــرای اینک ــدا، ب ــن در ابت ــن. م ــا کار ک اینج
قبــول نکــردم ولــی بعــد صاحــب قهوه خانــه قبــول کــرد کــه هــردوی مــا را نگــه 
دارد. بــه دایــی ام روزی ســه تومــان حقــوق مــی داد و بــه مــن روزی پانــزده ریــال. 
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ــان  ــردم و 4۵ توم ــاه کار ک ــک م ــه شــدم. ی ــر حــال آنجــا شــاگرد قهوه خان ــه ه ب
ــام  ــرای حم ــی ب ــتادم. حت ــدرم فرس ــرای پ ــم را ب ــام حقوق ــم. تم ــوق گرفت حق
ــرای خــواب  ــود. ب ــات ب ــم. آنجــا قن ــادگان »جــی« می رفت ــه پ ــار ب ــه ای یک ب هفت
ــه  ــه را هــم در قهوه خان ــه ی عمویــم می رفتــم. ناهــار و شــام و صبحان ــه خان هــم ب

می خــوردم.«
 

 یکی نامه ای بر حریر سپید 
مــادر داشــت نخــود آبگوشــت را می ریخــت. زنــگ در را زدنــد. پریــد بــاال. چنــد 
نخــود از راه قابلمــه ســرپیچی کردنــد و افتادنــد بیــرون. رفتنــد زیــر گاز. مــادر بــا 
صــدای زنــگ ترســید. تــوی دلــش پاییــن ریخــت. تمــام مــدت منتظــر مهــدی بــود 
ــرای کســی کــه چشــم به راه اســت مثــل صــدای شــلیک  کــه برگــردد. زنــگ در ب
ــو و اگــر غیره وذالــک  اســت. اگــر یــار آمــده باشــد می شــود صــدای تــوپ ســال ن

باشــد می شــود صــدای تیــر خــالص. 
یــار پشــت در نبــود ولــی کاغــذش رســیده بــود. مــادر همان جــا پشــت در روی 
ــاز کــرد. در  ــاد پشــت کمــرش. پاکــت را ب ــاط نشســت. چــادرش افت پله هــای حی

ــود و دســت خط عزیزکــرده اش؛ مهــدی!  ــول ب پاکــت مقــداری پ
ــت.  ــک نداش ــدر مل ــتیم. پ ــز نداش ــدرم هیچ چی ــتگی پ ــد از ورشکس ــا بع »م
ــرد. آن موقــع بیمــه  ــود؛ کــه آن را هــم دزد ب ســرمایه اش همــه در فروشــگاهش ب
ــم  ــروض ه ــدرم مق ــان پ ــدیم. آن زم ــل ش ــته ی کام ــه ورشکس ــود و درنتیج نب
ــتادم توانســت بخشــی از  ــش فرس ــن برای ــه م ــی ک ــن 4۵ تومان ــود. درنتیجــه ای ب

بدهی هــای او را صــاف کنــد.«
 

کارکردن در قهوه خانه 
ــی  ــی دای ــود. از وقت ــه ب ــه رفت ــی اش از قهوه خان ــه دای ــد ک ــی می ش ــک ماه ی
ــود تمــام امــور را خــودش جمع وجــور می کــرد. حقوقــش هــم روزی ســه  رفتــه ب

تومــان شــده بــود. 
مهــدی تــه قهوه خانــه و نزدیــک ســماور ایســتاد. ســماور روی چهارپایــه قــرار 
داشــت و از او قدبلند تــر بــود. یــک لحظــه از درون بنــای دلــش لرزیــد. ســه ماهــی 



149

می شــد کــه بــه شــهر آمــده بــود. بی هــوا دلــش بــرای مــادرش تنــگ شــد. کســی 
ــدو چــای ریخــت و دســت مشــتری  ــار گذاشــت و ب ــال را کن ــرد. خی ــش ک صدای
ــار میــز را می تراشــید، چــای  ــوک چاقویــش کن ــا ن ــی کــه ب داد. مشــتری، در حال
را گرفــت. مهــدی گفــت: »عمــو نََکــن!« همیــن یــک کلمــه باعــث شــد بــه تریــج 
ــد مهــدی را وادار  ــال بخواب ــرای اینکــه ق ــر بخــورد. ســر آخــر ب ــای مشــتری ب قب
ــاز هــم از ایــن دســت  ــار نبــود. ب بــه عذر خواهــی کردنــد. ایــن اولیــن و آخریــن ب

ــد.  ــرده بودن ــه ک ــه را چپ ــاش قهوه خان اوب
ــه  ــردم ک ــر ک ــودم فک ــا خ ــا ب ــردم. ام ــه کار ک ــاه در قهوه خان ــه م ــاً س »تقریب
ــده  ــم در آین ــن بتوان ــه م ــت ک ــغلی نیس ــت و ش ــی نیس ــای خوب ــه ج قهوه خان
پیشــرفتی در آن داشــته باشــم. روزی بــه میوه فروشــی ای نزدیــک قهوه خانــه 
ــخ  ــم پاس ــد؟ او ه ــر می خواهی ــم کارگ ــازه گفت ــب مغ ــه صاح ــردم و ب ــه ک مراجع
مثبــت داد و بــا همــان حقــوق روزی ســه تومــان کارگــر میوه فروشــی شــدم. ولــی 
ــا  ــزده تومــان رســید. ت ــه پان ــدر خــوب کار کــردم کــه حقــوق مــن در روز ب این ق
قبــل از اینکــه مــن بــه آنجــا بــروم صاحــب میوه فروشــی از صبــح تــا شــب فقــط 
ــی ای  ــه ی زمان ــا در فاصل ــش تنه ــن برای ــی م ــت ول ــوه می فروخ ــان می ۳00 توم
کــه او بــرای خریــد بــه میــدان می رفــت و برمی گشــت ۳00 تومــان میــوه 

