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آرامــش قلبى، حّظ معنوى، التذاذ روحانى و احســاس 
نزديكى به خدا در مسجد جواداالئمه عليه السالم، از جمله 
تجربه هاى مشترك و دلپذير همة بچه هاى اين مسجد است. 
تقوا و اخالص پيشنماز متقى و روحانى عاليقدر مسجد 
جواداالئمه عليه السالم حضرت حجت االسالم والمسلمين 
حاج شــيخ غالمرضا مطلبى رضوان اهللا عليــه و همراهى، 
همدلى و پيوندهاى ايمانى نمازگزاران اين مســجد با او، 
فضايى سرشار از محبت و معنويت را رقم زده بود. اعتقاد و 
اعتماد بى نظير آن مرد الهى به «بچه هاى مسجد» و واگذارى 
مسئوليت هاى مختلف مسجد و كتابخانه به آن ها، از جمله 

ويژگى هاى ممتاز او بود. 

باز هم فــردي بچــه ها را بـه 
مسـجـد مـي آورد
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در چنين فضايى كه سرشار از ياد خدا و محبت به خلق 
خدا بود، حضور نازنين «اميرحسين فردى»، و بركاتى كه از 
وجود پرمهر او جارى شــد، فضاى فرهنگى اين مسجد و 

محله را به مسجدى مثال زدنى تبديل كرد.
نقش بى بديــل و رهبرى بى نظيــر او در كنار همراهان 
صادق و صميمى و برادران مؤمن و مخلصش در كتابخانه 
مسجد، فضايى آرمانى و روحانى به وجود آورد. سازماندهى 
كــودكان، نوجوانان و جوانان اين محل و منطقه با توجه به 
نيازهاى روحى و روانى و شرايط سنّى آن ها در گروه هاى 
متنوع خصوصاً تشكل  هاى ورزشى، هنرى و ادبى و به ويژه 
«جلسات قصه نويســى» مصاديق بارزى از اين تالش هاى 
بى وقفه بود. اين وجه از زندگى پر بركت «اميرحسين فردى» 
همان ويژگى درخشانى است كه در پيام تسليت مقام معظم 
رهبرى در پى درگذشت او به آن اشاره و تأكيد شده است.
در نگاه «اميرحســين فردى» حضور مســتمر و پيوند 
ناگسستنى با مســجد و جدايى ناپذيرى همه فعاليت هاى 

فرهنگى در آنجا از اصول اليتغيّر زندگى اش بود.
«ثبات قدم» او در اداره و ادامة بيش از سه دهه از فعاليت هاى 
قصه نويسى مسجد و تغيير و تبديل هوشمندانه اين تشّكل 
به شوراى نويسندگان مسجد جواداالئمه عليه السالم و آغاز 

«انتخاب كتاب سال شهيد غنى پور» شاهد اين مدعاست.
در همين جا الزم مى دانم دغدغه چندســالة اميرحسين 
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فردى در برگزارى جشــنوارة «كتاب سال شهيد غنى پور» 
را بازگو كنم.

طى دوازده دوره از برگزارى اين جشنواره مسجدى كه بنا 
به اعتقاد و پايمردى او بنا نهاده شده و ادامه يافته است، اين 
جريان هيچ گاه و به هيچ وجه به نهادهاى دولتى و غيردولتى 
وابستگى نداشته و نخواهد داشت. پس از برگزارى شش 
دوره از جشنواره در مسجد با توجه به نمود اجتماعى آن 
و نظر به نكته ســنجى ها و حساسيت هاى درستى كه مادر 
عزيز و بزرگوار شهيد غنى پور دريافته بود، چنين تشخيص 
داده شد كه ما ناگزير به ترك مسجد شديم. وقتى برگزارى 
اين مراسم از مسجد خارج شد، على رغم همه مهربانى ها، 
همراهى ها و مساعدت هاى عزيزانى كه در چند دوره اخير 
صميمانه و صادقانه از اين جريان حمايت كردند، همواره 
احساس تلخ دورى از فضاى معنوى مسجد جواداالئمه(ع) 
و در واقع خانة اصلى آن ها، اميرحسين فردى و همراهانش 
را رنــج مى داد. در اولين روزهــاى تلخ و جانكاه رحلت 
اميرحسين فردى، براى تسّالى دلمان به منزل شهيد غنى پور 
رفتيم و در حضور فرزند حضرت زهرا سالم عليها- مادر 
مهربان حبيب عزيز- درددل هاى خود را از سال هاى دورى 
از مسجد بيان كرديم. مادر بزرگوار حبيب حرف هايمان را 
شنيد و با سعة صدر و صبورى هميشگى، توصيه هايى براى 

برگزارى ساده و مسجدى اين مراسم بيان كرد و فرمود: 
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«جريان انتخاب كتاب ســال هميشه به دوستان حبيب 
مربوط بوده و خانوادة حبيب در آن نقشى نداشته است. من 
فكر مى كنم كه به احترام آقاى فردى كه اســتاد حبيب بود 
و حبيب هميشه دوشنبه ها ديرتر از شب هاى ديگر به  خانه 
مى آمد و در جلسات قصه نويسى مسجد شركت مى كرد، 
حق اين است كه اين جشنواره كه به همت آقاى فردى در 
اين مسجد شروع شده بود، به جاى اصلى خود برگردد. حاال 
اين جشنواره متعلق به دو نفر است. آقاى فردى حق استادى 
بر گردن حبيب داشته است. اگر الزم مى دانيد برگزارى اين 

جشنواره را به مسجد برگردانيد.» 
بدون ترديد اين اظهار لطف مادر عزيز حبيب و بازگشت 
هميشگى اين مراسم به مســجد جواداالئمه عليه السالم، 
روح پاك معلم و شاگرد را خوشنود و راضى خواهد كرد. 
شاگردان اميرحسين فردى و دلدادگان شهيد غنى پور، با اين 
اميد به مسجد برمى گردند كه بر عهدى كه بر مزار مقدس 
و مطهر او بستند وفادار بمانند و تا روزى كه خدا به آن ها 

توفيق بدهد، زير سقف مسجد به اين مهم بپردازند. 
ان شاءاهللا 

و اما داستان انتشار اين يادنامه: 
بايــد بگويم كه اگر افتخار ما اين اســت كه هر يك از 
ما يكى از بچه هاى مسجد جواداالئمه عليه السالم هستيم، 
«اميرحســين فردى» افتخار مسجد جواداالئمه بود. بعد از 
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پرواز ملكوتى او به سوى ياران و شاگردان شهيدش، همة 
ارادتمندانش بهت زده و بيقرار بودند، همة بچه هاى مسجد 
و خصوصاً شــاگردان حلقة ادبى او، براى آرامش دل خود 
هم شــده بايد كارى مى كردند. اين درست است كه براى 
«پدر مهربان بچه هاى مســجد» بايد كارهاى بزرگى كه در 

شأن اوست انجام داد. 
دوســتان مى گفتند كه بايد «شــناخت نامه» مفصلى كه 
ابعاد مختلف وجودى او را در برمى گيرد منتشر كرد. بايد 
رمان پرفراز و نشيب زندگى او را نوشت. بايد درباره او و 
فعاليت هاى فراوان و مؤثرش فيلم ساخت. بايد در خصوص 

زندگى پربار او تحقيق گسترده اى كرد. بايد... 
امــا ما بايد براى چهلم او نيــز كارى مى كرديم. پس از 
مراسم هفتم او، جمع شديم و قرار گذاشتيم در حد وقت و 

بضاعت موجود كارى كنيم.  
«عليرضــا متولى» در خلوت عاشــقانه خود زندگى نامه 
داستانى اميرحسين فردى را نوشت. «مهرداد غفارزاده» كه 
با چشم هاى اشك بار، صحنه هايى از مراسم تشييع و تدفين 
را به تصوير كشيده بود، گوشه اى از تصاوير را تدوين كرد. 
«ابراهيم زاهدى مطلق»، تمام قد و تمام وقت، با بسيارى از 
آن هايى كه حرف هاى ناب از زندگى او داشتند، گفت وگو 
كرد و مجموعه اى خواندنى فراهم آورد. دوستان ديگر نيز هر 
يك، آنچه را كه در اين زمان اندك، مجال آن بود انجام دادند. 
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حقيقت آن اســت كه در فراهــم آوردن اين مجموعه، 
فرصت برنامه ريزى و پيگيرى آن چنانى نبود. خيلى ها اصًال 
از انتشــار چنين يادنامه اى مطلع نشدند. بعضى ها تصميم 
گرفتند مطالب خود را در زمان بهتر و مناسب ترى ارائه كنند. 
با اين توضيح كه ما براى كارهاى بزرگ و بزرگ تر احتياج 
به زمان بيشتر و همفكرى و همكارى بهترى نياز داريم، اين 
مجموعه  را به شما هديه مى كنيم. بخش اعظم اين يادنامه 
عمدتاً مربوط به بچه هاى مســجد جواداالئمه(ع) است. 
ما ســراغ نويسندگان، شاعران و هنرمندان عزيز كشورمان 
نرفتيم، حتى جاى خالى تعدادى از نويسندگان و هنرمندان 

مسجد جواداالئمه(ع) نيز در اين يادنامه خالى است. 
اميدواريم اين يادنامه را كه از سر عشق و ارادت و البته با 
حيرانى و بهت زندگى در چهلمين روز عروج ملكوتى «امير 

بچه هاى مسجد» فراهم شده است، بپذيريد. 

هزار و دويست  و چهل و سومين  
عضو كتابخانه مسجد 
محمد ناصرى
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اميرحسين فردى پنجم مهرماه 1328، در روستاى «قره تپه» 
واقع در دامنه جنوبى كوه سبالن از توابع شهرستان نير در 
اســتان اردبيل به دنيا آمد. بخش هايى از دوران كودكى و 
نوجوانى خود را در دامنه هاى سرســبز ســبالن گذراند. 
سال هاى شكوهمندى كه هنوز هم براى او يادآور روزهاى 

باشكوه زندگى در دل طبيعت است.
سال 1334 درشش سالگى همراه خانواده به تهران مهاجرت 
كرد و البته سال اول دبستان را در شهرستان «دليجان» گذراند. 
از سال بعد تا پايان دوران دبيرستان در مدارس جنوب شهر 
تهران (دبســتان و دبيرستان اتابكى) ادامه تحصيل داد و در 

بيست و يك سالگى ديپلم طبيعى گرفت.

در جــــادة زنـــــدگــــى
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دربارة آن ســال هاى شيرين و به ياد ماندنى كودكى و با 
پدر و مادر بودن مى گويد:«پــدر را خيلى كم مى ديدم. او 
هميشه در غربت بود. من بودم و مادرم كه دوتايى در خانه 
روستايى مان در دامنه سبالن، روزها و شب ها را مى گذرانديم 
و به انتظار آمدن آن غريب نان آور مى نشستيم. زمستان كه 
مى آمد، اندوهم صدچندان مى شد. روزها مى گذشتند و من 
قله سبالن را نمى توانستم ببينم. همه اش ابر، همه اش برف 
و همه اش ســرما. كوالك برف  ها را به موازات پشت بام ها 
تلنبار مى كرد. مردم ناگزير براى رفت و آمد، از روى بام هاى 
هم عبور مى كردند. شــب كه مى شد، انگار ظلمات همه 
دنيا به روســتاى ما هجوم مى آورد. اليه هاى تيره تاريكى، 
غليظ و سنگين، روى خانه هاى كاهگلى و كوچه هاى مالرو 
مى نشست و مگر چنين شب هايى تمامى داشت؟ تازه آن 
وقت، حاكميت روستا، از دست  خان ها و مباشرها در مى آمد 
و به دســت گرگ ها و دزدها مى افتــاد. گرگ ها، گله گله 
سرازير مى شدند، دسته دسته در كوچه ها مى تاختند سگ ها 
از ترس به پناهگاه هايشان مى خزيدند. آن وقت من و مادرم 
كلون در را مى بستيم، پشــت آن سنگ مى انداختيم. تمام 
روزنه ها را مى گرفتيم و كنار هم كز مى كرديم، گرگ ها از 
روى تل برف ها به پشت بام مى آمدند، راه مى رفتند، چوب ها 
و تراشه هاى سقف، زير پاهايشان جيرجير صدا مى داد و از 
اين ســر به آن سر مى رفتند. پنجه بر روى بام مى كشيدند. 
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ســقف مى لرزيد. دل من هم مى لرزيــد. مادر مى گفت: 
«نترس!» مى گفتم: «نمى ترسم»، اما مى ترسيدم. مى ترسيدم 
گرگ ها سقف خانه را سوراخ كنند و با چشم هاى آتشين 
نگاهمان كنند. مادر ســكوت را مى شكست، مادر حرف 
مى زد، مادر «باياتى» مى خواند، مادر صلوات مى فرستاد، 
مادر قصه مى گفت، قصه دالورى هاى حضرت على(ع)، 
وفادارى و متانت مالك اشتر، هجوم كوراوغلى  به كاشانه 
پاشــاها و ييالق خان ها. گرگ ها زوزه مى كشــيدند، اما 
مادر همچنان قصه مى گفت، خســته مى شديم، خوابمان 
مى گرفت، گرگ ها را آن باال مى گذاشتيم و لحاف كرسى 

را روى سرمان مى كشيديم و مى خوابيديم. 
صبح ســر و صدا كه بلند مى شــد، لباس مى پوشــيدم 
و مى رفتم روى پشــت بام و به جاى پنجه گرگ ها، روى 
پوشش كاهگلى بام نگاه مى كردم. خودشان را مى ديدم كه 
در يال تپه اى پوشيده از برف، پشت سر هم قطار بسته اند 
و مى روند. آن شب ها فهميدم كه قصه يعنى مقاومت، يعنى 
فراموشى هوشمندانه خطر، يعنى پرچين، يعنى حصار، يعنى 

قلعه، يعنى جان پناه، يعنى حفظ هويت خويش.
در سن و ســالى بودم كه بايد به مدرســه مى رفتم، اما 
در آنجا مدرســه اى نبود. خدا بيامرزد پدر و مادر مشهدى 
نوحعلى و ميرزا آقا حســين را. آن ها تنها كسانى بودند كه 
توى ده كوره ما، كوره سوادى داشتند. من كه رويم نمى شد، 
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مادرم از آن ها خواهش كرد تا خواندن و نوشــتن را يادم 
بدهند. آن ها هم قبول كردند. كتاب كهنه هايى گيرم آمد. فكر 
مى كنم، آشنايى از شهر آورده بود، چند ورق بيشتر نداشت، 
اما حسنش در اين بود كه رنگى بود و من تا آن زمان كتاب 
رنگى نديده بودم. احتماالً از كتاب هاى اكابر بوده، نمى دانم، 
حدس مى زنم. به هر حال همان كتاب شد كتاب درسى من. 
آن دو معلم را سايه به سايه و خانه به خانه تعقيب مى كردم 

و چند كلمه ازشان ياد مى گرفتم.»
دوران كودكــى و خواندن و خواندن براى فردى، تجربه 
بسيار گرانقدرى است كه با شوق و ذوق از آن ياد مى كند:

«بعدها در همان ده، نمى دانم چطور شد كه ديدم جنگ هاى 
حضرت على را به زبان تركى مى خوانم، همين طور منظومه 
دلكش كوراوغلى را، كه آن هم به تركى بود. مدرســه كه 
رفتم، امير ارســالن، حسين كرد شبســترى، مختارنامه و 
شاهنامه را خواندم. كتاب كه نبود، مگر اينكه سالى ماهى، 
در بعضى از لوازم التحريرفروشــى ها، يا بساطى هاى كنار 
پياده روها به كتابى بر مى خوردم، آن هم اگر پولش را داشتم، 
مى خريدم. ســال ها گذشت و من بســيارى از آثار بزرگ 
و جذاب ادبى را كه مى بايســت در آن سنين مى  خواندم، 
نتوانستم بخوانم. دوره دبيرستان، جسته و گريخته چند اثر 
از بالزاك و داستايوفسكى خواندم. «كلبه عموتُم» و «بر باد 
رفته» را هم، آن سال ها توانستم بخوانم. از آن ها چيزى يادم 



23

نمى آيد، تا اينكه زد و در ســال آخر دبيرستان، آقاى اكبر 
رادى، معلم ما شــد. طبيعى بود كه چنان معلمى و چنين 
دانش آموزى ميانه مطلوبى با هم داشته باشند. آن سال خيلى 
به من خوش گذشت، به ويژه كه كاپيتان تيم فوتبال دبيرستان 
هم بودم. ناگزير بيشــتر روزهاى هفته بايد ساك به دوش 
مى كشــيدم و براى تمرين و مسابقه وقت مى گذاشتم. آن 
ســال بود كه فهميدم، مى شود از ورزش   هم پرچينى براى 
زندگى ساخت؛ سختى هاى هستى را در ميدان ورزش به 
دست فراموشى سپرد و مصائب بزرگ را قابل تحمل كرد. 
دنيايم در ســاك كوچكى كه به دوش مى كشيدم، خالصه 
شــده بود، چراكه توى آن لباس هاى ورزشى ام با آخرين 

كتابى كه مى  خواندم، كنار هم بودند.»
نوشــتن در دوران كودكى و نوجوانى شورانگيز است و 
خاطره آفرين. اولين نوشته ها و درس خواندن ها و نخواندن ها 
و چكمه نظام پوشيدن و سرباز شدن در سال هاى ميانسالى 

همواره به چشم مى آيد. دربارة آن دوران مى گويد:
«يك داستان چهارصد صفحه اى نوشته بودم. يك روز آن 
را گذاشتم توى ساكم و آوردم دبيرستان و سر كالس دادم 
به آقاى رادى. سبك سنگين كرد و برد. بعد از خواندن آن، 
خيلى تشويقم كرد. براى اولين بار، آقاى رادى راهنمايى ام 
كرد تا آثار جالل  آل احمد و غالمحسين ساعدى را بخوانم. 
خبر مــرگ جالل را هم از زبان آقاى رادى شــنيدم. يادم 
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هست، روزى كه او اين خبر را سر كالس به ما داد، پيراهن 
ســياه پوشــيده بود. نمى دانم چهلم جالل بود يا به خاطر 
فوت ديگرى لباس ســياه پوشيده بود. به هر حال اندوهى 
كه آن روز در صداى آقاى رادى بود، هيچ وقت فراموشم 
نمى شود. بگذريم. آن سال با وساطت آقاى گلزارى معلم 
ورزش و آقاى رادى، معلم انشا، مدير دبيرستان حاضر شد، 
مرا براى شــركت در امتحانات نهايى معرفى كند. چراكه 
او عقيده داشت، من درسخوان نيستم و در امتحان نهايى، 
آبروى دبيرستانش را مى برم. من هم قول دادم كه بخوانم و 
آبرويش را نبرم. همين هم شد، قبول شدم و آبروى مدير 
و دبيرســتان بر باد نرفت. اما من ديگر، در هيچ كنكور و 
آزمونى شركت نكردم. در عوض لباس خدمت پوشيدم و 
سرباز شدم، آن هم سرباز شاه! در كجا؟ كرمانشاه و اسالم آباد 
غرب. آنجا بود كه توسط چند افسر وظيفه با آثار بهرنگى 
آشنا شــدم و فكر مى كنم همه را خواندم و به ديگران هم 
دادم تا بخوانند، كه اين همزمان بود با جشن هاى دوهزارو 
پانصد ساله شاهنشاهى و بگير و ببندهاى سفت و سخت 
رژيم، مخصوصاً در سربازخانه ها. به هر حال ماندگارترين 
كارى كه در آن دوران خواندم، دن كيشــوت بود. بعد از آن 

نگاهم نسبت به داستان عوض شد. انتظارم باال رفته بود.»
سربازى كه تمام شــد، پدر مرد و اميرحسين مرد خانه 
شــد و در به در دنبال كار. تا لقمه نان حاللى كسب كند و 
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آبروى خود را نگاه دارد. اومى گويد: «سربازى كه تمام شد، 
درگير دغدغه پيدا كردن كار شــدم. قيد كنكور و دانشگاه 
را از اواخر دبيرســتان زده بــودم. در نيمه هاى تحصيالت 
متوسطه پدر تنهايمان گذاشت و رخ در نقاب خاك كشيد. 
بعد از مادرم، شدم بزرگ خانه. بايد تكيه گاه برادر و خواهر 
كوچك ترم مى شدم و مايه اميد و دلگرمى مادرم كه مردانه 
در برابر تندباد حوادث ايستاده بود و ستون خيمه خانواده 
را سرپا نگه داشته بود. شب ها در تنها اتاقى كه داشتيم، دور 
چراغ گردسوزى كه روى سه پايه اش غذا مى پخت، جمع 
مى شديم. من به درس و مشق برادر و خواهرم مى رسيدم 
و مادرم بافتنى مى بافت وگاهى نگاهمان به هم مى افتاد. ياد 
زمستان هاى طوالنى روستا و رقص گرگ ها روى پشت بام، 
دوباره در ما زنده مى شد. باز هم وحشت آن شب هاى سرد 
گريبان مان را مى گرفت اما اين بار به شكلى ديگر. بايد اين 
زمستان را هم پشت سر مى گذاشتيم و زنده مى مانديم. بيشتر 
دوستان دوران تحصيلم جذب نيروى هوايى و بانك شده 
بودند. تعداد خيلى كمى هم سر از دانشگاه درآورده بودند. 
روحيه ام با ارتش شاهى اصًال سازگار نبود. همان دو سال 
هم با دردســر و كشمكش تمام شــده بود. اگر پا به توپ 
نبودم و كاپيتان تيم پادگان شاه آباد غرب نمى شدم، معلوم 
نبود آن دو سال را، با آن صبحگاه و شامگاه كذايى چطور 
پشت سر مى گذاشتم. بانك را انتخاب كردم، آن هم به طور 
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موقت، تا يك اتاق مان تبديل به چند اتاق شــود و به جاى 
المپاى گردســوز، المپ برق باالى سرمان بسوزد. قسمتم 
بانك صادرات شــد. بايد كــراوات مى زديم. اجبارى بود. 
كراوات خريدم و دادم يكى از همسايه ها كه گره زدن بلد 
بــود، گرهى هم بر كراوات من زد. مراقب بودم آن گره باز 
نشود و همانطور دست نخورده باقى بماند. با احتياط حلقه 
تنگ آن را از سرم مى گذراندم و به گردنم مى  انداختم، وقتى 
ساعت كار تمام مى شــد، آن را با همان دقت درمى آوردم 
و به صندلى خودم مى بســتم. رييس شعبه آدم خوبى بود، 
به من مى گفت: «تو آدم نمى شوى!» راست مى گفت. نفس 
كشيدن برايم مشــكل بود. گره كراوات خفه ام مى كرد. از 
خدا مى خواستم كه هرچه زودتر گره از زندگى ام باز كند. 
عصرها، بى خيال بانك و كراوات ساك به دوش مى كشيدم 

و با تيم محلى به تمرين و مسابقه مى رفتم.»
حضور اميرحسين در مســجد محله و ديدار با فرج اهللا 
سلحشور و بهزاد بهزادپور سرآغاز فعاليت هاى روزنامه نگارى 
او در حوزه كودك و نوجوان به شــكل دامنه دار است. از 
خاطرات آن سال ها چنين مى گويد: «ظهر روز سيزده بدر 
در سال 1354 بود كه من ديدم به مسجد رفته ام. قبل از آن 
خيلى سابقه نداشت، مگر در مراسم ترحيم ها و احياناً همراه 
دسته عزادارى محرم. آن روز كوچه و خيابان ها بدجورى 
خلوت بود. بيرون  شهر و توى پارك ها غلغله اى از ابتذال و 
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جلوه هاى جلف آدم ها بود. حالم به هم مى خورد. دلم گرفته 
بود. همين طورى توى خيابان راه مى رفتم. نه حوصله خانه 
رفتن داشــتم و نه تحمل تماشاى آن شادمانى هاى مهوع. 
در چنين حالى بودم كه ســر از مسجد جواداالئمه(ع) كه 
نزديكى خانه ما بود، درآوردم. مسجدى كوچك، محقر با 
چند پيرمرد بازنشسته و از پا افتاده كه تعدادشان به زحمت 
تنها صف نماز جماعت ظهر و عصر را تشــكيل مى داد. 
نمى دانم چطور شــد كه وضو گرفتم و رفتم پشت صف 
پيرمردها به نماز ايســتادم، به تنهايى صف دوم را تشكيل 
داده بودم. مزه آن نماز چيز ديگرى بود. دلم آرام گرفت. آن 
شب و شب هاى ديگر هم رفتم. آرامش هاى نماز جماعت 
آن شبستان خلوت، حس و حالى به من مى داد كه بعد از آن 

ديگر هيچ وقت رابطه ام با مسجد قطع نشد.
در كفش كنى مسجد، چند قفسه فلزى كهنه سر هم بندى 
شــده بود و تعدادى كتاب هاى كهنــه مذهبى درون آن ها 
گذاشته بودند. با اين وجود بچه ها از آن كتابخانه استقبال 
مى كردند. مســئول آنجا جوانى بود الغر اندام، با موهاى 
مجعد بلوطى، پوستى روشن، نگاهى مهربان و صميمى و 
چهره اى كه خنده از اجزاى اصلى آن بود. ديدم همه سرمايه 
و توانمندى او، همين صفا و صداقت كالم اســت. شيفته 
اخالقش شــدم و دلم براى تنهايى اش سوخت. دورى در 
محوطة كوچــك كتابخانه زدم و تقاضاى عضويت كردم. 
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خيلى زود كارتم صادر شــد. شماره اش 418 بود. هفته اى 
سه روز بعد از ظهرهايم را براى كتابخانه گذاشتم. چندى 
بعد، سر و كله فرج سلحشــور پيدا شد، دوران دبيرستان 
با هم بوديــم، تعجب كردم. گفتم: «فرج، تو اينجا چه كار 
مى كنى؟» گفت: «همين طورى!» خنديدم و گفتم: «من هم، 
همين طورى!» كتابخانه داشت كامل مى شد. جلسات قرآن، 
كتاب خوانى، ســرود، تيم هاى ورزشى، تئاتر. بعدها بهزاد 
بهزادپور هم آمد. دورة دبيرســتان نظام ديده بود. سفت و 
سخت و منظم. كار تئاتر و قصه گويى را شروع كرد. موفق 
بود. بچه ها را از حالت هيئتى بودن به ســوى نظم نظامى 

سوق داد.
يك روز مشغول كارگردانى بود كه پرسيدم: «بهزاد، كار 
را تا كجا مى خواهى ادامه بدهى؟» با اعتماد به نفس گفت: 
«تا هر كجا كه بتوانم.» بعد از انقالب هر وقت اســم بهزاد 
را در ســينما و يا تلويزيون مى ديدم، ياد حرف آن روزش 
مى افتادم. در كتابخانه كارها را بين خودمان تقســيم كرده 
بوديم. ســهم من ادبيات بود. پيرترها يادشان است كه آن 
وقت ها ما چيزى به اســم ادبيات مذهبى براى كودكان و 
نوجوانان نداشــتيم، به جز ترجمه هاى دست و پا شكسته 
محمود حكيمى، همين طور آثار تأليفى او و چند كتاب شعر 
از جواد محدثى و على موسوى گرمارودى، ديگر كتابى نبود 
تا به بچه ها بدهيم. آن ها هم كمى جوابگوى عطش بچه ها 
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بودند. معصومانه دستشــان را به طرف ما دراز مى كردند و 
كتاب براى خواندن مى خواســتند و ما كتاب مناسب سن 
آن ها نداشتيم، حاال تعداد اعضا از مرز هزار هم گذشته بود 
و بيشترشان هم فعال بودند و هر نوبت مراجعه مى كردند. 
به هر حال بحث پيرامون ادبيات داستانى، زيبايى ها، مضامين 
و افق هاى متعالى آن، هميشه داغ بود. ابراز نظرهاى آزاد و 
خالق پيرامون كتاب ها و نويسندگان شان، معرفى مشاهير 
ادبــى ايرانى و غيره، نقــد كتاب و آثار خــود بچه ها، از 

برنامه هاى جدى، عميق و پرطرفدار كتابخانه بود.»
سال هاى 56 و 57 سال هاى جدايى فردى از كار دولتى 
و آغاز فعاليت انقالبى است كه به گونه اى به فعاليت هاى 
رســانه اى او گــره مى خورد:«مســجد جواداالئمه(ع) و 
كتابخانه اش توى  منطقه اســم در كرده بود. بقيه مساجد 
هم مى خواستند مثل مسجد جواداالئمه(ع) باشند. بعضى ها 
هم از ما براى راه اندازى برنامه هاى فرهنگى خود راهنمايى 
مى خواستند و ما هم برايشان كارشناس مى فرستاديم. حاال 

چه سالى است؟ سال 1356.
اسبم را زين كردم تا، بعد از سه چهار سال كار در بانك و 
تبديل يك اتاق به پنج تا، استعفا بدهم بيايم بيرون. دوست 
نداشــتم از پول نزول و بهره، حقوق داشــته باشم و بدتر 
از آن شــنيدم كه هژبر يزدانى صهيونيست، با آن انگشتر 
هشــتاد ميليون تومانى اش، بيشترين سهام بانك را خريده 
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و ما به نوعى كارگزار او و موشــه دايان هستيم و اين بار 
آرمان هاى مــان جور درنمى آمد. درآمــدم و تمام وقت به 
خدمت انقالب آمدم. كتابخانه و گردانندگانش شناخته شده 
بودند. بعضى شب ها در خلوت خانه، احساس مى كردم باز 
هم گرگ ها آمده اند، صداى زوزه هايشــان را مى شنيدم. از 
كتاب ها و اعالميه هايم مى ترسيدم. مادرم كمك كرد تا جاى 
امنى برايشان پيدا كنم. ترس و تشويق، مثل سايه به پاشنه 
پايم چسبيده بود. هفته ها و ماه ها مى گذشتند و يك حس 
ناشناخته و يك هاتف غيبى به ما مى گفت كه چنين نخواهد 
ماند، ديرى نمى پايد كه عمر زمســتان به پايان مى رسد و 

زوزه گرگ ها قطع مى شود.
سال 1357، ديگر رمز و كنايه كنار گذاشته شد، مطالب 
عريان گفته مى شد. حرف از ادبيات انقالب، جامعه اسالمى 
و فرق آن با نظام شاهنشــاهى به ميان مى آمد. حاال تعداد 
اعضا از مرز هزار هم گذشــته بود. بر پايى اردوهاى يك 
روزه دركوه هاى اطراف تهران و طنين «اهللا اكبر»هاى صدها 
نوجــوان، روى يال هــا و در ميان دره ها مو بــر اندام هر 
شنونده اى راست مى كرد. ديرى نپاييد كه نداى اين تكبيرها، 
از كوه ها به شهر منتقل شد و در تظاهرات دانش آموزى آن 

سال در خيابان ها و كوچه ها پيچيد.»
بى ترديد جلســات ادبى مســجد جواداالئمــه(ع) در 
شكل گيرى ادبيات انقالبى در ســال هاى پيش از انقالب 
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اســالمى نقش ممتاز و چشمگيرى داشــته است. فردى 
مى گويد: «جلســات ادبى مسجد، قبل از انقالب، بيشتر به 
جنبه هاى مبارزاتى ادبيــات، بيان حقايق جارى جامعه در 
پوشش رمز و استعاره بود. اين نوع ادبيات، ادبيات افشاگرانه، 
ادبيات پرخاش، ادبيات مبارزه و انقالبى و ادبيات رايج آن 
دوره بود. طبيعى اســت كه مبارزان مذهبى هم، با نگرش 
و برداشت هاى خاص، ادبيات مبتنى بر جهان بينى خود را 
خلق كنند و در جهت رسيدن به آرمان هاى موجود، در متن 
آن جهان بينى، از ادبيات به عنوان ابزار سود ببرند. ادبيات آن 
دوره، همان طور كه اشاره شد، بيشتر در خدمت تحريك و 
تشجيع و بسيج توده ها بود. كاربردى تعريف شده و مبتنى 
بر مقتضيات زمانه داشت. بعد از پيروزى انقالب، جنبه هاى 
شعارى و ميدانى ادبيات، كاربرد و استفاده چندانى نداشت و 
مناسبات اجتماعى نيازمند ادبيات جديدى بود. اين ادبيات، 
اگرچه ناظر بر دستاوردها و تثبيت پايه هاى انقالب بود، اما 
نسبت به ادبيات قبل از انقالب عمق و تأمل بيشترى داشت 

و به ارزش هاى هنرى نزديك تر مى شد.»
فعاليت هاى بچه هاى مسجدجواداالئمه(ع) به عنوان اولين 
تجربه روزنامه نگارى امير حســين فردى پس از پيروزى 
انقالب اسالمى در حوزه هنر و انديشه اسالمى ادامه يافت: 
«آبان ماه سال 1358 بود كه ما از تشكيل حوزه انديشه و 
هنر اسالمى با خبر شديم و به آنجا رفتيم. قرار شد حوزه در 
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شاخه هاى مختلف هنرى فعاليت داشته باشد، در اينجا هم 
سهم ما ادبيات داستاني شد. جلسه هاي قصه نويسي از همان 
سال با تعداد اندكي تشكيل مي شد. آن موقع محل، حوزه 
در خيابان فلســطين بود. اعضاي اصلي و دايمي جلسات 
قصه حوزه شهيد حسن جعفر بيگلو، محسن مخملباف و 
بنده بوديم. مخملباف يك موتور كوچك داشت، صبح ها در 
خانه ما مى آمد، سه نفرى سوار موتور مى شديم و به حوزه 
مى رفتيم. در واقع همه موجوديت ادبيات داستانى حوزه آن 

زمان ترك يك موتور كوچك در شهر جابه جا مى شد.
جنگ «بچه هاى سوره» حال و هواى متفاوتى داشت. در 
سال هاى آغازين انقالب «بچه هاى سوره» پايگاه بچه هاى 
مسلمانى بود كه دغدغه دين و انقالب داشتند اما نطفه اين 

كار در سال هاى قبل از انقالب بسته شد.
آن سال با بچه هاى محل به اين فكر افتاديم كه در مسجد 
كتابخانه اى تأسيس كنيم. امام جماعت مسجد مرحوم آقاى 
مطلبى، روحانى بســيار مهربانى بود كه به ما در اين كار 
خيلى كمك كرد. با كمك اهالى محل، كتابخانه شروع به 
كار كرد. مردم محل نسبت به ما اعتماد داشتند و به راحتى 
بچه هايشان را به مسجد فرستادند و اين براى ما بزرگ ترين 
ســرمايه بود. در نزديكى مســجد، كانون پرورش فكرى 
كودك و نوجوان بود كه با امكانات زيادى كه رژيم داشت؛ 
برنامه هاى جالبى براى بچه ها ترتيب داده بود، با وجود اين 
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بچه ها كم كم به جاى اينكه جذب كانون شوند، به مسجد 
مى آمدند. البته ما هم تمام سعى خودمان را مى كرديم كه از 
كانون عقب نمانيم. براى بچه ها برنامه قصه گويى گذاشته 
بوديم. مأموريت بهزاد بهزادپور كه حدود 18 سال داشت، 
قصه گفتن براى بچه ها بود. او هم به رســم پرده خوانى و 
دراويش، در نقش چند شــخصيت، قصه را اجرا مى كرد. 
اســتقبال آنقدر زياد بود كــه در كتابخانه براى بچه ها جا 
نبود، با اين حال بزرگ ترها هم گاهى سرك مى كشيدند. او 
موقع قصه گويى واقعاً نقش بازى مى كرد به تنهايى از عهدة 
اجراى يك نمايشنامه برمى آمد و بچه ها را به قصه و كتاب 

عالقه مند مى كرد.
«بچه هاى مسجد» به نوعى ادامه آن كارهاى گروهى ادبى 
بود كه قبل از پيروزى در مسجد با حداقل امكانات انجام 
مى داديم. تشكيل حوزه انديشه و هنر اسالمى و همكارى 
ما با آن، اين فرصت را فراهم كرد تا بچه هاى مســجد را 
به شــكل كتاب منتشــر كنيم. اين مجموعه به چاپ آثار 
ادبى نوجوانان اختصاص داشت، كه رفته رفته گفت وگو با 
نويسندگان بزرگ سال، نقدها، مقاالت و گزارش هاى آن ها 
هم براى نوجوانان به چاپ رسيد و بچه هاى مسجد با اين 
همكارى ها تبديل به يك گاه نامه خواندنى و جذاب شد. از 
كسانى كه در انتشار اين مجموعه ها به بنده كمك كردند، 
بايد از آقاى نقى سليمانى، مرحوم ابوالفضل عالى، سپيده 
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كاشانى و حسن حسينى نام ببرم كه در جنبه هاى مختلف از 
تخصص هاى آن ها سود بردم.

سوره بچه  هاى مســجد، در واقع شاخه ادبيات كودكان 
و نوجوانان، بخش ادبيات حوزه بود. چون ســابقه كار با 
كودكان و نوجوانان را در آن جمع من داشتم، اين مسئوليت 
را پذيرفتم. شش شماره از بچه هاى مسجد را بنده درآوردم. 
بعد از آن يعنى در شهريورماه 1361 به مؤسسه كيهان آمدم 

و مسئوليت كيهان  بچه ها به من واگذار شد.»
كيهان بچه ها سرآغاز فعاليت حرفه اى اميرحسين فردى 
در حوزه ادبيات كودك و روزنامه نگارى حرفه اى اســت. 

فردى درباره آن سال ها و آمدن به كيهان بچه ها مى گويد:
«آمدنــم به كيهان، دلخواه خودم نبــود. آدم جايى را كه 
درست مى كند و به پايش زحمت مى كشد، به آنجا عالقه مند 
مى شود و در واقع دل مى بندد. حوزه براى من چنين جايى 
بود، اما ناگهان در حوزه حوادث تازه اى اتفاق افتاد. حوزه 
انديشــه و هنر اسالمى، زير نظر سازمان تبليغات اسالمى 
رفت، اســمش را كردند حوزه هنرى ســازمان تبليغات 
اسالمى و بعد ارزيابى شكاكانه و بدبينانه اى از فعاليت هاى 
گذشته شد. آقايى كه بعدها نماينده مجلس شد، آمد و ما را 
جمع كرد و فرمود كه احتماالً حوزه به منافقين و گروه هاى 
چپ گرايش پيدا خواهد كرد و از اين جور تو ذوق زدن ها 
و دل شكستن ها. بنيانگذاران اصلى حوزه نماندند. آن ها به 
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كيهان رفتنــد. اما من ماندم، چراكه با بدنه مديريت جديد 
آشــنا بودم و برخى از آن ها را از دوران فعاليت در مسجد 
جواداالئمه(ع) مى شناختم و از دوستانم بودند. كمك كردم 

تا دوران انتقال انجام گرفت.
روزى از كيهان با من تماس گرفتند و براى ادامه انتشار 
كيهان بچه ها كمك خواســتند. گويا سردبير وقت مجله 
مى خواست برود. حرفشان را زمين نينداختم و رفتم، با اين 
شــرط كه هفته اى چند روز باشم و فعاليت اصلى ام را در 
حوزه ادامه بدهم. ديدم كيهان نقطه مقابل حوزه هنرى است. 
زمانى كه آن دسته از دوستان سابق حوزه اى ام كه هنوز خانه 
تكانى روحى نكرده بودند، به بنده تكليف كردند كه از ميان 
حوزه و كيهان يكى را انتخاب كنم، من هم كيهان را انتخاب 

كردم و ماندم.»
يكى از پايگاه هاى اصلى فعاليــت فردى كيهان بچه ها 

است. در اين زمينه او حرف و سخن هاى زيادى دارد:
«در بدو ورود من به كيهان بچه ها تعداد محدودى در آنجا 
كار مى كردند. اعالم كردم كه اين شيوه را نمى پسندم. مخاطب 
مجله از جامعه اســت، در نتيجه بايد از جامعه بگيريم و به 
جامعه پس بدهيم. در يك مصاحبه تلويزيونى اعالم كردم 
مجله متعلق به همة مردم ايران است و ما از همه نويسندگان، 

شاعران، تصويرگران كودك و نوجوان استقبال مى كنيم.
اينطور شــد كه بحث رقابت پيش آمــد و بهترين آثار 
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رســيده براى چاپ انتخاب مى شد، از نويسندگان مشهور 
يا غيرمشــهور. به فرد نگاه نمى شد بلكه نگاه به متن بود، 
اينكه شــعرى كه نوشته شده، مناسب بچه ها هست يا نه؟ 
درِ كيهان بچه ها به روى همه باز شد و خود به خود رفت 
و آمد و رقابت زياد شــد. اين رقابت به پيشرفت و چهره 
شدن آدم هايى كه مستعد بودند و البته حق شان بود، كمك 
كرد. وقتى ديديم كار انتخاب  مشكل تر شده؛ كارشناسى ها 
دقيق تر شد. شــوراى شعر، شوراى تصويرگران و شوراى 
قصه مشغول به كار شدند و به بررسى آثار رسيده پرداختند.
از بين ده ها نويسنده اى كه آمدند؛ تعدادى انتخاب و عضو 
شوراى مجله شدند. هر قصه اى كه مى آمد بايد قبل از چاپ 
تأييد مى شد حتى اگر خودشان هم مى نوشتند؛ مستقيم براى 
چــاپ نمى رفت و بايد در جمع خوانده و تأييد مى شــد. 
خالصه آثار چكش خورده و پرداخت مى شد. بهترين آثار 

داستانى در آن زمان در كيهان بچه ها چاپ مى شد.»
بركت كار در كيهان بچه ها به عنوان تنها رسانه مطبوعاتى 

در آن سال ها بيش از آنى بود كه فردى تصور مى كرد:
«كار در كيهان بچه ها بيشــترش برايم شيرين بود. خيلى 
بركت داشت. از همان اول درهاى تحريريه را به روى همه 
نويسندگان، شاعران و تصويرگران باز گذاشتم. هركس آنجا 
آمد، مقدمش برايم مبارك بود. شوراهاى مختلف تشكيل 
شد. خيلى زود خالقيت ها گل كرد. جوان ها آمدند، آموختند 



37

و آثارى قابل توجه از خود برجاى گذاشتند. به جز با كسانى 
كه علناً با انقالب عناد داشتند و خواهان استقالل و آزادى 
ايران نبودند، دســت بقيه را به همكارى و دوستى فشردم. 
خداوند از يارى همكاران مجرب و متعهد برخوردارم كرد 
به گونه اى كه به جرئت مى توان گفت، در دهه شصت نبض 
ادبيات كودكان و نوجوانان در تحريريه كيهان بچه ها مى تپيد. 
طبيعى است كه از چنين محيطى راضى باشم، هميشه شرايط 
پيش آمده را با آن سال هايى كه در چنبره خوف و خفقان 
با كمترين امكانات در مسجد جواداالئمه(ع) كار مى كردم، 
مقايسه مى كردم و بعد از چنين قياسى از ته دل خدا را شكر 
مى گفتم؛ چرا كه انقالب براى نسل ما به عنوان يك خواب 
و رؤياى دور و دست نيافتنى مى نمود. اما آن رؤياى شيرين 
به واقعيت پيوسته بود چه چيزى از اين لطف و هديه الهى 
باالتر مخصوصاً براى كسانى كه نه در سوداى نان بودند و 
نه نام و عنوان و به جز عشق به حريت و  آزادى و سربلندى 
ايران خواست ديگرى نداشتند. به همين دليل، همين االن هم 

از عهده شكر و سپاس الهى برنمى آيم.
واقعيت اين است كه بيشترين وقتم صرف كيهان بچه ها 
مى شــد، يك مجلــه هفتگى بود و ده ها همكار رســمى 
و غيررســمى و دغدغه ها و مشــغله هاى خاص اينگونه 
كار بنابراين طبيعى اســت كه وقت و فراغت كافى براى 
نويسندگى نداشته باشــم. كارهاى زمين مانده زياد دارم. 
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نمى دانــم فرصت انجامش را پيدا خواهــم كرد يا نه؟ در 
هجده سال گذشته به جز تعطيالت، همه روزهايم صرف 
كيهان بچه ها  شده است. به غير از داورى  جشنواره ها و يا 
كارشناســى ادبى برخى از نهادها، مسئوليت  ديگرى قبول 

نكرده ام. همه آن سال ها را به پاى اين مجله ريخته ام.»
بسيارى از نويســندگان جوان امروز با كيهان بچه هاى 

ديروز زندگى كردند. او درباره آن سال ها مى گويد:
«كيهان بچه ها نسبت به دهه شصت، آن هم نيمه دومش 
نزول كرده اســت. آن سال ها براى كيهان بچه ها، سال هاى 
آرمانى بود. شما كافى است نگاهى به تركيب هيئت تحريريه 
كيهان بچه ها در آن سال ها بيندازيد. مى بينيد كه تجمع خالق 
آن ها، امروزه در تحريريه يك مجله، غيرممكن اســت. آن 
اتفاق آن سال ها افتاد و كيهان بچه ها بيشترين بهره را برد، اما 
قرار نيست كه روزگار هميشه به كام يك نشريه باشد. كما 
اينكه آدم ها هم آدم هاى سابق نيستند و ديگر خالقيت هاى 
گذشــته را ندارند. تنور داغى بود و خمير آماده كه حاصل 
آن ده ها شعر و قصه ماندگار و تصاوير بى نظير و شمارگان 
درخشان مجله، در حال حاضر از قديمى ها كسى نيست. 
همه به داليلى رفته اند و هر كدام صاحب مسئوليت و كار 
حساس و مؤثرى شــده اند. خوشحالم و شكرگزار لطف 
خدا. من هنوز هم با اين اعتقاد كه يك نشريه بايد ارتباطى 
زنده و خالق با جامعه داشته باشد و از استعدادهاى گمنام 
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و مشتاق موجود هوشمندانه سود ببرد، كيهان بچه ها را اداره 
مى كنم. به يك معنى هيئت تحريريه اصلى مجله در متن و 
گوشه و كنار جامعه است، وظيفه آن چند نفرى كه در طبقه 
سوم ساختمان نوساز كيهان نشسته اند و اسمش را تحريريه 
كيهان بچه ها گذاشته اند، گزينش و انتخاب درست است. 
يعنى انحصار ممنوع! يعنى كيهان بچه ها نشريه خصوصى و 
شخصى بنده نيست. اين مجله مال عموم و آدمى مثل من 
امانتدار است. پس كيهان بچه ها زنده است، چون مال همه 
است، هر كس بتواند و مايل باشد و مشكلى نداشته باشد، 

قدمش روى چشم.»
دستاوردهاى مطبوعاتى اميرحسين فردى متنوع و گسترده  
است و فعاليت هاى او شــورانگيز و تأثيرگذار بوده است. 
دربارة تأســيس كيهان علمى خودش مى گويد: «در عمرم 
سه نشريه را راه انداختم. يكى «سوره بچه هاى مسجد» بود 
كه خدا را شــكر به همت دوستان حوزه هنرى هنوز هر از 
گاهى درمى آيد. ديگرى «سوره ادبيات جوانان» بود. كه اولين 
شماره اش را منتشر كردم و بعد به كيهان آمدم. سومى «كيهان 
علمى» بود اين يكى شــش سال طول كشيد و در محافل 

دانشجويى جايگاه خيلى خوبى براى خودش پيدا كرد.
من خبر نداشتم جامعه تا اين پايه مشتاق داشتن يك مجله 
علمى خوب با موازين مطلوب مطبوعاتى است. يك روز 
اســتاد بيرشك با آن كهولت سن به تحريريه ما آمد و خدا 
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مى داند كه چقدر از زحمات بچه ها قدردانى كرد. همانجا 
پيشنهاد داد كه مشــاور افتخارى كيهان علمى شود. ذوق 
زده پذيرفتيم، بعد هم هر ماه 9 مطلب به مجله مى داد. در 
مصاحبه هــاى كالنى كه با بنيانگذاران علوم نوين در ايران 

داشتيم، استاد خيرخواهانه كمكمان مى كرد.
يكى از خاطرات شــيرينم درباره كيهان علمى، برخورد 
مرحوم پروفســور حســابى با من، بعد از چاپ  مصاحبه 
مفصل ايشان در كيهان علمى بود. در مهمانى وزارت ارشاد، 
استاد را در هتل ديدم. نشسته بود با جمعى صحبت مى كرد. 
از كنار ميزشــان رد مى شــدم، كه دوستى بنده را به ايشان 
معرفى كرد. اســتاد با آن سن و ســال و با پاهاى لرزان از 
روى صندلى بلند شــد، چند قدم به طرفم آمد و مهربانانه 
صورتم را بوســيد. اين همه لطف از جانب آن مرد بزرگ 

برايم باوركردنى نبود.  
كيهان علمى از درون كيهان بچه ها سردرآورد و حاصل 
اشتياق مخاطبان كيهان بچه ها به مطالب علمى بود. با خيلى ها 
رايزنى و مشورت شد. بيشــتر، نظرها مثبت بود. طرح را 
به سرپرســت وقت كيهان، آقاى سيدمحمد اصغرى دادم. 
ايشان هم پذيرفتند و با كمك دو نفر، يعنى آقاى سيروس 
برزو و خانم فهيمه حسين زاده اولين شماره كيهان علمى در 
بهمن سال 1367 منتشر شد. در شماره بعدى آقاى توفيق 
حيدرزاده نيز به اين جمع اضافه شــد. كم كم ياران ديگر 
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آمدند و كيهان علمى كه اولين نشــريه علمى نوجوانان در 
تاريخ مطبوعات كشور ما بود، در ميان نوجوانان و جوانان 
عالقه مند به علوم جايگاه خود را به دست آورد و توانست 
شش سال به حيات خود ادامه دهد و عاقبت در بهمن سال 
1373 بــه محاق تعطيلى در غلتيد و عمرش به پايان آمد. 
علت آن مشكل مالى كيهان بود. تجربه كيهان علمى نشان 
داد كه جاى يك چنين نشريه اى در ميان خانواده مطبوعات 

خالى است و عالقه مندان فراوانى دارد.»
زندگى فردى پر از خاطره اســت، خاطراتى خواندنى و 
شنيدنى از قبل از انقالب و پس از انقالب اسالمى. به ويژه 

خاطره ورود امام(ره) به ايران بسيار خواندنى است:
«خاطره هــاى زيادى از حوادث آن ســال دارم. مثًال در 
اوضاع و شرايط تنگ و مخوف رژيم شاه، وقتى غريبه اى پا 
به كتابخانه مى گذاشت، اين شك به وجود مى آمد كه براى 
كسب اطالعات آمده است. خوب صد نفر يك جا جمع 
شده بودند و رژيم نمى توانست بى تفاوت از كنارش بگذرد. 
به هر حال ما در اين فضا كار را پيش برديم تا آستانه انقالب.
آن شــبى كه فردايش قرار بود امام(ره) تشريف بياورند. 
همة ما در شبستان مســجد خوابيديم. بچه هايى كه حاال 
بزرگ شده بودند؛ مفهوم انقالب، مبارزه و دليل حضورشان 
در مســجد را در آن سال ها مى فهميدند. خيلى ها داوطلب 
شــدند، از خانه شان پتو آوردند و بخارى مسجد را روشن 
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كردند تا در شبستان بخوابيم. اما هيچ كس نخوابيد. هيجان 
زياد بود و هر كس چيزى مى گفت. فاصلة مسجد تا ميدان 
آزادى زياد بود. ماشين نداشتيم. كمپرسى يكى از همسايه ها 
را كه با آن خاك حمل مى كرد، خالى كرديم و همه با همان 

ماشين در سرماى بهمن رفتيم ميدان آزادى.»
او زمانى كــه قدم در كوچه پــس كوچه هاى پايتخت 
گذاشــت، عالوه بر آشــنايى با مظاهر تمدن شــهرى، با 
دل مشــغولى ديگرى هم آشنا شــد كه در سال هاى بعد با 
زندگى او گره خورد. آن هواى تازه، مقوله اى به نام «ادبيات» 
بوده كه تا همين اواخر نيز ذهن و زبان اين نويســنده را به 

خود معطوف كرده است.

آثار و تأليفات
اولين داستان كوتاه فردى با نام «اسماعيل» در سال 1358 
منتشــر شــد. اما اولين كتاب فردى با نام «يك مشت گل 
رنگى» براى كودكان در ســال 1368 منتشــر شده است. 
انتشــارات ذكر (كتاب هاى قاصدك) براى گروه سنى قبل 
از دبستان تا سوم دبســتان به بازار عرضه كرده است. اين 
داستان كه فضايى روستايى دارد با درجه ضعيف از سوى 
كميته كتاب كانون براى گروه سنى «ب» پذيرفته شده است.

كار بعــدى فردى در اين حوزه بــا نام «يك دنيا پروانه» 
در سال 1370 توسط نشر نى منتشر شد. اين كتاب كارى 
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كودكانه درباره جنگ اســت و توانسته در نخستين دوره 
انتخــاب بهترين كتاب دفاع مقدس رتبه اول را به دســت 
بياورد. با اين همه كميته كتاب كانون آن را مردود دانسته كه 
احتماالً علت آن عدم تأييد ناشر يا برداشت ضد جنگ از 
داستان است. جلوه مرگ در داستان صريح و براى كودكان 
آزاردهنده نيســت اما انگيزه و مفهوم جنگ براى خواننده 

كتاب روشن نمى شود.
ســومين كتاب فردى براى كودكان با نــام «گل بهار و 
گنجشك» در سال 1370 توسط نشر كوچك جنگلى منتشر 
شد. مخاطبان كتاب گروه سنى «ب» اعالم شده اند. در اين 
داســتان هم گل بهار، كودك روستايى قصه فردى حضور 
دارد. داستان منطق كودكانه مناسبى دارد، اما پايان آن كمى 
عجوالنه به نظر مى رسد. كميته كتاب كودكان اين كتاب را 

مردود دانسته است.
«گل بهار» و «هزار چراغ روشن» كتاب بعدى فردى براى 
كودكان است كه در حوزه هنرى و درسال1371 منتشر شده 
است. كتاب شامل دو داستان گل بهار و هزار چراغ روشن 
و داستان آن شب بارانى است. داستان اول مرزهاى واقعيت 
را فرا مى نوردد و داستان دوم داستانى لطيف، ساده و مفيد 

درباره پناه آوردن لك لكى زخمى به انسان هاست.
از ديگر كتاب هاى فردى براى كودكان «خســته نباشى 
گل بهار» است كه در سال 1375 توسط حوزه هنرى منتشر 
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شده است و شامل قصه اى به همان نام و قصه اى باعنوان 
«گل بهار مهربان» است. در هر دو داستان گل بهار به كمك 

پيرزنى روستايى به نام «ننه گل صبا» مى رود.
فردى داســتانه هاى زيادى هم دارد كه هنوز به شــكل 
كتاب درنيامده است، خودش مى گويد: «من شوق زيادى 
بــراى چاپ كتاب ندارم مگر اينكــه، آن كتاب مرا راضى 
كند. بعضى وقت ها برخى ناشرها اصرار مى كنند كه حتمًا 
كارى از آدم چاپ كنند. گاهى خودشان انگشت روى يك 
داستانى خاص مى گذارند، من كمتر مى توانم به كسى «نه» 
بگويم، مخصوصاً در اينگونه مسائل. با بى تفاوتى مى پذيرم. 
از اينكه عنوان كتاب هايم باال برود، نه تنها خوشحال نيستم، 
بلكه نگران هم مى شوم. داشتن صد عنوان كتاب بى خاصيت 
و در نهايت متوسط براى آدم افتخارى نيست. ممكن است 
من آدم بانفوذى باشم، كارشناس ارشاد و يا چند ناشر فعال 
باشم. داور كتاب سال هاى مراكز گوناگون باشم، مديرمسئول 
و سردبير يك مجله پرتيراژ باشم، باالخره جورى باشد كه 
پشت اسمم يك اعتبار الكى خوابيده باشد و ديگران ناچار 
از من حساب ببرند، آن وقت معلوم است كه عطسه هايم هم 
به صورت كتاب چاپ مى شود، آن هم چهاررنگ و در تيراژ 
باال. قبل از انقالب هم آدم هايى بودند كه با تقرب به مراكز 
قدرت، خودشان را بر جامعه تحميل مى  كردند، اكنون نامى 
از آن ها نيست، به همين دليل هم، تا امروز نشسته ام، همان 
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تعداد اندك كتاب ها را هم حساب كنم و ببينم چند عنوان 
كتاب چاپ كرده ام. در حسرت زمانى هستم كه با فراغ بال 
بنشينم و كتاب هاى نانوشته را بنويسم و به همين دليل اين 
روزها خيلى به فكر بازنشســتگى و بازگشت به روستاى 
زادگاهم هستم، خانه اى را كه زلزله خراب كرده بود، دوباره 
ساخته ام و آماده اســت. دلم مى خواهد نيمه دوم عمرم را 
در آنجا بگذرانم، به شرطى كه ديگر، شب ها گرگ ها زوزه 

نكشند و دل بره ها را نلرزانند.»
در كارنامه فعاليت هاى اجرايى اميرحسين فردى، مى توان 
به چند داورى براى كتاب ســال وزارت فرهنگ و ارشاد 
اســالمى، كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان، بنياد 
حفظ آثار و نشر ارزش هاى دفاع مقدس، كتاب سال شهيد 
حبيب غنى پور، جشنواره ادبيات داستانى بسيج، جشنواره 
راهيان نور، انجمن قلم ايران، جشنواره قصه هاى قرآنى و... 

اشاره كرد.
از ميان آثار قابل توجه فردى، مى توان به «آشيانه در مه»، 
«سياه چمن»، «يك دنيا پروانه» و «كوچك جنگلى» اشاره 
كرد. با انتشار كتاب سياه چمن نام فردى در ميان نويسندگان 

زبانزد شد.
«ســياه چمن» اولين حضور جــدى و حرفه اى فردى 
به صورت كتاب بود. اين رمان 143 صفحه اى در سال 1366 
منتشر شد. روى جلد كتاب هيچ اشاره  مستقيمى به نوجوان 
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بودن مخاطب آن نشده بود اما به مرور به عنوان يك كتاب 
ويژه نوجوانان تثبيت شــد. ماجراى داستان در اولين سال 
پس از انقالب در منطقه محروم كهنوج مى  گذرد و داستانى 
با حال و هوايى انقالبى اســت. رضا رهگذر خواندن اين 
كتاب را توصيه كرده است. محمد حمزه زاده آن را از بعد 
شخصيت پردازى و ايجاد هم ذات پندارى موفق مى داند و 
سميرا اصالنپور درباره آن چنين نوشته است: «سياه چمن از 
معدود رمان هايى است كه مى توان خواندن آن را به نوجوانان 
پيشنهاد كرد. اگرچه ممكن است مخصوص نوجوانان نوشته 
نشده باشد... سياه چمن، فضاسازى فوق العاده خوبى دارد، 
به طورى كه دقيقاً شرايط و محيط زندگى افراد براى خواننده 
مشخص مى شود. گفت وگوها نيز به اين فضاسازى كمك 
بســيار كرده اند. از جمله قسمت هاى بسيار زيبا و جذاب 
كتاب فصل هفتم آن است. نويسنده به خوبى توانسته است 
موقعيت و حاالت شخصيت ها را در اين فصل نشان بدهد 
و درماندگى و ناتوانــى آنان را در مقابل حوادث بيرون از 
دايره قدرتشان به نمايش بگذارد... فصل هاى پايانى كتاب، 
آن پرداخت خوب و تحســين برانگيز فصل هاى ابتدايى 
و ميانى را ندارد. حوادث آنقدر ســريع مى شود كه ديگر 
جايى براى شخصيت پردازى و فضاسازى مناسب نمى ماند. 
به ويژه وقايع مربوط به انقالب در كل داستان جا نيفتاده باقى 
مى ماند... زاويه ديد در ابتدا داناى كل محدود به امان داد پسر 
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نوجوان خانواده است. سپس چرخى مى زند و در قسمت 
عمده كتاب ما با برادر بزرگ تر امان داد همراه مى شويم و در 
پايان كتاب، باز زاويه ديد چرخش ديگرى پيدا مى كند و ما 
قضايا را از ديد خان منطقه مى بينيم. اين موضوع جز اشكال 
تكنيكى اى كه دارد، ديد منفى خواننده نسبت به شخصيت 
خان را در پايان كتاب متزلزل مى كند... در كل داستان كشش 
بسيار خوبى وجود دارد. صحنه ها بسيار جاندار و ملموس 
هستند و خواننده واقعاً خود را در بحبوحه ماجرا مى بيند.»

كامران پارســى نژاد در نقد خود بر ســياه چمن چنين 
مى نويسد: «مضمون و موضوعى كه نويسنده به آن پرداخته 
است براى همان اوايل انقالب جالب و غيره قابل پيش بينى 
بوده، در حالى كه خواننده در ســال 1376 به را حتى قادر 
است تا انتهاى داســتان را حدس بزند. شخصيت پردازى 
نويســنده خبر از آن دارد كه او بر نقشى كه شخصيت ها 
قرار است بازى كنند، كامًال مسلط بوده و مى دانسته كه هر 
شخصيت در تقابل با هر مانع و چالش از خود چه رفتارى 
بايد نشان دهد. شخصيت خان نيز به خوبى پرورانده شده 
است. او شخصيت كليشــه اى را كه ما با آن آشنا هستيم، 
ندارد. البته همه شخصيت ها ايستا هستند. سياه  چمن نمادى 
از ســرزمينى چون ايران است كه در زمان سلطنت پهلوى 
زير ظلم ستمگران قرار گرفته بود. سياه چمن در اصل متعلق 
به خيرمحمد اســت كه او نيز نمادى از ملت ايران به شمار 
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مى رود. نويســنده در زمينه تطبيق حوادث با انقالب كمى 
دچار اشتباه شده است. در زمان درگيرى بين يار محمد و 
خان، انقالب به طور كامل به پايان رسيده است و پاسداران 
انقالب اسالمى كنترل شــهرها را در اختيار دارند. اما يار 
محمد مى گويد اگر پيش ژاندارم ها برويم آن ها طرف خان 
را مى گيرند. نويسنده در فصل بندى داستان نيز زياده روى 
كرده اســت. تعداد فصل  هاى بى شمار و در بعضى موارد 
بى دليل است. داستان داراى حركت است و از فضاسازى و 
درشت نمايى خوبى برخوردار است. ساختمان موضوعى اثر 

به جز مواردى كه به آن اشاره شد، بى نقص است.
فرشيد حسامى در گفت وگويى نام سياه چمن را تركيبى 
از تاريكى و يأس، سبزى، شــادابى و ناشى از جهان بينى 
نويسنده دانسته اســت. او يارمحمد را در اين كتاب شبيه 
شخصيت گل محمد و در رمان «كليدر» محمود دولت آبادى 
دانسته است. اين كتاب به زبان تركى استانبولى در كشور 

تركيه ترجمه و منتشر شده است.
«ميرزا كوچك خان جنگلى» يكى از داســتان هاى زيبا و 

خواندنى اميرحسين فردى است. خودش مى گويد:
«ايده اش از قبل از انقالب بود. زمانى كه كتاب «ســردار 
جنــگل» ابراهيم فخرايى را خوانــدم. مرحوم فخرايى از 
نزديكان و عضو كابينه حكومت ميرزا بود. همة مكاتبات 
و اســناد و مالقات ها را جمــع آورى مى  كرد. عالوه بر آن 
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شيفتة ميرزا بود. سال 52 اين كتاب را خواندم و عالقه مند 
شدم كارى براى كشور انجام دهم. خداوند اين توفيق را داد 
كه قبل از انقالب زندگيشان را بر اساس داستان بنويسم و 

حاصلش، كتاب ميرزا كوچك خان جنگلى شد.
ميرزا به عنوان انســانى آرمان گرا در مقطعى شــروع به 
مبارزه كرد. جريان سوسياليســم تأثيرگذار بود و از طرف 
ديگر مكاتب ديگر نيز. ايران تازه از يك زندگى بدوى سر 
درآورده و وارد يك دوران جديد از تاريخ مى شود. شخصى 
مثل ميرزا با پشتوانة انديشه هاى اسالمى قيام مى كند و در 
چنين شرايطى اين قيام را به وجود مى آورد كه به نظر من بر 
مبارزان بعدى و حتى كسانى كه براى انقالب اسالمى مبارزه 

كردند تأثير مى  گذارد.
«روزى كه تو آمدى» مجموعه هشــت داستان است كه 
به وسيله انتشارات پيام آزادى منتشر شده است. اين قصه ها 
قبــًال در كيهان بچه ها به چاپ رســيده بودند. «روزى كه 
تو آمدى» داســتان پسر نوجوانى در مراسم استقبال از امام 
خمينى (ره) اســت. «تقصير خودم بود» داستانى با پيامى 
تربيتى درباره پرهيز از خوشــگذرانى است. «پسرى كه 
شب به پدرش نامه نوشت» و «نامه ها» داستان هايى دربارة 
جنگ اســت. «ماتان»، «گوساله قربان» و «شاخه درخت 
سيب» داستان هايى روستايى اند و «تيم فوتبال ستاره براى 
مسابقه آماده است» داســتانى درباره تفريحات تابستانى 
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در مناطق فقيرنشين شــهرهاى بزرگ است. پژوهشنامه 
ادبيات كودك و نوجوان شــماره هشــت، اين كتاب را 

غيرفعال معرفى كرده است.
«ميهمان مالئك» كه براساس خاطراتى از سردار سرتيپ 
پاسدار شهيد اسداهللا كلهر براى نوجوانان تنظيم شده است، 
در سال 1376 منتشر شد. اين كتاب رتبه سوم را در جشنواره 
كتاب هاى دفاع مقدس و ديپلم افتخار جشنواره كتاب كانون 

را به دست آورد.
از جمله كارهاى فردى كتابى با نام «امام خمينى» اســت 
كه يك زندگى نامه داســتانى است و به انضمام سال شمار 
و عكس و... از سوى انتشارات مدرسه منتشر شده است. 
اين كتاب مورد اســتقبال واقع شد و ظرف دو ماه به چاپ 

مجدد رسيد.
در كارنامه فردى يك ســفرنامه نيز به چشم مى  خورد. 
«هامون، زهكلوت و آن حوالى» سفرنامه ا ى از منطقه اى ميان 
بلوچســتان و استان كرمان است. اين كتاب در سال 1376 
به وسيله نشر رويش منتشر شده است و از نظر جغرافيايى 

به همان منطقه داستان سياه چمن مى پردازد.
آخرين رمان اميرحســين فردى در ســال 1386 با نام 
«اســماعيل» از سوى سوره مهر منتشر شــد. اين رمان به 
رويدادهاى انقالب اســالمى و نقش جوانان در آن زمان 
مى پردازد. «گرگ سالى» كه به شكلى ادامه رمان اسماعيل 
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است نيز به زودى انتشار مى يابد.
«روح اهللا»، «يــك دنيا پروانه»، «گل بهار و گنجشــك»، 
«گل بهار و هزار چراغ روشــن»، «خسته نباشى گل بهار» و 
«افسانه اصالن»،«بقعه شيخ صفى الدين اردبيلى» از ديگر آثار 
اميرحســين فردى است. او عالوه بر اين آثار، ترجمه هاى 

خوب و خواندنى اى هم دارد.
بى ترديد نام اميرحسين فردى در عرصه مطبوعات كودك 
و نوجوان نامى ماندگار خواهد بود. به  ويژه ســرمقاله هاى 
خواندنى و دلنشــين او در مجله كيهان بچه ها نشــان از 
هوشمندى و درايت او در عرصه روزنامه نگارى كودك و 
نوجوان دشت. او در اين سال  ها در عرصه رسانه با مديريت 
كيهــان بچه ها نقش ممتازى را در روزنامه نگارى كودك و 

نوجوان ايفا كرد.
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از مسجد جواداالئمه(ع) كه بيرون مى آيى، وقتى سمت 
راســت مى پيچى به پشت مسجد، يكى از كوچه ها كوچه 
شهيد عسگرى زاده است. كوچه اى مثل خيلى از كوچه هاى 
اين ســرزمين. مزين به نام شــهيد. ســخت نيست پيدا 
كردن خانه اى كوچك. از دور به درختى ســبز مى ماند. با 
شــاخه هايى سبز كه به پيشواز قدم هايت مى آيند و از دور 
در باد بهار برايت دست تكان مى دهند. در مى زنيم. مى دانيم 
اين بار اميرخان در را باز نخواهد كرد و نيز مى دانيم مدتى 
است در حياط، گوشــه اش باز نيست تا به گل ها نسيمى 
بوزد. درخت در كوچه زياد است اما گويى درختان اطراف 
اين خانه بيش از بقيه، غوغاى گنجشــك دارند. باران بر 

آشـيـانـه در دل

گفت وگويى صميمى با خانوادة 
زنده ياد  اميـرحسين فردى
حبيب يوسف زاده / محمد حسن حسينى
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ســروروى مان مى بارد از اين درختان. مى رويم زير سقف 
مهربــان خانه اميرخان كه روح مدارا و لبخند در خشــت 
خشت آن تنيده است. بچه ها تكيده و غمگين از حادثه به 
استقبال مان مى آيند و مادرشان كه پر شكسته تر از بقيه به نظر 
مى رسد، با همان حيا و نجابت اصيل كه در اميرخان بود و 
حاال در همه اهل خانه- آقا پسرها و دختر خانم ها- تجلى 
يافته اســت و نيز خواهرى داغدار كه بيش از بقيه نگاه و 
رفتار و گفتارش آدم را يــاد اميرخان مهربان  ما مى اندازد. 
خانه خيلى ساده است. مبلى در كار نيست. باال و پايين اگر 
دارد به اقتضاى مهمانان غريبه است كه البد بايد به طبقه باال 
بروند و نيز نيم طبقه اى با بهارخوابى رؤيايى پر از درختچه و 
گل و گياه كه برگ برگش آدم را ياد اميرخان مى اندازد. باد 
سختى گويا به اين آشيانه وزيده است كه اهالى آن اين چنين 
پريشانند، اما در عين پريشانى، آرامشى در نگاهشان موج 
مى زند. آرامشى كه گويى وصيت آن عزيز سفر كرده بوده 
است؛ آرامشى از سر ناگزيرى در بچه ها، به خصوص حافظ 
كه بزرگ تر است و بايد سنگين ترين قسمت اين بار را به 
دوش بكشد. بار شانه شكن نبودن پدر. مجالى براى لرزيدن 
اين شانه هاى جوان نيست. رفت و آمد زياد است و بعد از 
مراسم معمول، تازه مصاحبه ها، عكس ها و فيلم ها شروع 
شده اند كه ريشه در كنجكاوى  هايى از اين جنس دارند كه: 
«راستى اميرحسين فردى كيست؟» سؤالى كه در «اسماعيل» 
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و «گرگ سالى»- آخرين كتاب هاى اميرخان- گاه گدارى از 
ميان جمالت مي توان به دريافت هاي تازه اي رســيد. حاال 
ما آمده ايم اين سئوال ها را از اهل بيت اميرخان بپرسيم. در 
جست وجوى اميرخان پدريم. نه مدير مسئول كيهان بچه ها 
و كيهان علمى و مدير مركز آفرينش هاى ادبى حوزه هنرى 
و نه دكتر اميرحســين فردى؛ اميرخان خودمان كه مهربان 
بود با آدم ها، گياهان و حيوانات و به طور كل با روزگار كه 
اين اواخر هيچ با او مهربان نبود. اگرچه خود شــاكر بود و 

پذيراى اين همه درد.
با حافظ و عارف و آقا سعيد- داماد خانواده- گفت گويمان 
را شروع مى كنيم. لبخند اميرخان مثل برگى كه درختش تمام 
باغچه را پر كرده باشــد، مثل مه روستا همه خانه را گرفته 
اســت. كانون اين لبخند دامنه دار يك قاب عكس كوچك 
چوبى روى طاقچه اتاق طبقه دوم اســت. چراغ اول را در 
اين مه روشن مى كنيم با ســؤالى كه ما را صاف مى برد تا 

همسايگى روح اميرخان.
 اگر بخواهيد در يك جمله پدرتان را توصيف كنيد، 

چه مى گوييد:
حافظ: بابا ويژگى هاى زيادى داشــت: صبور، دلســوز، 

پرتالش... اما بارزترين ويژگى او مهربانى بود.
 مهربانى يك صفت كلى اســت كه خيلى ها دارند. 

