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سپاس فراوان
همهجانبه،
حمایت
با
که
بزرگمردی
از
توانستم
بیمنتش
و
خالصانه
صادقانه،
دانشگاه
پارس،
مجازی
کالج
راهاندازی
غیرانتفاعی و عنوان کارآفرین برتر کشور در
حوزهی فناوری اطالعات را در کارنامه داشته
باشم؛ دکتر محمدرضا اشرف مدرس  ،مؤسس مدارس
غیرانتفاعی جهان دانش که موی در راه پرورش
فرزندان این مرزو بوم سپید کرده است.
از یکایک کارکنان پرتالش مؤسسهی ثروتآفرینان
که تمام تالششان را برای موفقیت این مجموعه
بهکار بستند ،بهویژه آقایان ناصرعالئی نور و
میثم هاروئی ،و بهصورت ویژه از زحمات سرکار
خانم مونا قوامپوری که این کتاب با
پیادهسازی سخنرانیهایم بهدست ایشان به بار
نشست.
دانشکدهی
مسؤوالن
و
استادان
تمام
از
کارآفرینی دانشگاه تهران بهویژه آقایان
دکتر سید مصطفی رضوی  ،دکتر محمد حسن
مبارکی و استاد ارجمندم دکتر محمود احمدپور
داریانی (پدر کارآفرینی ایران) که به
پاگرفتن دورههای  PMSو مؤسسهی ثروتآفرینان
کمکهای شایان کردهاند و خصوصا آقای دکتر
علیمری که عالوه بر ایده های موثر در کارگاه
تجربه ناب  ،با بازخوانی کتاب به اثربخشی
آن کمک نمودند .
از مهندس بهنام پژوم مدیر نمایندگی کد5309
بیمه کارآفرین و همکاران خالق و توانمندش که
در نشر تفکر ثروت آفرینی تالشهای ستودنی
دارند
تکتک مدیران و کارآفرینانی که با حضور در
سمینارهایم و همچنین بازخوانی کتاب به غنای
این کتاب کمک کردند ،بهویژه دوست قدیمی
آقای بیژن علیپور مدیر پرافتخار انتشارات
نسل نواندیش که با راهنماییهای مؤثرش در
پدید آمدن این اثر سهمی بسزا دارد.
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خالق هستی از نیستی را سپاسگذا رم و بسیار خوشحالم هک موج فراگیر کارآفرینی از رعهص ادبیات و ربخاسته از
ذهن پویا و پویشگر انساناهی رپتالش ات پهنه رپآوازه تجرهب کارآفرینی بسیاری از جواانن را ردگیر ساخته است.
دااگشنهاه رد آموزش عالی وظیفه آموزش کارآفرینی با رویکرد عملی هک همان تجاریسازی دانش است  ،رب
عهده دارند و کارآفرینان هک الگواهی تجربی هستند با رویکرد یادگیری اجتماعی باور کارآفرین شدن را رد ذهن افراد پویا
نشانده ،و دادکشنه کارآفرینی اکنون شاهد ببار نشستن فعالیت خود از رتکیب این دومقوهل علمی و عملی سازنده
است.
آاقی مهندس امیرحسین مظارهی هک خود یک کارآفرین است با نوشتاری بسیار ساده مجموهعای را با انم
«رقص عقابها» خلق کرده و ربخی از کارآفرینان را هک توانستهاند از ردون سختیاه راهی هب سوی آسانیاه و شدنی
ب
بکشانند ،ش کلی ارثگذا ر هب خوانندگان معرفی کرده است.
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امید آن داریم هک این مجموهع خواندنی و نندآموز توواند الگواهی اارانی را رد کالس اهی دااگشنهی اایگیین ساار
تح
الگو اه نماید وربای انساناه هب وژیه دانشجویانی هک راه زندگی صیلی ـ شغلی را سخت و اننیمودنی میدانند ،آن روی سکه
یعنی روش اهی نیمودن را نیز بشناسند.
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مقدمه مولف
انسانها همه سختگیرند،
اما انسان بزرگ به خود سخت ميگیرد،
انسان حقیر به ديگران.
از پیوستن شما به صف جنگجویان تغییر
سرنوشت خوشحالم.