می فروختــم.«

شاگردی که استاِد بازارگرمی بود
ــری  ــش: »ن ــود ســر زبان ــاده ب ــن افت ــزی می گفــت. آن روز ای ــک چی ــرروز ی ه
زیــر طیــاره، بیــا خیــار تــازه!« مهــدی از خــودش شــعر می گفــت و تندتنــد خیارهــا 
را پــاک می کــرد. آن هــا را منظــم کنــار هــم می چیــد. تــا ســرش را بــاال مــی آورد 
ــا  ــی اش اســت بفرم ــنای قدیم ــگار آش ــه ان ــوری ک ــد ج ــاده ای را می دی ــر پی و عاب
ــش گل دارد، ســوا  ــوز روی کاکل ــه هن ــی ک ــار قلمــی، از آن های ــک خی ــی زد و ی م
ــوه بفروشــد.  ــو می می کــرد  و مــی داد دســتش و همــان باعــث می شــد چنــد کیل
ــود. ســوت وکور. هــرروز صاحــب  ــر هــم میوه فروشــی ب چنــد مغــازه آن طرف ت
ــا را جــدا  ــرو آن گوجه لهیده ه ــه ب ــی داد ک ــک شــاگردش را هــل م ــا َدَگَن ــازه ب مغ
ــه  ــت وگرن ــا را می گف ــد همین ه ــو بای ــردا از ن ــاز ف ــه. ب ــوی جعب ــز ت ــن بری ک
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شــاگردش خیلــی حــس حرکــت نداشــت.
ــب کار  ــه صاح ــرد ک ــم ک ــان چشم چش ــت خیاب ــی آن دس ــب میوه فروش صاح
ــه ســمت دستشــویی مشــترک  ــد را برداشــت و ب ــا کلی ــا آن باب مهــدی نباشــد. ت
ــار مهــدی: »بچــه اینجــا چقــدر می گیــری؟« مهــدی  ــد کن مغازه دار هــا رفــت پری
ــه  ــودش را ب ــی خ ــد ول ــم فهمی ــورش را ه ــی منظ ــی بگویی نگوی ــناختش. حت ش
ــگاه  ــزم؟« رد ن ــی بری ــا... چای ــا داخــل. بفرم آن راه زد: »ســالم احــوال شــما. بفرم
ــود کــه صاحــب کار مهــدی از آن ســمت  ــه راهــی ب صاحــب  مغــازه ی همســایه  ب
رفتــه بــود: »عجلــه دارم بایــد بــرم. بچــه، مــن دو برابــر بهــت مــی دم. اگــر خواســتی 
ــاز بــه پیــاده رو نــگاه کــرد و  شــب بیــا دم مغــازه ام. می دونــی کــه کجاســت؟« و ب

ــا عجلــه رفــت. بــه نشــانه ی خداحافظــی دســت بلنــد کــرد و ب
»ولــی مــن نرفتــم. در ازای آن بــه صاحــب میوه فروشــی گفتــم کــه حقوقــم را 
زیــاد کــن چــون رقبایــت می خواهنــد مــن بــا آن هــا کار کنــم. ایــن حرفــم باعــث 
ــدم میوه فروشــی هــم شــغل دلخــواه  ــی دی ــد از مدت ــاد شــود. بع ــم زی شــد حقوق
مــن نیســت. در آن برهــه ی زمانــی بــا کســی آشــنا شــدم کــه مــرا بــه کارخانــه ی 
کفــش ملــی بــرد. بــاز هــم بــا روزی ســه تومــان در کارخانــه ی کفــش ملــی شــروع 
بــه کار کــردم. آنجــا هــم کارگــری کــردم. هنــوز هــم پول هایــم را بــرای خانــواده 
می فرســتادم. هیــچ پولــی بــرای خــودم نگــه نمی داشــتم. نهایتــاً پــول یــک لبــاس 
را پس انــداز می کــردم. وضــع پــدرم روزبــه روز بهتــر  شــد و توانســت تمــام قرضــش 
را بدهــد. در کارخانــه ی کفــش ملــی هــم به ســرعت رشــد کــردم. خیلــی ســریع از 

کارگــر ســاده بــه کنترل چــی و کارپــرداز رســیدم.«

کار در کارخانه ی کفش ملی
- مهدی خان محمدی!

