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مرد جوان نگاهش را از گلدان بزرگ عتيقه که کنار سالن پذیرایی بود، گرفت و پدر دختر را نگاه 
کرد. صدای خشک مرد مسن که با نگاه نافذش او را می کاوید، در فضای اتاق پيچيد.

- شغلتون چيه؟
او که هنوز کمی استرس داشت به  آرامی گفت:

من ليسانس حقوق دارم و شغل اصلی  ام دبيریه ... .
پدر دختر به مبل بزرگی که رویش نشسته بود تکيه داد و یک پایش را روی پای دیگرش انداخت 

و گفت:
من تنها همين یه دختر رو دارم و آینده  اون برای من خيلی مهمه. می دونم که شما نمی تونيد 

وسایل رفاهی رو که در شأن دختر من باشه فراهم کنيد.
در حالی که با دستش به سالن پذیرایی اشاره می کرد، افزود: من حاضر نيستم دخترم رو به معلم  

جماعت بدم.
مرد جوان به چشمان پر از اشک دختر مورد عالقه اش نگریست و گفت:

ولی آقا من فقط با حقوق دبيری زندگی نمی کنم، بعد از ظهرها هم توي یه فروشگاه منسوجات توي 
بازار کار می کنم که درآمدش بد نيست و یه مقدار ملک هم تو شهرمون دارم.

وسایل  بيشتر  کار  با  کنيد  موافقت  شما  اگه  می دم  قول  داد:  ادامه  و سپس  کرد  مکث  لحظه ای 
رفاهشونو فراهم کنم.

پدر دختر از جایش بلند شد و به طرف پنجره بزرگ سالن رفت و در حالی که بيرون را تماشا می کرد 
گفت:

حرف من همونه که گفتم، معلم  جماعت هميشه گدا گشنه است.
و  غرور  تمام  است.  شده  کوبيده  او  سر  بر  و  شده  مشتی  دنيا  تمام  می کرد  احساس  جوان  مرد 

شخصيتش خرد شده بود. از جا بلند شد و با غمی سنگين از آن خانه بيرون آمد.
*  *  *

و  زنان  وجود  بی شک  دميد،  خود  نفس  از  او  بطن  در  و  آفرید  را  انسان  خداوند  که  هنگامي 
مردان بزرگی که در این روزگار پای به عرصه  گيتی نهاده اند را در نظر داشت؛ کسانی که امانتدار 
گنجينه اي چون روح خالقيت هستند و به  همين سبب همچون خداوند، مسجود مالئک اند. شاهرخ 
ظهيری نمونه ای از این مردمان است که با درونی پر از نور یقين، بهترین راه را برای رسيدن به 
هدف هایش برگزیده است و با روحيه  خطر پذیر و پشتکار منحصربه فرد خود توانسته است به فتح 

قله های بلند موفقيت نائل شود.
امروزه نام او برای بسياری از شهروندان ایرانی که بيش از سه  دهه مصرف کننده  انواع محصوالت 

غذایی »مهرام« بوده اند، نامی آشناست. 
*  *  *

در یکی از روزهای سال 1309 در شهر مالیر در استان همدان، اولين فرزند خانواده  ظهيری در 
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ميان موجی از شادی متولد شد. نصرت اهلل خان، پدر خانواده، اهل مالیر بود و از دیرباز به نام های 
ایرانی عالقه  خاصی داشت، به همين دليل نام شاهرخ را برای اولين پسرش برگزید. در آن روزگار در 
مالیر سه طایفه بزرگ و سرشناس وجود داشت. بعد از روی کار آمدن رضاشاه تغييرات گسترده ای 
رخ داد که یکی از این تغييرات داشتن اجباری نام خانوادگی بود. در شهر مالیر نيز افراد طایفه به دو 
تيره تقسيم شدند که یکی از این دو طایفه نام خانوادگی ظهيری و دیگری نام خانوادگی ظهيرالدینی 
را برگزید. تا زمانی که تجارت فرش در مالیر دچار رکود نشده بود، پدر به تجارت فرش نزد عموی 
بزرگش مشغول بود ولی پس از رکود تصميم گرفت از تجارت فرش دست بکشد و به همراه همسر 
تجاری  مبادله  روسيه  با  دیرباز  از  که  همسرش  خانواده  نزد  تهران،  به  ساله اش  دو  پسر  و  باردار 

داشتند، برود. فرزند دوم خانواده که پدر نام او را آذر ميدخت گذاشت، در تهران متولد شد.
این بار نصرت اهلل خان به  دنبال شغلی دولتی برای خود بود تا بتواند با ثباتی بيشتر خانواده را اداره 
کند. او به دليل تبحرش در محاسبات، که در پی معامالت فرش به دست آورده بود، توانست در سال 
1314 ابتدا به سمت معاون اداره ماليه )دارایی( و سپس به ریاست اداره دارایی قم منصوب شود. 
بعد از به دنيا آمدن پسری که نامش را هرمز گذاشتند، به شهر قم رفتند و به  مدت دوازده  سال در 

شهر مذهبی قم ساکن شدند.
هوای قم در فصل تابستان بسيار گرم بود و خانواده در این فصل ترجيح می داد برای دوری از 
گرمای تابستان به شهر خوش آب و هوای مالیر برود و ضمن دیدار اعضای فاميل، تابستان را در آنجا 
بگذراند. زمانی که شاهرخ جوانی هفده  ساله بود، پدرش در یکی از سفرهای کاری به بيماری سل 
مبتال شد. در آن زمان در ایران درمان مناسبی برای این بيماري وجود نداشت. به  همين دليل او 
پس از تحمل بيماری و رنج زیاد، در کمال ناباوری، مادر جوان خانواده را به همراه دو پسر و یک 
را می گذراند مجبور شد  دبيرستان  پنجم  آن پس شاهرخ جوان که سال  از  تنها گذاشت.  دختر 
مسئوليت خانواده را به  عهده بگيرد. سال هایی که شاهرخ و خانواده اش بعد از مرگ پدر گذراندند 
سال های سختی بود. یکی از عالیقی که از دوران نوجوانی با او همراه بود، عالقه اش به هنر بازیگری 
ایفای نقش  به  تئاترهای مدرسه  این رشته هميشه در دوران مدرسه در  بود. به دليل تمایلش به 
می پرداخت ولی چون مخارج خانواده خيلی زود بر دوش او افتاد هيچ وقت نتوانست درآمدش را 
صرف رسيدن به خواسته های خودش کند. بعدها نيز که در مصاحبه و آزمون صدا و  سيما شرکت 

کرد و قبول شد، مشغله کاری اجازه نداد که او به آرزوی دیرینه اش جامه عمل بپوشاند.
شاهرخ دوره دبيرستانش را در دبيرستان »حکيم نظامی« که یکی از معتبرترین دبيرستان های 
قم بود گذراند و به واسطه استادان بسيار باتجربه اي که در آنجا تدریس می کردند از پشتوانه  علمی 
بر شخصيت  و  بودند  برجسته ای  اساتيد مدرسه اشخاص  و  از دبيران  برخی  بود.  برخوردار  خوبی 

شاهرخ تاثير ویژه ای گذاشتند. 
با مدرک  و  معاف شد  از خدمت سربازي  کفالت  قانون  از  استفاده  با  پدر،  از مرگ  بعد  شاهرخ 
اداره  فرهنگ  استخدام  به  ناميده می شد  ناقص  زمان دیپلم  پنجم دبيرستان که در آن  تحصيلی 
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قم درآمد. در مهر ماه 1328 زمانی که او هجده  سال داشت به عنوان معلم سال چهارم در دبستان 
»قاضی سعيد« قم به تدریس مشغول شد. 

اولين حقوق معلمی شاهرخ شصت  و  چهار تومان بود که ماهی دوازده تومان آن را بابت اجاره  به 
صاحبخانه می داد. البته قسمت دیگری از درآمد خانواده از اجاره  کاميونی که در زمان حيات پدر 
نيمه تمام  را  تا شاهرخ تحصيالتش  باعث شد  تامين می شد. فوت پدر گرچه  بود،  خریداری شده 
رها کند ولی با وجود مسئوليت معلمی و سرپرستی خانواده، مدتی بعد بر آن شد تا به طور آزاد در 
امتحانات سال ششم ادبی شرکت کند. شاهرخ بعد از اخذ دیپلم، در سال 1329 در کنکور شرکت 

کرد و در رشته حقوق دانشگاه تهران پذیرفته شد.
یکی از دالیلی که شاهرخ را به انتخاب رشته حقوق سوق داد عالقه او به حل مشکالت دیگران 
از دوران جوانی بود. این روحيه باعث شده بود تا زمانی که در قم زندگی می کرد، افراد زیادی برای 
مشاوره و حل مشکلشان به او مراجعه کنند. گاهی سن و سال مراجعه کنندگان از سن او نيز بيشتر 
بود ولی آنها به دليل اطمينانی که به صداقت و درستی او داشتند نزد او می آمدند. این عوامل باعث 

می شد تا شاهرخ با پشتکار بيشتری درسش را بخواند.
تحصيل در تهران برای جوانی که در قم زندگی و تدریس می کرد کار آسانی نبود. در آن زمان 
برنامه تحصيلی دانشکده حقوق شامل دو گروه درسی بود؛ یک گروه درس هایی که دانشجو باید 
در کالس آنها حاضر می شد و گروهی دیگر که این الزام را نداشت. شاهرخ برای اینکه بتواند هم به 
شغل معلمی و هم به واحدهای درسی اش در دانشگاه برسد، درس هایش را طوری انتخاب کرد که 

تنها سه  روز به تهران بياید.
دوره ای که شاهرخ در دانشگاه می گذراند همزمان بود با ترور و قتل مرحوم دکتر عميد. ایشان 
عهده  بر  را  دانشکده حقوق  ریاست  زمان  آن  در  که  بودند  برجسته کشور  از حقوقدان های  یکی 
داشتند. این ترور به دست یکی از دانشجویان دانشکده که عضو حزب توده بود، صورت گرفت. جنگ 
جهانی تازه پایان یافته بود، دیکتاتوری رضاشاه جای خود را به حکومت پسر جوانش محمدرضا 
داده بود و مملکت اوضاع آشفته اي داشت. ثباتی که در اثر حکومت رضاشاه و به مدد زور و قوه 
قهریه به وجود آمده بود، بعد از تغيير شاه جای خود را به هرج و مرجی داد که تمام دوران دهه 

بيست را دربرگرفت.
به  را  خود  دانشگاه  دوم،  سال  از  شاهرخ  بود.  سه  ساله  زمان  آن  در  ليسانس  تحصيالت  دوره 
شهرستان کرج منتقل کرد و در آنجا به عنوان دبير تاریخ و ادبيات مشغول به تدریس شد. در آن 
را تمام کرده بودند و  برادرش هرمز هم تحصيالت دبيرستانی شان  زمان خواهرش آذرميدخت و 
خود را برای ساخت آینده ای روشن آماده می کردند. بعد از مدتی شاهرخ موفق شد خود را به تهران 
منتقل کند. خواهرش آذرميدخت نيز که به شغل آموزگاری عالقه مند بود، بعد از گرفتن دیپلم 
به استخدام اداره فرهنگ درآمد. برادرش هرمز هم با قبولی در کنکور پزشکی تحصيالتش را در 
بازگشتند و در خيابان شهباز، نزدیک  دانشگاه تهران آغاز کرد. خانواده ظهيری دوباره به تهران 
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ميدان ژاله ساکن شدند. 
یکی از ویژگی های بارز شاهرخ این بود که به شدت از بيکاری و هدر دادن وقت بيزار بود و دوست 
نداشت از نظر شغلی انسانی تک بعدی باشد. عالقه او به کسب رفاه و معيشت بهتر باعث شد تا در 
کنار آموزگاری، صبح ها در فروشگاه مرکزی کارخانه پارچه بافی »درخشان یزد«، مقابل بازار بزرگ 
تهران مشغول به کار شود. این کار با سفارش یکی از آشنایان که با آقای هراتی، صاحب کارخانه، 