مهربانى  بابا از چه جنسى بود؟
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حافظ: مهربانى عام. بابا با همه كس و همه چيز مهربان 
بود. مهربانى او حد و مرزى نداشت.

 گفتيد همه چيز. ممكن است بيشتر توضيح بدهيد.
حافظ: گل ها، درختان، آدم ها و پرنده ها و حتى گربه ها در 

دايره مهربانى او جمع بودند.
عارف: تابستان ها توى حياط مى نشست و گل ها را تماشا 
مى كرد. اگر مى ديد گل ها از گرما حالشان بد شده، در حياط 
را باز مى  گذاشــت تا هوا بخورند. يادم مى آيد گاهى موقع 
رفتن به دفتر مجله كيهان بچه ها مقدارى ارزن يا شــاهدانه 
مى خريد تا به كبوترهايى كه آن طرف پنجره اتاقش جمع 

مى شدند، بدهد.
حافظ: حتى دل كشتن پشه ها را هم نداشت. در خانه ما 
پشه ها در امان بودند. يك بار يك پشه روى پايش نشسته 
بود. آمدم بكشمش، بابا پايش را تكان داد و فرارى اش داد. 

مى گفت اين ها گناه دارند حيوان خدا هستند. 
 موضوع گربه ها چه بود؟

عارف: در كوچه ما گربه اى بود كه تقريباً كسى دوستش 
نداشــت. از آدميزاد فرارى بود. اما مى آمــد دور پاى بابا 

مى چرخيد. 
 رد پاى اين مهـربانى در داستان هاى آقاى فـردى 
هم مشاهده مى شود. هيچ وقت درباره ايـــن موضوع 

صحبتى مى كرد؟
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حافظ: بله مثًال كتاب «آشيانه در مه» درباره يك قرقي به نام 
مونس است. پدر گاهى خاطره آن جوجه قرقى را برايمان 
تعريف مى كرد. گويا در كودكى قرقى او را پســر خان ده 

زخمى مى كند.
حافظ: هان، راســت مى گويد. بابا ماهى زياد دوســت 
داشت. يك روز يك ماهى عيد خريديم رنگش سياه بود. 
بابا به او بربرى مى داد. اســمش را گذاشته بود ماهى تركه. 
عيد كه تمام شد ماهى را برديم و توى حوض پارك شهر 
انداختيم. هر وقت از پارك شهر رد مى شديم. بابا مى گفت 
برويم ماهى تركه را ببينيم. گاهى لب حوض آنقدر چشم به 
آب مى دوخت تا ماهى تركه را پيدا كند و مطمئن شود كه 

هنوز زنده است.
 چه خاطره اى از مهربانى با همكاران از ايشان داريد؟ 

مى خواهيم از زبان شما بشنويم.
حافظ: اين اواخر كه حالش خوب نبود، من هر شــب 
مى رفتم از كيهان مى آوردمش خانه. شب قبل از فوت تماس 
گرفتــم كه دارم مى آيم دنبالتان. بابا گفت: «همان بيرون در 
زنگ بزن بيايم پايين. اگر بيايى داخل نگهبان مجبور مى شود 
به خاطر ما در ورودى را باز و بســته كند. نمى خواهم به 

زحمت بيفتد.»
 شــما فكر مى كنيد اين مهربانى به آدم ها و اشيا و 

حيوانات را از كجا آورده بود؟
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حافظ: مهربانى در ذات او بود. شايد به خاطر رنج هايى 
كه در كودكى كشــيده بود، اين طور شده بود. بعد از فوت 
پدر بابا در نوجوانى، رنج هاى زيادى كشيده بود. براى همين 

نسبت به همه آفريده هاى خدا مهربان بود.
 دربارة رنج هاى زندگى هم صحبتى مى كرد؟ 

عارف: گاهى كه ياد گذشته ها مى افتاد از فقر ايام كودكى 
مى گفت. 

حافظ: مثًال وقتى دبســتان مى رفته پس از تمام شــدن 
صفحات دفتر مشقش با پاك كن نوشته هاى قبليش را پاك 

مى كرد و دوباره در آن مى نوشت.
عارف: اگر يادتان باشد يك بار كيهان بچه ها به شكل يك 
دفتر مشــق با ورق هاى سفيد چاپ شد. شايد اين كار بابا 

ريشه در همان خاطرات و روزهاى كودكى داشته است.
 همه مى دانيم كه آقاى فردى حس خاصى نسبت به 

اشيا داشت. شما در اين باره چه نظرى داريد؟
حافظ: بابا يك مهر داشــت كه سال ها با آن نماز خوانده 
بود. در روستا هم يك قلوه سنگ را روى «تك  آغاج» قايم 

مى كرد و هر بار براى نماز از آن استفاده مى كرد.
 تـك آغـاج؟

حافظ: بله يادم رفت توضيح بدهم. در ده ما يك درخت 
توى دشت تك افتاده بود كه به آن تك آغاج مى گفتيم. بابا 

مى رفت كنار آن نماز مى خواند.
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 اميرخان قشنگ نماز مى خواند، اين را همه بچه هاى 
مسجد و اهل محل مى گويند. نمازش تماشايى بود. هيچ 

توصيه اى به نماز خواندن در خانه مى كرد؟
عارف: مســتقيم نه. اما هميشــه مى گفت ســعى كنيد 
نمازتان را در مســجد بخوانيد. حتى گاهى كه به امامزاده 
مى رفتيم، مى گفت مسجد بهتر است. به خصوص مسجد 
جواداالئمه(ع) را توصيه مى كرد. ما چند سالى مكبر مسجد 

هم بوديم. بابا خيلى به اين كار تشويق مان مى كرد.
 به ظاهرتان هم حساسيتى نشان مى داد؟

عارف: نه. باز هم مســتقيم چيــزى نمى گفت. يك بار 
مى خواستم شلوار بخرم گفت يك شلوار بخر كه بشود با 
آن نماز خواند. به خواهر هايم هم سر چادر اصرار نمى كرد. 

حجاب برايش مهم بود نه نوع پوشش.
 به عنوان يك پدر چطور شما را تشويق يا احياناً تنبيه 

مى كرد؟
حافظ: تشويق زياد داشت. مثًال برايمان قرآن خريده بود 
و مى گفت هر كس بهتر بخواند، جايزه دارد. تنبيه اش براى 

پسرها اين بود كه جمعه فوتبال نبردشان.
 درس خواندن چه؟ درباره درس خواندن شــما و 

آينده تان چه حساسيتى داشت؟
عارف: مى گفت شما درس بخوانيد توكل به خدا بكنيد 
كار خودش مى آيد ســراغتان. دنبال عالئق شــخصى تان 
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برويد، خدا همه چيز را درست مى كند.
 خاطـــراتى از درس خـوانـــدن خـودش هـم 

تعريف مى كرد؟
حافظ: خاطره زياد اســت، اما يكى از جالب ترين آن ها 
درس خواندنش براى گرفتن ديپلم بود. مى گفت اين قدر 
در پارك شــهر قدم زدم، اگر مستقيم رفته بودم به سبالن 

رسيده بودم.
 پس ديپلمش را تهران گرفته بود. سربازى چه، از آن 

دوران چيزى تعريف نمى كرد؟
حافظ: حتى موقع ســربازى هم هميشه نگران خواهر و 
برادر كوچكش بوده. توى پــادگان اگر به آن ها خوراكى 
مى داده انــد، بابا نمى خورده و هر بار كه مرخصى مى آمده، 

همه را براى عمه و عمو على مى آورده است.
 يادم مى آيد يك بار از آقاى فردى پرسيدم مادرتان با 
شما زندگى مى كنند؟ ايشان گفتند نه ما با مادرم زندگى 

مى كنيم. كمى برايمان از رابطه اين دو بگوييد.
حافظ: مادربزرگ خيلى بابا را دوست داشت. شب ها اگر 
چنــد دقيقه دير مى كرد، حتى در همان حالت مريضى اش 
هم مى گفت: «زنگ بزنيد ببينيد كجا ماند؟» آن وقت ها كه 
ســرپا بود، چادرش را سر مى كرد و مى رفت سركوچه يا 
خيابان مسير آمدن بابا را مى پاييد. اين اواخر كه بابا مى آمد 
همين طور اشك در چشم هر دو حلقه مى زد و همديگر را 
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نــگاه مى كردند. مادربزرگ به بابا مى گفت: «تو الماس من 
هستى امير.» مادربزرگ با وجود بيمارى فراموشى اش هيچ 

وقت بابا را از ياد نمى برد.
 پس مرگ چنين مــادرى خيلى بايد براى اميرخان 

سنگين بوده باشد؟
حافظ: خيلى. تقويم روى ميز بابا در كيهان بچه ها از 12 
مهرماه به اين طرف سفيد مانده. بابا هيچ يادداشتى روى آن 
ننوشته. تا آخرين روز زندگى دلش نمى آمد روزى را بعد 
از مادرش باور كند. اين روز، روز وداع مادرش بود. حتى 
بعد از مادر، روستا رفتن برايش غيرممكن بود. نمى توانست 
خانه مان را در روستا بى مادر ببيند. بابا از شخصيت مادربزرگ 

خيلى در قصه هايش الهام گرفته بود.
 ورزش يكى از دل مشغولى هاى مهم اميرخان بود. آيا 

در اين مورد حرفى داريد؟
عارف: عاشــق كوه و فوتبال بود. ما را هم مى برد. گاهى 
عمه و مامان هم كوه مى رفتند. حتى در بيمارســتان بعد از 
عمل مى گفت: نبايد يك جا بمانم و هى قدم مى زد. يك بار 
برايمان تعريف مى كرد چطور در درياچه قله ســبالن اليه 
يخ را شكســته و شنا كرده بود. اين روحيه ورزشى باعث 
شده بود تا حدود 60 سالگى تقريباً پايش به مطب دكترى 

باز نشود.
 خوب آقا چگينى! نوبتى هم كه باشــد نوبت داماد 
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تازه اين خانواده است. گويا شب فوتشان مراسمى در 
منزل ايشان قرار بود برگزار شود؟ به عنوان داماد اميرخان 

قدرى از اولين برخوردتان برايمان بگوييد.
چگينــى: در اوليــن برخورد فكر مى كردم ايشــان آدم 
سخت گيرى هســتند. اما تلفنى به من گفتند اگر دوست  
داشتى گفت وگويى با هم داشته باشيم. راستش برايم عجيب 
بود. ايشان چيزى از حقوق و دارايي ام نپرسيدند. حتي من 
گفتم نمي خواهيد بپرسيد چه دارم چه ندارم؟ ايشان گفتند: 
«مهم نيســت. من هم در جواني ام چيزي نداشــتم. همه 
اين ها را مي شود به دست آورد.» بيشتر درباره كارشان برايم 

صحبت كردند. 
 آقا حافظ، به عنوان آخرين سؤال هيچ فكر مي كرديد 

پدر به اين زودي تنهايتان بگذارد؟ 
حافظ: هواي رفتن را مي شد در او حس كرد. چند بار اين 
اواخــر مادربزرگ را در خواب ديده بود. مي گفت: «مادرم 
صدايم مي كند مي گويد: امير چرا نمي آيي؟» مي گفت: «من 

مشكلي براي رفتن ندارم. نگران شما هستم.» 
روزي كه حالش بد شد توي ماشين سر پيچ كوچه ناگهان 
توي بغلم افتاد و تمام. خيلي آرام و بي سر و صدا. بابا راحت 

شد خيلي نگران اوضاع بود. 
 نگران كدام اوضاع؟ 

حافظ: همه چيز. اسالم. انقالب. ادبيات. بارها گريه او را 
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براي مردم سوريه ديده بوديم. 
 وصيتش كه مي گوييد خيلي ساده بود. سفارشي به 

دوستي، كسي دربارة شما و آثارش نمي كرد؟ 
حافظ: بابا حميد آقا رياضي و عمو رســول را دوست 
داشــت اما بيش از همه دربارة حاج محمد ناصري حرف 
مي زد. بابا عاشق آقاي ناصري بود. هميشه مي گفت: «همه 
چيز به محمد مربوط است. اگر كاري داشتيد به او بگوييد.» 

 ***
گفت وگو را با خانم ها آغاز مي كنيم. همســر، خواهر و 
دختــر بزرگ اميرخان. مهتــاب (دختر كوچك) در جمع 
حضور نداشــت. اهل خانه هم  چندان مايل نيستند، باشد. 
نمي خواهند آرامش تازه بازيافته بعد از توفان را از اين پاره 
جگر اميرخان بگيرند. ســؤال ها را از همسر ايشان، خانم 

قنبري، شروع مي كنيم: 
 ايام تلخي است و هنوز داغ آقاي فردي تازه است. 
اجازه بدهيد براي اينكه فضا عوض بشود از خاطرات 

روزهاي ازدواج بپرسيم و سابقه آشنايي تان. 
همسر: مادربزرگم با مادر امير دوست بودند. ما هم قبًال 
همديگر را ديده بوديم. همه چيز ساده گذشت. خواستگاري، 
رسم و رسومات عروسي. جشن هم نگرفتيم. چون يكي از 

بستگان مان فوت كرده بود. 
 از مهريه و جهيزيه بگوييد. 
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همسر: ساده و مختصر بود. مهريه مان ده هزار تومان بود. 
خريد عروســي هم در حد ظرف و ظروف مختصر يك 

زندگي ساده بود. حتي برايش حلقه هم نخريده بوديم. 
 كي به تهران آمديد؟ 

همســر: پس از عروسي چند ماهي در ده بوديم و پاييز 
سال 59 به تهران آمديم. البته خانه آن ها تهران بود. امير براي 
ازدواج به ده آمده بود. در آن ايام از كار در بانك استعفا داده 
بود. و بعد از چند كار متفرقه با شــهيد اكبر قدياني مدت 
كوتاهي در شركت ايران كاوه مشغول به كار شد. سال 61 
بود كــه به كيهان بچه ها رفت. قبل از كيهان بچه ها با حوزه 
هنري ارتباطي داشــت و رفت و آمدهايي مي كرد. البته از 

فعاليت هاي حرفه اي كمتر در منزل حرف مي زد. 
 راجع به تولد بچه ها صحبت كنيد. 

همسر: مريم توي ده متولد شد. به او سولماز هم مي گوييم. 
امير اسمش را از قرآن درآورد. مريم همان موقعي به دنيا آمد 
كــه امير رفت به كيهان بچه ها. امير آن موقع تهران بود. دو 
ماه اول مريم را نديد. اســم پســرها را هم از ديوان حافظ 
درآورد. حافظ و عارف. پسرها سال 64 و 65 به دنيا آمدند. 
مهتاب مان هم سال 73. اين دو تا آخري تهران به دنيا آمدند. 
مريم: عمو فالح پور مي گفت تو كي 30 سالت مي شود ما 

بازنشسته بشويم. 
خواهر: خانه مان خيلي خلوت بود. مريم كه به دنيا آمد 



64

خوشحال شديم. وقتي لباس هايش را مي شستم، مي گفتم 
خدا را شكر سرمان شلوغ خواهد شد. 

 با بچه ها توي خانه چطور بود؟ از پسرها پرسيديم. 
دخترها را مي گوييم. 

مريم: پسرها هميشــه مي گفتند: «بابا شما را از ما بيشتر 
دوست دارد.» بابا به همه اهل خانه احترام مي گذاشت. اما 
به دخترها احترام خاصي مي كرد. طور ديگري دوستشــان 
داشــت. شــب قبل از رفتنش مريم را صدا كرد و گفت: 

«سرت را روي قلبم بگذار ببين مي تپد؟» 
 هيـچ پيش مي آمـد توي خـانه دربارة قصه صحبت 

كند؟ 
مريم: ما با قصه غريبه نيستيم. بچه كه بوديم مادربزرگ 
برايمــان قصه هاي تركي مي گفت. قصه مرد و نامرد. قصه 
روباهــي كه توي خمره مي افتاد و شــب ها تــوي ده راه 
مي رفت. بابا هميشــه يك جلد كيهان بچه ها با خودش به 

خانه مي آورد. من را هم تشويق به نوشتن مي كرد. 
 تلويزيون هم نگاه مي كرد يا فقط اهل مطالعه بود؟ 

مريم: موقع شــام با خانواده سريال مي ديد. بعدش هم 
هر شب اخبار را نگاه مي كرد. خيلي نگران اوضاع بود. به 

خصوص اوضاع سوريه. 
 ده كي به كي مي رفتيد؟ 

خواهــر: بچه ها كه كوچك بودند از ماه دوم بهار تا آخر 
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پاييز مي رفتند ده. مادر و بچه ها و مادرشان. امير تنها مي ماند 
خانه. بعدها بچه ها بزرگ تر شدند و گاهي جايم را با بچه ها 
عوض مي كردم. امير توي همان ســال ها در تنهايي سياه 

چمن (اولين رمانش) را نوشت. 
 در خانه كتاب هم مي خواند؟ 

خواهر:  بله. پنجشنبه ها و جمعه ها كه خانه بود، مي خواند. 
اگــر كيهان نمي رفت در خانه هم كتــاب زياد مي خواند. 
آخرين پنجشنبه قبل از فوتش خيلي دراز  كشيد. بهش گفتم: 
امير يك كم بخواب. خسته اي. گفت: نمي توانم وقت خيلي 
كم اســت. فرصت براي خوابيدن نيست. از 50 سالگي به 
اين سو دائم مي گفت: «افتاده ام تو سراشيبي. بايد عجله كنم. 

خيلي كار دارم.» 
 از بيماري اش خبر داشت؟ 

همسر: مي گفت؛ دست و گردنم موقع نوشتن درد مي كند. 
دكتر مي گويد آرتروز است. 

مريم: يك بار حالش بد شد. بعدتر فهميديم سكته كرده. 
حافظ او را به بيمارستان برد. بيمارستان پيامبر. آنجا آنژيو 
شد و بعد منتقلش كرديم بيمارستان كسري. آبان ماه بود كه 
قلبش را عمل كرديم. مامان و مامان بزرگ نفهميدند. بعد از 

عمل خبرشان كرديم. 
 مادربزرگ كي مريض شدند؟ 

مريم: چند ماه بعد، فروردين ماه مادربزرگ ســكته كرد. 
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كارمان سخت شده بود. مادربزرگ نياز به مراقبت داشت. 
بابا را هم نمي گذاشــتيم به فشار بيفتد. براي قلبش خوب 

نبود. براي همين همه سعي مي كرديم كمك كنيم. 
 بعد از عمل باز هم ورزش مي كرد؟ 

مريم: عادت به پياده روي داشت. قبل و بعد عمل فرقي 
نمي كرد. غروب ها هم مي رفت پشت بام قدم مي زد و آسمان 
و خورشــيد را نگاه مي كرد. با گل ها حرف مي زد و چشم 

مي دوخت به پرواز پرنده ها.
 در كارهاي خانه دخالــت مي كرد؟ مثل خريد و 

نظافت و اين طور مسائل؟ 
همســر: فقط نان مي خريد. با چيزي كاري نداشــت. 
مي گفت هــر كاري الزم مي دانيد خودتان بكنيد. خيلي به 

محل اشيا كاري نداشت. مي گفت منظم و پاكيزه باشيد. 
 اين خانه را از اول داشتيد يا بعد خريديد؟ 

همسر: اين جا را دوست داشت. مي گفت پدر و مادرم 
خيلي اينجا زحمت كشــيده اند. وام گرفــت و خانه را 
بازســازي كرد. وقتي جهيزيه مريم را خريديم، جايمان 
تنگ شــد. گفتم: «بيا خانه را بكوبيم يا عوضش كنيم.» 
گفت: «من يك جا براي پهن كردن ســجاده نمازم داشته 
باشم بس اســت.» خانه ما آنقدر كوچك است كه حتي 

امير مجبور شد كتاب هايش را به كيهان ببرد. 
 درباره مرگ هم حرف مي زد؟ 
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مريم: توي بيمارستان يك بار نفسش سنگين شد. گفتم: 
نترس آقا جان االن دكتر مي آيد. گفت: از مردن نمي ترسم. 
نفس نمي توانم بكشــم. بعد از مادربــزرگ مي گفت: من 
هم مي روم. خيلي به مادرش وابســته بود. اهل دوا و دكتر 
نبود. چند روز قبل از فوت ســرماخورده بود. تب داشت. 
حال نداشــت. مي گفت: بخوابم خوب مي شوم. به اصرار 
ما رفت دكتــر. موقع رفتن مي گفت: مهتاب نفهمد. درس 
دارد. ناراحتش نكنيد. روز فوتش تا ساعت سه بعد از ظهر 
حالش خوب بود. فقط خيلي ساكت بود. شب قبل از فوت 
خيلي قربان صدقه بچه ها مي رفت. بهشت زهرا كه مي رفتيم 
مي گفت من را قطعه هنرمندان خاك مي كنند. يعني جاي من 

كجاي قطعه است؟ 
 قبل از عمل چه گذشت؟ 

مريم: خيلي معمولــي وصيت كرد. كارت هاي بانكي را 
داد. همين. 

 گفتيد چندان نگران سالمتي اش نبود. عمدي در اين 
كار داشت؟ 

مريم: عمد كه نه فرصتش را نداشت. بعد از بازنشستگي 
كارش خيلي بيشتر شــد. كيهان بچه ها مي رفت. حوزه و 
جاهاي ديگر هم مي رفت. گاهي جمعه ها هم كار مي كرد. 
حتي يادم هست عيد، صبح ها مي رفت كيهان. مي گفت بايد 

براي پرنده هاي پشت پنجره دانه بريزم. عادت كرده اند. 
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خواهر: اين اواخر همه چيز خوب بود. با آرامش داشتيم 
زندگي مان را مي كرديــم. مامان گفت: ديگر نمي خواهد 
ســر كار بروي بمان خانه. من بعد از بازنشستگي معلم 
ابتدايي بودم. نرفتم. اما ماندنم همان و سكته امير و مامان 
همان و بعد هم مصيبت رفتن هر دوتاشان. خيلي سختي 

كشيديم. خيلي. 
 ***

چند روز بعد، فرصت گفت وگوي مختصري با علي آقا 
- بــرادر كوچك آقاي فردي - نيز پيش آمد. بســياري از 
گفتني ها را اهل خانواده گفته بودند. از ايشان خواستيم به 

كودكي هايش برگردد و از برادر بزرگ تر بگويد. 
 «اميرخان» گفتن شما به چه زماني برمي گردد. يادتان 

مي آيد از كي آقاي فردي را اميرخان صدا مي كرديد؟ 
برادر: به حدود سال 50، دوستان امير اين طور صدايش 

مي كردند. 
 كدام دوستان؟ فوتبالي ها يا مسجدي ها؟ البته اين دو 

در خيلي مواقع مشترك بودند. 
بيشتر فوتبالي ها. بيشتر آن ها اميرخان صدايش مي كردند. 

مخصوصاً اينكه امير سرپرست تيم هم بود. 
 كدام تيم؟ نام تيم تان را به ياد داريد؟ 

چند تيم فوتبال بود كه امير در آن ها فعال بود. اوايل تيم 
ارس بود. و بعدها تيم مسجد جواداالئمه (ع) با جوان تر ها 
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شكل گرفت. يكي دو تا تيم ديگر هم بود. 
 از همبازي هاي شاخص او كسي را به ياد داريد؟ 

چند تايي شاخص بودند. يكي همين غالم فتح آبادي كه 
بعدها به تيم پرسپوليس پيوست. ديگران هم بودند: شهيد 
اكبر قدياني، رضــا ثاني خاني، ذبيح، محمد متين فر، اصغر 
آبخضر و خيلي هاي ديگر. يك خاطره جالب از آن روزها 
نحوة صدا كردن صبح ها بود. بچه ها يك نخ به دستشــان 
مي بستند و ســر نخ را توي كوچه مي انداختند. صبح اگر 
كسي دير مي كرد بقيه نخ را مي كشيدند. حتي يكي از بچه ها 
طناب به دستش بسته بود كه خوابش سنگين بود و بچه ها 

او را تا پشت در كشانده بودند. 
 شما را هم به فوتبال مي برد. منظورمان وقتي است 

كه كوچك بوديد؟ 
بله. من را روي ساكش مي نشاند و مي گفت از اينجا تكان 
نخوريد تا بازي تمام بشود. اغلب بعدها من را هم درگير 

فوتبال مي كرد. 
 فقط فوتبال يا ورزش هاي ديگر هم بود؟ 

كوه هم زياد مي رفتيم. به كوهنوردي خيلي عالقه داشت. 
يك بار من حدود ده ســالم بود و امير بيست سالش. بدون 
تجهيزات تنها با يك ساك كوچك كه داخل آن نان و پنير 
ساده اي برداشته بوديم، با هم به پناهگاه پلنگ چال رفتيم. 
گفت:  خســته كه نيســتي؟ من از روي بچگي گفتم: نه. 
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برويم باالتر؟ او هــم قبول كرد. توي راه خيلي نگران من 
بود. همين طور آرام آرام رفتيم تا به قله رسيديم. آنجا چند 
كوهنورد حرفه اي با ديــدن ما تعجب كردند و دورمان را 

گرفتند. يكي از آن ها حتي عكس هم از ما گرفت. 
كوهنوردي شما بيشتر جنبه تفريحي داشت؟ يا اينكه 
اميرخان در بيــن راه صحبت خاصي هم مي كرد. مثًال 

راجع به طبيعت. 
بله، يادم هست كه خيلي سفارش مي كرد مواضب باشم 
حشره اي، گلي چيزي را زير پا لگد نكنم. مي گفت گل ها 
را بو نكن ممكن است نفســت آن ها را پژمرده كند. فقط 

نگاهشان كن. 
 درباره مسائل مذهبي مثل نماز تأكيدي مي كرد؟ 

بله اما غيرمستقيم. حتي گاهي نماز صبح هم مي رفتيم به 
جماعت توي مسجد جواداالئمه(ع) مي خوانديم. 

 شــما اطالعي از كار اميرخــان در بانك داريد؟ 
خانواده گفتند گويا ايشان استعفا داده بودند. شما علتش 

را مي دانيد؟ 
مدير بانك صادرات يهودي يا بهايي بود. علت استعفاي 

امير اين بود كه حس خوبي از اين موضوع نداشت. 
 به عنوان ســؤال آخر مي خواهيم چيزي را از شما 
بپرسيم كه قبًال كمتر در خصوص زندگي آقاي فردي به 
آن پرداخته شده است. همه مي دانند كه ايشان بسياري از 
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جنبه هاي زندگي شان مبهم مانده و برخي از اين ابهامات 
خواســت خودش بوده اســت. مثًال جبهه رفتن. هيچ 
اطالعات دقيق يا ردپايي از جبهه رفتن اميرخان داريد؟ 
يك ماه را كه مي دانم رســماً جبهه رفت و ما هم متوجه 
شــديم. بقيه اش به صورت پراكنده بود و اغلب ما متوجه 

نمي شديم. 
 منظورتان سفرهاي فرهنگي است؟ 

فرهنگي و غيرفرهنگي زياد اطالعاتي ندارم. 
چاره اي جز اين نداريم كه بساط گفت وگو را برچينيم. 
گرچه مي دانيم اين ها كه جمع آمده، حرفي ست از هزاران 
كاندر عبارت آمد. پس به ناچار به همين ها بسنده مي كنيم. 
وقتي داشــتيم آخرين جمالت ايــن  گفت وگو را تنظيم 
مي كرديم به ياد دست خط آقاي فردي در يكي از برگ هاي 
تقويم روي ميز كارش مي افتيم كه حافظ و عارف در خانه  

نشان مان دادند. مصراع پرمغز صائب با خط اميرخان: 
يك عمر مي توان سخن از زلف يار گفت 

پس حكايت عشق را همين جا تمام مي كنيم تا بعد... 
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اشـاره
نام اميرحسين فردى از يك طرف با دامنة سبالن پيوند 
دارد، از يك طرف با كتابخانة مسجد جواداالئمه(ع) و 
از طرفي ديگر با زمين هاى خاكى فوتبال. فرامرز بيك 
عليزاده ـ دايى زنده ياد اميرحســين فردى ـ براى مان 
از جوانى مى گويد كه بيشتر از سن خود مى فهميد و 
براى بيشــتر دانستن بى تاب بود. از جوانى كه بعدها، 

«اميرخان» شد!

دلــي كــه بـــراي قـرقـي و 
مورچــه  مي ســوخـت

روايـت از فـرامـرز بيك عليـزاده 
دايـى زنده ياد اميرحسين فردى
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 پدر امير ژاندارم بود و دائم از اين شــهر به آن شــهر 
مى شد، طورى كه يادم نمى آيد بچه هايش كجا به دنيا آمدند 
ولى وقتى امير به دنيا آمد، توى قره تپه مى نشســتند؛ جايى 

نزديك نير، در دامنه سبالن.
 ما چهار فرسخ و نيم دورتر از قره تپه بوديم. وقتى خبر 
تولد امير رسيد، شال و كاله كرديم و رفتيم تا خواهرزاده ام 
را ببينيم. من هفده ســال بزرگ تــر از امير بودم، يك دايى 

جوان!
 مادرش مريض شده بود. ديدم گريه مى كند. پرسيدم: 
«امير چى شده؟» گفت: «دايى، حالش خيلى بد است.» پاى 
مادرش را بوسيد، دستش را بوسيد. دوبار راهى كربال شدم 
و به امير هم گفتم همســفرم باشــد، قبول نكرد. به هواى 
مادرش مى خواست بماند. حتى مى گفت اگر من را مجانى 

هم به مكه بفرستند، نمى روم.
 مصدق كه حكمرانى مى كرد، بار و بنديل مان را جمع 
كرديم و به تهران مهاجرت كرديم. بعد ديديم باباى امير مدام 
در سفر اســت و خواهرم تنهاست. اين شد كه آوردمشان 
تهران، پيِش خودمان. آن وقت امير نه ســاله بود. يك سال 

هم گودنشين بودند.
 تهران باج گير داشــت. محمد سياه بود. هفت كچل ها 
بودند، كه طرف ميدان شوش بودند و بعد شعبان بي مخ بود 

بچه سنگلج. خالصه تو هر محله اى يك عده بودند.
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 مستأجر بودند و مى ديديم اين جورى نمى شود. تكه اى 
زمين خريديم و نصفش كرديم. نصفش را خواهرم برداشت 
و نصفش را هم ما خانه كرديم. چند سال مانديم. پدر امير 
كه بازنشسته شد، آنجا را هم فروختيم. باباى امير آمد پيش 
زن و بچه هايــش و امير هم ديپلم گرفت و رفت در بانك 

صادرات مشغول شد.
 دم دم هاى انقالب گفتيم: «امير! چرا از بانك صادرات 
درآمدى؟» گفت: «آخر دايى، شنيدم آنجا مال بهايى هاست. 
به اين خاطر هر مشــترى هم كه مى آمد، به او مى گفتم كه 

حساب تان را ببنديد، اينجا مال بهايى هاست.»
 از بانك بيرون زد. انقالب شد و رفت كيهان بچه ها. به 
او گفتيم: «خوب است ولى سعى كن براى بزرگ ترها هم 
بنويسى.» برگشت گفت: «وقتى بزرگ شدم براى بزرگ ترها 

هم مى نويسم!»
 تا ساعت ده شب مى ماند كيهان بچه ها. مى گفتيم: «امير، 
چرا اينقدر كار مى كنى؟ اداره ها تا ساعت دو و چهار هستند. 
ولى تو اين همه مى مانى؟» مى گفت:«كار من فرق مى كند.» 
آنقدر بــراى كارش انرژى صرف كرد كه مريض شــد و 

كارش به بيمارستان كشيد.
 از آدم بيســت ساله هم بيشتر فهم و شعور داشت. هر 
وقت مى آمد خانه ما، تا سؤالى نمى پرسيدم به حرف نمى آمد. 
 مى رفت تو دنيــاي مورچه ها و زنبورها. يك بار ديدم 
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براى مورچه ها شــكر مى ريزد كه گرســنه نمانند. از اين 
لطافت ها زياد داشت. وقتى وصفنارد بوديم، يك روز پسرم 
با امير بيرون رفتند. وقتى پســرم برگشت، با خودش يك 
قرقى آورد. امير پرسيد: «دايى اين چيست؟» گفتم: «قرقى. 
بچه است و هنوز نمى تواند بپرد.» پرسيد: «مادرش ناراحت 
نمى شــود؟» اينقدر حســاس بود. گفتم: «خب ناراحت 
مى شــود ولى االن كه نمى توانم كارى بكنم. بايد بگرديم، 

ببينيم النه اش كجاست؟»
گفت: «حاال از گرسنگى مى ميرد؟» گفتم: «نه، نمى گذارم 
بميرد. مى روم از قصابى گوشت مى خرم و تكه تكه بهش 
مى دهم، بخورد تا بزرگ شــود و پردربياورد و بعد ولش 
مى كنيم كه برود.» امير مى گفت ولش كن و هاشــم پسرم 

مى گفت كه مى خواهم نگهش دارم. 
يك روز قرقى را برديم بيرون و ولش كرديم، رفت. بعدها 

امير اولين كتابش را نوشت، كتابى دربارة قرقى.
 يك بار با هم رفتيم الله زار، تماشاى فيلم. هرچه مى ديد 

بى تفاوت ازش نمى گذشت. هى مى پرسيد و كنجكاو بود.
 همه فكــر و ذكرش كتاب بود. اصًال عاشــق كتاب 
خواندن بود. مثل بقية بچه ها نمى نشست پاى عروسك بازى 

و ماشين بازى. از بچگى هم نماز مى خواند.
 گله اى نداشت، ناشــكر نبود. زيرِ سقف خانه اش كه 
مى نشست، شــكرِ خدا مى كرد. مى گفت: «اينجا هرچند 
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چندان گران نيست، برايم قصر است. نشستم تويش و مال 
خودم است.» 

 خيلى دوستش داشتم. حتى بيشتر از بچه هاى خودم. 
هم نماز خواندنش را دوســت داشتم و هم به راه راست 

رفتنش را.
 بچة باجناقم شــاگرد اول شــده بود. امير عكسش را 
گرفت تا در روزنامة كيهان چاپ كند. پرسيدم: «هزينه اش 
چقدر شد؟» امير گفت: «شــما چكار داريد؟ پولش را از 
جيب خودم دادم.» بهش گفتم: «چرا از خودت دادى؟ مگر 
اينجا كار نمى كنى؟ مگر اينجا دست خودت نيست؟» گفت: 

«اينجا مال بيت المال است.»
 براى كارهاي شخصى، پياده مى رفت و مى آمد. يك دفعه 
پرسيدم:«مگر ماشين در اختيارت نيست؟» گفت: «دايى به 
من ماشين داده اند براى رفت وآمدم، نداده اند كه باهاش كارِ 

شخصى بكنم.»
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مادرش خواست او قـرآن بخواند

در محضر حكم على بهجت، نخستين معلم قرآن 
اميـرحسيـن فـردى

 حــاج نوح على بهجت يا به قــول خودش حكم على 
بهجت، نخستين معلم اميرحسين فردى است. او متولد سال 
1319 در قره تپه است؛ همان روستايى كه فردى هم در آنجا 

به دنيا آمده و باليده است. 
نوح على را در خانه پســرش مالقات كرديم و صميمانه 
و برادرانه ما را احترام كردند. همسرش پذيرايى شايسته اى 
كرد و همگى به سؤاالت  ما، از ريز و درشت پاسخ دادند. 

حكــم على مردى با خدا و متديــن، مردى خوش رو و 
خوش صحبت است كه آثار انس با قرآن در سيمايش موج 
مي زند. سادگى و صفاي روستايى او اگرچه از نيمه هاى دهه 
40 به تهران كوچ كرده هنوز ديده مي شود. جان  مايه زبان 

تركي در حرف زدنش كامًال قابل تشخيص است.
او معلمى است كه قرآن را به اميرخان ما ياد داده است. 
از آن معلم هاى واقعى كه جان شان براى شاگردشان مى رود 
و جايش در كالس هاى امروز، خيلى وقت ها خالى است. 
از عم جزء شــروع كرده و شــهد گواراى كالم خدا را در 
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زير آسمان نيلگون قره تپه به جان نويسنده انقالب ريخته 
اســت. شايد او بوده كه با كالم آسمانى اش اميرخان را به 
سمت آرامش و وقار راهنمايى كرده و دست او را در دست 
قرآن گذاشته است. چه مى دانيم؟ چه مى دانيم كدام آيه از 
آيه هاى خدا در دامنه هاى سبالن به داد فردى رسيده تا وي 

را محبوب خلق و مشتاق ديدار خالق كند.
در زير خالصه اى از نكته هاى اولين معلم فردى را تقديم 
مى كنيــم. كالمى زيبا و روايتى ســحرآميز از صبحگاهان 

سبالن و خروس خوانان قره تپه، همصداى كالم خدا. 

ـ كالس اول را بابــام به من ياد داد. بعد بابام فوت كرد، 
كالس دوم را هــم پيش يك نفر كه با بابام دوســت بود، 
خواندم. بعدها آمديم تهران و من اينجا درس خواندم، ولي 
قرآن را بابام ياد داد، خوب هم ياد داد. البته بابام مي گفت كه 
بابابزرگ من آخوندي را از دهات ديگر آورده بود دو، سه 
سال براي باباهامون كالس گذاشته و قرآن را بهشان ياد داده 
كه به همين دليل كه آن ها قرآن را خيلي خوب مي خوانند. 
ـ بعضى هــا براى قرآن ياد دادن پــول يا جنس از مردم 
مى گرفتند، ولــي بابام نمي گرفت. آن موقع پول خيلي كم 
بود. جنس هم مي دادند، مثًال قرار بود هر روز كه مي روند 
سر كالس، يك عدد نان لواش ببرند. سر برج هم در حدود 

يك چارك آرد براي هر نفر مي بردند. 
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ـ مادرشان از من خواسته بود كه هم به اميرخان و هم به 
خودش، قرآن ياد بدهم. من هم به اميرحسين و ظريفه خانم 
قرآن ياد مي دادم، ياسين و الرحمن و بقيه را ياد دادم، بعدها 
مي خواند. اتفاقاً او به من مي گفت كه تو استاد مني. مي گفتم 
حاال يك قرآن ياد دادم، استاد شدم؟ درس خواندنش خوب 
بــود. مودب و مرتب بود. با بچه ها زياد بازي و شــيطنت 
نمي كرد. داداشش هم بچه خوبي بود و با اين دوست بود. 
مي رفتند كنار رودخانه بازي مي كردند. پسر خوبي بود، واقعًا 

اولش هم خوب بود، آخرش هم خوب بود.  
ـ اميرحســين هم مثل خيلى از بچه هاى ده مي آمد آنجا 
مي نشست براي خوندن قرآن. من به بچه ها عم جزء را ياد 

مي دادم. اتفاقاً همان عم جزء را كه تمام  كرد، آمدند تهران.
ـ عم جزء براى اميرحســين دو سال طول كشيد. از پاييز 
شــروع مي كرديم تا اول بهار. از پاييز مردم بيكار بودند تا 
عيد يعني در دو تا پاييز عمه جزء را تمام كرديم و بعد قرآن 
هم وارد شــد. بعداً قرآن را ختــم مي كردم چون آن موقع 
اميرحسين حدود شش يا هفت ساله بود. باقيش را هم در 

تهران تكميل كرد. دينداريش خوب بود اميرحسين. 
ـ كالسي مثل امروز نبود. خودمان دوتايي بوديم؛ چون 
مرتب و مودب بود من هم دلم مي خواست بيش تر بهشان 

ياد بدهم. 
ـ دايي اميرحســين، مالعلي هم بود كــه درس مي داد. 
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عم جــزء و قرآن ياد مي داد. بعضي ها كه كالس اول و دوم 
بودند بهشان ياد مي داد. بيشتر از اين سواد نداشت، تا همين 

حد بود.  
ـ مالعلي براي همه درس مي داد، عمومي درس مي داد. 
اميرحسين چون عم جزء مي خوند من خودم يادش مي دادم، 

پيش من مي خواند. من غلط هاش  را مي گرفتم. 
ـ بعضى ها مى گويند اميرحســين نهج البالغه را توى ده 
به زبان تركى هم خوانده اســت، اما من كه فكر نمي كنم 
اميرحســين، نهج البالغه تركى را خوانده باشــد. آن موقع 
نهج البالغه تركي توى ده نبود. شــايد تهران خوانده! براي 
خواندن خيلي عالقه داشــت. حتماً آمده اينجا پيدا كرده 
و خوانده. آخر آن موقع، هفت ســال داشــت چه جوري 

مي توانست بخواند.
ـ آن موقع كه من بهش درس مي دادم، قشنگ مي نشست 
و گوش مي داد و درســش را مي خواند و انجام مي داد. ما 
خودمان چهار نفر بوديم كه پيش بابام درس مي خوانديم. 

قرآن را بابام به ما ياد مي داد.
ـ توى ده، زمســتان ها را  درس يا قــرآن مي خوانديم و 
تابستان ها كار مي كرديم. وقتي بابام درس مي داد، آن چهار 
نفري كه پيش بابام درس مي خواندند، همديگر را نيشگون 
مي گرفتند، شــيطنت مي كردند. بابام بعضــي وقت ها كه 
مي رفت كاري انجام بدهد و بيايد، اين ها بلند مي شــدند و 
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هركاري كه د ل شان مي خواست مي كردند. بعد نگاه مي كردند 
كه دارد مي آيد مي نشستند و مي خواندند. بابام مي گفت حكم 
علي، بخوان يا به آن يكي مي گفت بخوان، نمي توانســت، 
من مي خواندم. مي گفت من به همتان يك جور درس دادم، 
ولــي چون اين دقت مي كند يادش هم مي ماند ولي شــما 
دقت نمي كنيد. اميرحسين هم اين كار را مي كرد. درس كه 
مي دادي قشنگ دقت مي كرد بعداً كه مي گفتي بخوان قشنگ 
مي خواند. بعد مي رفت خانه شــان آن ها را حفظ مي كرد تا 

فردا. به خاطر آن من مي گويم عالقه به خواندن داشت. 
ـ يك مقدار «بابا» و «آب» كه مي گويند، پيش  از دبستان 
من ياد دادم. نوشتن را هم ياد دادم. چون واقعاً خيلي خوشم 
مي آمد از اميرحســين، آن ها را هم بهش ياد مي دادم. شايد 

يك چهارم كالس اول را من بهش ياد دادم. 
ـ توى دهات ما، آدم باسواد زياد نبود. فقط آن چند نفري 
كه در پيش مال، درس خوانده بودند، آن ها باســواد بودند. 
حتي بابام كه سربازي رفته بود، كتاب خونده بود و آن موقع 
سرجوخه شده بود. دورة دوم كه سربازي نوشته بودند، بابام 

كه رفته بود سرجوخه شده بود.
ـ يك آدم هم بود به نام سعداهللا، اون هم دورة دوم رفته 
بود رييس پاســگاه شــده بود و يك مقدار هم پول آورده 
بود. حاال نمي دانم رشوه گرفته بود يا... باباي خدابيامرزش 
اسمش جليل بود. گفته بود پسرم، من اين پول ها را قبول 
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نمي كنــم. پول ها را داده بود دو تا چاه توى ده بود آن ها را 
تميز كرده بودند. تمام دهات هايي كه راه داشتند، براي بيابان 
پول داده بود كه سنگ ها را از  وسط راه جمع كرده و كنار 
گذاشــته بودند. آن پول ها را اين طوري خرج كرده بود. آن 

موقع شايد ده نفر باسواد بودند توى ده. 
ـ  روستا از امروز دين و ايمانش قوي تر بود. آن موقع مثل 
حاال نبود. آن موقع هر دهات يك نفر عالم داشت، مي آمد 
هر هفته؛ هفته اي دو روز يا سه روز و مي رفت باالي منبر. 
از احكام مي گفت، از قرآن مي گفت. مردم مي ترسيدند. هم 
بزرگ ها مي ترسيدند و هم بچه ها مي ترسيدند. خدا ترس 

بودند. االن ديگر نمي ترسند.
ـ بعــد از اينكه تهران آمدند فوتبال بازي مي كردند و ياد 
گرفته بودند. البته دهات يك فوتبال ديگرى داشت كه ايشان 

عالقه اي نداشتند. 
ـ توى فوتبال ده، چهار نفر، چهار نفر تقسيم مي شدند. يك 
دايره مي كشيدند و چهار نفري كه نوبتشان شده، داخل آن 
دايره مي رفتند و اون يكي ها توپ  مي انداختند و آن هايي كه 
داخل دايره بودند، بايد توپ ها را با چوب مي زدند تا پرت 
بشــود و برود تا آن ور تو يك دايره ديگه كه كشيده  بودند. 
اگر آن ها توپ هــا را زودتر مي گرفتند و اين ها را مي زدند 
توى راه، مي آمدند داخل. ما مي گفتيم توپ با چوب و براي 

بچه ها شيرين بود. 
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اشـاره
برگزاري جشــنواره انتخاب كتاب ســال شــهيد 
حبيب غني پور، به  وســيله شــوراي نويســندگان 
مسجدجواداالئمه(ع) اين پرسش را در اذهان اهل قلم 
و عالقه مندان به اين امور شــعله ور مي كند كه شهيد 
حبيب غني پور كيست و در ادبيات داستاني معاصر چه 
جايگاهي دارد كه چنين جشنواره اي به نام او برپا مي شود 
و رسانه هاي گوناگون، به تناسب ساليق و گرايش خود، 
به اين جشنواره متفاوت كه به نام نويسنده شهيد و در 

يك مسجد معمولي شكل مي گيرد، مي پردازند؟

 به قلِم زنده ياد اميـرحسين فردى

سرگـذشـت 
مسـجد جـواداالئـمـه(ع) وآن 

جلسـات قصـه نـويسي
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ديگر اينكه شوراي نويسندگان مسجد جواداالئمه(ع) 
متشكل از كدام نويسندگان است؟ ريشه هاي تشكيل اين 
شورا به كدام زمان و مكان و به چه شرايطي وصل است؟

دربارة شخصيت ادبي و اجتماعي شهيد حبيب غني پور، 
دوستانش بســيار نوشته اند و باز هم خواهند نوشت اما 
اين مقاله مي كوشد به تبارنامه شوراي نويسندگان مسجد 
جواداالئمه(ع) بپردازد و اين پديده هنري بديع را كه در 
تاريخ ادبيات اين سرزمين يگانه بوده است ريشه يابي كند.

محصول دو آزمون
به طور كلي مي توان گفت، شــوراي نويسندگان مسجد 
جواداالئمه(ع) محصول دو آزمون بزرگ ملت ايران، يعني 
انقالب و جنگ است. ريشه هاي اين شورا به آبشخور شور 
انقالبي مردم ايران براي پيروزي بر حاكميت وابسته شده 
به بيگانه و ســپس مقاومت جانانه جوانان ايراني در مقابل 
تجاوز مسلحانه بيگانگان بر مي گردد. شورا در چنين فرايند 

شگفتي شكل گرفت و بر اكنون رسيد.
زمينه هاي شــكل گيري شــوراي نويســندگان مسجد 
جواداالئمه(ع)، به اوايل دهه پنجاه شمســي برمي گردد. در 
آن سال ها، هيئت امناي مسجد و نيز امامان جماعت، به اين 
نتيجه رسيده بودند كه بايد در كنار شبستان مسجد، كتابخانه 
و قرض الحسنه اي تأســيس كرد تا دامنة حضور مردم در 
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شوراي نويسندگان مسجد جواداالئمه(ع)، 
محصـول دو آزمـون بـزرگ ملـت ايران، يعني 

انقالب و جنگ است

مساجد، محدود به نماز و برنامه هاي منبر نشود. كتابخانه هاي 
مســاجد، محل اعتماد مردم مســلمان ايران بــود. آن ها با 
رضايتمندي و اشتياق، فرزندان خود را تشويق مي كردند تا 
عضو كتابخانه هاي مساجد بشوند و در برنامه هاي آن شركت 
كنند، چرا كه فضاي فرهنگي و كتابخانه هاي متعلق به نظام 
شاهنشاهي را مناسب نمي دانستند. و به اهداف و برنامه هاي 
آن ها اعتماد و اعتقاد نداشتند. مردم عالقه مند بودند به بهانه 
كتابخانه و برنامه هاي آن، پاي فرزندانشان به مساجد باز شود، 
به آنجا رفت وآمد كنند تا صداي اذان بشــنوند، در شبستان 
مساجد حاضر شوند و همراه ديگران نماز جماعت بخوانند 
و پايه هاي ايمانشان به اسالم و قرآن قوي شود. به همين دليل 
جذب كودكان و نوجوانان، از اين جهت چندان مشكل نبود. 
مسئله مهم، محدوديت فضاي كتابخانه ها، عناوين كتاب ها و 

فقر مالي و ساير امكانات الزم بود.

عالم متقي و پدر مهربان
مسجد جواداالئمه(ع) نيز كه در منطقه نسبتاً محروم تهران 
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يعني ســي متري جي، 13 متري حاجيان واقع شده بود، از 
مســاجد محروم محسوب مي شــد. با اين حال، دو عامل 
بسيار مهم در آنجا دست به دست داد تا اين مسجد در اين 

زمينه موفقيت هايي داشته باشد.
يكــي از مهم ترين عوامل ايــن موفقيت، وجود مرحوم 
حجت الســالم غالمرضا مطلبي، امام جماعت وارســته، 
بلندنظــر و معتقد به نهضت اســالمي و امام خميني (ره) 
بــود. آن مرحوم، حضور كــودكان، نوجوانان و جوانان را 
در مســجد مغتنم مي دانست و با روي باز از آن ها استقبال 
مي كرد. اگرچه وي از يك نظر به طيف روحانيون ســنتي 
تعلق داشــت و علي القاعده مي بايست به سختي خود را 
با مقتضيات زمــان و روحيه جوانان هماهنگ مي كرد، اما 
خوشبختانه اين عالم متقي و پدر مهربان به گونه اي شگفت 
انگيز، فضاي مسجد را براي حضور كودكان، نوجوانان و 
جوانان آماده كرده بود. وي با رويي گشاده و برخوردهاي 

دلنشين، مراجعان به خانه خدا را شيفته آن مكان مي كرد.

يكي از مهم ترين عوامل اين موفقيت وجود 
مـرحـوم حجـت االسالم غالمرضـا مطلبـي 
امـام جمـاعت وارستـه، بلندنظر و معتقد به 

نهضت اسالمي و امام خميني بود
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مرحــوم مطلبي در تفويض اختيــار به جوانان متعهد و 
با انگيــزه، از موضع اطمينان و اعتماد عمل مي كرد و پس 
از آن از كوچك ترين دخالت يا اعمال ســليقه ابا داشت. 
آنجايي كه مي ديد قادر به پاسخ صحيح به مسئله اي پيرامون 
نكته اي هنري نيســت، با صراحت اعالم مي كرد، نمي دانم 
تنها دغدغه او، خالف شرع نبودن فعاليت هاي هنري بود كه 
در سال هاي آغازين پيروزي انقالب اسالمي، اين فعاليت ها 
در مسجد متنوع و گسترده شده بود. با وجود چنين روحاني 
بلند نظر و انقالبي بود كه جوانان مؤمن و هنرمند توانستند 
در مســجد جواداالئمه(ع) گرد هم بيايند و آنجا را به يك 

پايگاه هنري و فرهنگي مهم تبديل كنند.

كتابخانه مسجد جواداالئمه(ع) تقريباً از اواسط 
دهة پنجاه تالش جدي و برنامه ريزي شدة خود را 

شروع كرد

كتابخانه مسجد جواداالئمه(ع)
بيشتر اعضاي شوراي نويسندگان مسجد،  از ميان اعضاي 
كتابخانه سر برآوردند و استعداد خود را نشان دادند. بنابراين 
الزم است در اينجا به چگونگي فعاليت كتابخانه اشاره شود. 
كتابخانه مسجد جواداالئمه(ع)، تقريباً از اواسط دهة پنجاه، 
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تالش جدي و برنامه ريزي شده خود را شروع كرد. پيش از 
آن، محل كتابخانه اتاقك كوچكي در جنب شبستان بود كه 
چند قفسه فلزي كهنه و تعدادي كتاب هاي پراكنده مذهبي 
از نظر گروه سني و موضوعات داشت. اين مكان كوچك 
و اين تعداد كتاب اندك، هســته اوليه كتابخانه اي شد كه 
تعداد اعضاي آن در سال 1360، به هفت هزار عضو رسيد 
و نيز تعداد عناوين موجود در آن، به صدها مورد سركشيد. 
بنيانگذار اين كتابخانه كوچــك، هادي علي اكبري بود. او 
براي تأسيس اين واحد، كتابخانه شخصي اش را به مسجد 
منتقل كرده بود، سپس به طرق گوناگون از جمله با كمك 
ديگران، تعداد و عناوين آن ها را باال برده بود. با اين حال آن 

مجموعه هنوز اندك و محدود بود.
وقتي كه طبقات باالي مســجد ســاخته شــد، يكي از 
سالن هاي آن را به كتابخانه اختصاص دادند و طي مراسمي 
در عيد فطر، كتابخانه جديد افتتاح و مورد استقبال كودكان 
و نوجوانان واقع شد. فضاي تميز و نسبتاً بزرگ، قفسه هاي 
نو، كتاب هاي تازه، كارت هاي عضويت با طراحي جديد، 
همه عواملي بودند تا اعضاي بيشتري جذب كتابخانه شوند. 
اولين تابســتان فعاليت كتابخانه در مكان تازه، مصادف با 
استقبال بي سابقه عالقه مندان شد، به طوري كه غير از هادي 
علي اكبري، چند نفر ديگر از جوانان، مسئوليت اداره كتابخانه 
را عهده دار شدند و به ايجاد ارتباط و راهنمايي كودكان و 
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نوجوانان در زمينه كتاب هاي موجود و ساير مسائل مربوط 
به كتاب و مطالعه اقدام كردند. براي يك مراجعه كننده تازه  
وارد، آنچــه كه در نگاه اول جلــب توجه مي كرد، فضاي 
صميمي كتابخانه و ارتباط گرم اعضا و مســئوالن آن بود. 
چنيــن فضا و ارتباطي از عوامل مهم و تأثيرگذار موفقيت 

كتابخانه بود.
زماني كه تعداد مراجعان كتابخانه، به طور چشــمگيري 
افزايش يافت، مســئوالن كتابخانه بــه اين فكر افتادند كه 
تنوعي در برنامه هاي آن به وجود بياورند و صرفاً به امانت 
دادن و پس گرفتن كتاب بســنده نكنند. به همين منظور 
جلســاتي با شركت اعضاي فعال كتابخانه تشكيل شد كه 
در آن كتابي كه بيشترين خواننده را داشت، به وسيله يكي 
از مسئوالن كتابخانه معرفي مي شد و هر كدام از حاضران 
از زاويه سليقه و برداشت خود، درباره آن صحبت مي كرد. 
هر كس از منظري خاص پيرامون كتاب ســخن مي گفت 
و گاهــي بحث هاي داغ و در عيــن حال صادقانه  راجع به 
قسمت هايي از كتاب درمي گرفت. هر كس سعي مي كرد 
بــا دليل و منطق خاص خود، ديگري را متقاعد كند. يكي 
از نتايج مهم اين جلسات، شركت خوانندگان كتاب در آن 
بود كه در نوع خود براي آن ها جذاب و تازه مي نمود، چرا 
كه نظير آن را در مدرســه و جاهاي ديگر نديده بودند. در 
اينجا مي توانستند نظر خود را آزادانه درباره كتاب بيان كنند 
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و به نظر شخص ديگري كه گاهي برداشتي متفاوت و حتي 
مخالف با نظر شان را داشت گوش كنند و در صورت قانع 
شدن، از نظر قبلي خود عدول كنند و در غير اين صورت بر 

همان عقيده بمانند. 
حاصل ديگر اين كنكاش و كنــدوكاو متن، بازخواني 
كتابي بود كه همه شــركت كنندگان بــه آن تعلق خاطر 
داشــتند و با عالقه و كنجكاوي به برداشت هاي ديگران 
از كتاب گوش مي دادنــد و خود نيز در بيان اظهارنظر و 
ديدگاه هاي خود برمي آمدند. واضح است كه توازن مجلس 
و هماهنگي هاي الزم، به وسيله مسئول جلسه و اداره كننده 
آن، با هوشــمندي و دانايي برقرار مي شد، به گونه اي كه 
شركت كنندگان به راحتي بتوانند حرف هاي خود را بزنند 

و احساس كسالت و ماللت نكنند.

شمـا و مقـاومت ملـت
الزم است در اينجا به نكته مهمي اشاره شود. اين فعاليت ها 
در اواسط دهه پنجاه انجام مي شد، يعني در اوج اختناق و 
سرمستي ابلهانه رژيم پهلوي كه تصميم داشت بنيان هاي 
ديني و اعتقادي مردم را سست كند و به قول معروف آن ها 
را از دروازه تمدن بزرگ عبور دهد. بنابراين هر نوع تجمع 
و فعاليت مذهبي از نظر آن رژيم در جهت خالف مصالح 
و امنيت ملي محسوب مي شد، به ويژه كه اگر اين فعاليت ها، 
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متفاوت از شكل هاي سنتي هيئت ها و دسته هاي عزاداري 
مي بود و بن مايه اي از تفكرات انقالبي نيز مي داشت، جرم 
آن بيشتر مي شد. ديگر اينكه اين تشكيالت در مكاني به نام 
مسجد شكل گرفته بود. پايگاهي كه نماد مقاومت ملت در 
برابر هجوم فرهنگ بيگانه بود و در برابر ايلغار غرب و دربار 
شاه ايستادگي مي كرد و به نوعي، سنگر به شمار مي آمد. پس 
طبيعي بود كه همه فعاليت هاي پراكنده و اشكال گوناگون 
آن، حول محور مقاومت، تقويت باورهاي ديني و افشاي 
نقشه هاي شوم حكومت شاه باشد. بنابراين زبان سمبل، رمز 
و نماد، زباني رايج و قراردادي و پذيرفته شده، چه در متن 
كتاب هاي قصه و چه در صحبت ها و مراودات سياسي بود.
دامنــه فعاليت كتابخانه، تنها به كتــاب و كتابخواني و 
بحث هاي پيرامونــي آن محدود نبود، بلكه آنجا به نوعي 
محل بروز خالقيت هاي گوناگون اعضا، نظير قرائت قرآن، 
تئاتر و سرود هم بود كه در اين شاخه ها نيز سعي مي شد 
زبده ترين اســتادها به كتابخانه دعوت شوند و گروه هاي 
موردنظر خود را تشكيل بدهند. اين كارشناسان و استادان، 
همگي براســاس تعهدي كــه به اســالم و اميدي كه به 
انقالب پيش رو داشتند، بدون دريافت كمترين دستمزدي 
و كوچكترين چشمداشــت مالي، تــوان خود را در طبق 
اخالص مي گذاشــتند و به آموزش وپــرورش كودكان و 

نوجوانان مستعد، همت مي گماردند. 



92

در برنامه ريزي كتابخانه براي جذب بيشــتر اعضا و نيز 
تعميق روابط، برگــزاري اردوهاي مختلف كوهنوردي و 
تشكيل تيم فوتبال پيش بيني شده بود. در اين ميان برنامه هاي 
اردو، از آنجا كه تعداد بيشتري مي توانستند در آن شركت 
كنند، از جذابيت خاصي برخوردار بود و همواره خاطرات 
دلپذيري به همراه داشــت. شركت در يك برنامه گروهي 
جذاب، خارج شدن از شهر و رفتن به كوهستان، مقاومت 
در برابر دشواري هاي صعود، مشاهده شگفتي هاي طبيعت، 
لذت حضور در قله هاي رفيع، اعتماد به توانايي هاي بالقوه 
خود و دوستان و نيز رعايت اصول نظم و انضباط از ابتداي 
حركت تا خاتمه روز، از نكاتي بود كه شــركت كنندگان 
همواره آن ها را يادآوري مي كردند. حضور در دامنه طبيعت 
سركش، اشاره مسئوالن اردو بر جايگاه طبيعت در فرهنگ 
قرآنــي و نيز دقت و تدبر در برابر آن آيه هاي الهي، ايمان، 
تخيل و نيز انس با طبيعت را نزد اعضا تقويت مي كرد. بعد از 
هر برنامه اردويي و حضور در كوهستان، از شركت كنندگان 
خواسته مي شد خاطره حضور خود را بنويسند تا در ميان 
جمع خوانده شود. اين گونه برنامه ها، وسعت ديد، تعميق 
دوستي ها، تمرين تحمل دشواري ها و نيز انضباط پذيري را 
در پي داشــت. بدون ترديد، اين مشاهدات و تجربيات در 
باروري حس هنرمندانه اعضا تأثير مثبتي مي گذاشت و با 
تشويق و ترغيب مسئوالن كتابخانه، براي درج خاطرات و 
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سفرنامه ها، توان نويسندگي آن ها تقويت مي شد.
ادبيات داستاني كودكان و نوجوانان قبل از انقالب، به طور 
كلي ادبيات سياسي بود. بيشتر نويسندگان با گرايش هاي 
سياسي متفاوت، سعي مي كردند از طريق اين نوع ادبيات، به 
افشاگري عليه رژيم شاه بپردازند و از سويي نيز خوانندگان 
خود را به يكپارچگي و اتحاد، براي مبارزه دعوت كنند. تب 
سياسي نويسي در فضاي ادبيات داستاني كودكان و نوجوانان 
به قدري باال بود كه حتي رژيم شاه نيز با مأمور كردن برخي 
از نويسندگان وابسته به خود، از آنان مي خواست كه براي 
كمرنگ كردن نقش نويسندگان متعهد، آن ها هم اداي چنين 

نويسندگاني را درآورند و به ادبيات سياسي دامن بزنند. 
در كتابخانه مسجد جواداالئمه(ع) نيز بحث از اين نوع 
ادبيات داغ بود و رويكرد مسئوالن براي مطالعه اعضا، بيشتر 
معطوف به ايــن ادبيات، البته از نوع قابل قبول و ديني آن 
بود. آن ها با دليل و منطق از درغلتيدن خوانندگان عالقه مند 
كتابخانه به ورطه ادبيات ماركسيســتي و هنر الحادي مانع 

مي شدند.
هم زمان با رونق فعاليت هاي كتابخانه  رشد كمي و كيفي 
اعضاي آن، در جامعه نيز زمزمه مبارزه و انقالب عليه رژيم 
شاه، روزبه روز بيشتر مي شد. گويا مضامين كتاب هاي داستاني 
كودكان و نوجوانان آن سال ها، در جامعه عينيت مي يافت 
و به وضوح نشــان داده مي شد. اعالميه هاي امام خميني از 
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نجف و بعد پاريس، خيزش دالورانه مردم مســلمان براي 
ســرنگوني رژيم طاغوت، تظاهرات بزرگ و كوچك در 
كوچه ها و خيابان ها، شليك گلوله ها و تعقيب و گريز ميان 
نيروهاي وفادار به شاه و انقالبيون، همه حوادثي بودند كه 
در مقابل ديدگان نوجوانان و جواناني كه چندين ســال در 
فضاي كتابخانــه، آمادگي ذهني براي چنين پيش آمدهايي 
پيــدا كرده بودند رخ مي داد و آن ها هم پا به پاي مســئوالن 
كتابخانه در اين نهضت عظيم تاريخي شركت مي كردند. 
كودكان و نوجوانان آن سال ها، در بستر انقالب قد كشيدند 
و چندين ســال در فضاي مبارزه تنفس كردند و تجربيات 
تاريخي بزرگي را كسب كردند. هرچه انقالب به روزهاي 
حساس خود نزديك مي شد، فعاليت هاي كتابخانه هم به 
موازات ضرورت هاي انقالب تغيير پيدا مي كرد. مطالعه و 
نقد و بحث پيرامون كتاب ها رنگ مي باخت و نگاه ها بيشتر 
متوجه تحوالت اجتماعي و رهنمودهاي امام خميني بود. 
مطالعه متن اعالميه ها، سخن گفتن درباره انقالب هاي بزرگ 
تاريخي و سرنوشت انقالبيون، طعم شيرين آزادي، پاداش 
مجاهدان و شهدا در نزد خداوند، مباحث غالب روز بود و 
اگر هم كتابي خوانده مي شد، بيشتر ناظر به اين مضامين بود.

پس از پيروزي
عاقبت، انقالب اسالمي به رهبري امام خميني تحقق يافت 
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و مبارزه ديرين مردم عليه شاه، مثل يك داستان پرماجرا و 
جذاب، با پيروزي مردم به پايان رســيد. ثمره اين مبارزه، 
آزادي بود. كودكان و نوجواناني كه در نيمه هاي دهه پنجاه 
به كتابخانه پا گذاشــته بودند، در پايان اين دهه و پس از 
پيروزي انقالب، اكنون نوجوانــان و جواناني بودند كه از 
آزمون بزرگ انقالب سرفراز بيرون آمده و تجربه گرانبهايي 
اندوخته بودند. سال ها حضور در محيط كتابخانه، مطالعه، 
معاشرت با اهل فكر و فرهنگ، نشستن در مجلس وعاظ و 
شركت در برنامه هاي مسجدي، از آن ها جواناني فرهيخته، 
آگاه و هنرمند و هنرشناس ساخته بود كه مي توانستند در 
معادالت نظام نوپاي جمهوري اسالمي ايفاي نقش كنند و 

عناصر كارآمدي باشند. 

تابستان سال 58
دورة تازه فعاليت ادبي مسجد جواداالئمه(ع) از تابستان 
سال 1358 شروع شد. در اين مرحله با توجه به شرايط سني 
شركت كنندگان و تحوالت سياسي، نگاه به ادبيات داستاني، 
با آنچه كه پيش از پيروزي انقالب بود، فرق مي كرد. در اين 
دوره هدف، آموزش داستان نويسي و پرداختن به مؤلفه ها 
و سازوكارهاي يك داســتان بود. تعدادي از عالقه مندان 
سال هاي قبل اين جلسات دوباره آمدند و اسم نويسي كردند 
و چنــد نفري هم كه در اين مــدت عاليق و گرايش هاي 
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هنري و فرهنگي پيدا كرده بودند، جذب شاخه هاي ديگر 
شدند. اين دوره از فعاليت  جلسات داستان نويسي مسجد 
جواداالئمــه(ع)، طوالني تريــن و اصلي تريــن دوره اين 
جلســات بود. اين جريان بيش از پانزده سال ادامه داشت، 
كه تقريباً بدون وقفه دوشنبه شب ها در اتاقك كوچكي كه 
روي بام شبســتان مسجد ساخته شده بود و حكم انباري 
و مخزن كتابخانه را داشــت، تشكيل مي   شد. طبيعي است 
كه طي اين سال ها همه اعضا ثابت نمانند. برخي با توجه 
به توان و كشــش خود مدتي ادامه دهند و ديگر شركت 
نكنند و به جاي آن ها اعضاي جديدي جايگزين شــوند، 
اما هميشه تعدادي پاي ثابت اين جلسات بودند كه به آن 
دوام و قوام مي بخشيدند. اين اعضا عبارت بودند از شهيد 
حبيب  غني پور، شهيد حسن جعفربيگلو، شهيد رضا كياني، 
محمد ناصري، ناصر نادري، بيــژن قفقازي زاده، عليرضا 
متولي، نبي اهللا بابايي، مجيد قليچ خاني، محمدحسن حسيني، 

علي اصغر جعفريان.

سوره بچه هاي مسجد
هم زمان با دوره تازه فعاليت داستان نويســي مســجد، 
حوزه انديشــه و هنر اسالمي نيز تأسيس شد، كه چند نفر 
از مســئوالن كتابخانه از مؤسسان آن بودند. با تشكيل اين 
نهاد هنري نوپا، شور و شــوق خاصي در ميان هنرمندان 
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تعدادي از اعضاي شوراي نويسندگان مسجد جواداالئمه(ع)، سال 1362: رديف اول: علي رضا متولي، اميرحسين 
فردي، جعفر خدادي، مهرداد غفارزاده.

رديف دوم از سمت راست: جالل ذكايي، شهيد حبيب غني پور، محمد ناصري، ناصر نادري

مكان تشكيل جلسه قصه نويسي مسجد جواداالئمه(ع)
از راست: محمدرضا شهسواري، حبيب يوسف زاده، محمدعلي قرباني، اميرحسين فردي، رضا پريزاد، كريم بابايي، 

محمد ناصري و بيژن قفقازي زاده
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متعهد و مسلمان به وجود آمد. آن ها احساس مي كردند كه 
ديگر صاحب پايگاهي شده اند كه مي توانند با گرد آمدن در 
آن و آشــنايي با ديگر هنرمندان هم فكر خود، رشد كنند و 
از طريق هنر خود به ياري انقالب بشتابند. تشكيل حوزه 
انديشه و هنر اســالمي، كه بعدها به حوزه هنري سازمان 
تبليغات اسالمي تغيير اسم يافت، تأثير زيادي بر هنرمندان 
مسلمان داشت. آن ها با اميد و انگيزه مضاعف شروع به كار 
كردند. اين تأثير در جمع نويسندگان جلسات داستان نويسي 
مسجد جواداالئمه(ع) نيز مشهود بود، چرا كه يك سال بعد، 

تشكيل حوزه انديشه و هنر اسالمي، كه بعدها 
به حوزه هنري سازمان تبليغات اسالميـ  تغيير 
اسم يافت، تأثير زيادي بر هنرمندان مسلمان 
داشــت. آن ها با اميد و انگيزه مضاف شروع 
به كار كردند. اين تأثير در جمع نويسندگان 
جلسات داستان نويسي مسجد جواداالئمه(ع) 
نيز مشهود بود، چرا كه يك سال بعد، نخستين 
اثر منتخب آن جلسه، با عنوان «سوره بچه هاي 
مسجد» با سرمايه گذاري حوزه انديشه و هنر 

اسالمي منتشر شد.
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نخستين اثر منتخب آن جلســه، با عنوان «سوره بچه هاي 
مسجد» با سرمايه گذاري حوزه انديشه و هنر اسالمي منتشر 
شد. انتشــار اين كتاب، شوق نوشتن و مطالعه را در ميان 
اعضاي جلســه افزايش داد. آن ها حاصل زحمات خود را 

به عينه مي ديدند.
شرايط ادبي و هنري سال هاي نخستين انقالب، شرايط 
خاصي بود. بدين معنا كه هنرمندان متعهد و مسلمان، جواناني 
بودنــد كه از اوايل دهه پنجاه به هنــر انقالبي روي آورده 
بودند. تعداد آن ها به نســبت نيازي كه يك انقالب بزرگ 
به هنر و زبان هنري دارد، بسيار كم بود. از آن گذشته، اين 
جوانان وارث هيچ گونه هنري نبودند كه جوابگوي انقالبي 
با ويژگي هاي انقالب اسالمي ايران باشد. تجربه اي پيش رو 
نداشتند، نه در سطح ملي و نه در سطح منطقه اي و جهاني. 
از آنجايي كه انقالب اســالمي يك پديده منحصر به فرد 
بــود، به همين دليل نيز هنر خاص خود را مي طلبيد و اين 
زبان هنري مي بايست خلق مي شد. در حالي كه گروه هاي 
ماركسيستي فعال در عرصه سياست كشور كه از نظر فكري 
مخالف انقالب اسالمي بودند، بر انبوهي از ميراث هنري، 
چه در سطح داخلي و چه منطقه اي و جهاني تكيه داشتند 
و به راحتي مي توانســتند عقايد خود را از اين طريق بيان 
كنند. هنرمندان كمونيست بيش از نيم قرن در كشور ما فعال 
بودند و تشكيالت هنري داشتند. آن ها به راحتي از جانب 
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شوروي و كشورهاي كمونيست ديگر حمايت مي شدند 
و صاحب تجربه و ارتباطات گسترده تري بودند. به همين 
دليل هم در سال هاي اوليه پيروزي انقالب اسالمي، آن ها 
توانستند فضاي هنري و فرهنگي كشــور را مملو از آثار 
خود كنند و نبض جريان هاي هنري را در دست بگيرند. در 
مقابل هنرمندان مسلمان جز توكل بر خدا و تكيه بر فرهنگ 
اصيل اسالمي و پشتيباني توده هاي مسلمان و علماي دين، 
حاميان ديگري نداشتند. اصوالً موازنه معقول ميان هنرمندان 
مسلمان و كمونيست برقرار نبود، البته جريان سومي هم در 
اين ميان بود كه گرايش هاي غربي، به معناي ليبرالي داشتند 
كه آن ها هم دوستان انقالب اسالمي نبودند، اما پيروزي پر 
شكوه انقالب و تفكر غالب بازگشت به خويشتن، آن ها را 
گيج و كرخ كرده بود و اعتماد به نفس و تعادلشــان را از 
دســت داده بودند؛ اما جريان كمونيست با توجه به سابقه 
حضور خود در ايران، اميد زيادي بر تغيير مســير انقالب 
و غلبه نهايي داشت. رقيب اصلي هنرمندان مسلمانان اينها 

بودند، نه ليبرال ها و دنباله هاي آمريكا و غرب.
سوره بچه هاي مسجد، در مقابل نشرياتي كه جريان چپ 
با همين سبك و سياق منتشر مي ســاخت و نوجوانان و 
جوانان مستعد را به اردوگاه خود جذب مي كردند، منتشر 
شــد. دســت اندركاران اين مجموعه هنري كه بر اوضاع 
فرهنگي و هنري كشور آگاهي داشتند، نيازها و كمبودها را 
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شناسايي كرده بودند. چاپ دفترهاي دوم و سوم بچه هاي 
مسجد، اين مجموعه را از يك نشريه محفلي، تبديل به يك 
جريان فراگير ملي كرد، چرا كه بچه هاي مســجد، توسط 
عالقه مندان به فعاليت هاي فرهنگي در شهرها و روستاهاي 

كشور توزيع مي شد و تيراژ بااليي داشت.

