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لباسكهنه هم ميپوشي
کفشاتو واکس بزن
تفاوت و تمايز گاهي خود موفقيت اس�ت .اين در هر موردي
صادق اس�ت .حتي در م�ورد يک واکس�ي متف�اوت .وقتي
ببينيم که تعداد اين متفاوتها در کشور در مشاغل و اصناف
گوناگون از ش�مار انگش�تان دس�ت تجاوز نميکند ،ايمان
ميآوريم به اينکه تفاوت و تمايز گاهي خود موفقيت اس�ت.
قصه از يک کارگاه کفاش�ي ش�روع ش�د که در آن پس�رک

نفيسه ابراهيمزاده انتظام

توداري ،به دستانش س�ريدن فرچه بر کفش و بهانديشهاش
بلن�د پريدن را آم�وزش ميداد .ط�وري که آنق�در افکارش
بزرگ ميش�وند که ديگر داخ�ل آن کارگاه جا نميش�وند و
س�وداي جهاني ش�دن به خود ميگيرند .حاال براي جهاني
ش�دن با درآمد واکسي و بيپش�توانه معلوم اس�ت که بايد
دست به دامن فضاي مجازي ش�د که پدر بيامرز خوب مرزها

دوس��ت دارد بقيه واکس��يها هم يک زندگي زيبا
داشته باش��ند و براي اين كار فكر ميكند اولين راه
ساماندهي آنهاست.
هرجا مشتري باشه ،کار ميکنم
 کنار خيابان هم مشتري داريد؟ «بله! براي منفرقي نميکند .هر جا باشد کار را براي مشتري انجام
ميدهم .خيلي پيش آمده کنار خيابان توجه افراد به
من و ماشينم جلب شده ،اطالعات کارم را ميگيرند
و از من ميخواهند کفشش��ان را واکس بزنم تا طرز
کارم را ببينند.
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را بدون درد و خونريزي جراحي ميکن�د .در حال حاضر آن
پس�رک س�ر به زير کارگاه کفاشي ،علي واکس�يمايي شده
براي خودش با ش�هرتي عالمگير .از ابتکارش بازي رايانهاي
ميسازند ،برايش جوک ميگويند و رسانههاي فارسي زبان
سراس�ر دنيا از او وق�ت مصاحبه ميگيرن�د و او بيتفاوت به
اين هياهوها ،واکس ميزن�د و واکس ميزند و واکس ميزند.

هر جفت کفش را هزار تا  2ه��زار تومان واکس
ميزنم .گاه��ي هم  4ي��ا  5هزار توم��ان .در روز
 10 – 15نفر مشتري دارم که حداقل  5-10تا از
آنها سفارش تلفني است .معموالً براي واکس زدن
قيمت نميذارم ،مشتريها هم نميپرسند چقدر
ميش��ود .قب ً
ال که مثل بقيه واکسيها در سطح
شهر ميچرخيدم مشتريها ميپرسيدند واکست
چقدر اس��ت؟ اما االن اين اتفاق زي��اد نميافتد.
ماشين را ميبينند ،کار را ميبينند ،شيک پوشيام
را ميبينند خودش��ان دوس��ت دارن��د يه خرده

اضافهتر بدهند».
– تا به حال شده افراد خاص ،چهره يا مسئوالن
هم مشتري شما باش�ند؟ «اغلب مشتريهايم
افراد با تيپهاي خاصي هستند .اگر هم از مسئوالن
باشند خودشان را معرفي نميکنند .به اين دليل که
ميترسند از آنها توقع حمايت داشته باشي .ک ً
ال چند
وقتي است مشتريهايم کم شدهاند».
البته علي آقا اين موضوع را غير مستقيم به سياست
مربوط ميداند« :امروزه همه چيز سياسي است و به
سياست ربط دارد».