دوستی نزدیک داشت صورت گرفت و به نقطه  عطفی در زندگی شاهرخ تبدیل شد.
در سال 1337، شاهرخ برای تدریس به دبيرستان دخترانه »جنت« در محله قلهک منتقل شد. 
مدتی بعد توجه شاهرخ به یکی از دانش آموزان که دختری فهيم، درسخوان و در عين حال زیبا بود، 
جلب شد. کم کم دلبستگی خاصی در قلب او به وجود آمد و بعد از مدتی این عالقه متقابل شد، 
به گونه ای که هر دو سخت دلبسته هم شدند. اشتياق قلبی آن دو آرام و قرار را از آنها ربوده بود. 
سرانجام یک روز دختر به شاهرخ گفت که با خانواده اش درباره عالقه معلم جوانش صحبت کرده و 
او می تواند به خواستگاری برود. شاهرخ بسيار خوشحال شد و فردا شب پس از تهيه دسته گلی زیبا 
به  تنهایی به خواستگاری رفت، زیرا او جوانی مستقل بود و نيازی به داشتن قيم احساس نمی کرد. 
پدر دختر رئيس اداره بی سيم )رادیوی امروزی( بود. ماجرای آن شب به قدری تلخ بود که هنوز هم 
بعد از گذشت پنجاه  سال روح ظهيری را آزار می دهد. تنها چيزی که برای پدر دختر مهم نبود 
عالقه متقابل دختر و پسر جوان نسبت به یکدیگر بود. عکس العمل پدر، در نهایت شگفتی تمام 
آرزوهای شاهرخ ظهيری را به  باد داد. پدر دختر بعد از گفتگوهای مقدماتی گفت که دخترش را به 
یک معلم نمی دهد و در مقابل اصرار بسيار شاهرخ هيچ انعطافی از خود نشان نداد. دختر با چشمانی 
اشکبار جرات هيچ اظهار نظری را نداشت چون آن  روزها ازدواج ها به شکل سنتی انجام می گرفت 

و فرزندان مجبور بودند با کسی که خانواده برایشان انتخاب می کند ازدواج کنند.
 از فردای آن روز دختر دیگر به مدرسه نرفت و آن دو تا مدتی از هم بي خبر بودند اما چند  ماه بعد 
نامه ای به دست شاهرخ رسيد با این مضمون که دختر مجبور به ازدواج با یک سرهنگ شده است 
و چون از آن ازدواج اجباری رضایت نداشته بعد از مدتی دست به خودکشی زده است. این اتفاق 
آنچنان برای او دردناک بود که هنوز هم بعد از گذشت نيم قرن، آقای ظهيری غم آن را در قلب 
خود احساس می کند. موضوع دیگری که آقای ظهيری را آزار می داد نگاه تحقيرآميزی بود که در 
ميان الیه های مختلف جامعه نسبت به قشر معلم وجود داشت که متاسفانه هنوز هم به صورت های 

مختلف وجود دارد.
این تجربه تلخ باعث شد تا او بيشتر سر خود را به  کار فروشگاه گرم کند. او حس می کرد که در 
فروشگاه کار خاصی برای انجام دادن ندارد، پس تصميم گرفت کاری کند تا حضورش در فروشگاه 
شکل جدی تری پيدا کند. بعد از مدتی متوجه شد شب ها وقتی که کار فروشگاه تمام می شود ميان 
فروشنده ها، حسابدار و صندوقدار بر سر حساب ها مشاجره و بگومگو پيش می آید. تکرار این وضعيت 
او را به  فکر پيداکردن راه حل این مشکل انداخت. علت اصلی این بگومگوها این بود که حساب های 
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هنوز هم ایران عزیز انسان های فرهيخته و سختکوشی را در دامان خود دارد که برای مام وطن 
افتخارآفرین هستند. چه بسيار مردانی که ساليان زیادی را در کوچه پس کوچه های علم و دانش 
قدم گذاشته اند و کوله باری از تجربه اندوخته اند و از این اندوخته گرانبهایشان در راه خدمت به 

ميهن و پویایی صنعت و دانش ایران استفاده کرده اند.
بخشنده ترین انسان ها در طول تاریخ کسانی هستند که نان خود را هميشه قسمت می کنند. در 
به وجود آوردن بستر  با  امروز، کارآفرینان نقش مهمی در پيشرفت هر کشوری دارند زیرا  دنيای 
کاری و توليدی، بسياری از افراد جامعه را در پيشرفت خود سهيم می کنند. خوشبختانه در دنيای 

توليد و صنعت ایران توليدکننده های بيشماری را داریم که باعث افتخار هر ایرانی هستند. 
در تاریخ معاصر ایران هميشه شاهد این بوده ایم که حکومت های پيشين صنعت و کشور ما را به 
سمت وابستگی به سوی استعمارگران سوق داده اند و حتی با وجود منابع عظيم نفتی در جنوب 
ایران، باز هم دولتمردان وقت تالشی برای شکوفایی این صنعت نکرده اند. در زمان حکومت این افراد 
نفت خام ایران به کشورهای غربی فروخته می شد و از همان جا هم کاالهای مصرفی به کشور وارد 
می شد. در چندین سال اخير کشورهای غربی نفت خام را می خریدند، در پاالیشگاه های خود آن 
را تصفيه و فرآورده های بيشمار نفتی را وارد بازارهای جهانی می کردند به طوری که ما مجبور بودیم 
فرآورده های نفتی را از کشورهای غربی بخریم زیرا صنعت ما رشد چندانی در این زمينه پيدا نکرده 

بود و سياست گذاری های اقتصادی و صنعتی کشور نيز به سمت مصرف گرایی ِصرف بود.
اما با همه این نامالیمات سياسی، در بين تحصيلکرده ها و روشنفکران آن زمان بودند کسانی که 
برای اعتالی این صنعت گرانبها از هيچ کوششی دریغ نکردند. با کوشش دکتر مصدق نفت یک 
ثروت ملی اعالم شد و از انحصار استعمارگران خارج گشت. بعد از ملی شدن صنعت نفت و باال 
رفتن آگاهی جامعه دانشگاهی، افرادی وارد جامعه شدند که در جهت شکوفایی این صنعت در ایران 
کارهای مهم و قابل توجهی انجام دادند و توانستند با توليد بعضی از فرآورده های نفتی از وابستگی 

اقتصادی ما به دیگر کشورهای جهان بکاهند.
مهندس عباس موسوی رهپيما از جمله توليدکنندگان موفقی است که قبل از انقالب موفق شده 
بود فر آورده های نفتی چون روغن موتور و گریس را در ایران توليد کند. آن زمان با فروش نفت، 
کشور به سمت مصرف گرایی پيش می رفت و کارهای توليدی مورد حمایت چندانی قرار نمی گرفت 
اما این جوان فومنی با استفاده از تجربه های دانشگاهی خود قدم در راه سخت و پر زحمتی گذاشت 
و با سختکوشی، کار توليدی خود را تا به امروز که در سن هفتاد سالگی به سر می برد، گسترش 

داده است. 
آقای موسوی کار توليدی خود را از کارگاه کوچکی آغاز کرد و بعد از سال ها تالش و کوشش آن 
کارگاه کوچک را به یکی از بزرگ ترین مجتمع های صنعتی با نام »گروه صنعتی فومن شيمی« تبدیل 
نمود. امروزه روغن ترمز فومن شيمی، ضدیخ کاسپين، روغن موتور کاسپين و حشره کش های تار و 
مار و گریس شاخه هاي اصلی توليدات فومن شيمی هستند. آقای مهندس عباس موسوی با همت 
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بلندش فعاليت های توليدی نفتی مختلفی را ایجاد نموده و بيش از گذشته صنعت فرآورده های 
نفتی را از حصار وابستگی خارج کرده است. جدا از موفقيت های اقتصادی و صنعتی فومن شيمی، 
از مهم ترین کارهای آقای موسوی به وجود آوردن فرصت های شغلی برای قشر تحصيلکرده  یکی 
و کارگر است. ایشان از جمله کارآفرینان موفق کشور هستند که وجودشان باعث افتخار همه ما 

می باشد.
این مرد فرهيخته به غير از گسترش کارخانجات توليدی، با سرمایه و هزینه شخصی دانشگاهی 
را در شهر فومن احداث کرده است تا دانشجویان در آنجا در رشته های خاص آموزش ببينند و در 
جهت پيشرفت علمی و صنعتی کشور گام بردارند. دانشگاه فنی فومن در دل سبزترین درختان شهر 
چون غنچه ای زیبا می درخشد و خودنمایی می کند. باشد که روزی شاهد شکوفایی خالقيت های 

بيشمار جوانان با استعداد ایران عزیز در این دانشگاه باشيم.
*  *  *

هنگامی که فصل تابستان سایه سبز خود را بر شهر فومن افکنده بود و ماه مرداد سال 1317 
روزهای آغازین خود را سپری می کرد، مادرم اولين فرزندش را به دنيا آورد. پدر نام عباس را بر 
من گذاشت. بعد از من خداوند دو دختر به پدر و مادرم داد. من و خواهرهایم کودکی خود را در 
کوچه های پر درخت و سرسبز فومن سپری کردیم. سخاوت مادر همانند دریای زیبای شمال پر 

وسعت بود؛ به خصوص نسبت به من که تنها پسر خانواده بودم. 
پدر بزرگم، حاج سيد جليل موسوی، به خاطر کرامات اخالقی اش از احترام خاصی در بين مردم شهر 
فومن برخوردار بود و به واسطه حسن شهرت او اکثر مردم فومن خانواده ما را می شناختند. هنگامی 
نيز  اکنون  را در مسجد شهر دفن کردند و هم  از جهان فرو بست جسدش  که پدربزرگم چشم 

بسياری از مردم شهر در شب های جمعه بر سر مزارش می نشينند و شمع روشن می کنند.
پدرم تاجر پارچه بود و در بازار قماش فروشی داشت. او به  دليل ُحسن اخالق و شهرت خانوادگی اش 
از معتمدین شهر به حساب می آمد و چندین سال به طور متوالی عضو انجمن شورای شهر بود. پدرم 
با اینکه فرزندانش را دوست داشت اما محبتش را زیاد بروز نمی داد ولی مادر ما را غرق بوسه و 
نوازش می کرد. پدر محکم و قاطع حرف می زد و من هميشه از او حرف شنوی داشتم. کم کم که 
بزرگ تر شدم بيشتر با شخصيت اجتماعی پدرم آشنا شدم؛ او هميشه اعتقاد داشت در هر کاری 

باید صداقت داشت. من دوست داشتم روزی مثل پدر مرد موفق و درستکاری شوم. 
دوران ابتدایی را در دبستان »محمد رضا پهلوی« گذارندم. یادم می آید که مثل خيلی از بچه ها از 
چوب و فلک می ترسيدم. خوشبختانه از همان کالس اول با نمرات عالی قبول می شدم و به اصطالح 
شاگرد اول کالس بودم. در کنار تحصيل و رفتن به مدرسه، از همان بچگی به مغازه پارچه فروشی 
پدر می رفتم و کمکش می کردم و گاهی مشق هایم را همان جا می نوشتم. ما مشکل مادی چندانی 
در زندگی نداشتيم. خوشبختانه پدر در کار تجارت موفق بود. او با وجود وضع مالی مساعد، از اوان 

