اخبـــار

دوماهنامه فرهنگی اقتصادی
سـال سوم /شماره پانزدهم

ل
زبرگ بود و از ااه ی ارموز...
پــس از برگــزاری آزمــون عینکســازی ســال  68بعیــد بــه نظــر میرســید برطبــق ســنت
قدیــم کــه هــر ده ســال آزمــون عینکســازی برگــزار میش ـد یعنــی در ســال  ،78آزمــون
دیگــری برگــزار شــود کــه ایــن مهــم انجــام نشــد و نتیجــه تــاش منجــر بــه برگــزاری
کالسهــای بازآمــوزی زیــر نظــر اتحادیــه عینکســازان بــا همــکاری جهــاد دانشــگاهی
صنعتــی شــریف و انجمــن فیزیــک ایــران گردیــد کــه اولیــن ســخنرانی بــه پــاس قدردانــی
از زحمــات آقــای مرتضــی بنکــدار طهرانــی و دیگــر عزیــزان آقایــان دکتــر منصــوری ،دکتــر
توســلی ،مهنــدس کثیریهــا و خانــم مهنــدس رئیســیان در محــل دانشــگاه صنعتــی شــریف در
ســال  1380توســط آقــای اســکویی صــورت گرفــت و ارادهی تقدیــر بــر ایــن بــود کــه بعــد از
گذشــت  16ســال یکبــار دیگــر پژوهشــگر محتــرم آقــای اســکویی قلــم در دســت گیــرد و
در مراســم بزرگداشــت زندهیــاد مرتضــی بنکــدار طهرانــی روز جمعــه  13بهمــن مــاه 1396
مــروری کوتــاه بــر تالشهــای انجــام شــده داشــته باشــد کــه متــن کامــل ایــن ســخنرانی
مهمــان نــگاه شــما خواننــدگان عزیــز نشــریه دیــد برتــر میباشــد.
بــه نــام او کــه دانــش را جهانــی ســاخت
و بــه انســان بینایــی داد و انســانهایی را
مأمــور حفاظــت از ایــن بینایــی نمــود.
درود گــرم و فــراوان بــه حضــور ســروران
محتــرم ،اســاتید ،پیشکســوتان ارجمنــد
حرفـهی عینکســازی ،اپتومتــری ،دوســتان
و آشــنایان .بینایــی انســان در طــول زندگــی
دســتخوش مصایــب فراوانــی اســت .از جمله
از دســت دادن نــور چشــم ،بــرای حــل
ایــن معضــل مهــم خداونــد عینــک را بــه
انســان ارزانــی نمــود ،بهتریــن و ارزانتریــن
و راحتتریــن وســیلهای کــه بینایــی از
دســت رفتــه را بــه او بــاز میگردانــد.
انســانهای شــریفی کــه ایــن مســئولیت
مهــم را برعهــده گرفتنــد تــا بینایــی دچــار
خدشــه نگــردد .بــه قــول مرحــوم پــدرم
کــه از عینکســازان پیشکســوت بودنــد،
میگفــت :عینکســازان نــور چشــم
مــردم هســتند چــون بــه کمــک عینــک و
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عدســینور از دســت رفتــه بــه چشــمان
بــاز میگــردد.
پــس ای همــکاران عزیــز قــدر خــود را
بدانیــد کــه همـهی مــا نور چشــم هســتیم!
یکــی از نــور چشــمان همــه خصوصــ ًا آن
جوانانــی کــه بعــد از برگــزاری آزمــون 68
دیگــر امیــدی نداشــتند کــه روزی خواهند
توانســت ،نــور چشــم شــوند ،زنــده یــاد،
دوســت بســیار عزیــز کــه صــدای رســایش
هرگــز نلرزیــد ،مرتضــی بنکــدار طهرانــی
بــود .روحــش شــاد و یــادش گرامــی کــه
کاری بــزرگ انجــام داد .مرتضــی بنکــدار
کــه بــه ســاخت دســتگاههای دور تــراش
عدســی عالقـهی فراوانــی داشــت و اولیــن
گام را بــرای موفقیــت عینکســازان
برداشــته بــود .او و بســیاری از بــزرگان
ایــن حرفــه در ایــن ســرزمین راه ناهمــوار
و دشــوار حرفــهی عینکســازی را بــا
صبــر و حوصلــه طــی نمودنــد و در گــذر