ایــن مــاه هــم مــردی کــه بلندگــو دســتش بــود نــام مهــدی را صــدا زد. مهــدی 
بــاالی ســکو رفــت و یــک جعبــه ی بــزرگ هدیــه گرفــت. پنکــه بــود. اتفاقــاً الزم 
ــه خــوب  ــری ک ــر کارگ ــرد. ه ــاز ک ــه ب ــرای پنک ــی ب ــاق جای داشــت. گوشــه ی ات
ــرف  ــود. از ط ــده ب ــزه ش ــر از جای ــدی پ ــاق مه ــت. ات ــزه می گرف ــرد جای کار می ک
ــای خان محمــدی بیــن چهــار هــزار کارگــر شــما  ــد: »آق مدیریــت صدایــش کردن
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ــم  ــون معل ــتور دادن برات ــی دس ــای ایروان ــدید. آق ــاب ش ــه انتخ ــر دیگ ــه نف و س
ــوی  ــا، ت ــه. همین ج ــروع می ش ــون ش ــردا کالس ت ــم. از ف ــان بگیری ــی زب خصوص

ــاق بغلــی. متوجــه شــدی؟ « ــن ات ای
ــر  ــئول دفت ــرد. مس ــن ک ــت. ِمن ِم ــم ناراح ــد ه ــحال ش ــم خوش ــدی ه مه
ریاســت کفــش ملــی متوجــه شــد و علــت را پرســید. مهــدی گفــت: »خیلــی دوس 

ــم.« ــی نمی تون ــام ول دارم بی
مسئول دفتر دستی به کراواتش زد و گفت: »چرا؟«

مهدی گفت: »اضافه کارم رو الزم دارم...«
*

»آقــای ایروانــی  هــم اضافــه کار بــه مــا مــی داد و هــم ایــن مربــی را گرفتــه بــود 
ــرای ترقــی مــن هــم نقشــه های زیــادی  ــه مــا انگلیســی آمــوزش مــی داد. ب کــه ب
در ســر داشــت. روی مــن خیلــی حســاب کــرده بــود. او ایــن جنــم را در مــن دیــده 
بــود. همیــن میــزان انگلیســی هــم کــه مــن االن بلــدم مربــوط بــه آن موقــع اســت. 
ــا  بعــد از آنکــه تصمیــم بــه رفتــن گرفتــم روزی بــه مــن گفتنــد آقــای ایروانــی ب
ــا کارگرهــا خصوصــی صحبــت نمی کــرد.  ــی ب ــای ایروان شــما کار دارد. معمــوالً آق
رفتــم بــه دفتــر ایشــان. بــه مــن گفــت چــرا می خواهــی از اینجــا بــروی؟ تــو کــه 

ــروی؟« ــی چــرا می خواهــی ب ــی کن ــدر ترق توانســته ای این ق
*

دوچرخــه ی عمــوی مهــدی گوشــه ی حیــاط بــود. زن عمــو دمنــوش تلخــی را 
ــه پیشــانی داشــت داد زد:  ــا همــان چین وچروکــی کــه ب داد دســت عمــو. عمــو ب

ــن...« ــم نک ــا رو گ ــدی! آدرس مغازه ه »مه
بقیــه ی جملــه در ســرفه اش گــم شــد. مهــدی بــرای گرفتــن نــان بــه ســمت 
نانوایــی رفــت. از کارخانــه مرخصــی گرفتــه بــود. بــه عمویــش قــول داده بــود تــا 
زمانــی کــه خــوب نشــده او بــه جایــش نان هــا را بگیــرد و بیــن ســوپرمارکت ها و 

ــد. ــیم کن ــاندویچی ها تقس س
*

»همــان روزهــا دیــدم چــه اجتمــاع بزرگــی بیــرون از کفــش ملــی اســت کــه 
ــودم را در  ــد خ ــرا بای ــند. چ ــرا بشناس ــا م ــوم و آن ه ــنا ش ــا آش ــا آن ه ــم ب می توان
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کارخانــه حبــس کنــم؟ بــه ایــن فکــر کــردم کــه مــن اگــر در کفــش ملــی بمانــم 
نهایتــاً چهــار هــزار نفــر مــرا می شناســند. بــه همیــن دلیــل هــم تصمیــم گرفتــم 
ــی  ــر خوب ــود. مدی ــاده ای ب ــی انســان فوق الع ــای ایروان ــرون بیایم. آق ــه بی از کارخان
هــم بــود. وقتــی وارد کارخانــه ی کفــش ملــی شــدم 14 ســاله بــودم. کمتــر از دو 
ســال هــم آنجــا مشــغول بــه کار بــودم. بــه او گفتــم آقــای ایروانــی مــن در ذاتــم 
ــه  ــم ک ــر می کن ــن فک ــه ای ــا شــوم. ب ــم روزی کارفرم ــری نیســت و می خواه کارگ
اگــر ایــن کار را یــاد بگیــرم نمی توانــم کارخانــه ی کفــش بزنــم. اوالً شــما را خیلــی 
دوســت دارم و دوم اینکــه نمی توانــم تبدیــل بــه کفــش ملــی شــوم. ایشــان گفــت 