این کتاب ویژهی انسانهای متفاوت است،
برپایهی
میخواهند
که
کسانی
شایستگیهایشان زندگی کنند و ثروتآفرین
باشند ،میخواهند فردی مولد و مؤثر برای
خود ،خانواده و جامعه باشند؛ کسانی که
بهدنبال یافتن الگوهای «توانستن» هستند؛
کسانی که خود را الیق بهترینها میدانند و
برای تحقق آن استوار ایستادهاند.
اگر چنین فردی هستی ،بدان این کتاب را
برای تو و به عشق درخششات در قلهی
افتخار نوشتهام.
این کتاب یکی از کاملترین برنامههای
و
برنامهریزی
هدفگذاری،
آموزشی
انگیزهسازی است؛ ماحصل شانزده سال تدریس
و نزدیک به پانزده سال تجربهی مدیریت و
کارآفرینی در بخش خصوصی در خاک کشورم،
ایران .کتابی را که در دست دارید از
میان لحظات تلخ ورشکستگی و تنهایی تا
لحظات باشکوه ایستادن بر سکوی افتخار
کارآفرین برتر کشور ،از لحظات راهاندازی
فرهنگسرای جوانان موفق در خیابان انقالب
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تا افتتاح دانشگاهمان در جوار بارگاه
امام هشتم برایتان به ارمغان آوردهام.
از تجربهی لحظات مصاحبه با زندانیان و
مددجویان بهزیستی و کمیته امداد تا
لحظات کنجکاوی در زندگی مدیران بنام و
کارآفرینان صاحب برند که بهعنوان مشاور
با ایشان همکاری کردهام.
از تجربهی حضور در برابر بیش از سیهزار
شرکتکننده در سمینارهایی که در این
سالها در کشور برگزار کردهام تا نامهها
و ایمیلهای بیشمار کسانی که برنامههای
تلویزیونی مرا دیدهاند.
این کتاب فریاد یک ایرانی مغرور و مدعی
است؛ مدعی برتری اثرش بر تمام کتابهایی
که الگوهای غیرایرانی دارند .رقص عقابها
را نوشتم تا نشان دهم سنگفرش هر خیابان
کشورم از طالست ،کیمیاگران ایران کم
نیستند و ایستادن در مقابل باد از عهدهی
هر ایرانی که اراده کند و به وعدهی الهی
اعتماد کند ،برمیآید.
کسانی که پیشنویس این کتاب را خواندهاند
از این جهت آن را منحصربهفرد میدانند که
با داشتن یک موضوع ثابت برای آموزش
(هدفگذاری و برنامهریزی) ،به آندسته
تفاوتهایی پرداخته است که در زندگی
برجستگان ایرانی تفاوت ایجاد کرده است.
در این اثر که چهارده سال بعد از دومین
اثرم منتشر میشود ،تالش کردهام آموختهها
و دستنوشتههایم در این سالها را ،چه
بهعنوان مدیر در بخش خصوصی و چه بهعنوان
مدرس دانشگاه ،در قالب گفتگو و داستان
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بیاورم تا ذهن خواننده را درگیر سفری
كنم به عمق زندگی پنج کارآفرین مطرح و
شانزده کارآفرین و مدیری که نمیخواستند
نامی از ایشان برده شود .در این کتاب
نکات و خاطرات همهی آنها گنجانده شده
است.
تجربیات
این
از
من
آنچه
مطمئنم
در
هادی،
زندگیام
در
آموختهام،
بحرانهایم منجی و در سمینارها و کالسهایم
انگیزهبخش حضار بوده است .این کتاب نیز
میتواند شما را یاری دهد تا بتوانید در
زندگی خود نتایجی افتخارآفرین برای
فردای کشورمان ـ ایران آباد ـ و مؤثر در
ـ
شاد
ایرانیان
ـ
ساکنانش
زندگی
بیافرینید و مایهی خرسندی من است که این
لطف الهی شامل حالم شد تا شما اکنون
چنین کتابی را در دست داشته باشید و
برای بهبود زندگی خود و خانوادهتان
بکوشید.