ایــام تجربیــات را بــا مهارتهــای خــود
در هــم آمیختنــد و از اثــر همــان علــم
اســت کــه امــروز ایــن چنیــن میتواننــد
نیازهــای بینایــی را از نظــر عینــک تــا حــد
مطلــوب رفــع و جایــگاه واقعــی خــود را در
دنیــای چشــم پزشــکی و اپتومتــری حفــظ
نماینــد .ایــن مهــم افتخــار را اتحادیــه
عینکســازان بــه ویــژه پیشکســوتان
ایــن حرفــه مقــدس بســیار گرامــی
میدارنــد .امــا جوانانــی کــه دیگــر امیــدی
بــه برگــزاری آزمــون دیگــر نداشــتند ،آیــا
بایــد نــا امیــد مینشســتند و زانــوی غــم
بغــل میکردنــد .مســلم ًا بودنــد بــزرگ
مردانــی کــه هرگــز راضــی نمیشــدند،
ایــن اتفــاق تلــخ در تاریــخ عینکســازی
ایــران رخ دهــد.
دهــه  ،70مدیریــت جدیــد اتحادیــهی
عینکســازان تهــران مســئول بــود کاری
انجــام دهــد ،امــا الزم بــود تحولــی ایجــاد

اخبـــار
گــردد .بنکــدار مــردی کــه ریســک کــرد
و عدســی پالســتیک را در حالیکــه
کارگاههــای عدسیتراشــی ســخت بــا
آن رقابــت میکردنــد و هنــوز طرفــداری
نداشــت ،بــه خاطــر حفــظ چشــم
کــودکان ایــن ســرزمین وارد نمــود .امــا
بــرای آزمــون جدیــد عینکســازی کاری
نمیشــد انجــام داد .در ایــن مهــم تــا
بنیــاد پروفســور حســابی هــم پیــش رفت.
آن روزهــای بحرانــی را فرامــوش نکنیــم.
بیائیــد چــون پــرده ســینما از جلــوی
چشــمان خــود عبــور دهیــم .بــه خاطــر
بیاوریــم کــه بــا همــه همفکــری کــرد کــه
چگونــه مشــکل ایــن جوانــان آرزومنــد و
عزیــز و ســردرگم را حــل کنــد.
هرکــس از جلــوی دفتــر کارش عبــور
میکــرد ،صدایــش میکــرد ،پنــداری
هــم اکنــون در جلــوی مغــازه ایســتاده
اســت و بــا انــرژی فــراوان دوبــاره بــرای
دیگــر جوانــان فراخــوان میدهــد کــه
دوبــاره دســت بــه دســت هــم بدهیــم و
بــرای دیگــر جوانــان کاری صــورت گیــرد.
عجــب انــرژی ایــن مــرد در وجــود خــود
داشــت .ســرانجام راهحــل را یافــت.
جــوان برومنــد و عالقمنــد بــه تــراش
عدســی ،تلســکوپ و میکروســکوپ.
لیســانس اپتیــک ،کمــال الدیــن کثیریهــا
در مســیرش قــرار گرفــت .توانمنــدی
کــه میتوانســت مشــکالت اپتیــک
دانشــجویان آینــده را حــل نمایــد.
زیــرا بشــر از عدســی عینــک بــود کــه
تلســکوپ را ســاخته بــود و در جاییکــه
تلســکوپ نمیتوانســت در آســمان کاری
بکنــد ،میکروســکوپ روی زمیــن در
درون انســان ادام ـهی کار تلســکوپ را بــا
موفقیــت انجــام مــیداد.
بــا ایــن یافت ـهی مهــم بــه همــراه آقــای
دکتــر توســلی رئیــس انجمــن فیزیــک
ایــران بــه امیــد حــل مشــکل ایــن
جوانــان دانشــکدهی پیراپزشــکی را
جهــت گرهگشــایی از کار ایــن جوانــان
هــدف قــرار دادنــد .مــن نیــز در جریــان
ایــن حــوادث در دانشــکدهی پیراپزشــکی
تــاش نمــودم کــه دانشــکده بــه ایــن
گام پــر همــت ایــن مــرد پاســخ مثبــت
دهــد کــه چنیــن نشــد و پیراپزشــکی
بــه دالیلــی نتوانســت گــره از ایــن
کار بگشــاید .درســت در زمانــی کــه
غــروب ناآگاهــی ،حتــی تاریکــی پــس