جلسات قصه نويسي
با انتشار بچه هاي مسجد، كه در واقع حاصل زحمات و 
تالش چندين ساله شوراي نويسندگان مسجد جواداالئمه(ع) 
بود، اين گروه هويت تازه اي پيدا كرد و محل توجه نويسندگان 
و عالقه مندان به ادبيات شد. در شماره هاي بعدي بچه هاي 
مسجد، از آثار نويسندگان مسجد كمتر استفاده مي شد، در 
عوض داستان نويسندگان گمنام و تازه كار كه در اندازه هاي 
چاپ تشخيص داده مي شد، در مجموعه بچه هاي مسجد 
به چاپ مي رسيد و اين كار، طيفي از نويسندگان نوجوان و 

جوان را جذب بچه هاي مسجد مي كرد.
سال ها بعد، نويسندگان مسجد جواداالئمه(ع) به مطبوعات 
و نشــريات ديگر روي آوردند و فعاليت خود را گسترش 
دادنــد. در اينجا بايد روي تداوم و پايداري چندين ســاله 
جلسات اين مسجد اشاره كرد كه در نوع خود بي همتاست 
و نظير ندارد. يكي از علت هاي استمرار جلسات، انگيزه و 
تعهــد انقالبي و ديني اعضا بود. آنها در واقع با حضور در 
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اين جلسات، مطالعه و ممارست و نوشتن هاي زياد، خود 
را در يكي از ســنگرهاي حساس انقالب و نظام احساس 
مي كردند. انقالبي كه خودشان در شكل گيري و پيروزي آن 
سهيم بودند و اكنون براي تثبيت و تداوم آن نيز مي كوشيدند. 
به همين دليل آن را كاري تفنني و براي ســرگرمي تلقي 
نمي كردند. ديگر اينكه اعضاي مزبــور كه از ميان صدها 
نفر برگزيده شده بودند و به اين عرصه عالقه داشتند و از 

حضور در جلسات و نقد و نظرها، لذت مي بردند.
رفاقــت ديرين اعضا و روابط عميق آن ها، يكي ديگر از 
داليل توفيق جلسات بود. برخي از آن ها در دوران دبستان 
وارد كتابخانه شده بودند و در سال هاي نخستين پيروزي 
انقالب، در حال تمام كردن تحصيالت دبيرستاني بودند، 
اين دوســتي و صميميتي كه ميان اعضا وجود داشت، در 

پايداري جلسات بي تأثير نبود.
در آن جلسات، به گونه اي كه در كالس هاي داستان نويسي 
رايج است، كمتر به بحث هاي نظري انتزاعي پرداخت مي شد 
و نيز از استادي كه از موضع داناي كل در آنجا ظاهر شود، 
خبري نبود. بار اصلي جلســات و پيشبرد بحث ها، بيشتر 
به عهده خود اعضا بود. آن ها با تمام معلومات، صميمانه در 
بحث ها شركت مي كردند و آزادانه ابرازنظر مي كردند. بيشتر 
صحبت ها هم پيرامون آخرين داستاني بود كه به وسيله يكي 
از نويســندگان حاضر در جلسات قرائت شده بود و بعد 
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هم به آثار بزرگ ادبي پرداخته مي شد و هر كس به تناسب 
بضاعت و توان خود درباره آن صحبت مي كرد.

زمــان ثابت نيز، يكــي ديگر از رازهــاي ماندگاري آن 
جلســات بود. از همان روزهاي آغــاز دور تازه فعاليت 
جلسات، نمي دانم به چه دليل و علتي قرار شد اين جلسات 
روزهاي دوشنبه بعدازظهر در كتابخانه مسجد تشكيل شود. 
روزي كه در اثر حمله هواپيماهاي رژيم صدام به فرودگاه 
مهرآباد، صداي مهيبي برخاست و شيشه هاي پنجره كتابخانه 
به شدت لرزيد، يكي از اعضا از سر كنجكاوي برخاست 
و يك لت پنجره را باز كرد و به ســروصداها گوش داد و 
گفت: «هواپيماهاي صدام فرودگاه را زده اند.» در مقابل او 
يكي ديگر با اعتراض گفت: «پنجره را ببند و بيا بنشــين، 
آن ها كار خودشان را كردند، ما هم كار خودمان را مي كنيم.» 
البته سال هاي بعد، ساعت تشكيل اين جلسات، در همان 
روزهاي دوشنبه به بعد از نماز مغرب و عشا تغيير يافت، 
كه در اين ســاعات و در آن مكان محقر اما بسيار باصفا، 
خاطره انگيزترين ســال هاي فعاليت آن جلســات شكل 
گرفت. در آن فضاي كوچك، با سقفي كوتاه، با كتاب هايي 
كه در چهار طرف اتاقك توي قفسه هاي پيچيده شده بود، 
صداي غلغل سماور مي پيچيد و شهيد حبيب غني پور پاي 
آن مي نشست و با استكان هاي تميز براي از راه رسيدگان 
خســته، چاي مي ريخت و همــراه آن قند و لبخند تقديم 
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مي كرد. ليوان كوچكي بود كه هر كس به تناسب مالي خود، 
هــر هفته در آن پول مي ريخت تا صرف خريد كتاب هاي 

تازه و قند و چاي جلسه شود.
جلســات با صوت قرآن محمد ناصري آغاز مي شد، با 
چايي هاي خوش طعم شهيد حبيب غني پور ادامه پيدا مي كرد. 
دوستان تنگاتنگ هم مي نشستند، قصه مي خواندند و گپ 
مي زدند. جلسات تعطيل بردار نبود. حتي در شب هاي سرد 
و يخ بندان زمستان و خاموشي هاي خوفناك موشك باران 
دشــمن. زماني كه برق مي رفت، چراغ گردسوز كوچكي 
روشــن مي شد، اعضا گرد آن جمع مي شدند و تا پاسي از 
شب گذشته و گاهي تا نيمه هاي آن، داستان مي خواندند و 
چراغ ادبيات انقالب اسالمي را روشن نگه مي داشتند. در 
همان موقع نيز اعضاي جلسه، به تناوب به جبهه مي رفتند 
و در لباس بسيجي عليه متجاوزان مي جنگيدند و در اولين 
فرصت خود را به مسجد مي رساندند، اما از اعضاي جلسه 
كســاني هم بودند كه به جبهه ها رفتند و ديگر به جلســه 
برنگشتند، مثل شــهيد حبيب غني پور، شهيد رضا كياني، 
شهيد حســن جعفربيگلو كه جايشان براي هميشه در آن 
اتاقك كوچك روي بام شبستان مســجد جواداالئمه(ع) 

خالي ماند.
يادشان و راهشــان پررهرو باد! اكنون ديگر جلسه هاي 
دوشــنبه به داليل گوناگون تشكيل نمي شود و فعاليت آن 
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جمع كه با نام شــوراي نويسندگان مسجد جواداالئمه(ع) 
شناخته شده اند، به شكل انتخاب كتاب سال شهيد حبيب 

غني پور همچنان ادامه دارد. 

در كنار برخى دوستان و بچه هاى مسجد جواداالئمه(ع)
ايستاده  از سمت راست: شهيد حبيب غنى پور، شهيد اكبر قديانى، شهيد فرهاد نصير قره چه داغى و ...
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اشـاره
«با آنچه گذشــت، چه كنم؟» احتمــاالً براى جواب 
دادن به چنين ســؤالى بوده كه چهل وشش سال پيش 
در هجده ســالگى شــروع به ثبت خاطرات روزانه اش 
كرده است، از آذر سال 1346 تا مهرماه 1391 (آخرين 
يادداشت مرتبط با روز وفات مادرش است. روزى كه 
براى اميرحســين فردى تاريخ از ورق خوردن ايستاد. 

روزى كه بعد از آن روزى نبود تا از آن بنويسد).

چند متـن از البالي 
دسـت نوشتـه هاي چـاپ نشـده 

اميـرحسيـن فـردي
به انتخاِب مريم فردى
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اين دست نوشته ها، مجموع درددل هاى يك مرد است، 
در طى بيش از چهار دهه،  با مخاطبى ناشناس! مخاطبى 
از جنس محــارم. از آن ها كه مى توان حرف هاى در دل 
مانده را دانه دانه به تســبيح كشيد و به دست شان داد و 
مى توان مطمئن بود كه براى هميشه دست نوازش بر سر 
تك تك دانه هاى تســبيحش مى كشد. سال ها در خانه و 
يا دفتر كارش، در كنار مخاطبش نشسته و برايش گفته، 
در شادى هايش با او جشن گرفته، در غم ها و دلشوره ها 
برايش ناليده و با او در آســتان پــروردگار زانو زده و 
مناجات كرده. آرزوهايش را در گوشش زمزمه كرده، سر 
بر دامنش گذاشته و از نامردمى ها  برايش گله كرده. براى 
او گريسته، براى او خنديده، برايش شوريده و فرياد زده 
و در لحظاتى برايش آرام آرام مثل تك قطره هاى بعد از 
باران باريده. دستش را گرفته و با خود برده. از زنگ هاى 
انشا و كالس هاى مرحوم اكبر رادى تا زمين هاى خاكى 
و عرق آلود فوتبال. از آسوده نشينى هاى شبانه با دوستان 
تا خيابان هاى انقالبى و كتاب هاى انقالبى و جشنواره هاى 
انقالبى، از هواى دود گرفته تهران تا زالل چشــمه هاى 
بكر و دست نخورده ارتفاعات توچال و سبالن. با او از 
تصميماتش گفته. مشورت كرده، سؤال كرده و جواب 
شــنيده. آدم هاى زندگى اش را تك به تك به او معرفى 
كرده، از خانواده و دوستانش تا پيرمردى كه دراتوبوس 
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كنار دســتش نشسته و تا مقصد همكالمش شده. اصال 
گويا با او متولد شده و با او از دنيا رفته!

اين مخاطب احتماالً  كســى بوده از جنس خودش، 
ضميرش، مادرش، وطنش، از جنس جايى كه به آن تعلق 

داشته؛ مردى از اهالى باغ ملكوت.
مدتى بعد از فــوت پدر، از دفتر حــوزه هنرى و 
كيهان بچه ها تمامى دست نوشته ها و عكس هايش را به 
خانه آورديم. تمامى آن ها، اعم از كارى يا شخصى را 
مطالعه كرديم و از ميان شــان تعدادى از يادداشت هاى 
او را انتخاب و درون اين مجموعه قرار داديم. همچنين 
تعداد محدودى از يادداشت هاى روزانه انتخاب شده اند 
كه با رعايت كامل امانت، بدون هيچ گونه ويرايشى و 
تنها با حـــذف چند جمله شخصى و خــانـوادگى، 

ارائه مى شوند.

دنيا برايش كوچك بود /  46/10/27
امشــب يعنى روز چهارشنبه و شــب پنج شنبه 27 دى 
ماه ساعت 9:30 شب است. هواى بيرون خيلى سرد و باد 
با تمام قدرت، ســوز خود را به در و ديوار مى زند. پنجره 
بزرگ اتاقمان عرق كرده و نور چراغ در آن انعكاس خفيفى 



109

دارد. همه اهل خانــواده ما خوابيده اند. فقط من بيدارم در 
اين شب، واقعاً سرد زمستانى با بدنى رنجور و ناتوان و با 
فكرى آكنده از درد و اندوه. دلهره اى بسيار سراسر وجودم 
را گرفته زيرا مى ترسم اين سرماخوردگى كه از روز پيش 
به من عارض شــده مرا دوباره مثل دو هفته پيش از پاى 
بيندازد و دوباره راه نفس و گلو و مدرسه را ببندد. من واقعًا 
وحشــت دارم ولى اكنون حس مى كنم در موقع بلع كردن 
آب دهان گلويم درد مى كند و ضربات سر تب كرده ام مانند 
زنگ خطر ماشين هاى آتش نشانى در مغزم طنين مى اندازد. 
من خوب مى فهمم كه اگر بيمار بشــوم چقدر از فوتبال و 
درس خود عقب مى افتم. خداوندا، از تو مى خواهم كه تن 
مرا شفا بدهى و نگذارى باز به حال زار و ناتوان و با گلويى 
بســته به رختخواب بيافتم. آخر من چطور به صورت يك 
عنصر بى اثر چند روز در خانه بخوابم و چشــم هاى خود 
را به ســاعت بدوزم و دقيقه شمارى بكنم. خدايا، خودت 
چنين روزى را روا مدار. ولى ناراحتى روحى من امشــب 
بعد از خواندن كيهان ورزشى دربارة مرحوم غالمرضا تختى 
است. من فراموش كردم كه زودتر بخوابم چون حالم خوب 
نيست. من هنوز نمى توانم باور كنم كه او مرده است. خدايا، 
راستى ما در دست تو بسان عروسكى هستيم و بى شباهت 
به هنرپيشــگانى نيستيم كه صحنه زندگى برايشان صحن 
تئاتر باشــند. هر لحظه ياد اين قهرمان جوانمرد وجودم را 
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مى لرزاند. هر وقت نامى از كشتى مى شنوم بيادش مى افتم. 
ريشــه محبت او چقدر در دل هاى ما جا گرفته است. مرد 
خارق العاده اى بود. دنياى پهن مــا در برابر روح بزرگش 

ناچيز بود. او براى هميشه از ميان ما رفت.

ما همه موج شديم / 12 بهمن 57
ديشــب را در مسجد گذرانديم. از طرف كميته استقبال 
امام مأموريت حفظ نظم را داشــتيم و مى بايســتى صبح 
زود در محل مأموريت خويش مستقر مى شديم. بنابراين 
دســته جمعى در مسجد مانديم. با دوستان صحبت كرديم 
و تا طلوع فجر چنين بوديم. حرف ها در اطراف و پيرامون 
امام و نهضت و توطئه ها بود و چه شــب فراموش نشدنى 
بود. بدون شــك هيچ شبى را به اندازه آن شب، با بيدارى، 
با هوشــيارى، با خنده و با هيجان به صبح نرسانده بوديم 
كه هميشه ديشبمان بيادمان خواهد ماند. چقدر درباره آقا 
گفتيم و چقدر درباره آقا شنيديم و چقدر به آقا فكر كرديم 
و چقدر دلواپسش بوديم. به فكر خوابش بوديم. در انديشه 
استراحتش، در هراس اهريمنان در كمين نشسته بر جانش. 
فردا آقا مى آمد. صبح كاروانمان به ميدان آزادى حركت كرد 
و بازوهايمان را در بازوان يكديگر گره كرديم و ديوارى از 
سينه هاى خويش ساختيم و زنجيرى از ايمانمان به وجود 
آورديم و اســتوار بر جاى مانديم كه آقايمان مى آمد و اين 
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ديوار قلب هاى توفنده در در درون سينه هاى جوان همچنان 
ماند تا او آمد. اويى كه همه وجودمان است و تبلور آرزوها و 
باورهاى ايمان و آزاديمان. اويى كه از تبار ابراهيم و اخالف 
على ســت. اماممان آمد و چه پرشكوه آمد، نه با دبدبه و 
كبكبه، نه با طمطراق و تشريفات كه او به سادگى يك رهبر 
توحيدى آمد و ما همه فرياد شــديم، ما همه موج شديم 
و در درون خويش پيچيديم و بازوانمان ســدى شدند بر 
اين موج ها و بدين ســان آقا از مقابلمان گذشت و اشك از 
چشم هايمان جارى شد و فرياد در گلويمان به هذيانى مبدل 
شــد و حاكميت زمين و زمان را به فراموشى سپرديم و بر 
حاكميت دل روى آورديم و چنين بود، ديدار امام خمينى.

هوا سرد است / 22 بهمن 57
ساعت 11/5 شب، فرمانده گارد....(!) اعالم همبستگى 
كرد. التماس مى كرد و به قرآن و خدا قســم ياد مى كرد 
كه در اختيار ملت هســتند و پرچم ســفيدرنگى سر در 
پادگان هايشــان زده اند كه آماده بازديد است. در التماس 
خويش اصرار داشــت. مردم ســنگربندى كرده اند، در 
طول خيابان و سر كوچه ها موانع ايجاد كرده اند. كوكتل 
مولوتف ســازها در زير طاقه مشــغول ساختن سالح 
هســتند، پيرمردها و با تجربه ها، جوانانى را كه مســلح 
هستند نصيحت مى كنند و آداب رفتار با اسلحه را به آنان 
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گوشزد مى كنند. هوا سرد اســت. ديگر در آسمان ابرى 
نيست و مهتاب تندى بر شهر مى تابد.

چشم به راه من است / 91/7/1
امروز صبح پاييز آمد. هوا سنگين شد. بوى دود داد. نفس 
مى رفت و باال نمى آمد. اين پاييز تهران اســت. يك نفس 
راحت توى آن نمى توان كشيد. مادر حالش خوب نيست. 
در نگاهش بوى خداحافظى اســت. در كالمش هم. براى 
هميشه، ابد. چقدر توى فرودگاه ها او را راه انداختم. خودم 
ايستادم و رفتنش را تماشا كردم. آخرين لحظه ها برگشته 
و آخرين نگاه را به من كرده و رفته و من ديگر نديدمش. 
بيشتر تابستان ها مى رفت. مسافر اردبيل بود. دهمان. پاييز 
مثــل همچين روزهايى چشــم به راهش مى شــدم. بايد 
برمى گشتند و من دلم نمى آمد تو اين هواى آلوده برگردد. 
تلفنى مى گفتم: بمانيد، هنوز زود است، اما راضى نمى شد. 
دلش مى خواست بيايد و خانه را سروسامان بدهد. به بچه ها 
برسد. آن وقت من براى پيشواز به فرودگاه مى رفتم. براى 
ديدنش لحظه شمارى مى كردم. چشم مى دوختم به مسيرى 
كه مســافرها مى آمدند. وقتى مى ديــدم دلم مى تپيد. جلو 

مى رفتم. اول دستش را مى بوسيدم، دلم آرام مى گرفت.
... دلم آرام نيست، نيست. مى خواهد به آخرين مسافرت 
زندگى اش برود. ديگر برگشــتى در كار نيســت. در هيچ 
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فرودگاهى نبايد چشــم به راهش باشم. اما او گفت در آن 
دنيا چشم به راه من است. ازم خواست پيشش بروم. گفتم 
حتماً مى آيم. بعد كف پاهايش را بوسيدم و بوسيدم. بارها و 
بارها، تا مگر با اين بوسيدن ها، من را به بهشت راه بدهند، 

تا پيش مادرم باشم.

با مرگ بيشتر مأنوس هستم / 91/7/22
هيچ وقت براى نوشتن مطلبى اين قدر سختى نكشيده ام. 
سخت بود، سخت است. دوازدهم همين ماه، مادرم براى 
هميشه رفت. رفت. ما مانديم و جاى خالى اش كه خواهرم 
هــر روز گل هاى ياس حياط را در همان محل مى چيند و 
بوى عطرش در اتاق مى پيچد. اما بوى او، بوى ديگرى بود، 
مثل عطر گياه «بومادران» خيلى اسرارآميز. مادرم چشم هاى 
مهربانش را بست و نگاهش را به جهان ديگر دوخت. دير 
رسيدم، شايد فقط چند دقيقه. حالش آنقدرها بد نبود، براى 
همين وقتى خبر دادند، خيلى دستپاچه نبودم. با اين حال 
وسايلم را جمع كردم و از حوزه به خانه آمدم. ديدم ديگر 
تمام كرده است، رويش را پوشانده اند. صورتش را باز كردم. 
ديگر نگاهم نكرد. ديگر احوالم را نپرســيد. ديگر نپرسيد 
چه خورده ام، گرسنه ام يا نه. مادرم سكوت كرده بود. رفيق 
شصت ساله من، ســاكت بود. نتوانستم آخرين نگاهش را 
ببينم، به عمق چشم هايش نگاه كنم، غرق شوم. اما باز هم 
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پيشــانى اش را بوسيدم، هنوز گرم بود..... آمبوالنس آمد و 
برد. فردايش در بهشــت زهرا، قطعه 301 دفن كرديم.  در 
قبرى كه سه طبقه دارد. قبرى اغواگر، دعوت كننده، تا مادرم 
را تنها نگذارم. هيچ وقت تنهايش نگذاشــتم. تا توانستم 
دســت هايش را بوســيدم و اين اواخر پاهايش را هم. به 
صورتش نگاه كردم. سير نمى شدم. سير نشدم. سير نشدم. 
پس از شصت سال غرق شــدن در آن چشم هاى مهربان، 
هنوز حســرت دارم. حاال با مرگ بيشــتر مأنوس هستم. 
بدم نمى آيد. بهش قول داده ام كه بروم پيشــش. اما تسليم 

پروردگارم هستم. او بهتر مى داند.

اسمـاعيـل بلنـد شـو
اســماعيل، قطار را مى بينى، واگن هــا چه تند مى روند 
اسماعيل. بلند شو، بلند شــو خودت را بتكان، برف ها را 
كنــار بزن. تكان بخور و خودت را بتــكان. قطار مى رود. 
برخيز اسماعيل، اين گودال گور تو شده، مى شود اسماعيل. 
چشــم هايت را باز كن، نگاه كن اســماعيل، قطار نزديك 
مى شود. چراغ هايش را مى بينى، از البه الى دانه هاى برف، 

نور چراغ هايش را مى بينى.
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اسماعيل از گور خودت بلند شو، دارد دير مى شود. بايد 
بــروى از اينجا. اگر بمانى مى ميرى، مى ميرى اســماعيل؛ 
مى ميرى اسماعيل، چشــم هايت را باز كن. تو زنده اى، تو 

هنوز نفس مى كشى.

شيرين ترين خاطره
روزى كه شــيرين ترين اتفاق زندگــى ام افتاد، من مثل 
امروز نويســنده نبودم. البته يكى از بزرگ ترين آرزوهايم 
نويسنده شــدن بود و چيزهايى هم مى نوشتم كه بيشتر از 
جنس يادداشت هاى روزانه و خاطرات تلخ و شيرين آن ايام 
بود. دست نوشته هاى آن روزگار، براى من حكم مواد خامى 
را داشت تا در آينده اى نامعلوم و در فرصتى نامشخص، به 
شكل داستان نوشته شوند و من نويسنده بشوم. اما نمى دانم 
چرا چنين نشد، چرا من جز سايه دستى شتاب زده و به نيت 
ثبت خاطرات خام چيز ديگرى كه بتوانم اسمش را بگذارم 
داستان، نمى نوشتم. اين قلم زدن ها و خام نگارى ها، حول و 
حوش سى سالگيم رخ مى داد و من هنوز به ميدان نيامده 

بودم از بيرون تشك،  صحنه را تماشا مى كردم.
بله، سى ســاله بودم كه شيرين ترين اتفاق زندگى ام افتاد. 
سى ساله بودم كه احساس كردم بار گرانى از دوشم برداشته 
شد و من از سر آســايش خاطر، آه عميقى كشيدم و قلم 
گرفتم و شروع به نوشتن كردم. من با نوشتن متولد شدم، 
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با آن اتفاق شيرين كه بهانه نوشتنم شد. زندگى را از سر تو 
بازخوانى كردم، بار ديگر حضورم را در سرزمينم احساس 
كردم. اين بار، اما بوته َگَون خشكيده و جدامانده از ريشه 
نبود تا بادهاى مسموم من را به هر دره و چاله بغلتاند. آن 
اتفاق شــيرين، ريشه هايم را در عمق خاك با هستى پيوند 
زد و آبشار خورشيد بر شانه هايم مايل شد، و من درخت 
تناورى شدم با شاخ و برگ بسيار و سايه سار گسترده. من 
در سى سالگى متولد شدم، من در سى سالگى نويسنده شدم 

و اين از اعجاز همان خاطره شيرين است.
آن اتفاق شيرين و ماندگار، آن معجزه بزرگ و شگفت، آن 
رستاخيز الهى، همان پيروزى انقالب اسالمى ايران بود، كه 
براى من و نسل من، چنين پديده اى، مثل يك آرزوى دور 
و دراز و دست نيافتنى مى نمود. ابتدا دست يابى و تحقق آن 
را از محاالت مى دانستيم، ولى در عين حال، از سر تكليف 
و اطاعت امر ولى و امام انقــالب به اندازه توش و توانى 
كه داشــتيم، بر سر پيمان ايســتاده بوديم و براى وقوع آن 
انقالب تالش مى كرديم كه در كمال ناباورى آن اتفاق افتاد. 
ما آزاد شديم. سرزمينمان، ايران عزيز آزاد شد. از گلدسته ها 
و مناره ها بانگ اهللا اكبر برخاســت. اشك شوق بر گونه ها 

جارى شد.
و من همان سال، سال نزول رحمت الهى، سال بركت و 
سال معجزه، نويسنده شدم. اعتماد به نفس پيدا كردم. همه 
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تابوها و طاغوت هاى ذهنى را شكستم و قلم به دست گرفتم 
و اولين داستان كوتاهم را نوشتم كه در مجله «عروه الوثقى» 

سال 58 چاپ شد.

قبـول حـق
هشتمين روز ماه مبارك رمضان سال 1424 است. حوزه 
افطار مى دهد. من هم دعوتم. حوزه را دوســت دارم. نه 
امســال و پارسال و نه پيرارسال، كه از همان اول، از پاييز 
سال 1358 كه در ساختمان كوچكى در فلسطين شمالى 
بوديم و در زمســتان 1359 به مكان فعلى اسباب كشــى 
كرديم. چه آن زمانى كه شب ها تفنگ به دوش مى انداختيم 
و از باغ هنر انقالب پاســدارى مى كرديم و چه آن دورانى 
كه با بى مهرى بنيان گذاران را از خانه راندند و باغ را تبديل 

به قلعه كردند و...
حوزه محصول انقالب است و خانه هنر انقالب... عصر 
هشتمين روز ماه مبارك است. سايه روشن ابرهاى تيره 
و پنبه اى، روى ديواره بلند البرز تماشايى شده. رنگ هاى 
ارغوانــى، بنفش و بازى دل انگيز باد با توده اى ابر ديدنى 
است. به حوزه مى رســم، حياط وسيع و آجر فرش آن 
را، از جبهه شــمالى، دو رديف، سراســر ميز و صندلى 
چيده انــد. تا با دوســتان خوش و بش كنيم، آشــناهاى 
حوزه از راه مى رسند. چيزى نمى گذرد كه جا پيدا كردن 
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مشكل مى شود. مدعوين كه تعدادشان به چند صد نفرى 
مى رســيد، همه از ياران ديروز و امروز حوزه اند و البته 
همه هنرمند و صاحب نام و سرشناس. احساس مى كنم 
خانه هنر انقالب خالى نمانده اســت، اين خانه همچنان 
دوست داشتنى و اين باغ هميشه پر طراوت است. بانگ 

اذان ميان درختان باغ مى پيچد. قبول باشد.

با سيالب اشك هايم
... خداوند به من رحم كند. دســتم را بگيرد و به طرف 
خودش بكشــد. نمى دانم اصًال اليقش هستم يا نه؟ با اين 
همه گناه و معصيت و غفلت، جاى ما كه آن جا نيســت. 
اما من دست از دامنش نمى كشم. رهايش نمى كنم، جز او 
كسى را ندارم. آنقدر اشك مى ريزم، آنقدر سر بر آستانش 
مى گذارم و ناله مى كنم، تا با سيالب اشك هايم پاك شوم 
و اجازه ورود پيدا كنم. رهايش نمى كنم. هيچ چيز را با او 
عوض نمى كنم. ديگر گول نمى خورم. چيزى نيست كه در 
اين دنيا حسرت آن را بكشم، مگر اين كه رضايت او را در 

آن ببينم....
آرزويم بندگى خداست

از خداوند مى خواهم كه بيشتر كمكم كند تا تندتر به او 
برسم. چيز ديگرى از زندگى نمى خواهم. آرزويم بندگى 
خداوند اســت و كمك به بندگان او. اين چشمداشت را 
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از محضر پــرودگارم دارم، جز اين وصال و به غير از اين 
خواسته، همه خواسته هاى ديگر كمرنگ و حاشيه اى است.

من چه كرده ام؟
... آنچه كه اين روزها دغدغه اصليم است، اينكه من چه 
كرده ام. چه ميزان تابيده ام. تا چه شعاعى نور افكنده ام؟ براى 
ديگران چه كرده ام؟ چه خدمتى؟ و باالتر از همه، چه قدر 
توانسته ام با خالق خود ارتباط برقرار كنم؟ چقدر خودم را 

به او نزديك كرده ام؟...

پشت پنجره
... يكى از كبوترها پشــت پنجره ام مانده و نرفته. گمانم 
جوجه باشد. طفلكى بدجورى كز كرده. كمى برايش ارزن 
ريختم. با خواب آلودگى كمى از آن را خورد و چشم هايش 
را بســت. االن ديگر هوا تاريك شــده. چسبيده به شيشه 
و خوابيده. مى ترســم فردا صبح اول وقت كالغ ها بيايند 
ســراغش. من ديده ام كه آن ها چه طور جوجه هاى ياكريم 

را مى خورند. 

ماه و ماه هايم
خدايا روزم را خير گردان. خدايا شــنبه و شنبه هايم را 
خير گردان. پروردگارا هفته و هفته هايم را خيرگردان. ماه و 
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ماه هايم را خيرگردان. سال و سال هايم را خيرگردان. به من 
توفيق بندگى عنايت فرما. بار الها، كمكم كن تا تو را اطاعت 
كنم. احكامت را در زندگى ام جارى كنم. پروردگارا، به من 
مقام صحبت با خودت را مرحمت فرما تا  بتوانم با تو گفت 

و گو كنم، بتوانم ابراز نياز كنم، خدايا، خداى مهربان...

دفتر كـار مـن
.... ديگر به اين دفتر عادت كرده ام. دفترى كه پنجره اش 
رو به جنوب تهران، رو به ساختمان بلند و سيمانى و تيره 
مخابرات پايتخت، رو به ساختمان هاى قديمى و فرسوده، 
با شيروانى هاى كهنه و غم زده، با هواى آلوده و آسمانى 
دود آلود باز مى شــود. من به اين منظــره هاى اندوه بار 
عادت كرده ام. به كبوترهايــى كه  رديف روى خط تيره 
شيروانى ها مى نشستند، عادت كرده ام. سال هاست كه از 
پشــت اين شيشه همديگر را تماشا مى كنيم و من بعضى 
وقت ها پنجــره را باز مى كنم و برايشــان ارزن مى ريزم. 
گربه ها و كالغ ها را هم مى بينم و گاهى هم عقابى آهسته 

از زير سقف آسمان مى لغزد و مى رود.
اينجا كيهان است. دفتر كار من، كه در آن احساس آرامش 
مى كنم، با گلدان هايم، با پيچك ها، با حســن يوسف، با 
رديف كتاب هايم توى قفســه ها و با پرتره مرحوم لئون 
تولستوى كه از مسكو برايم فرستاده اند و اخيرا با عكس 
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قشنگ آقا كه خبرگزارى برنا به من هديه كرده....

وقت چندانى نمانده است
امروز وارد شصتمين سال زندگى ام شدم. پس از اين نظر 
بايد روز مهمى باشــد. بازنشستگى، شصت سالگى و .... 
خوب احساس مى كنم كه سبك تر هستم. نمى دانم چه بايد 
بگويم، چه بايد بكنم. اصال چه چيزى از دستم بر مى آيد؟ 
جز اين كه در اين واپسين روزها و شب هاى ماه رمضان، از 
صاحب ليله القدر استغاثه كنم اين سال هاى باقى مانده عمرم، 
از آن هديه اى كه در ليله القدر نازل كرده است، متبرك كند 
و من را با رويى سفيد و خيالى آسوده به پيشگاهش ببرد كه 

ديگر وقت چندانى نمانده است.

مثل يك خيال
روزهايم زخمى اســت. درد دارم. با درد راه مى روم. با 
درد نفس مى كشم. بعد هم از زور درد، نه راه مى روم و نه 
نفس مى كشــم. يك جايى مى ايستم و به رودخانه زندگى 
نگاه مى كنم كه شروشر جارى است و اصًال و ابدا با من كه 
بى نفس و بى رمق در ساحلش ايستاده ام كارى ندارد. محلم 
نمى گذارد، حتى بگــو يك ثانيه. بود و نبودم برايش يكى 
است..... مى خواهم يك روز، دور از چشم ديگران، خودم 
را در پياده رو و يا در كوچه خلوتى جا بگذارم  و بروم پى 
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كار خودم. خسته شده ام. از بس اين پيكر پر درد و سنگين 
را به دوش كشــيده ام و اين طرف و آن طــرف برده ام.... 
مى خواهم از دســت خودم رها بشــوم. مى خواهم سبك 
بشوم. مى خواهم هر جا كه خواستم بروم، مى خواهم وزن 
نداشته باشم، مى خواهم تخته بند زمين نباشم. مى خواهم 
مثل يك خيال باشم. ميان ذرات آسمان جارى بشوم. مثل 
آن شب پر درد، كه داشــتم از روى يك دره پر درخت با 
برگ هاى ارغوانى و پيچ هاى ماليم و تماشــايى باالى سر 
خودم پرواز مى كردم. ســنم گمانم ده سالى مى شد، همان 
سنى كه مى توانستم ساعت ها بدوم و خسته نشوم.... دويدن 
در ده ســالگى چه لذتى داشت و بيشتر از آن پرواز كردن 
باالى ده و آن كوره راه ميان درخت هاى پاييزى، در حالى كه 
ده سالگى ام با پيراهن سفيد و پاهاى چابك، پيچ هاى ماليم 
و تماشايى آن كوره راه پاييزى را پشت سر مى گذاشت. چه 

قدر با صفا بود... 
دلدادة او هستم

... باور كردنى نيست. رحمتش را شامل حالم كرد. دستم را 
گرفت، دستم را مى گيرد. باهاش حرف زدم. زانو زدم. گريه 
كردم، گريه كردم. نه يك بار، نه دو بار، بلكه بارها و بارها در 
برابرش زانو زدم. سر بر آستانش گذاشتم. او هم دلم را ربود، 
آتشم زد. پاداش داد. عزت داد. سربلندم كرد. از دامى كه افتاده 
بودم بيرونم آورد. راحتم كرد. از او خواسته بودم. درخواست 
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كرده بودم. خودم را به او سپرده بودم. ازش مدد طلبيده بودم. 
ديدم كه مى شنود. ديدم كه دستم را مى گيرد، ديدم با ايما و 
اشاره، حتى از زبان ستاره ها با من حرف مى زند. حضورش 
را در قلبم احساس مى كردم و مى كنم. با رفتن رمضان هم 
رهايش نمى كنم، دست از دامنش نمى كشم. حاال ديگر قلبم 

را به او داده ام. دلداده او شده ام...
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اشـاره
بر اين نوشــته نمي خواهيم نــام گفت وگو بگذاريم 
يا بگوييم ميزگردي با دوســتان اميرخان اســت؛ چرا 
كه نشســت در دفتر حاج محمد ناصري است و فضا 
صميمي تر از اين حرف ها. چاي و دم گرم دوستان آقاي 

كتـاب نانـوشتـه اوستا ُشـل دوز!

گفت وگو با دو دوست قديمي 
اميـرحسيـن فـردي

محمد متين فر  محمد شريعت بهادري
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فردي، جلسه گردان بود و روح آقاي فردي كه حتماً از 
آن باال به ما لبخند مي زد.

دو دوســت قديمي، محمــد متين فــر و محمد 
شــريعت بهادري، از آن روزها گفتنــد. از روزهاي 
گذشــته اميرخان. آنچه در ذيل آمده است، حاصل 
چند ساعت گفت و شنود ما با اين دو دوست قديمي 
است. دوستاني صميمي كه نكته ها گفتند و خاطره ها 
تعريف كردند. سؤال ها را حذف كرديم تا سخنان اين 

دو بيشتر به چشم آيد.

درس خواندن با دو سال تأخير!
متين فر: همكالسي بوديم اما همسن و سال نبوديم. اميرآقا 
دو ســال از من بزرگتر بود، منتهي به دليل مشكالتي كه او 
داشــت و پدر را خيلي زود از دســت داد مدرسه را ديرتر 
شروع كرد. از ســال 46 به خاطر بازي فوتبال همديگر را 
مي شناختيم اما همكالس نبوديم. از سال بعدش همكالس 
هم شــديم و روي يك نيمكت نشستيم و بعد رفت و آمد 
خانوادگي پيدا كرديم چون راه مان تا خانه و مدرسه يكي بود.

هم مسير، اما مريد و مراد
اميرآقا صبح از منزل مي آمد دنبال من و به اتفاق به مدرسه 
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مي رفتيم. چون صبح و عصري بوديم، ناهاري خورده و دوباره 
به مدرسه باز مي گشتيم. روزهايي هم كه فوتبال داشتيم باز به 
همين ترتيب بود. چهارم (متوسطه) را هر دو خردادماه قبول 
شديم. در كنارش هم در بازي هاي آموزشگاهي و مسابقات 

داخلي فوتبال را در مدرسه ادامه مي داديم.
حاال بايد به نكته مهمي اشــاره كنم و آن هم مديريت 
خدادادي و قدرت جاذبه اميرآقا اســت كه بسيار بيشتر 
از دافعه اش بود. بچه هايي بودند كه توي مدرســه شايد 
تكنيك فوتبال شان قوي تر بود اما اكثراً مريد امير بودند. من 
هم كه جاي خود داشتم. او مرشد و مراد من بود. واقعيتش 
اين اســت كه فوتبال براي من بهانه اي بود تا كنار اميرآقا 
باشم و كمك كرد كه حظ معنوي بيشتر و بهتري از بودن 

با اين آدم ببرم. 

فوتباليستي با روح بلند 
روح بلند و خويشتنداري، مشخصه هاي فردي بود. كمتر 
كسي پيدا مي شد كه اينقدر سعه صدر داشته و افتاده باشد. 
اميرآقا يك بزرگي پنهان داشت كه اصًال بروز نمي داد. همه 
شاهديم خيلي عارفانه، مظلومانه و غريبانه زندگي كرد و 

از دنيا رفت.
زماني كه در تيم ارس بــازي مي كرديم، اميرآقا فيزيك 
خوبي براي فوتبال داشــت و توي تمرين ها غوغا مي كرد. 
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يكي از پيشكسوتان تيم پاس، در مسابقه اي از دست اميرآقا 
خيلي كفري شد. او گوش راست و اميرآقا دفاع چپ بود.
بــه ظاهر او مهاجم بود، اما اميرخان آن روز قيامت كرد.
طورى كه او بايد اميرآقا را مهار مي كرد كه نتواند نفوذ كند. 
اما آنقدر اين مرد ناتوان شد كه لحظه اي زد در گوش اميرآقا. 
ما هر دو با هم گريه كنــان آمديم دم در منزل اميرآقا. مادر 
اميرآقا گفت: «چي شده؟» امير گفت: «چيزي نشده.» از من 
پرسيد محمد! چي شده؟ گفتم همين كه اميرآقا گفت. فوتبال 
است، خسته ايم. سر و صورت شستيم. چاي مي خورديم كه 
در زدند. ديديم همه بچه هاي ارس آمده اند. بزرگ شان آقاي 
فرج اهللا مرداني هم بود. همه آمدند امير را بوسيدند و از او 

دلجويي كردند.

مديريت بلد بود و كسي را نمي تاراند
هميشه قدرت تصميم گيري تقريباً درستي داشت. براي 
اينكه توكل عجيبي داشــت. به باور او توكل به جمع و 
با هم بودن هم مهم بود. مي گفت اين گلســتان اســت، 
هرگلي بويي دارد. و يادم مي آيد از گل ياس هم به شدت 
خوشش مي آمد. سال 47 اول دبيرستان (چهارم طبيعي) 
قبول شــديم. پنجم طبيعي را هر دو از بس دنبال فوتبال 
رفتيم سه تا تجديد آورديم. خيلي مشابهات در زندگي مان 
بود. بعد در شهريورماه قبول شديم. در كل تابستان 48 در 
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تيم ارس، در خيابان 16 متري اميري كه از نظر تشكيالت 
خيلي قوي بــود فوتبال بازي كرديم. هــر جمعه نيز از 
بازيكنان تيم ملي و حتي از مقامات وقت هم مي آمدند و 

مسابقات را نگاه مي كردند.

بازي، فوتبال؛ تفريح، تئاتر
اميرآقا تئاتر را خيلي دوست داشت. اولين بار كه به تئاتر 
رفتم، امير مرا برد. تئاتر فرهنگ، كنار تاالر وحدت. فكر كنم 
يكي از داستان هاي شاهنامه بود. سينما را هم دوست داشت. 
سينماي فاخر مثًال «بر باد رفته» خانم مارگارت ميچل را هم 

بسيار دوست داشت.

سينما به جاي عروسي!
آمديم برويم عروسي يكي از دوستان. اميرآقا گفت محمد 
گل بخريم تو دســت مي گيري؟ گفتم نه! گفت: «من هم 
دســت نمي گيرم.» ما روي مان نمي شــد با آن سر و لباس 
به عروســي برويم. آن موقع ها فقر بود. پس ترجيح داديم 

عروسي نرويم و به ديدن اين فيلم (بر باد رفته) رفتيم.

اولين تالش براي چاپ اثر
در فاصله  ســال 50 كه ديپلم گرفتيم امير يك نوشته اي 
داشــت، اسمش را گذاشــته بود «زير ديوار بلند سبالن». 
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گذاشتيم توي يك نايلكس، توي خيابان اكباتان دانه به دانه 
انتشــاراتي ها را رفتيم. اصًال مــا را راه ندادند از پله ها باال 
برويم. اين خاطره خيلي به ذهنم مي آيد. اين روزهايي كه 
دوستان براي تشييع جنازه آمدند و اينقدر از اميرآقا باشكوه 
قدرداني كردند، گفتم خدا جاي حق نشسته است. با اينكه با 
ما آنطور رفتار كردند او نااميد نشد و گفت من راهي خيلي 
طوالني دارم. شايد اين بهتر شد كه من بروم بازخواني كنم 

و نگاه ديگري به آن بيندازم.

پادگان، صمد بهرنگي و جالل!
يك ســال ديرتر از امير به خدمت سربازي رفتم و سال 
دوم كه من رفتم يك سال از خدمت او در پادگان اسالم  آباد 
غرب گذشــته بود. آنجا هم كاپيتان تيم فوتبال و مربي آن 
بود. آنقدر محجوب، وارسته و كاربلد بود كه به راحتي به او 
اطمينان مي شد. هر كس به او اعتماد مي كرد، ضرر نمي كرد. 
من هم رفتم خدمت، سپاهي بهداشت شدم و افتادم سنقر 
يعني دو ساعت با اميرآقا فاصله داشتم. در اين فاصله سه، 
چهار بار پنجشــنبه ها به ديدنش رفتم. آنجا باز شب ها از 
«ماهي سياه كوچولوي» صمد بهرنگي و نيز جالل آل احمد 

بحث مي كرديم و روز ها با دوستان كوه مي رفتيم.
هميشــه امير محوري بود كه همه آدم هــاي اهل دل و 

بي غرض را دور هم جمع مي كرد.
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فقر...
بخشي از موقعيت اميرآقا و خودم را مديون مادر ايشان 
مي دانم. مادري كه فداكاري كرد و با فقر زندگي كرد. يك بار 
رفتيم به مدير مدرســه گفتيم كه پــول نداريم براي ديپلم 
ثبت نام كنيم. مدير يكي يك سيلي در گوشمان زد. من گريه 
كردم، اميرآقا لبخند زد. گفت: «حاال حاالها بايد خيلي از اين 

سيلي ها بخوريم، آمادگي داشته باش!»

چشم هايي كه لطافت را جذب مي كرد
امير همه چيز را زيبا مي ديد. به هر پديده اي توجه مي كرد. 
شايد زيبايي هايي كه ما نمي ديديم او مي ديد و حس مي كرد. 
يك بار از دركه مي آمديم، ديديم امير كنار سنگي ايستاده و 
همين طور به آن نگاه مي كند. گفتيم: «اميرآقا، چي شده؟»... 
نصِف ســاقه گندمي به سنگ گير كرده و روي زمين بود. 
گفت: «چي مي بينيد؟» گفتيم خوب اين سنگ است ديگر. 
گفت: «نه، ببينيد اين ســاقه گندم چه قدرتي دارد كه اين 
سنگ را اينجا نگه داشته اســت.» مي خواهم بگويم كه از 

هيچ چيز بي تفاوت نمي گذشت.

بلدرچين را آزاد كنيم
افتادگي اميرآقا در كنار آن فقر، وي را بزرگ كرد؛ خيلي 
بزرگ. آنقدر كه فكر مي كنم طاقت نياورد اين شرايط را 
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تحمل بكند. روح خيلي حساسي داشت. مادرش در قفس 
بلدرچين نگه داشت. مادر گفت اين را ببريد جايي آزادش 
كنيد تا كسي دســتش به آن نرسد. من و امير پاشنه ها را 
باال كشيديم و پياده به ســه راه آذري آمديم. رفتيم جاده 
ساوه. از بازار مبل فعلي پايين تر رفتيم تا روبه روي پاسگاه 
نعمت كه گندم زار بود. البه الي درختان، بلدرچين را باالي 

درختي گذاشتيم.
امير مي گفت: «يك ساعت بنشينيم، ببينيم رفتارش چگونه 
است. اگر نمي تواند بدون قفس زندگي كند الاقل آن زندگي 

قبلي را داشته باشد.» اين آدم آنقدر غمخوار بود.

مرز داشت اما محافظه كاري نمي كرد
بعضي هم محله اي ها عضو گروه هاي چپ بودند. با آن ها 
هم خوش وبش مي كرد ولي اصًال رفت وآمد نداشت. كامًال 
مرز داشت. شايد در ادبيات سياسي امروز، تقسيم بندي هايي 
كنيــم و بگوييم مثًال امير محافظه كار بود، ولي به نظرم امير 
توي اين گروه بندي ها نمي گنجيد. امير سيال سيال بود. به 
خاطر اينكه مي گفت هر كسي يك ظرفيت ها و بضاعت هايي 
دارد، مي شــود از آن نيروي بالقوه اســتفاده كرد و آن را به 
فعليت رساند و بايد روي آن مديريت، فكر و كاري كرد تا 

راهنمايي شود.
طبيعتاً اگر مدتي برنامه مي گذاشت و نمي توانست به هر 
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دليلي يا به لحاظ فلســفي آن شخص را به طرف خودش 
بكشــاند، آزاري هم به او نمي رســاند. كينه اي هم از او به 
دل نمي گرفت. اگر امير سازشكار يا محافظه كار بود؛ امروز 

وضع خانه اش اين نبود.

خانه يك طبقه
اين خانــه يك طبقه بود و كنارش يك انباري داشــت. 
دوستان، همه باهم كمك كرديم، آنجا را دوطبقه ساختيم. 
همه كارگري اش را بچه ها كردند. دليلش عشقي است كه 
به امير داشتند. بچه هايي كه شلواركي بودند اما سالم حتي 
بــا آن نوع فكر آجر جابه جا مي كردند يعني اين آدم با اين 
قدرت رهبري، از هيچ كس هم نخواست كه كمكش كنند 

اما ياري شد.

وام مي خواهم اما بدون دروغ
در پــاك بودن امير و اينكه بــراي خودش خط قرمزي 
داشت، بايد خاطره اي بگويم. هنوز بازنشسته نشده بودم. 
حدود ســال 1378 بود. تلفن زد كه من و خواهرم مبلغي 
نياز داريم. با دوســتان در بانك صحبت كردم. دو مصوبه 
در حد سيصد هزار تومان گرفتم. گفتم: «امير، اين مصوبه 
حاضر است، فقط شــما بايد دليل توجيهي بياوري كه به 
چه منظور مي خواهي اين پول را ببري. مثًال براي جهيزيه، 
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تعمير مسكن يا چنين چيزي.» ناگهان گفت كه نه، پول را 
نمي خواهم. حاضر نشد دروغ بگويد.

رهبر بزرِگ زندگي: مادر
مادر به عنوان يك راهنماي بزرگتر، اين رهبر جوان را (كه 
خودش ذاتاً اين غريزه را داشت) رهبري مي كرد. مادر او را 
پرورش داده بود. حتي با مادر بحث سياسي مي كرديم. در 
خانواده اي كه پدر نيست و مادر با حقوق بازنشستگي پدر 

زندگي را مي گذراند.

رادي، معلم انشا
امير در سال ششم متوسطه (ســال 49) رابطه خوبي با 
مرحوم اكبر رادي، پيدا كرد. او معلم انشــاي اميرآقا بود و 
خيلــي به لحاظ فني و تكنيك نويســندگي امير را كمك 
مي كرد. در مدرسه ما تبعيد بودند. چون آن طرف مدرسه ما 

كانال فاضالب بود و اين طرف هم كه ريل قطار!
آقــاي رادي وقتي كــه مي گفت درباره مطلبي انشــا 
بنويســيد، چون يك آدم سياسي بود، موضوع را خط و 
ربط دار طرح مي كرد. مثًال يكي از موضوعات انشــايش 
اين بود كه: «كالس هاي اكابر شــبانه، روي كساني كه نه 
ســاعت كار مي كنند، تأثيري دارد يا اين ژستي تبليغاتي 

براي رژيم است؟»
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يك بار هم يكي از دوستان انشا خواند و آخرش گفت: 
«شاه شاه، مردم خر شــاه!» آقاي رادي يك جور برخورد 

كرد كه هم تأييد مي كرد و هم... .

خوشبختي چيست؟
شــريعت بهادري: او مي گفت: «مــن كوچك بودم. در 
جنوب شــهر كه زندگي مي كرديم، روزي زير كرسي من 
از پدرم پرســيدم، كه خوشبخت كيســت؟ پدرم گفت: 
خوشبختي چهار چيز اســت. سقف را نگاه كن. من نگاه 
كردم تيرهاي چوبي را ديدم. گفت: ببين ما اين را داريم پس 
خوشبختيم. دومين مورد اشاره كرد به كرسي، گفت: ببين، 
ما اين كرسي را داريم، جاي گرم داريم پس ما خوشبختيم. 
سومين مورد آن آبگوشتي كه روي كرسي بود، و در حال 
خوردن بود، گفت ما اين را داريم، پس خوشبختيم. چهارم 
هم گفت كه: ببين كســي لگد به درمان نمي كوبد، پس ما 

خوشبختيم.»

اوستا ُشـل دوز!
اميرخــان مي گفت در دوران كودكــي كه در تيم ارس 
فوتبال بازي مي كرد، اكثر بچه ها كفش فوتبال نداشــتند. 
هميشه آرزوي كفش استوك دار در دل همه بچه ها بود. اين 
كتاني هاي چيني يا كتاني هاي ديگر بود. اميرخان مي گفت: 
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«هميشــه آرزوي كفش اســتوك دار را داشتم.» مي گفت: 
«يك روز شــيرين ترين لحظه زندگي ام اتفاق افتاد، روزي 
از مدرســه به خانه آمدم. مادرم گفت: بريم كفش بخريم. 
از من پرسيد: كجاست؟ من آدرس هفت چنار، بساط اوستا 
َشل دوز را دادم.» مي گفت همراه مادر از منزل تا هفت چنار 
پياده رفتيم، مغازه اوســتا شل دوز كوچك بود. اضافات و 
ضايعات كتاني ها و توپ فوتبال هاي باالي شهر مي آمد و 
اوستا اين جنس هاي دست دوم را وصله مي كرد. اميرخان 
تعريف كرد با مادرم وارد مغازه شديم، يك كفش تعميرشده 
اســتوك دار برايم خريد. هنگامي كه از مغازه خارج شدم، 
انگار پرواز مي كردم. نمي دانستم از مادرم تشكر كنم يا از 
اوستا شل دوز. هميشه مي گفت يك روز بايد يك كتابي در 

مورد اوستا شل دوز بنويسم.

جدي شدن داستان نويسي 
متين فر: نويسندگي آقاي فردي بعد از قضيه صمد بهرنگي 
(در هفده سالگي او در سال 45) جدي تر شد. بعد از اينكه 
كتابخانه مسجد تشكيل شد، اميرآقا خيلي جدي روزهاي 
دوشــنبه خود را به كتابخانه و دوستاني كه در آنجا بودند، 

اختصاص داد. 
خاســتگاه اين آدم ســبالن اســت. اين بلند بودن و 
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بلندپرواز و عقاب گونه بودن و نگاه بلند داشتن خيلي به 
نوشته هايش كمك  مي كرد. 

آقاي فردي نوشتن را بعد از نماز واجب مي دانست.

اثر خـوب مي خـواند
از نويسنده هاي بزرگ همه را مي خواند. صادق هدايت، 
صادق چوبك، آل احمد. به ويژه وقتي توي كالس از جالل 
صحبت شد، اميرآقا همزمان با آقاي رادي آه كشيدند. آقاي 
رادي گفت كه جالل دق كرد. اميرآقا گفت: «همين شده، 

راست مي گويد، جالل دق كرد.»
اگر آن ها را نمي خواند كه نمي توانست انبساط خاطر و 

وسعت ديد پيدا كند. دائماً مطالعه مي كرد.

كيهان بچه ها از صبح تا شب
اولين مسافر اتوبوس بود از مقابل پادگان جي به مقصد 
كيهان بچه ها. آخرين مســافر اتوبوس مسير برگشت هم 

اميرآقا بود.
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اشـاره 
هادي علـــي اكبري، بنيانگذار كتـــابخانه مسجد 
جواداالئمه(ع)، از روزهايي براي مان مي گويد كه اميرخان 
جوان قصه گويي بود در كنج كتابخانه مسجد در اتاقي 
كوچك، كه بعدها زادن نوزاد «ادبيات انقالب» را به خود 
ديد و قابلة اين نوزاد همان اميرحسين بود كه امروز ديگر 
نيست. نمي شود ادبيات انقالب را بدون نام اميرحسين 
فردي در نظر گرفت. مردي كه شــايد نيكالي گوگول 
نبود، اما بسياري از داستان نويسان انقالب، بي شك روزي 
به لبخند او قوت قلب گرفته اند تا «داستان نويس» شده اند. 

او با چـهـره حـرف مـي زد، 
نه با زبـان!

هادي علي اكبري، بنيانگذار كتابخانه
 مسجد جواداالئمه (ع)
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 براي شناخت بيشتر مرحوم فردي، بايد كمي به عقب 
برگرديم و به كتابخانه مسجد جواداالئمه(ع) برويم كه 

شما مؤسس آن بوديد. از كتابخانه برايمان بگوييد. 
يك بار رفتم سمت خيابان ناصرخسرو و كتابي خريدم به 
اسم «بيست و چهار ساعت در خواب، بيست و چهار ساعت 
در بيداري». خواندم و ديدم عجب! كتاب چه چيز خوبي 
است. اين شد كه شروع كردم در خانه يك كتابخانه به اسم 
اسالميون تشكيل دادم. به تدريج كتاب ها و عضويت ها زياد 
شد. پدر خدابيامرزم مي گفت كه عضوها اينقدر از اين پله ها 
باال و پايين نروند. آخر كتابخانه طبقة سوم بود. بعد از مدتي 
داد و فريادشان درآمد كه جا تنگ است. توي محله ما همان 
مسجد جواداالئمه(ع) بود. در سي متري جي هم مسجدى 
بود، منتها به آنجا نرفتيم. سراغ مسجد جواداالئمه(ع) رفتيم. 
 اين مربوط به چه سالي ســت؟ شما قبل از مرحوم 

فردي ساكن آن محله بوديد؟ 
من قبل از آقاي فردي ســاكن آنجا بــودم. بچه خيابان 
حسام السلطنه هستم كه از آنجا به شانزده متري اميري آمديم. 

كوچه اي كه ما مي نشستيم ساواكي زياد داشت. 
حدود سال هاي 52 يا 53 بود. با روحاني مسجد، حاج آقا 
مطلبي گفت وگو كردم و در مسجد فعاليت هايي كرديم از 
جمله تكميل برق كشي مسجد. بعد ماه مبارك رمضان شد 
و به حاج آقا گفتم:  «دوســت دارم كتابخانه اي كه در خانه 
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دارم به مسجد بياورم. آقاي مطلبي گفت: «اسامي كتاب ها 
را بيــاور». نام كتاب ها و صدنفري كه عضو شــده بودند 
را آوردم. خواســتم عيد فطر افتتاحيه بگيريم و ايشان هم 
موافقت كردند. تبليغات شروع شد. گفتيم هر كس كتابي 
دارد، براي هديه كردن به كتابخانه بياورد و كتابخانه هم روز 

عيد فطرسال 1354 افتتاح شد. 
 در كدام قسمت مسجد بود؟ 

باالى پله ها آبدارخانه اي خيلي قديمي ســت كه در آن 
چايي درست مي كردند. كنارش يك اتاقك بود. چند روز 
كه گذشت، به حاج آقا مطلبي گفتم امكان دارد اينجا را قفسه 
بزنيم و كتاب ها را بچينيم؟ قبول كرد. كتاب ها را آورديم و 

توي اين جايگاه قرار داديم. 
 و اعضا هم كم كم آمدند سمت مسجد؟ 

بله. در همان جايگاه سه، چهار متري هم هر كس كتاب 
مي برد، به او جايزه مي داديم. خرج ها هم از جيب بود چون 

من شاغل بودم و كار نقاشي ساختمان انجام مي دادم. 
 مرحوم فردي كي به جمع بچه هاي كتابخانه ملحق شد؟ 
وقتي زمان گذشت، بخشي ديگر از مسجد را گرفتيم و 
به سالن مطالعه تبديل كرديم. همين حركت هاي خودكار 
و همين جايزه دادن ها و برخورد خوب باعث شــد تعداد، 
زياد شود. در همين زمان ها بود كه آقاي فردي وارد سيستم 

كتابخانه شد. 
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 عضو كتابخانه شد يا به عنوان كمك آمد؟ 
اول به عنوان عضو آمد. وقتي آقاي فردي تشريف آوردند، 
حضور وي باعث شد كه آقاي فرج سلحشور هم به جمع ما 
اضافه شود. پس از مدتي، ديگر مرحله خواندن داستان را به 
شكل ديگري تغيير داديم. آقاي فردي اول در بانك صادرات 
كار مي كرد، بعد هم وارد كارهاي كتابخانه شــد. بچه هاي 
فوتبال هــم در كتابخانه زياد بودند مثل اكبر قدياني و اكبر 
خاكي و... وقتي اين ها فوتبال بازي مي كردند ما هم مي رفتيم 

يا فوتبال بازي مي كرديم يا بازي شان را تماشا مي كرديم. 
 جزئياتي از اولين ديدارتان بــا آقاي فردي به ياد 

داريد؟ 
آقاي فردي با زبان صحبت نمي كرد، بلكه با چهره و رخ 
صحبت مي كرد. اگر چيزي از او سؤال مي كردي آن محبت 
و صفايي كه در دل داشت، آن خوش بياني و سيماي خوش، 
كامًال مشخص بود. در همان برخوردهاي اول شايد آقاي 
فردي مطالعاتي مي كرد. به وسيله همين حركت ما توانستيم 
بيشتر با همديگر دوست شويم و بتوانيم برنامه خوبي را در 

آينده انجام بدهيم. 
 ورود آقاي فردي مشخصاً چه تأثيري در كتابخانه 

گذاشت؟ 
وقتي او وارد كتابخانه شد، فعاليت  ما در جنبه هاي مختلف 
گسترش يافت. مثًال فرج سلحشور كه با آقاي فردي آمد، 
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گروه سرود و تئاتر تشكيل شد. با حضور فردي هم گروه 
قصه نويســي به قصه گفتن و تجزيه و تحليل كردن كتاب 
براي بچه ها شروع كرد. بچه ها گوش مي كردند و نظرياتش 
را مي نوشــتند. نظريات جمع بندي مي شد و به تعدادي از 
بچه ها جايزه داده مي شد و همين باعث شد گروه نويسندگان 

به وجود بيايد. 
 با توجه به اينكه قبل از انقالب اسالمي، مذهبي ها به 
سرود و تئاتر و داستان اهميت نمي دادند، اين كارهايي 
را كه آقاي فردي شــروع كرد آيا با مقاومت مسجد 

روبه رو نشد؟ 
ما مستقل بوديم، يعني وقتي وارد مي شديم نه با هيئت امنا 
كار داشتيم نه با كسي ديگر. فقط به حاج آقا مطلبي گزارش 
مي داديم. خودمان از نظر بودجه و اجرا آنقدر مستقل بوديم 
كه نياز نداشــتيم با كســي هماهنگ كنيم. در رابطه با كل 
جرياني كه انجــام داده بوديم، مثًال افراد هم مي ديدند هر 
مراسم و جشني در مســجد بود بچه ها مي رفتند سرود و 
دكلمه مي خواندند، به ويژه شــهيد غني پور، جعفر بيگلو و 
ناصري. يادم مي آيد در مراسم عروسي دختر آقاي مطلبي، 
بچه ها رفتند سرود و دكلمه خواندند و حاج آقا خيلي لذت 
برد. جايزه دادن ها و تشويق ها براي بچه ها موضوع مهمي 
بود. مي رفتند به خانواده شان مي گفتند من سرود خواندم، 
دكلمه خواندم، كتاب نوشــتم و به مــن جايزه دادند. اين 
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باعث مي شد كه حضور بچه هاي خانواده هاي مذهبي در 
مسجد بيشتر شود. خانواده هايي كه مي ديدند بچه هايشان 
بيشتر در كوچه و خيابان پرسه مي زنند نيز راغب مي شدند 

بچه هاي شان را راهي مسجد و كتابخانه كنند. 
 اين جذب ها و زياد شدن اقبال بچه ها به مسجد و 

كتابخانه تا كجا پيش رفت؟ 
با موقعيت و كار آقاي فردي آنقدر رشد كرد تا به سمت 
خيابان حســيني فردوس، يافت آباد و توليــد دارو و خود 
ده متــري و... رفت. حاال ديگر ما مي رفتيم و براي جاهاي 

مختلف برنامه اجرا مي كرديم. 
 آقاي فردي ديگر در چه كارهايي كمك كتابخانه 

بود؟ شده بود به خدمات ديگر دست بزند؟ 
تا جارو كشيدن و دستمال كشيدن هم انجام مي داد. هيئتي 
بوديم. اينطور نبود كه مثًال بگوييم بايد اين كارها را اشخاص 
ثابتي انجام دهند. همه دست به دست همديگر مي داديم تا 
محيط سالمي داشته باشيم. آقاي فردي نقش خيلي مهمي 

در برخورد با بچه ها داشت. 
 چه روزهايي از هفته آقاي فردي جلسه قصه داشت؟ 
روزهاي فرد براي خواهــران بود و روزهاي زوج براي 
برادران. سه روز در هفته در اختيار ما بود. آقاي فردي يك 
گروه را مثل علي پور، جعفر بيگلو كه شهيد شد و دوستان 
ديگر كه االن هر كدام براي خودشــان مسئوليت و جايگاه 
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خاصي دارند، مي برد در طبقه سوم مي نشستند و با همديگر 
گپ مي زدند و كتاب ها را مرور مي كردند. از اول هم به اين 
صورت بود كه كتاب ها را مطالعه مي كردند. هر كس كتاب را 
براي خودش تحليل مي كرد. گفت وگو مي كردند و تك تك 
وقتي صحبت ها تمام مي شــد، آقاي فردي نقطه نظرات را 
جمع بندي مي كرد و در نقاطي كه ضعف داشــتند به آن ها 
تذكر مي داد و هفتة بعد هم كه مي آمدند براي كتاب بعدي، 

آن نقطه ضعف را برطرف مي كردند. 
 چه جنس كتاب هايي بررسي و مطالعه مي شد؟ 

كتاب هايي كه متناسب با فهم و درك بچه ها بود. دو گروه 
سني بودند و از كتاب داســتان گرفته تا كتاب عقيدتي و 

سياسي در اين ميان مطالعه مي شد. 
 از اهميت هاي داســتان و نوشتن كتاب،  انتشار آن 
است يعني آدم مي نويسد تا منتشر كند. آن موقع احيانًا 
آقاي فردي با شما درباره بعضي ها كه كتاب مي نوشتند يا 

نوشته هاي خودش صحبت كرد كه چاپ شود؟ 
 بچه ها داستان هايي نوشتند اما قبل از انقالب نمي شد كتابي 
چاپ كرد. در آن موقعيت بچه ها روي كاغذ مي نوشــتند. 
قصه نويســي زير نظر آقاي فردي بود. تئاتر زير نظر آقاي 
سلحشور بود. همين ها جمع شد تا بعدها شما ديديد ناگهان 
حوزة هنر و انديشة اسالمي (حوزة هنري فعلي) به وجود 

آمد يا كتاب مسجد چاپ شد. 
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 منظورتان كتاب «سورة بچه هاي مسجد» است؟ 
بله. وقتي كــه حوزة هنري به وجود آمد اين كارها آماده 
بود. اگــر به آن مراحل نگاه كنيــد، مي بينيد تعداد زيادي 
كتاب هاي مسجد پشت سر هم چاپ مي شود كه بيشترش 
قصه هايي است كه بچه هاي مسجد جواداالئمه(ع) زير نظر 

آقاي فردي نوشته اند. 
 منظور شما بچه هاي شوراي نويسندگان است؟ 

بله. اصًال شوراي نويســندگاني كه به وجود آمد، توي 
مسجد بود. بچه هايي كه آمدند، جمع شدند و قصه هايشان 
چاپ شد، تشويق شــدند و تشويق شدن شان باعث شد 
كه بيشتر بنويسند، بيشتر مطالعه كنند و بيشتر كتاب داشته 
باشند اين ها باعث شد كه حوزة هنري مديون امير فردي و 

بچه هاي امير فردي باشد. 
 در سال هاي 54 كه كتابخانه رسماً افتتاح شد، اتفاق 

خاصي افتاد؟ مثًال ساواك واكنش نشان داد؟ 
در قســمت قصه زياد مشــكل نداشــتيم اما اگر مثًال 
كتاب هاي امام يا شــريعتي يا مطهــري مي آورديم، وضع 
فرق مي كرد. يك بار يكي از بچه ها مطلبي دربارة حجاب 
خواند كه آمدند و دستگيرش كردند. بعد هم آمدند و گفتند 
مي خواهيم كتابخانه را بگرديم. ما هم قبًال كتاب هاي خاص 
را پشِت كتيبه هاي ســياه عزاداري ماه محرم كه دور ديوار 
مسجد زده بوديم جاساز كرديم تا مشكلي پيش نيايد. همان 
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روز يك اعالميه امام خميني آورده بوديم و دست به دست 
به بچه ها مي داديم. هر كس كه مي آمد اعالميه را از كشوي 
كابينت آبدارخانه برمي داشت و براي مطالعه مي برد. وقتي 
ساواك آمد، خدا را شكر اعالميه دست يكي از بچه ها بود. 
از همه مهم تر رفته بوديم در مســجد علي اكبر در خيابان 
هاشــمي تئاتر اجرا كرده بوديم. از آن جا ساواك روي اين 
برنامه حساس شد. يك زن ساواكي دادوبيداد كرد و تئاتر 

را به هم زد. 
 روحيه و توانايي سازمان دهي آقاي فردي چطور بود؟ 
بسيار زياد. گفتم كه با چهره حرف مي زد. با برنامه حرف 
مــي زد و تأثيرگذار بود. چهره ها فــرق مي كنند. آقاي امير 
فردي بچه ها را چطور جذب كرد؟ با لبخند نه با توپ وتشر. 
همينطوري كه ما خودمان توي كار اگر جلد يك كتاب پاره 
مي شد، به جاي اينكه تشر بزنيم، لبخند مي زديم و مي گفتيم 
اين كتاب را بده و كتــاب ديگري ببر. ايدة ما جذب بود. 
لبخند و خوشــرويي آقاي فردي قدرت جذبش را بيشتر 
مي كرد. همين بود ديگر. اگر ما اين كارها را مي خواســتيم 
انجام ندهيم، اسم مســجد جواداالئمه(ع) مثل بمب توي 

محله نمي پيچيد. 
 آقاي فردي از جيبش هزينه مي كرد؟ 

بلــه همه كمك مي كردند، من تنها نبودم. براي شــروع 
حركت فقط علي اكبري بود اما بعد، همه كمك كردند. 
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 بعدها كه از مسجد دورتر شديد، آيا فكر كرديد همه 
را دوباره دور هم جمع كنيد؟ 

يك روز در ســال 1389 با مرحوم فردي نشسته بوديم. 
گفتم بياييم راجع به جواداالئمه(ع) مطلبي بنويسيم، كتابي 
تهيه كنيم يا فيلمي بسازيم كه به تمام دنيا بگوييم يك جايي 
بود به نام مسجد جواداالئمه(ع). از صفر شروع كرد و حاال 
آدم هايش مسئوالن نظام هستند. گفتم من مي خواهم اين كار 
را بكنم، بياييد برنامه ريزي كنيم. گفت چكار كنيم هادي؟ 
گفتم شما يك حكمي به من بده كه اگر من جايي خواستم 
بروم مصاحبه بكنم مشــكلي نباشد. امير گفت چشم. امير 
در تاريخ 12 بهمن سال 89 يك حكم داد و من را مسئول 
تدوين كتاب مسجد كرد. قبًال هم با بچه ها صحبت كرده 
بــودم كه مي خواهم اردو راه بيندازم. همه بچه ها مشــتاق 
بودند. گفتند ما مي آييم. گفتم همه بچه ها جمع شــوند تا 
خاطرات جواداالئمه(ع) را زنده كنيم. من متني را نوشتم و 
دادم در مراسم جايزه شهيد غني پور سال 89 تكثير كردند و 

به تك تك بچه ها دادند. 
همان گفته هايي كه با امير فردي داشــتيم باعث شــد با 
پنجاه، شــصت نفر ديگر هم انجــام دهيم. گاهي چندين 
جلســه صحبت مي كرديم. همين روز چهارشنبه به فردي 
گفتم:«پس كتاب چه مي شود؟» گفت: «الحمدهللا مقدمات 

كارش انجام شده و چاپ مي شود.» 
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گفت وگو با فرج اهللا سلحشور
كارگردان و بازيگر سينما و تلويزيون

دو عامل باعث شد فـردى دنبال 
فوتبـال و داستـان برود

فرج اهللا سلحشور را با سريال هايش مى شناسند. اما او 
در دوره اى پيش از انقــالب و حتى پس از انقالب در 
مسجد جواداالئمه عليه السالم گروه سرود تشكيل داد و 
تئاتر اجرا كرد. شرح اين ماجرا مفصل است و در حوصله 

 حاج آقا مطلبى در مسجد جواداالئمه جذاِب جوان ها بود؛ 
فردى هم يكى از همين جوان ها بود كه جذب شد و ماند
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اين بحث نيست. اما آقا فرج از دوستان قديمى و همكار 
آقاى اميرحسين فردى در اين مسجد است. خاطره ها دارد 
و تحليل ها از شخصيت فردى. اين گفت و گو در دفتر او و 
باهمراهى حاج محمد ناصرى و البته با همت و پى گيرى 
ايشان به سرانجام رســيد. من (زاهدى مطلق) در ميان 
سخنان سلحشور به نكته اى برخوردم كه در اين بيست 
و پنج - شــش سال رفاقتم با فردى و دوستانش تازگى 
داشت. رفيقى كه در دوره سربازى اميرخان با او همراه 
مى شود و به نوعى - به قول سلحشور- او را وارد عرصه 
سياست مى كند. مصاحبه با سلحشور از اين نكته ها دارد 

كه خواندنش را جذاب مى كند. 