ــوم.« ــروش ش ــم نان ف ــم می خواه ــوی؟ گفت ــه کاره ش ــی چ می خواه
 

کارفرمای جوان
ــم.«  ــاب کتاب کنی ــا حس ــد کار وایس ــروز بع ــو، ام ــدی! عم ــت: »مه ــرد گف م
ــود. حقوقــش  ــه کار ب ــاه می شــد کــه مهــدی پیــش عمویــش مشــغول ب شــش م
چنگــی بــه دل نمــی زد ولــی در عــوض کار یــاد گرفتــه بــود. مهــدی دســتمزدش را 
کــه گرفــت گفــت: »عمــو!«  عمــو داشــت بقیــه ی پول هایــش را می شــمرد. عــادت 
ــک ســمت  ــا از ی ــه ی طرح ه ــه هم ــد ک ــب کن ــوری مرت ــکناس ها را ط داشــت اس
ــت  ــپ و راس ــکناس ها را چ ــت اس ــود و داش ــن ب ــرش پایی ــند. س ــم باش روی ه
منظــم می کــرد. بــا ســر گفــت هــان! مهــدی گفــت: »اگــر مــن بــرم. مشــتری های 
عباس آبــاد رو چــی کار می کنــی؟« عمــو گفــت: »چــی کار می کنــم... ســر 
جاشــونن دیگــه.« مهــدی گفــت: »نــه... خــب دورن... کــی براشــون نــون می بــره؟« 
ــدی  ــس.« مه ــایدم هیچ ک ــاگرد... ش ــم، ش ــاگرد گرفت ــت ش ــت: »هروق ــو گف عم
ــت  ــت: »اون وق ــو گف ــن.« عم ــه م ــده ب ــتریت رو ب ــا مش ــب اون دوت ــت: »خ گف
ــم...«  ــودم کار کن ــرای خ ــوام ب ــازه می خ ــا اج ــت: »راســتش ب ــدی گف ــرا؟« مه چ
ــم  ــه خودش ــودش کار کن ــرای خ ــواد ب ــی می خ ــر ک ــی! ه ــت: »دهک ــو گف عم
ــدی را  ــم...!« و ادای مه ــودم کار کن ــرای خ ــوام ب ــه! می خ ــدا می کن ــتری پی مش

ــود دلخــور شــده اســت.  ــوم ب درآورد. معل
»حــدود شــش مــاه بــرای عمویــم بــا حقــوق روزی شــش تومــان کار می کــردم. 
بــه هــر حــال توانســتم مشــتری هایی را بــرای خــودم دســت وپا کنــم. ولــی ســخت 
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ــیر را  ــه ی مس ــتم. هم ــد نداش ــم درآم ــان ه ــار توم ــاه اول روزی چه ــک م ــود. ی ب
ــد  ــا دربن ــردم. ت ــب کار می ک ــا 10 ش ــح ت ــم. از ۵ صب ــه می رفت ــا دوچرخ ــم ب ه
ــم.  ــی ســریع توانســتم رشــد کن ــم. خیل ــدا کن ــه مشــتری پی ــرای آنک ــم ب می رفت
موتــور خریــدم و بعــد از آن هــم موتــورگازی و موتوردنــده ای. مشــتری هایم هــرروز 

ــدند.« ــه می ش اضاف
*

ــه  ــت ک ــتری هایش می رف ــی از مش ــمت یک ــه س ــه گاز ب ــت تخت ــدی داش مه
ــرد.  ــؤال ک ــل محــل س ــت و از اه ــو را گرف ــنید. رد ب ــازه ش ــک ت ــان و کی ــوی ن ب
ــه شــیرینی پزی. عطــر  ــود. رســید ب طرف هــای میــدان امــام حســین )ع( تهــران ب
ــا را  ــت کیک ه ــون قیم ــد و چ ــود. چن ــرده ب ــر ک ــه را پ ــش محل کیک یزدی های
ــه ای  ســؤال کــرد. مــردی کــه به ســرعت ردیــف کیک هــا را می چیــد گفــت: »دون
ــوام.«  ــینی می خ ــه س ــن ی ــت: »م ــدی زد و گف ــر مه ــه س ــری ب ــال.«  فک دو ری
ســینی را گرفــت و پولــش را داد. ســینی را بــا بیچارگــی در دســت گرفــت و یــک 

ــورش را روشــن کــرد.  دســتی موت
مشــتری اول کــه مهــدی را بــا ســینی کیک یــزدی دیــد گفــت: »خیــر باشــه. 
ــد؟«  ــه! دوس داری ــس؟ کیک یزدی ــوم نی ــن؟ معل ــت: »ای ــدی گف ــه؟« مه ــن چی ای
مشــتری خندیــد و گفــت: »همــه کیک یــزدی دوس دارن... چــی تــو ســرته پســر؟« 
مهــدی گفــت: »آقــا شــما ایــن رو فعــاًل از مــن بگیــر. دســتم افتــاد.« و ســینی را بــه 
ــاز کــرد و بــرد داخــل مغــازه. آمــد بیــرون.  او داد و نان هــا را از پشــت موتــورش ب
ســینی را از صاحــب مغــازه گرفــت و آن را هــم بــرد گذاشــت روی پیشــخوان مغــازه. 
مشــتری اش آمــد داخــل مغــازه و گفــت: »نگفتــی! ایــن رو چــی کار کنیــم؟« مهدی 
گفــت: »آقــا ایــن اینجــا باشــه. اگــه فروختــی مــن پولــش رو می گیــرم. دو قــرون 