از آن میرفــت علــم قابــل گســترش
عینکســازی را بــا نــام عینکســازی
ســنتی بــه دلیــل دور افتــادن از
پیشــرفتهای روز چیــزی فرامــوش شــده
تلقــی نمایــد؛ انســانهایی نــدای بیــداری
ســردادند تــا ایــن غــروب هرگــز در ایــن
حیطــه از هنــر ،علــم و خدمــت اتفــاق
نیفتــد و بــه همــهی عزیــزان عینکســاز
نــور چشــمان همیشــگی ،یــادآوری
کردنــد:
عینکســازی فقــط اضافــه بــرداری از
یــک عدســی نتراشــیده نیســت.
آگاهــی دادنــد تــا پرســش ایجــاد شــود،
امکانــات پدیــد آوردنــد تــا پرســشها
پاســخ داده شــود.
زندهیــاد مرتضــی بنکــدار و دیگــر
همفکــران او کــه بایــد از همــهی آنهــا
نــام بــرده شــود از جملــه آقــای دکتــر
منصــوری ،ســرکار خانــم رئیســیان تــا
تشــکر و قدردانــی واقعــی نــه کاذب بــه
عمــل آیــد؛ در آن برهـهی خــاص از زمــان،
در اندیشــه افتادنــد بــرای مصــون مانــدن
از شــر بمبارانهــا چــه بایــد کــرد تــا
ایــن تخریبهــا بــر علیــه ایــن حرفــه
متوقــف شــود؟ دســت همــکاری بــه ســوی
همــهی ارگانهــای آموزشــی دراز کردنــد.
بــه همــهی مســئوالن تذکــر دادنــد و

یــادآوری نمودنــد ،ایــن علــم ســراپا
خدمــت و خودجــوش امــروز نیــاز دارد کــه
بــه صــورت مــدون و بــا در نظــر گرفتــن
اصــول علمــی و دانشــگاهی تدریــس شــود
کــه ایــن حرکــت زمینهســاز حرکتهــای
دیگــر ،همســو بــا همیــن حرکــت شــد.
انجمــن فیزیــک ایــران بــه ایــن نــدای
بــا همــت ،پاســخ مثبــت ،امیدوارکننــده و
ســازنده داد کــه نتیجــهی آن را دیدیــم.
جــوانـــان مشــتاق آمــوزش علـــم
عینکســازی کــه امیــد از همــه جــا
بریــده بودنــد ،بدیــن ترتیــب پــس از
ســالها ســرگردانی ،ســرانجام مأوایــی
یافتنــد .در کالس درس حاضــر شــدند.
دلخــوش و ســرافراز گردیدنــد؛ امــا کار
بــه همیــن جــا بســنده نشــد .کتابهــا
ترجمــه گردیــد .بــا مراکــز مختلــف
ارتبــاط تــداوم یافــت کــه هنــوز هــم
تــاش ادامــه دارد.
عــدم آگاهــی ،حریفــی سرســخت را پدیــد
آورده بــود کــه میگفــت عینــک بایــد
توســط کســی ارائــه و ســاخته شــود کــه
نیــاز آن را بــه بیمــار تشــخیص داد .بــه
بیمــاران روزگار چــه ســخت گذشــت کــه
ناچــار بودنــد بــه هــر دلیلــی درســت یــا
غلــط عینکهــای نمــرهی  0/25را اســتفاده
نماینــد.
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هیـــچکدام آن روزهـــا را فـرامـــوش
نکردهایــم کــه مدتهــا عدســی 0/25
جــزء نایابتریــن عدســیها بــود .اگــر
رونــد چنیــن ادامــه مییافــت کار بــه کجــا
میانجامیــد؟ در همیــن رابطــه بــود کــه
شــعار «بخــر ،بتــراش ،بفــروش» دامنگیــر
شــد و ایــن معضــل همــه را خســته کــرده
بــود .هــر چــه بــود تمــام شــد.
اتحادیــه عینــک گســترش یافــت ،وســیع
شــد .در یــک ســو بــه انســانیت خدمــت
کــرد و بــه انســانهای بیبضاعــت
عینــک هدیــه میکــرد و در نــگاه دیگــر
احتیــاط را بــه خــرج مــیداد مبــادا
حقــی بیــن عینکســاز و مشــتری
ضایــع گــردد ،امــا مهمتریــن و فرامــوش
نشــدهترین تــاش یعنــی احــداث
دانشــکده عینکســازی بــود.
بــه احتــرام ایــن همــت بلنــد ،تــاش
خســتگی ناپذیــر و کوبیــدن درهــای
بســتهای کــه اجــازه نمــیداد بعــد از
آزمــون  68امیــدی در دلهــای جوانــان
عاشــق حرفــهی عینکســازی چــون
روزنــهی امیــد روشــن بمانــد .امــا ایــن
مــرد وارســته آن کار بــزرگ و غیــر قابــل
انجــام را بــه انجــام رســاند .کار کوچکــی
نبــود ،بــه حرکــت خــود ادامــه داد .در
مقابــل همــهی بدگوییهــا ،در مقابــل
همــهی تندرویهــا ،کار آنچنــان بــزرگ
انجــام شــد کــه همــهی فارغالتحصیــان
علمــی کاربــردی عینکســازی بــه عنــوان
دانشــجویان اپتومتــری وارد دانشــگاه
شــدند کــه هیــچگاه هیچکــس گمــان
نمیکــرد ،چنیــن شــود .امــا چنیــن
شــد و زندگــی ایــن فرصــت و ســعادت را
برایشــان ممکــن گردانــد.
بنـــابراین میتـــوان گفــت نهــــال
عینکســازی در هــر خانــواده کــه غــرس
شــد بــه درخــت تنــاوری بــدل گشــت
کــه در شــاخهاش هماننــد درخــت تنــاور
دیگــری بــه عینکســازی قدرتمنــد
بــدل گشــته اســت.
بــه نظــر میآیــد کــه دیگــر دوران