به رسم دوستی از شما می خواهم ایرادهای
کارم را به خودم و حسن کارم را به هرکس
که میشناسید بگویید .منتظرم تا از طریق
وبسایت
یا
mazaheri999@yahoo.com
 AmirMazaheri.comنظر خود را عالوه بر
زندگی
از
آموزنده
نکات
و
خاطرات
کارآفرینان و مدیرانی که میشناسید ،به
همراه معرفی مختصری از آنان برایم ارسال
کنید.
در
نیز
را
شما
بتوانم
امیدوارم
سمینارهایم ببینم.
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آرزومند همیشگی شادکامیتان
امیرحسین مظاهری سیف
تهران ،دی ماه 2198

فصل اول
مدیریت بحران
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كنار پیادهرو ،روي پلههاي كتابفروشي،
جایي كه اولین بار پریوش را دیده بود،
زانو در بغل گرفته بود و نشسته بود؛
گونههایش را به زانوانش فشار ميداد تا
پاهایش مانع دیدن آن سوی خیابان شود،
جایي كه مرسدس بنز سفید مزین به گلهاي
سفید و قرمز ،نقش دو قلب را در شیشهی
عقب در كنار نوارهاي قرمز و زرد تصویر
كرده بود و هر بینندهاي را مفتون ميكرد.
هر رهگذري لبخند به لب مباركبادي ميگفت
و ميگذشت.
اما اینطرف روي پلهی آن كتابفروشي قدیمي
محلهی چیذر غوغایي دیگر به پا بود.
فرید خسته و درمانده ،سرش را از روي
زانوهایش برداشت و بهآرامي به ماشین
عروس نگاه كرد ،طوري كه انگار پشت
زانوهایش سنگر گرفته باشد .نميخواست
جواني را كه با كت و شلوار مشكي و
پیراهن سفید كنار ماشین ایستاده بود
ببیند .فرید نميخواست فكر كند چه كسي
امروز جاي او ایستاده است!...
چند دقیقه گذشت ...ناگهان صداي هلهله
بلند شد .كشمكش درون فرید به هقهق تبدیل
شده بود .چشمان خیس او بازهم از روي
زانوها بلند شد .نميخواست ببیند .بازهم
سرش را بر زانو فشرد اما گریه مجالش
نميداد .صداي استارت ماشینها یكي بعد از
دیگري ...بوق بوق ...دور شدن صداها
آرامشي خفقانآور براي فرید ایجاد كرد،
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آرامشي كه نشان از بر باد رفتن امید سه
ساله ،تمام شدن همهچیز بود.
میبایست ميپذیرفت كه ورشكستگي شركتاش ،و
تردید در خواستگاري بهدلیل بيپولي،
نتیجهاي جز این خط پایان نداشته است.
«پریوش چرا؟» زمزمهاش بود .بلند شد ،با
چشماني شبیه كاسهی خون به سمت باالي
خیابان به راه افتاد.
«چرا ولم كردي؟ چرا این اتفاقها باید
برای من بیفته؟ چرا باید اینهمه بال سر
من بیاد؟ چرا؟؟؟»...
***
[سه ساعت بعد]
آمبوالنس آژیركشان وارد بخش اورژانس
بیمارستان شد .بهیار ،مرد جواني را كه
كنار پیادهروی پارك قیطریه افتاده بود
به بیمارستان شهداي تجریش تحویل داد.
افسر كالنتري هم كه از طریق  339به محل
اعزام شده بود در محل حاضر بود.
بهمحض ورود برانكار حامل فرید به
بیمارستان ،پزشكان مسمومیت را تشخیص
دادند و به شستشوي معدهی او پرداختند.
پزشكان و پرستاران تا ساعتي بعد كه امید
به زنده ماندن او به یقین تبدیل شد ،در
تالشي بيوقفه براي بازگرداندن انساني به
زندگي بودند.
***
[سه روز بعد]
در طبقهی دوم بیمارستان شهدا ،در اتاقي
رو به حیاط پر دار و درخت بیمارستان فقط
یك صدا به گوش ميرسید؛ صداي مادري كه دو
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شبانهروز كنار تخت فرزندش گریه ميكرد و
دست پسرش را در دست گرفته بود.
فرید بهآرامي تكاني خورد .صداي مادر
قطع شد .همچون فنر از جا کنده شد و
سراسیمه و خوشحال به سمت ایستگاه
پرستاري دوید .فرید پلكهاي سنگینش را
تكان داد .دستي را بر پیشانياش حس كرد.