کودکی دوست داشت که تنها پسرش با خمير مایه کار و تالش آشنا شود. 
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مدارس شهر فومن تا سيکل اول متوسطه بود وقتی من این دوره را به پایان رساندم، از آنجایی که 
پدر دوست داشت درسم را ادامه بدهم، با هزینه شخصی خودش مدرسه سيکل دوم متوسطه را در 

شهر فومن ساخت و من توانستم دیپلم علمی خود را از این مدرسه بگيرم.
متاسفانه بعد از کالس یازدهم در فومن مدرسه ای وجود نداشت که در آن ادامه تحصيل بدهم و این 

موضوع مرا خيلی ناراحت می کرد چون عالقه زیادی به درس و ادامه تحصيل داشتم.
به این دليل که پدرم در اجتماع شهر، مرد روشنفکر و فرهنگ دوستی بود، اغلب دبيران با ایشان 
نشست و برخاست داشتند. روزی چند نفر از آموزگارانم به دیدن پدر آمدند و گفتند: »آقای موسوی 
ادامه  رو  شما  کار  و  بشه  تجارت  کار  وارد  مستقال  و  کنه  تحصيل  ترک  قراره  عباس  شنيدیم  ما 
بده!« پدر سری تکان داد و حرفشان را تایيد کرد. آنها ابراز ناراحتی کردند و گفتند: »اما شاگرد 
زرنگ و باهوشی مثل عباس حيفه که درسشو ادامه نده. تازه می تونه بره تهران درس بخونه ....« 
با صحبت های آنها پدر تصميم گرفت مرا به تهران بفرستد. اعضای خانواده زیاد تحمل دوری مرا 

نداشتند ولی از آنجایی که دوست داشتند من درس بخوانم این جدایی را پذیرفتند.
یکی از دوستانم در مدرسه »مروی« تهران درس می خواند و به این دليل من نيز مایل بودم در 
این مدرسه معتبر ادامه تحصيل بدهم. روزی که چمدانم را بستم و عازم تهران شدم اشک بود که 
از چشمان مادرم سرازیر می شد. می دانستم از نبود من دلتنگ می شود ولی من هدفم ادامه تحصيل 
بود و برای رسيدن به این آرزویم باید احساساتم را کنار می گذاشتم. خيالم راحت شد که به آرزوی 
خودم نزدیک تر می شوم و مدام رویای رفتن به دانشگاه در ذهنم پر رنگ تر می شد. اتوبوس که به 
تهران رسيد خودم را در مسير جدیدی از زندگی دیدم و از همان آغاز به خودم قول دادم که برای 

رسيدن به هدف تحصيلی ام همه تالشم را به کار بگيرم.
با  خاله ام  فرستاد.  او  نزد  مرا  خانواده  و  بود  ساکن  تهران  گلوبندک  منطقه  در  خاله هایم  از  یکی 
مهربانی مثل یک مادر از من مراقبت می کرد تا درسم را در آرامش بخوانم. در طول مدتی که درس 

می خواندم نيز از همان راه دور به پدر کمک می کردم. 
من برای اینکه بتوانم به دانشگاه راه پيدا کنم مشکالت و دوری از خانواده را تحمل می کردم. کم کم 
به زندگی مجردی در تهران عادت کردم و اغلب کارهایم را به تنهایی انجام می دادم. گاهی جسته 
گریخته می شنيدم که مادرم به  علت دوری از من ناراحت است و گاهی بد خلقی می کند. هر از گاهی 
که به فومن می رفتم سعی می کردم دل او را به دست بياورم و نبودم را با قدرداني از مهربانی های 

بی اندازه اش جبران کنم. 
من هميشه درس ریاضی را دوست داشتم و زمانی که در مدرسه مروی تهران درس می خواندم 
نمرات درس ریاضی ام عالی بود. در سال 1336 و در سن هجده سالگی موفق شدم دیپلم ریاضی را 

از همان مدرسه مروی اخذ کنم. 
بالفاصله بعد از گرفتن مدرک دیپلم در کنکور شرکت کردم. خيلی دوست داشتم که در رشته 
مهندسی نفت قبول شوم. آن زمان اوضاع سياسی تهران در تب و تاب ملی شدن صنعت نفت بود؛ 
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قشر تحصيلکرده و بعضی از روشنفکران ما که در تبعيت از دکتر مصدق خواهان ملی شدن صنعت 
نفت شده بودند عاقبت توانستند این گنجينه با ارزش ملی را در اختيار بگيرند. بالطبع با این حال 
و اوضاع من خيلی دوست داشتم که در چنين رشته به روز و مهمی تحصيالت آکادميک داشته 

باشم. 
در روز اعالم نتایج کنکور به دانشگاه تهران رفتم. وقتی نام خود را در بين اسامی پذیرفته شدگان 
کنکور دیدم خيلی خوشحال شدم. دوست داشتم قبل از هر کسی خانواده ام را از قبولی ام در دانشگاه 
مطلع کنم، به همين دليل خودم را به نزدیک ترین مرکز مخابراتی رساندم و به پدرم تلگرافی با این 

مضمون زدم: »پدر من توانستم در کنکور دانشکده فنی قبول شوم. امضا عباس موسوی«.
رشته  این  در  فراوان  اشتياق  و  عالقه  با  و  مهندسی شيمی شدم  دانشکده  وارد  سال  همان  در 
ادامه تحصيل دادم. البته در این حين همچنان به پدر در خرید پارچه کمک می کردم. در سال 
1341 موفق شدم که در رشته مهندسی نفت فارغ التحصيل شوم. به علت تمایالت ناسيوناليستی و 

اجتماعی همچنان عالقه مند بودم که این رشته را تا مقطع دکترا ادامه بدهم. 
تصميم گرفتم برای مقطع دکترا به کشور فرانسه بروم؛ زبان خارجه ای که خوانده بودم فرانسه بود و 
از همان دوران مدرسه استعداد زیادی در فراگيری زبان های خارجه داشتم. این موضوع باعث شده 

بود انگيزه بيشتری برای فراگيری زبان خارجه داشته باشم. 
زمانی که در تب و تاب رفتن به خارج از کشور بودم، مهندس ریاضی - رئيس دانشکده فنی  مرا 

نزد خود خواند و گفت:
- آقای موسوی شنيدم می خوای برای ادامه تحصيل کشور رو ترک کنی. پسرم اگه نظر منو بخوای، 
بهتره قبل از اینکه عجوالنه تصميم بگيری یه مدتی بری تو زمينه مهندسی نفت و مهندسی شيمی 
در کارهای توليدی فعاليت کنی چون در آینده اون قدر فرصت نداری که بخوای همه چيزو از نو 

شروع کنی، بهتره که یه تصميم عاقالنه بگيری ... .
آن روز استادم خيلی با من حرف زد و با دالیل منطقی تا حدودی قانعم کرد که به خودم فرصتی 
بدهم و خارج از محيط دانشگاه مشغول به کار شوم. بعد از مدتی فکر کردن حرف استادم را پذیرفتم 
و در کشور ماندم. یادم هست پدرم نيز هميشه می گفت: »پسرجان هميشه دنبال کاری برو که 

دوستش داشته باشی و مجبور نشی تا آخر عمرت کاری رو انجام بدی که بهش عالقه نداری«.
سال 1341 سال شروع یک بحران اقتصادی در ایران بود و در آن سال دکتر امينی، وزیر وقت، 
اعالم کرد که ایران دچار رکود اقتصادی شده است. بنابراین نرخ بيکاری حتی در قشر تحصيلکرده 
نيز افزایش یافت. در این بحبوحه من به دنبال شغل مناسبی که در ارتباط با رشته دانشگاهی ام 
باشد بودم. آن زمان به همراه بعضی از دوستانم به »چهار راه پهلوی« می رفتيم تا آنهایی که در 
کارخانجات صنعتی مشغول به کار بودند به ما خبر دهند که کدام کارخانه نيروی کار نياز دارد. 
سرانجام بعد از مدتی توانستم در یک شرکت پاالیشگاهی مشغول به کار شوم. زمانی که من کارم را 
در آن شرکت شروع کردم، دانشکده فنی بين دانشجویان مسابقه ای گذاشت، من نيز در این مسابقه 
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هنگامی که انسان به طبيعت سفر می کند تماشای مناظر سرسبز او را به نشاط می آورد. وقتی 
و دلش  به وجد می آید  پهنه دشت های هموار می بيند  در  را  زیبا  و  رنگارنگ  از گل های  انبوهی 
می خواهد در آن لحظه زمان بایستد. انسان در مسير حرکتش به سنگالخ ها، کوه ها و مسيرهای 
پر پيچ و خم می رسد و در این موقعيت ها بيشترین تصویری که در قاب چشمانش جای می گيرد 
تصویر صخره های سنگی و ناهموار است. اما دیدن گلی زیبا و کوچک در شکاف تخته سنگی بزرگ، 
او را به حيرت و گاه حتی به زانو زدن در مقابلش وا می دارد و از خود می پرسد چگونه این گل زیبا 

از دل صخره ای سخت و سنگی رویيده است؟
بيشتر جوانان ما برای تالش در زمينه های کاری بهانه های بسياری می آورند، بيشترشان از کمبود 
امکانات، شرایط نامساعد و ... گالیه دارند اما اگر همين جوانان عالقه مند به کار، دسِت کم یک بار به 
حکایت چگونگی شروع به کار بسياری از کارآفرینان کشور گوش دل بسپارند درخواهند یافت که 

امثال ما در چه شرایط و با چه امکاناتی مصمم شدیم به ایده هایمان جان ببخشيم.
امروزه امکانات خوبی در ایران عزیز وجود دارد و الزم است عالقه مندان به کارآفرینی همت خود را 
دو  چندان نمایند، ترس را از دل بيرون کنند و با پشتوانه علمی، مهارت و تخصص گام ارزشمندی 
به  از ميان صخره های سخت  برافراشته  مانند گل سر  بردارند و  راه سربلندی ميهن عزیزمان  در 

رویشی باشکوه برسند.
ایران شایسته بهترین هاست و وظيفه نسل حاضر است که بپاخيزد. اگر به گذشته ها برگردیم، 
می بينيم که ما از نسل انسان های سختکوشی هستيم که هزاران سال پيش توانستند تابلوهایی از 
پيکره های سنگی بر دل کوه ها بتراشند. امروز کوه »بيستون« سندی از تمدن آریایی ماست. به هر 
شهر و دیاری که قدم بگذاریم آثاری را از پيشينيان خود می بينيم که هر یک بسيار ارزشمند و 
غرورآفرین است. اکنون تمدن جهانی بشر به پيشرفت باالیی دست یافته است پس چرا ما ایرانيان 

سهمی از آن را در قباله کشور خود نگذاریم؟
*  *  *

با تشعشعات  کارآفرین در نگاه من به منزله خورشيد تابانی در آسمان است، چرا که خورشيد 
نورانی خود به زمينيان گرما می بخشد و یک کارآفرین نيز با خلق موقعيت های کاری و شغلی، چه 
برای خود و چه برای دیگران مایه سود و منفعت است. حضور کارآفرینان در عرصه های مختلف 
توليد و خدمات نقش زرینی در پيشرفت سریع اقتصادی هر کشور دارد. کارآفرینان چون گنجينه ای 

پر بها، یکی از مهم ترین پشتوانه های ملی هر کشور هستند.
صنایع غذایی »بهروز« را در بدترین شرایط مالی و بدون داشتن سرمایه قابل توجهی راه اندازی 
نابسامانی  از  بودند هرگز  اقتصادی شاکی  بد  اوضاع  از  توليدکنندگان  اغلب  کردم. در دوره ای که 
اقتصادی نترسيدم، بلکه به عنوان نماینده کشورم حضوری پر رنگ در این صنعت داشتم و فعاليت های 
شرکتم را همچنان ادامه دادم. بسياری از افراد را می دیدم که با کوچک ترین نامالیمات اقتصادی 
یا سياسی کوله بار خود را بسته و به آن سوی مرزها می رفتند و به زعم خود در کشورهای بيگانه 
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ثروت خود را در نهایت امنيت به کار می انداختند.
آنهایي که تحمل شرایط سخت را نداشتند و از کشور خارج شدند و به قول خودشان قدم در 
توانستند  تنها  یافتند،  به همه  چيز دست  آنجا  امکانات و حمایت های  نهادند و در سایه  گلستان 
گلخانه ای کوچک در گلستانی بزرگ بسازند. ولی آنان که ماندند و ایستادگی کردند در شوره زار، 
گلستانی بنا نهادند. پيشرفت صنایع غذایی بهروز وقتی برای من معنا پيدا می کند که در خاک 

سرزمينم باشم و محصوالتم را در دست تک تک مردم ميهنم ببينم.
امروز صنایع غذایی بهروز عالوه بر آنکه بر سر سفره های ایرانی جای دارد، شهرتش از مرزها نيز 
فراتر رفته است. همه این برتری ها حاصل دوستی من با کار و سختی است. هميشه با واژه های 
نا اميدی و شکست بيگانه بودم. »شکست« برای من معنایی ندارد، آن را »ناموفقيت« می دانم. به 

همين دليل نيز هرگز از ناموفقيت ها نهراسيدم، بلکه از تک تک آنها پلی برای پيروزی ساختم. 
*  *  *

هنگامی که شميم باد نوروزی در بين شاخه های نورسته نارون ها به مشام می رسيد و مردم شهر 
تهران در حال و هوای دید و بازدید سال نو به سر می بردند، مادرم که صاحب دو دختر و دو پسر 
بود مرا در دهمين روز فروردین سال 1324 در محله »اميریه« تهران به دنيا آورد. پدر نام بهروز را 

بر من گذاشت.
پدرم امير لشگر بود و به علت فعاليت های سياسی در آن زمان به اجبار بازنشسته شده بود اما هنوز 
ابهت یک صاحب منصب ارتشی را داشت. بعدها که بزرگ تر شدم برایم از اجدادش حسن خان و 
حسين خان می گفت که از سرداران دوران فتحعلی شاه قاجار بودند. آنها توانسته بودند با رشادت 
و کارآمدی بخشی از خاک تصرف شده ایران را از سپاه عثمانی بازپس بگيرند. گویی هنوز تفکر 
و تعصب اجدادمان در ذهن و فکر پدرم خانه کرده بود و نمی توانست در برابر سرنوشت کشورش 
بی توجه باشد. من در دامان چنين پدری و مادرم که از خانواده ای اهل سواد و فرهنگ بود، بزرگ 

می شدم.
گاهی که سرگرم بازی کودکانه بودم، پدر خيره نگاهم می کرد و بعد لبخندی از سر آسودگی خيال 
بر لبش می نشست و رو به مادر می کرد و می گفت: »می دونم که این پسر عصای دستمون می شه 
و از ما مراقبت می کنه«. از همان دوران، وقتی به حرف های آنها گوش می سپردم فکر می کردم که 

در آینده مسئوليت بزرگی خواهم داشت.
با پدر دوران خوشی را داشتم. گاهی اوقات همراهش به بازار و بيرون از خانه می رفتم. پدر با آنکه 
خلع درجه شده بود ولی در بين مردم کوچه و بازار و دوستان و آشنایان احترام داشت. برایم جالب 
بود که می دیدم بعضی ها با دیدن پدرم کاله از سر بر می دارند و با او در نهایت ادب حرف می زنند. 
البته این رفتار نتيجه احترام پدر به مردم بود. از رفتار و کردار پدر آداب معاشرت را یاد می گرفتم. 

در رویای بچگانه ام همواره او را یک قهرمان می دیدم و به او افتخار می کردم. 
اولين  دبستان شدم.  راهی  و  پوشيدم  فرم  لباس  برادرهایم  و  سایر خواهر  مثل  در هفت سالگی 
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تربيتی، پيشاهنگی و امدادگری است که آموخته ام در هنگام خطر باید به بطن آن حمله برد. در 
زمان وقوع حادثه همه از مهلکه می گریزند اما یک مامور آتش نشان، یک پيشاهنگ و یا یک امدادگر 

به دل خطر یورش می برد.
در آن موقعيت که در مضيقه شدید مالی قرار گرفته بودیم، جز همسرم همراه دیگری نداشتم 
وجود او مایه دلگرمی بود. در آن شرایط مجبور شدیم خانه ای را که در آن سکونت داشتيم بفروشيم 
و در همان خانه مستاجر شویم. البته این موضوع باعث سرشکستگی ما نبود، چون نه تنها نااميد 

نبودیم، بلکه به تالش بيشتر فکر می کردیم.
شاید در آن روزهای سخت از پول و سرمایه خبری نبود اما اميدوار بودم، چون هنوز سرمایه عظيم 
انسانی که همان ذهن خالق و روحيه باالیم بود را با خود داشتم که همواره در مقابل بحران ها 
و موانع می توانستم از آن بهره بگيرم. معتقد بودم نباید از سختی ها سایه ای سياه بر زندگی خود 
ساخت، بلکه باید از آن به عنوان یک موقعيت استثنایی بهره جست و با آن مبارزه کرد و تهدیدها را 
به فرصت بدل ساخت. برای موفقيت »باید« را نباید فراموش کرد. در بين همين فراز و نشيب هاست 
که انسان هویت و جوهره خود را پيدا می کند. همواره دوست داشتم که در مواجه با کمبودها و 

نواقص سربلند بيرون بيایيم.
به دنبال راهی برای کسب درآمد شرافتمندانه بودم. مثل هميشه همسرم کنارم بود و با حرف هایش 
به من آرامش می بخشيد. در خانه نشسته بودم که نزدیکم آمد، برقی در نگاهش بود، با لبخندي 

ظریف و زنانه گفت: بهروز فکر کنم یه راهی واسه کار کردنمون پيدا کردم.
ابرو باال دادم و تعجب کردم که این چه کاریست که به ذهن جستجوگر من خطور نکرده! گفتم: 

چه کاری؟
نظرت چيه که بزنيم تو کار مواد غذایی؟

- منظورت چيه؟ آشپزی کنيم؟
- چرا که نه؟! اجاق گاز که داریم، منم آشپزی بلدم، فقط یه سری چيزای اوليه می خواد که اونارو 

هم جور می کنيم.
بيام  ... حاال  و  داشتم  بروبيایی  بودم،  پيمانکار  واسه خودم  پيش  وقت  تا همين چند  آخه من   -

وردست تو بشينم، تو آشپزی کنی و من غذا بفروشم؟ 
- بهروز اینکه یه روز پيمانکار بودی و فالن کارو کردی یا اینکه روزی با فالنی نشست و برخاست 
عار  کار  که  نميگی  خودت  مگه  ببينيم.  رو  حاال  بهتره  کن.  رها  می کنم  خواهش  رو  می کردی 

نيست.
- چرا، ولی ... .

- ولی و اما هم نداریم. بهتره خوب فکرامونو بکنيم. هر دوتامون از وضعيت مالی خودمون خبر داریم 
و از طرفی هر کاری هم از دستمون برنمياد.

آن روز همسرم خيلی با من حرف زد. وقتی با خودم خلوت کردم به این نتيجه رسيدم که در 
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چنين شرایط سختی این می تواند بهترین ایده برای درآمد زایی باشد؛ چون برای شروع هر کاری 
احتياج به سرمایه و امکانات داشتيم.

تو  همين جا،  از  کنيم،  شروع  کارو  و  بزنيم  باال  آستينارو  باید  نيست،  چاره ای  گفتم:  همسرم  به 
آشپزخانه همين زیرزمين.

- می دونستم قبول می کنی، مطمئن باش هر کاری که از دستم بربياد انجام می دم.
بوسيدمش و گفتم: خدا رو شکر می کنم که تو رو به من داد، یقين دارم که خودش هم کمکمون 

می کنه.
دل به خدای توانا سپردیم. اولين روزهای فعاليت مان برای تهيه مواد غذایی را در آشپزخانه، با یک 
اجاق گاز و چند پاتيل و ... شروع کردیم. خواهر همسرم و دیگر اعضای خانواده نيز همراهمان شدند. 

در همان روزهای اوليه مجبور شدیم برای تهيه بعضی از وسایل و مواد خوراکی پول قرض کنيم.
با کمترین امکانات، غذاهایی مثل شله زرد و الویه و حتی ترشيجات و سس و ... آماده می کردیم، 
و  مغازه ها  برای  و  می گذاشتم  ژیانم  خودروی  داخل  را  کارتن ها  می چيدیم،  کارتن  در  را  غذاها 
فروشگاه های مواد غذایی می بردم. البته مغازه داران هم به آسانی از ما جنس نمی خریدند؛ تازه بعد 
از کلی خواهش و تمنا راضی می شدند مواد غذایی را نسيه بگيرند و در صورت فروش آنها به ما پول 
بدهند. اما همين وضع هم مرا به کار اميدوار می کرد. ما برای ادامه کار باز هم نياز مالی داشتيم. دلم 
می خواست تا حدودی منسجم تر و بهتر کار توليد مواد  غذایی را پی  بگيرم که خود همين موضوع 

مستلزم داشتن سرمایه بود. اما باز هم همسرم مثل فرشته  نجات در مقابلم ظاهر شد:
- بهروز وقتی می بينم با چه عشقی این طور اميدوارانه کار می کنی خوشحال می شم ولی می دونم 
که واسه  موندن توی این کار بازم پول الزم داریم پس ... . لحظه ای سکوت کرد و در حالی که چشم 

به زمين دوخته بود، دستش را به سمت گردنش برد و گردنبندش را درآورد و جلویم گذاشت.
- این چيه زن؟!

سرش را که باال کرد نگاهش خيس بود و زالل.

- این چيزا در مقابل با هم بودن هيچی نيست.
انگشتانش بيرون  از  قطرات اشک بر گونه هایش لغزید. وقتی که حتی حلقه طالیی ازدواجش را 

کشيد و در دستم گذاشت شرمنده شدم و گفتم: این یکی رو دیگه نه عزیزم! 
دستم را گرفت و گفت: مهم اینه که قلبامون به هم وفادار باشه و پيوند هميشگی رو حفظ کنه نه 

این حلقه.
در مقابل آن همه سخاوت و شعور نمی توانستم حتی کلمه ای به زبان بياورم، با چشمانی خيس 
از اشک شوق فقط نگاهش کردم. از داشتن رفيقی با وفا چون او به خود می باليدم. حلقه را برای 
به  دوباره  خوشبختی  و  برکت  کردم  حس  لحظه  آن  فشردم.  دستم  ميان  در  محکم  آخرین بار 

زندگی مان روی آورده است. خدا را سپاس گفتم.
با آنکه گردنبند و حلقه را فروختم اما اميد من و همسرم هزاران برابر شد. تازه کار بودیم و هنوز 
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گره می زنم تار ابریشم سرخگون را
به آوای تندر
به آوای باران

می آميزم این شبنم پر تپش را
به دریای یاران
اگر چند کوتاه

اما
گره می زنم این صدا را

درین کوچه آخر
به هيهای بالنده باالی یاران 

)شفيعی کدکنی(
فرش دستباف ایرانی در تاریخ کهنسال ملتش عمری بس دراز دارد. سابقه آن حتی به دوران 
مادها نيز می رسد و این گنجينه در طی قرن ها و اعصار همواره بِسان نگينی درخشش پر جاذبه ای 

داشته است.
فرش بافی هنری دیرینه در بين مردم شهری و روستایی و به خصوص عشایر بوده است. طبيعت 
طرح،  و  رنگ  تلفيق  با  که  است  بوده  هنرمندانی  دستان  الهام بخش  همواره  زمين  ایران  زیبای 
زیباترین نقوش را به وجود می آوردند و به دستان بافندگان توانا و خوش ذوق ایرانی می سپردند 
تا آنها نقش ها را بر پيکره فرش ها جان بخشند؛ این گونه عظمِت شاهکار هنرمندان ایرانی، همانند 
گنجينه ای گرانبها سينه به سينه منتقل و حفظ شده است. دختران و پسران ایرانی از سرانگشتان 
بزرگترهای خود بافتن را آموختند و در زمزمه ترانه هایشان این هنر را برای نسل های دیگر به یادگار 

گذاشتند.
سرزمين ایران هميشه دستخوش حوادث دلخراشی بوده که هنر و صنعت این کشور را نيز تحت 
تاثير قرار داده است. شاید یکی از بدترین این حوادث زمانی اتفاق افتاد که سم اسب های مغول 
کتابخانه های  آنها  نداشتند.  هنر  و  فرهنگ  از  درکی  که  قومی وحشی  کرد؛  لمس  را  ایران  خاک 
بسياری را به آتش کشيدند، هنرمندان و عالمان زیادی را کشتند و به پيکره هنر ایرانی آسيب 
رساندند، بالطبع هنر فرش بافی هم تا حدودی از پویایی گذشته خود فاصله گرفت ولی خوشبختانه 
هرگز از بين نرفت زیرا بيگانگان هيچگاه نتوانستند ارزش این هنر را از سينه هزاران ایرانی بيرون 

بکشند.
در قرن یازدهم هجری قمری، صفویان حکومت ایران را به دست گرفتند. برخی از شاهان صفوی 
عالقه وافری به هنر داشتند. آنها بستری را در کشور به وجود آوردند که انگيزه خلق هنرهای ایرانی 
را به اوج شکوفایی خود رساند؛ هنر فرش بافی نيز از این پيشرفت ها بی نصيب نبود. نمونه های نفيس 
باقی مانده از دوران صفوی خود گویای اوج زیبایی و خالقيت این هنر ارزنده می باشد. امروزه در 
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معروف ترین موزه های دنيا تکه فرش هایی از آن دوران وجود دارد که چشم هر بيننده ای را به خود 
جلب می کند. طراحان ایرانی در دوره های مختلف بر مضامين نقش ها و طرح ها می افزودند؛ حتی 
مضامين عرفانی نيز در بعضی از آنها گنجانده شده بود که حاکی از اندیشه و خرد ایرانی بود. همواره 
بودند افرادی که فرش بافی را فراتر از یک حرفه می دانستند و نسبت به آن تعصب خاصی داشتند 

و آن را پویاتر می نمودند.
تجارت فرش ایرانی از زمان های دور رونق خوبی داشت ولی کم کم با پيشرفته شدن دنيای مدرن، 
رقابت تجاری بيشتر شد؛ تا جایی که کشورهای زیادی با استفاده از طرح ها و نقوش پر طرفدار ایرانی 
صنعت فرش بافی را در کشورهای خودشان اشاعه دادند. به دالیل گوناگون انحصار تجارت و بافت 
فرش از اختيار توليدکنندگان ایرانی خارج شد. در این بين تاجرانی هم بودند که فقط جنبه مادی 
برایشان اهميت نداشت و فرش ایرانی را به چشم یک هویت ملی می دیدند. آنها خدمات زیادی در 

این زمينه انجام دادند تا فرش دستباف ایرانی را به اعتالی دوران گذشته بازگردانند.
امروز در صنعت فرش ایران مردی حضور دارد که یکي از بزرگ ترین توليدکننده ها و صادرکننده هاي 
فرش دستباف است؛ فردی که به مدد پشتکار و تالش خود فرش ایرانی را در اکثر بازارهای بزرگ 
جهانی تبليغ می کند و صادرات عمده ای به مهم ترین کشورهای دنيا دارد. نوآوری و خالقيت در توليد 
فرش های ایرانی به همراه کيفيت باالی آنها از ویژگی های کاری او می باشد. وي امروزه بازارهای مهم 
جهانی را تا حدودي در انحصار خود قرار داده است، چون به اصالت دست های بافندگانش ایمان 
دارد. او کسی است که می تواند روزی در هياهوی رقابت های تجاری جایگاه ویژه ای برای توليدات 

فرش ایرانی به وجود آورد و دوباره این هنر جادویی را به شکوه گذشته اش نزدیک کند.
*  *  *

سمت  به  گریه کنان  فاميل  همه  دنبالش  به  و  گرفت  جای  ده  مردان  شانه های  بر  پدر  تابوت 
گورستان راه افتادند. مادر شيون کنان دستان مرا گرفته بود و در ميان هق هق گریه اش، خدا را صدا 
می زد و از یتيمی بچه هایش شکایت می کرد. هوا سرد بود و مه آلود. تنم از سرما می لرزید. برایم 
سخت بود که ببينم پدرم را به دل خاک می سپارند. دلم می خواست مثل بقيه گریه کنم ولي غرور 
پسرانه ام مرا واداشت به گوشه ای از گورستان بروم و اشک بریزم. خيسی صورتم را با گوشه آستينم 

خشک کردم تا کسی گریه ام را نبيند.
همه اهل خانه سياه به تن داشتند. نگاه خيس مادر که به ما بچه ها می افتاد گویی در قلبش چيزی 
می شکست و اشک از دیدگانش جاری می شد. دلم می خواست خودم را در آغوشش رها و دلتنگي ام 

را با او قسمت کنم اما بغضم را فرو می بردم تا بيش از این مادر را ناراحت نکنم.
بعد از مرگ پدر برای اولين بار به سوی کارگاه قالی بافي اش رفتم. کلون در بسته بود، به زحمت 
بازش کردم. داخل کارگاه نور کمی داشت. فرش های نيمه بافته بر تن دارها خودنمایی می کردند. 
همه چيز بوی پدر را می داد. دلتنگي ام کمتر شد چون حضورش را احساس می کردم. به یاد دستان 
مردانه و قوي اش افتادم که هميشه سرم را نوازش می کرد و من به وجودش دلگرم می شدم. در 
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خيال کودکانه ام قول مردانه ای به پدرم دادم؛ از آن روز پشت دار قالی نشستم تا برای تامين معاش 
خانواده کار کنم. با دقت هر طرح و نقشه ای را بر تار و پود فرش ها می بافتم. روز به روز بر عالقه ام 
به فرش و فرش بافی اضافه می شد و همين عشق بود که نمی گذاشت سختی کار را احساس کنم. 
گویی سرنوشت من نيز با گره های فرش، رنگ ها و طرح های آن آميخته شده بود. تمام تالشم بر 

این شد که بر عزت دستان و فکر هر ایرانی که نقشی بر دارهای قالی می اندازد بيفزایم.
*  *  *

سال 1336 در روستای »اسفنجان« از توابع »اسکو« در استان آذربایجان شرقی دیده به جهان 
تا سن هفت سالگی در دامان پدر و مادر  بر من گذاشتند. دوران کودکي ام  را  نام احد  گشودم و 
گذشت. شادی های کودکانه ام مثل دیگر بچه های روستا در طبيعت زیبای اسفنجان و ميان کوچه 

پس کوچه های آن سپری می شد.
زندگی  معاش  امرار  برای  عبداهلل  پدرم  بود.  اسفنجان  مردان  و  زنان  اکثر  شغل  فرش  بافندگی 
می رفتم.  کارگاه  به  او  با  و  به دستانش می سپردم  را  دستانم  گاهی  داشت.  قالی بافی  کارگاه  یک 
نقش های شکارگاه، منظره و گل های رنگارنگ بر تن فرش هایی که بر دار قالی سوار بود مرا مجذوب 
باید شيطنت های کودکانه ام را رها می کردم، آرام و بی صدا خيره می شدم به  خود می کرد. دیگر 
دست هایی که بی وقفه گره در گره می انداختند تا طرحی را شکل دهند. بافندگان در حال بافتن 
از رنگ های زیبا  پر  به رویایی  زیِر لب زمزمه می کردند و مرا  را  ترانه های محلی  رج ها، شعرها و 
فرو می بردند. پدر انگشتان مرا با نخ های دار آشنا می کرد و به من یاد می داد که چطور نقشی را 
بر تن دار قالی بيندازم. تنها درآمد پدر از همان کارگاه کوچک قالی بافی بود که زندگی ساده و 
نسبتا خوبی را برایمان فراهم می کرد. هفت ساله بودم که پدر مرا برای نام نویسی به دبستان برد. 
اولين معلم من در مدرسه آقای صدیقی بود که در کالسش نوشتن الفبا را آموختم. هر صبح بعد از 

خوردن صبحانه با عجله کتاب هایم را بر می داشتم و راهی مدرسه می شدم.
زیر کفش هایم سر  نارنجی  و  زرد  برگ های  می شد،  بيشتر  روز  به  روز  پایيزی  برگ های  ریزش 
می خوردند. هوای سرد کوهستانی، سوز زمستان را به ده می آورد اما اشتياق آموختن وجودم را گرم 
و گرم تر می کرد. این شوق و ذوق دیری نپایيد. تلخ ترین خاطره هر کودکی می تواند مرگ پدر یا 
مادرش باشد. در همان هفت سالگی از نعمت دیدن پدر محروم شدم و تا مدتی در ناباوری مرگش 

غمگين بودم.
زندگی روستایی با رنج و مشقت همراه بود و من نيز باید در کنار مادرم زحمت می کشيدم تا پولی 
برای خورد و خوراک به دست بياورم. با آنکه پسر بچه ای هفت ساله بودم اما به خوبی حس می کردم 
که با نبود پدر همان اندک رفاه و آسایش مالی که داشتيم نيز در خانه کمتر شده است. آرزویم این 
بود که آن قدر پولدار شوم تا دیگر نبينم که مادرم با تنی خسته از کار و چشمانی خيس به خواب 
می رود. اگرچه خشونت فقر گاهی آزاردهنده بود اما مادر با مهربانی هایش نمی گذاشت ما بيش از 

این اذیت شویم.
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دنيای آدمی آن قدر بزرگ است که روزها، ماه ها و حتی سال ها در آن گم می شود؛ خنده دوران 
کودکی، نشاط و هيجان ایام جوانی و روزهای پر تجربه پيری. اگرچه کهنسالی در نظِر بسياری 
چندان خوشایند نيست و به تصور بسياری آمدنش لذتی را به همراه نخواهد داشت، اما پيری دفتری 
است که هر برگش نشانی از تجربه دارد. شاید فرا رسيدنش غفلت بزرگی به همراه داشته باشد؛ 
غفلت از توانایی هایی که دیده نشده و بی تفاوت کنار گذاشته شده اند. هستند کسانی که یکباره در 
اوان ميانسالی به استقبال پيری می روند و می گویند که دوران بازنشستگی فرا رسيده است و همه 
اتاقکی چهارگوش حبس می کنند که دیگر  این جمله، چنان چروکيده و خسته در  با  را  زندگی 
توانایی های خویش را باور ندارند و در پی این غفلت، دردها یکی یکی می آیند و آنان نيز همچنان 
ساکت و مبهوت به آمدنشان نگاه می کنند و تنها نشانه تحرک در زندگی شان حرکت نخ کاموا در 

ميله های بافتنی است که دانه دانه باال می رود تا باالخره رج ها در جایی کوتاه و کوتاه تر می شوند.
این تعریفی است برای بسياری از زنانی که بعد از سال ها زحمت و تالش، همه توانایی و تجربياتشان 
اما ماهرخ  را تجربه می کنند.  بازنشستگی  نام  به  به خاموشی می رود و دوران جدیدی  یکباره رو 
فالحی درباره زندگی اینچنين نمی اندیشيد. او می دانست که کار جوهری است که دفتر زندگی را 

زیباتر می سازد و زندگی در جریان فعاليت هاست که معنا پيدا می کند.
*  *  *

آن روز هم طبق معمول هميشه، مادر روی صندلی نشسته بود که ماهرخ وارد شد. هنوز صندلی 
تکان می خورد و موهای حنایی مادر با هر حرکتي نمایان تر می شد. آن وقت بود که خاطره ها در 
صورت مادرانه اش رنگ می گرفت و روح زنانه اش را شکننده تر می کرد. مادر عصایش را بر زمين 
کوبيد و صندلی دوباره حرکت کرد. اختالف سن او و مادرش پانزده سال بيشتر نبود. باور نمی کرد 
که پانزده سال دیگر او نيز باید روی همين صندلی بنشيند و با تکيه بر عصا، گذشته اش را مرور 
 کند. باید کاری می کرد تا در این دوران نيز چون دوران جوانی، هيجان در لحظه لحظه زندگي اش 

جاری شود.
چندبار با خود تکرار کرد: »تنها پانزده سال، فرصت کوتاهی است«.

باید با قدرتی بی مثال و اراده ای استوار دوران زیبایی برای ایام ميانسالی اش رقم می زد؛ دورانی 
که آن را فرصتی می دانست که بعد از سی سال کار، می توانست با فراغ خاطر به همه آرزوهایی که 
در سر داشت دست یابد. از کودکی پرورش دادن را دوست داشت. دیدن رشد و نمو هر روزه گياه 
باید قدم اول را از همين جا بر می داشت؛ از همين نقطه و همين  یا حيوانی شاداب ترش می کرد. 
حاال، تا بعد از گذشت سی سال وقتی صبح چشم باز می کند، تنها چيزی که انتظارش را می کشد 
زندگی باشد؛ زندگی اي که با اراده او ساخته شده، رشد پيدا کرده و طراوت دوران زیبای جوانی را 

در خود حفظ کرده است. 
*  *  *

ماهرخ فالحی هستم. پدرم قاضی و اصالتا اهل طالقان بود و در تهران سکونت داشت. در سال 
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1321 که پدر به عنوان رئيس دادسرای رودسر، مامور تقسيم اراضی پهلوی در بين زارعين شد، 
به همراه مادرم برای مدت کوتاهی در این شهر ساکن شدند. پدر فرد فعالی بود و این ماموریت مهم 
کاری که در سن جوانی به او محول شده بود، نشان از دقت و سختکوشی او در کار داشت. او عالوه 
بر کار در دادگستری، تابستان ها به زمين کشاورزی پدربزرگ می رفت و کشاورزی می کرد که بعدها 

به علت کار زیاد آنجا را به کشاورز دیگري واگذار کرد.
در مدت کوتاهی که آنها در رودسر سکونت داشتند، اولين فرزند خانواده فالحی در بهار 1322 
متولد شد و نام رودسر در شناسنامه من به عنوان محل تولد ثبت شد. حدود یک  سال پس از تولدم 
و رفع مشکالت تقسيم اراضی به تهران و به محل سکونت اوليه خود بازگشتيم. آنچه از سال های 

آغازین زندگی به خاطر دارم، عالقه زیادم به تحصيل است. 
در سن چهار سالگی مدرسه را آن قدر دوست داشتم که مادر کيف و روپوشی برایم تهيه کرده بود و 
به دليل نزدیکی خانه مان به مدرسه، هر صبح مرا همراه با بچه ها تا مدرسه می برد و نزدیک ظهر نيز 
به خانه باز می گرداند. آن زمان هم محدودیت سنی برای رفتن به مدرسه وجود داشت. پدرم وقتی 
اشتياق مرا به تحصيل می دید، تالش می کرد تا هرچه زودتر مرا به مدرسه بفرستد. در آن سال ها 
در بسياری از خانواده ها دختران حق تحصيل نداشتند و این توجه پدر نشانه نگرش بازی بود که 
نسبت به دخترش داشت. به این ترتيب من در سن پنج سالگی، در حالی که دو ماه از سال تحصيلی 
گذشته بود به مدرسه رفتم و همان سال نيز شاگرد اول شدم. با عالقه درس می خواندم به این اميد 

که روزی پزشک قابلی شوم؛ آرزویی که شاید خيلی در ميان دختران آن زمان مرسوم نبود.
ابتدایی بود که معلم با خط خوش روی تخته موضوع انشاي »علم بهتر است  در همان دوران 
به  ندارم ولی  به خاطر  را دقيق  انشایم  اول شد. متن  انشای من در مدرسه  را نوشت.  یا ثروت؟« 
یاد می آورم که نوشته بودم اگر آدم عالم باشد می تواند ثروت را به راحتی کسب کند ولی انسان 
ثروتمندی که علم نداشته باشد نمی تواند ثروت خود را به درستی نگه دارد و بهترین ثروت را ثروتی 
می دانستم که به واسطه علم کسب شود. دو سال بعد از تولد من اولين برادرم به دنيا آمد و در هشت 
سالگی ام برادر دومم نيز متولد شد. زندگی ما آرام و بی دغدغه پيش می رفت تا اینکه روزي اتفاق 
ناخوشایندي رخ داد: افتادن برادر دومم از روی تخت که باعث آسيب دیدن عصب بينایی اش شد 

به  طوری که بينایي اش را کامال از دست داد.
نابينایی برادرم در آن سن، ضربه بزرگی برای من بود. مشاهده دستان کوچکش که برای پيدا 
کردن اسباب بازی در ميان اتاق می گشت و اشتياقی که برای دیدن داشت مرا آزار مي داد. نابينایی 
او برای من و سایر افراد خانواده مشکلی غير قابل حل بود، در حالی که پدر مثل ما فکر نمی کرد. 
رفتار او با برادرم به گونه ای بود که خيلی زود متوجه شدم با اینکه نابينایی ضعف بزرگی است ولی 

می توان با تقویت سایر توانمندی ها آن را جبران کرد.
خانه بزرگی داشتيم، از مادر خواستم تا من و برادرم اتاق مشترکی داشته باشيم. عالقه زیادی 
به کتاب خواندن داشتم. هر شب پيش از خواب با صدای بلند داستان می خواندم تا او هم بشنود 
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در مقابل مشکالت می ایستند.
خانم فالحی حتی گامی فراتر گذاشته و برای ارتقاي محصوالت دامی و لبنی، به عنوان نماینده 
صنف دامداران ایران فعاليت های بسزایی انجام داده اند. دریافت مصوبه ای از مجلس مبني بر اینکه از 
این پس امور دام و شير به یک وزارتخانه مشخص واگذار گردد حاصل تالش هاي این بانوي کارآفرین 
بوده است. آنچه پيش تر تعيين شده بود، واگذاری توليد شير به وزارت جهاد کشاورزی، فروش شير 
به وزارت بازرگانی و مدیریت صنایع لبنی به وزارت صنایع بود. این سه گانگی مشکالت زیادی را 
برای توليدکنندگان ایجاد می کند که با تایيد این مصوبه می توان کمک زیادی به توليدکنندگان 

کرد.
دیگر مصوباتی که در امور دامی نقش مهمی دارد تعرفه نود درصدی به واردات شير خشک است 
پيشبرد  به  قدم  این  گرفته می شود.  به کشور  واردات شيرخشک  این مصوبه، جلوی  تایيد  با  که 
عملکرد صنعت دام کمک بسزایی خواهد کرد؛ زیرا دامداران کشور توانایی توليد شيرخشک را دارند 
و واردات این محصول جز ضربه بزرگی به توليدکنندگان و ایجاد شرایط مساعد برای واسطه ها، چيز 

دیگری به همراه نخواهد داشت.
تا در  لبنی می داند و در نظر دارد  به صنایع  بزرگ ترین کمک  را  خانم فالحی حذف واسطه ها 
آینده ای نه چندان دور با حذف واسطه ها، یک تعاونی را به کمک چند تن از دامداران ایجاد نمایند. 
ایشان همچنين درصدد تاسيس کارخانه ای برای توليد فرآورده های لبنی می باشند تا به این ترتيب 

بتوانند تا حدودی مشکالت مصرف کننده و توليدکننده را مرتفع نمایند.
شخصيت خالق و روحيه باالی خانم فالحی باعث شده تا در اولين دوره جشنواره »شيخ بهایی« 
که در اصفهان برگزار می شود به عنوان کارآفرین برتر برگزیده شوند. ایشان همين طور در جشنواره 
داور  به عنوان  می گردد  برگزار  است  سال  چهار  که   - برتر  کارآفرین  انتخاب  جشنواره  اميرکبير- 

فعاليت مي کنند.
ایشان در جریان فعاليت هایی که در جشنواره اميرکبير داشته اند، با تعدادی از خانم های کارآفرین 
آشنا شده و انجمن صنفی »زنان مدیر کارآفرین« را تاسيس نموده اند. این فعاليت ها با کسب مجوز 
و جوانان« گسترده تر شده  زنان  کارآفرینی  توسعه  و »بنياد  وزارت کشور  از  زنان«  »انجمن ملی 
این  انجمن ملی زنان فعاليت دارد.  و خانم فالحی همچنان به عنوان موسس و عضو هيات مدیره 
فعاليت ها در جهت ترویج کارآفرینی زنان در کشور بوده و با سفر هر ماهه اعضاي انجمن به مراکز 

استان ها و شهرستان ها قدم های موثری در این راه برداشته شده است. 
دامداری،  یک  ایجاد  ماهی،  پرورش  به  عالقه مند  زنان  و  دختران  از  زیادی  تعداد  فالحی  خانم 
پرورش شتر مرغ و ... را راهنمایی نموده تا بتوانند با فراهم کردن شرایطی مساعد، استعدادهای 
خود را تا حدی مطلوب شکوفا سازند. این همکاری ها، فرصتی ایجاد کرده که تفکرات روشن و زنده 
ایشان الگویی برای جوانان باشد تا یاد بگيرند که برای بهتر زندگی کردن بایستی به توانایی های 

خود تکيه کرد.
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خانم فاطمه طریقت منفرد پيش از آنکه صاحب رستوران »هانی«، یکی از بزرگ ترین رستوران های 
تهران باشد، یک زن است؛ زنی که برای خانواده تالش می کند و این انگيزه که از کودکی در وجود 
استوار و در عين حال زنانه اش جریان داشته نهایتا از او زنی می سازد که تنها و با استقامت، خود 
را محکم و با اراده سوار بر جریان زندگی می بيند و درسی ماندگار می شود تا در محضر ایشان از 

نامالیمات زندگی و پشتکارشان بيشتر بدانيم.
*  *  *

این  و  آمدم  به دنيا  کامال مذهبی  در خانواده ای  و  تهران  در خيابان ری  در شهریور 1331  من 
جزئی از افتخارات زندگی من است. خانواده طریقت خانواده کوچکی نبود. پدرم رستوران دار بود. 
را  »طریقت«  رستوران   1317 سال  در  او  بشناسند.  را  او  قدیمی  رستوران دارهای  بيشتر  شاید 
راه اندازی کرد. این شغل در خانواده ما نسل به نسل گشته بود. در خانواده مادری من، پدر بزرگم 
توليد صيفی جات می کرد و بارفروش بود. به یاد دارم مادرم می گفت که در آن زمان کشت و توليد 
خربزه های زرد کار ایشان بوده است. من در خانواده پر جمعيتی زندگی می کردم؛ سه برادر و پنج 
خواهر داشتم که البته با ازدواج مجدد پدرم خواهر دیگری هم به جمع ما اضافه شد. دوران کودکی 
و نوجوانی ام زودتر از آنچه تصورش را بکنم تمام شد. همان طور که گفتم من در خانواده ای مذهبی 
و متاسفانه متعصب بزرگ شدم؛ خانواده ای که حضور زنان در جامعه را شرمندگی بزرگی می دانست 
و من نيز قرباني همين سنت خانوادگي بودم. روحيه ای متفاوت با دیگر خواهرانم داشتم که این 
تفاوت بيش از هر چيز، در نگاه من به تحصيل بود. شاید زیباترین روزهای زندگی من نشستن پشت 

همان ميزهای َخش برداشته و چوبی مدرسه باشد.
کالس پنجم ابتدایی بودم که پدرم براي اولين  بار به دليل بيماری ميگرنی که داشتم و به بهانه 
مرخصی چند روزه پزشک مانع رفتن من به مدرسه شد. صدای پدرم را که تسبيح یاقوتی اش را در 

دستانش می گرداند و بلند بلند با دکتر حرف می زد کامال به یاد دارم:
- دخترتون باید چند روزی استراحت کنه.

- چرا چند روز؟ دختر مدرسه رفتنش چيه؟!
دلم سنگين شد، می دانستم همان می شود که پدرم می گوید. همان هم شد و من دیگر به مدرسه 
نرفتم و ترک تحصيل کردم. بعد از آن، حضور من در خانه با خواستگارهای متعددی که پياپی 
به دليل قد بلند و هيکل درشتم می آمدند همراه بود. به یاد دارم آخرین خواستگارم به دليل اینکه 
من فقط تا چهارم ابتدایی درس خوانده بودم و در خانواده شان دختران تا دیپلم به تحصيالت ادامه 
می دادند، مرا نپسندید. خانواده خوبی بودند و پدرم از این اتفاق چندان خرسند نبود. همين بهانه 
خوبی شد که باب به مدرسه رفتنم دوباره باز شود. گویی همه دنيا به زیر پایم می گشت و دوباره راه 
جدیدی برای همه آرزوهایم باز می شد؛ آرزوی برتر شدن. من عالقه زیادی به ثروت داشتم ولی به 
هيچ عنوان دوست نداشتم از پدر و مادرم پول دریافت کنم. به همين دليل از دوران کودکی به فکر 
این بودم که چطور می توانم پولدار شوم. از نگاه کودکانه من ثروت وسيله برتری بود. حس برتری 
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را در نگاه پدرم، وقتی پول ها را در ميان انگشتانش می شمرد و به مادر می  داد احساس می کردم. 
برای همين خيلی دوست داشتم کار کنم و درآمدی داشته باشم. در همان دوران سعی می کردم 
به همراه اعضای خانواده و فاميل مثل پسردایی و دخترخاله ها تخم طالبی و خربزه را جمع آوری و 
خشک کنم و سپس آنها را در بازارچه »نایب السلطنه« که در نزدیکی خانه مان بود، بفروشم یا به هر 
زحمتی بود بليط بخت آزمایی تهيه می کردم و هر هفته با آرزوی برنده شدن گوشم را به بلندگوی 

رادیو می چسباندم.
ناگفته نماند که خانواده من خریدن بليط بخت آزمایی را حرام می دانست و اگر پدرم می فهميد، 
معلوم نبود چه اتفاقی می افتاد. با وجود این هر هفته و بی اجازه این کار را تکرار می کردم که البته 

هيچ وقت هم برنده نشدم.
رفتن من به مدرسه همان سال دوباره آغاز شد. هوشم نسبت به بچه های دیگر بهتر بود و نمراتم 
به مراتب باالتر. هر شب جلوتر از دیگر بچه ها و با کمک برادر بزرگترم که دانشجو بود، درس هایم 
را آماده می کردم تا جایی که گاه در غياب معلمان، سر کالس تمرین ها را حل می کردم و این شوق 

درس خواندن را در من بيشتر می کرد.
در همان سال پنجم بود که انشاي من در منطقه اول شد و در آموزش و پرورش سر و صدای 
را سر صف می خواندیم.  انشا  آن  دیگر  بچه های  یا  و  روز خودم  تا جایی که هر  پا کرد  به  زیادی 
موضوع انشا این بود: »چه کار کنيم که محبوب دیگران باشيم؟«. دقيقا یادم نيست چه نوشتم ولی 
چند مساله ای که در انشایم به آنها اشاره کرده بودم در مورد صبح زود بلند شدن، کار و تالش، 
سخاوتمندي، شجاعت، پاکی و درستی بود؛ چيزهایي که بعد از گذشت پنجاه سال همچنان به 

آنها اعتقاد دارم.
به من گفته بودند که می خواهند عکس مرا در روزنامه چاپ کنند. نمی دانستم با این کار چه اتفاقی 
خواهد افتاد. به دفتر مدرسه رفتم و التماس کردم که این کار را نکنند چون اگر پدرم می فهميد 
عکس دخترش در روزنامه چاپ شده مطمئنا دیگر اجازه نمی داد که به مدرسه بروم. ولع و عشق 
من در پس همان دیوارهای بلند مدرسه رشد پيدا می کرد. مدرسه تنها جایی  بود که این اميد را 
در دلم زنده نگه مي داشت که همچون دیگر خواهرانم نباشم و زود ازدواج نکنم. هميشه با حسرت 
به برادرم و به کتاب های قطورش نگاه می کردم دانشگاه می رفت. می خواستم مثل او باشم بنابراین 

تمام تالشم را می کردم، خصوصا که دو سال از بچه های دیگر عقب تر بودم.
به یاد دارم امتحانات نهایی آخر سال بود. چند روزی بود که من برای امتحان دیکته آماده شده 
بودم. جلسه امتحانات جایي دورتر از مدرسه برگزار مي شد و مدیر مدرسه ما را با اتوبوس به آنجا 
می برد. همه را جلوی در مدرسه سوار کرد. من جلوتر نشسته بودم چون هميشه از عقب نشستن 
بدم می آمد. مدیر برای تبليغ مدرسه چند دوری ما را با ماشين در اطراف آن محل گرداند. وقتی 
به محل برگزاری امتحانات نهایی رسيدیم نيم ساعتی از شروع امتحان گذشته بود. مسئول جلسه 
اجازه نداد تا ما وارد سالن شویم. همه داخل حياط منتظر مانده بودیم. از پشت شيشه مدیر را 
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بود  معلوم  نگرانش  و  نااميد  چهره  از  می کرد.  صحبت  جلسه  مسئول  با  التماس  با  که  می دیدم 
برای همه صفر رد می شود دیگر  اعالم کرد که  امتحانات  که نمی شود کاری کرد. وقتی مسئول 
نتوانستم آرام باشم. از ميان جمع بچه ها که گوشه حياط ِکز کرده بودند بيرون آمدم. آن زمان هيچ 
دانش آموزی حق اعتراض نداشت. جلو رفتم و گفتم: » این نمره ما نيست که باید کم شود. ما همان 
ساعت که گفته شده بود، در مدرسه حاضر بودیم«. مسئول آزمون قبول نکرد و این بحث به آموزش 

و پرورش کشيده شد و قرار شد امتحان را دوباره بگيرند ولی از همه ما پنج نمره کم شود.
آن روزهای خوب خيلی زودتر از آنچه فکر می کردم تمام شد. ما دختران خانواده بيشتر از کالس 
ششم حق تحصيل نداشتيم. تابستان بود و حسرت رفتن به مدرسه دوباره به جانم افتاده بود. یادم 
می آید روز آخر، زمانی که برای گرفتن تصدیق ششم ابتدایي به دفتر مدرسه مراجعه کردم، ناظم 
مدرسه، خانم گلستانی که زن مسنی بود جلو آمد، نگاهی به من کرد و گفت: »کاش باالتر از بيست 
هم نمره ای بود، حاال که نمی تونم نمره باالتر از بيست بهت بدم دلم می خواد الاقل درشت تر از بقيه 

بيست ها باشه«.
از درس خواندن هميشه سعی می کردم در کارهاي مدرسه کمک کنم؛  در کالس ششم، جدا 
چيزی که در ذاتم بود. دوست داشتم مدیریت خيلی از کارهای مدرسه با من باشد. فراش مدرسه 
مرد خيلی خوبی بود هميشه سعی می کردم چيزهای الزم در مورد نظافت مدرسه را به او تذکر 
بدهم؛ مثال شستن هر چند وقت یک بار سطل زباله ها و تميز کردن سرویس هاي بهداشتی. گاهی 
خودم هم به او کمک می کردم، خصوصا در مرتب کردن ميزها و نيمکت ها که بعد از رفتن بچه ها 
به هم می ریخت. مدتي که گذشت صبح ها زودتر می آمدم تا دفتر را مرتب کنم. پوشه ها را گوشه ای 
می چيدم و روی ميزها را تميز می کردم، گلدان ميز مدیر را گوشه سمت راست می گذاشتم. خودم 
دوست نداشتم فراش مدرسه به مدیر بگوید که این کار، کار من بوده است ولی کم کم همه فهميدند 

که تميزی دفتر مدرسه کار طریقت است.
زن  او  بودم.  مادرم  دست  کنار  خانه،  در  که  بود  سالی  دو  مدرک کالس ششم،  گرفتن  از  بعد 
هنرمندی بود. با یک دیگ مسی روی چراغ سه فتيله ای که بعدها مثل آن را در جهازم گذاشت 
و هنوز هم آن را به یادگار دارم، غذایی درست می کرد که بویش در تمام محله می پيچيد. دیگ 
مسی بزرگ تری هم داشت. آخر ما خانه پر رفت و آمدی داشتيم. جدا از محرم ها که مادرم بيش 
از دویست مهمان را به تنهایی پذیرایی می کرد، هر چهارشنبه پدرم به قم می رفت و با تعدادی از 
بزرگان به خانه می آمد برای همين بود که خانه   ما مثل مسجد هرگز خالی نبود. هيچ وقت مادرم 
اجازه نمی داد چيزی به دیوار اتاق ها بزنيم. به خاطر می آورم که تا هشت، نه سالگی ام تنها یک کمد 
در خانه   ما وجود داشت که آن هم متعلق به خواهر بزرگترم بود. شب قبل از عروسی اش از مادرم 
قول گرفتم که بعد از رفتن خواهرم این کمد مال من شود. آن شب کلی نقشه کشيدم. صبح زود هم 
رفتم از جواد آقا کاغذ کادو خریدم، دور تا دورش را کاغذ کشيدم و تمام وسایلم را مرتب داخلش 
چيدم. هميشه هم مرتب و منظم بود. هنوز هم همين قدر در مورد کمدم حساسم. به نظرم اگر 
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آرام ميان حوضچه ها قدم بر می داشت. بوی گس آب و الشه های ماهی ها در مشامش می پيچيد. 
خستگی نه سال کار به تنش مانده بود. همه زندگی اش در محتویات کيف سامسونت مشکی اش 
خالصه مي شد که تمامش بيست و یک ميليون تومان بود و چيزهایی که عليرضا رضایی عارف 

بودنش را ثابت می کرد، مثل شناسنامه، گواهينامه و ... .
خوش بينی بيش از حدش و اعتماد به کشاورزان و دادن محصوالت به آنها در ازای چک، زندگی اش 
را دگرگون کرده بود. متاسفانه بيشتر افرادي که چک دادند نتوانستند در موعد مقرر چکشان را 
پاس کنند. در حالی که خود طلبکار بود همزمان بدهکار هم شده بود. در این مدت بيشتر وقتش 
صرف پيگيری چک ها و از طرفی مهلت گرفتن از کسانی شده بود که با چک از آنها ماهی یا غذای 

ماهی خریداری کرده بود.
زانوهایش خم شد و گوشه حوضچه نشست. این اولين حوضچه ای بود که ساخته بود. بزرگ بود. 
فلس ماهی ها به ِگل نشسته بودند و از ميان گل، چون صدف برق می زدند، حرف می زدند، همراه با 
صدای طبل و دهل که از دورترها شنيده می شد. ُمحّرم بود و گویی همه دنيا با غم او همراه شده 
بود. زنجيرها باال می رفت و بر سينه و پشت ها می کوبيد. سنگين شده بود. به سختی از جا بلند شد. 
کتش خاکی شده بود و گوشه شلوارش کمی خيس. باید به اندیمشک می رفت. هنوز کارها مانده 
بود. می دانست اگر بایستد زندگی خواهد رفت و این تنها عقب ماندنش را بيشتر و بيشتر می کند. 

دستانش را بر دسته کيف فشار داد و حرکت کرد.
عصر تاسوعا بود. در پياده رویی در اندیمشک به همراه زن عمویش منتظر اتوبوسی بود که قرار بود 
آنها را به زادگاهشان برگرداند. صدای طبل و سنج نزدیک تر می شد. اتوبوس رسيد و هجوم مسافرین 
به در اتوبوس او را به خود آورد. ناگاه آشنایی را سوار بر اتوبوس دید و آرام گرفت. اشاره ای کرد و 
خودش را به آشنا نشان داد و رفت که وسایل را بردارد و سوار شود. اما به دليل ازدحام مسافرین 
راننده به ناچار صد متری جلوتر ترمز زد. همه به دنبال اتوبوس می دویدند. پسر عمویش که برای 

بدرقه آمده بود ماشين را روشن کرد و گفت: »با ماشين بریم وسایل زیاده«.
کيف سامسونت مشکی را پشت خودرو و زیر ساک های دیگر گذاشت و غافل از دزدانی که او را 
زیر نظر گرفته بودند سوار شد. پنجاه متر جلوتر چهار راه بود. پسر عمویش ترمزی زد و همين برای 
دزدان کافی بود تا نقشه خود را عملی کنند. عابران اشاره های مبهمی می کردند: »آقا کيفتو بردن. 

آقا .. آقا .. کيفتو از پشت ماشين بردن ...« .
باورش نمی شد. پایين پرید و چهار دزد را در حال دویدن و دور شدن دید. قد کوتاهش را روی 
انگشتانش بلندتر کرد. داد می زد ولي گویی صدا از گلویش بيرون نمی آمد، فکر می کرد که می گوید 
دزد دزد دزد ... . صدایش در صدای بلند طبل ها گم می شد و هيچ صدایی جز صداي طبل به گوش 

نمي رسيد. 
ناپدید شدند. آرام زیر  اولين کوچه، در ال به الي عزاداران و ازدحام جمعيت سينه زنان  دزد ها، در 
درختی ایستاد. دسته سياه پوش سينه زنان جلو می آمد. جمعيت از کنارش می گذشتند؛ پيرمردان، 
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جوانان و کودکانی که پابرهنه می رفتند و سينه می زدند. هنوز نمی دانست چه باید بکند. بازگشتش 
به خانه دیگر سخت شده بود. نگاه نگران همسرش انتظارش را مي کشيد، باید کاری می کرد.

حاال دیگر همه چيزش رفته بود و دستان خالی اش در امتداد بدنش آویزان شده بود. تازه فهميد 
که تا قبل از این هنوز کمرش نشکسته بود و دستانش پر بودند. نگاهی به دستانش کرد و آنها را 
بر صورت آتش گرفته اش کشيد. یعنی چه می خواست بشود؟! ثمره سی سال زندگی اش رفته بود و 

حال آنچه که داشت را هم از دست داده بود و هيچ کاری نمی توانست انجام دهد.
فردا نه، شاید پس فردا، شاید چند روز بعد وقتی که به خود آمد، فهميد که همه مدارکش با آن 
کيف رفته و دیگر چيزی ندارد که نشان بدهد او عليرضا رضایی عارف، متولد شهریور 1351 در 
روستای »همه کسی« بخش بهار از همدان است. او مانده بود و راه طوالنی نه ساعته از همدان به 
اندیمشک برای تنظيم شکایت در دادگاه و گرفتن مدارک. دیگر بيشتر وقتش در صف های طوالنی 
می گذشت. بعد از رفت و آمد و رجوع به مکان های مختلف متوجه شد که افراد زیادی هستند که 
مثل او مدارکشان را گم کرده اند. حتی گاه خدا را شکر می کرد که مثل آن مرد شمالی نيست که 
از صبح در صف های دراز، پی مدرکش از این اتاق به آن اتاق می دود تا شاید یک شب کمتر پول 

مسافرخانه بدهد. 
اولين بار که حرف دلش را بر زبان آورد روز سومی بود که به ثبت احوال رفته بود. به همان مرد 

شمالی گفت: 
ای کاش کسی بود که جای ما وارد این اتاق ها می شد و تو این صف ها واميستاد. 

مرد چشمان روشنش را بر هم زد و با لهجه محلی گفت :
انداختش رو گردن یکی دیگه،  از گردن خودت آویزونش کنی. نمی شه  باید  دستت که شکست 

مي شه؟!
سرش را پایين انداخت و زیر لب گفت :

یعنی نمي شه؟!
یعنی واقعا نمی شد؟ از جيب بغل کتش دفترچه یادداشت را بيرون آورد. سفيِد سفيد بود. در آن 
دزدی، دفترچه یادداشتی را هم که از ایده هایش داشت، رفته بود ولی مهم نبود چون آنها از فکر او 
بودند و قابل دزدیدن نبودند. صفحه های سفيد زیادی در این دفترچه بود. در صفحه اول دفترچه 
عين کالمش را در باالی صفحه سفيد، درشت نوشت و زیر آن را پر رنگ تر خط کشيد. می خواست 
بيشتر بداند و به طور جدی تر به آن فکر کند. حتی در همين صف ها از دیگران می پرسيد: اگه کسی 

باشه تا اصل مدارکتون رو پيدا کنه چقدر حاضرید بِهش بدهيد؟
برخی به او با تعجب نگاه می کردند و سر می گرداندند. برخی هم بی توجه می گفتند پنج تا ده هزار 
تومن و حتی یکی می گفت: به خدا که تا صد هزار تومنم می دم بعد رو کرد و به کنایه پرسيد: چيه، 

مگه تو مدرک ما رو ورداشتی که این طور حرف می زنی؟!
گوش می داد و فکر می کرد که چرا جایی نيست که افرادی مثل او به آن مراجعه کنند تا سریع تر 
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مدارکشان را پيدا کنند. طبق عادت، اول شروع به تحقيق کرد؛ از گمشده ها، از حرم، اداره هاي 
پست و حتی ترمينال ها و ... . هرچه بيشتر می فهميد، راهش مشخص تر می شد اعداد و ارقامی که 
در هنگام جستجو در کامپيوتر می دید بسيار عجيب بود. طبق آمارسال 1383، در کل کشور روزی 

شش مورد مدرِک گم شده توسط پست به صاحبان آنها بازگردانده می شد.
وقتی کار دقت بيشتری پيدا کرد درباره این ایده با پدر و برادرانش هم صحبت کرد؛ کاري که از 
بچگی به آن عادت کرده بود. همه با تعجب به او نگاه می کردند. گفت که می خواهد شرکتی خدماتی 
بزند و در ازای پيدا کردن مدارک هر کس، برای هر مدرک تنها هزار تومان بگيرد. می گفتند این 
کار اگر هم شدنی باشد ارزش شروع کردن ندارد. حتی برخی از دوستان حرفش را شوخی بی مزه ای 

تلقی می کردند. 
ولی به نظر او این ایده کمی بيشتر از یک فکر گذرا بود که با خنده ای تمام شود. وقتی طرح کمی 
منسجم تر شد آن را با چند سازمان در ميان گذاشت. برخی از سازمان ها می گفتند تو با این کار باید 

تعدادی دزد هم استخدام کنی که مدارک مردم را بدزدد و بعد، مدارک را به آنها برگردانی .
نااميد نمی شد چون به کارش ایمان داشت و توانایی ارائه این کار را در خود می دید. این حرف ها 
را می شنيد ولی تنها به فکر راه حلی بود تا این سنگ ها را از پی هم بردارد. اول به توانایی هایش 
نگاه کرد، به استعدادش، به پولش، به وقتش و کمترین امکاناتی که برایش باقی مانده بود. گاهی اگر 
انسان بنشيند و چيزهایی که دارد را روي کاغذ بياورد، از چندین صفحه هم می گذرد؛ حتی برای او 
که در کار ورشکسته شده بود و دزِد وامانده پول هایش را با خود برده بود. هنوز خيلی چيزها داشت 
تا بهترین استفاده را از آنها بکند ولی باید درست فکر می کرد تا چيزی از قلم نيفتد. باید مثل آدمی 

که در شهری غریب بی پول می ماند و از سکه های پس مانده ته کيف هم نمی گذرد عمل می کرد. 
با  ارتباط  برای  را  یادداشت هایش  همه  و  می کرد  تنظيم  دقيق تری  باید طرح  کاری  هر  از  قبل 
سازمان هایی که از همه مهم تر پست بود، مرتب می کرد. تمام این اعداد و ارقام را منسجم و مرتب 
در طرحی شانزده صفحه ای تنظيم کرد. روز جلسه فرا رسيده بود؛ روزی که باید از فکرش و چيزی 
که به آن ایمان داشت دفاع مي کرد. حرف هاي زیادي براي گفتن داشت. پشت در نشسته بود و 
مدیرانی که بی توجه از کنار او می گذشتند و به اتاق جلسه می رفتند را می شمرد؛ زیاد بودند. در قدم 

اول، همين که این طرح برای همه آنها مهم بود خوب بود. این چيزی بود که او را آرام تر می کرد.
باالخره او هم وارد اتاق شد. با خودش قرار گذاشته بود که قوی باشد و محکم از حرف هایش دفاع 
کند. طرحش را به آرامی روی ميز گذاشت و روی اولين صندلی که به دستش آمد نشست. به جز 
ورق هایی که جلوی رویش بود به چيز دیگری نگاه نمی کرد. به خواست کسی که صدای خش داری 
داشت و در باالی ميز نشسته بود از جا بلند شد. حرف های زیادی داشت ولی قبل از آن خود را 

معرفی کرد :
»من عليرضا رضایی عارف از روستای هم کسی بخش بهار از همدان هستم. روستا زاده ای که با یک 

ایده نو و البته بسيار ساده و کارآمد به این اتاق پا گذاشته، به این صورت که ...« .
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