عكس :سارا رجايي /جوان

براي من هم واکسيما از روزي سوژه گزارش شد که داشتم از ميان دود و آهن
و آدم اطراف ميدان فردوسي تهران راهي براي عبور ميجستم که موجود
مصنوعي تلفيقي از ماشين و موتور از مقابلم رد شد و من توانستم تنها واژه
واکسي را روي آن بخوانم .بعد از آن من بودم و وسيله نقليهاي که نميدانستم
چيست و واژه واکسي .از تک تک افرادي که به شعاع چند کيلومتري محل
رويت به نوعي به شغل واکسي مرتبط ميشدند سراغش را گرفتم .برخي
از هم صنفانش برايم دلس��وزي ميکردند« :آخي ،کفشتو برده؟»« .بهت
بدهکاره؟» و من هم براي اينکه از پش��ت پرده بياعتماديشان نشانهاي از
واکسي مورد نظر بگيرم ،خود را به وي بدهکار معرفي ميکردم.
باالخره وقتي براي تهيه گزارش ديگري از خيابان سپهبد قرني ميگذشتم،
در حالي که وس��يله نقليه مزبور در کمندترافيک گرفتار آمده بود شماره
همراه کنار واکسي را هم از روي آن برداشتم و از آن به بعد از آن ماشين –
موتور به جز واژه واکسي يک شماره تلفن هم داشتم .البته بعد از آن ديگر
بهترافيک تهران بدو بيراه نميگويم( .نه کمتر ميگويم!) و اينگونه بود که
سوژهام را يافتم و براي يک گزارش��گر اين يافتن از تمام سيبهاي دوران
نيوتن شيرينتر است.
سوژه گزارش من يک واکسي است .فقط همين!
ورود به دنياي او فارغ از در نظر گرفتن ش��غلش س��خت اس��ت .پس اصل
مطلب.
«ابتکار اين کار از خيلي سال پيش در ذهنم بود؛ با اين حال خودم هم از ابتدا
جدي نگرفته بودمش .بعد تصميم گرفتم طرح��ش را ارائه کنم ».اينگونه
بود که اولين واکس��ي تلفني – اينترنتي در ايران به دنيا آمد .البته بعدها و
به شهادت رسانههاي خارجي که قاره به قاره دنبال سوژه ما براي مصاحبه
آمدهاند ،اولين و بينظيرترين در دنياست.
محمدعلي حسنخاني ،مجرد ،با تحصيالت دوم راهنمايي و سابقه 15 -16
ساله واکسي ،اهل تهران است و  38سال دارد« :موقعي که اين ابتکار به ذهنم
رسيد ،نه اينترنت بلد بودم نه کامپيوتر .گفتم بذار اينها را ياد بگيرم که هنگام
ارائه ايدهام چه مورد استقبال قرار بگيرد ،چه نگيرد الاقل کاري ياد گرفته
باشم ».اين شد که زبان و کامپيوتر را در حد نياز واکسيايي خود فراگرفت.
آن هم نه اينکه کالس رفته باشد «:پيش هر فرد يا شرکتي که ميرفتم براي
واکس زدن ،از آنها چيزي ياد گرفتم».
چرا واکسيما؟
 حاال چرا واکسيما؟ «از ابتدا کارم را متفاوت شروع کردم.هميشه جعبهواکسم با واکسيهاي ديگر فرق ميکرد .واکسيهاي شهر را شما ميبينيد
به يک جعبه ميوه چهار تا ميخ زده و فرچه و دمپاييش��ان خيلي نامنظم
است .اما من از اول جعبهام را طراحي کردم و دادم نجار ساخت .يعني از اول
شيک آمدم جلو .بعد از اينکه ساخت سه چرخه واکسي که چند سالي ذهنم
را مشغول کرده بود ،به نتيجه رسيد و واکسي تلفني ذهنم را حقيقي کرد به
پيشنهاد يکي از دوستانم اين ميني جيپ را خريدم ( ».و اينگونه بود که من
پي بردم موجود مصنوعي که آن روز در خيابان به ديدنش نائل آمدم همانا
ميني جيپ نام دارد) علي آقا کارش را با اسمهاي متفاوتي شروع کرده است.