و پنــج زار! خوبــه؟« و خــوب بــود و فروخــت. 
*

ــد از آن  ــد. بع ــا را فروخته ان ــا آن ه ــه ی مغازه ه ــدم هم ــد دی ــح روز بع »صب
ــا  ــه آن ه ــر ب ــینی پ ــتم و س ــی را برمی داش ــینی خال ــد. س ــن روال کاری ام ش ای
ــاه  ــم. در عــرض شــش م ــن کار باعــث شــد مــن به ســرعت رشــد کن مــی دادم. ای
درآمــدم بــه ۲00 تومــان رســید. بــرای آنکــه درآمــد بیشــتری داشــته باشــم بوفــه ی 
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پــارک ســاعی را هــم اجــاره کــردم. بــرای آنجــا کارگــر گرفتــم. حتــی بــرای توزیــع 
نــان هــم ســه موتورســوار اجــاره کــرده بــودم. موتــور را خریــدم و بــه آن هــا دادم. 
شــانزده ســال ســن داشــتم ولــی کارفرمــا شــده بــودم. بوفــه هــم بــرای مــن رونــق 
ــان  ــروش ن ــر کارم از ف ــد. دیگ ــر می ش ــی ام بهت ــت مال ــه روز وضعی ــت. روزب داش
ــیس  ــاس و سوس ــروش کالب ــه ف ــوپرمارکت ها ب ــاندویچی ها و س ــه س ــک ب و کی
ــه ی  ــری نداشــتم و هم ــچ دفت ــود و هی ــوی ب ــم ق ــود. حافظــه ام ه ــم رســیده ب ه
ــتری ها و  ــم را از مش ــم پول های ــب ها ه ــردم. ش ــظ می ک ــاب و کتاب ها را حف حس
بوفــه جمــع می کــردم؛ رقــم قابــل توجهــی بــود. آن هــا را زیــر بالشــم می گذاشــتم 

ــی داشــت.« ــن کار حــس خوب ــود ای ــدم. خ و می خوابی

داستان نان سحر شروع شد
ــرا  ــازه چ ــاگرد مغ ــد ش ــا ببین ــید ت ــرک کش ــور، س ــر موت ــوار ب ــدی، س  مه
ــن  ــد. در همی ــل بگیرن ــد ســهمیه ی نان شــان را تحوی ــود بیاین ــد. منتظــر ب نمی آی
فاصلــه مــردی میانســال بــا پالتــوی بلنــد از ماشــین مــدل باالیــی پیــاده شــد و بــه 
ــه مهــدی گفــت: »کیســه ات شــل شــده، نیفتــه!« مهــدی  ســمت مغــازه رفــت. ب
گفــت: »اِ االن درســتش می کنــم. ممنــون.« پیــاده شــد  تــا از نــو طنــاب روی بــار 
پشــت موتــور را محکــم کنــد. مــرد بــه ســمتش آمــد و گفــت: »خــودت نونوایــی 

داری؟« مهــدی آمــد بگویــد نــه! ولــی نگفــت.
»آن لحظــه فکــر کــردم او اغذیه فروشــی دارد و می خواهــد نــان ســفارش 
دهــد. اگــر می گفتــم ایــن نان هــا را از یــک نانوایــی دیگــر خریــدم بــه مــن اعتمــاد 
نمی کــرد. درنتیجــه گفتــم بلــه از نانوایــی خــودم مــی آورم. او گفــت یــک نانوایــی 
ــا بفروشــد و مــن هــم پرســیدم کجاســت؟ او  دارد کــه می خواهــد اجــاره بدهــد ی

گفــت پــل رومــی در یــک زیرزمیــن اســت.«
 مهــدی خان محمــدی بــا یــک کلیــد در یــک مــکان خالــی بــه اســم نانوایــی 
ایســتاده بــود. دســت بــه کار بزرگــی زده بــود.  اجــاره ی یــک ســال را زودتــر داده 

بــود و تمــام ســرمایه اش را از دســت داده بــود.
»بــه ایــن ترتیــب بدهــکار هــم شــدم و بــه مــدت چهــار ســال آنجــا را اجــاره 
کــردم ولــی بعــد خریــدم. در ســال 1۳۵۳ اولیــن کســی بــودم کــه بــرای اولین بــار 
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ــرد.  ــی وارد ک ــش خصوص ــد و در بخ ــان خری ــی را از آلم ــان صنعت ــین آالت ن ماش
نان هــای آلمانــی تولیــد کــردم. آنجــا پاتــوق اروپایی هــا شــده بــود. تــا زمانــی کــه 

انقــالب شــد بــه جــز ایــن مغــازه دو مغــازه ی دیگــر را هــم خریــده بــودم.«

تنور گرم است!
آقــای خان محمــدی 1۶ 1۷ ســاله بــود کــه کارفرمــا شــد ولــی بــا وجــود ایــن 
ــه  ــل همیش ــم مث ــد. آن روز ه ــر کار می آم ــر س ــاگرد هایش زودت ــودش از ش خ
خواســت تــا در تاریکــی قبــل طلــوع قفــل کرکــره را بــاز کنــد که دیــد قفلــی در کار 
نیســت. بــا یــک ضــرب کرکــره را بــاال داد. کرکــره تــا جــان داشــت خــودش را بــاال 
کشــید و در همــان نیمه هــای راه از تــوان رفــت. اگــر کــف زمیــن آرد نریختــه بــود 
ــوت  ــدی مات ومبه ــوده.  مه ــازه ی چــه کســبی ب ــاًل مغ ــد آنجــا قب نمی شــد فهمی
ــق  ــزی را دقی ــد چی ــی نمی ش ــرد. در آن تاریک ــگاه ک ــازه ن ــی مغ ــای خال ــه فض ب
ــا  ــرق. دزد ه ــور ب ــت ســراغ کنت ــرق را زد. روشــن نشــد. رف ــد ب ــد. مهــدی کلی دی