  جناب سلحشور! ما به نمايندگي از بچه هاي مسجد و 
بچه هاي شوراى نويسندگان مسجد جواداالئمه عليه السالم 
در خدمت شما هستيم. اميرخان خيلي ذكرخير شما را 
داشت. آن ويژگي هايي هم كه شما داريد خيلي خاص 
هستند. به خاطر اين كه ممكن است كه در يك زمان يك 
طيف زيادي دوروبر آقاي فردي بوده باشــند ولي يك 
موقع هايي فقط يكي دونفر بودند و شما همان يك نفر 
هســتيد و همكالس هم بوديد ظاهراً؛ و در يك مدرسه 
بوديد. ما مي خواهيم از اون موقع هايي كه كم تر شنيديم و 

كم تر گفته شده در باره ايشان صحبت بفرماييد.
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بسم اهللا الرحمن الرحيم. من خاطرم مي آيد كه با آقاي 
فردي از راهي كه به دبيرســتان مي رفت و برمي گشــت، 
آشــنا شــدم. محلمان يك منطقه بود. ما خيابان تيموري 
مي نشستيم و آقا امير در 13مترى حاجيان. طبيعتاً مسيرمان 
از ســمت خانة ما بود. يك دوست مشتركي هم داشتيم 
بــه نام آقانعمــت (خدابيامرزد). باهــم مي  رفتيم و باهم 
برمي گشــتيم. امير حتي از بچگي آدم پرشروشوري نبود. 
شلوغ نبود. هميشه فكور و هميشه ساكت بود. بيش ترين 
جنب وجوش خدابيامرز فردي در زمينه فوتبال بود. وگرنه 
فعاليت هاي ديگرش هميشه در آرامش بود. اون موقع ها 
در دبيرســتان من يادم نمي آيد كه اهل نوشتن باشد؛ مثًال 
مقاله اي، چيزي مي نوشت يا نه خبر ندارم. ولي مي دانم كه 
جزو بچه هاي سنگين مدرسه بود. همه مي دانستند كه امير 
جزو بچه هاي باشخصيت و باتربيت دبيرستان بود. ما هم 
طبيعتاً در كنار ايشون خيلي چيزها ياد گرفتيم. به هرحال 

اميدواريم ياد گرفته باشيم.
 ارتباط شــما با مســجد و كتابخانه اش چه طور 

برقرار شد؟
 مــا يه مدتي آمديــم پيش حاج آقا مطلبــي خدابيامرز 
جامع المقدمات خوانديم. فكر كنم سال 45 يا 46 بود. يكي 
دو جلســه هادي علي اكبري هم بود. از طريق همان هادي 
وارد مسجد جواداالئمه و كتابخانه شديم. تنها كسي كه در 
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بچه هاي همسن و سالش قرآن را بلد بود من بودم واسه همين 
از هيئت محلي مون قرآن درس مي داديم، آمديم جواداالئمه 
من بازهم همين نقش را به عهده گرفتم و در كنارش قصه 
بود ديكلمه بود و .... آقا امير هم هميشه از بچه هايي بود كه 

گروه فوتبالش، جماعت فوتبالش هميشه روبه راه بود.
 گفتيد كه در دوره دبيرستان متوجه نوشتن يا عالقه 
اميرخان نشــده بوديد. از كى متوجه شديد كه او به 

نوشتن عالقه مند شده است؟
 بعد از ســربازي وقتي اومديم جواداالئمه، ديدم آقا امير 
عالقه اي به نگارش به اين جور چيزها پيدا كرده؛ ظاهراً در 
سربازي، يك سربازي بود كه آدم سياسي بود، آدم انقالبي 
بود و اهل مباحث و مقاله نوشــتن و اين جورچيزها بود. 
خالصه با آقاامير رفيق شــده بود و آقاامير هم اســتعداد 
نگارش داشت و شروع كرد بعد از سربازي. اون چيزي كه 

من يادم مي آيد. 
 اون آدم كي بود و چه طوري بود و.....؟ 

من االن خيلي يادم نمي آيد. ولي من خودم ديدمش. از 
بچه هاي اصفهان بود. البته اين را هم بگويم كه بعدها آدم 
خيلي مثبتي ازآب درنيامد. ولي همين قدر كه شروشــور 
انقالبي داشــت روى ماها بي تأثير نبود. بعد از انقالب هم 
حتي يــك بار حوزه آمد اون آقا. من يــادم مي آيد كه به 
عنوان دوست آقاامير آمد، ولي بعداً فهميدم كه خط وربط 
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سياسي داشته و رابطه شان هم با آقاامير قطع شد و ديگه 
حوزه نيامدند. 

 قبلش اميرخان در چند جا اشاره كرده كه اكبر رادي 
كه معلم ادبياتش بود در همان دبيرستان. ايشان معلم شما 

هم بوده؟ 
اكبر رادي يك نويســنده تئاتر بود. نمايشنامه نويس بود 
و اين آدم وقتي كتاب انقالب ســفيد را در مدارس درس 
مي دادند اكبر رادي به ما اين كتاب را درس مي داد. نه اين كه 
سناريو يا نمايشنامه نويس و اينا باشد و درس بدهد. انقالب 
سفيد درس مي داد. طبيعتاً انشاء و ادبيات هم با ايشان بود و 
كالس اين جوري هم داشت كه اون هم تأثير داشت روى 
بچه هايي كه اســتعداد نگارش داشتند. در رشد اين بچه ها 

اكبر رادي بي تأثير نبود. 
 آن شــخصى كه فرموديد روي آقاي فردي تأثير 

داشته، به طور مرتب مسجد هم آمد و رفت داشت؟  
اصًال بچة مســجد نبــود. اهل اصفهان بــود. خانه  و 
زندگيش هم در اصفهان بود. گفتم آقاامير در ســربازيش 
مدت كوتاهي ايشــان را ديده بود و رفاقتي باهم داشتند. 
طبيعتاً ايشــان هم اهل قلم بود و ايشــان هم استعدادشو 
داشــته و اهل قلم بوده است. بعد از انقالب يكي دو بار 
ديديمش و ديگه هم نديديمش. اما من گمان مي كنم در 
شكل گيري استعداد داستان نويســي و عالقة اميرخان به 
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سمت داستان نويسي اون آقا بي تأثير نبودند.
 يعنى آقا امير از ايشان تاثير گرفته بود؟

يقينــاً ازنظر تفكر اين جور نبود كه اميرخان به راحتي از 
كسي تأثير بگيرند. آقا امير خودش بچه هاي عالقمند را جمع 
كرد، نه توي كتابخانه، بيش تر خود مسجد. بيش تر در خود 
شبستان دور هم جمع مي شدند. اين فعاليت ادامه داشت كه 
تقريباً مجموعه اي از ورزش، فوتبال، قصه نويسي و كتابخانه 
و داستان گويي و ... به اضافة يك سري فعاليت هم داشتيم 
كه مي رفتيم بيرون از مسجد. چند بار همة بچه هاي مسجد 
نوجوان ها و جوان ها را جمع كرديم و رفتيم يك جايي بود 

به نام گيشا! االن نمي دانم كجاست اونجا.
 ( حاج محمد ناصرى: مي رفتيم كشار. يك علي كشاري 
داريم سمت سينما جي. هنوز هم مغازه اش اونجاست. ده اونا 

بود كه بهش مي گفتند علي كشاري.)
مي رفتيم اونجا بچه ها هم ديكلمــه مي كردند، گروهي 
سرود مي خوندند .اونجا ناهار مي خورديم يكي دو نفر را 
هم مي گذاشــتيم باالي تپه كه مواظب باشند يهو كسي از 
اين ور و اون ور نيان. مثًال احتياط مي كرديم. بعد هم بچه ها 
را مي برديم كوه. يعني يك كوهنوردي هم داشــتند كه اين 
كوهنوردي هم براشــون خيلي سازنده و مفيد بود. همين 

فعاليت ها مسجد ما را از جاهاي ديگه استثناء كرد. 
 يك چيز ديگر هم بود؛ كه اصًال مربوط به شماست؛ 
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يعني داستان اصًال متعلق به شماست و از آن جا شكل 
گرفت. اگر اين را هم يك مقدار باز كنيد ممنون مي شويم. 
به هر صورت شاخة ادبياتش را آقاي فردي متوليش بود. 
منتهي هر اتفاقي در نمايشنامه و در تئاتر و در بازيگري 
افتاده در مسجد، بازتاب اجتماعى اش به شما برمي گردد 
مثًال نمايشنامه گندم هاي خونين كه بهزاد بهزاد پور كار 
مي كرد، روايت خودش اين طور است كه توسط شما 

وارد اين عالم شده است. 
همون فعاليتي كه ما در مســجد جواداالئمه داشتيم در 
مســجد حضرت علي اكبر عليه السالم در خيابان هاشمى 
هم داشــتيم. يك گروه نمايشي بود از بچه هاي يزد.اين ها 
آمدند در مسجد حضرت علي اكبر يك نمايشي گذاشتند 
به نام «حجربن عدي.» اينا نمايش اجرا كردند به ما گفتند 
كه بيا فالن نقشــو بگير. من گفتم نه مــن اصًال اهل اين 
جور چيزها نيســتم و واقعاً هم اون زمان تئاتر و سينما را 
يك عيب مي دانســتيم اصًال اهل اين جور چيزها نبوديم. 
مي گفتيم ما بچه مسجدي هستيم اين قرتي بازي ها چيه؟! ما 
از اين كارها نمي كنيم. اينا اجرا كردند من ديدم عجب تأثير 
خوبي روي مردم گذاشــت. يعني اون اجرا و جذب مردم 
به مسجد و تأثيري كه گرفتند، منو به فكر انداخت. گفتم 
كه اين زبان است. يك وسيله است. يك امكان است چرا 
بايد مسجد اين را نداشته باشد. حاال اگر ديگران ازش بد 
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استفاده مي كنند ما خوب استفاده كنيم. ما در جهت قصه هاي 
مذهبي نمونه اش هم همين قصه حجربن عدي و ... چرا ما 
از اين كارها نكنيم. اين بار من رفتم ســراغ بچه هاي يزد و 
گفتــم كه ديگه نمي خواهيد نمايش اجرا كنيد؟ گفتند اگر 
خودت حر را بازي مي كني نمايش را دوباره اجرا مي كنيم. 
من گفتم بازى مى كنم. مــن فقط دنبال اين بودم كه باني 
بشوم كه جريان تئاتر اونجا شكل بگيرد كه پاي خودم هم 

آمد وسط. اين مال آخر سال 55 است. 
 شما با آقاى فردى جلسه اى و يا نشستى داشتيد؟

فراوان. هميشــه آقاي فردي ما را كه مي ديد از فعاليت 
بچه هاي قصه نويسي مي گفت و اهميتي كه براش داشت و 
براش خيلي مهم بود و همين طور هم ما از فعاليت خودمون 

به ايشون مي گفتيم. راستش خيلي يادم نيست. 
 معمـــوالً آدم هـــايي كه در حــوزة ورزش به 
خصوص فوتبال وارد مي شوند، سمت مسجد به اون 
معناي جدي نمي روند. شــايد به عنوان نماز بروند اما 
براى ادبيات يا هنر نمى روند. چي بود كه اميرخان در 
فوتبال جدي بود اما با مسجد هم اين  همه انس داشت؟ 

شما تحليل تان چيست؟ 
دوتا عامل باعث شــده بود كه سمت فوتبال برود؛ يكي 
اين كه بچه ها ورزش بكنند و سالم بمونند و يكيش عامل 
اتحادشــون بود. بچه ها باهم ديگه كار تيمي كه مي كردند 
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عامل وحدت و اتحاد بــود. در كنار اون كار تيمي كه هم 
سالمت بچه ها را تضمين مي كرد و هم وحدت و همدلي 
شان را. در مسجد هم فعاليت گروهي داستان نويسي داشت؛ 

اينها هر سه به نوعي به هم مربوط بودند. 
 شما در فوتبال اميرخان هم بوديد؟ 

راســتش تو بحث فوتبال يك سرى از بچه هاى مسجد 
بودند اما من جزو آن هايى كه فوتبال مى رفتند نبودم، اكبر 
قديانى جزو آن ها بود، حاج اصغر آبخضر، محمد متين فر، 
اكبر خاكى. من تمام عالقه ام و وقت و ذهنم براى كتابخانه و 
قرآن و اين جور چيزها بود. فوتبال و اين ها خيلى با روحيه ام 

سازگار نبود. 
امير جزو استثنا بچه هايى بودند كه هم فوتبال مى رفتند و 

هم رابطشون را با مسجد حفظ كردند. 
 شــما به عنوان يك معلم قرآن، حس آن موقعتان 

نسبت به اين جماعت يا آقاى فردى چگونه بود؟ 
بد نبود، هيچ وقت حسم منفى نبود. چون مى ديدم بچه ها 
فوتبالشون و مسجدشون كنار همديگر است. اين برام مهم 
بود. اواســط 58 بود كه يك مركــز هنرى از طرف طاهره 
صفارزاده، ميرحسين موسوى، شهيد بهشتى درست كرده 
بودند. االن اســمش يادم نيست، منحل شد، اين ها رئيس 
شدند و هر كدومشون مسئول شدند و آن مركز منحل شد. 
يكى دو تا بچه هاى آن جا بــه اضافه ما با همديگر آمديم 
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حوزه انديشــه و هنر اسالمى رو درست كرديم. البته رضا 
تهرانى هم بود، رخ صفت بود، بابايى بود، خانم ثقفى بود، 
عبدالحى شماســى بود، هادى بروجــردى، داداش همين 
بروجردى (با حضرت امام فاميل بودند) پسر آقاى دوانى 
(على رجبى)يك گروهى بوديم حدود 8-9 نفر به كمك 
شــهيد مطهرى آمديم حوزه هنرى را تشكيل داديم و من 
از اولين كســانى كه رفتم سراغشان، بچه هاى جواداالئمه 
بودند. آقا امير جزو اولين هــاش بود. بعدها هادى آمد. او 
كتابخانه را خيلى دير ول كرد آمــد. اول آقا امير را آوردم 
بعدش تو بچه ها، تا مدت ها كسى نبود. تخت كشيان رفته 
بود سازمان تبليغات، وقتى كه حوزه رفت زير نظر سازمان 
تبليغات محمد تخت كشيان آمد اينجا. ديگه بچه هايى كه 
بودند رياضى ها بودند، سعيد فالح پور اول سازمان تبليغات 

بود بعد آمد پيش ما.
 آقاى فردى را با چه مسئوليتى، با چه برنامه اى دعوت 

كرديد كه بيايد؟ 
اولين مسئوليتى كه آقا امير گرفت مدير داخلى حوزه شد. 
ما شوراى مديريت داشتيم. ايشون مدير داخلى شد. تمام 

وقت آن جا بود و اداره ى امور داخلى دست ايشان بود. 
 چه جذابيتى در مسجد جواداالئمه بود كه اين طور 

بچه ها را نگه مى داشت و رشد مى داد؟
ببينيد شايد خيلى از بچه ها اين حرف من را قبول نداشته 
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باشــند، اما جذابيتى كه مســجد جواد االئمه (ع) داشت 
يكى به خاطر وحــدت اصفهانى هايى كه آن جا بودند و 
مسجد را ســاختند بود. على رغم اين كه خيلى از بچه ها 
از يك سرى سنت هاى خاصى كه آن ها داشتند خوششان 
نمياد ولى واقع مطلب اين اســت كه ايمانشان، اخالص 
آن ها در مســجد جواد االئمه (ع) بى تأثير نبود، آدم هاى 
مخلص درجمع شــان زياد بود. يكى هم خود حاج آقا 
مطلبى؛ ايشان در عين سادگى انصافاً جذاب جوان ها بود. 
توى همه ى مســجدها كه كار مى كردند مســأله داشتند، 
ايــن خودش مى رفت كالنترى مى ايســتاد دفاع مى كرد. 
حتى اگر براش بد مى شــد. ترس نداشت، چندبار بردند 
كالنترى، محكم مى ايستاد. ولى وقتى در مسجد خودمان 
مى آمد مثًال جوان ها رديف مى نشســتند و براى همديگر 
جوك مى گفتنــد، اگر يك پيرمرد اعتــراض مى كرد كه 
آهــاى جوان ها چرا اين طــورى مى كنيد؟ مى گفت به تو 
چه، تو بشين گوش بده، حرف هاى من به درد آن جوان 
نمى خورد، من واســه تو دارم حرف مى زنم. اين جورى 
جوان ها را جذب مى كرد.  مى گفت حتى اگر مى خواهى 
جوك هم بگويى در مسجد بگو! اما بيا در مسجد بنشين. 
عامل سوم جذب مســجد جواد االئمه (ع)، مسجد مادر 
بودنش بود. من روى اين ها فكر كردم. يعنى مسجدى بود 
كه تمام مساجد اطراف سازمان دهى و برنامه ريزى، نظم و 
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نظام، تشكيالت و جلسات همه از اين جا شروع مى شد. 
كافى بود توى مسجد جوان ها ببينند اين ها دنبال قدرتند، 
از هم پاشيده مى شدند. يا مثًال جوان ها مى خواستند كارى 
انجام بدهند، هيچ كدام از اين بزرگ ترها مخالفت نمى كردند. 
واقعاً بزرگ هاى اين مســجد دنبال اين بودند كه كار خير 
انجــام بدهند. خوب اين را جوان ها مى ديدند و روى آن ها 
تأثير داشت، خود حاج آقا مطلبى هم خيلى مؤثر بود. مثًال 
اتفاق مى افتاد ما در كتابخانه دعوامان شده بود. ايشان مى آمد 
مى نشست آن جا هندوانه اش را هم با خودش مى آورد؛ اول 
به ما هندوانه مى داد. تا خوردن هندوانه تمام بشود،  ما ديگر 
يادمان مى رفت كه دعوا داشــتيم اصال. تا آن وسط حلش 

كرده بود. يك هم چين آدم بزرگى بود. 
 يك چيز ديگر هم اضافه كنم به فرمايشات شما،اگر 
تأييد بفرماييد نقــش و همراهى حاجى صابرى بود به 

عنوان خادم. 
آفرين آفرين! كامًال درسته. با همه بچه ها با شوخى رفتار 
مى كرد. حتى اگر غر مى زد داد مى زد، با شوخى بود و بچه ها 
مى فهميدند كه دوستشان دارد. بله خود اين خيلى مهم است. 
  و اين كه شما آن طور كه من از بچگى يادم است، 
توى حريم كارى همديگر اصــًال دخالت نمى كردند. 
در بعضى از مســاجد ديگر واقعاً همين حس حسادت 
و قدرت طلبــى زياد بود. در اين مســجد، مثًال همون 
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قصه نويسى كه آقاى فردى شروع كرد ديگر رقيبى نبود، 
اگر آقاى فرج هم مى آمد، مى گفت دست شما درد نكنه 
آقاى فردى. يا بقيه. يعنى همه انگار همديگر را پشتيبانى 

مى كردند به جاى اين كه مانع شوند. 
دقيقاً همينطور اســت؛ هيچ كس در مسجد جواد االئمه 
(ع) دنبال منم منم نبود. دنبال جا كردن خودش نبود، اين ها 
خيلى مهم است. مثًال من مداح و قرآن خوان مسجد بودم، 
اما اصال مشــكلى نداشتم كســى بياد بخواند، خودم مدام 
تشويق مى كردم بچه ها را. مثًال نمونه اش على اميرى وحيد و 
يا داداش حسين معينى (حاج مهدى) تشويقشان مى كردم. 
در حالى كه در مسجدها مداحى سرقفلى دارد. ما اصًال از 

اين چيزها بلد نبوديم. 
 فعاليت هاى متنوعى در مسجد جواد االئمه (ع) اتفاق 
افتاده؛ قبل و بعد از انقالب. منتها آن چيزى كه از مسجد 
هيچ  موقع جدا نشده، همين جلسات قصه نويسى بود كه 
به هيچ وجه جدا نشد. بعد از آن هم كه بچه ها بزرگ شدند 
و هر كسى به سمتى از تهران رفت خيلى هوشمندانه آقاى 
فردى اين قضيه را سريع تبديلش كرد به جريان شهيد 
غنى پور، چفت و بندش را اين جــورى زد. اصًال نگاه 
اميرخان به اين جريان قصه نويسى چى بود؟ چى شد كه 
اين جلســات را نگه داشت همين جورى. يه موقع هايى 

جلسه تشكيل مى شد كه دو نفر در جلسه بودند. 



165

يكى اش اين عامل قصه هاى بچه هاى مســجد بود يك 
عاملش هم كه همون كيهان بچه ها بود. يعنى اين جلسات 
قصه نويسى ساپورت مى كرد كيهان بچه ها را. امير مى ديد 
كاربرد داســتان را. در كيهان بچه ها شاهد بود. ببينيد اين 
حركــت مهمه خيلى تأثير دارد. از آن طرف هم قصه هايى 
كه توى بچه هاى مسجد چاپ مى شد خود اين دو تا خيلى 
عامل مهمى بودند و يك تجربه ى شخصى بود. جايى ديگر 
اتفاق نيفتاده بود. امير به اين نتيجه رســيد كه وحدت اين 
بچه ها و تشويقشان به نوشتن و رشد اين ها و مطرح كردن 
اين ها و جريان ايجاد كردن االن الزمه انقالب است و ضمنًا 
عامل رشد خودشان است. انصافاً اين شعور باال مى خواهد. 
يعنى مى بينيد كه امير در حال فكر بود. هميشه فكر مى كرد 
كــه چه كار مى تواند بكند، راهــكار پيدا مى كرد. معموالً 
آن هايى كه فكر مى كنند راهكار پيدا مى كنند آن هايى كه فكر 
نمى كنند نه، و از مسير پرت مى شوند. من اين چند تا عامل 

را مهم مى دانم.
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دوست قديمى اميرخان، از جوانى او براى مان مى گويد. 
از وقتى كه «اميرخان» شد. حاج حسين معيني اصرار دارد 
از مرام او براى مان حرف بزند. مى گويد: «بچه ها يك چيزى 
مى دانستند كه دور اميرخان جمع مى شدند... ما غافل بوديم. 
ما را مى برد به گذشته. به وقتى كه مسجد جواداالئمه(ع) تازه 
بنا مى شد و اميرخان كنار حاج آقا مطلبى بود. به روزهاى 
فوتبال بازى با توپ پالستيكى.» معينى از روزهايى مى گويد 
كه جوان ها سر فوتبال جر و منجر مى كردند، ولى اميرخان 

آرام ترين آدم بود. 

اميـرخـان «منـم» نـداشـت! 

اخالق و منش اميرحسين فردى، در گفت وگو 
با حاج حسين معينى
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حاج حسين از خاندانى است كه بناى ساختمان مسجد 
را گذاشتند.

 حاج آقا شما فرموديد سال 42 تشريف آورديد به 
محلة 13 مترى حاجيان(خيابان براداران شهيد فالح ) و 
يك سال بعد آقاي فردي آمد. چگونگى آشنايى خود با 

فردي را بگوييد؟ 
از همان بچگى دوازده يا سيزده ساله بوديم كه با هم آشنا 
شديم؛ مثًال اميرخان چهارده ساله بود و من دوازده ساله. 
يك عالم بچه اينجا بود و يك توپ پالستيكي. آنجا زمينى 
بود كه سيب زميني ترشي در آن زياد كاشته بودند. وقتي 
از بازى خسته مي شديم، مى رفتيم سيب زميني ترشي پيدا 
مي كرديم و مي خورديم. اميرخان بســيار آرام بود. همين 
آرامشــى را كه اين اواخر داشت، آن موقع  هم داشت. در 
همان بچگي و عالم شيطنت، بازي و اين حرف ها بوديم، 
ولي او آرام  آرام بود. آن موقع هم سرپرستي بچه هاى يك 
ســال بزرگ تر يا كوچك تر را داشت. وى هميشه حالت 
بزرگي و سرپرستي داشــت. از فوتبال آشنا شديم چون 
بچه محل بوديم. قديمي قديمي اين محل يكي من بودم 
و يكــي اميرخان. از ما قديمي تر توي محل نمانده بودند 
چون همه رفته اند. آن هايي كه بعد از ما آمدند هم باالخره 
يا ازدواج كردند يا رفتند. ما هم جابه جا شــديم ولي در 

نزديك همين محل. 
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 مسجد جواداالئمه(ع) در چه سالي تأسيس شد؟ 
زمين آن مسجد در سال 1347 خريده شد. آن موقع هيئتي 
بود به نام هيئت جواداالئمه(ع)، وقتي زمين خريده شد به 
دليل تنگناهاى مالى فقط يك نمازخانه موقت در آن ساخته 
شد. در سال 50 بود كه كلنگ ساختن مسجد زده شد. خدا 
بيامرز حاج مطلبي امام جماعت بي نظيرى بود. او پا به قرص 
ايستاد و كارهاي نهضت و انقالب را رهبري كرد. اگر اينجا 
سر و صدايي در مورد انقالب دارد، عمده اش كارهاى حاج آقا 
مطلبي بود. دور و بر خودش بچه هاي خوب هم جمع كرده 
بود. آدمي نبود كه «منم» داشــته باشد. من شصت ودو سال 
دارم. روحانيون بســيارى را ديده ام و بــا آن ها بوده ام. او از 
نظر تقوا از همه باالتر بود. «منم» نداشت، با اينكه اين همه 
كار مي كرد. يكي از نمونه هاى ديگر همين اميرخان بود كه 
«منم» نداشــت و كار زياد مي كرد. تقريباً از سال 1348 بود 
كه خود آقا به اينجا آمد. يك ســال قبل در همان نمازخانه 
بود كه با بچه هاى اصفهان هيئت برگــزار كرد و نام آن را 
هيئت جواداالئمه(ع) گذاشــت. به دنبال آمدن هيئت، پول 
جمع كردند كه حسينيه يا مسجد بسازند. تعدادى از بزرگ ها 
گفتند مســجد بسازيم كه هم بشود كار حسينيه كرد و هم 
مسجد. مسجد شد و امام جماعتش هم آقاي مطلبي بود كه 
از بچه هــاي اصفهان و از بچه هاي فاميل ما بود. از قم آمد. 
آقاي مطلبي انقالب را در اين منطقه راه انداخت. آن موقع 
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ما اعالميه پخش مي كرديم. بچه ها را هم جمع كرديم دور 
خودمان تا اينكه در سال 1353 كتابخانه تأسيس شد. 

 قبل از اينكه به كتابخانه برسيم، در دوره بازي ها و 
رفاقت ها، يادتان هست اسم تيم فوتبال تان چي بود؟ 

در عالم بچگي تيم ما اســم نداشــت. وقتي ما آمديم 
مســجد، دور هم جمع شــديم و تيم تشكيل داديم. آن 
موقع با بچه هايى كه تعدادى از آن ها شهيد شدند، جمع 
مي شــديم و بازي مي كرديم. باالخره در سال 53 يا 54 
كتابخانه راه افتــاد و همين بچه ها آمدند تيم كتابخانه را 

تشكيل دادند. 
آقاي هادي علي اكبري كتابخانه را تشكيل داد. آقا هادي 
قبل از اينكه كتابخانه اصلي تشكيل شود، كتاب هاى خودش 
را به اينجا آورد. خودش جزو تيم فوتبال نبود. حال بازي 
نداشت. عشــق و عالقه اش به اين بود كه كتابخانه را راه 
بيندازد و بچه هــا را دور هم جمع كند و اردو ببرد. كمك 
اصلــي اش هم خود آقاي فردي بود. كل كارهاي كتابخانه 
را من كردم. يادم مى آيد شــب مي ايستاديم و تا صبح كار 
مى كرديم. عشــق مان اين بود كه هرچه زودتر كتابخانه را 
افتتاح كنيم. قرار شــد افتتاحيه در ماه رمضان انجام شود. 
شب و روز كوبيديم و براي عيد فطر آماده  اش كرديم. روز 
عيد فطر اولين نفر حاج آقا مطلبى بود كه از پله ها باال رفت 

و پشت سرش اميرخان. 
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 آقاي فردي در همه كارهاى مسجد فعال بود؟ 
تقريباً در همه كارها فعال بود. مخصوصاً براى افتتاحيه عيد 
فطر خيلى زحمت كشيد. از آن موقع به بعد واقعاً تخت گاز 
آمد و بســيار زحمت كشيد. آقاي فردي آرام بود ولي براى 
كار كردن آتش بود. هرچه مسجد جواداالئمه(ع) بچه هاي 

اين چنين دارد، دست پرورده زحمات آقاى فردى است.
 در بازى فوتبال شده بود آقاى فردى با كسى دعوا 

كند؟ معموالً در چه پستي بازي مي كرد؟ 
آنقدر آرام بود كه هيچ وقت با كسى دعوا نداشت. از همان 
زمان آنقدر افتاده و آرام بود كه حد و حساب نداشت. بازى 

مى كرد اما هميشه سرپرست تيم بود.
  در آن دوره بازى با توپ پالستيكي، اميرخان چه 

پستي بازي مي كرد؟ 
وســط بود ولي هواي همه بچه ها را در همه جاى زمين 
داشــت، مثًال اگر در دفاع يا حمله ضعف پيش مى آمد، او 
كمك مى كرد. مخصوصاً وقتي حس مي كرد كه ضعيف شان 
بيشتر است. اردو هم كه مي رفتيم، هواي بچه هايي را كه از 
نظر جثه يا وضع مالى ضعيف تر بودند داشــت. آنجا هم 
هميشه آرام بود. هرچي ما داد و بيداد مي كرديم، اميرخان 
آرام بود. بحثم روي حالت اميرخان است. خداوكيلي منيت 
نداشــت، در عين حال كه آن همــه كار از او  برمي آمد. با 
همين فوتبالش باعث مي شد كه بچه ها به كتابخانه راه پيدا 
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كنند. اول فوتبــال بود. بچه ها به هواي فوتبال به كتابخانه 
مي آمدند و بعد شيفته اخالقش مي شدند. اصًال «اميرخان» كه 
مى گويند، اول اين ها گفتند اميرخان. بچه هايي كه كوچك  تر 
بودند و اميرخان نسبت به آن ها سمت پدرى داشت، به او 

اميرخان مي گفتند. 
محرم ها من نوحه مي خواندم و سينه مي زديم. نوحه كه 
مي خواندم، مي چرخيديم ولــى او هيچ وقت نمي آمد تو 
دسته شاالپ و شــلوپ كند. تكيه مي داد به ستون  و آرام 
ســينه مي زد. دور كه مي زدم مي ديدم اميرخان دارد اشك 
مى ريزد و سينه مى زند. مثل ما داد و هوار نمى كرد. خودش 
بود و خداي خودش. تازه فهميدم كه چه شخصيتي بوده و 
ما او را نشناختيم و قدرش را ندانستيم. بعضي آدم ها بعد از 
مرگ رو مي شوند. عكس حاج آقا مطلبى (خدا بيامرز) چند 
سال بعد از درگذشتش توي مغازه من بود. يك روز ديدم 
بنده خدايي آمد و گفت چند تا مرغ برايم بكش. ديدم دارد 
عكس حاج مطلبي را نگاه مي كند. پرسيد: «اين حاج آقا را 
مي شناختيد؟» گفتم بله. گفت كي فوت كرد؟ گفتم تقريباً دو 
سال پيش. خيلي ناراحت شد و فاتحه خواند. پرسيدم: «من 
شما را نديده ام؟ هركس كه با آقاي مطلبي بود، مي شناختم.» 
گفت كه حاج آقا هر روز با ماشين مسيرى را تا پارس خودرو 
مى رفته است براى نماز و اين آقا چند روزى بى ماشين بوده 
و سر راه مى ايستاده است. حاج آقا هم او را سوار مى كرده 
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و مى رسانده است. زياد از اين كارها پيش مى آمد. مي گفت 
ما داريم خالي مي رويم پس سوارش مي كنيم. آن بنده خدا 
مي گفت: «من با آخوندها خيلي بــد بودم، اما از آن موقع 
با آخوندها آشــتي كردم.» خب اميرخان شــاگرد حاج آقا 
بــود. عين او هم نماز مى خواند. توي اين مدت از ســال 
53 اميرخان در مسجد مي آمد و مي رفت و بعد فعاليت ها 
زيادتر و زيادتر شد. از آن موقع تا حاال بچه هايي كه تربيت 
شده اند همه دست پروردة اميرخان هستند. اميرخان بدون 

هيچ خودنمايى، واقعاً زحمت كشيد. 
اميرخان نه با خود بازى فوتبال، بلكه براى اثر ســازنده 
آن بود كه مي توانســت بچه ها را جذب كند. مثًال اگر يك 
ســاعت ورزش مي كردند دو ساعت هم مى توانستند كار 
علمى و فرهنگى كنند. اخالق اميرخان باعث مي شــد كه 

بچه ها دور هم جمع مي شدند. 
 اميرخان در محل چند رفيق درجه يك داشت؟ 

اميرخــان با همه رفيق بود. واقعاً نشــد يك بار ببينيم با 
كســي درگيري يا ناراحتي ايجاد كند. چيزي هم مي ديد 
در خودش مي كشــت و بروز نمي داد. اگر از دست كسي 
ناراحت مي شد، بروز نمي داد. وقتي آدم «منم» نداشته باشد، 

با هيچ كس دعوا ندارد. 
حذر از پيروى نفس كه در راه خداى / مردم افكن تر ازين 

غول بيابانى نيست
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 رابطه اميرخان با حاج آقا مطلبي چگونه بود؟ نظر 
حاج آقا مطلبي در مورد اميرخان چه بود؟ 

حاج آقا مطلبي و اميرخان اصًال پشــت سر هم بودند. 
كارهاي فرهنگي مي كردند. در كارهاي فرهنگي اميرخان 
اگر چيزي الزم بود به حاجي مطلبي مي گفت و او هم جور 
مي كرد. حاج مطلبي آدم خيلي باشخصيتي بود و در عين 

حال خيلي ساده زيست بود. 
 اميرخان به فوتبال عالقه داشت. آيا پرسپوليسي بود 

يا استقاللي؟ 
اصًال نشان نمي داد كدام طرفي است.

 در رابطه با اينكه آقاي فردي چطور به ادبيات تمايل 
پيدا كرد و از اين محيط جذب قصه و داســتان شــد، 

اطالعى داريد؟ كسي بود كه مشوق او باشد؟ 
هركسي باالخره ذوق و شوق چيزى را دارد. موضوعى 
به يادم نمي آيد ولي اميرخان خودش بزرگ تر از ما و اهل 

مطالعه بود. 
 اصوالً ميان شــما دربــاره داســتان و ادبيات 

گفت وگويى مى شد؟ 
هر موقع او را مي ديديم، داشــت با بچه ها كار مي كرد. 
بچه ها را جمع مي كرد دور خودش. هيچ  پدري نمي توانست 
بچه هايش را چنين دور خود جمع كند. بچه ها هم خود به 
 خود دور اميرخان جمع مي شدند و شيفته اخالق او بودند. 
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فكر مي كنم بچه ها چيزهايي مي دانســتند كه دور اميرخان 
جمع مي شدند و ما نمي دانستيم!  

 وقتي بچه ها دور اميرخان جمع مي شدند با آن ها چه 
صحبت هايي مي كرد؟ 

وقتي جمع مي شدند از فوتبال شروع مي كرد. اينطورى 
بچه ها را جذب مي كرد و بعد مي آمد به قضيه هنر و دين. 
اين ها بود كه بچه ها را نگه مي داشت. در مورد اميرخان هر 
چقدر صحبت كنيم، باز هم كم است. متواضع بود. هيچ چيز 
نمي خواست، ماشين خدمت هم نمي خواست. با اتوبوس 
مي آمد و مى رفت. روز پيش از فوت او، چهارشنبه بود؛ كلي 
با هم صحبت كرديم. كمى بي حال بود. چند وقت بود كه 
بي حال بود. گفت سرما خوردم و يك خورده حال ندارم. 
پنج شــنبه بود. وضو گرفتم و نمازم را خواندم. از در رفتم 
بيرون. پسرم گفت: «بابا فهميدي اميرخان»... تا اين را گفت، 

بند دلم پاره شد. خدا بيامرز ما را خيلي غافل گير كرد. 
هميشه بزرگ منشي خودش را حفظ مي كرد. هيچ وقت 
شخصيت خود را لكه دار نمي كرد. ما تقريباً هم سن و سال 

بوديم ولي اين آدم هيچ  غروري نداشت. 
سر قضية چهلم امام، حاج مطلبي يك مقدار دلگير شده 
بود كه چرا مسجدها ختم گرفتند و ما هيچ  كاري نكرديم. 
اميرخــان گفت همه هفت گرفتند، مــا چهلم مي گيريم. 
بچه هــا را جمع كرديم. بچه ها همه هنرمند بودند. گفتيم 
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خــرج دارد. گفتيم تا آنجايي كه مي توانيم خودمان خرج 
مي كنيم. يك مراســم بســيار آبرومند كــه در كل تهران 
سروصدا كرد، برگزار كرديم. شب چهلم فقط دويست نفر 
مهمان خارجي داشــتيم. يك سري پاكستاني ها بودند كه 
يك عزاداري خيلي با شــكوهى انجام دادند. براى حدود 
سه، چهار هزار نفر غذا پختيم. حتى از آمريكايي ها آمده 
بودند. يكي از آمريكايي ها ســخنراني كرد و به هر حال 

مراسم خيلي آبرومندانه برگزار شد.
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اشاره
محمدرضا تخت كشيان، تهيه كنندة امروز سينما و بچة 
مسجد جواداالئمه(ع)، از روزهاى گذشتة اميرحسين خان 
فردى مى گويد. از آرامش و بزرگى فردى و روزهايى كه 
در كتابخانة مسجد گذشت. بماند كه او به اين سادگى ها 
راضى به مصاحبه نمى شود. اين جا هم اگر صحبتى شده، 
به احترام فردى است. از على سلطان محمدى هم كه يخ 

گفت  و گو را شكست بايد سپاسگزار بود.

از آرامشش حـرص مى خـورديم 
اما جلويش سيگار نمى كشيديم!

محمدرضا تخت كشيان از قديمى هاى مسجد 
و كتابخانة جواداالئمه(ع)
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 جناب آقاى تخت كشــيان، به گذشته و به مرحوم 
فردى برگرديم. از او براى مان بگوييد.

من كًال به حرف زدن عادت ندارم. در اين ســال ها هيچ 
مطلبى يا مصاحبه اى يا نقل قولى از من چاپ نشــده است 
چون اصوالً در روحيه ام نيست. مى خواستم مطلبى را بگويم 
كه نمى دانم جايش اينجاست يا نه؟ راستش مشكل بعضى 
از بچه هاى مســجد جواداالئمه(ع) اين است كه وقتى از 
گذشته مى گويند، به نظر مى آيد از موقعيت فعلى شان حرف 
مى زنند. يعنى فرضاً جايگاهى پيدا كرده اند و دارند با شأن 
امروزشــان دربارة بيست يا سى سال پيش حرف مى زنند. 
در اين حال به نظرم مشــكل به وجود مى آيد. بايد دربارة 
افراد در همان موقعيت و زمان صحبت شــود نه امروز و 
اينكه چه جور هستند. االن مى گوييم كه من فالنم و مثًال 
خيلى موفقم يا سى سال پيش هم ما چنين كارهايى را انجام 
مى داديم. عده اى را اسم مى برند و مى گويند اين ها بچه هاى 
مسجد جواداالئمه(ع) هستند. نمى خواهم بگويم كسى كه 
بچه مسجد جواداالئمه(ع) است، خيلى ارزشمند است يا 
ارزشمند نيســت. مى خواهم بگويم كه يك عدة محدود 
نبودند. عده اى از بچه ها جذب شدند، مثًال مى آمدند و سر 

مى زدند تا آقاى امير فردى را ببينند. 
 آيا سراغ آقاِى فردى برويم؟

بله. خدابيامرز امير فردي، اگر واقعاً بي پيرايه واقعيت ها را 



178

در نظر بگيريم، آن موقع است كه قابل دسترس و ملموس 
مي شود. همه مي فهمند. ولي اگر بخواهيم چيزهايى خاص 
را بيان كنيم، اگر بخواهيم فقط بگوييم او اسوه بود و...، باز 
هم بايد واقعي باشد. اگر سير درستش مطرح نشود به نظر 

من يك آدم دست نيافتني مى شود. 
 شــما با آقاِى فردى و مسجد چه زمانى و چگونه 

آشنا شديد؟
تا سيزده، چهارده سالگي در خيابان فرهنگ بوديم. حدود 
سال 51 آمديم اطراِف مسجد، ابتدا به ساكن اگر بخواهيم 
فعاليت هاى مسجد را بشناسيم، بايد آقاِى هادى على اكبرى 
را بشناسيم. به نظر من ريشه و نطفة همة اين قضايا، وجود 
آدمي با آن شخصيت خاِص بود. نه مدعي،  نه سخنران و نه 
آدم مداحي بوده است. هيچ چيزي نبود جز آدمي كه اعتقاد 
و پشتكار داشت. سعي مي كرد كه آدم ها را جذب كند. به 

هر حال اول مسجد و كتابخانه  باعث آشنايى بود. 
 آيا شما را كتابخانه و آقا هادى به اين مسير وارد و 

هدايت كرد؟
ما هدايت شده بوديم. در خيابان فرهنگ كه بوديم، در واقع 
محله اي مذهبي بود. بازاري هاي تهران در آن محل بودند. 
باباي من هم در آنجا كاسب بود و ميوه فروشي داشت. آنجا 
حسينيه  و كتابخانه اي بود كه يك مقدار ارتباط مذهبي را از 

آنجا پيدا كردم. 
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 چه شد كه به كتابخانة جواداألئمه(ع) آمديد؟ 
زمانــى كه به اين محله آمديم، يك روز با بچه ها جلوي 
مسجِد فعلي ايستاده بوديم كه آقا هادى آمد و پرسيد: «كتاب 
مي خوانيد؟» گفتيم بله. بعد كتاب صمد بهرنگي را به من داد 

و چون چيزهايي در مورد او شنيده بودم خوشم آمد. 
هادي به هر شــكل وارد مسجد شد و يك اتاقك شش 
متري گرفت كه درش به خيابان باز مي شد. يادم است كه 
اين كتابخانه به داخل مسجد منتقل شد. همانجايي كه االن 
آبدارخانه باز مي شــود. با همِت دوستان و پافشارِى هادى 

على اكبرى آن گوشه ساخته شد. 
 مرحوم فردى از چه زمانى وارد كتابخانه شد؟

اميرخان كتابخانه مي آمد و كتاب مي گرفت. آن  موقع در 
بانك صادرات كار مي كرد. يك روز آمد و كتابي از شريعتي 
خواست. فكر مى كنم «فاطمه فاطمه است» بود، يادم نيست. 
گفتم نداريم. آن موقع اندكى محتاط بوديم چون اميرخان 
هم در بانك بود. در هر حال از همانجا ارتباط  ما برقرار شد. 
پس گفتم، هست ولى شما ساعت چهار تا شش اينجا بمان 
و بخوان. چند جلسه آمد و كتاب را خواند. آن موقع به اين 

شكل كتاب تهيه كردن و امانت دادن، خطر زيادى داشت.
 از كى ارتباِط آقاى فردى بيشتر شد؟

اميرخان در واقع از همان قبل از انقالب به كتابخانه مي آمد 
و كامًال به شيوة خودش وقت مي گذاشت. وقتي اميرخان 
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قبل از انقالب وارد كتابخانه شد، به اصطالح خودمان وارد 
زيرساخت ها شد. 

 ظاهراً اميرخان در يك چارچوب تعريف شــده به 
كتابخانه مي رفت. معلوم بود از ســاعت چهار تا شش. 

مى آيد و هدفى دارد. درست است؟ 
بله. اميرخان كه آمد درواقع ســتوني شــد كه عده اى از 
بچه ها جذبش شدند و فضاسازي هم شده بود كه او بتواند 

كار كند.
 اميرخــان را چطور آدمى مى ديديد؟ وقتى آمد چه 

تغييرى در كتابخانه داد؟
اميرخان آدمي بود كه به هيچ عنوان از كسي توقع نداشت. 
آدم متوقعي نبود. ايشان با سبك و سياق خودش بخشى از 
بچه ها را شناسايي كرده بود و به يكديگر وصل شده بودند. 
فكر نمي كنم از آدم چيز خاصي مي خواســت يا مجبور به 
انجامِ كارى مى كرد. به طــور مثال اگر يك نفر دو صفحه 
قصه مي نوشــت در مورد همان دو صفحه بحث مي كرد. 
آدمي نبود كه بخواهد يقه گيري كند يا تو را به راه راســت 
هدايت كند. براِى خودش منش خاصى داشت و تا آخر نيز 
همان طور بود. اين شــرايط باعث شد بچه هايى كه آرام تر 
بودند و كار سياسي نمى كردند، جذب اميرخان شوند. بعد 
با گرايش هايي كه در نوشتن و كارِ فرهنگى پيدا كردند، واردِ 

اين قبيل كارها از جمله كار سياسى يا مذهبى شدند.
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 كتابخانه چند نفر عضو داشت و استقبال از كتاب ها 
چگونه بود؟ 

در دوران انقالب و بعد از انقالب اســالمى فعاليت هاي 
كتابخانه خيلي گسترده شد. شاخه هاي مختلفي در زمينه 
ورزش، اردو، كالس هاي متعدد، تئاتر، نويسندگي راه افتاد. 
دوران قبل از انقالب بين ســاعت چهار تا شــش بيش از 
سيصد نفر مي آمدند و كتاب مي گرفتند كه آمار بااليى بود. 

 رفتار و ســلوك مرحوم فردى در جامعه و با مردم 
چگونه بود؟

اميرخــان با همه رفيق بود. او هرجايي كه بود از بزرگان 
بود. يعني قابل احترام بود. در حضورش نبايد ناسزا مى  گفتيم 

يا دعوا مي كرديم. 
مــن چند وقت پيش بــه اميرخان گفتم: «شــما از اول 
ســالم بودي. ما ســيگاري بوديم ولي جلوي شما سيگار 
نمي كشيديم. در خيابان بستني مي ديديم، مي خورديم.» به 
او گفتم فكر نمي كنم شما يك بار در عمرتان از جايي رد 
شده باشيد و مثًال بستني هوس كرده باشيد و خورده باشيد. 
شما خيلي پاســتوريزه و بهداشتي هم هستيد. به او گفتم 
پيــاده روي ات هم كه معلوم بود از قبل انقالب از در خانه 
كه راه مي افتادي ساعت مان را با شما كوك مي كرديم. اصًال 
اگر آن موقع مي خواستيم خالفي بكنيم، قرار و مدارمان  را 
پنج دقيقه بعد از تو مي گذاشــتيم كه شما رد شده باشيد و 
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بعد ما با فالني راه بيفتيم. حرص هم كه اصًال نمي خوردي 
و مــا را حرص مي دادي! خودم خيلي از دســت اميرخان 
حرص مي خوردم اما جلويش سيگار نمي كشيدم! به خاطر 
آرام بودنــش كه بعداً فهميديم كه خيال مي كرديم حرص 

نمي خورد. احتماالً خيلي شديد هم حرص مي خورد. 
 اميرخان مشابهي هم داشت؟ 

به نظر من نه، اما معنايش اين نيست كه بخواهم اميرخان 
را خيلي بزرگ كنم يا بگويم خيلي دســت نيافتني است. 
اميرخان در قوارة خودش جزو بهترين ها بود. از همه مهم تر 
اينكه دانش و معنايى كه بايد مى بخشيد را تكثير كرده است. 
اميرخان سير داشت. تابع وضعيت نمي شد. از كسي توقع 
نداشــت. قدر خود و تأثيرگذاري خودش را مي شناخت. 
در واقع تحمل آدم هاي مختلف را داشــت. شما فكر كنيد 
امير فــردي در چه دوراني مي رود كيهــان و چه دوراني 
مي ماند. مطمئنم هم گذشتگان كيهان از اميرخان به خوبي 
ياد مي كننــد و هم مديران جديدش كه ديديم در همه جا 
آمدند و همراهي كردند. بعضي اوقات نمي توانستم تحمل 
كنم! بابا، اميرخان يك ذره عصباني شو! اصًال فكر نمي كنم 
فحش داده باشد. آدم، اديب باشد، نويسنده باشد ولي نتواند 

از كلمات رايج استفاده بكند!
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اميرحسين فردي از فوتباليست تا سينماگر و از مدير 
باالدستي تا گرافيست و شاعر، شاگرد و دوست، داشته 
اســت. نكته بيني هاي او و تصويرگري هاي ذهني اش 
آن چنان دقيق است كه هركس در هر شاخه اي مي توانست 

به دوستي و همراهي اش اميدوار باشد.
مصطفي آجورلو كه حاال رســاله دكتري اش هم از 
چاپ بيرون آمده، از آن دسته دوستاني است كه در رده 

اميدوارم اميرخان در بهشـت هم 
تيم فوتبالش را درست كند

مصطـفي آجورلـو از يـادها و خاطـرات 
اميـرحسيـن فـردي مي گويد
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مديريتي ارشد ورزش، با فردي رفاقت داشته است. اين 
دوستي به قبل از پيروزي انقالب اسالمي و محله جي 
و مسجد جواداالئمه(ع) برمي گردد اما در همه سال هاي 
اخير هم ادامه داشته است. آجورلو در سمت مديريت 
عامل باشگاه پاس و همين طور مديريت تيم استيل آذين، 
سابقه كار دارد. اين  روزها سخت درگير مجله اي به نام 
«مثلث» است كه در آن دايره اي تشكيل داده تا دوستان 
رسانه اي و فرهنگي را گرد آورد. درگفت وگو با آجورلو، 

حاج محمد ناصري و عليرضا متولي حضور داشته اند.
 شــما و مرحوم فردي را فوتبال بــه هم نزديك 
مي كرد و از همين مسير شما بعدها وارد فوتبال حرفه اي 
شديد و ظاهراً همچنان اميرخان همراهِ شما بود اما نه به 
شكل همبازي يا هم تيمي. از اميرخان برايمان بگوييد و 

آشنايي تان!
شــايد خيلي سخت باشد كه در مورد اميرخان صحبت 
كنيم. اميرخان به عنوان يك معلم يا بزرگ محله و كسي كه 
مسئوليت يك مشت جوان هاي محله را برعهده داشت و از 
طريق اين مسجد، اين دو به انقالب ملحق شدند و هر دو 

مسير انقالب را باهم طي كردند.
امروز در مورد معلمي صحبت مي كنيم كه همه مي توانيم 
بپذيريم بچه هاي مســجد جواداالئمه(ع) از خصوصيات 
اخالقــي وي تأثيراتي گرفته اند. عالوه بــر اينكه او وراي 
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مسجد، به عنوان يك عنصر ملي در حوزه فرهنگ و ادب 
توانسته اثرات مثبتي براي كشور داشته باشد.

شايد خيلي جالب  توجه باشــد كه ما با اين ريش هاي 
سفيد و در ميانسالي، درباره نوجواني خود صحبت كنيم. 
چون خاطراتي شيرين و آموزنده اند و آدم مي داند در كجاي 
ذهنش هستند، پس مي تواند آن فايل ها را به راحتي استخراج 

و استفاده كند.
قبل از انقالب در اثر تهاجم ضدفرهنگي رژيم پهلوي به 
همه كشور، محله ما نيز بي تأثير از اين رفتار ناهنجار نبود. 
ما هم جزئي از آن كل بوديم. مي شد مسائل و موضوعات 
مختلف را به چشم ديد. در آن سياهي  هاي فرهنگي و وفور 
مواد مخدر و آدم هايي كه شــايد خلق و خوي آن زمان را 
داشتند، يك مرتبه جواني پيدا مي شود كه مثل بقيه نيست. با 
اينكه مي توانست با توجه به  تأثير و گفتار جذابش، خيلي 
بهتر از بقيه از آن شرايط فرهنگي به نفع خود استفاده كند 
ولي همه خصوصيات شايسته را براي خودش جمع كرد تا 

به نفع مردم آن را توزيع كند.
به نظرم اميرخان دوران خاصى را براى خودش داشــت 
كه به واسطه تفاوت ســنى نمى توانم آن را تفسير كنم. او 
متولد سال 1328 و من متولد 1339 هستم. او در آن مقطع 
زمانى يك رنســانس فكرى و ذهنى براى خودش داشت. 
فكر مى كنم در يــك تاريكى كه براى خيلى از جوان هاى 
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ديگر بود، فردى با يك چراغ سوسوزن درونى، راه را پيدا 
كرده است. 

خيلى ها هســتند كه وقتى گنجى پيــدا مى كنند براى 
خودشــان برمى دارند. شــايد آن موقع اگــر آدم مذهبى 
هم باشد، حاضر نشــود اين خصوصيات را عرضه كند. 
اميرخــان در آن نوزايى و تحول كه راه خودش را يافت، 
عهدى با خدا و خودش بسته بود كه اين گنجى را كه پيدا 
كرده است، تك و تنها نخورد و بياورد بر سر سفره ديگر 

جوان هاى محله نيز بگذارد. 
 فكر مى كنيد اين خصوصيات مرحوم فردى از چه 

سرچشمه اى منشأ مى گرفت؟ 
به نظرم مى رســد كه بايد از مادرش سؤال مى كرديم كه 
چرا اميرخان با ديگر جوان هاى محل متفاوت است؟ شايد 
من چيزهايى بدانم ولى به خودم اجازه نمى دهم، وارد شوم. 

ولى كاش مادرشان بود و براى مان بهتر توضيح مى داد. 
 اميرخان را كجا پيدا كرديد؟ چه شــد كه به هم 

وصل شديد؟ 
مــا هم از ده، يازده ســالگى به مســجد رفتيم. يكى از 
بزرگ هايى كه در آنجا توانســت نقش بيافريند، اميرخان 
فردى بود. در محله ما سه دسته بوديم. يكى بچه هاى مسجد 
بودند كه از ابتدا هم خيلى اهل مطالعه بودند. يك گروه هم 
كه سر كوچه پاتوق داشتند و تكليفشان معلوم بود. عده اى 
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هم مابين اين دو گروه بودند  يعنى هم اين طرف و هم آن 
طرف بودند. من از گروه وسط بودم يعنى هم با فوتبالى ها 
بودم، هم با بچه هاى مسجد. اميرخان به دنبال اين بود كه 
مرا شكار كند. مؤمنان اين طورند. كمين مى گذارند و دنبال 

مى كنند كه كسى از مسير ايمان خارج نشود. 
اميرخان از خوب جايى شروع كرد. نمى شد در آن مقطع 
وقــت جوان هاى محله را فقط با كالس قرآن هفته اى يك 
شب، يا دو شب داستان نويسى و داستان گويى پر كرد. چون 
اميرخان فوتباليست خوبى بود و فوتبال هم تازه در كشور ما 
شكل گرفته بود، به همين دليل وى توانست تأثيرات فردى 

خود را بر دوستانش بگذارد. 
 شما بعد از ورود به باشگاه پاس، از اولين افرادى كه 
تماس مى گيريد تا به عرصه بيايند و كمك كنند، آقاى 

فردى است. در اين پيگيرى دنبال چه بوديد؟ 
به هر حــال آدم هايى كه يك جا تربيت شــده اند، بايد 
خودشــان را مديون آن فرهنگ بدانند بسترآن فرهنگ را 
تعميم بدهند. ما در آنجا تربيت شــديم كه دروغ نگوييم، 
تقلب نكنيم، جر نزنيم و تبانى نكنيم. اين ها چيزى نيست 
كه آدم از سن چهل سالگى بخواهد عمل كند. بايد يك جا 
شكل گرفته باشد. در سن پانزده سالگى در بازى انتخابى 
آموزشــگاه هاى نوجوانان كشور چون خوب فوتبال بازى 
مى كردم انتخاب شدم. وقتى خواســتم بيرون بيايم ديدم 
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ســرمربى تيم خطايى كرد. ديگر آنجا نرفتم. شما مى دانيد 
انتخاب در تيم براى يك نوجوان امر فوق العاده اى اســت 
چون مسير زندگى اش را تعيين مى كند. ولى، آمدم بيرون 
و جاى ديگرى رفتم كه تعريفش با مسجد جواداالئمه(ع) 
همخوانى داشــت. اين ها به نظرم آموزه هاى آقاى مطلبى، 
پيش نماز مســجد جواداالئمه(ع) است كه به گردن همه 
بچه هــاى محله ما حق دارند. اگر از نفــر دومى قدردانى 
مى شود، آن اميرخان فردى است كه اين ايام خيلى شكسته 
و افســرده شده بود. افسرده شده بود چون شادابى خود را 

وقف ديگران كرده بود. 
موضوع ديگرى كه بايد بگويم درباره مرگ مادر اميرخان 
اســت. فكر مى كنم مرگ مادر، اميرخان را ضعيف كرد. با 
هم اسرارى داشــتند. عيد، خانه اميرخان رفتم. اولين عيد 
مادرشان بود. به من گفت:  «مصطفى تو باورت مى شود كه 
من هنوز حقوق مى گيــرم و حقوقم را مى دهم به مادرم؟ 
مى دانــى خرج اتوبوس رفت و آمدم را از مادرم مى گيرم؟ 
مى دانى دخترم و پسرم خرجى بخواهند از مادرم مى گيرند؟ 
مى دانى اگر خانمم بخواهد براى خانه خريد كند، از مادرم 
پول مى گيرد؟» اين نشــان مى دهد كه اميرخان يك سر و 
ســرى با مادر داشت و اين آرامش او از طريق مادر انتقال 
يافتــه بود. فردى آن آرامــش را از خود به بچه هاى محله 
انتقال داده بود و بچه هاى محله نيز به محيط كارشان انتقال 
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مى دادند. اميرخان دو ســاعت مى نشست و به حرف افراد 
گوش مى داد. شايد كسى كه حرف مى زد، حرف هاى قابلى 
نداشت ولى او گوش مى كرد. مثًال من فوتبال بازى مى كردم، 
فردى نگاه مى كرد و عيب را نمى گفت، اصالح را مى گفت 

و اين خودش يك تربيت بود. 
 مهم ترين ويژگى آقاى فردى در آن دوران چه بود؟  

خصيصه اى كه او را متمايز مى كرد؟ 
از خصوصيات اميرخان اين بود كه مى توانست آدم هاى 
مختلف را جذب كند. مثًال من كه مسجد مى رفتم، كتابخانه 
مى رفتم، كتاب مى گرفتم، و اگر در درس رياضى اشــكال 
داشتم، دوستان مى آمدند و كمك مى كردند اما با اين وضع، 
نتوانســت مرا در تور داستان نويســى بيندازد. آنجايى كه 
اميرخان مرا گير انداخت، ورزش و فوتبال بود كه گرفتار 
خودش كرد. به نظر مى رسد تا به امروز ما ضرر كه نكرديم 
حتى ســود هم برده ايم. هر جا هم كه مى نشينم مى گويم 
كه ما بچه هاى مسجد جواداالئمه(ع) هستيم و با دو بزرگ 
آنجا، يكى روحانى، مرحوم جناب آقاى مطلبى و ديگرى 
لباس شخصى اى كه روحيه روحانى داشت؛ جناب اميرخان 

تربيتى عالى يافته ايم. 
 مرحوم فردى بعدها باز هم به نوعى شــما را در 
فوتبال حرفه اى همراهى مى كــرد. ظاهراً باز هم با هم 

مرتبط بوديد؟ 
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نكته هايى از زندگى ام براى خودم محفوظ است. ضرورتى 
ندارد كه بگويم اما آنچه علنى بود، تيم پاس اســت. همان 
ماه هــاى اول بود كه من از چند نفر از جمله مرحوم فردى 
خواهش كردم جلسه اى برپا كنيم. به بزرگوارها گفتم  كه 
اين كار، كار مصطفى آجرلو نيســت، كار بچه هاى مسجد 
جواداالئمه (ع) است. گفتم: «خيلى مايل هستم كارى كه قبل 
از انقالب در مسجد جواداالئمه(ع) شروع شده اينجا امتداد 
پيدا كند.» در خيلى از موضوعات اميرخان در گوش من از 
آن پچ پچ هاى استاد - شــاگردى را شروع كرد. اين رابطه، 

رابطه دو برادر نيست بلكه رابطه شاگرد و استادى است. 
 تيم آقاى فردى چه نام داشت؟ 

بچه هاى جواداالئمه(ع) بوديم، اسم خاصى نداشت. ما 
جزو نسل دومى هاى تيم هستيم. نسل اولى ها مثل آقاى اكبر 
قديانى و آب خضر و ديگران با اميرخان همبازى بودند. ما 
همبازى اميرخان نبوديم. در ليگ و مسابقات، تيم رسمى 
نداشتيم. در مســابقات محلى شركت مى كرديم. بچه هاى 

مسجد كد ما بود. 
 سخنى هســت كه دل تان بخواهد درباره مرحوم 

فردى بگوييد؟  
بعيد مى دانم كسى باور كند اميرخان از دنيا رفته، ولى رفته 
است. وقتى باور نداريم كه رفته يعنى با ما هست. مثل اينكه 
من هرگز باورم نشده كه امام خمينى ميان ما نباشد. چون 
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هر جاى انقالب را نگاه مى كنى آثــارى از بركات وجود 
مبارك ايشــان هســت. توى زندگى مان نمى توانيم جاى 
خالى اى را پيدا كنيم كه اميرخان آنجا نباشــد. به هر حال 
اميدواريم كه امروز ســر سفره حضرت سيدالشهدا مهمان 
باشد و تيم فوتبال شان با رفقاى شهيد مثل يحيى قره چلويى 
و سيد حسن سادات و آقاى اكبر قديانى، تيم درست كنند و 
همانجا يك فوتبال َمشت بزنند. يك جاى خالى هم بگذارند 

كه بازيكنان ديگر به تيم شان بپيوندند.
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اميرخان (رديف نشسته، نفر دوم از سمت راست)

اميرخان (رديف نشسته، نفر چهارم)
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خسرو باباخاني* 

حســين - برادر همسرم - گفت:  «مي خوام برم و سري 
به دوســت قديمم بزنم. مي آيي؟» همراهش شــدم. شب 
بود. چه سالي؟ دقيق خاطرم نيست. گمانم 1363 يا 1364 
بود. خيابان 16 متري اميري را رفتيم باال، يك جايي پشت 
مســجد جواداالئمه(ع). حســين مقابل دري توقف كرد 
و زنــگ زد. تاريكي كوچه ها و خيابان ها و سايه روشــن 
مبهم خانه هــا خوب به خاطرم مانده. زمــان جنگ بود و 
اوايل انقالب. برق و نور درســت و درماني نداشتيم. آقاي 
اميرحسين فردي در چارچوب سايه روشن خانه شان ظاهر 

خـداحـافـظ اي آبـي روشــِن 
عـشـق  
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شد. برخورد گرم و صميمانه و لبخند مهربانش عجيب به 
دلم نشست. در آن تاريكي انگار نور بود. اين اولين برخورد 
و آشنايي من با اميرحسين فردي بود. اين مالقات آن چنان 
شفاف و روشن در ذهنم مانده كه يقين دارم تا لحظه مرگ 
همراهي ام خواهد كرد. موقع برگشــت فهميدم كه فردي، 
مديرمسئول «كيهان بچه ها»ست. نام كيهان بچه ها براي من 
كه گهگاه قلم مي زدم و چيزكي مي نوشــتم، چونان آتشي 
شد بر جان و دلم. بالفاصله نشستم و قصه اي نوشتم به نام 
«دشت سبز». روز بعد بردم دفتر مجله تا تحويل او بدهم. با 
همان لبخند مهربان و آرام بخش خود استقبالم كرد. ماجراي 
چاپ داستانم در مجله و حضورم در جلسه شوراي داستان 
كيهان بچه ها مفصل است و مجال ديگري مي طلبد. بماند 
براي بعد. در زمان رفت و آمدم به كيهان بچه ها داســتان 
كوتاهي نوشــتم به نام «رد خون». داستاني بود با مضمون 
جهل و خرافات، براي مخاطب بزرگ سال. داستان را دادم 
بــه آقاي فردي تا بخواند و نظرش را بگويد. خواند و بعد 
از اتمام يكي از جلسات داستان، مرا به اتاقش دعوت كرد 
و راجع به داســتانم چيزي به اين مضمون گفت:  «من دو 
بار در زندگي ام گريه كردم، يك بار وقتي پدرم به رحمت 
خدا رفت، بار ديگر وقتي كه اين داستان را خواندم!». تمام 
بود. تعريف منحصربه فردش چنان اعتماد به نفسي در من 
به وجود آورد كه تا عمر دارم وامدارش هســتم. سر همان 
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داستان بود كه مرا به جلسه داستان مسجد جواداالئمه (ع) 
دعوت كرد. 

با حضور در جلسه داســتان مسجد، اميرحسين فردي، 
براي من هم شد «اميرخان». 

اميرخان برايم شد دوســت، برادر، معلم، راهنما و اين 
جايگاه رفيع، جايگاهي نيســت كه گردش ايام، باد و آب 
و آتش و نسيان، گزندش رساند. ديگر چه بگويم؟ بسيار 
مي ترسم چيزي بگويم كه به آن تصوير با شكوه و درخشان 

آسيبي برساند. سكوت مي كنم تا قلبم فرياد كند. 
                                                                           20 ارديبهشت 92

* داستان نويس
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دكتر فضل اله خالقيان*

نام او را قبًال از دوستان مسجدي كه از بروبچه هاي حلقه 
ادبي مسجد جواداالئمه(ع) بودند، شنيده بودم. وقتي كه از 
او سخن مي گفتند، مي شد احساس عميق حاكي از احترام 
و تعظيم را در سخنانشان فهميد. معلوم بود آقاي فردي يا 
همان اميرخان، نه  فقط پيشرو بلكه گويي پدر معنوي آنان 
است. براي آنان آقاي فردي چيزي بزرگ تر از يك استاد و 

يك راهنما بود.
يادم نمي آيد نخستين بار چه زماني وي را ديدم، اما حال 
كه از ميان ما رفته، مي بينم اميرحسين فردي واقعاً همان طور 
بود كه دوســتان ما درك كرده بودند، مردي بزرگ، موقّر،  
مهربان، دلســوز و قابل اتكا كه عشقش به انقالب  او را به 
سمت پرورش بچه هاي مذهبي و اهل ادبيات كشانده بود. 

پرونـدة مبـارك
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او خود اهل ادبيات داســتاني بود و آن را درك مي كرد، اما 
اين  كار را جهت دار و هدفمند ساخته بود، ولي نه به گونه اي 

كليشه اي يا سفارشي.
اصل آشنايي من با ايشــان مربوط به وقتي مي شود كه 
جرقة طرح فرهنگ نامه قرآن كريم در دفتر انتشــارات و 
تكنولوژي آموزشي زده شد. آن زمان سيدمحسن گلدانساز، 
مديركل دفتر بود و موتور محرك اين كار. توفيق بزرگي بود 
براي من، كه در كنار دو روحاني بزرگوار، حجت االســالم 
دكتر محمديان و حجت االسالم بهشتي جزو شوراي علمي 
اين طرح باشم و البته كوچك ترين عضو آن. اما اين شورا 
يك فرد كم داشــت و آن هم كسي نبود جز «فردي». از آن 
پس بود كه مكرر در مكرر هفته ها،  ماه ها و تا چند ســال، 
چهره آرام و متين ايشــان را كه اغلب به موقع و سروقت 
در جلسات حاضر مي شد، مي ديدم. بدون اغراق، تعهد و 
دلسوزي نسبت به ســرانجام كار را در كردار و گفتارش 
مي شد احســاس كرد. حضوري فّعال و مثمرثمر داشت، 

باادب و پخته، نكته سنج و كم سخن بود.
اين جلسات تا مدت ها ادامه يافت و او نقش ويراستار 
ادبي فرهنگ نامه را داشت كه به لطف خداوند دوجلد از 
آن بيرون آمد. سهم آقاي فردي در اين كار مهم بود، چرا 
كه قرار بود نتيجه آن براي دانش آموزان و قشر جوان قابل 
استفاده باشــد بنابراين الزم بود نثري مناسب و در خور 
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اين مخاطب داشته باشد.
يادم هست در مقطعي از فعاليت، او افرادي را نيز در اين 
صحنه وارد كرد كه در امر ويراســتاري و بازنويسي كمك 
كار باشند و حتي در اينجا نيز بسيار مالحظه گر بود. به عنوان 
مثال توجه داشت كه از كســاني استفاده شود كه هم كار 
بلدنــد و هم نيازمند به كار. آري، او در گرماگرم كار نيز از 

ظرافت هاي انساني غافل نبود. 
يك بار نيز به خاطر ديدن فردي و گفت وگو درباره روند 
بازبيني مقاالت، به مؤسسه كيهان رفتم. اين نخستين بار بود 
كه به محــل كارش مي رفتم. مدتي با هم صحبت كرديم. 
آنجا بود كه گفت رماني را در دست دارد كه بعدها معلوم 
شد همان رمان «اسماعيل» است و البته ناظر به وقايع انقالب 
اسالمي. آقاي فردي واقعاً دغدغه اين مسائل را داشت. او 
متعهد بود و هنر را هم متعهدانه در بافت زندگي و فكرش 
رسوخ داده بود. به مناسبت همين رماني كه در دست نگارش 
داشت، عمًال از كار ويراستاري مجلدات بعدي فرهنگ نامه 
كناره گرفت، ولي نام او براي هميشه زينت بخش نخستين 
جلد فرهنگ نامه قرآن خواهد ماند. خدايش بيامرزد و او را 

با قرآن محشور كند.
آنچه از اين قلم جاري شــد، كم است اما همين مقدار 
هم مي تواند تاحدودي بازتاب شخصيت ارزنده آن عزيز از 
دست رفته باشد. اينك كه مي  خواهم اين نوشته را به پايان 
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ببرم، ياد خاطره اي افتادم كه مي تواند گوشه اي از فكر بزرگ 
و صفاي باطن او را منعكس سازد.

در مجموعه آثاري كه قرار شد براي چهارده معصوم(ع) 
نوشته شود، فردي مسئول نگارش زندگي امام علي(ع) شد. 
گله مند بود كه جنگ هاي امام به عنوان سرفصل هاي زندگي 
حضرت معرفي شود و ترجيح مي دادند جنبه هاي لطيف تر 
زندگي امام در پيش چشــم باشــد. االن كه فكر مي كنم، 
مي بينم اين نكته هم نشــان از عمق نظر و لطافت روحي 
ايشان داشــت. اين كارها در كنار خدمات طوالني وي در 
عرصه ادبيات داســتاني، پرونده مباركي را رقم مي زند كه 

خداوند، توفيق آن را به هر كسي نمي دهد.