چشمانش باز شد و پیرمردي غریبه را دید
كه به او لبخند ميزد .صداي مادرش توجه
او را جلب كرد .سرش تکان نمیخورد .با
نگاه بهسختی مادرش را یافت ،او در حال
كشیدن زني سفیدپوش بود و ميگفت« :تكون
خورد ...زنده است خانوم پرستار ،به خدا
زنده است!»
.
.
.
به تخت چسبیده بودم ،نميتوانستم تكان
بخورم ،نميدانستم چه خبر است .من كجام؟
اینجا كجاست؟
چند دقیقهاي بیشتر نگذشته بود .مادرم
دستم را گرفته بود و گریه ميكرد .چه خبر
بود؟ مادرم در میان گریه چیزهایی میگفت.
یک لحظه گفتههایش آخرین صحنههاي پارك
قیطریه را به یادم آورد؛ جایي كه آخرین
بار با پریوش دعوایم شد.
یادم آمد! پس چرا زنده بودم؟!
صداي شیون درناک مادرم تنها صداي حاكم
بر اتاق بود ...« :سه روزه باال سرتم...
بچهی منو باید از كنار خیابون جمع كنن و
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نذر

امام

رضا

بیمارستان...
بیارن
كردم ...خدا!!!»
سرم را برگرداندم ،همان پیرمردي كه باالي
سرم دیده بودم روي تخت كناري در حال
مطالعه بود .متوجه حرکت من شد ،لبخندي
به او زدم .او هم همین كار را كرد.
خوابم ميآمد ...دیگر چیزي نفهمیدم...
***
یك ساعتي بود كه بیدار شده بود .پیرمرد
با باز كردن یك كمپوت آناناس و تعارف
كردن آن به فرید سر صحبت را با وي باز
كرده بود.
فرید روي تختش نشسته بود و از ضرري كه
بابت شركتش خورده بود ،از اوضاع كشور كه
استعداد او را كشف نميكرد و شكست عشقياش
براي پیرمرد صحبت ميكرد.
پیرمرد رو به فرید كرد و پرسید« :براي
بیرون رفتن از این حال و روز چه
برنامهاي داري؟»
فرید سكوت كرد ...گفتگوي درونياش شروع
شد:
«آخه چه کاری از دستم برمیاد؟ هركاري
الزم بود كردم ،اما نشد .بخت با من یار
نیست .من كه اینهمه تالش كردم ،پس چرا
نشد؟ چرا براي من این همه اتفاقهاي بد
ميافته؟ چرا من؟»
.
.
.
صداي پیرمرد مرا به خودم آورد:
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«جوون ،پرسیدم براي بیرون رفتن از این
حال و روز چه برنامهاي داري؟»
«برنامه؟! هه! فایدهاي نداره .من اینهمه
كار كردم اآلن اینجام ...تو این مملكت...
لعنت بر شیطون! اینجا مگه ميشه كار كرد،
برنامهریزي كرد؟!»
پیرمرد كه شبیه مدیران كاركشته رفتار
میکرد ،لبخندي زد و گفت« :من هم یه روزي
مثل تو»...
باز شدن در ،حرف پیرمرد را قطع کرد .در
باز شد و دو نفر با یك سبد گل زیبا وارد
شدند .یکی از آنان كه كت چرمی زیبایی به
تن داشت با صدایي بلند سالم كرد ،اما
سالمي عجیب.
مرد
ظهیري،
شاهرخ
سلطان
«سالااااام
بزرگ!!!»
پیرمرد كه چهرهی همیشه خندانش شادتر از
همیشه شده بود به سمت آندو رفت و
احوالپرسي كرد .بعد از روبوسي تعارفشان
كرد بنشینند.
«قربونتون برم ،چرا زحمت كشیدین؟ یه
چكآپ ساده است؛ این حرفها رو نداره».
بعد رو به من کرد و گفت« :معرفي ميكنم:
آقاي فروتن ،صاحب كارخانجات بهروز ،و
آقاي بهزاد یكي از مدیران بهروز .این
جوون هم آقا فرید ماست كه براي صافكاري
اومده اینجا».