مثل علي  ،91علي  93و علي « .2000اما هميش��ه دنبال يک اسم خاص
ميگشتم تا اينکه ماکسيما آمد تو بازار ،به ذهنم رسيد که  Mآن را برعکس
کنم بشود واکسيما ».Waxima
طرز لباس پوشيدن و رعايت آداب معاشرتش باعث ميشود فراموش كني
كفشهايش را وارسي كني ،اما او اين مسئله را فراموش نميكند .به سرعت
شماره كفش شما ،حدود قيمتش ،اينكه آخرين بار كي واكس خورده و حتي
اينكه پا درون آن راحت است يا نه را حدس ميزند.
کاري ميکنم مشتري بره تو کفشاش!
البته قصد ندارم ايدههاي آقاي واکسيما را لو بدهم ،اما از آنجا که مطمئنم
تنها خودش از پس اجرايي کردن آنها بر ميآيد ميگويم در آينده ميخواهد
چه کارهايي کند و چه نقشهها در س��ر دارد! «ماشين بعديام ماتيز است.
 MVMچيني .ايدهام اين اس��ت که در آينده ديگر به مش��تري دمپايي
ندهم .مشتري صندلي عقب ماشين بنشيند .پشت صندلي  LCDباشد،
فيلم ببيند يا گيم بازي کند و من پشت ماشين کارش را انجام دهم ،وقتي
ميخواهد پياده شود برود توي کفشاش! .بعد از آن هم دنبال راهاندازي يک
آژانس واکسي هس��تم که براي آن هم پول کافي و هم تعدادي همکار بايد
پيدا کنم».
 کدام قسمتهاي شهر بيش�تر براي کار ميروي؟ «محدوده کارمهفت تير ،کريمخان و آرژانتين است .باال شهر هم نميروم چونکه موتورم
نميکشد بعضي ش��يبها را بروم باال .بيش��ترهم براي کار به شرکتهاي
خصوصي يا در ساعتهاي شلوغ به کافي شاپها و رستورانهايي که پاتوق
هس��تند ميروم ».بعد از اينجا ديگر تصورش آسان ميشود :چهار پنج نفر
تک تک يا در دستههاي دو يا سه نفري از فضاي کافي شاپ بهاندازه يک ميز
غنيمت گرفتهاند که کسي با پيشنهادي متفاوتتر از پيشنهاد سرآشپز به
آنها نزديک ميشود« :آقا ميتونم كفشتون را پوليش کنم؟»
 برخورد مردم با علي واکسيما چگونه است؟ «عالي است تا االن همهتشويقم کردهاند .البته عدهاي هم هستند که مسخره ميکنند که ميذارم
به حساب بيفرهنگيشون» .
ترجيح ميدهي چه جور مشتري داشته باشي يا با چه جور کفشيسر و کار داشته باش�ي؟ « فرق نميکند .من کار خودم را انجام ميدم.
نوع و قيمت کفش مش��تري براي من فرق نميکند .کارم هم براي هر نوع
کفشي يکسان است ،تنها واکسش فرق ميکند .نوع کار من با واکسيهاي
ديگر فرقي نميکند آنها ه��م کار من را ميکنند ،ام��ا من واکس خارجي
استفاده ميکنم که خيلي از واکس��يهاي دوره گرد اين کار را نميکنند.
واکس ارزان ميخرند و فقط ميخواهند کفش مشتري را سياه کنند و برق
بيندازند و زودتر پولش را بگيرند .طرز فکر اغلبشان اينطوري است .اما من
هميشه دوست دارم در کارم نوآوري داشته باشم ».به خاطر همين است كه
بعد از واكس زدن به بند كفش يا شلوار مشتريهايش عطر ميزند و براي
آنها موسيقي ميگذارد تا در زماني كه كفششان در دستان علي حسنخاني
خستگي در ميكند ،حوصله شان س��ر نرود .علي تأكيد ميکند که خيلي

تلفني – اينترنتي واقعي
علي واکسيماي تلفني – اينترنتي واقعاً اينترنتي است .براي خودش سايت
و آدرس ايميلي که هر روز چک ميشود ،دارد« :مشتري اينترنتي هم دارم.
