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تمام حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به آموزشگاه کاشانه می باشد و هر گونه کپی، برداشت و انتشار آن پیگرد قانونی دارد.

داستانی از مسائل موجود میان طراحان و 
پیمانکاران تاسیسات

بردارد  را  تلفن  گوشی  آنکه  از  پیش  فلن 
انداخت.  اش  مچی  ساعت  به  نگاهی 
زمان  از  دقیقه  ده  حداقل  میخواست  او 
او  به  بعد  و  بگذرد  گیتزکی  رفتن  بیرون 
زنگ بزند. فلن همیشه عالقه داشت که 
وقتی مردم برای ناهار به بیرون میروند با 
زنگ  آنها  دفتر  به  کافی  اطمینان  حاشیه 
دیگر  کامل  دقیقه  برای همین یک  بزند 
تلفن  گرفت.  شماره  بعد  و  کرد  هم صبر 

سه بار زنگ خورد تا اینه منشی گیتزکی 
تلفن را برداشت و گفت: 

در  گیتزکی!  تاسیساتی  پیمانکاری   «
بفرمایید!« صدایش  هستیم،  شما  خدمت 

طنین خاصی داشت. فلن پاسخ داد:
یا  دارند  تشریف  گیتزکی  آقای  »سالم، 

برای نهار بیرون رفته اند؟«
منشی گفت: خیلی معذرت 

میخواهم ولی برای نهار تشریف برده اند. 
می خواهید پیغامتان را بفرمایید.« فلن 

اگر  »بله،  کرد:  می  بینی  پیش  را  همین 
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لطف کنید به ایشان بفرمایید که آقای فلن 

از شرکت مهندسی فلن پیرو تماس شان 
میخواستند با ایشان صحبت کنند، ممنون 
میشوم، »خانوم منشی آشکارا ناراحت شده 
خیلی  هستید!  شما  فلن  آقای  ا،   « بود: 
متاسفم؛ آقای گیتزکی همین االن بیرون 
شما  تماس  منتظر  صبح  از  ولی  رفتند 
بودند.امکان دارد شماره ای بدهید تا عصر 
بتوانند با شما تماس بگیرند » فلن این را 
هم پیش بینی کرده بود و جوابش را آماده 
امروز  اخر  ام  شرمنده  واقعا  نه،   « داشت: 
و  بزنم  سر  ای  خانه  موتور  به  باید  عصر 
تاسیساتی  پیمانکار  یک  که  را  مشکالتی 

های  تلفن  کنم.  حل  کرده،  ایجاد  دیگر 
همرا هم زیر زمینها کار نمی کنند و تماس 
کنم  نمی  فکر  است.  ممکن  غیر  گرفتن 
بعید  و  بگیرم  تماس  شما  با  دیگر  بتوانم 
همراه  تلفن  به  بتوانید  هم  شما  که  است 
من زنگ بزنید، آخر این موتور خانه خیلی 
عمیق است، متوجه میشوید که؟ فقط لطف 
تماس  من  که  بفرمایید  ایشان  به  کنید 
کرد  منشی شروع  بخیر.«  روزتان  گرفتم، 
به پرسیدن اینکه  کجا میتواند بعد از آن 
تماس بگیرد که فلن گوشی را گذاشته بود. 
او دقیقا می دانست چه زمانی باید گوشی 
رایک  بگذارد که جواب چنین پرسشهایی 
نداشت!  حرف  او  سنجی  زمان  ندهد.  را 
البته این منشی خاص خیلی با تجربه نبود 
از  بعضی  نگرفت.  خیلی سخت  فلن  به  و 
منشی ها)بخصوص مسن ترها( کار کشته 
مقابل  در  فلن هم  ولی  بودند،  اینها  از  تر 
ابعاد تلفنی امور مهندسی  نبوغ خاصی در 
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داشت و هیچوقت در نمی ماند مگر چندبار 
تعداد  از  این چندبار  ولی  بود  نتوانسته  که 