حتــی کنتــور را هــم بــرده بودنــد. 
»شــش تــا هشــت مــاه در آن مغــازه ضــرر کــردم. رقیبــی داشــتم کــه 
نمی خواســت مــن رشــد کنــم و خیلــی آزارم داد. مثــاًل یــک شــب تمــام وســایل 
نانوایــی را دزدیدنــد. حتــی کنتــور بــرق را هــم بــرده بودنــد. بعدهــا متوجــه شــدیم 
کــه او ایــن کار را کــرده اســت. آن مغــازه آب هــم نداشــت. چــاه آبــی داشــت کــه 
موتــورش ســوخت و مــا حتــی پــول نداشــتیم کــه موتــور آن را تعمیــر و یــا تعویــض 
کنیــم. بد شانســی های زیــادی آوردم. ولــی طاقــت آوردم تــا بــه ســود رســیدم. بــه 
خــودم می گفتــم بایــد ایــن کار را ادامــه دهــم. از ۲4 ســاعت شــبانه روز ۲0 ســاعت 

را کار می کــردم.«
دوازده شــب بــود. همــه رفتــه بودنــد. مهــدی کرکــره را پاییــن داد. در ماشــین 
را بــاز کــرد. خانــه اش خیلــی دور نبــود. ولــی او خســته تر از ایــن بــود کــه تــا آنجــا 
ــاعت  ــار س ــد. چه ــان خوابی ــا پشــت فرم ــد برمی گشــت. همان ج ــه بای ــرود. نرفت ب

ــد بیــدار می شــد.  دیگــر بای
ــه  ــه ام ب ــن خان ــودم. اولی ــرده ب ــاره ک ــاد اج ــه در عباس آب ــه ای داشــتم ک »خان
ــود. یعنــی  عــرض یــک متــر و بیســت و پنــج ســانتی متــر و طــول چهــار متــر ب

آینده    ای به عطر نان، به رنگ سحر



گام هایی که مثل نقره تمیزند156

ــی  ــدم. ول ــاق می خوابی ــول ات ــد در ط ــم. بای ــه بخواب ــرض خان ــتم در ع نمی توانس
ــل  ــک مح ــین نزدی ــم در ماش ــر کارم باش ــودم س ــتم خ ــه می خواس ــر آنک به خاط
ــان را درســت می کــردم چــون فقــط مــن بلــد  کارم می خوابیــدم. خــودم خمیــر ن

ــودم.« ب

 فوت کوزه گری، چانه ی نانوایی
ــک  ــی. ی ــود نانوای ــاره برگشــته ب ــود و دوب ــانده ب ــان را رس ــار اول ن ــدی ب  مه
لیــوان چــای بــزرگ بــرای خــودش ریختــه بــود و ایســتاده بــود کنــار دســت شــاطر. 
ــی  ــه یعن ــرد ک ــی داری ک ــگاه معن ــاطر ن ــوای؟« ش ــک نمی خ ــاطر کم ــت: »ش گف
شــما چایــت را بنــوش! مهــدی، بــا همــان دســتی کــه چــای را گرفتــه بــود، ادای 
مــن کوچــک شــما هســتم را درآورد و همیــن باعــث شــد یــک قلــپ چایــش بریــزد. 
ــه جــدی بگــو چــی کار  بعــد ســریع بقیــه ی چــای را هــورت کشــید و گفــت: »ن

کنــم شــاطر جــان. شــما خواســتی و مــن نکــردم؟«
ــا  ــم ت ــا می رفت ــه نانوایی ه ــه ب ــی ک ــم وقت ــان می فروخت ــه ن ــی ک »آن زمان
وقتــی کــه نــان حاضــر شــود وقــت بیــکاری ام بــود. از همیــن زمانــی کــه داشــتم 
ــا  ــتادم و از آن ه ــاگردهایش می ایس ــاطر و ش ــر ش ــاالی س ــردم و ب ــتفاده می ک اس

کار یــاد می گرفتــم.«
 

بدین نوید که باد سحرگهی آورد
صبــح  زود بــود. مهــدی بــرای پــادگان نیــروی دریایــی نــان بــرده بــود. ســربازها 
ــش  ــه دل ــود ک ــد روز ب ــرد. چن ــگاه می ک ــا ن ــه آن ه ــدی ب ــد و مه رژه می رفتن
می خواســت بــرای نانوایــی اش اســم بگــذارد. نــم بارانــی هــم زده بــود و فضــای بــاز 
ــگاه می کــرد کــه  ــه آســمان ن ــه نظــر می آمــد. ب ــادگان در آن صبــح زود بهتــر ب پ

ناگهــان اســم  نانوایــی بــه ذهنــش رســید. نــان ســحر!
ــه ســوددهی رســیدم  ــودم وقتــی ب  »مــن حتــی موقعــی کــه مســتاجر هــم ب
مغــازه را تعمیــر کــردم. آنجــا خیلــی غیر بهداشــتی بــود. بــا اینکــه ملــک مــن نبــود 
ولــی تعمیــر کــردم چــون اعتقــاد داشــتم نانــی کــه دســت مــردم می دهــم نبایــد 
غیــر بهداشــتی باشــد. صاحــب مغــازه هــم، کــه چندیــن نانوایــی داشــت، از اینکــه 
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ــودم  ــته ب ــن کارم را توانس ــد و م ــرر کرده ان ــش ض ــه ی نانوایی های ــود هم ــده ب دی
توســعه دهــم خوشــحال بــود. باألخــره مغــازه را از او خریــدم و بعــد ماشــین آالت 
ــوده اســت.  ــه رشــد ب ــا امــروز همیشــه ســحر رو ب ــه بعــد ت را وارد کــردم. از آن ب
روز اول کــه نــان ســحر را راه انداختــم بــا ســه کارگــر شــروع کــردم. امــروز هــزار 