معموال آنهايي که ايميل ميزنند راجع به من خواندهاند و پيغام ميذارند.
مث ً
ال مشتري داشتهام ايميل گذاشته آدرس نياوران را براي واکس زدن داده،
ميگويم آقا من براي س��ه جفت کفش که نميتونم بيام نياوران .ميگويد
ميخوام بياي نياوران کفشهام رو با  100هزارتومان واکس بزني».
وب سايت رس��مي علي واكس��يما دونوع خدمت ارائه ميكند ،يكي قبول
سفارش واكس زدن ،ديگري قبول تبليغ روي ميني جيپش كه ظاهر آن در
برابر س��ليقه وي انعطاف فوق العادهاي دارد و هر دو نوع خدمت ،مشتريان
خاص خود را دارد .خرده هوش و سر س��وزن ذوق علي واکسيما درآمدي
حدود روزي  15تا  20هزار تومان برايش دارد .البته به جز آن گاهي كه کساد
ميشود« :باران که ميآيد کار تعطيل ميشود».
علي واکسيما از آن دسته آدمهايي است که جامعهتربيتشان کرده .خودش
فکر ميکند آدم موفقي است و راز موفقيتش را در وابسته نبودنش ميداند،
بنابراين طبيعي است که در مورد عکسالعمل خانوادهاش بگويد« :از شغلم
خبر دارند .اما زياد ارتباطي با آنها ندارم و وابسته نيستم».
– س�ختي کارتان چه بوده؟ يا چه هس�ت؟ «آدم که دوره ميگردد و
ميخواهد جايي پاتوق کند مشکل کارش هميشه شهرداري است ديگر .آقا
نميذارند کار کني ،جعبهات را ميگيرند و ...معموالً همه جا هم شهرداري جا
دارد .البته االن که به جاي جعبه ،ماشين دارم ،مشکل زيادي نيست».
با اعتماد به نفسي که وقتي به سراغ علي آقا ميآيد حالت اجزاي چهرهاش را
تغيير ميدهد ،شيريني کارش را « لبخند مشتريهايم» ميداند.
اينجاي قصه علي واکسيما از بقيهاش خواندنيتر است ،آن هم وقتي که پي به
علت گسترش پيدا نکردن شکل و شيوه حرفه علي آقا ميبريم .چرايش هم
معلوم است .مسئله بودجه و کسرياش دامن کار علي آقا را هم گرفته است.
« بودجه ميخواد .بايد روي کار من سرمايهگذاري بشه».
 تا حاال نش�ده از جايي وام بگيريد يا حمايتتان کنند؟! «ميگويندکارت جالب است رويت سرمايهگذاري ميکنيم اما عمل نميكنند .خيليها
پيشنهاداتي دادهاند يا مشاوره و اطالعات ميگيرند اما رفتهاند پشت سرشان را
هم نگاه نکردهاند .ميخواهم بروم وام بگيرم ميگويند برو فيش حقوقي بيار .اگر
فيش حقوقي داشتم که وامهاي ديگري ميگرفتم و ديگر نميرفتم دنبال وام
کارآفريني و خوداشتغالي که به بهانه نبود بودجه و فيش من را سر بدوانند».
 چرا ش�ما با اين همه خالقيت و ابتکار سراغ کار ديگري نرفتيد؟«خالقيتم تو اين کار بود دنبال چه کاري بروم؟ هر کس��ي براي کاري که
ميکند تالش ميکند تا آن را به جايي برس��اند .هر چن��د اگرهم به جايي
نرساني عمري گذشته و شروع يک کار ديگر برايت سخت است».
علي واکسيما مصمم است هر جاي دنيا هم که باشد همين کار را ادامه دهد.
او دوچرخه سوار حرفهاي هم است« :دوبار دور ايران را رکاب زدهام .عالقه
دارم به دوچرخه .اخيرا ً هم از وزارت خارجه نامه گرفتم که ويزا بگيرم براي
رکاب زدن دور دنيا».