* پژوهشگر علوم قرآنى و از هم محله اى هاى امير حسين فردى
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جمشيد رمضاني*

تابستان 1354 عضو كتابخانه مسجد جواداالئمه(ع) شدم. 
شماره كارتم فكر مي كنم 56 يا 57 بود. آن روزها سروكارمان 
بيشتر با آقا هادي علي اكبري بود. فرج ا... سلحشور هم به 
مــا خواندن قرآن مي آموخت. ســروران ديگري را هم در 
رفت وآمد به مسجد و كتابخانه مي ديدم. به ويژه در اردوهاي 
بيرون شهر. اصغرآقا و حسين آقاي اميني، شهيد اكبر قدياني، 
محمد تخت كشيان، اميرخان فردي و دوستان ديگر. برخورد 
همه طــور ديگري بود و با جاهاي ديگر فرق مي كرد. همه 
مهربــان بودند و گرم و صميمــي. از آن به بعد هر وقت 
اميرخان را مي ديدم، سالم مي كردم. به جهت نزديك بودن 
محل سكونت مان، اميرخان را معموالً مي ديدم. گاهي هم 
كه حواسم نبود، او سالم مي كرد. مي دانستم حتي اسمم را 
نمي داند، ولي هميشه گرم بود و صميمي. بعدها كه به اتفاق 
حاج محمد ناصــري چندبار به كيهان بچه ها رفتيم، فوتبال 
بازي كرديم و هم صحبت شــديم، بيشتر شناختمش و او 

خـداحـافظ اميـرخان!
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هم ديگر مرا به خوبي مي شناخت. هرچه بيشتر با روحيات 
اميرخان آشنا مي شدم، بيشتر حسرت مي خوردم. اي كاش 
بيشتر با اميرخان معاشرت كرده بودم و از وجودش بيشتر 
بهره  مي بردم! به دوســتاني كه ســال هاي سال با او بودند، 

حسادت مي كنم.
اميرخان قبل از هر چيز يك انسان واقعي بود و به دوستان 

و شاگردان و اطرافيانش درس انسانيت مي آموخت. 
زندگي سالمش، ساده زيســتي اش، مهرباني اش، ايمان، 
عشق به خانواده و احترام به بزرگ تر و كوچك تر او همه 
و همه درس هاي انسانيت بود كه به ما مي داد. خدا كند كه 

شاگردهاي تنبلي نباشيم. 

سي وهفت سال بعد
اوايل آذر 1390 اميرخان قلب مهربانش را عمل كرده 
بود. نتوانستم با دوستان ديگر به مالقات او بروم. ساعت از 
چهار گذشته بود. به بيمارستان كسري رسيدم. علي اصغر 
جعفريان از آسانسور پايين آمد و بعد از احوال پرسي به 
من گفت: «سريع برو تا وقت مالقات تمام نشده». جلوي 
در و داخل اتاق اميرخان، اعضاي خانواده اش ايســتاده 
بودند. اميرخان تا حدودي حالش خوب بود. همان طور 
كه روي تخت خوابيده بود، او را در آغوش گرفتم. گرم تر 
و صميمي تر از هميشه بود. گرماي وجودش مانند آفتاب 
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وجودم را به طور لذت بخشي گرم كرد.
صحبت كوتاهي كرديم، در مورد تغيير نگاه به زندگي و 

نزديك بودن مرگ به انسان و...
آن روز دلم مي خواســت ساعت ها كنار تخت اميرخان 
مي ايســتادم و با او صحبت مي كردم. احساس كردم شايد 
حضورم اعضاي خانواده وي را معذب كند. زياد نماندم و 

گفتم: «خداحافظ اميرخان.»

پنج ماه بعد
حدود يك هفته قبل از پنجم ارديبهشت امسال كه براي 
هيچ كدام از دوستان و نزديكان اميرخان فردي روز خوبي 
نبود، داخل يك ماشين پيكان نشسته بود و از كوچه شهيد 
محمدي به طرف كوچه نسترن در حال حركت بود. البته 
راننده كس ديگري بود كه نمي ديدمش و اميرخان پهلوي او 
نشسته بود. من داخل كوچه ذوالقدري نزديك منزل پدرم 
بودم، اميرخان را ديدم كه در حال رفتن است. مي خواستم 
دســت تكان بدهم و از دور سالم كنم، با خود دو به شك 
بودم كه آيا مرا از آن فاصله مي بيند يا خير؟ باالخره قبل از 
من، دست راستش را بلند كرد و گويي با من خداحافظي 
مي كرد. آخرين باري بود كه اميرخان نازنين را مي ديدم. من 

هم برايش دست تكان دادم و گفتم: «خداحافظ اميرخان!»
* معلم و از بچه هاى مسجد جواد االئمه(ع)
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محّمد شجاعى*

«از دوران مدرسه، تنها يك يادگاري خوب براي من ماند 
و آن يــاد گرفتن اين نكته بود كه مي گفتند: «وقتي برگ ها 
در پاييز از روي درخت مي افتند، شــيره و شادابي شان را 
به درخت مي دهند و تا برگ آخر پاي درخت مي ريزند و 
تازه آن تن بي جان شان هم براي درخت، خوراكي مي شود 
براي تغذيه و شادابي. اين يادگاري خوب براي من درس و 

مدرسه بود. فهم اين جمله، زندگي را برايم متفاوت كرد.»
                                               اميرحسين فردي / مصاحبه با روزنامه جوان

خاطرات چهل سال آشنايي با استاد بي نظيرم، اميرحسين 
فردي، آن يگانه بي همتا، هر روز در ذهنم مرور مي شــود. 
شــروع دوســتي مان از نوجواني ام و در مسجد حضرت 
جواداالئمه(ع) بوده است. در اين مدت مديد، همه چيز تغيير 

يـك يادگـاري خـوب
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كرد و كسان بسياري با دگرديسي روزمره از خوان نعمت 
بي دريغ انقالب، بهره ها و حظي وافــر بردند اما او همان 
مرد ساده اي بود كه مي شناختيم، بي هيچ تغييري در منش، 
شخصيت، سلوك و رفتار فردي، سبك زندگي اجتماعي، 

ارتباطات گسترده انساني، سطح معيشت و معاش. 
همه چيز و همه كس دستخوش تغيير و ديگرگونه گشت. 
امــا صفا، صميميت، مهرباني، انســانيت و جوانمردي آن 
رادمرد گرانمايه، اسير هجمه و غارت زمانه نگشت. نه منزل 
نوساخته ديگران و نه منزلت هاي فريبا، در نظر بلندش جلوه 

و فرصت رخ نمايي نيافت. هماني بود كه بود.
در تمام ســال هاي شــاگردي، گله و شكايتي نيم بند از 
زبانش نشنيدم. شكر و سپاس خداوند منان در بيان و نگاه 

نجيبش موج مي زد.
اوايل دهه  هشــتاد باهم پا به كارگاه قصه و رمان حوزه 
هنري نهاديم. اســتادم در كســوت مديريت و من دبيري 
كارگاه. اوليــن جمله اش را هيچ گاه فراموش نخواهم كرد: 
«اين كارگاه بايد مركز ثقل ادبيات داستاني انقالب اسالمي 
شود.» جشنواره داستان انقالب، حاصل بخشي از تالش اين 

سال هاي اوست.
روايت حيات پاكيزه آن پاك نهاد دوست داشــتني، استاد 
اميرحسين فردي عزيز از منظرهاي گوناگون شنيدني است. 
دوســتان ارجمند از سر ارادت، تعظيم و تكريم، نكته هاي 
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فراواني بيان خواهند داشــت. از اســتاد اميرحسين فردي 
نوشتن سهل و ممتنع مي نمايد، چنان كه زيستن و همانند او 

شدن يا درك محضر پرفيض او را بردن.
همانندش سراغ داريد؟ در كدام يك از محافل اهل زمين ؟ 
بگوييد! نشان دهيد! يافت مي شود؟ خدا شاهد است با نياز 
بر آســتان پرمهر و محبت و صفاي باطن استادمان دست 
خالــي برمي گرديم. كاش بار ديگــر مهمان نگاه نجيب و 

اخالق پسنديده و نيكويش شويم.
نمود برگ زرد تقويم پاييزي عمرش، ســاليان متمادي 
تنومنــدي درخت پرثمر ادبيات انقالب اســالمي را نويد 
مي دهــد. فهم ايــن نكته مجمل از زندگــي گذراي وي، 
زيستن را براي مان متفاوت خواهد كرد؟ پرسشي دشوار با 

پاسخ هايي متفاوت!

* كارشناس ادبيات داستانى و از بچه هاى مسجد جواد االئمه(ع)
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سيدكمال شهابلو*

امروز هفتمين روز درگذشــت اميرحسين فردي است؛ 
اميري كه بچه هاي مسجد جواداالئمه(ع) از جوان تا پير او را 

«اميرخان»  مي گويند.
كالس درس «تربيت در نهج البالغه» استاد علي قائمي است. 
يك دلم با درس و صد دلم با مراســم هفت اوست. استادم 
از ثمر تربيت از ديدگاه حضرت اميرالمؤمنين(ع) مي گويد: 
««عبد» است، حركات و طي طريقش همه براساس فرمان 
خداست. «مؤمن» است،  باوري كه برايش آرامش و امنيت 
مي آورد. «متقي» است، اهل پرهيزكاري ست. «سعيد» است 
و خوشبخت و خودش را با فرمان خدا مطابقت مي دهد.» 
هرچه را استاد مي گفت با صفات اميرخان مقايسه مي كردم. 
تازه داشتم متوجه مي شدم كه چه كسي را از دست داده ام. 
خودم در كالس و افكارم به ســال 75 رفته بود. با حاج آقا 
ناصري در كيهان بچه هــا بوديم. قرار بود ويژه نامه اي براي 

غــروب خـورشيــد
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شهيد حبيب غني پور آماده شود. به بعضي از دوستان نزديك 
ايشان سفارش مطلب داده مي شد. با خود گفتم، كاش من هم 
يادداشتي مي نوشتم و در آن شماره چاپ مي شد. از طرفي 
تعداد دوستان نويسنده به اندازه اي بود كه حجم مطالب بيش 

از يك شماره شود.
اميرخــان و حاجي ناصري درباره آن شــماره صحبت 
مي كردند. فراموش نمي كنم اميرخان با چه آرامشي صحبت 
مي كرد. با جمالتي وزين و بغض گونه از «شــهيد حبيب» 
مي گفت. عبارت حاج محمد، حاج محمدش از ذهنم پاك 
نمي شود. در ميان صحبت هايشان گفتم: «من هم يك خاطره 
خوب از «حبيبم» دارم، من هم بنويســم؟» هر دو تشويقم 
كردند و نوشتم. از آن روز بيشتر اوقاتي كه حاجي ناصري به 
كيهان بچه ها مي رفت، من هم وي را همراهي مي كردم. يادم 
هست كه يك روز براي بازي فوتبال به كيهان رفتيم. جمشيد 
رمضاني هم با ما بود. لباس ها را پوشيديم و منتظر مانديم تا 
اميرخان بيايد و بازي را شروع كنيم، ولي خبر نداشتيم كه 
اميرخان فوتباليست حرفه اي است. قبل از هر بازي، مفصل 
نرمش مي داد. ما يك ربــع اول را تحمل كرديم، ولي اهل 
نرمش نبوديم كه. به همين دليل به آرامي با آقا جمشيد رفتيم 
داخل راهرويي كه به زمين فوتبال منتهي مي شــد و آنقدر 
معطل كرديم تا نرمش ها تمام شد و به زمين فوتبال برگشتيم. 
من و حاجي ناصري و آقا جمشيد يك تيم شديم. اولين توپي 
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كه به حاجي ناصري رسيد به باالي ديوار زمين فوتبال شوت 
كرد و بازي براي چند دقيقه قطع شــد. خنده مان را كنترل 
مي كرديم، اميرخان آنقدر جــدي بود كه جرئت خنديدن 
آشكار نداشتيم. به راستي چطور يك نفر بر همه چيز «امير» 
مي شــود؟ نفس، گفتار، كردار، رفتار و البته آنقدر جذبه كه 
محور دايره دوســتان باشد. چطور مغناطيس روح يك نفر 
اين قدر قوي مي شــود كه گويا مي تواند تمام قوانين دنيا را 
برهم زند و هركس را به سوي خود بكشاند. در ذهنم آخرين 
جشنواره شــهيد غني پور را مرور مي كنم. وقتي قرآن ها به 
پدران شــهيد اهدا شد، كسي به فكر دايي رمضون نبود كه 
باالي ســن بدون قرآن مانده بود. اميرحسين خان قرآني را 
برداشــت و قبل از عكس دسته جمعي، در ميان دوستان به 

دايي هديه كرد و از او عذرخواهي  كرد.
در اين افكار بودم كه اســتاد قائمي گفت: «كسي كه اين 
ثمره ها را داشته باشد، مي تواند شاگردان و فرزنداني را تربيت 
كند كه هر يك مانند ستاره اي در دل تاريكي سوسو بزنند.»

گفتم: «چرا ستاره ؟» گفت: «در غروب خورشيد،  ستارگان 
ما را به «طلوع فجر» اميدوار مي كنند.»

امروز خورشيد مسجد جواداالئمه(ع) نيست، اما بچه هاي 
مسجد هستند؛ بچه هايي كه در زمان دفاع مقدس، دوستانشان 

يك يك ستاره شدند و امروز راه ستارگان را مي پيمايند.
* مدير فرهنگى و از بچه هاى مسجد جواد االئمه(ع)
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دكتر علي فرخي*

نقل امروز و ديروز نيست، صحبت بيش از سي سال قبل 
است. چهره معصوم و دوست داشتني اميرخان با صالبت و 
جذبه مختص بــه خودش كه در عين صميميت و گرمي، 
نوعي جديت را به همراه داشت. وقتي او را در صف نماز 
جماعت مي ديدي، اصًال فكر نمي كردي كه او همان فردي 
اســت كه به ورزش و فوتبال مشغول است در همان حال، 
از او مي آموختي كه جديت و پشتكار مي تواند با طمأنينه و 
آرامش و محبت توأمان شود و اين معجون همان اكسيري 
است كه تعبير به ُخُلٍق َعظيم را دست يافتني مي كند. بگذاريد 

از اواخر آشنايي بگويم. 
وقتي چهارم فروردين 92 بعد از نماز مغرب و عشاء، زنگ 
خانة ما به صدا درآمد و چند نفر از بزرگ ترهاي مسجد در 
پي رحلت مادر عزيزم اظهار محبت فرمودند، با به آغوش 
كشــيدن او، حس عجيبي به من منتقل شد. آري، اميرخان 
مي خواست بگويد من تو را مي فهمم و سنگيني هجران مادر 

اين معجـون همان اكسيـر است 
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را نجوا مي كرد و چقدر خوب بود اين آمدن و رفتن. 
در مراســم بزرگداشــت برادر عزيزمان، گلعلي بابايي، 
نزديك اميرخان نشسته بودم. با چشمان با حوصله و مشتاق 
به برنامه ها توجه داشت و حواسش را به سخنرانان سپرده 
بود كه گويي عمري را در آن حال و هوا گذرانده اســت. 
عشق زائدالوصف او به شهدا و آرمان شهدا و امام شهيدان 
مثال زدني بود، تا آنجا كه از جان مايه مي گذاشــت و آرام و 
قرار نداشــت و اين امر را در برگزاري مراســم كتاب سال 

شهيد غني پور مي توان دريافت. 
وقتي خبر را شــنيدم كه «افتخار ما، اميرحســين فردي 
به ملكوت اعلي پيوســت»، قلبم ريخت و نفسم در سينه 
جا ماند. به فكر آنچه چنــد روز قبل در صورت او ديده 
بودم، افتــادم. انگار پس از مادرش خيلي رغبت به ماندن 
نداشت. اگرچه قبل از آن نيز دلش براي دوستان شهيدش 
اكبر قدياني و حبيب غني پور تنگ مي شد، اما كارهاي بر 
زمين مانده و برخي امور ماندن را توجيه مي كرد اما وقتي 
تــن خاكي تاب مقاومت در برابر روح بزرگ را نداشــته 
باشد، چه مي توان كرد؟ و تو رفتي آن روز و شهدا آمدند. 
راســتى بعد از شهدا من چنين تشــييع جنازه اي را به ياد 
ندارم، شما چه طور؟ بچه ها همه آمده بودند. آيا مي خواهيد 

در محشر با آنها باشيم؟ زياد وقت نيست. 
* حقوقدان و از بچه هاى مسجد جواد االئمه(ع)
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سوسن طاقديس*

پاييز سرد تهران خيلي زود صورت اخم آلود و تيره اش را 
نشان داد. اتاقك روي پشت بام با ديوارهايي كه نمناك بود و 
كف پوشي كه نمناك تر، هرچه مي كردم گرم نمي شد. معلوم 
بود كه گرم نمي شود آن هم با يك اجاق برقي به اندازه يك 
كف دست. پتو به دوش مي نشستم و مي نوشتم و مي نوشتم. 
با ترس، با بيم و اميد و هراس از آينده اي كه نمي دانستم چه 

نقشه اي براي من دارد.
همه چيز به هــم ريخته بود. حيــف اول انقالب چقدر 
همه چيز خوب بود. انقالب پيروز شده بود. شور و عشق 
و اميد جاي آن جدال هاي خياباني، كشتارها و وحشت و 
زندان و شــكنجه را گرفته بود. مردم جشن پيروزي را با 
تالش بيشتر و عشــق، برادري و برابري ادامه مي دادند كه 
ناگهان بمب گذاري ها، كشمكش ها،  ترورها و زمزمه هاي 
مخالفت هاي بي منطق شروع شد و بعد جو بي اعتمادي و 

رازي در چيـن چـشمـان او
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شك همه جا را فرا گرفت و عاقبت هم جنگ.
در آن زمان من نوزده ســاله بودم و در شــيراز، در يك 

خانواده سنتي زندگي مي كردم.
همزمان با پيروزي انقالب اسالمي،  اولين قصه ام را براي 
مجله «كيهان بچه ها» فرستادم و بعد به دعوت مسئوالن آن 
زمان براي كار در صداوسيماي تهران دعوت شدم. معلوم 
بود كه خانواده و به ويژه پدرم مخالف اين موضوع بودند. 
از نگاه سنتي آن ها، حق كامًال با خودشان بود. ولي من بعد 
از كشمكشــي طوالني به تهران آمدم ولي دو سه ماه بعد 
ناگهــان همه چيز به هم ريخت و خيلــي زود آن كار را از 
دست دادم و... پدرم گفته بود اگر رفتي ديگر برنگرد. حال 
يا بايد سرافكنده و مغموم به شيراز برمي گشتم و تن به يك 
زندگي عادي در جو بســته و سنتي خانواده مي دادم و يا... 

تنها اميدي كه برايم باقي مي ماند كيهان بچه ها بود.
فكر كردم اگر يك قصه دنباله دار بنويســم، شايد بتوانم 
دوام بياورم. به خودم گفتم: «اگر الزم باشــد نان خشك و 
آب بخورم،  همه تالشم را خواهم كرد.» به خدا هم گفتم: 
«خدايا! تو كه نيت مرا از اين كار مي داني ياريم كن.» و بعد 
فكر كردم: «يعني خدا صداي مرا مي شنود؟! صداي مرا از 

اين گوشه تاريك و سرد و نمناك؟!»
و او چه خوب و چه زود جوابم را داد. نشســتم. اجاق 
برقي را كنار دســتم گذاشتم. ته مانده چاي را گرم كردم و 
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همين طور دستم را كه دم به دم يخ مي كرد، چنگ مي شد و 
نمي نوشت. و من نوشتم. چهار شبانه روز... اسم قصه  ام زنده 
زير خاك بود. احســاس مي كردم اين اسم، نام قصه خودم 
اســت. اين منم كه زنده، زير خاك بايد با چنگ و دندان 
خودم را بيرون بكشم. بايد خاك را ذره ذره پس مي زدم و...
توي اتوبوس خط ســه توپخانــه، يك بار ديگر قصه را 
خواندم. يعني پذيرفته مي شد؟ يك بار ديگر صدايش كردم. 
وقتي با هزار اميد به كيهان بچه ها رســيدم،  ديدم همه چيز 
عوض شــده است و سردبير قبلي كه با من آشنا بود، رفته 
اســت و دور ميز ســردبير جديد آن قدر شلوغ است كه 
نمي شــود او را ديد. بچه هاي قبلــي نيز همه با بيم و اميد 

وضعيت جديد را نگاه مي كردند.
ـ حاال چه مي شود؟

دوستي زير چشمي نگاهي به دور و برش كرد و گفت: 
«هيچ چيز معلوم نيست. به احتمال زياد همه ما بايد برويم. 
ســردبير جديد نيروهاي خودش را مي آورد. اين طور كه 
شــنيده ايم يك مسجد نيرو دارد. همه جا همين طور است، 
مدير جديــد نيروهاي جديد. حتماً ما را نمي شناســد و 
نمي خواهد.» جو شــك و بي اعتمادي در فضا موج مي زد. 
كاغذهايي كه قصه ام را روي آن نوشته بودم توي دستم به 

خش خش افتاد. دستم مي لرزيد.
گفتم: «ولي من يك قصه بلند نوشته ام. يك كار دنباله دار. 
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يك رمان كوچك.»
فقط ســري با افسوس تكان داد. مي خواستم از جا بلند 
شوم و بروم، ولي ناگهان دور ميز سردبير خلوت شد. همه 
رفتند و من با ترس به ميز او نزديك شدم. مردي جوان بود 
كه دور چشم هايش چين افتاده بود. توي يك كتاب خوانده 
بودم كه چين هاي دور چشم نشانة مهرباني است. جلو رفتم 
و گفتم: «سالم، من يك قصه دنباله دار دارم.» فكر كردم اگر 
مرا نپذيرد، مجبورم وضعيتم را برايش بگويم. چقدر برايم 

سخت بود.
سرش را بلند كرد. با حيرت نگاهم كرد. قصه ام را گرفت 
و چشــمانش درخشيد و چين هاي مهرباني دور چشمش 

عميق تر شد و من فهميدم كه او صدايم را شنيده است.
بعدها نه تنها كارمندان كيهان بچه ها نرفتند، بلكه خيلي از 
كساني كه در هيچ جاي ديگري نبودند در جلسه هاي قصه، 

شعر و تصويرگري عضوي ثابت و پذيرفته شده بودند.
در فضايي كه آقاي فردي درســت كرده بود، در مدتي 
كوتاه، نويسندگان، تصويرگران و هنرمندان بسياري چنان 
رشد كردند و باليدند و حتي جوايز جهاني را براي كشور 

به ارمغان آوردند.
يك بار شنيدم كه يكي از اعضاي جلسه با اشاره به كساني 
كه در جلسه قصه بودند و از نظر او خودي نبودند، به آقاي 
فردي گفت: «اين ها ديگر كي هســتند؟» و آقاي فردي با 
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همان ماليمت هميشگي و با لبخندي، چين هاي مهرباني 
دور چشــمش را عميق تر كرد و به آن جوان گفت: «نگاه 

نكن چه كسي مي نويسد، نگاه كن ببين چه مي نويسد؟!»
بعدها روزي به او گفتم كه شــما آن روز فرشتة نجات 
من بوديد. و او با تواضع هميشگي اش جواب داد: «نه، شما 
فرشتة نجات ما بوديد. ما آن روز همه مجله را بسته بوديم 
و صفحات قصه دنباله دار خالي مانده بود و من دســت به 
دامن خدا شده بودم كه شما آمديد و يك قصه دنباله دار به 

من داديد.»
او بي آنكــه بگذارد غرورم را بشــكنم و كمك بخواهم 

صدايم را شنيد و كمكم كرد.
هميشه فكر مي كنم حتي نگذاشت به خاطر بي طرفي و نگاه 
حق نگرش و حمايتي كه سال ها از من و امثال من داشت، 

تشكر كنم. كاش بيشتر از اين ها به ما فرصت داده بود.

* داستان نويس
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مهدى فيضى*

سالم اميرخان عزيز!
شــايد اين صميميت گفتار من به خاطــر برخورد خود 
شماست، ساده، بى آاليش و مهربان. خوب يادمه سال 1383 
بود تو مســجد به يه ركود خاصى رسيده بوديم و فضاى 
ســنگينى از تكرار مكررات بر ما حاكم بود و فقط مسجد 
شــده بود تعريف از قديم كه چنين بوديم و چنان بوديم. 
كه كتابخانه اى بود! شوراى نويسندگانى بود! كميته اى بود و 
گردان مالك و.... خسته از اين حرف ها و وجود غبارهاى 
حاشيه هاى مسجد با چند نفر از بچه ها دور هم جمع شديم 
يه واحدى به نام تبليغات راه انداختيم كه بهانه اى بود براى 
ادامه صميميت  هاى خودمون. خالصه يه روز خبر رسيد افراد 
قصه هاى مسجد براى اجراى يه طرح تازه دارن برمى گردن 
به مسجد. عنوان برنامه، انتخاب كتاب سال شهيد غنى پور 
بود. گفتن مى  خوان يه جلســه بزارن، شــماها هم بياييد. 

هـواى تـازه به مسجـد دميـد
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اومديم جلسه اما با اين نگاه كه االن يه عده آدمه پرمدعا و 
تنگ نظر حاشيه چى رو دوباره بايد تحمل كنيم. اما اين طور 
نبود. يه دنيا صفا و صميميت داشتند بچه هاى دور شما و 
چقدر براى ما و نظرمون اهميت قائل شدند. به ما ياد دادند 
صبر تو كارگروهى يعنى چى؟ احترام و عدم خود بزرگ بينى 
چه غوغايى مى كنه! تو كار گروهى در كنار شما به عظمت 
شــهيد حبيب  غنى پور پى برديم. كتاب خونديم اون هم از 
جنس سفرى به جنوب كه با اعضاى درونى غالب جنگ 
آشنا شديم. به شــاكله درونى اعضاى شوراى نويسندگان 
نزديك تــر بوديم و تأثيرش در مــا روزافزونى صميميت 
و اقتدار در كار گروهى بــود. درك كرديم معنى حجاب 
الفاظ شــهيد احمد امينى رو و محصل خوب تحصيل اون 
شديم. روى كاغذ آورديم ذهنيات و حرف هاى دلمون رو 
و رنگ و لعابــى خاص پيدا كرد خيالمون. ياد گرفتيم كه 
نيازى نيست دنبال شهرت رفتن كه پاى عشق در ميان باشه 
شهرت، شهوتى بيش نيست. بى تعارف بگم مثل يه هواى 
تازه تو مسجد دميديد اميرخان مثل همون روزهاى قبل از 
انقالب. حاال از اون روزهاى پز از تجربه نه سال گذشته و 
ما هر سال با افتخار تو برنامه انتخاب كتاب سال حبيب در 
كنارتون بوديم و از چشــمه زالل معرفت شما و بچه هاى 

شوراى نويسندگان نوشيدم.
ثمره اين آشنايى و دوستى عالقه من به مطالعه و پيگيرى 
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كارهاى پژوهشــى شــد و جديداً به نوشــتن. تو برنامه 
بزرگداشت آقا گلعلى بود ديگه جرئت كردم با شما صحبت 
كنم و به شما پيشنهاد راه اندازى كالس قصه نويسى رو بدم:
«سالم آقاى فردى خسته نباشيد دستتون درد نكنه برنامة 
خوبى بود مثل هميشه. شما گفتين، خواهش مى كنم زحمت 
رو دوستان كشيدن ما هم شركت كننده بوديم. گفتم: نفرماييد 
اگه شما نبوديد بچه هاى مسجد اين طورى گل نمى كردن، 
واقعاً سپاسگزارم از شــما به خاطر تمام زحماتى كه براى 
مسجد و بچه هاى مسجد كشيديد. خواهشى داشتم آقاى 
فردى!!! مى شــه دوباره اين جلســات قصه نويسى رو راه  
بندازيد شــايد از بين ما هــم يه حبيب يا به گلعلى بيرون 
اومد!! و شــما با همون لبخند شيرين و نگاه مهربونتون با 
تكون دادن ســرتون به عالمت تأييد حرفم گفتيد: به اميد 

خدا انشاءاهللا....»
حاال از اون روز چند روزى مى گذره. غروب پنجشــنبه 
بعد از نماز مغرب و عشــا تازه ماه شــب چهارده كه نور 
خيره كننده اى داشت و در حال طلوع بود، تو همين احوال 
بودم كه به پيامك تو گوشى همراهم، منو متوجه خودش 
كرد. متن پيام اين بود (با كمال تأســف استاد اميرحسين 
فردى دار فانى را وداع گفت) چه شــب پرآهى شد براى 
من اون شب. جمعه خودم رو رسوندم تهران، مستقيم رفتم 
جلوى مسجد و بعد كوچه عسگرى زاده دم خونه شما. به 
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آقازادتون سر سالمتى دادم و گفتم اميرخان گنجى بود براى 
مسجد!! جواب داد: «لطف داريد شما و بچه هاى مسجد!» 
خبر از حسرت دلم نداشــت يه حسرت به طول نه سال 
غفلت كه چرا االن كاش حرف چند روز پيشم رو چند سال 

پيش مى گفتم. چقدر زود دير ميشه اميرخان...
شد شنبه همون روز سخت براى مسجد و بچه هاى مسجد 
و... شما جلوتر از همه مى رفتيد، انگار يه گردان فرشته يا 
بهتر بگم يه گردان از پرســتوهاى گردان عاشقان دور شما 
بودند. مثل پروانه سبك بال آروم روى دوش گل هاى محل 
در حال رفتن بوديد و اين بار تعارف رو كنار گذاشــتيد و 
جلوى جمع داخل مسجد شديد. مثل هميشه اول از جلوى 
اتاق حاجى صابرى رد شديد. درست مثل همون روزهاى 
قشنگ. اما جاى حاجى شهداى مسجد خالى بود. كاش بود 
و به اســتقبال شما مى آمد. شايد هم بود اما اين بار در كنار 

شما...
تو حياط باصفاى مسجد كه حاال پر شده بود از يادش بخير 
اميرخان. رفتين تو شبستان، همون جايى كه قرار گواهى بده 
كه شما تو جاى جاى اون شانه به شانه همه شهداى مسجد 
نماز خونديد و پاى منبر حاج مطلبى روحانى، روح شهدا و 
معمار اخالق بچه هاى مسجد نشستيد و با روضه هاى شهيد 
اكبر قديانى، ســالم به امام حسين داديد و شب هاى احيا 
با صداى محزون حاج مهدى معينى استغفار كرديد. حاال 
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ديگه مسجد هميشه شــاداب جواد االئمه(ع) رنگ شادابى 
نداشــت. انگار در و ديوار و تمام فضا و اشياى مسجد با 
شــما حرف مى زدند و با شما وداع مى كردند. انگار اون ها 
زبان به تشكر باز كرده بودند و به شما به خاطر رونقى كه به 
آن ها داده بوديد، خسته نباشيد مى گفتند. يادم آمد كه گفته اند 
«شرف المكان بالمكين»؛ اعتبار مكان ها به انسان هايى است 

كه در آن زيسته اند و چقدر اين جمله زيباست.
تو همين فكرها بودم كه صداى حاج اكبر جريان پور من 
رو متوجه خودش كرد. صدايى كه هميشه همراه بود با عطر 
نقطه رهايى و زنده كردن ياد شــهدا، اين بار به مدد شهدا 
به روانى رود اروند بر پيكر شــما از روضه قمر بنى هاشم 
مى خواند. حالى گرفته بود مســجد با اون روضه دلنشين. 
بروبچه هاى شوراى نويسندگان هم محزون و بالتكليف در 
گوشه و كنار نشسته بودند. دست خودشان نبود خاصيت 
رفتن پدر همين هاست! روضه خونى حاجى كه تموم شد، 
لحظه ســخت خداحافظى از مسجد فرا رسيد. حاال انگار 
ماها تنها نبوديم، در، ديوار، ســتون ها، كاشى هاى قشنگ 
سقف مسجد، محراب، منبر، حوضچه مظلوم وسط حياط، 
كتابخانه، اتاق كوچك باال پشــت بام مسجد هر جايى كه 
دوشنبه هاى قشنگ زندگى شما داخلش رقم خورده بود، 
همه و همه با هم  ناله بودند. فضا خيلى عجيب بود. شــما 
رفته بوديد، ولى فضاى مســجد عطر شهيد داشت يا بهتر 
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بگم بوى حبيب داشــت. يكى رو عكس شما حرف دلى 
نوشته بود: «پدر مهربان بچه هاى مسجد رفت!!» همه گريه 
مى  كردن ولى شما مثل هميشه آروم بوديد. شايد همه ما رو 
نگاه مى كردين البته از باال و كنار حبيب و حسن و احمد...

پيــام رهبرى رو كه ديدم تو دلم گفتم اميرخان خســته 
نباشيد دوباره يه هواى تازه به مسجد دميد.

و چقد زيباست سرود مسيح كاشانى:
آنان كه يكدگر جگر ريش ترند
قومى پس تر، قبيله اى پيش ترند

در غربت مرگ، بيم تنهايى نيست
ياران عزيز آن طرف بيشترند.

ديدار به قيامت اميرخان...

* از بچه هاى مسجد جواد االئمه(ع)



225



226

محمدرضا كاتب*

15 ســالم بود و مثل حاال بهار بــود كه قصه اى را براى 
چاپ به مجله «كيهان  بچه ها» بردم و هفته بعد هم قصه اى 
ديگر بردم و بار سومى كه قصه بردم، مرا به تحريريه مجله 
بردند و آنجا براى اولين بار اميرخان را ديدم. به من گفت كه 
قصه هايم را خوانده و نقدى را كه براى يكى از قصه هايم 
نوشته بود به من داد. گفت اگر بخواهم مى توانم در جلسات 
قصه نويسى مســجد جواداالئمه(ع) شركت كنم. دوشنبة 
همان هفته با احمد غالمى به آنجا رفتيم. نزديك ســه راه 
آذرى، مسجد كوچكى بود كه كتابخانه كوچكى هم داشت. 
كتابخانه، جلوى در و حياط مسجد پر بود از نوجوان هايى 
كه همسن و ســال من بودند و كتاب به دست، دنبال هم 
مى كردند و از در و ديوار باال مى رفتند. مى گفتند كتابخانه 
هفت هزار عضو دارد و بچه ها از دور و نزديك مى آيند آنجا 

چيزهايى كه فرامـوش نمى شوند!
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و در جلسات قصه نويسى، قصه خوانى و سرود و اردوهاى 
تابستانى شركت مى كنند. غروب كه شد به همراه بچه هايى 
كه همديگر را حبيب، محمد، مهرداد، ناصر و عليرضا و بيژن 
صدا مى كردند و هى شيطنت مى كردند. از پله هاى پشت بام 
رفتيم باال. تابستان بود و آن ها جلسه را در پشت بام انداخته 
بودند. همان جلسة اول قصه اى خواندم و بچه هاى جلسه، 
نقــد تند و تيزى هم كردند و بعد اميرخان به داد تازه وارد 
رسيد و اميدوارانه نقدها را جمع بندى كرد. جلسه كه تمام 
شد ساعت حدود 10 شب بود. برخى زود رفتند و برخى 
هم ماندند. هميشه يكى دو نفرى بودند كه اميرخان را رها 
نمى كردند و او را هى سؤال پيچ مى كردند كه مثًال منظور از 
شخصيت و... چيست؟ و اميرخان با حوصله و آرامش تمام 
جوابشان را مى داد. حتى گاهى بچه ها تا دم خانه اش كه دو 
كوچه پايين تر از مسجد بود، او را رها  نمى كردند و ايستگاه 
به ايستگاه او را نگه مى داشتند و باز سؤال پشت سؤال بود. 
سؤال هايى كه انگار تمامى نداشت. به جز يكى دو نفر كه از 
بقيه بزرگ تر بودند، بقيه بچه هاى جلسه همسن و سال من 
بودند. سر و كله زدن با بّچه هايى اين چنين كم سال و شيطان 
و صحبت درباره قصه، رمان، واقعاً كار سختى بود. شايد اين 
كار از هر كسى برنمى آمد. وقتى به آن روزها فكر مى كنم 
به ياد نمى آورم هيچ وقت اميرخان با تندى، تحكم يا تحقير 
با كسى حرف زده باشد. هميشه طورى با نوجوان پانزده و 
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شانزده ساله اى كه اولين قصه اش را نوشته بود با احترام و 
دقت و احتياط حرف مى زد كه انگار با نويسنده اى بزرگ 
و صاحب  نام دارد صحبت مى كند. وقتى به آن روزها دقت 
مى كنم به آنچه كه از او و جلســات در ذهنم ماند، به اين 
نكته روشن مى رسم كه مهم ترين نقطة آن جلسات، صرفًا 
يادگيرى اصول قصه نويســى و مشق قصه نبوده. بيشترين 
چيزى كه اميرخان به بهانة قصه و ادبيات به بچه هاى جلسه 
مى خواست بياموزد، درس هايى از جنس اخالق و زندگى 

و منش و شخصيت بود.
آن روزها و جلســات، تأثيرگذار بودند، چون خود او به 
آن مســائل و درس ها ايمان داشت و سعى مى كرد كه به 
آن ها عمل كند. خيلى از اصول و شــگردهاى قصه نويسى 
به مرور كهنه و فراموش مى شــوند، اما چيزهايى از جنس 
اخالق و منش و شــخصيت را زمانه هم نمى تواند از بين 
ببرد يا كهنه اش كند. اين ها چيزهايى هستند كه براى هميشه 

مى مانند، همچنان كه تا امروز مانده اند.

* داستان نويس
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قاسم نقي زاده* 

جلسات قصه نويسي مسجد جواداالئمه (ع) از سال هاي 
65 تا 67 به شــكل دو جلسه جداگانه در اتاقك كوچكي 
در پشــت بام مسجد برگزار مي شد. جلســه بزرگ ساالن، 
دوشنبه شب ها به مســئوليت اميرخان و جلسه نوجوانان، 
سه شنبه شب ها به مسئوليت محمد ناصري بعد از نماز مغرب 
و عشا تشكيل مي شد. با تشويق و راهنمايي آقاي ناصري 

وقتي چهارده سال داشتيم، وارد جلسه نوجوانان شدم. 
روال جلســات به اين ترتيب بود كه يك نفر داستاني 
را كه نوشــته بود، مي خواند. سپس نفر به نفر، به نقد و 
بررسي داســتان مي پرداختند و در پايان، مسئول جلسه 
نظرات خــود را بيان مي كرد. اگر داســتاني كه خوانده 
مي شــد در مجموع مورد تأييد قرار مي گرفت، نويسنده 
داستان در جلسه بزرگ ساالن شركت مي كرد و آن داستان 
را دوباره مي خواند و بعد از تأييد، مقدمات چاپ آن در 

حسـرت آن بـوسـه
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نشريات به ويژه در نشريه «كيهان بچه ها» فراهم مي شد. 
در ميان جلســات، مواقعي پيش مي آمد كه نشست هاي 
هر دو گروه به طور مشترك و با سرپرستي اميرخان تشكيل 
مي شد. خاطره اي جالب از يكي از آن جلسات مشترك دارم. 
داستاني به نام «تلفن» با زمينه طنز نوشتم و خواندم. در حين 
خواندن، لحظاتي پيش مي آمد كه صداي خنده دوستان، كالم 
مرا قطع مي كرد. داستان كه به پايان رسيد، از سمت راست 
اولين نفر شروع به صحبت كرد. فكر مي كنم آقاي قفقازي زاده 
بود كه به تعريف و تمجيد از داستان پرداخت. نفر بعدي هم 
در ادامه صحبت هاي نفر قبلي، از نقاط مثبت داستان گفت. 
احساس خيلي خوبي داشتم. نيمي از نفرات حاضر در جلسه 
صحبت كرده بودند تا نوبت به آقاي جعفريان رسيد. خوب 
به ياد دارم او نقد بسيار تندي كرد و جمالت خود را به اينجا 
رساند كه اين داستان، اصًال داستان خوبي نيست و درواقع 
داستان نيست و در ادامه هم به نقد ساختار داستان پرداخت. 
بعد از وي به يكباره مابقي دوستان شروع كردند از داستان 
ايراد بگيرند و به اين ترتيب، تمام آن احساس خوب از بين 
رفت و ناراحتي تمام وجودم را پر كرد. ناراحتي به حدي بود 
كه همان جا تصميم گرفتم ديگر قصه ننويسم. منتظر بودم 
اميرخان به عنوان نفر آخر، نظراتش را بدهد. فكر مي كردم او 
نيز داستان را نپسنديده است. گويا اميرخان از احوال دروني ام 
اطالع پيدا كرده بود. با آن نگاه مهربان و صداي دلنشين فقط 
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به نكات مثبت داستان اشاره كرد و از محاسن قصه گفت. 
طنين صدايش آرامش عجيبي به من مي داد. دوباره اعتماد به 
نفسم بازگشت. هميشه به ياد دارم مرا به نام كوچك صدا 
مي زد و اين برايم حس خوبي ايجاد مي كرد. ســه روز قبل 
از وفاتش در شــب شهادت حضرت زهرا(س) در مسجد 
با وي روبه رو شدم و سالم كردم. اميرخان به روال هميشه 
جواب داد: «سالم قاسم جان»... چه كالم دلنشيني! چه بيان 

آرام بخشي! چه نگاه مهرباني! 
از روي او خجالت مي كشــيدم، چون در ايام بيماري، به 
عيادتش نرفته بودم. صف هاي نماز كه تشــكيل شد كنار 
اميرخان را خالي ديدم و به سرعت به آنجا رفتم. بعد از پايان 
نماز مي خواستم پيشاني اش را ببوسم و خداحافظي كنم، اما 
نمي دانم چگونه شد كه فقط خداحافظي كردم. حسرت آن 
بوسه بر پيشاني اميرخان مانند حسرت آخرين ديدار با پدرم، 

تا ابد بر دلم خواهد ماند. 
اشك، مجال نوشــتن نمي دهد. اشــك، مجال نوشتن 
نمي دهد. اشك، مجال نوشتن نمي دهد. چه مي توان نوشت؟ 
اميرخان نامي است به بلنداي افتادگي، به وسعت مهرباني و 

به درخشندگي ادب و احترام. 
اميرخان نامي است كه با نام مسجد جواداالئمه عزيز و آن 

كتابخانه به ياد ماندني اش عجين شده است. 
* معلم و از بچه هاى مسجد جواد االئمه(ع)
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رضا نصيري*

از در مسجد جواداالئمه (ع) كه وارد حياط آن مي شديم، 
سمت راســتمان راه پله اي بود كه به بام مسجد مي رسيد. 
تقريباً روبه رويمان اتاقي با سقفي كوتاه بود. اگر آدم قدبلندي 
وارد مي شد، سرش با سقف مماس مي شد. اولين چيزي كه 
حواس را جلب مي كــرد، كتاب ها بودند. دور تا دور اتاق 
را قفسه زده بودند و در آن ها كتاب ها را چيده بودند. زياد 
منظــم نبودند. گاهي مثًال الي كتاب هاي رمان، يكي دو تا 
كتاب تاريخي نيز گذاشته بودند و ميان كتاب هاي فلسفي 
چندتا كتاب شعر هم پيدا مي شــد. بوي كاغذ درون اتاق 
پيچيده بود. جلسات داستان خواني مان در همين اتاق برگزار 

مي شد، دوشنبه شب ها بعد از نماز مغرب و عشا. 
تابستان ها تفاوتش در اين بود كه پتويي را روي پشت بام 

بايـد بيشتـر بخـوانى 
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پهن مي كرديم، روي آن مي نشســتيم و قصه هامان را براي 
هم مي خوانديم. 

داســتان هاي حبيب درباره نداشــتن ها بــود و كرامت 
انســان هايي كه در همان وضع وحشتناك فقر، هيچ وقت 
انسانيت خود را فراموش نمي كردند. محمد از جبهه برايمان 
مي نوشــت. خون، آتش و ايثار. آدم هايش در جبهه همان 
آدم هاي قصه هاي حبيب بودند كه در نامناسب ترين موقعيت 
اقتصادي به كرامتشان اهميت مي دادند و وقتي پا به سنگر 
مي گذاشتند، آماده بودند تا هفت شهر عشق را در لحظه اي 
طي كنند. احمد اما تمام سعي اش اين بود كه سؤال هايش 
را مطرح كند و به دنبال جــواب، همه ذهن و روح آدمي 
را زير و رو كنــد. قصه هايش را كه مي خواند همديگر را 
نگاه مي كرديم، بايد چيزي مي گفتيم ولي نمي توانستيم چون 
هنوز در جهان داستان هايش بوديم و به آنچه گذشته بود، 
مي انديشيديم. عليرضا از دوستي ها و رفاقت ها مي گفت، 
دوســتي هايي كه در كوچه پس كوچه هاي باريك شــكل 
مي گرفت، رشــد مي كرد و به مرحله اي مي رسيد كه براي 

اثباتش بايد سخت ترين امتحان ها را پس مي داد. 
بعد از خواندن هر داستان هر كس نظر خودش را مي داد. 
مي گفت و جواب مي شنيد. توضيح مي خواستيم و نويسنده 
شرح مي كرد. مسئله خوب يا بد بودن نبود. مسئله اين بود 
كه اين حرفي كه براي گفتن گذاشــته شده بود وسط، آيا 
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به مناســب ترين شكلش گفته شده يا نه؟ آدم هاي قصه از 
كجــا آمده اند؟ همان طور كه بايد، حــرف مي زد؟ يا طرز 
گفتار و كردارش با خاســتگاهش نمي خواند؟ اصًال اين 
حرف مال اين آدم ها بود يا نبود؟ قصد، قصِد كوباندن نبود، 
مي خواستيم بفهميم. در بسياري مواقع از ميان همه گفت و 
شنودها تئوري هاي قصه نويسي بيرون مي آمد. خودمان از 
خودمان ياد مي گرفتيم. معلم يكديگر مي شديم، لحظه اي 
شاگرد بوديم و در حال آموختن و در لحظه اي ديگر استاد 
و مشغول آموزش دادن. من دلخوري از كسي نديدم، فكر 
مي كنم آنقدر قلب شان بزرگ بود و ذهنشان تشنه آموختن 
كه فرصتي براي دلگيري پيش نمي آمد. يا اگر هم احتماالً 
در مواقعي خيلي نادر چيزي پيش مي آمد، خيلي زود خود 
دلخــوري مي فهميد كه جايش تــوي آن فضاي صميمِي 

دوستي و يادگيري نيست. 
بعــد از همه گفت وشــنودها، اين اميرخــان بود كه با 
ته لهجه اي بسيار خفيف، شمرده شمرده و با لحني مهربان و 
لبخندي هميشگي كه با خودش داشت، مجموعه صحبت ها 
را جمع بندي مي كرد. سره را از ناسره سوا مي كرد، از ميان 
بحث هاي تجربي و سليقه اي نظريه هاي را منتزع مي كرد و 
جلوي چشمانمان مي گذاشت. نديدم حتي براي يك لحظه 

صدايش بلند و يا لبخندش محو شود. 
من به واســطه محمد با اين جمع آشنا شدم. تا مدت ها 
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جرأت اين را نداشتم كه با خواندن قصه يا نوشته اي در ميان 
آن ها عرض اندام كنم. اميرخان بعد از مدتي كه مي ديد در 
جلسات كم صحبت مي كنم، در البه الي حرف هايش از من 
نظر مي خواست و آرام آرام باعث شد وارد بحث ها بشوم. 
او و محمد تشويقم كردند تا بنويسم. ابتدا از خاطره نويسي 
براي خودم شروع كردم تا اينكه قصه اي نوشتم و قرار شد 
آن را بخوانم. از صبح دوشــنبه كه مي دانســتم عصر، بايد 
نوشته ام را بخوانم دلهره عجيبي داشتم. جلسه مثل هميشه 
سر ساعت شروع شد و دلهره ام بيشتر و بيشتر. قبل از من 
احمد داستانش را خواند و بحث درگرفت. با خودم گفتم:  
«خدا كند بحث طول بكشــد و نوبت به من نرسد». نگاه 
اميرخان به من افتاد. نقد قصه احمد را جمع كرد و به من 
گفت بخوانم. شروع خيلي سخت بود، صدايم مي لرزيد، 
سرم روي كاغذهايم بود و چشم از آن برنمي داشتم، يكي 
دو تا تپق زدم. براي لحظه اي سر بلند كردم و نگاهم به نگاه 
اميرخان افتاد. ديده هاي مهربان و پرقوت او به من جرأت 
داد و راحت تر شــدم. موقع خواندن چند خط در ميان به 
چشم هاي او مي نگريســتم و نيرو مي گرفتم. قصه ام تمام 
شــد. خودم را آماده شنيدن سخت ترين نقدها كرده بودم. 
هر كس چيزي گفت. مي دانستند كار اولم است و رعايتم 
را مي كردند. نوبت به اميرخان رسيد. با «آفرين» شروع كرد، 
تشويقي كه هيچوقت از يادم نمي رود. آرام شدم. حتي به 
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خودم باليدم. از فضاسازي و تصاوير روستايي كه درباره اش 
نوشــته بودم، تعريف كرد و در آخر گفت: «بايد بيشــتر 
بخواني». (اين توصيه اي بود كه هميشه و به همه مي گفت). 

 ***
يــك تصوير ديگر هم از او دارم. آنقدر زنده اســت كه 
هر وقت به ياد مي آورم، انگار همين دوشنبه شب گذشته 
اتفاق افتاده است. باران مي باريد و ما در حياط مسجد زير 
سقف كوچكي كه ما را از خيس شدن در امان نگاه داشته 
بود، ايســتاده بوديم تا با حبيب كه قرار بود به جبهه برود، 
خداحافظي كنيم. اميرخان دست حبيب را داشت مي فشرد. 
حبيب با حركتي او را كه زير باران ايستاده بود به زير سقف 

كشيد و گفت: «خيس نشيد!» 
اميرخــان نگاهي به او كرد و گفــت:  «تو خودت داري 
مي ري زير بارون گلوله، اون وقت فكر مني كه خيس نشم؟» 

* معلم و از بچه هاى مسجد جواد االئمه(ع)
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حدود ســال هاي 45 يا 46 بود. آن سال ها با عالقه اي كه 
به ديدن مسابقات فوتبال داشتم، محل قرار من و همسن و 
سال هايم به ويژه در روزهاي تعطيل، زمين خاكي محله مان 
در خيابان 16 متري اميري (خيابان شــهيد سبحاني فعلي) 
روبه روي دبستان دخترانه مظفراميري بودـ  كه به نام «زمين 

ارس» معروف بود.
در آن محيط ورزشــي، هميشه مسابقات فوتبالي برگزار 
مي شــد كه از سطح بااليي برخوردار بود و تماشاگر بسيار 
هم داشت. در آن ايام، در تيم دوم محله، جواني توجه مرا به 
خود جلب كرد كه برخي اوقات به عنوان يار كمكي و ذخيره 
در تيم بزرگ ساالن حضور داشت. او بسيار خوش تكنيك، 
با قدوقواره، خوش  اســتيل و داراي سبك بازي بسيار زيبا 
بود. كم  حرف مي زد. بدون حاشيه و بسيار هم مؤدب بود. او 

اصغر آب خضر*
مسيـري كه درسـت انتخاب شد

افتخـار آشنايي با اميـرخـان فـردي
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تقريباً در بين همه بازيكنان محبوبيت داشت. به ويژه اينكه او 
دوست صميمي و رفيق هميشگي ذبيح اهللا عزيزي بود كه در 

فوتبال محله ما اسم و رسمي داشت.
در زمين فوتبال ارس، ســاالنه دو نوبت مسابقه دوره اي 
فوتبال ميان تيم هاي محله و منطقه «جي» با تيم هاي جوانان 
ساير محالت برگزار مي شد. من هم چون ميان جوانان محل 
و منطقه جي از فوتبال خوبي برخوردار بودم به وسيله يونس 
ســيدعلي خاني به يكي از تيم هاي جوانــان زيرنظر داود 
زميني، از بازيكنان خوب تيم ارس، معرفي شدم كه بازي ها 

و خاطرات خوبي از آن دوران به ياد دارم.
در يكي از اين مسابقات از ناحيه صورت به شدت مجروح 
شــدم، به طوري كه بازي براي مدتي متوقف و مرا كه نيمه 
بي هوش بودم به درمانگاه بردند. در اين ميان با «اميرحسين 
فردي» كه دورادور ديده بودم از نزديك آشــنا شــدم. يادم 
هست كه با محبت و دلسوزي مرا به آرامش دعوت مي كرد.

يكي دو هفته بعد، دوباره به زمين فوتبال آمدم. او را ديدم 
و سالم كردم. سالمم را با صميميت و مهرباني پاسخ داد و از 
احوالم پرسيد. با همان چهره دوست داشتني به من گفت: «با 
اينكه جثه ريزنقشي داري، ولي محكم و نترس و با تكنيك 
فوتبال بازي مي كني.» ســپس پرسيد: «چرا در پست نوك 

حمله بازي مي كني؟»
گفتم: «چون از گل زدن خوشم مياد.»
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گفت: «اگر هافبك و يا دفاع بازي كني هم براي خودت 
بهتره و هم براي تيم.»

ســادگي بيان كه توأم با آمــوزش و دقت نظر او در نوع 
بازي ام بود، مرا تحت تأثير قرار داد و حرفش را با جان و دل 
خريدم. دليلش اين بود كه تا آن روز هيچ مربي و هيچ يك 
از بچه هاي محل اين طور صادقانه و روان به من چيزي را در 

اين زمينه نگفته بودند. 
به اميرخان گفتم: «باشه».

بعد پرسيد: «بچه كدوم محلي؟»
گفتم: «كوچه صالحي نزديك سينما جي.»

گفت: «پس اي بابا، شــما كه بچــه محله مايي! چرا با ما 
نمي آيي تمرين؟ من هم بچه خيابان حاجيان هستم.»

به  هرحال در روزهاي اول آشــنايي مرا به تيم فوتبالش 
دعوت كرد.

در يكي از همان روزها با ساك و لوازم ورزشي رفتم سر 
زمين فوتبالي او كه روبه روي امامزاده عبداهللا بود. در آن روز 
با اكبــر قدياني، محمد احمدي، حاج  محمد متين فر، قلي، 
محمد خدايي، محسن طلوعي، صابر، علي  رمضانخاني، رضا 
ثاني خاني، حسين شمس، شهيد يحيي، اكبر خاني كه حضور 
داشتند و بعدها مسعود رضوان، غالمرضا فتح آبادي، محمد 
بهادري، بهتاش فريبا، محمد شمس و يوسف دميرچي به 
جمع ما اضافه شدند اشنا شدم. به هرحال در تركيب تيم و در 
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دفاع چپ فيكس شدم. از اينكه با مجموعه فوتبالي جديدي 
آشنا شده بودم، خوشحال بودم.

اميرحسين فردي چون خودش مرا دعوت كرده بود، در 
بازي هم به من توجه مي كرد و چون نقش مربي تيم و همچنين 
سرگروهي تيم را به عهده داشت، آموزش و تذكرات الزم را 
بــه من مي گفت و من هم خودم را كامًال تحت آموزش او 
قرار داده بودم و روزبه روز فوتبال قابل قبول تر، محكم تر و 
بهتري از خود نشان مي دادم و در مسابقات محلي جاي ثابتي 

پيدا كرده بودم.
دو سه سالي از اين آشنايي با دوستان جديد گذشته بود كه 
من از كالس دوم دبيرستان به بعد به دبيرستان دكتر خانعلي در 
خيابان سينا رفتم. در مسير دبيرستان دكتر خانعلي، دبيرستان 
دكتر نصيري قرار داشت كه اكبر قدياني و محمد احمدي نيز 
در آن تحصيل مي كردند، ضمن اينكه اكبر خاكي هم كه يك 

سال از من پايين تر بود در دبيرستان دكتر خانعلي بود.
خيلي روزها در رفت وآمد به دبيرســتان، در مسير با اكبر 
قدياني و محمــد احمدي و گاهي با اكبــر خاكي همراه 
مي شدم. به اين ترتيب عالوه بر اينكه همبازي هاي جديدي 

پيدا مي كردم، با دوستان خوبي هم آشنا شده بودم.
به ســال هاي 48 و 49 رسيده بوديم كه جمع فوتبالي ما، 
هر روز بهتر و بهتر مي شد. اميرحسين فردي كه ديگر او را 
اميرخان صدا مي كرديم، مسئول و بزرگ تر و مربي و كاپيتان 



244

تيم و حاج محمد متين فر كه همســن و سال اميرخان بود، 
نقش بزرگ تري يا سرپرست تيم را به عهده داشتند.

جلسات خانگي و تفريحات سالم ما در محيط ناهنجار 
منطقه زندگي مان شــكل گرفته و در حال رشد بود. گروه 
خوبي بوديم كه فقط بــه درس و فوتبال فكر مي كرديم تا 

اينكه به سال 1351 رسيديم.
در همين سال ها بود كه مسجد جواداالئمه(ع) به همت 
جمعي از كربكندي هاي اصفهان كلنگ زني شد و كم كم با 

كمك اهالي محل ساخته شد.
اميرخان هم فرصت را مغتنم شــمرد و تيم فوتبال را به 
مســجد پيوند زد. از آن تاريخ به بعد تقريباً همه قرارهاي 
فوتبالي ما در مسجد برقرار مي شد. البته نقش مرحوم حاج  
آقاي مطلبي، امام جماعت مسجد و دوستي كه ميان اميرخان 
و ايشان برقرار بود و نيز ارتباط با خادم مسجد، مرحوم آقاي 

صابري نيز بسيار مؤثر و قابل توجه بود.
هنوز بناي مسجد تمام نشده بود كه به پيشنهاد اميرخان و 
همت آقا هادي علي اكبري، كتابخانه مسجد شكل گرفت و 
تقريباً اكثريت اعضاي تيم فوتبال عضو كتابخانه شدند. در 
آن زمان برخي ديگر از دوســتان هم در مسجد رفت وآمد 
داشتند و هم جذب كتابخانه مســجد شده بودند: فرج اهللا 
سلحشور، بهزاد بهزادپور، محمدرضا تخت كشيان، هادي 
علي اكبري، سعيد فالح پور، حميد و مجيد رياضي و شهيد 
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اصغر شكيبي فر را از آن تعداد مي توان ذكر كرد.
در ادامه فعاليت هاي مســجد، كتابخانــه و تيم فوتبال و 
جلســات قرآن آن با محوريت حاج عبداهللا معيني، حسن 
ميثمي و فرج اهللا سلحشور شكل جدي تري به خود گرفت 
و موضوع آموزش ديني براي بچه هاي مسجد، كتابخانه و ما 

فوتبالي ها اهميت بيشتري يافت.
يك قرارداد نانوشته ميان بزرگ ترهاي مسجد از جمله آقا 
فرج اهللا، حاج عبداهللا و حسن ميثمي و اميرخان مي گفت كه 
بخش آموزش فوتبالي ها و كتابخانه سهم اميرخان است. و 
او انصافــاً حق توافق را به خوبي به جا آورد و نقش معلمي 
خود را با آموزش هاي مستقيم و غيرمستقيم به درستي انجام 
داد. تقريباً در همان سال ها كه مسجد ساخته شد و به واسطه 
تيم فوتبال پايمان به مسجد باز شد، جوانان ديگري هم به 
تيم اضافه شدند. سعيد فالح پور، داود قدياني، احمد كارو و 

مصطفي آجورلو از آن جمله بودند.
بــاز هم بين بچه هاي فوتبالي به نوعــي از اميرخان خط 
گرفتيم، طوري كه فقط براي تيم فوتبال مسجد جواداالئمه 
بازي كنيم و در همان ســال هم، نام تيم به نام «تيم فوتبال 
مســجد جواداالئمــه(ع)» تغيير يافــت و از آن به بعد در 
مسابقات محلي و منطقه اي با همين نام شركت مي كرديم. 
در همان سال ها چند مسافرت شهرستاني از جمله به كرج، 
قزوين، ابهر، خرم دره و قم داشــتيم كه در اين مسافرت ها 
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شرط همراهي اعضاي تيم، انضباط، محبت، نمازخواندن، 
قرآن خواندن و پرهيز از بعضي مســائل بود كه با شئونات 
اسالمي ناسازگاري داشت. البته اين ها همه، آموزش هايي بود 

كه اميرخان نسبت به آن تأكيد داشت و مديريت مي كرد.
اين وضعيت ادامه داشــت تا اينكه به سال هاي 54 و 55 
رسيديم. زمين تمرين ما در زمين خاكي «جوانان» نزديكي 
فرودگاه مهرآباد بود. ما براي تمرين بايد مســيري طوالني 
را با به دوش گرفتن تير دروازه هاي چوبي و با پاي پياده از 
محله سينما جي تا فرودگاه مهرآباد (ميدان فتح كنوني) طي 
مي كرديم. در اين مســير اميرخان گعده و جمع بهتري در 
مسابقه با ديگران داشت. گاهي نقل قول از كتاب هايي كه 
خوانده بود به زبان مي آورد و تفسيرشان مي كرد و گاهي نيز 
حكايت هاي آموزشي مي گفت تا شخصيت بچه هاي فوتبالي 
بهتر شكل بگيرد. يادم هست بعضي وقت ها در زمين فوتبال 
و قبل از تمرين بچه ها را جمع مي كرد و بيست تا سي دقيقه 
نصيحت و تربيت اسالمي مي گفت و برخي از وقت ها هم 
از كتاب هايي كــه خوانده بود تعريف مي كرد. از جمله آن 
كتاب ها به كتاب هاي مرحوم دكتر شريعتي و مرحوم جالل  

آل  احمد مي توان اشاره كرد.
در سال هاي 55 و 56 گروه هايي در مسجد جواداالئمه(ع) 

شكل گرفته بود: 
ـ گروه ورزشي با مسئوليت اميرخان؛
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ـ گروه هنري با مسئوليت بهزاد پور و آقا فرج اهللا سلحشور؛
ـ گروه كتابخانه با مسئوليت آقا هادي و حميد رياضي؛

ـ گروه نقد كتاب با مسئوليت اميرخان؛
ـ گـروه قـــرآني با مسئـوليت حسـن ميثمي و بعـدها 

اصغر اميني.
به مرور به اين گروه ها جوانان ديگري نيز اضافه شــدند. 
به ويژه كتابخانه مسجد كه جوانان آن روزگار، مجيد رياضي 
و سعيد فالح پور و نوجواناني كه پرشور و عالقه مند به اين 
جمع بودند. شهيد حبيب غني پور و شهيد حسن جعفربگلو 
از عاشقان آن بودند. حتي شوراي نويسندگان مسجد از همان 
جمع و از حوالي سال هاي 58 به بعد شكل گرفت و يكي از 
بهترين جمع هاي مسجد بود كه خروجي زيادي داشت كه 
هم اكنون نيز ادامه دارد. به هر ترتيب، اين گروه ها به هم كمك 
مي كردند و در فعاليت هاي جمعي از قبيل تئاتر و فعاليت هاي 
فرهنگي و اجتماعي، ورزشي، نظامي و شركت در اردوهاي 
مختلف همكاري نزديكي داشــتند و با شروع شدن جنگ 
تحميلي نيز جمع زيادي از بچه هاي مســجد در جبهه ها 
حضور يافتند. قريب يكصد شهيد اين مسجد گواهي روشن 

و افتخارآفرين بر اين مدعاست.
به هرحال عالقه مندي بچه ها به اميرخان روزبه روز بيشتر و 
عميق تر مي شد و جمع فوتبالي ما نيز از اين قاعده مستثني 
نبود و محبوبيت و جاذبه تيم هر روز بيشتر مي شد. گروه هايي 
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كه تدين و پاكي را سرلوحه فعاليت هايشان قرار داده بودند 
و با هدايت اميرخان، رشد و بالندگي را تجربه كرده و به اين 
سبب در دوران شكل گيري انقالب اسالمي نيز بسيار فعال 
بودند و بعد از به ثمر نشستن انقالب اسالمي در حوزه هاي 
فرهنگي، ورزشي، هنري و ادبي بسيار فعال تر نمايان شدند.

ناگفته نماند كه بعد از پيروزي انقالب اسالمي و با تشكيل 
كميته انقالب اسالمي در مسجد، از بچه هاي كتابخانه، همچون 
نبي اهللا بابايي، گلعلي بابايي، حبيب والي نژاد، اكبر جريان پور، 
محمد پوررضا و ده ها نفر ديگر از شاگردان اميرخان كه همه 
از روحيه انقالبي، ارزشي، واليتي و خدمتگزاري برخوردار 

بودند، در صحنه حضور يافتند.
شــاهد مثال از جمع فوتبالي ما، شــهيد قدياني، شهيد 
يحيي قره چه لويي، شهيد سيدحسين سادات، شهيد مسعود 
رضوان، شهيد رحمان علمي، شهيد حميد فالح پور و حداقل 
ده جانباز ســرافراز دوران جنگ تحميلي بودند كه افتخار 

محله مان شدند.
از جمع كتابخانه شــهيد اصغر شكيبي، شهيد فرهاد نصير 
قرچه داغي، شهيدان معيني، شهيد عبداهللا رياضي، شهيد حبيب 
غني پور، شهيد حسن جعفربگلو، شهيد رضا كياني، شهيد پوررضا 
و ده ها شهيد و حدود يكصد شهيد مسجد جواداالئمه(ع) هستند 
و به جرئت مي توان ادعا كرد كه نقش تربيتي و آموزشي اميرخان 

در اين ميان بسيار مهم و اثرگذار بوده است.
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و اما جمله آخر؛ اميرخان قبل از اينكه سردار بزرگ جبهه 
ادبيات داستاني باشد، يك جوان مسلمان واقعي بود كه سبك 
و منش زندگي خود را از قرآن و سيره ائمه اطهار(ع) آموخته 
بود. مسائل مربوط به اجتماع و محيط پيرامون خودش، از 
منزل و بيرون از منزل، مسجد محله و... همه و همه دغدغه 
جدي اميرخان بود و براي انجام تكليف و رسالت مسلمان 
بودنش راه معلمي را آموخت و اين معلم ســاده زيست و 
بي ريا و دلسوز مسجدي و مسلمان، امير دل ها شد. خدا هم 
كمكش كرد تا به درجه يكي از برجسته ترين نخبگان ادبيات 
داستاني انقالب اسالمي رسيد، همان كه با پيام رهبر معظم 
انقالب اسالمي (مدظله العالي) به خوبي، حق تالش مستمر و 

مسجدي اميرحسين فردي به جامعه معرفي شد.
ان شااهللا شاگردان فراوان اميرخان، مسير او را ادامه خواهند 
داد. هرچنــد او در حوزه هــاي مختلف گفتني هاي زيادي 
دارد، اما طبق ســفارش حاج محمد ناصري و حاج ناصر 
نادريـ  كه انصافاً از بهترين شاگردان اميرخان هستند سهم 
بنده، موضوع جمع فوتبالي مقرر شد كه به اختصار تقديم 

دوستداران اميرخان شد.
روح استاد اميرحســين فردي و همه شاگردان شهيدش 

قرين رحمت باد.
* قائم مقام شوراى هماهنگى سازمان تبليغات اسالمى و از بچه هاى مسجد 

جواد االئمه(ع)
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حسين اميني پويا*
دريـغ كه نگفتـم دوستـش دارم

اميرخان را دوست داشتم، بسيار هم دوست داشتم و اي 
كاش اين ها را با صراحت به خودش نيز گفته بودم. نمي دانم 
متأسفانه چرا هيچ گاه اين امكان برايم دست نداد كه به  خود 
وي خيلي راحت و با صداي بلند بگويم كه چقدر دوستش 

دارم... و افسوس!
گرچه مي دانم كه هركس مي تواند تاحدودي از نوع نگاه 
و برخورد محبت آميز ديگران، البته از نوع بي شائبه اش اين 
مسئله را درك كند و تصور مي كنم كه جناب فردي عزيز 
نيز اين عالقه را درك كرده است. من آقاي فردي را نه صرفًا 
به دليل نويسنده انقالب بودنش كه به خاطر حساسيت هاي 
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ويــژه اش، به خاطر مهرباني و صداقتــش و به لحاظ ديد 
خاصي كه به دنيا و زندگي و نيز سياست داشت، دوست 
داشتم. البته تنها اين ها نبود. وي يكپارچه تالش، دلسوزي، 
ادب و تواضع بود. حجب بي حدش به واقع مثال زدني بود.

آنچه اين موضوع را در ايشان برجسته مي كرد آن بود كه 
همه از سر اعتقاد و برخاسته از ايمان او بود.

بله، اميرخان مؤمن بود و اين آموزه هاي ديني بود كه اين 
صفات را در او پديد آورده بود. اين ايمان و اعتقادش بود 
كه بــه رفتارهايش جهت مي داد. آري او پرتالش بود و از 
اتالف وقت و بيهودگي گريزان كه: «والذين هم عن اللغو 

معرضون» (مؤمنون، 3).
او آموختــه بود كه در تعامل با ديگران بايد منصف بود: 

«وال تبخسوا الناس اشياءهم» (هود، 85).
و آموخته بود كه رفتاري نرم و همراه با مهرباني داشــته 
باشد: «ولو كنت فظاً غليظ القلب النفضوا من حولك» (آل 

عمران، 159).
او با وجود نياز، داراي طبعي بلند بود و آسايش ديگران 
را بر آسايش خويش ترجيح مي داد: «و يؤثرون علي انفسهم 

ولو كان بهم خصاصه» (حشر، 9).
فردي فروتن بود و رفتار متكبرانه نداشــت: «والتصّعر 

خدك للناس و التمش في االرض مرحاً» (لقمان، 18).
با همگان به نحو مؤثري ارتباط برقرار مي كرد و شنونده اي 
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فعال بود: «الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه» (زمر، 18).
و در عين حال، استقالل فكرِي حق محور داشت: «والتتبع 

اهوائهم» (مائده، 48).
و اين بود كه در اظهار حق صراحت داشت: «والتلبسوا 

الحق بالباطل و تكتموا الحق و انتم تعلمون» (بقره، 42).
اين ها و ده ها صفت خوب ديگر بود كه نه فقط من، بلكه 
خيل بي شماري را شيفته«اميرحسين فردي» ساخته بود و 
مگر چنين شــخصيتي مي تواند دوست داشتني نباشد. اين 
محبــت، محبتي خدايي بود كــه: «ان الذين آمنوا و عملوا 

الصالحات سيجعل لهم الرحمن وّداً» (مريم، 96).
مسلماً كســاني كه ايمان آورده و كارهاي شايسته انجام 
داده اند، خداوند رحمان محبتي بــراي آنان در دل ها قرار 

مي دهد.
دريغ كه با اين همه، آن چنان كه بايد او را نشناختيم و صد 
دريغ كه آن چنان كه بايد در جهت آموختن خوبي ها از او 

استفاده نكرديم.
روحش شــاد و جايگاهش در نزد خداوند بلندمرتبه 

رفيع باد.