سالم و احوالپرسي كردم .دیدن صاحب بهروز
برایم جالب بود .راستي این پیرمرد كي
بود كه چنین آدمي به دیدنش آمده بود؛ آن
هم با اینهمه صمیمیت؟!
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حرفهایشان دربارهی یك معاملهی بزرگ بود
كه پیرمرد یا همان شاهرخ خان میبایست
كاري در موردش ميكرد.
من هم سر خودم را با كتاب پیرمرد كه
كنار دستم بود گرم كردم اما کنجکاو بودم
بفهمم این پیرمرد بانفوذ كیست؟
زماني كه حرفهاي اصليشان تمام شد انگار
دوباره متوجه حضور من شدند.
«فرید جان مطالعه رو بذار برای بعد ،بیا
پیش ما».
در صندلی کنار شاهرخ خان و روبهروی آقاي
فروتن نشستم .بعد از خوشوبشهای مرسوم،
شاهرخ خان رو كرد به آقای فروتن و گفت:
«یادته توی كارگاه تجربهی ناب دانشگاه
تهران در مورد زندگیت صحبت كردي و در
مجلهی ایدهآل هم چاپ شد؟»
فروتن با تعجب تأیید كرد« :البته ».اما
معني نگاهش این بود« :چه ربطي داره؟!»
«اونجا ميگفتي براي مدیریت در بحران از
یه فرمول استفاده ميكني»...
«خوب؟»
«یه بخشی از سرگذشتت رو هم تعریف
كردي»...
«درسته».
«اون داستان و اون فرمول مدیریت در
بحران رو براي این جوون تعریف كن».
فروتن که توقع چنین تقاضایی را آن هم در
آنجا نداشت ،کمی به ما نگاه کرد ،اما پس
از کمی مکث شروع کرد:
«سال  3535من یه پیمانکار ساختماني بودم
و ورشكست شدم .اوضاع مالیم خیلي داغون
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بود .من با زن و بچه ،بدهكار شده بودم.
اونقدر وضع خراب بود كه یه شب تو خیابون
آب كرج ،همین بلوار كشاورز فعلی ،با
ماشین ژیانم وایستادم و صورتم رو گرفتم
زیر آب و هایهای گریه كردم .به ته خط
رسیده بودم ،نميدونستم چي كار باید
بكنم .پشت فرمون ژیانم به فكر فرورفته
بودم ...دیدم از توصیهی پدرم غافل
شدهم».
با کمی خجالت پرسیدم« :توصیهی پدر؟! مگه
پدر شما كي بود؟»
«كي بودش مهم نیست پسرم ،چي ميگفتش
مهمه ».بعد گلویی صاف کرد و ادامه داد:
«پدر من افسر ارتش بود .درسهاي بزرگي
به من داد و تأثیر زیادي توی زندگي من
گذاشت .پدرم ميگفت افسران ویژه دورههایي
رو ميگذرونن كه اونا رو برای مواقع حساس
توانمند کنه ،برای همین هم به اونا
افسران ورزیده یا ویژه میگفتند .توي یكي
از این دورهها به اونها روش شیفت کردن
رو یاد داده بودند .خالصهي اون اینه كه
در زمان بروز بحران ،شما بر سر دوراهي
قرار ميگیرید .یكي از این راهها بسیار
ساده ،راحت و مطابق عادته ،اما انسان رو
به بیچارگي ميكشونه و باعث شكست شما در
میدان نبرد ميشه .راه دیگه ،راه سخت و
دشوار و مخالف عادتهكه فرمانده رو پیروز
میدان ميكنه».
مطابق عادت؟ مخالف عادت؟ برایم مبهم
بود .پرسیدم« :میشه دربارهی این راههای
ساده و دشوار بیشتر توضیح بدین؟»
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«در زمان سختي یا در آستانهی شكست در
میدان نبرد ،زماني كه فشارها زیاد ميشه،
ذهن انسان بهسمت راه ساده ميره .راه
ساده ،تفکر چرایي منفی است».
«چرایي منفي؟ یعني چه؟»
«تا حاال شده توي زندگیت چیزي رو از دست
بدي كه برات خیلي عزیزه و براش تالش
كردي ،یا چیزي رو كه ميخواي و براش تالش
ميكني به دست نیاري؟»
نگاهي به پیرمرد كردم .کی فرصت کرده بود
از زندگي من چیزي به فروتن بگوید؟
منمنكنان گفتم« :بله»...