علي آقا بر خالف ژس��ت بيتفاوتش بعضي از اتفاقات يا بهتر است بگوييم
خاطرات خود را دوست دارد« :يكبار جعبه واكسي قبلي من را شهرداري
برده بود و جعبه من كه مجهز به دزدگير بود به صدا درآمده بود بعد از مدتي
مأموران ش��هرداري با من تماس گرفتند و گفتند ص��داي دزدگير جعبه
واكست ما را كر كرده ،بيا و جعبهات را با خودت ببر».
 علي واکسيما زياد با رسانهها ميانه خوبي ندارد .دل پري از روزنامهها داردو تيترهاي مختلفي که خاطرش را آزردهاند ميشمرد.
 پس شانس�ي بود دع�وت ما را قب�ول کرديد؟ «نه! روزنامه ش��مافرق ميکند .من به توصيه يکي از همکاران ش��ماترجيح ميدهم فقط با
روزنامههاي رس��مي مصاحبه کنم .روزنامهها ميتوانند مطلب اشتباهي
بنويسند و آدم را به دردسر بيندازند ».با اين حال آمار دقيقي از شمار تيترها
و مصاحبههاي رسانهاياش دارد« :تاکنون عکسم در  680روزنامه جهان
چاپ شده اس��ت ( .که احتماالً با اين گزارش ميشود  )681و از  58کشور
تماس داشتم .از سرتاسر دنيا ايرانياني که اسم و شماره تماسم را از اينترنت
بر ميدارند با من تماس ميگيرند ».روزي که ماشين شما را ديدم و شماره
تان را از روي آن برداش��تم ،جمالتي به زبانهاي مختلف روي ماشينتان
نوشته بوديد« :اينها را از دوستانم که به اين زبانها آشنا هستند ياد ميگيرم
و روي ماش��ينم مينويس��م ».از علي (آقاي قصه دود و آهن و آدم تهران)
ميشود چيزهايي هم ياد گرفت که اص ً
ال در زندگي خود را ملزم نميديدي
ياد بگيري مث ً
ال من هيچ وقت فکر نميکردم اولين واژه ژاپني که بخواهم ياد
بگيرم واکسي است« :گوستو ايرو» به زبان ژاپني يعني واکسي
او اين ضرب المثل فرانسوي را خيلي دوست دارد « :اگر لباس پاره ميپوشي،
كفشت را واكس بزن» ،اما در عين حال ميگويد« :در ايران فرهنگ واكس
زدن جا نيفتاده و مردم براي مرتب بودن ظاهرشان اهميت كمي قائلند».
گفتم که از ابتکارش بازي ميسازند
قرار است علي واکسيما به همراه وسيله نقليهاش ،کاراکتر يک بازي رايانهاي
شود .شاهين صياد حقيقي کسي است که براي ساخت بازي علي واکسي
پيشقدم شده ،جزئيات بازي را اينطور شرح ميدهد «:اين بازي حداقل پنج
سطح دارد که در هر مرحله بازيکن بايد ماشين واکسي را در زمان محدودي
از موانع عبور داده و به موقع به مشتري برسد و سرويس دهد .هر سطح هم
نسبت به سطح قبل سختتر ميشود .در انتهاي بازي هم فيلمي از خود علي
تهيه کردهايم که در آن با زبان خودش توصيههايي درباره کار و کارآفريني
براي گروه مخاطب ارائه ميکند .اين بازي براي گروه سني نوجوانان و جوانان
تهيه ش��ده ،اما تعيين رده بندياش به عهده بنياد ملي بازيهاي رايانهاي
است .بازي علي واکسي در  40هزار نسخه وارد بازار خواهد شد و در صورت
جذب اسپانسر نسخه دوم آن را نيز تهيه ميکنيم.
علي واکسيما داوطلبانه اختتاميه گزارش را به عهده ميگيرد:
منم يک واکسي تنها و خسته
کنار اين کوچه ،آن کوچه نشسته
بدون مشتري ماندهام قلبم شکسته
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