انگشتان یک دست فراتر نمی رفت.
مهندسی  شرکت  فلن،  که  پیش  دوسالی 
کوچکی را انداخته بود و افتخارش این بود 
که پاسخ تک تک تلفن های پیمانکاران را 
می دهد. توجه کنید که فلن بدون این کار 
انجام  آنها صحبت کند،  با  اینکه  بدون  را 
را  تلفنهایش  پاسخ  بهر حال  ولی  داد  می 

که داده بود، مگر نه؟!
تا به حال نتوانسته بود فلن را متهم به پاسخ 
ندادن بکند ولی مشکل این بود که او زمانی 
تلفن میزد که طرفه مربوطه حضور نداشته 
باشد. فلن در کل صنف بهتر بود. او دقیقا 
می دانست که یکایک پیمانکاران این قاره 
چه زمانی به سر کار می آیند، چه زمانی 
به خانه می روند، کی برای نهار بیرون می 
بدنی  فعالیتهای  مشغول  زمانی  چه  روند، 
چه  و  روند  می  مسافرت  به  کی  هستند، 

زمانی در کارگاه هستند.

کردن  تلفن  برای  را  زمانی  همیشه  او 
صحبت  نتوانند  آنها  که  میکرد  انتخاب 
بازی  گربه  و  این موش  همه  دلیل  کنند، 
اولیه  سالهای  در  فلن  بود.  بسیارساده  ها 
کارش به عنوان مهندس طراح آموخته بود 
که پیمانکاران به یکی از دالیل زیر با او 
تماس می گیرند: شکایت درباره طراحی، 
دیگر  ساختمان.  خود  حتی  یا  و  ها  نقشه 
پرداخت  تایید  اوتقاضای  از  که  بود  این 
بیشتر داشتند. فلن هیچ دلیلی نمیدید که 
با هیچ پیمانکار تاسیساتی درباره این چهار 
موضوع صحبت کند. به نظر او آنها بسیار 
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سر سخت بودند ولی می شد با برنامه زمان 
بندی درست از آنها بر حذر بود. فلن نقشه 
های موتور خانه را روی کاغذ کالک نمی 
های  شکایت  به  بخواهد  بعدا  که  کشید 
پیمانکار درمورد این که دیگ در آن فضا 
جا نمی گیرد، گوش بدهد. البته فلن عمال 
با پیمانکاران صحبت نمی کرد ولی پیغامها 
شد.  می  رسانده  او  به  اش  منشی  توسط 
انداخت  می  هایش  نقشه  به  نگاهی  فلن 
و می دید که تمام نقاط ریزی که با راپید 
هستند.  مناسب  کشیده،  دیوارها  کنار  در 

»مشکلی وجود ندارد. 

به  را  کالک  کاغذ  به  او دست کشیدن   «
رفتن سر کارگاه و رو برو شدن با واقعیتها 
را ترجیح می داد. این قضیه در واقع مربوط 

به گیتزکی می شد. او صبح همان روز با 
منشی  به  و  بود  گرفته  تماس  فلن  دفتر 
آقای  به  کنم  می  بود: »خواهش  گفته  او 
صد  توانم  نمی  من  که  بفرمایید  مهندس 
!من  کنم  کیلویی  ده  گونی  داخل  را  کیلو 

چکار باید بکنم؟بچه های من سرکار 
منتظرند. دیگی که ایشان انتخاب کرده اند 
دارم  من  نمیگیرد  جا  خانه  موتور  این  در 
بد بخت می شوم! به خاطر خدا به ایشان 
بفرمایید که با من تماس بگیرند.« منشی 
فلن گوشش از این حرفها پر بود: »من به 
با  آقای فلن می گویم که در اسرع وقت 
گیتزکی  آقای  راستی  بگیرند.  تماس  شما 
برید؟«  می  تشریف  نهار  برای  کی  شما 