آزمــودن بــه ســر آمــده ،از همــان روزهــا
کــه الزامـ ًا علمــی در دانشــگاه معرفی شــد
بــه نــام اپتومتــری کــه ایــن تولــد زیبــا را
همــه بــه فــال نیــک گرفتنــد .از همــان
ایــام همــکاری تجربــه و علــم بــا تــداوم
بیشتــری رو بــه گســترش بــود و خواهــد
بــود.

یافتــم کــه عینکســاز زاده بــود ،علمــی
کاربــردی را تمــام کــرده و فارغالتحصیــل
اپتومتــری میباشــد .باشــد نویــدی
باشــند بــر دیدگانــی کــه خطــا
نمیپذیــرد و ناجــی وار عمــل مینماینــد
و ســرانجام بــه نــور و روشــنایی هدایــت
میشــوند.
جنــاب بنکــدار شــما همیشــه زنــده
خواهیــد بــود چــون زاینــدهرود!
ایــن زایــش موفقیــت عینکســازی در
قالــب اپتومتــری همیشـهی تاریــخ تــداوم
خواهــد یافــت.
زندگی صحنهی یکتای هنرمندی ماست

هرکسی نغمهی خود خواند و از صحنه رود
صحنه پیوسته به جاست

خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد
در هــر صــورت عینکســازی بــه بقــاء
خــود ادامــه خواهــد داد .اگــر چــه
مســئوالن آن ناچــار باشــند کــه مــدارج
علمــی دانشــگاهی را طــی نماینــد و
ایــن همــان راهــی اســت کــه مدتهــا
قبــل میبایســت طــی میشــد کــه
امــروز در دوران مدیریــت جدیــد اتحادیــه،
مقدمــات آن مــیرود کــه آمــاده شــود و
ایــن عزیــزان در ســایهی الطــاف حــق
بــه تعهــدات خــود کــه اســاس آن بــه
زندهیــاد هراتــی بــر میگــردد متعهــد
خواهنــد بــود.
در جســتجوی عزیــزان موفــق علمــی
کاربــردی بــودم کــه مســیر موفقیــت را
در دانشــگاه طــی نمــوده بودنــد ،آخریــن
شــمارهی مجلــهی دیــد برتــر را تــورق
میکــردم ،بخش«یــاد بــاد آن روزگاران
یــاد بــاد» ،نظــرم را جلــب نمــود ،موضوعی
بســیار ارزشــمند کــه از ســردبیر محتــرم
ســرکار خانــم دکتــر محمودیــان صمیمانــه
سپاســگزارم و امیــدوارم هیــچگاه ایــن
قســمت از مجلــه خالــی از نــام بزرگانــی
نباشــد کــه بزرگوارانــه بــه ایــن صنــف
خدمــت نمودهانــد ،دانشــجوی موفقــی را

بــه پــاس قدردانــی از آن زحمــات ،بــه
پــاس قدردانــی از آن تالشهــا ،امــروز
همــه بــه پــا میایســتیم و در دل صلواتــی
نثــار روح آن بزرگمــرد ،بــزرگ اندیش ـهی
خســتگی ناپذیــر میفرســتیم و بــا هــم
میگوئیــم درود بــر انســانیت.
ســرانجام کالبــد ایــن مــرد بــر روی دســت
هم ـهی بزرگــواران ایــن حرف ـهی مقــدس
تشــییع و بــه خــاک ســپرده شــد.

خاکی که زنده یاد

مرتضی بنکدار را در آغوش گرفت

خاک معمولی نبود ،همان خاکی بود
که شاگرد برای استاد شدن خاک
میخورد تا استاد شود،

روحش شاد ،یادش گرامی.