«خوب ،در اینجور موقعیتها اولین و
سادهترین گفتگوي دروني كه سراغ آدم میاد
چیه؟»
به یاد روزي افتادم كه طلبكارها با
چكهاي برگشتي رفته بودند شركت و حکم
توقیف اموال گرفته بودند .ميترسیدم بروم
شركت .آن روز از میرداماد تا تجریش سه
بار پیاده رفتم و برگشتم .بدون هدف راه
ميرفتم.
حرفهاي درون ذهنم به لبم آمد« :چرا باید
شركت من اینطوري بشه؟ چرا باید دور و
بريهاي من اینقدر بيمعرفت و پست باشن؟
چرا نميذارن یه جوون كار كنه؟ چرا من
اینقدر بدبختم؟ چرا براي من؟ من كه تو
دانشكده همیشه اول بودم»...
فروتن وسط حرفهایم پرید و رو به شاهرخ
خان گفت« :رفیقمون چه دل پري داره!» هر
بعد رو به من كرد و گفت:
دو خندیدند.
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«وقتي این حرفها رو ميزني چه حسي بهت
دست ميده؟»
به این حس توجه نداشتم« :حس بدبختي...
حس نتونستن .حس خیلي بدي به آدم دست
ميده».
فروتن گفت« :این حس نميتونم اعتمادبهنفس
تو رو ازت ميگیره و باعث ميشه تو به
محاكمهی دیگران بپردازي و عمالا مغزت قفل
ميشه و دیگه نميتوني درست فكر كني».
كاغذی برداشت و روي آن این نمودار را
كشید:

«ببین ،زماني كه در مواجهه با بحران
ذهنت به سمت چرایي منفي ميره ،احساس
بازندگي ميكني و اعتمادبهنفست از بین
ميره .این باعث توقف تو ميشه .انسان بنا
به عادت فرافكني ميكنه و به محاكمهی
دیگران ميپردازه و كار رو خرابتر
ميكنه».
پرسیدم« :آدم قفل ميشه و فرافكني ميكنه
یعني چي؟»
«یعني وقتي شما دچار ناكامي میشی ،بهجاي
حل مسأله شروع كني به انتقاد از دیگران.
خودت البهالی صحبتهات گفتي چرا باید دور و
وريهاي من اینقدر بيمعرفت و پست باشن؟
چرا نميذارن یه جوون كار كنه؟ درسته؟»
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راست ميگفت؛ اینها حرفهاي من بود.
ادامه داد« :این عمل ،یعنی محکوم کردن
دیگران ،فایدهای برای برونرفت از بحران
نداره بلکه باعث تشدید شرایط میشه».
«چطوری؟»
«فرض کن در یک پروژهی واردات ضرر
کردی ...شروع میکنی به شریکت فحش دادن
که چرا این جنس رو آورده .بعد چه اتفاقی
میافته؟»
«اون آدم میشه و میفهمه که وقتی بهش
اعتماد میکنی باید درست عمل کنه».
«نه پسرم ،باعث میشه سرمایه و وقتت هدر
بره و آدمها ترکت کنند».
جملهی ترکت کنند مثل پتک توی سرم خورد.
یاد حرفهای پریوش افتادم ،آن روز با
بغضی که صدایش را دورگه کرده بود میگفت:
بدند جز تو؟ من ،پدرم،
«همه مقصرن ،همه َ
پدرت ،رئیس بانک ،دارایی ،گمرک ...همه
با تو دشمن هستن ،همه دست به دست هم
دادن تا تو رو اذیت کنن؟ مگه میشه؟!»
خون خونم را میخورد ،زن و این جالفتها؟!
جلوی خودم را گرفتم که نزنم توی دهنش.
گریه میکرد و میگفت« :فرید ،من مرد
میخوام ،کسی که بهش تکیه کنم ،نه کسی که
همهش داره از زیر بار مسؤولیت در
میره ...فرید من مردی میخوام که»...
دیگر نتوانستم جلوی خودم را بگیرم و
سیلیام به صورتش نشست.