ــم.« ــد می کنی ــان تولی ــوع ن ــش از 1۷۵ ن ــد و بی ــم کار می کنن ــر برای و پنجــاه نف
 

انگیزه ی ترقی 
»مــن می توانســتم در همــان قهوه خانــه بمانــم و امــروز درنهایــت یــک 
ــوم.  ــروش ش ــاً بارف ــم و نهایت ــی بمان ــتم در میوه فروش ــم. می توانس ــی باش قهوه چ
می توانســتم در کفــش ملــی بمانــم و نهایتــاً معــاون آقــای ایروانــی شــوم. امــا بــاز 
ــن  ــتم بزرگ تری ــردم آرزو داش ــروع ک ــه ش ــن کار را ک ــودم. ای ــر ب ــم حقوق بگی ه
کارخانــه ی نــان ایــران روزی مــال مــن باشــد. تقریبــاً هــم همین طــور شــد. درســت 
اســت کــه تــا حدی بــه خواســته ام رســیده ام امــا هنــوز آرزو دارم کــه تمــام ضایعات 
نــان کشــور از بیــن بــرود و نــان کشــور مــا در منطقــه بهتریــن باشــد. بــرای همیــن 

هــم دانشــگاه و آموزشــگاه راه انداختــم.«
 

تالش ادامه دارد
ــت.  ــا می رف ــه ی دنی ــمت ینگ ــه س ــا ب ــر هواپیم ــوار ب ــدی س ــای خان محم  آق
ــگاه کــرد.  ــار آن را ن ــرای آخرین ب قبــل از اینکــه تلفــن همــراه را خامــوش کنــد ب
ــوالً  ــود. معم ــرده ب ــادآوری ک ــش را ی ــه ی مالقات های ــران برنام ــر ته ــئول دفت مس
ــب  ــی را در جی ــد و گوش ــا را خوان ــد. آن ه ــخ ده ــا را پاس ــت پیام ه ــادت نداش ع
ــی آرد و  ــتاق کارگاه تخصص ــاری مش ــای تج ــر از دیدار ه ــت. مهم ت ــش گذاش کت
ــد  ــه چن ــک صفح ــرون آورد و ورق زد. روی ی ــتش را بی ــر یاد داش ــود. دفت ــان ب ن
ــدازی کــرده از  ــد آخــری کــه راه ان ــادش آمــد خــط تولی لحظــه ای مکــث کــرد. ی
ــت و  ــازه ای می رف ــه کارگاه ت ــار ک ــوده اســت. هرب ــی ب ســر شــرکت در کارگاه قبل
ــران، به ســرعت آن را در  ــه ای ــد از برگشــت ب ــت، بع ــاد می گرف ــدی ی ــب جدی مطل

ــرد.  ــاده می ک ــودش پی ــه   ی خ کارخان
»مــن تــا دیپلــم درس خوانــدم امــا دوره هــای تخصصــی بســیاری را در خــارج 
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از کشــور در زمینــه ی آرد و نــان گذرانــدم. دیپلــم را به ســختی گرفتــم. بــا همــه ی 
مشــغله های کاری شــبانه درس می خوانــدم. اکثــراً ســر کالس خــواب بــودم. 
ــت. کاری  ــم نیس ــدرک مه ــم م ــم. برای ــی نمی گرفت ــای باالی ــم نمره ه ــی ه خیل
کــه دارم انجــام می دهــم و تخصصــی کــه در کارم دارم مهــم اســت. مــن همــه ی 
ــن  ــن اولی ــپارم. م ــران می س ــه دیگ ــد ب ــم و بع ــا را خــودم اول انجــام می ده کاره
نفــری نبــودم کــه نــان صنعتــی را تولیــد کــردم. آن زمــان هفــده کارخانــه ی بــزرگ 
ــم  ــی ه ــزرگ خصوص ــد ب ــه واح ــا س ــد. دو ت ــال بودن ــه فع ــن زمین ــی در ای دولت
ــودم کــه خطــر  ــردی ب ــا در بخــش صنفــی مــن نخســتین ف فعالیــت داشــتند. ام
ــه  ــروع ب ــزرگ ش ــای ب ــرکت ها و کارخانه ه ــا آن ش ــم و ب ــن کاری را پذیرفت چنی

رقابــت کــردم. موفــق هــم شــدم.«
 

زندگی با تمام فراز و فرودهایش 
ــان  ــتانه ی در، نفس زن ــش از آس ــت، پی ــر مدیری ــه دفت ــل از ورود ب ــی  قب کس
ــی را  ــواب منش ــریف دارن؟« ج ــدی تش ــای خان محم ــت: »آق ــی گف ــه منش رو ب

ــد.  ــت ش ــر مدیری ــنیده وارد دفت شنیده نش
ــه  ــت و ب ــتش گرف ــش را دس ــدی کت ــای خان محم ــه آق ــد ک ــه نش ــد ثانی چن
ســمت کارخانــه راه افتــاد. کســی کــه حامــل پیغــام بــود هــم پشــت ســرش دویــد. 