گیتزکی با معصومیت پاسخ داد: 
آقا.  ممنونم  گفت:  فلن  »سرظهر.»منشی 
آقای  به  را  پیغامتان  که  باشید  مطمئن 
مهندس می رسانم و ایشان با شما تماس 
را  کار  همین  دقیقا  فلن  گرفت«.  خواهند 
بود ولی در ساعت ۱۲ و ده دقیقه.  کرده 
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گفت  او  به  فلن  منشی  روز  همان  عصر 
پیمانکاری  شرکت  از  گیتزکی  آقای  که 
از  بعد  یک  ساعت  از  گیتزکی  تاسیساتی 
اند.  گرفته  تماس  بار  حاال، شش  تا  ظهر 
دفتر  با  داد که  به منشی اش دستور  فلن 
آقای گیتزکی تماس بگیرد و ساعتی را که 
ایشان صبحها سرکار می آیند، سوال کند 
:«به آنها بگویید که من در یک موتور خانه 
است.  ممکن  غیر  من  با  تماس  و  هستم 
می  تماس  من  منزل  با  شب  شما  ولی 
گیرید و من هم صبح اول وقت به دفترتان 
تلفن می کنم، فقط هر چه که شد، تلفن 
فلن  ندهید«.منشی  آنها  به  را  من  منزل 

یاد  به  »نیازی  گفت:  زیرکانه  لبخندی  با 
فلن  اندازه  به  هم  او  آخر  نیست.«  آوری 
دقیقه  چند  برد.  می  لذت  ها  تلفن  این  از 
بعد منشی در اتاق آقای فلن را زد و به او 
راس  دیقیقا  گیتزکی  آقای  که  داد  اطالع 
منتظر  دفترشان  در  صبح   ۷/۳۰ ساعت 
فلن هم همانطور که  بود.  تماس خواهند 
۶/۴۵ صبح  راس ساعت  زنید  می  حدس 
با دفتر آقای گیتزکی تماس گرفت و چون 
کسی در آنجا نبود پیغامش را در دستگاه 
من  سالم،   » گذاشت:  خودکار  گیر  پیغام 
فلن از شرکت مهندسی فلن هستم و پیرو 
شوم. می  مزاحمتان  دیروز  های  تماس 

بازی موش وگربه!



www.Kaashaaneh.ir

تمام حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به آموزشگاه کاشانه می باشد و هر گونه کپی، برداشت و انتشار آن پیگرد قانونی دارد.

کنیم.  صحبت  باهم  توانیم  نمی  متاسفم 
من یک مقدار زود تماس گرفتم چون باید 
به کارگاهی سر بزنم و در شرکت نخواهم 
با  ای  خانه  موتور  روم  می  که  اینجا  بود. 
دیوار های سربی است که در زیر رودخانه 
واقع شده و به احتمال زیاد تلفن همراه در 
آتجا کار نخواهد کرد. اگر مایلید با منشی 
من تماس بگیرید و بهترین زمانی که می 

توانم به شما تلفن بزنم را بفرمایید.
رکوردی  روز  آن  که  »گیتزکی  متشکرم 
از خود بر جا گذاشت و نوزده بار به دفتر 
آقای فلن زنگ زد. فلن با کار فرمایش هم 
با کمی  البته  تقریبا رفتار مشابهی داشت، 

آمده  پیش  مشکلی  اگر  خالقیت.  چاشنی 
بود )که معموال هم چنین بود( فلن دوست 
تمام  با کار فرما،  از بحث  داشت که قبل 
ابعاد کار را بسنجد.گاهی اوقات پیش می 
بینی  پیش  زمان  در  فرمایی  کار  که  آمد 
نشده تماس می گرفت و موفق می شد با 
فلن صحبت کند. منشی فلن دقیقا توجیه 
را تحویل  کارفرماها  بود که همیشه  شده 
بگیرد، چون بهرحال آنها بودند که هزینه 
چنین  در  پرداختند.  می  را  شرکت  های 
تعیین شده  قبل  از  مواقعی، عالمت های 
فلن  شد،  می  داده  قرمز<<  >>وضعیت 

با احوال پرسی  گوشی را بر می داشت و 
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