* معلم شهيد حبيب غنى پور و از بچه هاى مسجد جواد االئمه(ع)
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گل علي بابايي*
اميـرِ بچـه هاي مسجـد

اكنون نزديك به چهل روز اســت كه اميرحسين فردي 
و يا به تعبير حرمت آميز بچه هاي مســجد جواداالئمه(ع)؛ 
«اميرخان»، بار ســفرش را بســته و خود به قافله دوستان 
شهيدش رسانده است. امير مسجد ما، اولين كسي بود كه 
ما جوان ها و نوجوان هاي نسل پرشور انقالب بهمن 1357 
را با كتاب و كتابخواني آشــنا كرد. نه فقط ما را، كه بيشتر 
جوانان دهه هاي شصت، هفتاد و هشتاد جامعه ايران زمين را. 
چه آنان كه سعادت داشتند رودررو و چهره به چهره با اين 
«امير ادبيات انقالب اسالمي» مراوده داشته باشند و چه آنان 

كه سي سال با كيهان بچه هاي او بزرگ و بزرگ تر شدند.
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خاستگاه اميرحسين فردي، مســجد جواداالئمه(ع) در 
يكي از محالت جنوب غرب تهران معروف به سيزده متري 
حاجيان بود. اين مســجد به بركت حضور مردان بزرگي 
چون اميرحسين فردي در دوران پرالتهاب پيش از پيروزي 
انقالب، يكي از كانون هاي اصلي سازماندهي حركت هاي 
انقالبي مردم جنوب تهران عليه ديكتاتوري پهلوي محسوب 

مي شد.
در آن دوران پراختناق، اميرخان از هر شــگردي استفاده 
مي كرد تا جوانان و نوجوانان محله اش را با صحن و سراي 
باصفاي مسجد آشتي دهد. يك روز آن ها را براي برگزاري 
مسابقه فوتبال به زمين هاي اطراف محله جي مي برد. روزي 
ديگر به بهانه برگــزاري اردوي تفريحي، آن ها را دور هم 
جمع مي كرد و مي رفتند به سمت كوه هاي اطراف تهران. اما 
در مقابل اين برنامه هاي فرعي، اميرخان يك برنامه و پاتوق 
اصلي هم داشــت. كتابخانه مسجد جواداالئمه(ع)؛ همان 
جايي كه هســته هاي اوليه  «هنر و ادبيات انقالب اسالمي» 
در غرب تهران، شكل مي گرفت. مكان مقدسي كه اميرخان 
بچه هاي بااستعداد را شناسايي و جذب مي كرد و آن ها را 
براي جبهه فرهنگي انقالب، آموزش مي داد. به همين دليل 
او را «عّمار ادبيــات انقالب» هم مي توانيم بناميم، چرا كه 
اميرخان وقتي تشخيص داد كه در زمينه  صيانت فرهنگي 
از كيــان مقدس انقالب اســالمي بايد جبهه اي تشــكيل 
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شــود، عمارگونه وارد ميدان شد و با فعال كردن نخستين 
هسته هاي ادبي بچه هاي ملتزم به انقالب اسالمي در مسجد 
جواداالئمه(ع) تهران، اين ايــده را به مرحله اجرا درآورد 
و مجموعه كتاب هاي ارزشــمند و مخاطب پسند با عنوان 

«بچه هاي مسجد» را منتشر كرد. 
او كه خود دســتي به قلم داشــت، توانست ماجراهاي 
دل انگيــز انقالب را با نثري زيبا و قلمــي روان، در قالب 
داستان، به مخاطبان كودك و نوجوان انتقال دهد. در زمينه 
تداوم آموزش و ادامه روند كادرسازي براي اين جبهه هم 
بســيار فعاالنه عمل مي كرد. نتيجه زحمات طاقت فرساي 
اميرخان در عرصه تربيت اهل قلم، طي چهار دهه گذشته، 
نويسندگان بي شماري هستند كه هم اكنون در اين وادي قلم 
مي زنند و هر يك، براي خودشان اسم و رسمي دارند. دامنه 
فعاليت هاي اميرحســين فردي مختص به تربيت چند نفر 
نويسنده، آن هم در محدوده مسجد و محله  ما نبود. با شروع 
جنگ تحميلي و تا پايان دفاع هشت ساله ملت قهرمان ايران، 
در همه مقاطع تاريخي و در اكثر عمليات هاي رزمي، تعداد 
زيادي از جوانان مسجد جواداالئمه(ع) در جبهه هاي نبرد 
حق عليه باطل حضور داشتند كه بسياري از آن ها، شاگردان 
اميرخان و يا از اعضاي كتابخانه مسجد جواداالئمه(ع) بودند. 
از جمع دســت پروردگان اميرخان، تعــدادي هم در طول 
سال هاي جنگ به شهادت رسيدند. عزيزاني همچون: اكبر 
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قدياني، فرهاد نصيري، مسعود رضوان، سيدابراهيم شعباني، 
محسن تقي زاده، حميد فالح پور، احمد اميني، محمدعلي 
پوررضا، محسن معيني، عباس شريفي، مهرداد رحيمي، امير 
عشقي، محمود توكلي، عبداهللا رياضي، اسماعيل رستمي، 

جهانشيري و... .
عالوه بر شــهيدان، بي شك، شــاهكار تربيت اميرخان 
در حوزه نويســندگي و تربيت  نيــرو در عرصه فرهنگي، 
انســان هاي بابصيرت و هنرمندي بودند كه هنرمندانه در 
آزمون زندگي نيز نمره قبولي گرفتند؛ شهيداني چون حسن 
جعفر بيگلو، رضا كياني و حبيب غني پور كه طي ســاليان 
پس از انقالب، در كتابخانه مســجد جواداالئمه(ع) و در 
محضر اميرخان تلمذ كردند و به درجات عالي معنوي نايل 
شدند. براي شناخت شخصيت اميرخان كافي بود فقط چند 
دقيقه با شــهيد حبيب غني پور، هم كالم مي شدي. حبيب 
وقتي از اميرخان حرف مي زد، تو گويي دارد يكي از اولياي 
الهي را معرفي مي كند. اين شــهيد سعيد، چنان مجذوب 
اخالق نيكوي اميرخان بود و از كراماتش مي گفت كه همه 
آرزو مي كردند: اي كاش ما هم چنين اميري داشــتيم! البته 
اميرخان هم حق استادي را تمام كرد و با همكاري تعدادي 
از دوستان وفادار حبيب، جشنواره «كتاب حبيب» را براي 
زنده نگه داشتن ياد اين شهيد هنرمند و ديگر شهيدان مسجد 

جواداالئمه(ع) راه انداخت.
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با عنايت به آنچه گفته شد، به جرئت مي توان ادعا كرد، 
نقش اميرخان در كادرسازي براي جبهه فرهنگي انقالب، 
در تراز اقداماتي بود كه ســرداران شهيد احمد متوسليان، 
محمدابراهيــم همت و ديگر فرماندهان عزيز لشــكر 27 
محمد رســول اهللا(ص) در جبهه هاي جنــگ انجام دادند. 
اگر عمده علمداران لشــكر تهران در جنگ هشت ســاله، 
دست پروردگان جوان و نوجوان متوسليان و همت بوده اند، 
بي ترديد اميرحســين فردي هم، در اردوي ادبيات انقالب 
اسالمي و براي پيكار در برابر ارتش ناتوي فرهنگي چنين 

نقشي را داشته است.
از همه اين هــا كه بگذريم، حرف دل اكثريت بچه هايي 
كه با اميرخان دمخور بودند، اين اســت كه استاد ما بيشتر 
از آنچه كه فكرش را مي كرديم، دوست داشتني و بزرگوار 
بود. اين حقيقــت را او در آخرين روزهاي زندگي اش، به 
صاحــب اين قلم عمًال ثابت كرد و باعث شــد كه تا ابد 

شرمنده بزرگواري اش باشم.
يــك هفته پيش از هجــرت ابدي اميرخــان، در محل 
خبرگزاري فارس، مراســمي براي نكوداشــت اين حقير 
ناچيز اقامه شــد. اميرخان وقتي خبر برگزاري اين مراسم 
را شــنيد، هم خودش مصمم شد تا در جلسه حضور پيدا 
كند و هم بقيه بچه هاي قديمي مســجد جواداالئمه(ع) را 
تشويق كرد تا بيايند. روز مراســم، او اولين نفري بود كه 
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آمد و صبور و ســاكت، بيش از سه ساعت روي صندلي 
نشســت و صحبت ها را شنيد. گاهي هم با تكان دادن سر 
و تأييد صحبت هاي سخنرانان به من روحيه داد. در پايان 
همين جلسه، اميرخان مرا گرم در آغوش گرفت، پيشاني ام 
را بوسيد و مثل هميشه به صحبت هاي روحيه بخش خود، 
تأكيد كرد كه كار را به همين شكل ادامه بدهم. هنوز طنين 
صداي گرم او را مي شنوم كه آن روز در گوشم زمزمه كرد: 
«گل علي جان، خسته نباشي.» اين محبت پدرانه اميرخان 

تمام خستگي ساليان دراز را از تنم خارج كرد.
بي مبالغه بگويم، «امير عرصه ادبيات انقالب اســالمي»، 
قصه گوي مهربان مسجد جواداالئمه(ع)؛ اميرحسين فردي 

واقعاً مرد بزرگواري بود كه زود از ميان ما رفت.
روح بلند «عمار جبهه ادبيات انقالب اسالمي»، با شهيدان 

كربال و شاگردان شهيدش محشور باد. آمين!

* نويسنده و پژوهشگر دفاع مقدس و از بچه هاى مسجد جواد االئمه(ع)
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نبي اهللا بابايي نژاد*
افـاده هاى روشنفكـرانه نـداشت 

اميرحســين فردي ادب را بر قله ادبيات متعهد نشــاند. 
تواضع، صميميت، تكليف مداري و دين باوري او هيچ وقت 
در هياهوي زندگي روزمره و شهرت ها گم نشد. اميرخان 
همواره جســت وجوگر و يابنده بود. قلم را پاك و طيب 
مي دانســت و همواره بر مدار تعهد خود نسبت به خالق 
هستي قلم مي زد. آنچه از قلم او بر صفحه كاغذ مي نشست، 
اخالق بود. او مبارز و رزمنده اي با اخالق بود. نوشته هايش 
روح انسان را پااليش مي كرد و بوي طراوت، سرزندگي و 

اميد داشت. 
اميرحســين فردي ديندار، و اخــالق و منش او، ظرف 
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دين داري اش بود. او زندگي ادبي خود را گرامي و ارزشمند 
مي دانست و هيچ گاه ارزش و شخصيت آن را به پلشتي هاي 
دنيا به مانند برخي قلم به دستان بي ادب و بي مايه كه پشت به 

همه آرمان هاي اين ملت سرفراز كردند، نفروخت. 
اميرحسين فردي قلم بر مدار اخالق زد و با مردم بود و با 
مردم زندگي كرد و از افاده هاي روشنفكرانه دورى جست. 
داســتان هايش را نوشــت و روح زندگي را در آن جاري 
ســاخت. رمان «اسماعيل»، اوج پروازِ اميرحسين فردي بر 
قله ادبيات متعهد و ادبيات انقالب اسالمي بود و قطعاً گرگ  
سالي كه قطعة دوم اسماعيل است، همان بالندگي و اوج را 

خواهد داشت. 
حضــرت فردي (به قول يوســفعلي ميرشــكاك)، در 
جشنواره شهيد حبيب غني پور در بخشي از سخنراني خود 
كه از آن به عنوان وصيت نامة ادبي نام برده است، اشاراتي به 
گرگ سالي دارد و اين تعبير استعاري كه گرگ ها دندان تيز 

كرده اند كه به اين ملت نجيب حمله ور شوند. 
باري توفيقي نصيبم شد كه از ايام كودكي تا بزرگ سالي و 
تا زمان رحلت اين استاد زانوي تلمذ در محضرش بزنم و در 
سنگر مسجد، در دو صحنه ورزش و شوراي نويسندگان، با 
وي محشور و هم نفس باشم و فرصت فراوان مي طلبد كه 
در وصف ابعاد وجودي آن فقيد سعيد بنويسيم و بگوييم. 

اميرحســين فردي در عرصه ورزش نيز زبانزد بود. در 
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زمين فوتبال و خارج از آن دوســتان و رقبا احترام فراوانى 
به اميرخان داشتند. پيش تر نوشته بودم كه اميرحسين فردي، 

خان نبود اما امير دل ها بود. 
تيم فوتبال مســجد جواداالئمه(ع) يادگاري ارزشمند از 
اميرحسين فردي بود و هست. او ورزش فوتبال را ظرف 
ادب و اخالق مي دانســت و روح لطيف و مرام پهلواني را 
در زمين فوتبال مانند رودي زالل جاري و ســاري مي كرد 
و در صحنه ادبيات نيز آن را به تنور دلدادگي و دلبســتگي 
به آرمان هاي امام(ره)، انقالب اسالمي، دفاع مقدس، شهدا 
و مردم مي ســپرد و قلم را به زيور حيــا، تعهد و آزادگي 

مي آراست. 
حوادث عاشــوراي 88 اميرخان را بســيار آزرده خاطر 
ســاخته بود. گفت وگوهاي دو نفره اي كه در محضرشان 
داشــتم، مملو از درد و آالمي بود كه وي در سينه داشت. 
اشك از چشمانش جاري مي شد و مي گفت به اعتقاداتمان 
توهين شد. بايد بنويسيم و بگوييم و دفاع كنيم از حقانيت 
انقالب و شهدا. او درد داشت از برخي نويسندگاني كه بر 
آن حوادث شوم چشم فرو بستند و ننوشتند آنچه را كه بايد 

مي نوشتند. 
عشق او به اهل بيت(ع) ديدني بود. وقتي در مراسم اربعين 
سال 1391 در منزل حاج مصطفي آجورلو او را زيارت كردم، 
ديدم كه چگونه بر مصيبت ساالر شهيدان اشك مي ريخت و 
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خود را به امواج دلدادگي و محبت اهل بيت(ع) سپرده بود. 
هيچ گاه فراموش نخواهم كرد وقتي پيكر آن استاد فقيد را 
به خاك مي سپرديم، جواني از نسل چهارم بچه هاي مسجد 
جواداالئمه(ع) تربتي را كه با زحمت و ســختي از مرقد و 
بارگاه حضرت جواداالئمه(ع) فراهم كرده بود، به دستم داد 
و گفت آن را در كنار پيكر اســتاد فردي در قبر بگذاريم تا 

اميرخان از حضرت جواداالئمه(ع) جدا نباشند. 
روحش با ابن الرضا(ع) محشور باد. 

* مدرس دانشگاه و از بچه هاى مسجد جواد االئمه(ع)
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شيخ كريم بابايي*
هيمنـه اي از ادب

چگونــه در رثاي مردي كه در قلــه ادب و تواضع قرار 
داشت، مي توان نوشت.

«اميرخان» ما در قله ادب و تواضع جاي داشت، قله نشين 
بي كبر و ريا، دريايي از مهر و محبت. دليل جاذبه اميرخان 
را فهميده بودم. مگر مي شود اين صفات ملكوتي در كسي 

جمع شود و دلبري نكند.
در همــان ابتداي دوران نوجوانــي اين خصوصيات از 
اميرخان عزيز در دلم موج زد و برايم هيمنه اي ساخت از 
ادب، ادب، ادب. در برابر كوچك و بزرگ. و بدين ســان 
اميرحسين فردي شد امير دل تك تك بروبچه هاي مسجد 

باصفايمان، مسجد جواداالئمه(ع). 
و اينك اميرخان تولدي جديد را با توشه صفات متعالي 
آغاز كرد؛ زيرا مرگ، تولدي ديگر است. قدم در عالم برزخ 
هولناك است، نه براي خوبان و متواضعان كه معصوم فرمود:
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«من تواضــع هللا رفعه اهللا: هر كس متواضع باشــد براي 
خداوند، خداوند به او عزت و رفعت مي بخشد.»

اميرخان با عزت وارد برزخ شــد و زندگي شــيريني را 
شــروع كرده است با پشتوانه اي از حسن خلق و مهربانانه 
رهبرم آنگاه كه نائب بر حق مواليم او را ستود. قطعاً در پرتو 
حسن خلق در عالم معني نگاه مهربانانه اي از جانب حق به 

اميرخان معطوف مي شود.گوارايت باد.

راســتي از تولد گفتم. ديده اي وقتي نوزادي پا به عرصه 
دنيا مي گذارد و متولد مي شود، اطراف او را با گل و لبخند 
مي گيرند. تولد در برزخ نيز همسان دنيا است براي خوبان. 
قطعاً دوســتان به معراج رفته اميرخان، آن هايي كه در واقع 
شاگردان اميرخان بودند يعني شهداي باصفاي مسجدمان، با 
گل و لبخند ملكوتي گرداگرد اميرخان عزيز را گرفته اند و 
اميرخان آرامش دنيايي خود را امتداد مي دهد تا ملكوت؛ آيا 

اين عزت و آبرو نيست؟
اميرخان عزيز! از پنجره ملكوت دوستانت را نظاره كن. 
دعا كن ما هم قله نشين ادب و تواضع شويم و لو از حيث 
دنيا مقاماتي داشته باشيم. هميشه در قلب هايي اميرحسين 

فردي، اميرخان ما.
* امام جماعت آستانه مقدسه حضرت امام زاده عبداهللا و از بچه هاى مسجد 

جواد االئمه(ع)
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بهزاد بهزادپور*
زمستـان فـرهنـگ و هنـر 

خدا لعنت كند اين مصلحت انديشي را كه باعث مي شود 
آدم الل شود. 

خدا مرگ اين مصلحت انديشــي را برساند كه كمر قلم 
را مي شــكند. مصلحت انديشــي يعني تا وقتي كه هواي 
شــنيدن لبريز از سّم سياست زدگي اســت، «حرف نزن!» 
مصلحت انديشي يعني با آدم بي عقل و بي آبرو دهن به دهن 
مگذار! مصلحت انديشي يعني روايت حقيقت اميرخان را 
بگذار براي زماني كه اين روايت به دســت يك مشت آدم 
از خدا حزب اللهي تر، شهيد نشود. اين روزها آن قدر بازار 
خوارج داغ شــده كه بعضي در واليت پذيري امام جعفر 
صادق (ع) هم تشــكيك مي كنند! قامت حقيقت اميرخان 
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خيلي خيلي باشكوه تر و وسيع تر از اين تصاويري است كه 
فعًال در برابر چشم ها تبليغ مي شود. 

الهي برايت بميرم اميرجان كه در فصل زمستان فرهنگ و 
هنر رفتي و در اين سرما هيچ گلي بر شاخه نبود كه در برابر 

جنازه ات سر خم كند و قناري عاشقي در رثايت بخواند.

* كارگردان، بازيگر واز بنيان گذاران گروه هاى هنرى مسجد جواد االئمه(ع)



267

علي تاجديني*

مسجـد جـواداالئمه(ع)، 
تجـربه اي مـوفـق

مسجد در تمدن اسالمي همواره نقش محوري ايفا كرده 
است. مسلمانان در سده هاي گذشته مسجد را در قلب شهر 
و روســتا بنا مي كرده اند و در پيرامون آن بازار و مدرسه به 
شكلي هماهنگ، از جنبه معماري با شكوه نقش آفريني داشته 
است. در انديشه اسالمي و همان طور كه سنت گراياني چون 
شوان، گنون و نصر در آثارشان تأكيد كرده اند، مسجد نمادي 
از انسان كامل و معنويت در جامعه اسالمي بوده است. در 
سفرنامه هايي كه مسلمانان و غربيان نوشته اند، نقش پررنگ 
مساجد در جامعه اسالمي به خوبي هويداست. ابن بطوطه 
در ســفرنامه خواندني خود كاركردهايي از مساجد را در 
شــهرهاي اسالمي مي آورد كه امروز به افسانه شبيه است. 
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مساجد با آن معماري هاي عالمانه و هنرمندانه، عالوه بر آنكه 
عطر معنويت را در جامعه اسالمي مي پراكند، محل تدريس 
فلســفه و عرفان، فقه و علوم تجربي بوده است. مساجد 
در روزگار گذشــته پايگاه بحــث آزاد بود. مادي گرايان و 
اصحاب اديان به راحتي در آن رفت وآمد كرده و سؤاالت و 
شبهات خويش را مطرح مي كردند و عالمان دين به بحث و 
نظر مي پرداختند. مساجد در جامعه اسالمي در تمام ساعات 
شبانه روز مفتوح و مأمن راهگذران و مسافران بوده است. 
ابن بطوطه در يكي از خاطرات خود مي گويد وقتي مسافر 
و غريبي به مسجد وارد مي شود، همسايگان مسجد، طبق 
طبق غذا و ميوه براي وي مي آورند. اما در سده هاي نزديك 
و به ويژه در پنجاه ســال اخير نقش مسجد بسيار كم رنگ 
شده است. نه تنها مساجد از آن فضاي آزادي كه در تمدن 
اسالمي بوده  اســت، دور شده بلكه معموالً مباحث ديني 
عميق در آن انجام نمي گيرد. فعاليت هاي فعلي مساجد غالبًا 
به نماز جماعت و حداكثر چند دقيقه بيان احكام شرعي و 
ذكر مصيبت محدود شده است. مساجد در تهران، پايتخت 
در اكثر ساعات بسته اســت. در بسياري از مساجد حتي 
نماز صبح اقامه نمي شــود. از كل شبانه روز، حداكثر دو تا 
سه ساعت مســجد باز است و اين در حالي است كه اگر 
مساحت مسجد برآورده شود، زميني به وسعت چند كيلومتر 
مي شود. با اين مقدمه، مي توان گفت مسجد جواداالئمه(ع) 
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كه در جنوب تهران در منطقه ســي متري جي واقع است، 
داراي تجربه اي ماندگار است و حيف است اين تجربه در 
همين مسجد بماند و گسترش نيابد. مسجد جواداالئمه(ع) 
تا جايي كه نگارنده با آن در ارتباط بوده و به خاطر مي آورد، 
بدون اغراق مربي ده ها و صدها ســينماگر، داستان نويس، 
مدير، عالم  حوزوي و دانشگاهي است. به ويژه جنبه هنري 
در اين مسجد بسيار پررنگ است. آنچه هميشه براي بنده 
كه با يك فاصله اي نه چندان دور به كارهاي فرهنگي، هنري 
مسجد مي نگريستم جذاب بود، حوصله و بردباري برادر 
ارزشــمند و دوست داشتني جناب آقاي اميرحسين فردي 
بود. بنده افتخار حضور در برخي از اين جلسات را داشتم و 
شاهد بودم كه وي سال هاي سال همچون يك پدر دلسوز، 
وقت مي گذاشت و در فضايي كامًال غريبانه، با بچه هايي كه 
در سن و سال دبستان و راهنمايي و برخي كمي بزرگ تر 
در دوره دبيرستان بودند، در پشت بام مسجد جواداالئمه(ع) 
در يك اتاق كوچك اما سرشــار از مهر و محبت، داستان 
مي خواند. او به داســتان هاي كودكانه بچه ها گوش مي داد 
و بدون آنكه بخواهد اين داستان ها را خود نقد كند، اجازه 
مي داد جمع با يكديگر سخن بگويند. و اين چنين بود كه 
به تدريج بچه ها گفت وگو، نقد كردن و خوب شــنيدن را 
مي آموختند و اين چيزي است كه در كشور ما بسيار ناياب 
اســت. بسياري از مشكالت جامعه ايراني، ريشه فرهنگي 
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دارد. ممكن است در اين كشور سطح تحصيالت و دانش 
باال رفته باشــد اما ادب گفت وگو و شنيدن سخن مخالف 
هنوز فرا گرفته نشده اســت. ما ياد نگرفته ايم كه در برابر 
ســخن مخالف خودمان، تحمل و بردباري نشــان دهيم. 
بسياري از ما تصور مي كنيم كه خودمان مركز جهانيم و بر 
حقيم و ديگري كه مخالف ماست بر باطل است. در مسجد 
جواداالئمه(ع) فقط داستان نويســي آموزش داده نمي شد، 
بسياري هنرهاي ديگر كه به نظر بنده آموزش قصه نويسي در 
پيش آن قدري ندارد، با حوصله و صبوري كه اميرحسين 
فردي از خود نشــان مي داد، وارد خون و پوســت بچه ها 
مي شد و شخصيت فرهنگي آنان را مي ساخت. االن كه در 
ذهنم مرور مي كنم و دوستان عزيزي همچون شهيد غني پور 
و دوستان با وفايش همچون ناصري، نادري، فرخي، اميني، 
دهقان و بسياري ديگر را از خاطرم مي گذرانم، مي بينم همه 
اين دوســتان در يك خاصيت مشترك اند و آن اعتدال در 
رفتار و انديشه است. همگي آدم هاي سالم، معتدل، مهذب 
و بااخالق  هستند، در حالي كه سي سال از انقالب اسالمي 
مي گذرد و خيلي هاي ديگر دســتخوش انحطاط اخالقي 
شده اند. خيلي ها از افراط به تفريط گرايش يافتند. اما اين 
بچه هــا كه در حال حاضر مردان بــزرگ روزگار خويش 
هستند، به دور از تحجر، آدم هاي معتدل و سالمي هستند و 
هر كدام در جايي كه قرار دارد منشأ خدمات مهمي است. 
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اين ويژگي را دست كم نگيريم. تربيت نيروي انساني حقيقتًا 
كار سختي است و كسي كه مي خواهد به كار تربيت عملي 
بپردازد، بايد خودساخته باشد. سعه صدر، روحيه فداكاري، 
خودشكني، صرف وقت و دانش، جزو ذاتيات يك مربي 
است كه مي خواهد جمعي را بسازد و هنگامي كه بنده تأمل 
مي كنــم اين صفات را در جناب فردي مي بينم. جمعي كه 
روزي بچه هايي كم ســن و سال بودند، اكنون جريان ادبي 
مهمي به نام «جشــنواره كتاب سال شــهيد غني پور» را به 
مناسبت شــهادت حبيب غني پور راه اندازي كرده اند. اين 
جريــان كه ابتدا در حد نهالي لــرزان بود به دليل خلوص 
و وفاداري تبديل به درخت باروري شــده است. دوستان 
حبيب غني پور به راستي حق رفاقت را در قبال او به جاي 
آوردند. آنچه جشنواره حبيب غني پور را سرپا نگاه داشته 
و هر سال بهتر و پخته تر از سال پيش مي شود. در حقيقت 
«مايه رفاقت» اســت كه طي نزديك به چهل سال در ميان 
اين افراد حفظ شده است. سال گذشته در مصاحبه اي كه با 
جناب آقاي فردي صورت گرفته بود، ايشان نويد شوراي 
عالي داستان نويســي مساجد كشور را به صورت يك ايده 
مطرح كردند. اين ايده كه كامًال شدني است، مي بايستي از 
طرف متوليان مساجد يعني ستاد مساجد كشور و كانون هاي 
فرهنگي هنري مساجد كشــور استقبال شود. خيل عظيم 
بچه هاي خوش قلم كه با مساجد ارتباط دارند و يا به بهانه 
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داستان نويســي مي توانند به مسجد بيايند فرصتي تاريخي 
به دست مي دهد تا مساجد كشور از رخوت و ركودي كه 
گريبانشان را گرفته و فاقد جذابيت شده اند، رهايي يابند. 
مسجد جواداالئمه(ع) تجربه اي موفق پيش روي ماست و 
چنانچه مسئوالن مربوطه بخواهند اين تجربه را تعميم دهند 
و صدهــا كنگره حبيب برگزار كنند، امكان آن وجود دارد 
البته شرط الزم آن خواستن مديران كشور و دغدغه داشتن 
نسبت به ادبيات و هنر و جذاب كردن مساجد است وگرنه 
مساجد هر روز نسبت به روز قبل بايد رديف هاي صندلي ها 
را زيــاد كند و آن قدر صندلي چيده شــود كه جايي براي 

جوانان باقي نماند.
*پژوهشگر ادبيات وعلوم دينى و از بچه هاى مسجد جواد االئمه(ع)
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جعفر توزنده جاني*

لبـخنـدي كه هيـچ وقـت 
فرامـوش نمي شود

اولين كتابي كه از من چاپ شد «كوزه هاي آب» نام داشت. 
اين كتاب چند داستان كوتاه دارد كه بين سال هاي 63 تا 70 
در «كيهان بچه ها» چاپ شده بودند. عنوان كتاب اسم يكي 
از داســتان هاي اين مجموعه است. اين داستان اگر چاپ 
شــد و بعد هم روي جلد كتاب آمد به خاطر توجه خاص 
آقاي فردي بود. داستاني كه حتي اول نمي خواستم آن را در 
جلسه داستان كيهان بچه ها بخوانم اما قبل از رسيدن به آن 
روز و اين داستان، بايد نقبي به گذشته بزنم. اينكه چه شد 
به كيهان بچه ها آمدم و داستان هايم در اين مجله چاپ شد.

اولين داستانم در ســال 63 در كيهان بچه ها چاپ شد. 
اين داســتان را از ميناب در استان هرمزگان فرستادم. اسم 
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داســتان يادم نيست اما درباره پسري بود كه در هواي گرم 
ميناب تالش مي كند تكه يخي را به كپر برساند و بتواند تن 
آتش گرفته برادرش را خنك كند. داســتان يك جورهايي 
درباره عطش و تشــنگي بود. تشنگي رسيدن به مقصد و 
انجام كاري، چيزي كه آن روزها سخت ذهن مرا به خودش 
مشــغول كرده بود. بعد از مدت ها نوشتن دوست داشتم 
داستان هايم در جايي چاپ شود و چه جايي بهتر از كيهان 
بچه ها. مجله اي كه از بچگــي آن را مي خواندم و كميك 
اســتريپ هايش را جلد كرده و براي خودم نگه مي داشتم. 
براي همين وقتي اولين داستانم در مجله چاپ شد، خيلي به 
خودم مي باليدم. با اينكه داستان كوتاه تر شده و چيزي نبود 
كه اول نوشته بودم اما خيلي خوشحال بودم و منتظر ماندم 

كه ارتباطم را با اين مجله بيشتر كنم.
فكر مي كنم زمستان همان سال فرصتي دست داد كه به 
تهران بروم. از قبل بــا مجله تماس گرفته و قرار مالقاتي 
گذاشته بودم. شوق زيادي براي ديدن دفتر مجله داشتم اما 
حيف كه روز اول اين خواسته برآورده نشد. اولين ديدار در 
همان طبقه پايين انجام شد يعني احمد غالمي آمد پايين و 
با هم كمي صحبت كرديم و گفتم كجا هستم، چه مي كنم و 

قرار گذاشتم داستان هايم را براي مجله بفرستم.
سال بعد در تهران مشغول كار بودم. فاصله نزديك شد 
و توانستم به دفتر مجله بروم. هرچند وقت يك بار به دفتر 
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مجله مي رفتم و بيشتر با آقاي فتاحي حرف مي زدم. با آقاي 
فردي سالم و عليكي داشتم اما چيزي كه مرا بيشتر به آقاي 
فردي نزديك كرد و او را بهتر شــناختم مربوط مي شود به 
جلسات داستان كيهان بچه ها. اگر بخواهم اولين تصويري 
را كه براي هميشه با همان لبخند او در ذهنم ماندگار شده 
است، ياد كنم مربوط مي شود به تشكيل اولين جلسه داستان 
كيهان بچه ها. در اين جلسه ديگراني هم بودند مثل احمد 
غالمي، آقاي محمد ناصري، آقاي فتاحي و شهيد حبيب 
غني پــور اما بيش از همه اين آقــاي فردي بود كه خاطره 
آن روزش در ذهنم ماند. خوب يادم اســت كه گفت چرا 
مي خواهد اين جلسه تشكيل شــود. گفت كه مي خواهد 
از اين به بعد براي چاپ داســتان ها در مجله فقط يك نفر 
تصميم نگيرد، همه در آن مشــاركت كنند. با اينكه از آن 
جلســه چيز زيادي در خاطرم نمانده و اينكه ديگران چه 
گفتند اما حرف اصلي فردي را خوب به خاطر دارم هرچند 

ممكن است عيناً همان چيزي را گفتند نقل نكرده باشم.
به هرحال اولين جلســه داستان كيهان بچه ها اين طوري 
شــكل گرفت و اين براي ما شهرستاني ها فرصت خيلي 
خوبي بود كه بهانه اي براي آمدن به دفتر مجله داشته باشيم. 
هميــن رفت وآمدها بود كه مرا با بچه هايي كه در آنجا كار 
مي كردند و يا مي آمدند و داستان مي خواندند، بيشتر آشنا 
كرد. همين رفت وآمدها بود كه باعث شــد آقاي فردي را 
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بيشتر بشناسم و ببينم چگونه هربار كه به جلسه مي روم با 
لبخند هميشگي از من استقبال مي كنند و حالم را مي پرسد. 
االن هم هر وقت به ديدارهايم از آقاي فردي فكر مي كنم، 
نمي توانم او را بدون لبخند تصور كنم. همين لبخند و نگاه 
مهربانش بود كه به من جرئت داد حتي گاهي كه اصًال حال 
و حوصله داســتان خواندن را نداشتم، قدم جلو بگذارم و 
چيزي بخوانم به ويژه آن اوايل كه جلسات در دفتر كيهان 
بچه ها برگزار مي شد. داســتان كوزه هاي آب هم با اصرار 

ايشان در جلسه خوانده شد و مورد قبول قرار گرفت.
ميان سال هاي 65 تا 70 را كه با كيهان بچه ها ارتباط داشتم 
يا در نيشابور بودم يا در استان هرمزگان. هنگامي كه در ميناب 
بودم فرصت نمي كردم اما وقتي كه در نيشابور بودم به هر 
شكلي بود خودم را به تهران و جلسات داستان مي رساندم. 
معموالً غروب روز قبل از جلســه سوار اتوبوس يا قطار 
مي شدم و صبح به جلسه مي رســيدم و دوباره غروب به 
نيشابور برمي گشتم. هيچ وقت هم از اين رفت وآمدها خسته 
نمي شدم كه هيچ، كلي هم انرژي براي نوشتن مي گرفتم. من 
معموالً هميشه براي جلسه، داستان نداشتم اما گاه گداري 

چيزي مي نوشتم و مي بردم.
يك سال تابســتان در اوج روزهاي گرمش هيچ چيزي 
براي نوشتن نداشتم. حال و روزم خوب نبود و طوري شده 
بود كه حتي نمي توانستم يك كلمه بنويسم. به قول يكي از 
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دوستان چشمه خالقيتم چنان خشك شده بود كه به اندازه 
مشتي هم آب نداشــت. يادم هست روزها روي پشت بام 
مي ايستادم و به دشت خيره مي شدم. نگاهم مي رفت به آن 
طرف كوه هاي كبود و دلم مي خواست يكدفعه قصه اي از 
آن جايي كه فكر مي كردم ســرزمين افسانه ها است بيايد 
و به ذهنم بنشــيند امــا از آن دور دورها جز هرم گرما كه 
تصويرها را مي لرزاند، چيز ديگري به ذهنم نمي رسد. يك 
روز كه داشتم به گندم زارها نگاه مي كردم، پسركي را ديدم 
كه ســوار بر االغش كوزه هاي آب را در خورجين گذاشته 
بود و مي رفت آب بياورد. همان را دســتمايه كارم كردم و 
به هر سختي بود چيزي نوشتم و به تهران رفتم. صبح زود 
رسيدم. خيلي زود. يك دو ساعتي را در ترمينال نشستم و 
منتظر ماندم تا هوا روشن شود و ساعت هشت صبح. گاهي 
داستان را درمي آوردم و مي خواندم هربار هم كه مي خواندم 
بيشتر نااميد مي شدم طوري كه براي يك لحظه فكر كردم 
اصًال به دفتر مجله نروم و در جلسه داستان شركت نكنم 
و قيد نوشــتن را براي هميشه بزنم اما شوق رفتن به دفتر 
مجله همه چيز را كنار زد و رفتم. فكر كنم اول آقاي فتاحي 
را ديــدم بعد احمد غالمي و دســت آخر رفتم طرف ميز 
آقاي فردي. مثل هميشــه همان لبخند و خوش آمدگويي. 
چند لحظه اي هم كنار ميزش نشستم و او درباره كارهايي 
كه نوشــته ام، سؤال كرد و گفتم كه نتوانسته ام چيز درستي 
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بنويســم. او هم دلداري داد كه خب قرار نيست نويسنده 
هميشه چيز خوبي براي نوشتن داشته باشد. مهم اين است 
كه بنويسد. وقت جلسه، اول ديگران داستان خواندند. وقتي 
نوبت من شد گفتم كه چيزي ندارم. آقاي فردي سؤال كرد 
يعني دســت خالي آمده اي؟ جواب دادم: «دست خالي كه 
نيستم اما چيزي كه نوشته ام به نظر خودم اصًال خوب نيست 

و نخوانم بهتر است.»
آقاي فردي اصرار كرد كه بخوانم. حيف است، اين همه 
راه را از نيشابور آمده اي و بدون خواندن داستاني برگردي؟ 
داســتان را با ترس و لرز و هزار دلهره خواندم. وقتي تمام 
شد انگار از زيربار سنگيني خالص شده باشم، نفس راحتي 
كشيدم. منتظر ماندم تا ديگران نظرشان را بگويند و خيالم 

جمع شود كه واقعاً كار به دردبخوري انجام نداده ام.
اولين نفري كه حرف زد آقاي فردي بود. درســت يادم 
نيست چه چيزي گفت يعني تك تك كلماتش را به خاطر 
ندارم اما يادم اســت كه مثل هميشــه لبخند زدند و گفت 
اينكه داســتان خيلي خوبي بوده است و چرا اصرار داشتم 

كه نخوانم.
مثل هميشــه با لبخند مرا نگاه كرد. من فقط نگاه شــان 
مي كردم و او ادامه داد كه داستان همه چيزش چنان واقعي 
و ملموس اســت كه مي توان از خالل آن به خوبي فضاي 
گندم زار و تابستان و تشنگي آدم هايي كه براي درو مي روند، 
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حس كرد. در نظر وي محيط روستا را خيلي واقعي تصوير 
كرده بودم.

ديدم راست مي گويد و همه چيز داستان من واقعي واقعي 
است. در توصيف محيط روستا همان چيزي را نوشته بودم 

كه ديده بودم.
يكدفعه از اين رو به آن رو شــدم. مني كه صبح آن همه 
حالم بد بود، طوري كه نمي خواســتم به دفتر مجله بروم 
حاال همه چيز برايم عوض شــده بود. حس خوبي داشتم. 
وقتي مي رفتم ناهار بخورم برخالف هميشه كلي با بچه ها 
حرف زدم و وراجي كردم. شــب كه سوار اتوبوس شده 
بودم صندلي ام پشــت ســر راننده بود. شيشه جلو برايم 
مثل پرده ســينمايي بود كه دائم تصوير جلســه و لبخند 
آقاي فردي جلوي چشمم مي آمد. لبخندي كه هيچ وقت 

فراموشش نمي كنم.

* داستان نويس
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علي اصغر جعفريان*

زيـر بـاران

ســالم اميرخان عزيز، خدا تــو را رحمت كند. مى بينى 
اميرخــان در اين بهار دل انگيز چه باران قشــنگى مى بارد. 
هواحسابى لطيف شده است. حتما هواى آن جا كه تو هستى 
لطافتى ديگر دارد كه من در وصف و درك آن عاجزم. خوشا 
به حالت حتما با شهيدان هستى. راستى االن  از مزار حبيب 
مى آيم. كنار مزارش نشســته بودم، باران آرام آرام  باريدن 
گرفت. مزار حبيبب را شست  وشو داد. همه جا تميز تميز 
شد. همه جا بوى گل گرفت. اين جا پر از گل است.گل هايى 
از بهشت. گل هاى خوش رنگ و زيبا با عط هاى مست كننده.
اميرخان چند ماه پيش را يادت هســت. روز خاكسپارى 
پيكر مطهر مادر عزيزتان را مى گويم. آن روز من حســابى 
حواسم به شما بود. ولى شــما حواستان به هيچ جا نبود. 
شما آن روز هيچ حرفى نمى زدى. تمام وجودتان وحواستان 
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بدنبال تابوت مادر بود. آن چنان در فكرو حس مادر بوديد. 
شايد نه ما را مى ديديد و نه صدايى مى شنيديد. من خيلى 
نگران تان بودم. آخر تازه عمل جراحى قلب باز كرده بوديد. 
و من همه اش از خودم مى پرسيدم كه آيا قلب اميرخان تحمل 

آن داغ  عظيم را آن جدايى و فراق باور نكردنى را دارد.
در آن لحظــات ســخت و دلهــره آور آن هنگام كه در 
قبرستان مردم مشغول مراسم تدفين بودند كنارتان ايستاده 
بودم. مى خواستم هوايتان را داشته باشم. شما چشم از كفن 
مادر بر نمى داشتى. در آن جا من نمى دانستم كه شما چگونه 
مى خواهيد از مادر جدا شويد. هنگامى كه پيكر مادرتان را 
در قبر قرار دادند. من به شــما خــوب نگاه مى كردم . باور 
كنيد يك لحظه حس كردم شما با تمام وجودتان همراه مادر 
داخل قبر شديد و اين را من از حس چشمان تان وازحس 

صورت تان  و از حلقه هاى اشك دور چشمان تان فهميدم. 
من درآن روز كمى شــك و ترديد به آن دريافت حسييم 
داشتم اما وقتى خبر پرواز شما را به جهان باقى شنيدم. شكم 
به يقين تبديل شــد كه ما اميرخان را روز خاكسارى مادر 
از دســت داديم. روح اميرخان همــان روز با روح مادر به 
آســمان ها پركشيد و ما چقدر غافل بوديم. و اين آخرين و 
عاشــقانه ترين و زيباترين فراز درسى بود كه تو به من در 

كالس بزرگ  قصه زندگى آموختى.
اميرخان عزيز، قرار اســت از جلسه قصه نويسى مسجد 
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خودمان، مسجد جواداال ئمه بنويسم . اميرخان به نظرت چه 
بنويسم. از كجايش بنويسم. آخربه نظر شما مى شود  

چندين دهه دلدادگى و زندگى را در چند سطر نوشت. 
از كدام خاطره بگويم. آخرلحظه لحظه در كنار شــما بودن 
دردل خود دنيا دنيا حرف عشق و زندگى جاى داده است. 
كه خيلى هايش را هم به  زبان نمى توان آورد. و نمى آيد. و 

كالم عجاز از وصفش خواهد بود.
امير خان نمي دانم. زمان آشنايى من و ورود من به جلسه 
قصه نويسى دوشنبه ها را يادت هست. يا نه.  داستان من آن 
بود كه من در زمستان 62 در دوره آموزشى فكر مى كنم 38 
پادگان امام حسين عليه السالم را مى گذراندم. از بلند گو هاى 
پادگان مكررا صداى مارش عمليات خيبر پخش مى شد. و 
در البالى صداى دلنشين آهنگران كه  سرود با نواى كاروان 
را زمزمه مى كرد.  صداى دلنشين ديگرى كه بعد ها فهميدم 
چه شباهت هاى زيادى به شما دارد من را به كانون گرم و با 
صفا و پر محبت جلسه قصه نويسى شما دعوت كرد و آن 
شــخص كسى نبود جز برادر خوب ومهربانم حاج محمد 

ناصرى كه آن زمان هنوز حاجى نشده بود.
اميرخان خوبم، يك چيز بگويم كمى بخنديم. اين را در 
چند جا تعريف كرده ام، پس از شنيدن بعضى ها گفته اند مگر 
مى شــود. من مدت ها به جلسه مى آمدم. شركت مى كردم. 
بچه هاى جلســه قصه مى آوردند، مى خواندند. قصه ها نقد 
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مى شد. جلسه بعدى و بعدى، تا مدت ها نفهميده بودم استاد 
جلسه شما ئيد. باوركنيد من خنگ نبودم.  تعجب نكنيد. آخر 
رفتار شــما طرز نشستن شما در جلسه  نوع رفتار و كردار 
شما طرز حرف زدن و ارائه نكات درسى شما و خالصه اين 
كه روش معلمى شما پيامبر گونه بود. آرام، صميمى، خاكى، 

بى ادعا، بدور از هر غرور و برترى طلبى، الهى.
شكل نشستن در اتاقك پشت بام جلسه كه اتاقكى بود با 
يك شكل نا منظم هندسى حدودا شش در دو متر با سقف 
كوتاه حدود يك متر وهفتاد سانت يا شايدم كمتر، كه خود 
آن سقف اتاقك جلسه داســتان داشت آدم را ياد زورخانه 
مى انداخت. هر كسى كه مى خواست وارد آنجا بشود الزم 
بود از سر تواضع سر را پايين بگيرد تا خداى نكرده تيرآهن 

و سقف آجرى غرور سرش را بر باد ندهد.
دور تا دور اتاقك را قفســه هاى رنگ و رو رفته ى فلزى 
كتاب تشكيل مى داد. هر كتابى از هر گروه و فكرى ايرانى 
، خارجى ، كهن ، نو ،معاصر آزادنه  مى توانســتى  انتخاب 

كنى .
بچه ها هر كدام جايى تقريبا مخصوص به خود داشتند 
وهمه گرد مى نشستند. هميشه جلسه بعد از نماز مغرب و 
عشا تشكيل مى شد . من هميشه در طول هفته دعا مى كردم 
تا دوشــنبه از راه برسد . اصال دوست داشتم هر روز هفته 
دوشــنبه باشد . بچه هاى جلســه نماز مغرب و عشا را به 
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جماعت مى خواندند . نمازگزاران مسجد بعد از خواندن نماز 
مستحبى و تعقيبات نماز آرام آرام مسجد را ترك مى كردند. 
مســجد خلوت مى شد . ما مى مانديم و امير خان وجلسه 
قصه . كليد اتاقك معموال دست يكى از سه بزرگوارى بود 
كه هميشه سايه به سايه امير خان حركت مى كردند . ياران 
با وفاى ايشان بودند . شهيد حبيب غنى پور ، حاج محمد 
ناصرى و برادر دوســت داشــتنى ناصر نادرى.  پاى ثابت 
سماور كوچك جلسه نيز بيشتر محمد آقاى ناصرى بود يا 

حبيبب عزيز .
اگر تازه واردى به جمع وارد مى شــد . اصال نمى فهميد 
چه كسى استاد است ، چه كسى شاگرد . واين رسم و منش 
و شيوه ى معلمى شما بود . و چه خوب درس پيامبر خدا را 

فهميده بودى و به آن خوب تر عمل مى كردى .
امير خان راستش از شما چه پنهان كه من در كار معلمى 

خود سعى كردم از روش هاى شما الگو بردارى كنم.  
اگر بــه روش هاى معلمى شــما روزى به طور خاص 
بخواهيم بپردازيم . خودش يك كتاب مفيد و مفصل و مهمى 

براى دوست دارنت و جامعه خواهد شد. 
امير خان ، از روزى كه  با شما آشنا شدم . جداً بدون اغراق 
بايد بگويم . اخم شما و خشم شما يا بهتر بگويم عصبانيت 
شما را نديدم. شما معلمى صبور بوديد كه هميشه لبخند بر 
گوشه لبانش خانه داشت ،. همه ى شاگردانتان را چه زرنگ 
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چه تنبل تشــويق مى كرديد و تشويق. يك بار نديدم كه تو 
ذوق كسى بزنيد و وحال كسى را به خاطركار ضعيفش و يا 
قلم ضعيفش با نقد هاى فنى و دندان شكن طورى كه برود 

و پشت سرش را هم ديگر نگاه نكند ، بگيريد..
يــادم مى آيد . وقتى بچه ها قصه مى خواندند و از قضا 
قصه ضعيف از آب در مى آمد و دوســتان جلسه نقد هاى 
آتشــين را نثار نويسنده مى كردند. حرف هاى آرام  شما  ، 
نقدهاى ماهرانه شما در آن لحظات نفس گير مرهمى بود 
بر دل نويسنده .  نويسنده با شنيدن صحبت هايتان آرامش 
مى گرفت ، روحيه مى گرفت و از زير فشارروانى حاكم بر 
جلسه بيرون مى آمد. شما هميشه آرامش بخش دلها بوديد.

امير خان عزيز به راســتى آن اتاقك كوچك پشــت بام 
مسجد را تو آشيانه اى گرم و امن براى پرستوهاى سبك بال 
بچه هاى جلسه قصه نويسى مسجد كرده بودى . تو خود 
و زندگى خــود را فدا كرده بودى تا به يك جامعه زندگى 

ببخشى .
امير خان عزيز با گذشــت روزها و سال ها از آن جلسه 
من كم كم در مى يافتم كه آن جلســه تنها مختص به يك 
كالس قصه نويســى نمى باشد . شما با رهبرى و هدايت 

مثال زدنيتان
درس زندگى و چگونه زيستن  و براى چه زيستن را نيز 

به شاگردانتان مى آموختيد
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* داستان نويس، سردبير مجلةرشد نوجوان و از بچه هاى مسجد جواد االئمه(ع)

و بدا به حال من كه قدرشما را ندانستم ودرحضورتان 
درس هايى كه به من آموختى را خوب ياد نگرفتم و خوب 
پس ندادم . استاد عزيز مرا به مهربانيت ببخش. من آهسته و 
يواشكى طورى كه كسى نفهمد قول هاى به شما خواهم داد.

خــوب ، امير خان عزيز هوا كم كــم دارد رو به تاريكى 
مى رود . من بايد از حضورتان مرخص بشوم . شما در اين 
دنيا هميشــه به ياد ما بودى و حتما برايمان دعا مى كردى، 
حاال تو به شهدا نزديك تر شــده اى با شهدايى، به عرش 
خدا نزديكى و با ارواح مطهر اهل بيت عليها سالم مانوس 
ومحشورى براى ما دعا كن و از خدا بخواه تا تقدير ما را در 
ادامه دادن راه شما و شهدا قرار بدهد . من سعى مى كنم تدبير 

كنم و تقدير را تو برايمان از خدا بخواه.
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محمدحسن حسيني*
مـادر خيـلي حـرف اسـت

مادر خيلي حرف است اميرخان، اما ما با چهار حرف او 
را صدا مي كنيم. بماند كه اين اواخر شما همين چهار حرف 
را هم كنار گذاشــته بوديد و با چشم هايتان، مادر را صدا 
مي كرديد؛ صدايي صاف و روشــن و زالل مثل «آغالغان 
چاي» كه رودخانه روستاي تان بوده و هست و خواهد بود. 
همين نگاه روشن، مادرتان را بر آن مي داشت كه بگويد: «تو 

الماس مني امير!»
به عدد چهار فصل خوب خدا كه شما عاشق همه آن ها 
بوديد، چهار مادر در حوالي مسجد جواداالئمه(ع) و از قضا 
هر چهار نفر همزبان يكديگر را پيدا كرده بودند؛ مادر شما، 
مادر من، مادر خرامان ها و مــادر احمد غالمي. دريغا كه 
هر چهار نفر اكنون به حافظة خاك ســپرده شده اند. مادر 
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من زودتر از بقيه رفت. در چهل  و دو سه سالگي. با قلبي 
دردمند كه ناگهان از حركت ايســتاد و دور از چشم من به 
خاكش سپردند. عطر يادش هميشه مشام روحم را مي برد 
تا كودكي هاي رنگي. بعد مادر خرامان ها كه همنام مادر من 
بود و داغ فرزند شــهيدي بر دل داشــت و فرزند ديگري 
كه در جواني روي در نقاب خاك كرده بود و ســپس مادر 
احمد كه او هم با فرزندش، راه ســفر آخرت را در پيش 
گرفت و سرانجام مادر شما كه قبل از رفتن، تن دردمندش 
به ناز طبيبان نيازمند شــده بود. چقدر گريه كرديد در اين 
فروريختن آغوش ويران در توفان و چه دردمندانه گفتيد: 

«ستون زندگي مان شكست!»
گفتم: «اميرخان نشكسته. خم شده. مثل درخت چنار سر 
كوچه پدري ام كه سال هاست كج شده، اما در باد و باران و 

توفان خم به شاخه نياورده است.»
مادر شما هم داغ ديد؛ داغ فروريختن شما را. قبل از رفتن 
بايد به زيارت اين درد متبرك نايل مي شد كه شد. جلوي 
چشمش، الماس زندگي اش از دست روزگار زمين افتاد و 
شكست. تكه تكه نشد. ترك برداشت. گيرم كه اين الماس 
را از خاك برداشتند و بند زدند، اما الماس مادر شكسته بود 
و او سخت، غمگين از اين شكستن بود. حاال ديگر الماس 
مادر شــما، دو تكه شــده بود؛ نيمي در زمين بود و نيمي 
در آســمان؛ نيمي نگران خانواده، اهل و عيال و همسايه و 
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اطرافيان، نيمي چشم دوخته به آسمان و غروب و پرندگان 
مهاجر.

گفتيد: «مادرم كه رفت، فهميدم مي شود ُمرد. حاال آماده ام.»
خوابتان را آشــفته كرده بود اين ســفر. مادر در خواب، 
صداي تان مي زد. از پارسال دوازدهم مهر، تقويم تان متوقف 
شده بود گويا. تقويم روي ميز كارتان را مي گويم كه بعد از 
اين تاريخ يادداشتي روي آن ننوشته بوديد. مادرتان خيلي 
نگران تان بود. بعد از رفتن، نگران تر شده بود. در قفس باز 
بود. در قفس از همان روزي كه سينه الماسش ترك خورد، 
نيمه باز بود و پرنده اي در قفس بال و پر مي كوبيد، پرنده اي 
بي قرار. نگراني مادرتان به سن و سال و اين دنيا يا آن دنيا 
بودن شما ربطي نداشت. مادر اضطرابي قصيده وار داشت 

كه از ازل تا ابد دامن گسترده بود. نگران بود، نگران شما.
يادتان مي آيد آن شــبي را كه از مجله مي آمديم خانه؟ از 
اتوبوس ته آريانا پياده شديم و قدم زنان مي رفتيم خانه كه 
چشم مان افتاد به پنجره دفتر علي متولي و گفتيم: «روشن 
اســت گويا. برويم سري به خلوت متولي بزنيم.» و رفتيم 
و تا ديروقت آنجا مانديم و نيمه شــب بود كه راه افتاديم 
خانــه. يادتان مي آيد از دور پيرزني هراســان را ديديم كه 
بال چادرش در باد به آســمان مي رفت و چشم به اطراف 
مي گرداند و گمشــده اي را جست وجو مي كرد. نزديك تر 
كه شــديم، مادرتان را در تاريكي شب، زير نور چراغ هاي 
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خيابان شناختيم. نگران ديرآمدن شما بود. به ما كه رسيد، 
گفت: «كجايي مادر؟ نصفه جان شدم ديگر!»

و همين مادر نصفه جان بود كه درد را اين اواخر در شما 
صدچندان كرده بود. اگرچه اهل منزل بعد از بيماري سخت 
ايشان نمي گذاشــتند چندان به خودتان فشار بياوريد، اما 

مي گفتيد: «تمام وقت در خدمت ايشانم.»
مي نشستيد كنارش. باالي سرش كه مبادا در عالم بي خبري 
بلند شــود و آبي بخواهد يا اشكي بريزد و اين سخت بود 

براي تان كه شما نباشيد.
حاال شــما نيستيد. مادر هم نيست. بله به حساب ما كه 
اين پايين نشسته ايم، شما نيستيد. راستش همان وقت ها هم 
حســاب بلد نبوديم كه از شما پرسيديم: «مادرتان با شما 
زندگي مي كنند اميرخان!» و شما پاسخ داديد: «نه، ما با مادرم 

زندگي مي كنيم.»
ما حســاب كار از دســتمان در رفته اميرخان! اينجا هوا 
گرفته اســت. دم دارد. مي بارد و نمي بارد. قفســه سينه ام 
سنگين شده. آسمان كوتاه، سنگ لحد بر سرم شده است. 
خوش به  حال تان اميرخان! كنار مادرتان هســتيد. از همان 
اول مادرشناسي تان حرف نداشت. مي دانستيد مادر خيلي 
حرف است. مادر كه چهار حرف تنها نيست. تقصير دودوتا 
چهارتا كردن ماست. مايي كه حساب سرمان نمي شود. شما 
اهل حساب و كتابيد اميرخان! هم سرتان توي كتاب بود، 
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هم دل تان. مي دانستيد حســاب و كتاب و دفتر و دستك 
دنيا و آخرت همه مهر مادر است و البته پدر. حتماً دليلي 
داشــته كه خداوند در قرآن، دعاي قنوت مان را چنين در 
گوش پيامبر(ص) زمزمه كرده. پيامبري كه در كودكي مادر 
را از دست داده بود و هرگز روي پدر را نديد: ربنا اغفرلي 

ولوالدي و للمؤمنين يوم يقوم الحساب.

* شاعر، نويسنده و از بچه هاى مسجد جواد االئمه(ع)
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تهمينه حدادى*
متـرادف خـوب بـودن

1. ما خبرنگارها هم براى خودمان دايرة المعارفى داريم، 
دايرئالمعارفى كه در آن كلمات معانى خودشــان را دارند، 

معانى اى جدا از تمام معانى دنيا.
توى اين دايرة المعارف «خوب بودن» هم معنى خودش 
را دارد. خوب بودن، براى ما، آدم هاى مهمى است كه بلد 
نيستند خودشان را بگيرند، نمى ترسند كه شمارة مستقيم شان 
را به ما بدهند، بلد نيستند ما را سر بدوانند، بلد نيستند ما را 
سر كار بگذارند. آدم هايى هستند كه كارهاى مهمى كرده اند 

اما هيچ وقت بلد نيستند بگويند: «بعداً. حاال وقت ندارم.»
خوب ها براى ما آدم هايى هستند كه ما را قال نگذارند، كه 
كتاب ها و فيلم ها و موسيقى ها و جايزه هاى شان در دنياى 
ما به حاشــيه نرود. خوب بودن براى ما به همين سادگى 
است... اين قدر ســهل و ممتنع، آن قدر گمشده و اين قدر 

غيرقابل باور.
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خوب ها براى ما با جناح و هنر و مسلك شــان شناخته 
نمى شــوند. خوب ها براى ما با اخــالق، خلق و خوى و 

وقت شناسى شان شناخته مى شوند.
اصًال مى دانيد رسم است كه از همديگر بپرسيم: «فالن آقا 

يا فالن خانم آدم خوبى است؟»
و بر طبق قواعد خودمان به نشــانه تأييد يا رد سر تكان 

بدهيم.
خوب بودن براى ما آدم هايى است كه رأس ساعتى كه با 
آن ها وقت مصاحبه دارى منتظرند و آقاى فالح پورى است 

كه مى گويند: «چطور شماره مستقيم شان را نگرفته ايد؟»
و تو چند ثانيه اى را مكث كنى به خاطر عادت نداشتن.

با خودشان تنظيم كنم؟
بله!

2. بايد مى نوشتم كه آقاى فردى كارهاى مهمى كرده بود؟
بايد مى نوشــتم كه ادبيات و مطبوعات كودك مديون 

ايشان است؟
بايد مى نوشــتم كه رفته بودم براى ديدن شــماره هاى 
اول «كيهان بچه ها»، براى تحقيق دانشگاهم و هيچ مانعى 

وجود نداشت؟
بايــد قبل تــرش مى نوشــتم كــه در هفده ســالگى و 
هجده سالگى ام مثل تمام آدم هاى فراموشكار ديگر، داستان 

و تصويرسازى ام در كيهان بچه ها چاپ شده است؟
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نه! يك روز، يك جا، تعاريف هر كســى از خوب بودن 
تغيير مى كند، وقت هايى هســت كه تعــداد آدم هايى كه 
مى شناســى از صدها نفر مى گذرد، وقت هايى هست كه 
خوب بودن برايت يك تعريف خيلى كوچك دارد، تعريفى 
كه بعضى ها به آن مى خندند، بعضى ها جدى اش نمى گيرند 
و خيلى ها آن را نمى فهمنــد. در دفتر تلفن ما خبرنگارها 
اسم هاى كمى هست، اسم آدم هاى بسيار مهم خوش رفتار، 
اســم آدم هاى غيرمهــم خوش رفتار. تــوى دفتر تلفن ما 
خبرنگارها اسم خيلى ها نيست، خيلى ها كه كارهاى مهمى 
كرده اند اما نمى شود به آن ها سالم كرد، نمى شود بيشتر از 
سه بار معطل شان ماند، نمى شود بيشتر از ده بار كوبيده شدن 

تلفن بر رويت را تحمل كرد.
اين طورى اســت كه خوب بودن آن قدر سهل و ممتنع 
مى شــود. حاال شــايد در دايرة المعارف هاى ديگر «خوب 
بودن» معنى ها و شــرح و تفصيل   هاى ديگرى داشته باشد 
اما در دايرة المعارف ما خوب بودن مترادف هاى كمى دارد، 
يكى از آن ها «اميرحسين فردى» است. يعنى بود. مى دانيد 
كم شــدن يكى از اين مترادف ها يعنى چه؟ شايد ندانيد. 

مى دانيد، آخر اين ها اسرار خبرنگارى است!

* داستان نويس و روزنامه نگار
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مصطفي خرامان*
اميـر حسين چطور خـان شد

1. ماه رمضان مرداد 1357؛ هرشب مسجد قبا برنامه دارد. 
هر سه شب يك سخنران. ما بچه هاي مسجد جواداالئمه هر 
شب يك گروه مي شديم و مي رفتيم مسجد قبا. مشتري هر 
شب اين سخنراني ها اميرخان بود. ما به اميرحسين فردي 
مي گفتيم، اميرخان. آن ها يك تيم فوتبال داشتند ما هم يك 
تيم. موقع مســابقه اميرخان بزرگ تر تيم مقابل بود. توي 
زمين كوتاه نمي آمديم امــا بيرون زمين هم اميرخان براي 
تيم ما هم اميرخان بود. مردي قابل احترام. مسابقات فوتبال 
زمينه رفاقت ها بود. اين رفاقت ها در مسجد و كتابخانه ادامه 
داشت. آقا هادي مسئول كتابخانه بود و ما كتابدار. اميرخان 
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سمت بزرگ تر داشت. شركت در سخنراني ها هم از همين 
كتابخانه شكل مي گرفت. اميرخان پاي ثابت بود. من ژيان 
داشتم و اكبر قدياني يك ماشين خارجي. يادم نيست مدلش 
چي بود. يا با اين ماشين ها مي رفتيم يا با وانت نيسان آقاي 
معيني. يك شب رفتيم مسجد قبا ديديم سخنراني تعطيل 
است. نيروهاي گارد كوچه ي مسجد را بسته بودند. سخنران 
مهندس بازرگان بود. يادم مي آيد كه ما تا دير وقت مانديم 
شايد سخنراني برگزار شود. شب بعد سخنراني برگزار شد. 
ما هم رفته بوديم. اميرخان مشوق مان بود كه برويم. شايد 
اگر ما نمي رفتيم اميرخان عده ي ديگرى را جمع مي كرد و 
مي رفتند؛ وانت نيستان حسين معيني هميشه آماده به يراق 

بود. براي همين چيزها بود كه مي گفتيم: اميرخان!

2. اميرخان همين جوري الكي اميرخان نشده بود. قبل از 
انقالب كارمند بانك صادرات بود اما خودش از بانك بيرون 
آمد. عقايدش بود و انتخاب خودش. اميرخان بعد از بانك با 
صندوق قرض الحسنه ي مسجد همكاري مي كرد. اميرخان 

هر كاري مي كرد كتابخانه مسجد در اولويت اول بود. 
من با بچه هاي مسجد تئاتر كار كرده بودم. موضوع تئاتر 
داســتان اربابي بود كه به رعيت هايش ظلم مي كرد. شهيد 
حسن جعفربيگلو، شــهيد مهدي خرامان، وحيد اميري و 
چندتا از بچه هاى ديگر ... شــايد حبيب والى نژاد و ... يادم 
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نيســت كه حبيب غنى پور هم بود يا نه. در هرحال ما سه 
ماهي زحمت كشيده بوديم و روزي كه مي خواستيم تئاتر 
را اجرا كنيم ازهاري شده بود نخست وزير. به دليل شرايط 
جامعه بچه ها كم تر آمده بودند كتابخانه. با اميرخان مشورت 
كــردم كه اجرا كنيم يا نكنيم. اميرخــان گفت، حتماً اجرا 
كنيم. گفتم، تماشاچي نداريم ممكنه تو ذوق بچه ها بخوره. 
اميرخان رفت براي تئاتر ما تماشاچي آورد. ما نمايش مان را 
اجرا كرديم و خيلي هم استقبال شد. اين جوري بود كه ما به 

اميرحسين فردي مي گفتيم، اميرخان.

3. انقالب پيروز شده بود. ارديبهشت سال 58، گروه تئاتر 
مســجد جواداالئمه تئاتر ُحر نوشته ي دكتر شريعتي را در 
دانشگاه تربيت مدرس اجرا كرد. پس از آن بود كه بچه هاي 
مسجد به حوزه راه پيدا كردند. اميرخان هم آمده بود. يك 
روز گفت كه مي خواهيم جلســات قصه ي مسجد را هم 
داشــته باشيم.پرســيدم، الزمه؟ حوزه جلسات قصه دارد. 
گفت، آن ها كار خودشان را مي كنند ما هم كار خودمان را. 
به همت اميرخان جلسات قصه ي مسجد تشكيل مي شد 
حتي اگر من، احمد غالمي يا هركدام از بچه هاي ديگر هم 
نمي آمدند. پاي ثابتش اميرخان بود. دنبال شغل و مقام نبود، 
دنبال كار كردن بود. تاثير به اندازه ي خودش. براي همين 

اميرحسين فردي براي ما اميرخان بود.
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*داستان نويس و از بچه هاى مسجد جواد االئمه(ع)

4. اميرخان قلبش را عمل كرده بود. از بيمارســتان آمده 
بود، رفتم حوزه هنري ســازمان تبليغات ديدنش. مسئول 
مركز آفرينش هــاي هنري حوزه بود. با هــم گپي زديم. 
احوال پرسي معمول. حتماً مي پرسيد چكار مي كني؟ بچه ها 
چطورن؟ و از اين حرف ها. گفتم، اميرجان حاال كه رفتي 
بيمارستان عمل كردي و به سالمتي آمدي بيرون. به نظرم 
بايد يك كمــي تو برنامه هات تغيير بدهي. بايد يك كمي 
بيش تر اســتراحت كني. فشار كار را بياوري پايين. گفت، 
نمي توانم. گفتم، چرا؟ من اصرار كردم، برايش دليل آوردم. 
خيلي مختصر و مفيــد جوابم را داد. جوابي كه بي خودي 
بحث نكنم. گفت، من چهل سال است كار مي كنم از خودم 
خانه ندارم، چطور مي توانم كار نكنم. راست مي گفت؛ از 
روزي كه من اميرخان را مي شناختم توي خانه ي پدريش 
زندگي مي كرد. دنبال اين جور چيزها نبود. مردى شريف كه 
شرافتمندانه زندگى مى كرد. دنبال چيزى نبود. شايد بزرگ 
منشى اش اجازه نداد به كسى رو بزند. خدا را شكر دور و 
برمان هم كسى حواسش به اين چيزها نيست!! براي همين 

چيزها بود كه ما به اميرحسين فردي مي گفتيم، اميرخان. 
خرداد 1392
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جالل ذكايى*
از او نـوشتـن سخـت اسـت

نمى دانم چطور شد از همان روزهاى اول كه پا به مسجد 
جواداالئمه(ع) گذاشتم و به جمع صميمى پشت بام مسجد 
پيوستم، اميرخان را ديدم و شناختم و هيچ وقت نشد كه او 
را غير از اميرخان صدا بزنم. آقاى فردى، استاد، حاج آقا و 
هيچ لقب و عنوان ديگرى به دلم نمى نشست. اميرخان همه 
چيز را يكجا داشت. كافى بود يك لحظه او را ببينى و يك 

عمر دل ببندى.
متانت و صميميت اميرخان نمى گذاشت هيچ فاصله اى 
را احســاس كنى. انگار هيچ كجاى دلش جايى براى كينه 
نگذاشته بود و فقط محبت بود كه از لبخندهاى اوبه دلت 

مى نشست. اميرخان! امروز كنار حبيبت براى ما دعا كن.

*مدير فرهنگى و از بچه هاى مسجد جواد االئمه(ع)
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رضا رمضاني* 
يـادگـارى

جهان پر از صداســت كه تو آن را دوست داشتي. پر از 
بوي ياس و اقاقي هاست كه تو آن را دوست  داشتي. هنگام 

طلوع زمزمه ها، وقت پرواز پروانه ها، وردها و دعاهاست. 
با تو، بهار اينجاست. باورش نيست كه اينجا باشد و عاشق 
شوق پرستوها تن به هجرت سپرده باشد. خداحافظي تو 
هم خاموش و عجيب بود. همچون وداعي كه خود هميشه 
از آن ياد مي كردي. در روزي باراني زير رواق همين مسجد 
از حبيبي كه رفت و تو هميشه در انتظار ديدارش از تلخي 

جدايي گفتي. 
بهت و ســكوت اينجا در ميــان جماعت حاضر غوغا 
مي كند. در سراشــيبي اندوه، چشم هايي را مي بينم خشك 
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و حسرت زده كه سيري ناپذيري گذشته را مي كاوند. راست 
مي گفتي، تلخ است و بســيار گزنده. بادي مي وزد، باراني 
همــراه ندارد. گويا قصد دارد چيــزي بگويد، كاري كند. 
صدايي راه خــود را در آن، گم كرده اســت. از آن امروز 
نيست. از گذشته مي آيد. مرا از ميان جمعيت انبوهي كه به 
بدرقه ات آمده، جدا مي كند و با خود به اتاقكي با ديوارهايي 
از جنس واژه و كاغذ مي برد. اينجا هميشه هرمي نفس گير 
كه گويي از عرق تن قهرمانان داستان هاي اين كتاب ها فضا 
را مي آكنــد، مجذوبم مي كرد. فصل آغاز قصه ها بود. زمان 
خواندن و شــنيدن و بي تاب شدن. اينجا صداهايي جريان 
داشــت، نرم كه اگر مراقبشان نبودي، نسيمي كه از پنجره 
مي وزيد آن ها را با خود مي برد. فقط بايد آرام مي بودي و آن 

قصه ها و صداها را توأمان به خاطر مي سپردي. 
نياز به زمان زيادي نبود تا مانند سايرين براي رسيدن به 
غروب دوشــنبه ها بي قراري كنم. فرصت خوبي بود براي 
تطهير. زماني براي آنكه پر و بال زخمي ات را سر و ساماني 
بدهي و خود را در دنياي ســكوت كتاب ها و سخنان آرام 
دوستان غرق كني و من در همين حال و هواي خلسه وار 

بود كه اسير افسون خواب شدم. 
باد دوباره مي وزد. ســينه را مي سوزاند و مي خراشد. از 
خواب رســته ام. كسي را در اتاقك نمي بينم. همه رفته اند. 
حس جا مانده اي از كاروان را دارم در كاروانســرايي فرو 
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ريخته و ويران در عصر ركود خويش، همنشين باد و خاك.  
و در همين لحظه  است كه تو را آماده سفر مي كنند. ما به 
يكديگر نگاه مي كنيم، دلخوش از آهنگ صدايي نوازش گونه 
كه آن را براي ما به يادگار گذاشــتي. راســتي سفر، كه تو 

هميشه آن را دوست داشتي. 

* معلم و از بچه هاى مسجد جواد االئمه(ع)
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حميد رياضي* 
حكـايت نشـريات مسـجـد 

ســال ها پيش، حدود 1354، آن دسته از بچه هاي عضو 
كتابخانه مسجد جواداالئمه(ع) كه عالقه اي به درست كردن 
روزنامه ديواري داشتند، تشــويق مي شدند. روزنامه هاي 
ديواري را هرچند بچه ها در ابتدا براي مدرسه خود درست 
مي كردند و تقريباً بــا اينكه جهت دار نبودند، اما مضر هم 
نبودند. آن هــا پس از كنترل در محلــي از كتابخانه روي 
ديوار نصب مى شد و در معرض ديد اعضاي كتابخانه قرار 
مي گرفت. بيشتر مطالب آن هم شعر، مقاله، لطيفه، مطالب 
علمي، داستان كوتاه، ضرب المثل، چيستان، جدول و گاهي 

هم حديث بود. 
بعد از مدتي، گروه هاي نويسنده روزنامه ديواري شناسايي 
شدند و به پيشــنهاد «اميرحسين فردي» دربارة كار و تهيه 
مقاالت، به آن ها كمك فكري شد. به اين ترتيب، آن ها نه 
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تنها از بي هدفي و بي نتيجه بودن در فعاليت ها خارج شدند، 
بلكه به ادامه كار هم ترغيب گرديدند. 

به آن ها آموزش داده شد كه هر روزنامه بايد فكر و هدفي 
داشته باشد و نتيجه هم بايد بگيرد؛ يعني همين طور نمي شود 
مطلب تهيه و توي روزنامه چاپ كرد و تحت هر شرايطي 
بايــد از كار انفرادي دوري كنند. پس از چندين جلســه، 
اكثر روزنامه هاي ديواري مسجد جواداالئمه ساختارمند و 
هدف دار شد. بچه ها براي بهتر شدن روزنامه  ديواري شان 
بيشتر مطالعه مي كردند و براي تهيه مطالب، بيشتر به تحقيق 

و پژوهش مي پرداختند. 
با راهنمايي هاي اميرحسين فردي كم كم روزنامه ديواري ها 
به روز شد و حتي خبرهاي روزنامه ها و نشريات كشور هم 
بررســي و نقد گرديد. مثًال يك روزنامه ديواري، خبرهاي 
كشــور را به شكل مقايسه اي بررسي مي كرد و اختالف و 
تضاد خبر يا گزارش را به صورت مقايسه اي درمي آورد و 

بدون توضيح يا «بدون شرح» آن را نقد مى كرد. 
پديدآورندگان روزنامه ديواري به جايي رسيدند كه ديگر 
از جايي مطلب اســتخراج نمي كردند، بلكه با فكر و قلم 
خودشان مطلب مي نوشــتند و تا حدي مطالب به دين و 
مذهب و اخالق، نوع دوستي، اتحاد و آزادي مي پرداخت. 
شــعر، داستان، گفت وگو، گزارش، معرفي كتاب، حديث، 
قصه هاي قرآني، تاريخ اسالم، زندگي نامه ائمه(ع) و پيامبران 
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و نقش پيامبــران در هدايت مــردم و...، همه از نكات و 
عنوان هاي اين نوع روزنامه ها بود. 