باورش نمیشد .مثل برقگرفتهها مرا نگاه
کرد .از گوشهی لبش خون میآمد .با دست
راستش گوشهی لبش را لمس کرد .نگاهی به
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دست خونیاش انداخت ،آخرین نگاهش را از
من دزدید و ...رفت.
شاهرخ خان که متوجه حال من شده بود رو
کرد به آقای فروتن و گفت« :بهروز خان
بچهی مردم از حال رفت ،یه دقیقه امون
بده!»
فروتن فروتنانه لبخندی زد و ورقهای را
که روی آن نمودار کشیده بود جمع کرد که
من دستم را روی ورقه گذاشتم و گفتم:
«اما اینکه یه راه بود نه دوراهی؟»
فروتن ادامه داد« :راه دوم مسیر سخت و
مخالف عادته که معجزه میکنه».
«معجزه؟!»
«آره ،معجزه .این یکی از نشانههای خالفت
الهی انسان در زمینه .اینکه انسان
میتونه هر کاری رو انجام بده بهدلیل
همین ویژگی اونه».
این راه دوم ،این ویژگی چه بود که چنین
تفاوتی ایجاد میکرد؟ همین را از او
پرسیدم .جواب داد:
«توانایی مدیریت
سوي
به
فکر
چگونگی مثبت».
مثبت؟
«چگونگی
مشکل شد دوتا!
مثبت
چگونگی
یعنی چی؟»
«یعنی وقتی در
تجارت ضرر میکنی
و پول کم میاری
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از خودت سؤال درست بکنی».
«سؤال مگه درست و غلط داره؟»
خندید و گفت« :سؤالی که توجه ذهن رو به
سمت حل مسأله ببره سؤال درسته .چگونگی
مثبت یعنی هدایت ذهن به درک موقعیت و
یافتن راههای برونرفت از وضعیت موجود یا
حل مسأله.
«زمانی که توی آب کرج داشتم گریه میکردم
یاد حرف پدر خدا بیامرزم افتادم که
میگفت :خدا گر ز حكمت ببندد دری ،ز رحمت
گشاید در دیگری .پدرم همیشه در ادامهی
این بیت میگفت :اما آدمیزاد دنبال اون
در دیگه نمیگرده و تا آخر عمرش به در
بسته میکوبه .هر موقع در بسته شد ،بگرد
تا در باز رو پیدا کنی و مطمئن باش که
در باز هست.
«اون شب با اومدن این افکار به ذهنم،
گریهم بند اومد .سرمو بلند کردم و از
خدا پرسیدم دری باز هست؟ یه چیزی ته دلم
میگفت کدوم در باز؟ ول کن بابا این
حرفها رو .اما یه ندای دیگه هم بود که
میگفت بلند شو! چارهای جز بلند شدن
نداشتم ،یاد زنم و دخترام افتادم ،بلند
شدم اما از زن و بچهم خجالت میکشیدم.
نصفهشب رسیدم خونه .زنم بیدار بود .از
قیافهم تا ته ماجرا رو خونده بود.
پرسید :چی شده؟ گفتم :هیچی .حرف تو حرف
آورد و برام شام کشید.
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«وقتی داشت ظرفا رو جمع میکرد بهم گفت:
بهروز تو میتونی .دوباره از همینجا شروع
کن.
«گفتوگوی اون شب تا نزدیک صبح طول کشید
و از فردای اون روز از یه آشپزخونهی
دوازده متری شروع کردیم و صنایع غذایی
بهروز راه افتاد».
با تعجب پرسیدم« :منظورتون اینه که با
یه حرف زدن ساده راه انداختن یه
کارخونهی بزرگ کشور رو از آشپزخونه شروع
کردین؟!»
«البته نه به این سادگی که شما گفتی .با
دردسر فراوان .این یه حرف زدن ساده،
همون کاربرد سادهی فن شیفت کردنه.
چگونگي مثبت ذهن رو بهسمت تجزیه و تحلیل
شرایط ميبره و تجزیه و تحلیل همیشه
بتشكنه».
«بتشكن؟!»
«آره ،بتشكن .شنیدي ميگن فالني از كاه
كوه ميسازه؟»
«بله».