ــدی افتــاده.  ــی می دانســت حتمــاً اتفــاق ب ــود ول ــده ب منشــی حیــران مان
ــود  ــه روزی ب ــوط ب ــم مرب ــم از آن می ترس ــه االن ه ــره ای ک ــن خاط »بدتری
ــم ســی  ــاعت برای ــه س ــتم. آن س ــه ام نداش ــاعت آرد در کارخان ــه س ــرای س ــه ب ک
روز گذشــت. یکــی دیگــر از دوره هــای ســخت بــرای کســب و کار مــن هشــت ســال 
ــرای  ــی را ب ــودم و وظایف ــده ب ــن تولید کنن ــه م ــل اینک ــود. به دلی ــگ ب دوره ی جن
ــرودگاه  ــا ف ــه ب ــی ک ــن بمب ــال اولی ــوان مث ــودم. به عن ــل ب ــودم در آن دوره قائ خ
ــور  ــن مجب ــد. م ــازه ام صــف بســته بودن ــوی مغ ــردم جل ــرد م ــاد برخــورد ک مهرآب
بــودم کاری کنــم کــه ایــن مــردم را راضــی بــه خانــه بفرســتم و آن هــا کمبــودی 
ــون را  ــول نایل ــم پ ــن ماجــرا شــروع کردی ــش از ای ــد روز پی ــد. چن احســاس نکنن
ــم.  ــان می گرفت ــون دو توم ــر نایل ــه ازای ه ــان ب ــم. آن زم ــتری می گرفتی از مش
ــم.  ــس نگرفتی ــون را از هیچ ک ــول نایل ــاق رخ داد پ ــن اتف ــه ای ــض اینک ــا به مح ام
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ــم. آن  ــتفاده می کن ــرایط سوء اس ــن در آن ش ــد م ــر کن ــی فک ــتم کس نمی خواس
زمــان هرکســی فراخــور حــال خــود ســعی داشــت صــدام را شکســت دهــد. مــا هــم 
ــم.« ــر نمی کردی ــود فک ــه س ــم. ب ــان کار را کردی ــان هم ــه ی کاری خودم در حیط

بسم حکایت دل هست با نسیم سحر
ــوز  ــرد. هن ــارک ک ــه پ ــین را در کارخان ــح زود ماش ــدی صب ــای خان محم  آق
مســئول دفتــرش نیامــده بــود. خیلــی از نیروهــای اداری هــم نیامده بودند. ســرویس 
هــم کارگرهــای شــیفت را نیــاورده بــود. ولــی آقــای مهــدی خان محمــدی قبــل از 
طالیی شــدن آســمان داشــت در محوطــه راه می رفــت. یــاد همــان صبحــی افتــاد 
کــه اســم نــان ســحر را انتخــاب کــرد. هنــوز هــم عــادت داشــت خــودش باالی ســر 
کارش باشــد. هنــوز هــم بــه روشــنایی ســحر و برکــت نانــی کــه بــا زحمت کشــی 
ــرد.  ــالش می ک ــواده اش ت ــرای خان ــم ب ــوز ه ــود. هن ــد ب ــد معتق ــت می آی ــه دس ب
ــه  ــی ک ــام ایرانی های ــداد تم ــه تع ــش و ب ــام کارکنان ــت تم ــه جمعی ــوده ای ب خان

دوســت داشــت نــان خــوب بخورنــد. 
»آینــده را بســیار روشــن می بینــم چــون کاًل انســان خوش بینــی هســتم. اگــر 
ــاً  ــد حتم ــت کن ــام وجــود فعالی ــا تم ــد داشــته باشــد و ب ــد امی ــه خداون انســان ب
ــت.  ــان اس ــود انس ــت خ ــت دس ــا شکس ــت ی ــود. موفقی ــق می ش ــا موف در کاره
ــدم  ــد و معتق ــی دارن ــیار اندک ــر بس ــان تأثی ــی انس ــمت در زندگ ــت و قس سرنوش
هرکســی سرنوشــتش را خــودش رقــم می زنــد. در زندگــی بدشانســی های زیــادی 
ــت و  ــل فعالی ــه دلی ــن ب ــتم؛ و ای ــکلی نداش ــبختانه در کار مش ــی خوش آوردم ول
تــالش خــودم بــود. هــر کاری فــراز و نشــیب خــاص خــودش را دارد. اگــر بــه کارتان 
ایمــان داشــته باشــید حتــی اگــر چندین بــار شکســت بخوریــد بــاز ادامــه می دهیــد 
و بــا مشــکالت مبــارزه می کنیــد. مــن هیــچ کاری را نصفــه رهــا نکــرده ام و معتقــدم 

کــه مشــکالت را بایــد بشــکنم.«
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منابع 
سایت آپارات اتاق بازرگانی تهران

بمانجان ندیمی؛ روزنامه ی دنیای اقتصاد
سایت دانشگاه نان سحر

سایت صدا دانلود مصاحبه با مهدی خان محمدی 
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دریافت نشان امین الضرب

آلبوم عکس ها