در آن سال ها مثل امروز كتاب نداشتيم؛ يعني نويسندگان 
مذهبــي، چه براي كودكان و نوجوانــان و چه بزرگان، به 
تعداد انگشتان يك دست هم نبودند كه كتابي از آن ها را با 
اطمينان در دسترس كودكان و نوجوانان گذاشت. به پيشنهاد 
اميرخان قرار شد كه خودمان به نوشتن بپردازيم يا آن هايي 

كه مي توانند شعر بسرايند و براي بچه ها بخوانند. 
كار به جايي كشــيد كه در حدود ســال 1356 از طرف 
مســئوالن كتابخانه تصميم گرفته شد كه نشريه اي تهيه و 
منتشر كنيم. به پيشــنهاد فردي قرار شد كه بنده و محمد 
ناصري، ســعيد فالحپور، اصغر شكيبي، حبيب غني پور، 
حسن جعفر بيگلو و عليرضا اميرِي «شاعر»، مسئوليت اين 
مهم را عهده دار شويم. اين نشريه كه «وحدت» نام داشت، 
دو تا سه شماره بيشتر منتشر نشد. ما به حكم آموزش ديني 
و مكتبي خود، حق نداشتيم مأيوس شويم و دست  از كار 
بكشــيم و از آنجا كه مي دانستيم كه اگر كارمان درست و 
صحيح باشــد خداوند ياري مان خواهد كــرد به توصية 
«فردي» داستان هاي بچه ها را در روزنامه ديواري كتابخانه 
منتشر كرديم تا بقيه بخوانند و اگر انتقاد و پيشنهادي دارند، 
نظرات خود را در صندوق نظرات و انتقادات بيندازند كه 

بعد بررسي مي شود. 
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به پيشنهاد اميرخان همچنين قرار شد از ساعت پنج تا شش 
بعدازظهر در سالن كتابخانه داستان خواني برقرار شود. غلغله 
مي شد و بچه ها از سر و كول هم باال مي رفتند. مي آمدند تو 
كتابخانه و شانه به شانه مي نشستند و به دهان اميرخان چشم 
مي دوختند و داســتان گوش مي كردند. هر دفعه، دويست 
ســيصد نفري مي آمدند و در سالن كتابخانه اي كه بيش از 
صد و پنجاه نفري جا نداشت. آن ها به سختي مي نشستند، 
داستان گوش مي كردند و در آخر نيز همگي نتيجه داستان 
را مي نوشتند و جايزه دريافت مي كردند. «توحيد» نشريه اي 
بود كه در فاصله بين سال هاي 1358 تا 1359 چند شماره  
آن به وســيله همان گروه و به شكل تايپي منتشر شد اما 
با شــروع جنگ اين جريده هم به محاق تعطيلي گراييد. 
دليل آن هم روشن بود. اكثر اعضاي اين نشريه براي دفاع 
از مرز و بوم كشــورمان به جبهه هاي نبرد حق عليه باطل 
رفته بودند و نشريه اي منتشر نمي شد. در همين سال هاي 
اول جنگ تحميلي بود كه دســت اندركاران مذكور دوباره 
جلسات را راه انداختند و بچه ها را به نوشتن تشويق كردند. 
اين آثار به تدريج به كمك حوزه انديشــه و هنر اسالمي 
چاپ مي شد و به اين ترتيب، اولين مجموعه داستان «سوره 
بچه هاي مســجد» با آثار اعضاي مسجد جواداالئمه(ع) به 
چاپ رسيد. استقبال از اين مجموعه طوري بود كه به زودي 

به چاپ سوم رسيد. 
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از نويســندگان اولين مجموعه سوره بچه هاي مسجد، 
مي توان به محمد ناصــري، ناصر نادري، حبيب غني پور، 
نبي اهللا بابايي، مجيد قليچ خاني و حافظ رضايي اشاره كرد. 

نويســندگان اين مجموعه با مديريت اميرحسين فردي 
به بخش ادبيات داستاني حوزه هنري پيوستند و به گونه اي 
غيررســمي فعاليت هاي ادبي و هنري خود را ادامه دادند. 
اين افراد در اوايل سال 1361 بنا به اختالف سليقه و با نظر 
عده اي از دوســتان از حوزه هنري جدا شدند و سرنوشت 
اميرحسين فردي را به كيهان و كيهان بچه ها كشاند. چنين شد 
كه فردي و ياران مسجدي او كم كم به اين پايگاه با ارزش 
كودكان و نوجوانان راه يافتند و توانستند با خلق آثار خوب 
و برجســته به فرهنگ و ادب اين كشور اسالمي خدمت 
كنند. از آبان سال 1361 فردي به پيشنهاد دوستان مسجدي، 
از جمله محمد ناصري، ناصر نادري، حبيب غني پور و من، 
دوباره به كتابخانه مســجد جواداالئمه(ع) بازگشت و پايه 
محكم شوراى نويسندگان مسجد جواداالئمه(ع) را بنا نهاد. 
اينگونه بود كه روز به روز به تعداد نويســندگان تازه كار و 

پرانرژي در اين جمع اضافه مي شد. 
در حدود سال هاي 62 يا 63 اين انجمن، نشريه  مسجدى 
ديگري به نام «الله ها» منتشــر كرد كه مسئوليت آن را بنده 
و اميرحســين فردي و دوســت عزيزم فالح پور به عهده 
داشتيم. من و فالح پور دو سه سال بود كه به وسيله فردي 
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مديرمســئول كيهان بچه ها به مؤسسه كيهان آمده بوديم و 
تا حدي چم و خم كار مجله را مي دانستيم. «الله ها» براي 
كتابخانه مسجد جواداالئمه (ع) در شمارگان 100 نسخه و 
در قطع 24× 16/5 در 12 تا 16 صفحه و ســياه و سفيد با 
دستگاه زيراكس تكثير شد. تا شماره 8 را نيز صفحه آرايي 
كرديم، ولي به دليل نداشتن بودجه و باال رفتن هزينه ها از 
انتشار آن صرف نظر كرديم. پس از آن بود كه با تالش در 
محيط كاري كيهان بچه ها توانستيم اخبار و كارهاي فرهنگي 
و هنري بچه هاي مسجد را در آن نشريه به چاپ برسانيم. 
اگر به كيهان بچه هاي آن ســال ها مراجعه كنيد، مي توانيد 
نوشــته ها، گزارش ها و گفت وگوهــا و مقاالت جالب از 
نويســندگان خوب اين كشــور را كه اكثراً از نويسندگان 
مسجد جواداالئمه(ع) بودند، ببينيد، خود قضاوت خواهيد 

كرد كه «اميرحسين فردي» چه كرد! 

* مدير فنى كيهان بچه ها و از مسووالن اولية كتابخانة مسجد جواد االئمه(ع)
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دكتر مهدي زارع* 

مـروري بر بعضـي خاطـرات 
عاشـورايي مـن

اين صفحات به مناسبت درگذشت روانشاد اميرحسين 
فردي و در هفتمين روز درگذشتش نوشته شده است و به 
روح او و تمام آن هايي كه در عرصه فرهنگ و هنر عاشورا، 

انقالب و دفاع مقدس كوشيده اند؛ تقديم مي شود. 
مقدمه اول: ظهر روز پنج شنبه پنجم ارديبهشت 92 است، 
و من در جلســه با يكي از دوستان، بحث مان كشيده شده 
به اينكه ما كار خوب (كاري كه خودمان خوب مي دانيم) 
را چگونه و با چه انگيزه اي مي توانيم در هنگامه عســرت 
ادامه دهيم. من مي گويم كه به هر حال و در هر شــرايطي، 
حتي سخت، با پايداري و تداوم فعاليت، ايجاد زيرساخت ها 
و دورانديشــي و پيگيري، مي توان كار را ادامه داد. برايش 
مثال مي زنم كه من با اين آقاي اميرحسين فردي كه سال ها 
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ســردبير «كيهان بچه ها» بوده، اخيراً از نزديك  آشنا شده ام. 
در چهاردهم اسفند ســال 91 در جلسه اي كه به مناسبت 
جشنواره انتخاب كتاب سال شهيد حبيب غني پور در مسجد 
جواداالئمه(ع) برگزار شــده بود، سخنراني او را شنيدم كه 
مي گفت: «ما با اين بچه ها كار فرهنگي خودمان را شــروع 
كرده ايم و در تمام اين سال ها با همه تحوالت، راه خودمان 
را رفته ايم، و از اين به بعد هم نمي دانيم در مملكت چه پيش 
مي آيد ولي ما اين راه را كه فكر مي كنيم درست است، دنبال 
مي كنيم و كاري به كار جرياني غير از جريان كار فرهنگي 
خودمان نداريم....» . صداي او در گوشــم زنگ مي زند. در 
دو صحبــت ديگر در طي نــوروز 92 هم در گفت وگوها 
از او و به ويــژه اين بخش از صحبت هايش ياد كرده ام. در 
همان پنج شــنبه، وقتي از فعاليت ورزش عصرگاهي فارغ 
شدم و به منزل برگشتم، ديري نپاييد كه روي سايت خبر 
آنالين و به ناگهان عنوان آخرين خبر را ديدم كه نوشته بود: 
«اميرحسين فردي درگذشت!» خشكم زد. تفصيل خبر را 
خواندم و ديدم به درستي اين همان فرهنگي مردي است 
كه من امروز ظهر داشتم وصفش را مي گفتم! ناگهان بانگي 

برآمد خواجه مرد! 
مقدمه دوم: با مطالعه سرگذشــت و زندگي شــادروان 
اميرحسين فردي به نكته هاي جالب توجهي برمي خوريم. 
او از يك خانواده مهاجر روستايي و سطح پايين اقتصادي 
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برخاسته است و در تهران در محله اي متوسط تا فقيرنشين 
نشو و نما يافته، معلم شده و تا آخر معلم مانده است. محل 
رشــد فكري و فرهنگي اش مسجد بوده و سه سال قبل از 
انقالب در همان مســجد كار داستان نويسي را با گروهي 
نوجوان شــروع و دنبال كرده اســت. او اين فعاليت را در 
طي ســال هاي بعد و طي جنِگ تحميلي و نيز بعد از دفاع 
مقدس هم ادامه داده است. او كسي است كه نوع فعاليت ها، 
ساخت و خاســتگاه فكريي و فرهنگي اش در اين سال ها 
خيلي عوض نشده و البته بر عمق و كيفيت كارش افزوده 
شده است. او رمان معروفى به نام «اسماعيل» دارد كه بخش 
دوم آن را هم آماده كرده است. همچنين يك دو جين كتاب 
و داســتان و مقاله از وي به يادگار مانده و در صدد نوشتن 
جلد سوم رمانش هم بوده است. جالب توجه تر آن است 
كه قهرمان رمانش هم كمابيش در همان فضاي مسير زندگي 
خود نويسنده (در جريان انقالب اسالمي سال 1357) سير 
مي كند. نويسنده بر نكته اي كه فردي خيلي بر آن تأكيد داشته، 
اهميت تداوم كار جمعي و سازماندهي فعاليت هاي فرهنگي 
و ادبي براي ماندگاري و پايداري اين امور بوده اســت. او 
نماد بارزي از مردي فرهنگي از ميان مردمان «معمولي» ايران 
است. همان ها كه مانند خودش، خيلي شان مهاجر بوده اند 
و اتفاقاً حدود يك سوم شان مثل خودش آذري زبان هستند 
و مانند او بيشترشــان با مذهب و دين و مسجد سر و كار 
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دارند. بســياري از همين مردم معمولي مانند اميرحســين 
فردي هيچ تحصيالت دانشــگاهي هم ندارند، بنابراين او 
«نخبه خودساخته» همين مردم معمولي و چهره شاخص 
و بركشــيده از ميان مردمان فرودست زمانه ما بود. من هم 
مفتخرم كه از همين مردم معمولي ام. در بزرگداشتش، چند 
خاطره عاشورايي خودم را مي نويسم و به روح اميرحسين 
فردي تقديم مي كنم... با يادآوري اين نكته كه: «مرگ چنين 

خواجه، نه كاري است خرد... .» 

دوشنبه بيست آذر 1357- عاشوراي 1399 قمري 
امروز صبح با پدر، مادر و برادرم از خيابان نظام آباد تهران، 
به ســمت ميدان فوزيه حركت كرديم (هنوز نامش ميدان 
امام حســين(ع) نشده است. در مملكت انقالب شده ولي 
همچنــان مردم به اين ميدان، «فوزيه» مي گويند) تا از آنجا 
به مسير اصلي راهپيمايي بپيونديم. من ده ساله ام و در چند 
عاشــورا قبلي در جاهاي مختلف ايران حاضر بوده ام اما 
اين مدل عاشورا را نديده بودم. در خيابان نظام آباد جنوبي، 
همان ابتداي صبح كه مردم گروه گروه در حال حركت به 
سمت جنوب هستند، صحبت از آن است كه ممكن است 
امروز گاردي هاي شاه به صفوف مردم حمله كنند. بعضي 
ديگر هم مي گويند كه: «نه! آن ها امروز بيرون نخواهند آمد.» 
وقايع ســاعات بعد همان روز عاشوراي 57 نشان داد كه 
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گروه دوم درســت حدس زده بودند. از صبح كه حركت 
كرده ايم، فرم و شــكل عزاداري ها اكثراً ســنتي نيست و 
دسته هاي عزاداري بيشتر حالت تظاهرات عمومي دارند. 
ميان صفوف تظاهركنندگان، مردم سياه پوشــي هستند كه 
جابه جا، شعارهاي عزاداري سنتي را، با تأكيد بر جنبه هاي 
ضدظلم، تكرار مي كنند. در پيچ شميران، روي سقف يك 
ميني بوس آبي رنگ مي بينم كه يكي به هدايت شــعارهاي 
تظاهركنندگان مشغول است. اشعار مذهبي تأكيدي خاص 

بر آزادگي با رنگ و بوي انقالب دارد: 
«زير بار ستم نمي كنم زندگي 

مي كنم جان فدا در ره آزادگي 
زنده  بادا حسين، مرده بادا يزيد 

وا حسينا، وا حسينا...» 
و البته تا چشم كار مي كند، سيل جمعيت در تمام خيابان 
انقالب ديده مي شــود. واقعاً اقيانوسي انساني است و اين 
جمعيت با حضوري عاشورايي، از دو ماه و دو روز قبل از 
پيروزي انقالب در بيست ودوم بهمن 57، فاتحه شاهنشاه و 
شاهنشاهي را براي هميشه در ايران مي خوانند. شعارهاي 
مرگ بر شاه و درود بر خميني، سالم بر شهيدان نيز همراه 

شعارهاي عاشورايي فراوان گفته مي شود. 
عصر همان روز كه براي رفتن به مراســم شام غريبان، 
عازم مسجد جامع فاطميه واقع در ميدان تسليحات، خيابان 
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نظام آباد تهران هســتيم. اولين دسته ســنتي عزاداري شام 
غريبان هستند و البته برايم در چنين روزي كه عاشورايي 
كامًال سياسي و ضدرژيم شاهنشاهي است، خيلي تعجب  

دارد كه اين نوع دسته هاي سنتي را هم ببينم! 

پنج شنبه دوازده مهر 1363 - شب تاسوعاي 1405 قمري
 به همراه دسته زنجيرزني مسجد جامع فاطميه، مطابق 
هر ســال در حال عزاداري در خيابان نظام آباد هستيم و از 
مســجد خودمان، به رسم تمام دســته هاي عزاداري و در 
حال حركت به سوي تكيه ها و مسجدهاي ديگر هستيم. 
امسال اعالم شده اســت كه دسته هاي عزاداري نبايد بعد 
از ساعت يازده شب در خيابان ها از بلندگو استفاده كنند و 
ادامه عزاداري ها بايد در داخل مساجد و بدون بلندگو انجام 
شــود. اين مقررات البته با تسامح اجرا مي شود و خالصه 
مشهود اســت كه خيلي هم پافشاري ندارند. ما حدود ده 
دقيقه به يازده شــب مي رسيم به مســجد امام رضا(ع) در 
خيابــان نظام آباد. دايي من كه در اين هيئت مداح اســت، 
عزاداري داخل مســجد را نيز هدايــت مي كند. او در اين 
مراسم دوست و دستياري به نام محمود كريمي دارد كه از 
او يكي دو سالي كوچك تر است و همراهش مي خواند. به 
رسم تمام مراسم اينگونه، در مسجد امام رضا(ع) ميزبانان 
از ما با چاي پذيرايي مي كنند. اين قســمت برنامه كه تمام 
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مي شود، به صف مي شويم كه از مسجد بيرون بياييم. ساعت 
حدود يازده و بيست دقيقه شب است. درست جلوي در 
مسجد يك مأمور انتظامي وظيفه شناس! ايستاده است و با 
دائي من كه با بلندگو در حال خواندن نوحه سقاى دشت 
كربالست، شروع به جر و بحث مي كند: «كارتان خارج از 
ساعت مقرر اســت». دائي ظاهراً گوشش به اين حرف ها 
بدهكار نيســت و به كارش ادامه مي دهد... ناگهان صحنه 
مشاجره رو به درگيري فيزيكي مي گذارد و مأمور مربوطه 
و همراهانــش تالش مي كنند با قطع دســتگاه آمپلي فاير، 
ميكروفون را از دســت دائي به زور خارج كنند! ريتم كار 
به هم ريخته اســت... دائي هم كه حاال حسابي هيجان زده 
و عصباني شده پشت همان ميكروفون مي گويد: «برادران، 
لطفاً سريع به صف بشــن! دسته به هم نريزه! ضدانقالب 
همه جا هست.» در واقع دايي از پشت ميكروفن هم نوحه 
مي خواند و هم در مورد همان مأموري كه البد معذور هم 
بوده است، حكم صادر مي كند! همزمان هم تالش مي كند 
كه ريتم كار به هم نريزد. ما دوباره به صف مي شويم ولي 
از همان لحظه تصميم گرفتيم كه زنجير نزنيم و عزاداري به 
سينه زني تبديل شود. شايد اين حس را داشتيم كه اين فرم 
عزاداري رسميت كمتر و صميميت بيشتري دارد و شايد 
قابليت تحرك بيشتري هم به ما بدهد، مخصوصاً كه در اين 
مورد پيش آمده ما در چارچوبي خارج از مقررات هم قرار 
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گرفته ايم. خالصه مسيري را كه با زنجيرزني رفته بوديم، با 
سينه زني برمي گرديم. جلوي مسجد جامع فاطميه ماشين 
كالنتري همراه مأموران منتظر ماســت! نگران مي شوم اما 
ظاهراً با وساطت بزرگ ترهاي مسجد، ماجرا به خير گذشته 
و دايي و همراهان را نگرفته اند. از آن پس ديگر آن دســته 
عزاداري به «زنجيرزني» نپرداخت و شكل عزاداري اش به 
«سينه زني» تبديل شــد و ماند. امروز هم بعد از سي سال 
به همين شيوه باقي مانده است. البته آن نوحه خوان كه در 
آن نيمه شــب، عزاي امام حسين(ع) را با بلندگو و بعد از 
ساعت يازده شب در خيابان سرداده بود، يك سال ديگر و 
در هفته اول مهرماه 1364 آخرين عزاي حسين را برايمان 
برگزار كرد. اما در محرم ســال بعــد (1365) ديگر از آن 
مداح اثري نبود، فقط عكس هايش در دستمان بود. بچه ها 
بعد از شــهادتش فقط در فاو روي پوستري بزرگ نوشته 
بودند: «سردار رشيد اسالم رجب نصيري هم به خيل شهدا 
پيوست؛ همان نوحه خوان مسجد و محله مان خوب گوش 
كنيد، هنوز صدايش در اين خيابان ها و كوچه ها به گوش 
مي رسد كه مي خواند: آه و واويال، صد آه و واويال، سينه زن 

زينب، خون جگر ليال...». 
هر وقت از جلوي مسجد امام رضا(ع) در خيابان نظام آباد 
(شهيد مدني) رد مي شوم، ياد ماجراي آن شب دوازدهم مهر 

سال 1363 مي افتم. 
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شنبه بيست ويكم مرداد 1368 - شب عاشورا 1410 
قمري، انديمشك 

از حدود بيست روز قبل به عنوان كارآموز دوره ليسانس 
زمين شناسي، در محل دفتر «شركت مهندسي مشاور» در كار 
انتخاب محل و مطالعات براي ساخت سد كرخه در نزديكي 
انديمشك هستم. چند باري در ايام محرم خواسته ام براى 
عزاداري به تهران برگردم اما نشده است. با استفاده از ماشين 
شركت مي خواهيم به محل تجمع هيئت هاي عزاداري برويم. 
ولي امشب كه شب عاشوراست، راننده شركت هم به مراسم 
عزاداري رفته و از ما كسي جرئت نمي كند به خودرو دست 
بزند. در اين هنگامه شــب عاشورا احساس زنداني شدن 
مي كنم! به دوستان و همكاران مي گويم كسي حاضر است با 
هم لندرور را راه بيندازيم و به عزاداري برويم؟ همگي عذر 
مي آورند كه: «مسئوليت داره!، اگر يه وقت تصادف كرديم؟» 
به مسئول دفتر مي گويم: «اشكال نداره، من گواهينامه دارم 
و به مسئوليت خودم ماشين شركت را مي برم». خوشبختانه 
موافقت مي كند. البــد از حالت بي قرار من فهميده كه در 
صورت مخالفت يا پس مي افتم، يا ســكته ناقص مي كنم، 
و يا كاري مي كنم كه خودش ســكته كنه! ماشين لندرور 
هم خوشبختانه خوش ركاب اســت و كار مرا در شب و 
ظهر عاشورا و همچنين عصر عاشوراي خوزستان و شام 
غريبان راه مي اندازد. از محل دفتر كه از مركز شهر كمي دور 
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است، تقريباً به هرجا بخواهم سر مي زنم. براي ظهر عاشورا، 
دزفول را ترجيح مي دهم. ســعي مي كنم خودم را با ريتم 
عزاداري دزفولي ها، كه شــامل هروله كردن، نوحه خواني 
و عزاداري با ريتم هايي ســريع تر از عزاداري هاي تهران و 
شمال ايران است، تطبيق دهم. امامزاده خيلي باحالي به نام 
بقعه ســبز قبا دارند كه عمده شب عاشورا را آنجا هستم. 
دزفولي ها معتقدند مدفن برادر امام رضا(ع) است. به همين 

دليل آنجا مركز تجمع هيئت هاي عزاداري است. 

دوشنبه هفتم خرداد 1375، گرونبول، فرانسه، شب 
عاشوراي 1417 قمري 

عاشــورا در اروپا براي خودش مصيبتي مضاعف است! 
(به ويژه براي من كه در مراسم اين ايام، روحم پرواز مي كند 
و بال بال مي زنم! در اين شــهر به دليل تعداد كم بچه هاي 
ايراني، مراسم عزاداري جمعي نداريم. سال اولي است كه 
عاشــورا را در خارج از كشور هستم. خودم، براي خودم 
يك كار تحقيقي/ عزاداري! تعريف كرده ام.» تحقيق در مورد 
عاشورا در متون تاريخي مورخان اروپايي به زبان انگليسي 
و فرانســه»، كه در كتابخانه دانشــگاه استاندال و كتابخانه 
مركزي دانشگاه خودمان موجود است. برايم جالب است 
بدانم واقعه عاشورا از ديد غربي ها چگونه است؟ چقدر از 
ماجرايي كه به عنوان عاشورا برايش مرثيه و داستان سرايي 
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مي كنيم (به شــيوه دراماتيزه كردن ماجرا) از ديد مورخان 
اروپايي هم مستندسازي شده است؟ و سير وقايع را چقدر 
مشابه و يا متفاوت از ما مكتوب كرده اند؟ مخصوصاً برايم 
جالب توجه است تا ببينم كه اهل سنت چگونه به اين ماجرا 
نگاه كرده اند. مطالب جالبي مي يابم. خواندنشان به فرانسه 

هم اشك بر چشمان جاري مي كند. به قول عليرضا قزوه: 
... شور به پا مي كند، خون تو در هر مقام 
مي شكنم بي صدا در خود هر صبح و شام 

باده به دست تو كيست؟ طفل شهيد جنون 
پير غالم تو كيست؟ عشق عليه السالم ... 

ساعت حدود هشت ونيم شب به وقت فرانسه است و من 
منتظرم تا پدر و مادرم تلفن كنند. مي خواهم صداي عزاداري 
را به طور مستقيم از محله مان در ميدان نارمك بشنوم. براي 
اين كار تدارك خاصي ديده اند. تلفن ثابت بي سيم تهيه شده 
است و به اين ترتيب اوالً تلفن را در پشت بام مستقر مي كنند 
و ســپس گوشي را به موقعيتي مي برند كه براي من در آن 
سوي خط (در فرانســه) قابل شنيدن باشد. باالخره تلفن 
زنگ مي خورد و پدر (كه خود سخت بيمار شده و يكي از 
آخرين عاشوراها را تجربه مى كند ولى من هنوز خبر ندارم) 
از آن سوي خط مي گويد: «مهدي جان، مي شنوي؟» دسته 
عزاداري محله مان رسيده است و صداي آقا منصور، مداح 
محله مان با كيفيت خوب مي آيد: مرثيه اي براي حضرت 
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ابوالفضل(س) و حضرت سيدالشــهدا(ع): يار حســينم 
/ حســين ياور ندارد/ سقا شــدم من، كه آب آور ندارد/ 
... جان جانانم، ســقاي طفالنم/ پيش چشمانم/ مي ميرد / 
(... همه ... همه جواب بدند) «يار حســينم، حسين ياور 
ندارد/ سقا شدم من كه آب آور ندارد...). من سينه مي زنم 
ولي چون صداي ســينه زدن خودم در تلفن، دوباره براي 
خودم مي پيچد و كيفيــت صداي دريافتي را كم مي كند، 
اين كار را به آرامي انجــام مي دهم... عزاداري بي صدا و 
تلفني، از طريق فناوري موجود در آن زمان را كه هنوز در 
فرانسه هم اينترنت همگاني نشده، از طريق پخش مستقيم 
و از پشت بام منزلمان در تهران به تجربيات خودم اضافه 

مي كنم. 
ماجراي عزاداري عاشــوراي سيدالشهدا(ع) مانند خود 
زندگي ماست، نمادي از هويت ملي و فرهنگي ماست، ... 
فرياد آزادگي و عدالت خواهي را در طول تاريخ ايرانيان، به 
زبان فارسي و ديگر زبان هاي رايج در ايران و با گويش ها 
و لهجه هاي مختلف ايراني تكرار كرده اند و به اين ترتيب 
بخشي مهم از هويت ايراني را از نسلي به نسل ديگر منتقل 

مي كنند. حسين (ع) نگهدار ايران باشد. ان شاءاهللا. 

* پژوهشگر و مدرس لرزه نگارى
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محمدشريعت بهادري*
ما و تـوپ را به دنبال خود دواند

فردي، كه به همه چيز زيبــا نگاه مي كرد، از گل ياس تا 
منزلش و تا ...

فــردي، كه نگران همه چيز و همه كس بود، از كودكان تا 
خشك شدن چنارها و تا ...

فردي كه همه را دوست داشت، از مادر تا بچه هاي سبالن 
و تا ...

فردي كه به همه شــخصيت مــي داد، از كوچك ترها تا 
بزرگ ترها و تا ...

فردي كه از هر چيز براي اهداف بزرگ بهره مي گرفت، از 
مدرسه تا فوتبال، تا مسجد، تا كتاب و تا ...

از ســال 1343 در سن هشت سالگي توپ مرا به دنبال 
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خود دواند تا به گمشــده ام اميرخان فردي رساند. در اين 
مسير چهل و هشت ساله، كه شروع آن با تشكيل تيم محلي 
پاس و بچه هاي پيرامون دبستان مفتح (مظفر اميري سابق) 
بود، با دوستانم غالم رضا فتح آبادي، فضل اهللا جمالو، محمد 
خدايي، شهيد يحيي قره چلويي، شهيد سيدحسين سادات، 

حسين ارديخاني و... شروع كرديم.
در محله جي، از ســينما جي تا خيابان قزوين تيم هاي 
ديگري بودند يا به وجود آمدند. از جمله معروف ترين آن ها 
تيم اميد جي و ارس بودند كه ما با ســن كم به تماشــاي 
بازي آن ها مي رفتيم. در آن دوران سخت زندگي با بچه هاي 
محل، زيباترين، شيرين ترين و بهترين لحظات زندگي را 
در بازي فوتبال يا تماشــاي بازي اين تيم ها مي گذرانديم. 
برخالف عصر حاضر در اين راه چه سختي هايي نيز داشتيم. 
از مخالفت صددرصدي خانواده تا فقر و نداشــتن كفش، 

لباس، توپ، تغذيه و نبود بهداشت و حمام.
در زمين هاي خاكي توپ مــا را به دنبال خود مي دواند 
ولي چه زيبا بود هنگام بازي. همه نداشــته ها را فراموش 
مي كرديم و اما با آن مخالفــت خانواده ها يك چيز بزرگ 
به دست آورديم، بيمه شدن در آن محيط تا پايان عمر و پيدا 

كردن بهترين ها كه هنوز بهترين هستند.
كم كم در محله جي همه زمين هاي خاكي از شــبيري تا 
سي متري جي و از سينما جي تا خيابان قزوين را ساختمان ها 
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پر كرد و ديگر جايي براي بازي نبود. اگر در كوچه ها بازي 
مي كرديم يا مردم اذيت مي شدند يا ما را كه توان خريد يك 
توپ پالســتيكي نداشتيم با هديه توپ پاره شده به وسيله 
چاقو، بدرقه مي كردند. از سال 1348 مجبور شديم به زمين 
خاكي جوانان در ميدان فتح كه ده زمين فوتبال خاكي داشت، 
برويم. هنوز روزهايي را كه به جمع آوري سنگ هاي زمين 
مشغول بوديم فراموش نمي كنم يا تيرك هاي چوبي دروازه 

را كه شش تكه بود،  با چه مشكالتي حمل مي كرديم.

اما معلم و استاد و مربي و راهنماي مان (اميرحسين فردي) 
يا به قول معروف اميرخان...

در تماشــاي بازي تيم هاي اميد جي و ارس و سپس در 
زمين جوانان با بازيكن و تيمي آشنا شدم كه هميشه آرزو 
داشتم به آن ها بپيوندم. به تيم «امير بانكي» كه مانند نگيني 
در مركز آن تيم ها مي درخشــيد. به بركت وجود اميرخان، 
بازيكنان آن تيم شــخصيتي باالتر و واالتر از ســن خود 
داشتند. او همه چيز بود، معلم، مربي، سرپرست و راهنما؛ با 

آن همه بازيكن بزرگ و مطرح باشگاهي.
شاهرخ پاشايي دروازه بان تيم ما بود و كمكي هم  بازي 
مي كرد. ضمن صحبتي كه با اميرخان در سال 1352 داشتيم، 
به همراه غالم رضا فتح آبادي، محمد خدايي، شهيد يحيي 
قره چلويي، شهيد حسين سادات، دكتر علي رمضان خانى، 
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حسين طالب لو و خود شاهرخ پاشايي به تيم اميرخان رفتيم. 
تيمي كه در حدود پنجاه بازيكن داشت. از جمله شهيد اكبر 
قدياني، شهيد مسعود رضوان، حسين شمس، اكبر خاكي، 
محمد متين فر، حميد رياضــي، اصغر آب خضر و محمد 

احمدي.
با رفتن ما پيــش اميرخان تيم پاس و چند تيم ديگر در 
محل منحل شدند و بعضي بازيكنان آن تيم ها از جمله تيم 

پيروز به اميرخان پيوستند.
چــه روزهاي زيبايــي در تيم اميرخان داشــتيم. هنوز 
تمرين هاي پيش از بــازي خاطرات تيرنوردي، دويدن در 
چاله و گودال ها و تله خاكي هاي زمين جوانان، جلسات تيم 
در مسجد جواداالئمه(ع)، برخورد زيبا با همه و با هركس 
و به فراخور حال او، همــه در خاطرم موج مي زند. هنوز 
ياد مسابقات گوناگون، مسافرت ها، سينما، استحمام پس 
از بازي، چاي نوشيدن در قهوه خانه بعد از بازي، رفتن به 

استاديوم از لحظات خاطره انگيز ذهن من است.
در يك مرحله براي شركت در جام منطقه نعمت آباد، در 
جلسه تيم، در منزل يكي از بچه ها متأسفانه مسائلي اتفاق 
افتاد كه به انشعاب تيم منجر شد و قرار شد در آن جام دو 
تيم از ما شركت كند. الحمدهللا باز در سايه اميرخان و تيم 

او بودم.
ســال 1357 كم كم با اوج انقالب اســالمي و سپس با 
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شروع جنگ تحميلي و شركت اكثر بچه ها در جنگ، تيم 
ديگــر از آن حالت درآمــد و هركس به فراخور وضعيت 
خود در نهادي يا جايي وارد شد. جمع شدن و ديدارهاي 
ما شد مراسم تشييع و ختم و هفتم و چهلم شهداي تيم و 

وابستگان بازيكنان و روز عاشورا در مسجد.
ثمره و تراوش آن تيم انسان هايي كه يكي از يكي بهتر و 

خدمتگزار انقالب اسالمي و ايران عزيز.
در ســال 1373 روز عاشورا در مسجد همديگر را دوباره 
ديديم. نه ديدني مثل گذشــته. خيلي ها نبودند. شهيد اكبر 
قدياني، شهيد سيدحسين سادات، شهيد يحيي قره چلويي، 
مسعود رضوان، رياضي، فالح پور، غني پور و خيلي هاي ديگر.

محمد خدايي پيشــنهاد تشــكيل تيم و بازي در زمين 
هواپيمايي «ســاها» را داد و دوبــاره بازماندگان از كاروان 
آمدند اما با نســل دوم و سوم و فرزندان خود. دوباره آقاي 
اميرحسين فردي (ديگر او امير بانكي نبود) زحمت بردن و 
آوردن مرا تحمل مي كرد. چه كالس درســي، چه لحظات 
زيبايي در مسير رفتن و آمدن در اين چهارده سال بود. چه 
درس هــا، چه پندهايي، درس هاي پهلواني، اخالقي، ايثار، 
معتقد بودن، برادري، مهرباني، لطافت! بدون اغراق مي گويم 
و خداوند را شاهد مي گيرم كه در بسياري از اعمال و رفتار، 
گفتار و اعتقاد من اميرخان تأثير داشته است. لطف بزرگ او 
به خودم و در دو مرحله را فراموش نمي كنم. در سال 1375 
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همه دوســتان را در زمين ساها پس از تمرين اوليه جمع 
كرد و طي سخنراني اعالم كرد من حقير با اخالق ترين و 
وظيفه شناس ترين فرد در اين جمع و ميان آن همه بزرگ 
هستم. با آنكه خود را در آن حد نمي دانم ولي هميشه به آن 

روز افتخار مي كنم.
در مرحله بعد اعالم كرد كه زحمت تيم را بكشم. الحمدهللا 
پس از هجده ســال و تحمل رنج ها و مشكالت تيم داري، 

چون اميرخان گفته بود؛ اطاعت كردم.
ادامــه بازي در زمين پاس و طرشــت بــه لطف آقاي 
آجرلو ادامه يافت. در ســال 1391 به علت شرايط سختي 
كه به وجود آمد با مشورت بزرگان و آقاي فردي مقرر شد 
تيم به طور موقت تعطيل شود و ادامه فعاليت تيم، با شرايط 
جديد از ســال 92 آغاز شود كه البته با فراق وي در پنجم 
ارديبهشــت 1392 دوره جديد و ماندگاري اميرخان آغاز 
گرديد. فراموش نمي كنم در آخرين ديدار اميرخان فرمود: 
دوره بازي ما تمام شــده و مال آن دوران بود. دوره فوتبال 
تمام شد. بايد بعد از اين فقط به كتاب، مسجد، كتابخانه و 

جشنوارة شهيد حبيب غني پور پرداخت.

* مدير صنعتى و از بچه هاى مسجد جواد االئمه(ع)
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ابراهيم زاهدي مطلق* 

فــردي تكـرار نمي شـود، 
بازآفـريني مي شـود 

قرار شده است من درباره وجه روزنامه نگاري و رسانه اي 
اميرخان فردي بنويسم. به همين دليل پيش از شرح او در 
قالب رسانه، بايد نكته اي رسانه اي را به تعريف برسانم. در 
حرفه ما روزنامه نگاران، شيوه اي هست به نام بازآفريني خبر. 
بازآفريني براي خبرهايي به كار مي رود كه ظرفيت توسعه 
داشته اند؛ يعني اهميت و درجه تأثيرگذاري شان به زمان توليد 
يا انتشارشان محدود نمي شود. در اين شيوه، روزنامه نگار به 
سراغ خبرهايي مي رود كه يك بار توليد شده اند و يك بار از 
تمام زاويه هاي ذهني مخاطب خود عبور كرده اند. خبرنگار 
تيزبيــن، اين گونه خبرها را نه فقــط به دليل ظرفيت هاي 
توسعه اي شان و اينكه از درجه اهميت بااليي برخوردارند، 
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بلكه مهم تــر از آن، به آن دليل كه يكبار در ذهن مخاطب 
نشسته اند، بازآفريني مي كند. خبرنگار آگاه از زير و بم خبر و 
كاركرد آن، به خوبي مي داند مخاطب به شرط رفاقت، اخبار 
را بهتر مي پذيرد و در جانش جاي مي دهد. اما اين رفاقت 
به خود خبر برمي گردد نه به خبرنگار. خبرنگار بايد بتواند 

خبرش را با مخاطبش رفيق كند. 
رفاقت با خبر و دلبستگي به آن، عنصر فراموش شده اي در 
جريان خبري كشور ماست كه رسانه ها از آن غافل هستند. 
بنابراين نمي توان اميد زيادي به تأثير واقعي خبر در كشور 
ما داشت. اما اميرخان از معدود نويسنده - روزنامه نگاراني 
بود كه به اهميت رفيق شدن مخاطب با خبر واقف بود. او 
اين دانش را مديون نويسندگي خود بود. فردي، نويسنده اي 
به روز بود. همانطور كه روزنامه نگاري بود آشــنا با رموز 
داستاني و تأثيرش در كار گزارش يا ديالوگ نويسي. اميرخان، 
كيهان  بچه هايش را با همين شيوه پيش مي برد. همان طور كه 
جلسه هاي مسجد را نيز با همين شيوه به روز نگه مي داشت 
و همين طور بعدها كه مسئوليت صفحه فرهنگي (ادب و 
هنر) روزنامه كيهان را به عهده گرفت، با همان شيوه پيش 
مي رفت. كيهان بچه ها با تأسيس جلسه هاي هفتگي اش در 
دهه شصت - چه براي مخاطبان خردسال «شاپرك» و چه 
براي مخاطبان نوجوان- به داســتان هايي دست يافت كه 
هنوز هم آرزوي هر نشريه اي در كشور است. نويسندگاني 
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نونفس و تازه قلم به جامعه معرفي كرد كه هنوز نفس شان 
گرمي بخــش كتاب هاي كــودكان و نوجوانان اســت. او 
بازخوانــي خبر را تا آنجا پيش مي برد كه هر خبر كهنه اي 
بتواند يك تأثير تازه به جا بگذارد. به ياد دارم، با اميرخان در 
حدود سال 75 مصاحبه اي كردم. از جالل آل احمد ياد كرد 
و گفت: «جريان داستاني ما در زمان جالل با امروز تفاوت 
دارد. به اين معني كه داستان نويس در زمان او، حكم مهاجم 
در فوتبال را داشت. بايد چشم به دروازه حريف مي دوخت 
تا گل بزند. اما امروز ما در جايگاه مدافع هستيم. بايد از گلي 
كه زده ايم، دفاع كنيم.» اين هوشياري او به معناي ايدئولوژيك 
نگاه كردن به ادبيات از آن نوعي كه ماركسيست هاي وطني 
مي گويند، نبود؛ بلكه وظيفه شناسي اش در مقابل مخاطب را 
نشان مي داد كه برايش خبري را بازآفريني مي كرد. پاسخ به 
نگاه ايدئولوژيك به هنر را هم در رمان «اسماعيل» مي دهد. 
اگرچه نه چندان عميق، اما در مواجهه با آن مبارز چپ گراي 

تبريزي به نقد اين فكر مي پردازد. 
اميرخان مي دانست جلسه هاي داستان خواني و نقد آن و 
بيرون كشيدن كارهاي خوب براي چاپ، به معني نو شدن 
مجله در هر شماره است و البته نويسنده نو داشتن در هر 
دوره اي از فصل كار. اين ها را او از مسجد جواداالئمه (ع) 
همراه خود آورده بود. همان طور كه بخش قابل توجهي از 
داســتان خوان هاي مسجد را تبديل به داستان نويس كرد و 
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اولين كتاب سوره (بچه هاي مسجد) را به چاپ رساند. 
ايــن همه اتفاق را به يكديگر ربــط دادن، فقط از ذهن 
غريزي و ذاتاً روزنامه نگار و رسانه اي يك انسان برمي آمد 
كه فردي واجد آن بود. اميرخان به خوبي بلد بود يك تيم 
را جمع و جور كنــد و در يك جهت راه ببرد. اين را هم 
از زمين هاي خاكي فوتبال و تيمداري اش داشت. او توپ 
داســتان را در زمين مســجد انداخت و دروازه حريف را 
نشان داد. وقتي بروبچه هاي مسجد با داستان رفيق شدند، 
اميرخان به بازخواني خبر پرداخت. خبري كه اين بار داستان 
بود. بازخواني جلب و جذب افراد از محله جي و اطراف 
آن و هدايت شــان به مسجد و ســپس راه دادن اين جمع 
به جلســه هاي كيهان  بچه ها. اين ها نشان از يك طراحي 
رســانه اي و تأثيرگذاري خبري داشــت، تفكري كه تمام 
دوستان و همراهان فردي در مسجد طي مصاحبه هاي اين 
سه هفته به آن اشاره كرده اند. اشارات يكسان و تقريباً شبيه 
به هم از دوستان و همراهان اميرخان، گوياي صداقت او و 
هدفدار بودن اوست. چيزي كه خود گويندگان هم وقتي در 
كنار هم قرار مي گيرند و حرف هاي ديگري را مي شنوند، 
حيرت شان از اين همه ذهن برنامه ريز آشكار مي شود. اما 
اميرخان به راستي اين همه برنامه ريز و شگفت انگيز نبود. 
او يك انســان ذاتاً رسانه اي و غريزي بود. صداقتي داشت 
كه رفتارهايش را به رفاقت تبديل مي كرد و رفاقتي داشت 
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كه در بازخواني آن، يكرنگي اش باعث اعتماد و تأثيرگذاري 
بيشتر مي شد. 

سه هفته است حضور اميرخان فردي در زندگي تك تك 
بچه هاي جواداالئمه (ع) از هميشــه پررنگ تر شده است. 
درست از روزي كه تلفن ها و پيامك هاي نانجيب خبر مرگ 

او را دادند. 
ما نشاني هاي غلط از مرگ و فراموشي داشتيم كه از رفتن 
او غمگين شــديم. ما تصور غلط داشتيم كه گمان كرديم 
فردي را از دســت داده ايم. به نظرم مي آيــد كه تازه او را 
به دســت آورده ايم، اما به دست آوردني درست و عقالني. 
حــاال او مثل يك خبر مهم و تأثيرگــذار، دارد بازآفريني 
مي شود. خبري كه ذاتاً توسعه پذير است. خبري كه اهميت 
آن بــه رفاقت مخاطب با آن اســت. اميرخان همچنان در 
حال تشكيل جلسه است. اگر بشماريم جلسه هايي كه در 
همين سه هفته به خاطر او و به نام او ميان بچه هاي مسجد 
با خودشــان يا با دوســتان و رفقاي قديم از روستايش تا 
محل كارش تشكيل شده اند، شايد عددي سه رقمي شود. 
جلسه هايي كه اين بار از دل آن، خود فردي بيرون مي آيد؛ 

همان فردي كه ناشناس مانده بود. 

* داستان نويس، روزنامه نگار و از بچه هاى مسجد جواد االئمه(ع)
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على سلطان محمدى*
مسجـد را با اسـاليد آشنـا كرد

«بيا عاشقي را رعايت كنيم، ز ياران عاشق حكايت كنيم، 
از آنان كه...»  

بهــار 1362 كه از راه رســيد در بين بچه هاي مســجد 
جواداالئمه(ع) هم شور و غوغايي برپا شد. 

اميرحســين فردي، بزرگ تر جمع ما، پيشنهاد داد براي 
بزرگداشــت اولين سالگرد شــهيدان مسجد, در عمليات 

آزادسازي خرمشهر، مجلس با شكوهى برگزار كنيم. 
اميرخان گفت:  «مســجد جواداالئمــه(ع) در عمليات 
بيت المقدس نزديك به ده نفر شهيد داده كه وظيفه وجدانى 
و اخالقى ماست تا براى يادبود اين بچه ها مراسمى برگزار 
كنيم؛ شــهيدانى مثل اكبر قديانى، فرهاد نصيرى، مسعود 
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رضوان، سبحان صابرى، امير عشقى، محمود توكلى، اسداهللا 
كيانى، عبدالمجيد رحيمى و...» 

بعضى از اين شهدا از دوستان نزديك اميرخان و تعدادى 
ديگر از شــاگردان او در كتابخانه مســجد جواداالئمه(ع) 
بودند. به همين خاطر، دوست داشت مجلسى در خور شأن 

اين عزيزان برگزار شود. 
خود اميرخان، خيلى زود تقسيم وظايف كرد. 

يكــى را براى طراحــى تصاوير پرتره شــهدا بر روى 
بوم هاى 70   100، ديگرى را براى نوشتن پالكاردها و تهيه 
پوستر، تعدادى را براى ساخت دكور و عده اى را هم براى 

جمع آورى عكس هاى شهدا انتخاب كرد. 
در آخر، خودش وظيفــه اى را بر عهده گرفت كه تا آن 
موقع در هيچ كدام از محافل و مراسم شهدا مرسوم نبوده 

است. آن برنامه چه بود؟ 

تهيه متن و نمايش اساليد 
اميرخان براى تك تك شــهدا متن هاى زييايى نوشت. 
بعد هم به بچه ها تأكيــد كرد تا اين متون را با عكس هاى 
شــهدا كامًال تطبيق بدهند. او اعتقاد داشت اين كار ميزان 
اثرگذارى برنامه را بر روى مخاطب باال مى برد. وقتى همه 
اين مراحل سخت طى شد و اساليدها آماده شدند، در چند 
شب متوالى پس از نماز مغرب و عشا چراغ هاى شبستان 
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مسجد جواداالئمه خاموش شدند و چشم هاى حاضرين به 
پارچه سفيدى دوخته شد كه بر باالى ديوار آجرى محراب 

مسجد نصب شده بود. 
مرحوم حاج آقا مطلبى، پيشنماز با صفاى مسجد بيشتر از 
همه مشتاق بود تا اين كار ابتكارى بچه هاى باذوق و هنرمند 

مسجدش را ببيند. 
لحظاتى پس از خاموش شدن چراغ ها، وقتى صداى گرم 
آقا نادرى متن هــاى زيبا و پرمحتواى اميرخان را براى هر 
يك از شــهدا مى خواند و همزمان چهره هاى نورانى اين 
شهيدان بر پرده سفيد نقش مى بست، باران اشك ها بود كه 
از چشمان مردم سرازير مى شد و بر گونه هايشان مى غلتيد. 
اين تجربة موفق، بهانه اى شــد كه تا پايان جنگ، پخش 
اســاليد به عنوان يكى از برنامه هاى اصلى مراســم شهدا 
در مســجد اجرا شــود. البته نه فقط براى شهداى مسجد 
جواداالئمه(ع)، بلكه براى بسيارى ديگر از شهيدانى كه حتى 
اهل اين محله هم نبودند و به واسطة دوستى با رزمندگان 

مسجد جواداالئمه(ع) به اين مسجد آمد و رفت داشتند. 
هنر اميرخان و دوستانش كه اين متون را مى نوشتند، آن 
بود كه در قالب يك متن كوتاه و موجز، شخصيت شهيد را 
خيلى خوب و فشرده به مخاطب معرفى مى كردند. اين كه 
شــهيد كه بوده در ميان چه خانواده اى رشد كرده و به چه 

منظورى، جان خود را فداى اسالم عزيز كرده. 
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سنت حسنه ساخت و پخش اين نوع اساليدها نه تنها در 
دوران جنگ، بلكه تا سال ها پس از آن كماكان ادامه داشته 
و در حال حاضر نيز سالى يك بار، آن هم ظهر روز عاشورا، 
در شبستان با صفاى مسجد جواداالئمه(ع) براى عزاداران 
حسينى به نمايش در مى آيند تا پيوند ناگسستنى بين شهيدان 
حماســه دفاع مقدس با قيام انسان ساز عاشوراى حسينى، 

بيش از پيش نشان داده شود. 
شــايد به جرأت بتوان مدعى شد كه نقطة اوج فعاليت 
هنرمندانه اميرخان و يارانش، در جريان مراسم چهلمين 
رمز ارتحال ملكوتى حضرت امام خمينى(ره) تجلى پيدا 
كرد. به اين معنا كه آن برنامه هنرى در نمايش جلوه هاى 
متنوع شــخصيت ربانى امام خمينى(ره) براى بينندگان 

بسيار موفق بود. 
اميرخان مى خواســت براى ما از شهدا چيزى بگويد. با 
آن كه خود بهتر از ما مى دانست كه امام شهيدان در وصف 
آن سبك روحان عاشق فرموده است: «از شهدا كه نمى شود 
چيزى گفت. شــهدا شمع محفل دوســتانند و در قهقهه 

مستانه شان و در شادى وصولشان عند ربهم يرزقون اند.»

* عكاس، يار و يادگار شهيدان مسجد جواد االئمه(ع)
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شهرام شفيعى*
فـرديّـت فـردى

ربع قرن از روز آشناييمان گذشت. او سال ها پيش تر و ما 
در پى، ادبيات را برگزيده بوديم. مسافراِن صحارى تاويل... 
نه صرافان بازار تجسيد... جويندگاِن قصة راست... ادبياِت 
خداجويانه اگر خدا بخواهد... كسِب جمعيت كنندگان از آن 
زلِف پريشان... گفت شراب اگر خورى از كف هر خسى 
مخور- باده بيا منت دهم پاك شده ز خار و خس... معتقدان 
به اين كه ادبياِت حقيقى خالصه اســت در: از چشــِم تو 
چشمه هاست در چشــِم همه... جمعى متحدثاِن حسنت، 

جمعى متحيرانِ  خاموش.
چنين بود. اما ال ساكَن ِســوى اهللا... پس، ملك العزم و 
الحزم از راه رسيد. تحفه اش همراه. و راز جاودانگى را با او 
نيــز در ميان نهاد. در روز و روزگارى كه: در وفا هيچ كس 
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نشــد اســتاد، هم وفا از وفا بياموخت... در روزگارِ حملة 
مغوِل دنياطلبى. در زمانة دين به دونان دادن ز بهرِ دو نان... 
مصحف به زبان و زنّار به دل... در داغا داِغ سينه هاى سرد... 
صد دوزخ اينجا بفســرد، آرى عجب نيست گر در نگيرد 
آتشت با سينه سردان... هنگامه اى كه عنكبوتان، مگس قديد 
كنند. كجايند آن عارفانى كه در دمى دو عيد كنند؟... من بر 
همان عهدم كه با زلف تو بستم- پيمان شكستن نيست در 

آيين مردان.
وه كه چه خوش خرامان رفت و به آســايش رسيد. كل 
شــيى يرجع الى اصله... گاهى نبودن، خالصى اســت. و 
ماندن و ديدن، فرســايش. چنين است كه يعقوب، چشم 
بر ناديدنى ها مى بندد. بر هرچه از ارغوان و ارغنون... چشم 
از براى روى عزيزان رود به كار، يعقوب را به ديدة بينا چه 
حاجت است؟... پيراهن يوسفتان مبارك باد اى هماغوشان 
خاك. ديدة يعقوب مى بايد قماش ُحسن را- بوى پيراهن 
به هر چشمى كجا نور آَوَرد؟... ادخلوها بسالم ذالك يومم 
الخلود... اما اى واى بر آن دل كه در آن ســوزى نيســت- 

سودا زدة مهر دل افروزى نيست.
اكنون، كو ميان اندر آن ميان كه اوست؟... او نيز ميهمان 
ســفرة رنگين بى در مكانى و ناَدر زمانِى پروردگار شد. از 
فيلسوف ُكل، موالى راستان، شــير حق، شاه مردان على 
پاسخ بگيريم كه فرمود:  الحمدهللا الذى منع االوهام ان تنال 
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الى وجوده و حجب العقول ان يتخيل ذاته... عقل كجا پى 
بَرد شيوة سوداى عشق؟

از روز نخستين ديدار، ربع قرن گذشته است. از آشيانش 
چند روزيست كه بوى اشك مى آيد. و روز داورى در پيش 
است همگان را. روز حساب. زيرا كه بارى تعالى حسابگر 
اســت. و نيرنگ بازى دنيايى ما در حساب نياميزد. آن هم 
چه حســاب؟ كيل و محاسبه خدايى. بترسيد كه خداوند 
حسابگر است. تا هر يك از ما چه اندازه آب بََرد زين بحِر 

فيروزه اى... الجرم به گنجايِش خويش هر كوزه اى.
آن ســال ها را هرگز فراموش نمى كنم. سال هاى جوانى 
خودم و ميانســالگى او. سال هايى كه انگار تابستان هايش 
ابدى بود. و زمســتان هايش با فشردن كتابى در بغل گرم 
مى شــد. و پياده رو با خودش قصه مــى آورد. و ما در متِن 
جريان زندة كوچه و خيابان مى نوشــتيم. و او هميشه در 
ميان آن جرياِن زنده بود. عاشق پياده روى بود و فوتبال. و 
در عشــق اولش من و او مثلثى ساخته بوديم!... در اتاقش 
كه مى نشستى، هياهوى بّچه مدرسه اى ها پشت پنجره بود. 
براى ديدنش بايد از راســتة برقى ها مى گذشــتى. از ميان 
آن همه ســيم و المپ و كنتور و دم دستگاه روشنايى. از 
ميان كارگرانى كه سخت مى كوشيدند براى روشنايى هاى 
كوچك و بزرگ. در آن ميان، ما هم انگار با خود روشنايى 
كوچكــى مى برديم. قصه اى كوچك اما زنده. قصه اى مثل 
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محلة زندگى او. محلة مادران شهيد. محلة دست هاى پينه 
بســته. محلة دختران دم بخت. محلة بچه هاى باميه فروش. 
محلة لهجه هاى مختلف و اميدهاى استاندارد نشده. محلة 
بقالى هاى شير و كيك. محلة تازه عروسان در صف سبزى. 

محلة دهقانان فداكار.
اكنون نيم قرن گذشــته است. در آن باالخانة رويايى، در 
پشت بام مسجد چه بى تزوير بودند... عزيزان، آنجا بهشت 
بود و ما نمى دانستيم. و بســا بهشت ها كه آدمى از دست 
بهشت... او بود و چند قفسه كتاب و يك سماور صميمى 
كه به خاطر ادبيات مى جوشيد. چند تن مستعد و چند تن 
عاشق. از گرانان جهان، آن جمع را رطل گرانى بس بود. چه 
شد آن سماور؟... االن كجاست آن سماور؟... دوست دارم 
يك بار ديگر صدايش را بشنوم. كاش او هم يك بار ديگر 

صداى آن سماور كهنه را مى شنيد. 
و ما هر كدام چند كاغذ پاره به زير بغلمان بود. من چند 
باَركى بيشــتر نرفتم به علــِت دورى راه و چه و چه... اما 
چه ساده آن پسر هجده سالة خجالتى را يكى از خودشان 
به حساب آوردند. بى گزينشى يا جست وجويى در نيّت و 
نََسب. آنجا آموختم كه بهتر است غريبگان را بى درنگ به 
سفره بخوانيم. زيرا كه مذهب عاشقان دگر باشد. نه آن گروه 

كه چشِم مور و پاى مار و ناِن آنان كس نديد.
با همين روش و منش، جشنواره اى را به نام شهيد تأسيس 
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كرد. بى آنكه بخواهد شــهادت را در چند بخشنامه تفسير 
كند. يا شهيداِن بر ايواِن غيب نشسته را در قاب هاى تنگ به 
بند كشد... مگر ممكن است در كنه شهادت و شاهد اكبر، 
درنگ كردن؟... نكند به مغالطــه ُكنه و وجه گرفتار آييم. 
حجاب دارد و دل را به ِجلوه آب كند- نعوذ بالـلَّه اگر جلوه 
بى حجاب كند... با صبا در چمن الله َســَحر مى گفتم- كه 
شهيداِن كه اند اين همه خونين كفنان؟- گفت حافظ، من 
و تومحرم اين راز نه ايم- از مى لعل حكايت كن و شيرين 

دهنان.
در دهة شصت يكى از بهترين مجالت تاريخ مطبوعات 
را براى بچه ها منتشــر كرد. حيف كه بسيارى از ما بچگى 
را چون كفش كهنــه اى، دور انداختيم و به اندازة طمع قد 
كشيديم. ان االنســان لربه لكنود. اكنون انگار: ُگل نيز اگر 

خندد از پهلوى زر خندد.
آخرين بار كه ديدمش يك سال قبل از در گذشتش بود. 
روى تخت بيمارســتان، بعد از جراحى قلب. همان تخت 
كه از آن برخواست و يك سال ديگر ماند تا چندى ديگر 
گرماى قلب فرزندانش باشد. همانان كه پشت در ايستاده 
بودنــد و گريه مى كرد. تا آنجا كــه ديده ام، همه ادبياتى ها 
پدرانى خوبند. و مادرانى نيز. هرچند كه كيسه شان خالى. 
اما مستى به آب يك دو عنب وضع  ايشان نيست. چنان كه 

خواجه فرمود.
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به سكته قلبى هم مثل يك تجربه داستانى انديشيده بود. 
كه خنديديم. پرســيد كه كار قرآنى ام به كجا رسيده است. 
از دلم گذشت كه بگويم: العطيات بقدر قابليات. نگفتم. از 
نامهربانى هاى نامهربانان نگفتم. نگفتم ز دوستاِن دو رنگم 
هميشه دل تنگ است- فداى همت آن دشمنى كه يكرنگ 
اســت... نخواندم كه: اگرم به فلك طلبد ز زمين، َو َگَرم به 
زمين فكند ز فلك- به قبول و طاعت حكِم قضا نتوان درِ 

عذر و بهانه زدن.
گفت كه آن كار قرآنى، بسيار اهميت دارد. و برِق مشتاقى 
را در چشم هايش ديدم. از سرِ صدق و صفا مى گفت. و در 
كمال هشيارى مى گفت. ساية مرگ از هميشه هشيار ترش 

كرده بود. هشيار به باده كى شود مست؟
بر دوستانش باد كه ببينند فرديّت فردى چه بوده است. 
ببيند آنان كه سفره گشاى نان و ذوق معرفتند، از چه قماشند. 
نه آنان كه گفت: از خواِن اين بزرگان، دســتى بشــوى و 
بگذر- كينجا ز خوردنى ها غير از َقَسم نباشد... روانش شاد.

* داستان نويس و سردبير مجلة رشد دانش آموز
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احمد طاليى*

ساعـت هفـت و نيـم راهـش 
عـوض شـد

نمي دونم براي اميرخان چي بنويسم؟
امــروز هم مثل قديما ســاعت هفت ونيم صبح جلوي 
مسجد قرار داشتيم، قديما كه اميرخان مي آمد و تا سي متري 
جي پياده مي رفتيم. سوار اتوبوس مي شديم تا ميدان انقالب. 
بعدش تا حوزه انديشــه و هنر اسالمي خيابون فلسطين 

همه باهم مي رفتيم.
...امروز اومدم جلوي مسجد. خيلي ها اومدن. حاال اميرخان 
هم اومده. اون تابوت اميرخانه كه روحش از روي  اون نگاه 
مي كنه. اما اين بار اون راهش عوض شده بود اونو به حوزه 
آوردن و بعد هم به بهشت زهرا، براي عرض ادب به شهدا مثل 
سال هاي قبل كه از مسجد بعدازظهر عاشورا جمع مي شديم 

و دسته جمعي به زيارت مزار بچه هاي مسجد مي رفتيم.
* مدير هنرى و ازمسووالن اولية كتابخانة مسجد جواد االئمه(ع)
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دكتر محسن عليشاهى ها*
جـاى فـردى پُـرخـواهد شـد

 ما از بچگى ساكن محله سى مترى جى بوديم. سال هاى 
60 تا 61 بود كه با بچه هاى مســجد جواداالئمه(ع) آشنا 
شدم. البته قبل از آن هم تابستان ها به كتابخانه اين مسجد 
مى رفتم. من اوايل با آقاى فردى زياد آشــنايى نداشتم اما 
رفت و آمدم كه به كتابخانه بيشتر شد، با بچه هاى مسجد 
هم بيشتر آشنا شدم. ما با دوستانى چون شهيد رضا كيانى 
و مهرداد رحيمى برنامه اى براى كالس هاى قرآن داشتيم و 
به واســطه كالس هاى قرآن، رفت و آمدها افزايش يافت. 
سال هاى بعد بود كه با نويسندگان مسجد آشنا شدم. البته 
من در جلسات آن ها شركت نمى كردم. شايد يكى دو بار 
شــركت كردم ولى از همانجا بود در ســال 62 كه با آقاى 

فردى هم آشنا شدم.
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بيشتر دوستانى كه در اطراف آقاى فردى جمع بودند طبع 
نويسندگى داشتند. با اينكه بعدها راه من جدا شد و سراغ 
رشــته مورد عالقه ام رفتم، خودم را از آن جمع مى دانستم 
چون آن چيزى كه بچه هاى مســجد را به هم پيوند مى داد 
جو دوستانه آن جمع بود. هم آقاى فردى و هم ساير دوستان 
اين ويژگى را داشتند اما وجود آقاى فردى به عنوان شاخص 
آن جمع، به آدم قوت قلب مــى داد و الهام بخش بود. هم 
ظاهر و هم نوع برخوردشان به آدم آرامش مى داد و جداى 
از ساليقى كه وجود داشت ما را به هم جذب مى كرد. حاال 
من نويسنده باشم يا نباشم، همين چيزها كفايت مى كرد كه 
آدم بخواهد هميشــه كنار اين افراد باشد، چه آن هايى كه 

ماندند و چه آن هايى كه رفتند و شهيد شدند.
خيلى ها وقتى مى خواهند از شخصيت آقاى فردى بگويند 
به متانت، به مهربانى و برخوردهاى انســانى و دوســتانه 
و به تعهد وى به آرمان هاى انقالب اشــاره مى كنند اما من 
مى خواهم بگويم آنچه كه شــخصيت ايشان را شاخص و 
ممتاز مى كرد و باعث آرامش و متانت فردى شده بود، ايمان 
قوى او بود و اين وجه شخصيتى باالتر از چيزهاى ديگر بود.
من برخالف ســاير دوســتان آقاى فردى رفت و آمد 
خانوادگى نداشــتم، اما در جلســات مختلف همديگر را 
مى ديديــم. نمــاز جماعت آقاى فردى هيــچ وقت ترك 
نشــد و مقيد بود كه نماز را در مسجد بخواند و در همين 
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نمازهاى جماعت ديدارها تازه مى شد. بعدها به خاطر مسائل 
كارى كــه براى من پيش آمد، ديدارها كمتر شــد اما يك 
ويژگى مشترك و يك قرار هميشگى ميان بچه هاى مسجد 
جواداالئمه(ع) اين بود كه هر كجا باشند، ظهر عاشورا در 
مسجد جمع شوند. ما هم در اين قرارهاى ساالنه همديگر 
را مى ديديم. نمى خواهم بگويم ديگر كسى مثل اميرحسين 
فردى نخواهد آمد. ما ايرانى ها معموالً اهل اغراق هســتيم 
و وقتى كســى از ميان مان رفت، شروع مى كنيم به تعريف 
كــردن از او كه چنين بود و چنــان و مثًال مى گوييم جاى 
خالى او پر نخواهد شد اما من مى  خواهم بگويم شخصيت 
بزرگ آقاى فردى برگرفته از ايمان او بود و افرادى به واقع 
مؤمن مى توانند جاى خالى ايشان را پر كنند. خوشبختانه در 
ميان بچه هاى مسجد، كم نيستند آدم هاى مؤمن، و البته هر 
كس تأثير خودش را خواهد داشت و كسى نمى تواند جاى 
ديگرى باشد ولى قطعاً خواهند بود افرادى كه آدم با بودن 
در كنارشان بتواند الهام بگيرد و قطعاً هيچ وقت زمين بدون 

حجت نخواهد بود.

*دكتراى فيزيك ذرات بنيادى و از بچه هاى مسجد جواد االئمه(ع)
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مهرداد غفارزاده*

مـن هستـم، كنـارتان!

«من هســتم، كنارتان» عنوان فيلم مســتندي است كه 
مي خواهم از اميرخان بسازم. از او، از زندگي اش، از كارها 
و از خاطراتش... اما نمي توانم، برايم سخت است؛ سخت. 
وقتي پشت دستگاه تدوين مي نشينم و قرار مي شود تصويري 
از مراسم خاكسپاري و عكس هاي سال هاي جواني او در 
فيلم به گونه اي به  هم بچسبانيم و از اميرخان و از مهرباني 
و از نجابتش و از صبر و حوصله عجيبش، از تالشش در 
وقت نوشتن و از دقت و وسواسش در خلق شخصيت هاي 
روســتايي بگويم؛ ناگاه مصيبت از دست دادنش گريبانم 
را مي گيرد. بغض گلويم را مي فشــارد و الجرم دست از 
كار مي كشم و گوشه اي مي نشينم. مي تركم و زار زار گريه 
مي كنم. اين حال من اســت هربــار كه تصميم مي گيرم با 
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جديت تدوين را شــروع كنم. اين حال، يكبار موقعي كه 
دوســت و شاعر گرانقدرم، قيصر امين پور را از دست داده 
بودم، به سراغم آمده بود. تصميم داشتم براي اداي دين به 
شاعر بزرگ و مهربان، يار قديمي ام، فيلم مستندي بسازم، اما 
هيچ وقت نتوانستم. حسم نمي گذاشت. بغضم مانع مي شد 

كه بتوانم با او فقط در حد يك فيلم مستند برخورد كنم.
قرار اســت فيلم را به مراســم چهلمين روز درگذشت 
اميرخان برســانم اما حال من اين اســت. دستم مي رود! 
درحالي كه ذهنم با عكس هاي اميرخان است. با تصويرهاي 
بريده بريده از مراســم خاكسپاري اميرخان، با عكس هاي 
دوران نوجواني، جواني و ميانسالي كه تا به حال نديده بودم. 
بيشتر از آنكه فيلم را بسازم در حال ساختن خودم هستم. 
خودم را پااليش مي كنم. خودم را آرايش مي كنم. خودم را 
پيــدا مي كنم. اميرخان كجا و ما كجا؟ در فيلم، اميرخان را 
دوباره پيدا مي كنم. اينكه اميرخان از نوجواني فوتبال بازي 
مي كرد، در جواني توپ مي زد و در ميانســالي و پيش از 
مرگش پا به توپ بود. ورزشكار بود و با همه نوع قشري 
هم، فوتبال بازي مي كرد. اينكه هر ســال روز عاشورا بعد 
از اذان ظهــر و بعد از عزاداري امام حســين(ع) عده اي را 
جمع مي كرد، به بهشت زهرا مي رفت و به شهدا سر مي زد 
و برايشــان فاتحه مي خواند. عكس ها اين را مي گفتند كه 
اميرخان تا تاريك شــدن هوا آنجا مي ماند و روز عاشوراي 
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حســيني را با شهدا ســر مي كرد. اميرخان زياد در محافل 
فرهنگي و ادبي ظاهر نمي شــد. اين را همه مي دانســتند. 
عكس هــا و فيلم هايي كه از او باقــي مانده بود هم اين را 
مي گفت، اال مراسم «كتاب سال» شهيد حبيب غني پور. بيشتر 
عكس ها و فيلم ها مال آن مراسم بود و اين نشان مي داد كه 
براي اميرخان اين مراســم و اين كتاب سال از همه مهم تر 
است، چرا كه نام شهيد و نام حبيب بر پيشانيش خورده بود. 
پالن ها را انتخاب مي كردم و فيلم را ذره ذره پيش مي بردم و 
ذره ذره از اميرخان پر مي شدم. ذره ذره اميرخان را دوباره پيدا 
مي كردم و ذره ذره به شخصيت او پي مي بردم. گاهي تحمل 
ديدن بعضي از عكس ها را نداشتم. آن مهرباني هميشگي اش 
با آن نگاه معصوم و لبخند نجيبش مرا با خود به گذشته ها 
مي برد، گذشته هاي دور. به سال هاي هزار و سيصد و پنجاه 
و هشت. درست زماني كه براي اولين بار در مسجد ديدم، 
در انباري كتابخانه مســجد. دور هم نشسته بوديم و قرار 
بود يكي از بچه ها قصه بخواند. ساكت مي نشست. حوصله 
مي كرد و قصه هاي ما را گوش مي داد. وقتي هم كه نوبتش 
مي رسيد كه قصه را نقد كند آرام حرف مي زد. در آن انباري 
كوچك به سختي صدايش به گوش ما مي رسيد. بايد خيلي 
حواس مان را جمع مي كرديم تا حرف هايش را مي شنيديم.

از همان صبح روز شنبه هفتم ارديبهشت ماه، دوربين «پي 
صد و هفتادم» را، به سفارش دوستان راه انداختم، شروع 
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به تصويربــرداري كردم. اصًال حالم خوب نبود. دوربينم 
روي دســت مي چرخيد و تصويــر مي گرفت. با خودم 
كلنجار مي رفتم كه اصًال چرا راضي شدم اين كار را بكنم. 
ميان ما دوربين يك فاصله بود، يك فاصله ناشناخته و يك 
حس غريبانه. دوربينم، با ولع تصوير مي گرفت و داغ داغ 
روي نوار مغناطيســي ضبط مي كرد... و من تب داشتم، 
تب از دست دادن يك استاد باوقار، يك يار مهربان، يك 

دوست قديمي ... .
دستانم مي لرزد. نمي توانم بنويسم. اين درد و اين احساس 
بغض آلود، دوباره ســراغم آمــده. اينجا هم ولم نمي كند.. 
نمي گذارد بنويسم. راستي چهلمين روز درگذشت اميرخان 

چه روزي است؟

*داستان نويس، كارگردان و از بچه هاى مسجد جواد االئمه(ع)



352

مريم فردى*
گمشده در انتهاى خيابان بهشت

يك طرف كوچــه، الله زار بود و طــرف ديگر خيابان 
فردوســى. پدر دســت دخترش را گرفت و از پياده روى 
تنگ و باريك به ســمت فردوسى رفتند. از خيابان كه رد 
شدند، مى شد چراغ هاى در ورودى هتل فردوسى را ديد. 
معموالً پدر براى تولدها يا مناسبت هاى خاص خانواده، از 
شيرينى فروشى آنجا خريد مى كرد. هواى خيابان فردوسى، 
ســنگين و دود آلود بود. خســته از تمــام جنب وجوش 

روزانه اش، در سكوت و تاريكى فرو رفته بود.
ساعت كارى اداره مدت ها بود كه تمام شده بود اما پدر 
هميشه تا همين موقع در دفتر كارش مى ماند و مى خواند 
و مى نوشــت. معلوم نبود اگر دلهره از دست دادن آخرين 
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اتوبوس را نداشــت، كى ســر از كتــاب و كاغذهايش 
برمى داشت.

دخترك لباس مدرسه به تن داشت. مثل خيلى از روزهاى 
ديگر، آن روز هم مدرسه نرفته بود و مهمان پدرش در اداره 
بود. با او بودن را به تمام كالس ها و مدرسه ها ترجيح مى داد.