«توی دبیرستان یه رفیق داشتم که همیشه
برای اینکه کار خودش رو مهم نشون بده
مشکالت رو بزرگ میکرد .چند سال پیش
دیدمش .یه کارمند ساده بود ،و یکریز از
اوضاع و احوال زمونه مینالید .بعد از
جدا شدن از دوستم ،تصویری از گذشتهی اون
و وضعیت فعلیش رو با یکی از کارمندان
دردسرسازم مقایسه کردم .یه درس بزرگ
گرفتم».
«چه درسی؟»
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«وقتی کسی عادت میکنه از هر کاهی کوه
درست کنه ،ذهنا از حل کردن هر مسألهای
عاجز میشه .همین آدم فردا وارد كسب و
كار ميشه و براش مشكل پیش میاد .بنا به
عادت چي كار ميكنه؟»
«بهقدری مشكل رو بزرگ ميكنه كه»...
حرفم را چنین ادامه داد« :كه از حلش
عاجز ميمونه».
راست میگفت .یاد حرف مشاوري كه دوستم
معرفي كرده بود افتادم ،كه ميگفت« :تنها
مشكلی كه حل نمیشه ،مشكلیه كه تو
غیرقابل حل ميبیني».
گفتم« :درسته .تجربهی من هم همینو نشون
ميده».
پیرمرد كه تا آن لحظه حرفي نميزد وارد
بحث شد« :گفتي تجربه ،اجازه بده یكي از
داستانهایي رو كه هر موقع یادم ميافته
بهم انرژي ميده برات بگم :سر كالس
ریاضیات محض ،دانشجویي خواب بوده كه زنگ
كالس ميخوره و با صداي زنگ از خواب
ميپره .روي تخته چند مسأله نوشته شده
بوده .دانشجو تكلیفي رو كه باید انجام
ميداده مينویسه و با خودش ميبره و براي
حل اونا كار ميكنه ،اما فقط چندتا از
اونها رو ميتونه حل كنه .جلسهی بعد سر
كالس از استاد بابت حل نكردن چندتا از
مسألهها عذرخواهي ميكنه .استاد با تعجب
سؤال ميكنه كدوم مسألهها رو ميگي؟
دانشجو هم ميگه همون مسألههایي كه آخر
جلسهی قبل روي تخته نوشته بودید .استاد
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ميگه تو تونستي چند تا از اونها رو حل
كني؟!!!
«همهی دانشجوها با تعجب بهش نگاه ميكنن.
دانشجو جواب ميده :بله.
«استاد اونو ميبره پاي تخته و دانشجو
یكي از مسألههاي غیرقابل حل ریاضي رو در
مقابل چشمان بهتزدهی استاد و شاگردانش
حل ميكنه ...چون وقتی استاد چند نمونه
از مسائل غیرقابل حل ریاضی رو روی تخته
مینویسه خواب بوده و نميدونسته كه این
مسأله غیرقابل حله ،با تجزیه و تحلیل
موفق میشه برای حلش اقدام كنه».
فروتن كه با دقت گوش ميداد دوباره به
كاغذ اشاره كرد و گفت« :این راه دومه،
مسیر طالیي موفقیت بدون توقف» ،و این
نمودار را كشید:

«وقتی بت مشكل شكست ،به فرد
ميتونم دست ميده و فرد كه زیر
موضوع رو بررسی كرده ميتونه براي
گرفتن برنامهریزي كنه .وقتي در
برنامه مسؤولیتپذیري وجود داشته
حركت و اقدام انجام ميشه .این
هدفمند ،ركن جهشهاي بزرگه ،اما
همیشه جهشهاي بزرگ رو ميبینند
هیچوقت
نتیجه
در
و
ميسازند

احساس
و بم
نتیجه
قبال
باشه
اقدام
عوام
و بت
حرکت
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نمیکنند ».كاغذ را به من داد ،چند
دقیقهای به خوش و بش با پیرمرد پرداخت و
سپس به همراه همکارش خداحافظي كرد و
رفت .اما دیدار آن شب با بنیانگذار
صنایع غذایي بهروز برایم بهیادماندني و
تكاندهنده بود .تأثیر عجیب این مرد و
حرفهایش میتوانست مسیر زندگیام را عوض
کند .گفتههای او را جمعبندی کردم و پشت
کاغذ نوشتم:

