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دهه ی شصت که دانش آموز دبیرستان و بعد دانشجوی رشته ی 
شیمی دانشگاه تهران بودم، مشتری پروپاقرص تنها نشریه ی فارسی 
زبان شیمی کشور یعنی مجله ی کیمیا بودم. بی صبرانه منتظر 
چاپ کیمیا می شدم و مطالبش را بارها و بارها و با تمام وجودم 
می خواندم. در آن زمان برای من دو ناِم آشنا روح و کالبد تمامی 
مطالب کیمیا بودند: محسن قانع بصیری، فریبرز عیوض مالیری. 
در آن دوران سخِت نشر، همواره عشق و انگیزه ی این دو بزرگوار 
را که عطش عالقه و امید امثال مرا سیراب می کردند، می ستودم. 
در کمال ناباوری در فاصله ی چند ماه، کیمیاگران علم و معرفت از 

دنیای فانی پرکشیدند و از میان ما رفتند.
هیچ گاه فکر نمی کردم دست سرنوشت مرا به سمتی پیش برد 
که هم نشین و هم صحبت این عزیزان باشم. به یاد دارم در سال 
1379 که تازه وارد صنعت تایر شده بودم، در چهارمین همایش 
ملی الستیک که در شهر یزد برگزار شد، برای اولین بار با مهندس 
مالیری رو به رو شدم و مشتاقانه خاطره ی کیمیا را با ایشان درمیان 
گذاشتم. ایشان ضمن گالیه از بدعهدی های زمانه و مشکالت انتشار 
نشریه ی کیمیا، نشریه ی صنعت الستیک ایران را معرفی کردند و 

گفتند این نشریه هم در ادامه ی همان رسالت کیمیاست. 
سال ها هم نشینی و مصاحبت با ایشان، افتخاری بود که بعدها 
نصیب من شدم. تواضع، مهربانی، سرسختی و جدیت در کار و 
ده ها صفت برجسته ی دیگر ویژگی هایی بودند که در مدت فقدان 
ایشان بارها و بارها با یکدیگر مرور کردیم و حسرت خوردیم. 
به تعبیر رومن روالن، نویسنده ی الجزایری- فرانسوی، از انسان های 

فناناپذیر در کتاب جان شیفته،
“مهندس.مالیری.وسیع.بودند.و.تنها،.سر.به.زیر.و.سخت”

چه خون دل ها خورده شد تا نام آورانی چون مهندس مالیری رشد 

کردند و به قله ی علم و معرفت رسیدند و چه حیف زود پر کشیدند. 
همیشه با خود فکر می کردم که نسلی که در بحبوحه ی انقالب 
و با خروج متخصصان خارجی از کشور، فعالیت شان را شروع 
کردند، امروز به گردن همه ی ما حق دارند، بسیار سختی کشیدند، 
بسیار صبوری کردند. با کمترین امکانات، مخلصانه و بی ادعا، 
چرخ های صنعتی این مملکت را در سخت ترین شرایط مانند جنگ و 
تحریم و... چرخاندند. نسِل تکرارناپذیر، بهترین توصیف است برای 
مالیری ها، خواجوی ها، نوایی ها )که روحشان شاد و جایشان خالی( 
و بسیاری دیگر از عزیزانی که هم اکنون در کنارمان هستند و عطر 
وجودشان را احساس می کنیم، اما شاید قدرشان را نمی دانیم. خدا 

نگه دار آن ها که از این نسل مانده اند، باشد. 
مهندس مالیری، مرد صبور و خندان و دوست داشتنی به همه ی ما 
تعلق داشت- به خاک مان، به مام میهنمان؛ ایشان به واقع یک سرمایه ی 
ملی بود و هست. بیاییم ضمن ارج نهادن به تالش ها و خدمات عزیز 
ازدست رفته مان، قدر بقیه ی سرمایه های ملی مان را بدانیم: همان هایی که 
سال ها ی دوده خورد ن ها و تالش شان به نزدیک به چهل سال می رسد 

و هنوز انرژی مثبت می دهند و امیدواری به آینده.
 به پاِس داشتِن یک عمر فعالیت علمی، فنی و انتشاراتی مهندس 
مالیری عزیز، ویژه نامه ی نشریه  ی صنعت الستیک ایران را به نام 
ایشان که خود بانی انتشار این نشریه بودند و همواره هم چون فرزندی 
آن را تیمار می کردند، منتشر خواهیم کرد. هم چنین درصدد چاپ 
مجموعه ی نام آوران صنعت الستیک کشور هستیم تا نسل های سوم به 
بعدِ صنعت الستیک کشور بدانند که این صنعت با همه  ی افت وخیزش، 
مدیون نسِل تکرار ناشدنی ای ست که برخی از آنان دیده در خاک 
فروبرده اند و دیگران نیز همچون نگینی تأللوبخش، در کنارمان هستند 

و می باید سخت در آغوششان بگیریم و پاسشان بداریم.
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