با هم به ســمت توپ خانه سرازير شدند. هيچ خبرى از 
هياهوى آن روز صبــح نبود. مغازه ها تعطيل بودند و تنها 
اندك رهگذرانى سر در گريبان، با عجله از كنارشان عبور 
مى كردند. كمى جلوتر، شبح مرد معتادى در فرورفتگى يك 
ديوار ديده شــد. پدر دست دختركش را محكم تر گرفت 
و قدم هايش را تندتر كرد. ميدان را رد كردند و به ســمت 
راست پيچيدند. چراغ هاى دكه روزنامه  فروشى روشن بود و 
صاحب دكه آرام آرام بساطش را جمع مى كرد. پدر نيم نگاهى 
به روزنامه ها انداخت. فرصت ايستادن نبود. بايد به آخرين 
اتوبوس مى  رسيدند. ســردر باغ ملى را كه رد كردند، پدر 
به يك درب فلزى بزرگ كه كمى عقب نشــينى داشت و 
در تاريكى گم شــده بود اشاره كرد و گفت: «بهت گفته ام 
كه بچگى هايم اينجا گاراژ بزرگى بود و تابستان ها همين جا 

سوار اتوبوس هاى اردبيل مى شديم؟» 
- آره آقاجون! گفتى.

- آن روزها مامانى جوان بود و سرحال...
بقيه كلماتش را قورت داد. دختر، غم هاى پدر را خوب 
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مى شــناخت. بقيه كلمات را ناگفته شنيد. خودش را به او 
نزديك تر كرد و دســتش را محكم تر فشرد. پدر توجهى 
نكرد! بى قرار شده بود. اين را از دست هاى خيس از عرقش 

مى شد فهميد. دلشوره به جان دختر افتاد.
- آقا جونم! چى  شده؟!

جوابى نشنيد. پيچيدند به ســمت پارك شهر و خيابان 
بهشت كه كمى پايين تر بود. دختر، نگران صورت پدرش 
را نگاه كرد. در همان تاريكى هم مى شــد خطوط درد را 
روى پيشانى اش تشخيص داد. ناگهان گويا قلبش ايستاد. 
موهاى پدر را ســفيد مى ديد! انگار در همين چند قدم پير 
شده بود! نكند نور چراغ هاى خيابان روى موهايش افتاده؟ 
خودش! خودش قد كشيده بود! به جاى لباس مدرسه، چادر 
مشكى ســرش بود. باز آقاجونش را ديد كه چشم دوخته 
بود به روبه رو. گويا جا مانده بود در همان گاراژ و ياد مادر 

جوانش...
اما دختر ترسيده بود و مبهوت. چه بر سرشان آمده بود؟ 
چرا پدرش پير شــد؟ چرا خودش اين همه بزرگ شــد؟ 
سرش را به اطراف گرداند، هيچ جنبنده اى نبود. گويى دنيا 
ايستاده بود. بيشتر ترسيد. خواست خودش را محكم تر به 
پدر بچسباند. پير يا جوان، فرقى برايش نمى كرد. پدرش بود 
و سرپناهش... اما مرد تكانى به خودش داد و دست دختر را 

از دستش رها كرد. قدم هايش را تند كرده بود.
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- آقا جون! كجا؟!
آقاجانش جواب نداد. تندتر و تندتر رفت. آنقدر كه ديگر 

دختر مجبور شد بدود. گريه اش گرفت...
- آقاجون! آقاجون! وايستا!

فاصله شان بيشتر و بيشتر شد. دختر ديگر حتى نمى توانست 
فرياد بزند. از نفس افتاده بود. تمام بدنش مى لرزيد. ايستاد. 
نه! نتوانست بايستد. نشســت. دو دستش را روى سرش 

گذاشت. همان جا كه دنيا بر آن خراب شده بود.
آقاجانش را در انتهاى خيابان بهشت گم كرده بود...

*فرزند امير حسين فردى
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عارف فردي*
مهـربـاني لبخـنـد

هميشه لبخندش چند قدمي زودتر از خودش مي رسيد و 
ما را در آغوش مي گرفت. هديه اي مهربان كه از دور با تمام 

وجود تقديم دل ها مي كرد. سالم، لبخند، و باز...
نمي دانم، شايد با فرشته مرگت هم، چنين رفتاري داشتي. 

ساده و بي آاليش.
در مــرور خاطرات، هنوز هم لبخنــدش پيش از همه، 
ذهنم را مشغول مي كند و از حضور پرمهرش خبر مي دهد. 

لبخندي سرشار از دوست داشتن و صميميت.
يكي از بهترين و بارزترين ويژگي هاي پدر خوشرويي و 
خوش خلقي اش بود كه آن را به چه زيبايي در قالب لبخند 
بر لبانش جاري مي كرد. مطمئناً تجسم اين تصوير دلنشين 
از او براي هميشه بر صفحه خاطرات به يادگار خواهد ماند. 

دوست دارم هميشه با لبخند از او ياد كنم.
*فرزند امير حسين فردى
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رسول فالح پور*
او هـم رفـت

به غير از روزهاي تعطيل، همديگر را مي ديديم؛ آن هم از 
صبح تا شب البته اين يكي، دو سال اخير كمتر. اوايل كارمان 
او زودتر مي آمد تحريريه. نوشته ها را مي خواند و چشم به 
راه مي شــد تا بقيه برسند. گاهي از اتاق خودش مي آمد تو 
تحريريه جايي مي نشست و كار كردن ما را تماشا مي كرد. 
سكوت آنجا، كارهاي ابتكاري و تالش  فراوان بقيه برايش 

جذاب بود.
از ناهارخــوري كه مي آمديم، كنار پنجره مي ايســتاد و 
مقــداري از غذايش را كه نمي خورد مي گذاشــت براي 
پرنده ها و سپس با لبخند دلنشين و حلقه اشك چشم هايش 

پرنده ها را نگاه مي كرد.
مي گفت: «اين روزها جايي نــدارم برم جز اينكه بيام 
اينجا و كارهاي نيمه تمامم را به پايان برسونم، خيلي از 

فرصتم باقي نمونده.»
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ســه روز بعد از اينكه همكار شــديم، اولين فرزندش 
به دنيا آمد. تا چند ماه آنها را نديد، تا آنكه آن ها از روســتا 
آمدند تهران. مأمن دايمي تابســتان هايش، روستايشان بود 
در دامنه هاي سبالن. اول تابستان خانواده را مي برد و آخر 
تابســتان بازمي گرداند. گاهي هم مرخصي مي گرفت و به 
آن ها ســرمي زد. گاهي با صورت گل انداخته و خندان كه 
چيزي نمانده بود اشــك در چشــم هايش حلقه بزند، از 
باقي مانده زندگي اش و ماندن در روســتا و چيزهاي ديگر 

آن جا حرف مي زد.
از كتاب خواندن و ورزش سير نمي شد. عاشق كوه بود. 
در يك روز برفي به همراه بايرامي رفتيم كوه هاي امامزاده 
داوود. جايي پناه گرفتيم. با سنگ هاي كوه صندلي، ميز و 
با شاخه هاي خشك علف ها چند شاخه گل آماده كرديم. 
براي ناهار سه نفري كلك  نان، مربا، گوجه فرنگي، كره، دوغ 

و هرچه خريده بوديم را كنديم.
سوغاتي اش از كوه يك گالن آب بود و چند گل كوهي 
براي مادر. يك بار به همراه مــادر رفتيم كوه هاي اطراف 
تهران. با حركت پاهاي مادر كه آهسته و پيوسته بود، ما هم 
حركت مي كرديم. مادر و پسر در كوه كم حرف مي زدند 
و من از ســكوت آن ها در كوه مي آموختم. جايي كه مادر 
انتخاب كرد، نشستيم و من خيره به برادر بزرگ تر و مادر، 
مدت زيادي گرم اختالط شديم، مدت خيلي خيلي زيادي.
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بعد از آن روزهاي خوب، نوبت عمل قلب برادر بزرگ 
از راه رسيد. اين روزها به مادر چه گذشت، نمي دانم. چند 
ماهي گذشت. نوبت مادر رسيد. سكته كرد و از پا افتاد. از 
غصه سكته كردن او، شب هاي درازي در حياط مي نشست 
و مي گفت: «نكند مادر كاري داشــته باشــد و من خواب 
باشم. او دارد جلوي چشمم آب مي شود و هيچ كاري از 

دستم برنمي آيد.»
مادر رفت و بعد از چند ماه او هم رفت.

مرور خاطرات گذشته افسرده ام مي كند و به ناچار با اين 
بيماري بايد بسازم!

*سردبير مجله كيهان بچه ها و از بچه هاى مسجد جواد االئمه(ع)
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جواد كامور بخشايش*
پـدر ادبيـات متعـهد

كاروان شهيد رفت از پيش          
وان ما رفته گير و مى انديش

از شمار دو چشم يك تن كم       
وز شمار خرد هزاران بيش ...

اين ســخن برآمده از دِل رودكى شاعر، گرچه چندصد 
ســال پيش در رثاى شهيد بلخى سروده شده است؛ اما هر 
زمــان كه آدمى، بزرگى را از دســت مى دهد، محتواى آن 
دوباره تازگى خود را باز مى نمايد. در تلخ ترين لحظه اى كه 
خبر فقدان استاد اميرحسين فردى را شنيدم، ناخودآگاه ياد 
اين شعر افتادم و عظمت مصيبت را در ذهنم تداعى كردم. 
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گو اينكه شاعر، اين شعر را براى تمام دوران ها و قرن ها و 
دربارة تمامى نخبه ها و «خرد» ها سروده است. فردى گرچه 
يك فرد، اما نمادى از «هزاران بيش خرد»ى بود كه در شعر 

شاعر متبلور است. 
در دورانى كه مبارزات مردمى عليه رژيم پيشين به اوج 
رسيده بود، در گوشه و كنار اين مرزوبوم، بودند كسانى كه 
با آينده نگرى ويژه خود، اهتمام خاصى به فرهنگ داشتند. 
اميرحسين فردى هم در زمره اين شخصيت ها بود. او در 
مسجد جواداالئمه (ع) جنوب شهر تهران سال هاى پيش از 
انقالب با شكل دادن هسته هاى فرهنگىـ  مذهبى، به شكلى 
هدفمند به تربيت نوجوانــان و جوانان از منظر اعتقادات، 
ارزش ها و فرهنگ اســالمى مشغول بود. از همان سال ها 
بود كه آگاهى بخشى به نسل جوان و آشنا ساختن آن ها با 
معيارهاى انقالبى و اسالمى به مهم ترين دغدغه اميرحسين 
فردى تبديل شــده بود. پيرو هميــن دغدغه ها و با كمك 
گروهى، كتابخانه كوچكى در مســجد راه انداخت و چند 
صــد كتاب با موضوعات مدنظر در آن جاى داد. در مدتى 
كوتاه جريان فرهنگى به راه افتاده  به وسيله فردى برخالف 
برخى نگاه هاى منفى نگر، بــه جريانى همه گير در منطقه 
تبديل شــد و تعداد اعضاى كتابخوان به مرز بيش از شش 
هزار دانش آموز، دانشجو و جوان رسيد. همه و همه در كنار 
ويژگى هاى علمى و ارزشى اميرحسين فردى، شيفته اخالق 
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بزرگوارانه، كريمانه و مؤمنانه او قرار مى گرفتند.
انقالب اسالمى كه پيروز شد و ادبيات خاص خودش را 
پديد آورد، آينده نگرى هاى افرادى چون فردى به واقعيت 
پيوســت و در ايامى كه ادبيات انقالب زير هجوم بسيارى 
از مخالفانش بود و در شــرايط نامساعدى نفس مى كشيد 
كادرهاى فرهنگى  تربيت شده، زير پر و بال آن نوزاد نو پا 
را گرفته و با قلم زدن در نشريات گوناگون، روح تازه اى به 

آن بخشيدند.
اينك اميرحســين فردى ها بودند و ادبيات و آينده اى كه 
اميدوارى هــاى زيادى به آن وجود داشــت. او همزمان با 
قلمزنى و تالش براى رونق دادن و اعتالى ادبيات انقالب، 
همچنان اميدوارانه گام هاى استوار خود را براى تربيت نسل 
بعدى برداشــت و به مرور نام و آوازه شوراى نويسندگان 
مسجد جواداالئمه(ع)، شاگردان تربيت يافته فردى، در شهر 
پيچيد. او دغدغه مند انقالب و ارزش هاى آن بود و نگران 
دست هاى پنهانى بود كه قصد داشتند ادبيات زالل انقالب 
را آلــوده و منحرف كنند. پيرو هميــن ديدگاه ها به جمع 
يارانى پيوســت كه خشت و آجر حوزه هنرى را روى هم 
گذارده و محملى براى رشد و اعتالى هنر ادبيات انقالب 
پديد آوردند. فردى ســال هاى سال نوشت، از ارزش ها و 
آرمان هاى انقالب و در كنار آن با اعتقاد و روحيه خاصش 
به فعاليت تشــكيالتى و كادرسازى، با ايستادن در سمت 
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مديرمسئولى كيهان بچه ها؛ كوشيد ادبيات متعهد و انقالبى 
را در ذهن و ضمير فرزندان و نســل انقالب جارى سازد. 
ســى و اندى سال تالش مستمر و پيوسته و مجاهدت در 
اين مســير از كسى جز فردى ساخته نبود. او در طول اين 
مدت، اولين رمان هاى مربوط به انقالب را نوشت. از «سياه 
چمن» گرفته تا «اســماعيل» اما همچنان خود را مرهون و 
مديون انقالب مى دانست. او در دفاع از ارزش هاى انقالب 
و نظام اسالمى با كسى تعارف و شوخى نداشت. اين مرد 
و معلم مهربان، متين و آرام آنگاه كه احساســاس مى كرد 
همراهان سست عنصر يا دشمنان عنود نگاه نامهربانى به هنر 
و ادبيات و آرمان هاى انقالب دارند با انگيزه و ايمان راسخ 
مى ايســتاد و از آرمان هاى انقالب پاسدارى مى كرد. اينك 
حاصل سال ها تالش و كوشش چنين سختكوشانى است 
كه درخت ادبيات انقالب به چنين بارورى و شــكوفايى 
رســيده است. شــايد از اين منظر بتوان او را «امير داستان 

انقالب» و در تعبيرى بهتر «پدر ادبيات متعهد» ناميد.
او در چند ســال آخر عمر خود، ســكان هدايت دفتر 
آفرينش هاى ادبى حوزه هنرى را در دست گرفت و همچون 
گذشته منشأ اثر و باعث و بانى توليد آثار مؤثر و راهنما و 
تأثيرگذارى در عرصه نشر و توسعه انديشه هاى انقالبى در 
قالب داستان و شعر شد. او كسى بود كه «جشنواره داستان 
انقالب» و «جشنواره كتاب سال شهيد حبيب غنى پور» را 
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با هدف توليد آثار ارزشى در حوزه انقالب بنا نهاد. امروز 
شاهد و ناظريم كه جشنواره داستان انقالب به گام ششم و 
جشنواره كتاب سال شهيد حبيب غنى پور به پله سيزدهم 
رسيده است. اين تالش ها و كوشش هاى او نشأت گرفته از 
انديشه زالل و پاك و متعهد وى و برگرفته از اعتقاد و ايمان 

واقعى او به انقالب اسالمى بود.
در آخرين ديدارهايى كه با او در آخرين روزهاى عمرش 
داشــتم، دغدغه ادبيات انقالب را از صورت و ســيرت و 
صحبت هايش حس مى كردم. دغدغه داشت نتواند رمان 
«اســماعيل » را تمام كند. گويا مى دانســت اسماعيلش را 
ناتمام رها خواهد كرد. يكــى دو روز مانده به عيد از من 
خواست منابع مهم تاريخ انقالب را در اختيارش بگذارم. به 
فرموده عمل كردم و مجموعه اى از مهم ترين منابعى را كه 
حوادث و وقايع روزهاى اوج انقالب را منعكس مى كرد در 
اختيارش گذاشتم .بعد از تعطيالت عيد امسال به سراغش 
رفتم. همه آن منابع را مطالعه كرده بود. مى گفت: «با خواندن 
اين كتاب ها بيشــتر به عظمت انقالب پى بردم و احساس 
مســئوليتم دوچندان شد. چقدر ســوژه و موضوع دست 
نخورده از انقالب باقى مانده اســت كه مى تواند دستمايه 

توليد آثار جذاب و مهمى شود.» 
به آقاى فردى عرض كردم: «حق باشماســت اســتاد! 
ان شاءاهللا خداوند به شما عمر طوالنى دهد تا بتوانيد با الهام 



365

از سوژه هاى انقالب، آثار مانايى خلق كنيد. «سرش را تكان 
داد و گفت: «بايد ببينيم خدا چه مى خواهد.» هنوز سه روز 
از اين ديدار نگذشــته بود كه خبر فقدان نابهنگامش بهت 

زده ام كرد. 
فردى در يك عمر مجاهدت خود ادبيات متعهد و آرمانى 
را در يك دســت و تربيت شاگردان متعهد و آرمان گرا را 
در دست ديگر گرفت و همچون پروانه ، گرد شمع ادبيات 
انقالبى و متعهد گشت و گشت و رفت. اكنون پروانه نيست، 
اما ادبيات متعهد و انقالبى و شاگردان فردى هستند. فردى 
ايده ها و برنامه هاى زيادى داشــت كه دست اجل فرصت 

انجام آن ها را نداد، اما مى دانم شاگردان او هستند.  
فردى از منظر ويژگى هاى فردى، انسان خودساخته و پاك 
سرشتى، مؤمن و متخلق به اخالق اسالمى بود. با چهره اى 
آرام و متين در اولين نگاه بر بيننده تأثير مى گذاشت و اين 
تأثير نه لحظه اى بلكه دائمى بود. آنچه از او ديديم و شنيديم 
خوبى و نيكى، تواضع و فروتنى بود و آنچه از او آموختيم، 
پشتكار و صبورى و سخت كوشى در راه رسيدن به آرمان ها 
و اهداف واالى الهى و انســانى بود. روحش شاد و راهش 

پررهرو باد.

* پژوهشگر حوزة دفاع مقدس
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سيدمحسن گلدانساز*
بچـه هاي مسجـد

سال هاي نخستين دهه شصت، «بچه هاي مسجد» عنوان 
پرطمطراقــي بود كه حال و هواي زمانه را به زيبايي فرياد 
مي كرد و اين عنوان برپيشــاني مجموعه آثاري نقش بسته 
بــود كه با درآميختن قطع، طراحــي و محتوا مخاطب آن 
روزگار را به خود مي خواند. آن زمان من در جريان فعاليتي 
فرهنگي، واسطة ترويج اين مجموعه بودم. بي آنكه اصحاب 
قلم و چهره هاي تدارك كننده را بشناسم. بچه هاي مسجد، 
مجموعــه آثاري بود با حال و هــواي انقالب از بچه هاي 

انقالبي مسجد.
قريب يك دهه بعد، در سال هاي اول دهه هفتاد، دست 
تقدير پاي مرا به دفتر انتشــارات كمك آموزشــي وزارت 
آموزش وپرورش گشــود و خيلــي زود با خود بچه هاي 
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مسجد آشنا شدم و به سرعت با آن ها گره خوردم. با تعداد 
قابل توجهي از آنان چهره به چهره و با برخي از آن ها مأنوس 
شــدم. با خاطره ها و واگويه هاي مسجدشان درآميختم و 
تصويري واقعي از فضاي دلنشين محل و مسجد حضرت 
جواداالئمه(ع) در جانم نشســت، از شخصيت برجسته و 
معنوي روحاني با صفا و امام جماعت مســجد كه از سر 
زهد و تواضع و با شرح صدر، اهالي محل، به ويژه نوجوانان 
و جوانان را مجذوب كــرده بود. از جمعي كه در آغوش 
مسجد متولد شده بود و كانون مطالعه، نقد ادبي و سرانجام 
داستان نويسي برآمده از انقالب اسالمي را پي افكنده بود و 
كوثرگونه در عرصه ادبيات كودك و نوجوان، رمان، فيلمنامه 
و حتي تئاتر و سينما متكثر شده بود. دريافت هايي نصيبم 
شد كه به مدد مصاحبت با برادر ارزشمندم محمد ناصري 
عزيز بود. جان كالم اينكه آشــنايي من با بچه هاي مسجد 

زماني بود كه اميرشان، «اميرخان» بود.
به واسطة دوست داران اميرخان، پيوندهاي عاطفي بين ما 
برقرار شد، هر از گاهي در نشست هاي كاري و غيركاري 
محضر اميرحسين فردي را درك مي كردم و همانند اغلب 
عالقه مندانــش از آرامش ظاهــر و صفاي باطن آن عزيز 

حظي داشتم.
جريان فرهنگي اميرخان در بطن مســجد و در بحبوحة 
نهضت امام خميني(ره) و تندباد انقالب، با وسعت نظر و 



368

روشن بيني روحاني صاحب دلي پي ريزي شد و جرياني كه 
«اســس علي التقوي» بود و پس از پيروزي انقالب تأثيري 
انكارناپذير در عرصه ادبيات انقالب و داستان نويسي پس 
از انقالب داشت. اين روزها كه با احساس عميق از جاي 
خالي اميرحسين فردي (رضوان اهللا تعالي عليه) هر دوست 
و آشنايي از زاويه اي به شخصيت، سلوك، گفتار، رفتار و 

نوشتار او مي پردازد. شايد بشود پرسيد: 
آيا پديده ارزشمند و كوثروار بچه هاي مسجد قابل تكرار 
نيست؟ آيا اين حركت فرهنگي را نمي توان منشأ و مبناي 
ايده پردازي و نظريه ســازي بــراي پي افكندن جريان هاي 
فرهنگي كوچك، خودجوش، خالصانه و درون زا قرار داد؟

آيا روزگار بچه هاي مسجد «به معناي فعاليت فرهنگي 
اميرخان و گروهش» پايان يافته است؟

آيا با رخت بربستن يك يك بچه هاي مسجد كه اميرشان 
به ديار باقي شــتافت، حركتشــان و فعاليتشان نيز رخت 

برخواهد بست؟
آيا وقت آن نرسيده كه بچه هاي مسجد، بچه هاي مسجد 
فردا را تبيين كند و جريان اميرحسين فردي را به فرداهاي 

اميدبخش بپيوندند؟

* مدير فرهنگى و از دوستان امير حسين فردى



369



370

عليرضا متولي*
بودن و شدن را به من آمـوخت

:10 شب 63/8/21 ـ 30
اميرخان، نامي آشنا براي دل غم كشيده و رنج آشناي من!

اميرخان، كالمي گويا براي انديشــه ها و تفكراتم درباره 
همه هستي!

اميرخان، اولين كسي كه در دنيا و عمر كوتاه من، به من 
شخصيت داد و براي مِن من و براي هويت من ارزش قائل 
شــد. او مرا با زبان بي زباني آموخت كه مي توانم. مي توانم 
باشم و بشوم. او كه كوه ستبر تواضع و فروتني است. او كه 
بار زياد دانش و معلومات افتاده ترش كرده! او كه مي فهمد 
و مي داند كه من و امثال من به او چه مي گوييم و از او چه 

مي خواهيم. به او درود و سالم گرم مي فرستم. 

برگي از دفتر خاطرات سي سال قبل
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نگاه مهربان او را به صــد دنياي گرانبها نخواهم داد. او 
كه جان من اســت و روح من. او كه عالوه بر هنر، بودن و 

خوب بودن و زيبا بودن و هنري بودن را به من آموخت. 
اميرحسين فردي در يك جملة كوتاه، اميرحسين فردي 
است. فردي، فرد است، تك است... و تنها... و تنها اوست 
كه يگانه خدا را احساس كرده و يگانه مي انديشد و يگانه 

عشق مي ورزد، به محرومان و به مستضعفان و به ما.
همه چيزم، همه وجودم. خاك  پاي او نگردد. كه هرچه 
دارم از خداي اوســت و او وجودي است كه وجود مرا به 
من مي شناساند. آنگونه كه بتوانم دقيق و روشن بفهمم كه 

براي خدا كار كردن و نوشتن يعني چه؟
هنگامــي كه او از موضوعي متأثــر مي گردد. آنقدر زيبا 
مي شود كه فقط دوســت دارم او را تماشا كنم و هنگامي 
كه  از موضوعي شاد مي گردد مي خواهم با او شاد باشم. او 
شــادي اش را با من تقسيم كند، چرا كه شادي او و غم او 
براي خالقش است. من نعمتي بزرگ دارم، نعمت اميرخان. 

خدا را شكر كه به من اينچنين نعمتي عطا فرمود.
نام او را در كنار نام طباطبايي مي آورم. چرا كه آن هايند كه 

به من «روح و روان سالم» القا مي كنند.
خدا اميرخان و طباطبايي را براي ما زنده نگهدارد.

63/8/27
امروز احساس كردم اميرخان را بيش از پيش دوست دارم.
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9/18/  شب
اميرخان ُمرشد و راهنماي من است.ان شاءا...

خدا او را براي مسلمين حفظ فرمايد.

اي نسيم سحري خاك ره يار بيار
كه كند حافظ ازو ديدة دل نوراني

*داستان نويس و از بچه هاى مسجد جواد االئمه(ع)
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حجت االسالم و المسلمين دكتر محى الدين بهرام محّمديان*
رنـج فقـر و گـنـج معـرفـت

انا هللا و انا اليه راجعون
رســيدن به آرامش ابدى پس از تالش گسترده و جهاد 
مستمر علمى و عملى از آن مردانى است كه زندگى خود را 
با نام پروردگار آغاز كرده اند و بر آن قول و عقيده استقامت 
ورزيده اند؛ كسانى كه در طول حيات خود از انتخاب چنين 
مرامى نهراسيده اند، بر جلوه گرى هاى دنيا دل نباخته اند و يا 
از فقدان آن محزون نشــده اند. اميرحسين فردى، نمونه اى 
اينچنين است كه در واپسين نفس دنيايى خويش،  با بشارت 
فرشتگان الهى روح و ريحان بهشتى را نفس كشيده است؛ 

ان شاءاهللا.
هجرت زودهنگام اميرحســين فردى، نويسندة مؤمن و 
متعهد به آرمان هاى انقالب اسالمى با آنكه نشان سبكبالى 
و سبك بارى اوست، اما بر دوستان و شاگردان، همراهان و 
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همكاران وى كه به او سخت دل بسته بودند، بسيار گران و 
سخت است. حلقة هنرمندان و نويسندگان بسيجى نگينى 
را از دســت داده است كه شب چراغ بزم مطالعات و نقد و 
بررسى هاى حوزة ادبيات داستانى و گفت وگوهاى صادقانه 

و بى تكلف و بى رياى بچه هاى مسجد بود.
اميرحســين فردى، كه خود رنج فقــر را در يافتن گنج 
معرفت و خلوص چشيده بود، بيش از سه دهه در كيهان 
بچه ها سپرى كرد؛ از سپهر كودكان اين مرز و بوم ستاره ها 
را به كهكشان شهدا رهنمون شد و در حلقة ياران مسجد 
جواداالئمه(ع) نه تنها نويسندگانى براى زمين بلكه راويانى 
از زمين براى آســمانى ها تربيت كرد تا در افق باال الهام گر 

جشنوارة حبيب باشند.
                                                    ششم ارديبهشت 1392

* نويســنده، معاون وزيرآموزش و پرورش، امام جماعت مســجد نور و از دوستان 
امير حسين فردى.
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اشـاره 
ابعاد   (1328-1392) فــردي  اميرحســين  زندگي 
گوناگوني دارد؛ ابعادي چون شخصيت ادبي، شخصيت 
مديريت فرهنگي، شخصيت رسانه اي، شخصيت ورزشي 
و شخصيت خانوادگي و محله اي. ولي به اعتقاد بنده، كه 
توفيق درك بيش از ســه دهه از زندگي او را داشته ام، 
آنچه در ميان همه اين ابعاد مي درخشــد و چونان نخ 
تسبيحي آن ها را به هم متصل كرده است، بعد شخصيت 

اخالقي وي است. 
در اين نوشتار، كوشيده ام به استناد خاطره ها و رفتارهاي 
آن مرد شريف، برخي از لطايف و ظرايف وجودي اش 

ناصر نادرى*

هـرگـز نميـرد آن كـه دلـش 
زنـده شـد به عشـق

نگاهي به شخصيت اخالقي اميرحسين فردي
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را ارائه دهم. گرچه معترفم اين تنها بخشي از شخصيت 
اخالقي اميرحسين فردي است. 

هرچه گويم عشق را شرح و بيان 
چون به عشق آيم، خجل باشم از آن 

سادگي و وارستگي 
فردي در روستاي قره تپه در دامن كوه سبالن به دنيا آمد. 
در كودكــي، همراه با خانواده به تهــران آمد. در آن زمان، 
نمي توانست به زبان فارسي صحبت كند. اگرچه در روستا، 
كتاب هايي را كه به زبان تركي نوشته شده بود، مي خواند. 

دبستان و دبيرســتان را گذراند و پس از دوره سربازي، 
در بانك صادرات اســتخدام شد و چون فهميد اين بانك 
خصوصي اســت و بخش عمدة سود آن به جيب يكي از 
نزديكان دربار شاهنشاهي مي رود، استعفا داد و بيرون آمد. 
پس از پيروزي انقالب اسالمي، نخست در حوزه هنري و 

سپس در مؤسسه كيهان، مشغول به كار شد. 
محل زندگي و وضعيت معيشت وي، در طول زندگي، 
بيانگر نوعي سادگي و وارســتگي است. در روابط كاري 
خود، هرگز به دنبال تمتعات دنيوي و ثروت اندوزي نبود. 
در طول سي سال رفت و آمد به دفتر مجله كيهان بچه ها، 
همواره از وســيله نقليه عمومي و اتوبوس شركت واحد 
استفاده مي كرد. مي گفت: «دوست دارم هر روز در كنار يكي 
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از مردم عادي بنشينم و با احساسات و آرزوها و انديشه هاي 
آنان آشنا شوم.» 

در تعريــف زهد گفته اند: «زهد يعني دل كندن از دنيا و 
حركت به سوي نعمت هاي جاودانه آخرت.» 

همه زندگي فردي، جلوه هاي زهد بود. هرگز مظاهر زيبا 
و فريبنده دنيا او را فريفته و دلباخته خود نكرد. به دنيا دل 
نسبت و از ماديات دنيا، پلي براي رسيدن به كمال مطلوب 

و هدف هاي واالتر ساخت. 
غالم همت آنم كه زير چرخ كبود 

ز هرچه رنگ تعلق پذيرد آزاد است. 

تواضع و فروتني 
خداوند متعال يكي از صفت هاي بندگان خاص خود را 
تواضع مي داند: «و عبادالرحمن الذين يمشون علي االرض 
هونا...»؛ بندگان خداوند رحمان، آن ها هســتند كه آرام و 

بي تكبر بر زمين راه مي روند... (فرقان، 63). 
تواضــع و فروتني در نحوة ســخن گفتن، نشســتن و 
برخاستن، لباس پوشــيدن، نگاه كردن و ... فردي، جاري 
بود و همين فروتني اش، اسباب سربلندي و سرافرازي او 
شد، به نحوي كه مخالفانش هم به او احترام قائل بودند و 
مى دانستند اگر نظر فردي، مخالف نظر آن هاست، به دليل 

دين خواهي است و غرض ورزي شخصي نيست. 
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پيامبر نازنين اســالم(ص) فرمودند: «كسي كه به خاطر 
خدا، تواضع كند، خداوند مقامــش را باال مي برد.» و اين 
فروتني فردي بود كه پس از درگذشــتن اش، چنين تكريم 

شايسته اي از وي انجام پذيرفت. 
مولوي زيبا گفته است: 

آب از باال به پستي در رود 
آنگه از پستي به باال بر رود 

گندم از باال به زير خاك شد 
بعد از آن او خوشه چاالك شد 

اهل نصيحت كردن و پند دادن نبود. با رفتارش، ســخن 
مي گفت. به راســتي، خــود را به خوبي ها آراســته بود. 
ســخن زيبايي است از امام علي(ع) كه: «كسي كه خود را 
در معرض پيشــوايي و رهبري مردم قرار مي دهد، قبل از 
آموزش ديگران، خود را تعليم داده باشد» اميرحسين فردي 

اين چنين بود. 
نفس خود ناكرده تسخير اي فالن 

چون كني تسخير نفس ديگران 
نفس را اول برو در بند كن 

پس برو آهنگ وعظ و پند كن 

رأفت و مهرباني 
از بارزترين ويژگي هاي فــردي، رأفت و مهرباني او بود. 
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كانون خانواده، محله و دوستان، شاگردان، محل كار، سفر و 
حضر، همه و همه، فرصتي بود براي جلوه هاي مهرورزي وي. 
اين مهر و محبت، جزو ذاتيات و ملكات روحي او بود. 
تصنعي و اعتباري و روي قاعده «بده - بستان» نبود. بي شائبه 
بود؛ دور از منفعت طلبي و مصلحت جويي و تفســيرهاي 

آلوده به نگاه مادي زده. 
برايش جوهره و ذات انســان ها مهم بود، نه منصب ها و 

اعتبارهاي رايج. 
با گروهي از دوستان قصه نويس، ساعت ها كوهنوردي و 
راهپيمايي مي كرد تا به كودكان روستايي، كتاب هديه كند. 
اگر مى فهميد كســي از دوستان يا اهالي محل، بيمار شده، 
حضوري يا تلفني جوياي حالش مي شد. دلتنگي حاصل 
از نديدن دوستانش را به زبان مي آورد. يكي از همكارانش 
در كيهان بچه ها مي گفت: «دو روز قبل از رحلتش، به من 
گفت: «فالني را ديدم در محل. انگار مريض است. يادت 

باشد با هم برويم خانه شان عيادت.» 
وقتي مصافحه مي كرد، دست ها را به گرمي مي فشرد و 
به نرمي نوازش مي كرد. معموالً واژة «عزيز» را پســوند نام 
اشخاص در نامه ها و ســخنانش قرار مي داد. روح زيبايي 

داشت و مي توانست زيبايي هاي را درك كند. 
چون شدي زيبا بدان زيبا رسي 

كه رهاند روح را از بي كسي 
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در قرآن كريم مي خوانيم: «براي شما پيامبري از خودتان 
آمد كه دشواري شما بر او سخت باشد. او حريص است كه 
شما را هدايت كند، و با مؤمنين؛ مهربان و بخشنده است» 

(توبه، 128)
اين تعبير درباره وجود نبي اكرم(ص) است. 

اميرحســين فردي به تأسي از بزرگان دين خود، به همه 
نزديكانش دلســوز بود و اين دلسوزي را با حمايت هاي 

همه جانبه اش نشان مي داد. 
سعدي(عليه الرحمه) زيبا سروده است: 

صاحبدلي به مدرسه آمد ز خانقاه 
بشكست عهد صحبت اهل طريق را 
گفتم: ميان عالم و عابد چه فرق بود 

تا اختيار كردي از آن، اين فريق را 
گفت: آن گليم خويش به در مي برد ز موج 

و اين جهد مي كند كه بگيرد غريق را 

عشق به طبيعت 
نگاه جزئي نگر به محيط و پديده هاي طبيعي و عالقه مندي 
به آن ها (كوه، باغچه، پرنده و...)، از ويژگي هاي فردي بود. 
حياط خانه كوچكش، مملو از درخت و گلدان است و اين 

ريشه در حس طبيعت دوستي او و خانواده اش دارد. 
دوســتي مي گفــت: «روزي ديدم آقاي فــردي، محو 



381

شــكوفه هاي درخت و صداي جيك جيك بازيگوشــانه 
گنجشك هاســت. همه گربه هاي محل و مســير خانه تا 
ايســتگاه اتوبوس را مي شــناخت و ويژگي هاي آن ها را 

تعريف مي كرد.» 
يادم هست در سال هاي نخست دهه شصت، تابستان ها كه 
بچه هاي كتابخانه مسجد جواداالئمه(ع) را به اردو مي برديم، 
پــس از كوهنوردي، معمــوالً كنار رودخانه يا آبشــاري 
مي ايستاديم و آقاي فردي، چنان شيفته وار از طبيعت خدا 
سخن مي گفت كه نگاه كودكان و نوجوانان را به زندگي و 

طبيعت و خدا عوض مي كرد. 
او مي گفت: «زمين، مادر ماست و اين آب هاي روان، شير 

اوست كه آدم ها، درخت ها و گل ها را مي پرورد.» 
دوســتي مي گفت: «در سفر به شهر اروميه، ما را به كنار 
درياچه خشكيده اروميه بردند. ديدم آقاي فردي تنها روي 
نمك زارهاي مانــده از درياچه قدم مي زد. نزديكش رفتم. 
ناراحت بــود. در صدايش غم بود. مي گفــت: دل ندارم 

درياچه خشك شده را ببينم!» 

ادب و متانت 
چه كسي است كه بگويد: «من ديدم آقاي فردي توهين 
كرد يا برافروخته و خشــمگين شد و خودش را نتوانست 

كنترل كند؟!» 
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ادب و متانت با وجــود فردي در هم آميخته بود و اين 
باعث پيدايش نوعي وقار و حرمت معنوي در او شده بود 
و اين ادب ورزي، ســن و جنسيت و طبقه اقتصادي و ... 

نمي شناخت. 
از افرادي كه مــؤدب نبودنــد، دوري مي كرد؛ هرچند 
خالق ترين و مشهورترين باشند. و شايد فاصله گرفتن او از 
حوزه هنري، در مقطع زماني خاص، به طور عمده ناشي از 

وجود چنين فضايي در برخي افراد بود. 
در حديث داريم: «تخلقوا باخالق اهللا» خود را به اخالق 
الهي آراسته كنيد. مسير زندگي فردي، تالش براي آراسته 

شدن به اخالق خدايى بود. 
سرتاســر زندگي فردي، تجلي نوعي بيداري و به تعبير 
علماي اخالق، حالت «يقظه» بود. بديهي است هستي در نگاه 

مسلمان، هدفمند است و اين هدفمندي، مسئوليت آفرين. 
«أفحســبتم انما خلقناكم عبثــاً... (مؤمنــون، 115)؛ آيا 
مي پنداريد كه ما شما را بيهوده آفريده ايم؟» و اين بيداري، 
مايه بصيرت و خودآگاهي و مســئوليت اخالقي در همه 
زندگــي فردي بود. او در مورد مخالفان خود نيز نزاكت و 
ادب را رعايت مي كرد. اگر آن ها را گمراه مي ديد، تأســف 
مي خورد. وي فرزند و پيرو مكتبي بود كه حرمت و احترام 

مؤمن را از حرمت و احترام به مكه، بيشتر مي داند! 
امام صادق(ع) فرموده اســت: «هيچ نعمتي باالتر از آن 
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نيســت كه در دل بنده، چيزي جز خدا نباشد.» فردي در 
دوران زندگي، به دليل احساس تكليف ديني و اجتماعي، 
مســئوليت هايي را پذيرفت كه گرچه به لحاظ شخصي از 
پاره اي برخورداري ها محروم مي شــد، اما چون براي رشد 
و تعالي هنري و ادبيات انقالب مؤثر بود، آن ها را پذيرفت. 
مسئوليت هايي چون دبير و كارشناس جشنواره هاي ادبي يا 
مسئوليت مديريت مركز آفرينش هاي ادبي حوزه هنري در 
سن شصت سالگي، كه با وجود دغدغه نوشتن و تكميل 
رمان «اســماعيل» و...، آن را به دليل توصيه رهبرش قبول 

كرد. 
باور ندارم دلي از فردي رنجيده باشد. او پيرو پيامبري بود 
كه فرمود: «برترين شما، نيكوترين شما از نظر اخالق است، 
آنــان كه خود را آماده خدمت كرده و با ديگران با الفت و 

محبت زندگي مي كنند.» 
فردي با وجود مسئوليت هاي اجتماعي و ادبي، هرگز از 
مردم عادي و دوســتان قديمي اش، دور نشد و هرگز اداي 

روشنفكرهاي بريده از مردم را درنياورد. 

تقيد به دينداري 
خانواده فردي، مذهبي بود؛ اهل نماز و روزه. البته آشنايي 
با مســجد جواداالئمه(ع)، تأثير فراواني در شكل گيري و 

تقويت  گرايش هاي مذهبي او داشته است. 
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همو بود كه با تني چند از همســاالن همفكرش، هسته 
اوليه كتابخانه مسجد جواداالئمه(ع) را در ابتداي دهه پنجاه 
تشكيل داد. اين گروه با توجه به گرايش ها و استعدادهاي 
هنري و ادبي كه داشــتند، تالش كردنــد مفاهيم ديني و 
انقالبي را در قالب هاي جذاب و گيرايي چون نمايش نامه، 
قصه گويي، قصه نويســي و... ارائه دهند. اجراي نمايشنامه 
«حر»، تشكيل جلســات قصه گويي و قصه نويسي در اين 

دوران، از نشانه هاي اين گرايش است. 
ارتباط با مسجد و تشكيل جلسات قصه نويسي در شب هاي 
دوشــنبه و آن، حضور مداوم در مراسم  و آيين هاي مذهبي 
به ويژه عزاداري روز عاشورا - كه محل تجمع همه قديمي هاي 
مسجد جواداالئمه(ع) اســت - و عالقه وافر به روحانيون 
به ويژه امام جماعت فقيد مســجد، زنده ياد حجت االسالم 
مطلبي، مشــاركت در اجراي طرح هــاي قرآني همچون 
پذيرفتن نقش كارشناس ادبي در توليد فرهنگ نامه قرآن كريم 
در دفتر انتشــارات و تكنولوژي آموزشى (سازمان پژوهش 
و برنامه ريزي آموزشى وزارت آموزش وپرورش)، پرداختن 
به نگارش برخي موضوعات ديني همچون زندگي نامه امام 
علــي(ع) در قالب كتاب «امــام اول» در مجموعه «چهارده 
آفتاب» انتشارات مدرسه، توجه خاص به مناسبت هاي مذهبي 
در سرمقاله هاى كيهان بچه ها در طول بيش از سه دهه، همه و 
همه نشانه هاي گرايش عميق فردي به دين و باورهاي مذهبي 
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اســت. فردي هر ساله در ماه رمضان، جلسات قصه نويسي 
شــب هاي دوشنبه را تعطيل مي كرد. مي گفت: «اين ماه، ماه 

خودشناسي و خودسازي است.» 
پر نقابي كند، رو خلوت گزين 
تا نگردد جمله خرج آن و اين 
لب فروبند از طعام و از شراب 
سوي خواِن آسمانى كن شتاب 
دم به دم بر آسمان مي دار اميد 

در هواي آسمان، رقصان چو بيد 
دم به دم از آسمان مي آيدت 

آب و آتش، رزق مي افزايدت 
استاد شهيد مرتضي مطهري گفته است: «انسان نمي تواند 
بدون داشتن ايده و آرمان و ايمان، زندگي سالم داشته باشد 
يا كاري مفيد و ثمربخش براي بشريت و تمدن بشري انجام 
بدهد. و اين ايمان مذهبي است كه انسان را به صورت يك 
«مؤمن واقعي» درآورد. هم خودخواهي و خودپرســتي را 
تحت الشعاع ايمان و عقيده و مسلك قرار دهد، و هم  نوعي 

تعبد و تسليم در فرد ايجاد كند.» 
فــردي مظهر ايمــان مذهبي بود. در مســير زندگي به 
باورهايش پاي فشرد و درباره آن ها، با هيچ چيز و هيچ كس 
معامله نكرد و به همين دليل بود كه همواره داراي انبساط 
روحي و خوش بيني به جهان و خلقت بود. و عالوه بر آن، 
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«روشن دلي» داشت و فضاي روحش، روشن بود. همواره 
اميدوار بود و آرامش خاطر داشت. اين ها همه نتيجه و ميوه 

آن باورها و ايمان مذهبي اش بود. 

عالقه به مادر 
رابطه عاطفي فردي به مادرش، زبانزد بود. پس از رحلت 
مادرش، گفت: «من شــصت ســال با مادرم رفاقت كردم. 

وقتي مادرم مرد، تازه فهميدم مي شود ُمرد!». 
روزي به من گفت:  «مادرم چون درخت تناوري بود كه 
يكبــاره مرگ آن را بر زمين انداخــت!» در چند ماهي كه 
مادرش را از دســت داده بود، نوعي بي قراري ملموس در 
چهره و رفتارش آشكار بود. چند بار خواب مادر را ديده و 

مادر گفته بود: «به نزدم بيا!» 
دوستي مي گفت: «پس از فوت مادرش، روزي آقاي فردي 
گفت:  دلم براي مادرم تنگ شده است. و بعد هق هق كنان 
گريست. بعد رو به من كرد و گفت: خنده دار نيست كه من 

با اين سن، مثل بچه ها براي مادرم گريه مي كنم!» 
عالقه مادر هم به فردي، بي نهايت بود. روزي دوســتي 
تعريف مي كرد:  «به همراه آقاي فردي در مسير منزل به محل 
كار يكي از دوستاِن ناشر رفتيم. چند ساعت طول كشيد و 

ديروقت شد. 
وقتي از محل نشر بيرون آمديم، ديديم زني با سراسيمگي 
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در خيابان مي دود. وقتي نزديك تر شــد، ديديم مادر آقاي 
فردي است. مادر چشمانش پُر شده بود. با بغض به زبان 
تركي گفت: «اميرحســين جــان! كجايي؟ نمي گويي من 

نگران مي شوم.» 
جالب است عنصر مادر، منبع همه عواطف و احساسات 

ناب انساني، در بيشتر آثار فردي، نقش متمايزي دارد. 

عالقه به مطالعه و تفكر 
فــردي براي مطالعه، برنامه داشــت. اغلــب رمان هاي 
كالســيك جهان را خوانده بود. زندگــي اش با مطالعه و 
نوشتن معنا مي پذيرفت. حتي براي تعطيالت عيد هم برنامه 
مطالعاتي داشت. او دانش آموخته دانشگاهي نبود، اما به دليل 
مطالعه فراوان، دانش گسترده، ذهن پويا، نگاه خالق و نثرى 

پخته داشت. 
همواره شاگردانش را به مطالعه تشويق مي كرد و عالوه بر 
ادبيات داستاني، به موضوعات ديني، تاريخي، روان شناسي 
و... عالقه داشت. شيرين ترين لحظه هاي فردي، لحظه هاي 

خلوت و مطالعه و تفكر بود. 

عالقه به ورزش 
از نادر نويســندگاني بود كه جريانات ورزشي ايران و 
به ويژه ورزش جذاب فوتبال را تعقيب مي كرد. اهل كوه و 
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كوهنوردي بود. به طور مرتب، با دوستان، فوتبال گل كوچك 
بازي مي كرد. 

در سال هاي جوانى، تجربة مربي گري فوتبال داشت. با 
مربي گري او، تيم  فوتبال محله جي و بچه هاي مســجد 
جواداالئمه(ع)، جــزو قوي ترين تيم هاي فوتبال محالت 

تهران به شمار مي رفت. 
برخي از چهره هاي فوتبال ايران در دهه هاي پيشين، جزو 

شاگردان و هم تيمي هاي فردي بودند. 
فرزندش مي گفت:  «شب قبل از فوتش، تا ديروقت با هم 

فوتبال باشگاه هاي اروپا را ديديم و لذت  برديم!» 

عالقه به امام و رهبري 
نشــانه عالقه وي به امام، خلق ســه اثر درباره زندگي 
امام خميني(ره) بود. از تلخ ترين روزهاي زندگي فردي، روز 
رحلت امام بود. به حضرت آيت اهللا خامنه اي، عميقاً عشق 
مي ورزيد. لذت و تجربه گواراي ديدار حضوري با ايشان 
و احســاس خشنودي رهبري از رمان «اسماعيل»، براي او 

دنيايى ارزش داشت. 
از برخي حوادث سياســي زمانه كــه منجر به ناراحتي 
رهبري شده بود، به شــدت گله مند بود و رنج مي برد. به 
تعبير خودش، قبله نماي ديدگاه ها و رفتارهاي سياسي اش 

نظرات امام و رهبري بود. 
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شاگردپروري و آينده نگري 
فردي اهل مريد و مراد بازي نبود. اهل هياهوهاي كاذب 
و اغراق آميز نبود. اما هرجا بود و آنچه را داشت، از دانش 
و تجربه، بي دريغ و بي منت و با نهايت ادب و مهرباني، به 
ديگران منتقل مي كرد. شايد هيچ كس به اندازه اميرحسين 
فردي، پس از پيروزي انقالب در تربيت قصه نويس، نقش 

نداشته باشد. 
انتشــار مجموعه «بچه هاي مســجد» به عنوان نخستين 
مجموعه داستاِن قصه نويسان مســلمان نوجوان، در برابر 
جريانــات قصه نويس چپي ها و توده اي ها در ســال هاي 
نخســتين پيروزي انقالب اسالمي، نقطه عطفي در تاريخ 

ادبيات معاصر ايران بود. 
حضور مستمر (بيش از ده سال) در جلسات قصه نويسي 
شب هاي دوشــنبه مســجد جواداالئمه(ع)، حتي در زير 
موشــك باران دشــمن بعثي، نشــانه جديت، پايمردي، 

آرمان گرايي و آينده نگرى اوست. 
فردي عالوه بر شوراي نويسندگان مسجد جواداالئمه(ع)، 
بــا حضور پرمهرش در مجله كيهان بچه ها به ويژه در دهه 
شــصت - كه برخي آن را دهه طاليــي ادبيات كودك و 
نوجوان ايران دانســته اند - در تربيت و رشد قصه نويسان 
و شــاعران و تصويرگران حوزه كودك و نوجوان، نقش 

متمايزي داشت. 
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اغلب چهره هاي شــاخص امروز ادبيات معاصر كودك 
و نوجوان، مديون جلســات پربار قصه نويســي و شعر و 
گرافيك آن سال هاي كيهان بچه ها هستند. درضمن، حضور 
فردي در برخي جشنواره هاي ادبي كه براي مخاطبان نوقلم 
شكل گرفته بود، در شناسايي و رشد برخي چهره هاي تازه 

ادبي و هنري مؤثر بود. 

اعتدال و تشويق 
در قــرآن كريم از زبان لقمان حكيم آمده اســت كه به 

فرزندش فرمود: «در رفتارت ميانه رو باش» (لقمان، 19). 
فردي، انســاني متعادل بود و اين نشــانه خردمندي اش 
بود. سعي داشت از افراط و تفريط بپرهيزد و اين در شيوه 
مديريت فرهنگي اش آشــكار بود. با ديدن كوچك ترين 
موفقيــت در ديگران، تلفني يا حضوري آ ن ها را تشــويق 
مي كرد. اين كار، ميل به كمال بيشتر را در آنان برمي انگيخت. 
يكي از ويژگي هاي بارز در منش معلمي فردي، همين نكته 

مهم بود. 
چندين ســال قبل، وقتي دســت نويس رمــان «مِن او» 
اميرخاني را خوانده بود، اشك شوق را در چشمانش ديدم. 
از تولد نويسنده اي توانمند در جامعه ادبي خبر داد و گفت: 

«بايد به اميرخانى زنگ بزنم و تبريك بگويم.» 
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پي نـوشت 
 نوشــتن اين يادداشــت، همزمان بود با درگذشت پدر مهربانم؛ 
روزهاي سخت و غمگيني كه مجال نوشتن مبسوط را نداشتم. مي دانم 
آنچه آورده ام، تنها گوشه اي  است از شخصيت اخالقي استادم زنده ياد 
اميرحسين فردي. اميدوارم در آينده، مجالى دست دهد تا اين نوشتار را 

تكميل كنم. 

*داستان نويس، دوست شهيد حبيب غنى پور و از بچه هاى مسجد جواد االئمه(ع)
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محمد ناصري*

كـارگـاه قصـه نـويسي 
اميرحسين فـردى

اشـاره
آيا هنر «داستان نويسي» آموختني است؟ جلسات آموزشي 
قصه نويســي تا چه حد موفق بوده اســت؟ مواد آموزشي 
كارگاه داستان نويســي چيست؟ ســطح بندي هنرجويان 
چگونه و براساس چه معياري انجام مي گيرد؟ مربي كالس 
داستان نويسي چه ويژگي ها و قابليت هايي دارد؟ هنرجويان 
كالس موفق قصه نويســي چه توانايي هايــي دارند؟ اين 
سؤال ها، تنها بخشي از پرسش هايي است كه ممكن است در 
ذهن عالقه مندان به اين موضوع وجود داشته باشد و بتوان 
راجع به آن تأمل كرد و براســاس مباني نظري و تجربه هاي 

مختلف به آن پاسخ داد.

تجربه قصه نويسي مسجد جواداالئمه(ع)
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در يادداشــتي كه من مي نويسم و بخشي از خاطراتي را 
كه مي گويم، صرفاً قصد دارم تجربه يك كارگاه آموزشــي 
داستان نويســي را با شــما در ميان بگــذارم. محفلي كه 
دوشنبه شــب ها، بعد از نماز مغرب و عشا در اتاق كوچك 
پشت بام مســجد جواداالئمه(ع) تشكيل مي شد و گاهي تا 
نيمه هاي شب ادامه مي يافت. اين محفل سال هاي طوالني، 
چراغش با حضور دوستاني روشن مي شد كه بعدها هر يك 
از آنان سبك خاصي پيدا كردند و دغدغه هاي خود را در آن 
قالب پي گرفتند. گل سرسبد اين جماعت، شهيد حبيب بيدار 
غني پور، از اين محفل با نام «كالس قصه نويسي مسجد» ياد 
مي كرد. حبيب در آخرين نامه اش، چهار روز قبل از شهادت، 
چنين نوشــته بود: «فعًال كه موقعيت برايم ايجاب نمي كند 
كه به تك تك «بچه هاي كالس» نامه بنويســم؛ از قول من 
به تك تك عزيزان ســالم برسان و از طرف من از اميرخان 

جوياي حال كن و سالم گرمي برسان.»
من نيز سالم گرم حبيب عزيز و ارادت عميق قلبي خود 
را به مربي بزرگ كالس قصه نويسي مسجد جواداالئمه(ع)، 
اميرحســين فردي و همه دوستان و همراهان آن جلسات 
عرض مي كنم و به ياد آن جلســات صميمي و دوستان 
عزيــز، اين چند صفحه را مي نويســم؛ به عزيزانم: ناصر 
نادري، محمدرضا كاتب، احمد غالمي، مهرداد غفارزاده، 
عليرضا متولي، محمدحسن حســيني، بيژن قفقازي زاده، 
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علي اصغر جعفريــان، داوود زرين گام، جالل ذكايي، نبي  
بابايي، مجيد قليچ خاني، جعفر خدادي، قاســم خرازاني، 
مصطفي خرامان، احمد دهقان، شــهرام شفيعي، خسرو 
باباخاني، زنده ياد حسين حداد، ابراهيم زاهدي مطلق، رضا 

پريزاد، حبيب يوسف زاده، محمدعلي قرباني و...

سنت قصه خواني 
يكي از اصلي ترين و مهم ترين برنامه هاي كتابخانه مسجد 
جواداالئمــه(ع) از بدو تشــكيل آن، عالقه مند كردن همه 
اعضاي كتابخانه به «قصه» بود. البته ريشه اين عالقه مندي 
به گرايش فطري انسان ها به قصه برمي گردد. در كتابخانه 
مســجد، از اين گرايش به بهترين شكل استفاده مي شد و 
به همين دليل، شايد اغراق نباشد كه بگويم همه افرادي كه 
وارد كتابخانه مي شدند، اولين كتابي كه در دسترسشان قرار 
مي گرفت يا به خواندن آن تشــويق مي شدند؛ كتاب قصه 
بود. همچنين مهم ترين جلســه عمومي كتابخانه در كنار 
آموزش قرآن، حضور در جلســات قصه خواني بود. اولين 
آشنايي من با كتابخانه مسجد در تابستان 1356  با حضور 
در جلســه قصه خواني بود. در همان اولين روز، به سالن 
عمومي كتابخانه راهنمايي شدم كه مملو از بچه هاي ابتدايي 
و راهنمايي و عده اي دانش آموز دبيرستاني بود. اميرحسين 
فردي آرام و شمرده، با صدايي دلنشين و مكث هايي بجا و 



395

دقيق مشغول روخواني داستاني بود كه همه با توجه كامل 
به آن دل ســپرده بودند. البته، ديــدگاه  باني اين كالس ها، 
اميرحســين فردي، چنين بود: «زماني كه عده مراجعان به 
كتابخانه، به طور چشمگيري افزايش يافت، مسئوالن كتابخانه 
به اين فكر افتادند كه تنوعي در برنامه هاي كتابخانه به وجود 
بياورند و به امانت دادن و پس گرفتن خشك و خالي كتاب 
بســنده نكنند. به همين منظور جلساتي با شركت اعضاي 
فعال كتابخانه تشكيل شــد كه در آن جلسات، حاضران 
برداشــت خود را از كتابي كه بيشترين خواننده را داشت، 
بيان مي كردند. هركس از منظري ويژه پيرامون كتاب سخن 
مي گفت، گاهــي بحث هاي داغ و در عين حال صادقانه اي 
راجع به قســمت هايي از كتاب درمي گرفت. هركس سعي 
مي كرد با دليل و منطق خاص خود، ديگري را متقاعد كند. 
يكي از نتايج مهم اين جلسات، شركت خوانندگان كتاب 
در آن بود كه براي آنان جذاب و تازه مي نمود؛ زيرا نظير آن 
را در مدرسه و جاهاي ديگر نديده بودند آنان مي توانستند 
نظر خود را آزادانه درباره كتاب بيان كنند و به نظر شخص 
ديگري، كه گاه برداشتي متفاوت و حتي مخالف با نظر او 
داشــت، گوش دهند و در صورت قانع شدن، از نظر قبلي 
خود عدول كنند و يا در غير اين صورت، بر همان عقيده 

نظر بمانند.
حاصل ديگر اين كندوكاو متن، بازخواني كتابي بود كه 
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همه شركت كنندگان به آن تعلق خاطر داشتند. با عالقه و 
كنجكاوي به برداشت هاي ديگران از كتاب گوش مي دادند 
و خود نيز در بيان اظهارنظر و ديدگاه هاي خود برمي آمدند. 
واضح اســت كه توازن مجلــس و هماهنگي هاي الزم را 
مسئول جلسه و اداره كننده آن، برقرار مي كرد. به گونه اي كه 
شركت كنندگان به راحتي بتوانند حرف هاي خود را بزنند و 

احساس كسالت و مالل نكنند1.»
اتفاقي كه چند سال بعد در كتابخانه افتاد و در عالقه مندي 
بيشتر ما به قصه تأثير گذاشت، جلسات «قصه گويي» بهزاد 
بهزادپور بود. او با هنر و استعداد خدادادي اش، با حرارتي 
وصف ناپذير براي بچه ها قصه مي گفت و آن ها را مجذوب 
شخصيت هاي داستاني مي كرد. در واقع اين دو برنامه، همه 
بچه هاي كتابخانه را عالقه مند به شــنيدن و خواندن قصه 
مي كرد. به نظر من اين بسترسازي مناسب، مهم ترين علتي 
بود كه وقتي زمزمه تشكيل جلسه قصه نويسي شروع شد، 
بسياري از اعضاي كتابخانه، كه شيفته قصه بودند و لذت 
خواندن و شــنيدن آن را درك كرده بودند، با اشتياق آماده 
حضور در جلساتي شدند كه در تخيل و تصورشان آن ها را 

به مقام قصه نويس ارتقا مي داد.

كالس قصه نويسي
در تابستان 1358 كه اميرحسين فردي به مشتاقان جلسات 
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قصه خواني وعده داد كه جلســات قصه نويســي برگزار 
مي شود؛ خيل عظيمي از مشتاقان به اين جلسه پيوستند، اما 
ديري نپاييد كه شمار اين افراد در پايان تابستان كمتر و كمتر 
شــد و صف عالقه مندان به قصه خواني و شنيدن قصه، از 
عده اي كه استعداد قصه نويسي داشتند، جدا شد و در واقع 
وقتي مدارس باز شد و برنامه هاي تابستاني كتابخانه پايان 

يافت، اعضاي جلسه قصه نويسي مسجد مشخص شدند.
از آن پس اين جلســات بدون وقفه ادامه يافت و زماني 
كه همه جلسات كتابخانه، حتي جلسه قرآن، به طور مقطعي 
تعطيل شد، جلسه قصه نويسي ادامه پيدا كرد و اولين نتيجه 
آن، چاپ آثار برخي از بچه هاي جلســه بود كه در كتاب 

«بچه هاي مسجد» جلد 1 در سال 1359 منتشر شد.
مهم ترين اتفاق براي اعضاي جلســه قصه نويســي اين 
بود كــه آن روز وقتي عده انگشت شــمار اعضاي اصلي 
جلســات مشخص شــدند، فردي به اعضاي گروه گفت 
كه آنان صالحيت يافته اند كه در فضاي ديگري از مسجد 
كه اختصاص به اين كار دارد حضور يابند و از قفسه هاي 
كتاب هاي تخصصي داستان استفاده كنند و تأكيد كرد كه 
اعضاي جلسه بايد از تخصص و تكنيك داستان نويسي در 
آن كتاب ها بهره ببرند و محتوا و عقايد مطرح شده در آن 
كتاب ها ممكن اســت نه تنها با عقايد ما يكسان نباشد كه 

حتي مخالف و متضاد با انديشه ها و اعتقادات ما نيز باشد!
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اين محيط جديد، سالن كتابخانه نبود، بلكه در پشت بام 
مســجد قرار داشــت. آنجا اتاق كوچكي بود در پشت بام 
مســجد كه بخش زيادي از آن را قفسه هاي كتاب پر كرده 
بود؛ كتاب هايي كه بسياري از آن ها در سالن عمومي كتابخانه 
وجود نداشــت: مجموعه آثار صادق هدايت، علي اشرف 
درويشيان، محمود دولت آبادي، هوشنگ گلشيري، احمد 
محمود، سيمين دانشــور، جالل آل احمد، منصور ياقوتي 
و... . ترجمه هايــي از داســتان ها و رمان هاي تولســتوي، 
ويكتورهوگو، ماكسيم گوركي، آنتوان چخوف، همينگوي، 

بالزاك، آيتمانوف، شولوخوف، سارتر، عزيز نسين و... .
در آنجا بود كه اعضاي جلسه با تعريف و مصداق داستان 
واقعي و ســازوكارها و تكنيك هاي آن آشنا شدند و اولين 
برداشت آنان، اين بود كه آنچه در قفسه هاي عمومي كتابخانه 
مسجد به عنوان داستان عرضه مي شد به واقع داستان نبود و 
بايد كتاب هاي فراواني بخوانند تا با تكنيك اين كار آشــنا 
شوند و توانايي هاي الزم را براي داستان نويسي كسب كنند.

در ســال هاي اول تشــكيل جلســات، قرار شد به جز 
دوشنبه ها يك روز ديگر هم، جمعه ها قبل از ظهر، دوستان 
جلسه، كتاب «مكتب  هاي ادبي» رضا سيدحسيني را به طور 
گروهي مطالعه و بررسي كنند. يادم هست كه اين جلسات 
با شور و شــوق آغاز شد، اما مدت طوالني دوام نياورد و 
تعطيل شد. شايد مهم ترين علت تعطيلي اين جلسات آن 
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بود كه سنت مرسوم و مقبول آن جلسات آن بود كه دوستان، 
خودشــان بنا به نياز، عالقه و ذوق شخصي خود بايد اين 
كتاب را به طور انفرادي مطالعه مي كردند. در قفسه كتابخانه 
آن اتاق كوچك، هنر داستان نويسي ابراهيم يونسي، قصه و 
داستان كوتاه و رمان جمال ميرصادقي، داستان نويسي رضا 
براهني وجود داشت و عالقه مندان مي توانستند اين كتاب ها 
را بخوانند. از ابتداي تشكيل جلسات، عالقه شخصي اعضا 
به مباني نظري و عناصر داستان، آنان را وامي داشت كه اين 
قبيل كتاب ها را مطالعه كننــد و خواندن آن آثار در جمع، 

هيچ گاه مقبوليت نيافت.
در كنار اين جلسات يك جلسه ديگر نيز برقرار بود كه 
عده كمتري در آن شركت مي كردند. بازخواني آثار شهيد 
مطهري كه «حسين اميني» آن را برگزار مي كرد؛ قصه اي دارد 

كه شرح آن را بايد در مجالي ديگر گفت.

محيط آموزشي كالس قصه نويسي
همان گونه كه گفتم، محيط آموزشي كالس قصه نويسي 
مســجد، اتاقي كوچك بود كه البته گاهي دوســتان از آن 
اتاقــك با نام «انبار كتاب» ياد مي كردنــد. انباري كه پر از 
كتاب هاي قصه و يا كتاب هايي درباره ادبيات و قصه بود. 
پول مختصري كه دوستان در آخر جلسه پرداخت مي كردند 
و يا احتماالً حق التأليــف قصه هايي كه در مجالت چاپ 
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مي كردند، بابت خريد كتاب هاي جديد مصرف مي شــد. 
مثًال وقتي كتاب «كليدر» محمود دولت آبادي پيش فروش 
مي شــد، اين كتاب به وســيله بچه ها پيش خريد شد. راه 
ديگر غني  كــردن انبار كتابخانه، اهداي كتاب هايي بود كه 
خود بچه ها خريده بودند. در ســال 1360، كانون پرورش 
فكري كودكان مي خواســت بسياري از كتاب هاي خود را 
خمير كند. انتخاب كتاب هــاي قصه كانون و انتقال آن به 
انبار، موجب غني تر شــدن انبار كتاب شد. جلسات قصه، 
پاييز و زمستان در انبار تشكيل مي شد. يك بخاري كوچك 
برقي، يك سماور برقي و يك فانوس، همه امكاناتي بود كه 
زمستان ما را گرم مي كرد. شب هاي طوالني زمستان، بچه ها 
در كنار هم مي نشستند و قصه مي خواندند و تند و تند عطر 
چاي بود كه فضاي جلسه را گرم مي كرد. اما بهار و تابستان، 
جلسات در پشت بام مسجد تشكيل مي شد. موكت بزرگي 
روي موزاييك ها پهن مي كرديم و در فضاي مطبوعي قصه 
مي خوانديم و تنها صداي مزاحم، صداي هواپيماهايي بود 
كه گاه و بي گاه مي آمدند و خواننده داستان مجبور مي شد، 
مدتي صبر كند تا صداي گوشــخراش هواپيما كم شود و 
صدايش به بقيه برســد. (مســجد جواداالئمه(ع) نزديك 

فرودگاه مهرآباد است).
در جلســات، حضور و غياب نمي شد و محفل آن قدر 
جذاب بود كه اعضا خودشان مشتاقانه شركت مي كردند. 
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هرچند پيمان نانوشــته اي در ميان اعضا به وجود آمده بود 
كه اگر كسي نمي خواست در جلسه اي حاضر باشد، قبًال 
اغلب دوستان متوجه مي شدند. سفر به جبهه و بعضي از 
امتحانات پايان ســال مثل فيزيك و شيمي و رياضي و يا 
بعدها امتحانات پايان ترم دانشــگاه، جزو مواردي بود كه 
باعث مي شد بعضي از دوستان در جلسه شركت نكنند. اما 
در همه آن موارد، حضور اميرخان در جلسات، چراغ جلسه 
را همچنان روشن نگه مي داشت و حتي در بعضي از مواقع 

با حضور دو يا سه نفر هم جلسات ادامه مي يافت.

برنامة جلسه قصه نويسي
ايدة راه اندازي جلسه، تشــكيل مرتب آن، راهنمايي و 
هدايت قصه نويسان و آغاز و انجام جلسات و جمع بندي 
پاياني آن، همه و همه مرهون و مديون اميرحســين فردي 
بود. نقش او بسيار فراتر از يك معلم موفق و مربي بزرگ 
بود. نمي دانم اين شخصيت منحصر به فرد را با چه عنواني 
بخوانم، اما مي توانم تا حدودي منش و اخالق اميرخان و 
روش و نوع آموزش او را در جلسات توصيف كنم. حقيقت 
آن است كه نمي دانم تا چه حد كساني مي توانند در هدايت 
و راهنمايي هنرجويان و عالقه مندان به قصه نويسي به اندازه 
او تأثير بگذارند و اساساً شيوه او تا چه حد آموختني است. 
اما همين مقدار مي دانم كه شاگردان او، از جمله خودم، به 
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توصيه آقاي فردي سعي كرديم از پنج يا شش سال بعد از 
راه اندازي جلسات قصه نويسي، جلساتي مشابه را براي نسل 
بعدي كتابخانه برپا كنيم كه متأسفانه هيچ كدام از دوستان 
توفيق نيافتند كه آن جلسات را ادامه دهند. افرادي از نسل 
بعد كه استعداد داشتند و در اين راه جديت به خرج مي دادند، 
مجوزي براي حضور در جلسات اميرخان يافتند. كساني 
مثل محمد ملكي، قاســم نقي زاده، حسين معيني، برادران 
شهسواري، كريم بابايي، رضا نصيري، اصغر معيني و...ـ  كه 
تقريباً همه آن ها به خاطر عاليق فرهنگي و آموزشي، بعدها 
به رشته هاي مورد عالقه خود وارد شدند و هيچ كدام به طور 
جدي به قصه نويسي نپرداختند. هرچند همه آن ها كه در اين 
جلسات حضور يافتند، به عالم قصه نويسي عالقه مند بودند 
و حتي بعضي از آنان در اين زمينه صاحب نقد و نظرند و به 
فرض پس از خواندن يك قصه به عنوان يك منتقد مي توانند 

قصه را ارزيابي كرده و تجزيه و تحليل كنند. 
نقش مدبرانه اي كه مدير جلسه قصه نويسي برعهده دارد، 

بسيار مهم و اساسي است. 

منش و اخالق فردي
اگر كسي مي خواهد اعتماد به نفس پيدا كند و بفهمد كه 
چقدر محترم و عزيز است بايد با او آشنا شود. تمام افرادي كه 
در جلسات قصه نويسي اميرحسين فردي شركت مي كردند، 
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از همان اول احساس مي كردند كه مي توانند نويسنده شوند. 
در جلسات اميرحسين فردي القاي اعتماد به نفس مهم ترين 
نكته بود. آقاي فردي بارها و بارها مي گفت كه اگر اعضاي 
جلســه با اعتقاد وارد اين وادي شوند و زحمت بكشند و 
درست و حســابي بخوانند و بخوانند و بخوانند و ضمنًا 
بنويسند و به نقدهاي منصفانه اعضاي جلسه اعتماد كنند، 

حتماً بايد به آينده شان اميدوار باشند.
اميرخان با همــان چهره  آرامش بخش و مهربانش وقتي 
راجع به داستان حرف مي زد، آن چنان با جديت و صالبت 
حرف مــي زد كه انگار مهم تريــن و اصلي ترين وظيفه و 

تكليف اعضاي جلسه، فهم رمز و رازهاي داستان است.
او نمــاد نظم و انضباط بود. بيش از دو دهه جلســات 
قصه نويسي مسجد، دوشنبه شــب ها بعد از نماز مغرب و 
عشا بدون وقفه برگزار مي شد. حضور او به جلسه رسميت 
مي بخشيد، حاال چه بيست نفر از اعضا حضور داشتند و چه 
دو نفر! در جلساتي كه حداقل افراد حضور داشتند، پس از 
قرائت چند آيه از قرآن، داستان كوتاه منتخبي از نويسندگان 

ايراني يا خارجي خوانده مي شد و جلسه ادامه مي يافت.

خلوص و معنويت
در سال، تنها دوبار جلسات قصه نويسي تعطيل مي شد؛ 
ماه مبارك رمضان و دهه اول محرم. در آخرين جلسه قبل 
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از شروع اين ايام، آقاي فردي در پايان جلسه، سخنان بسيار 
كوتاهي بيان مي كرد؛ سخناني كه من همواره آرزو مي كردم 
كه طوالني تر شود و متأســفانه هيچ گاه آن سخنان بسيار 
تأثيرگذار او طوالني نبود. مهم ترين حرف او اين بود كه در 
اين ايام بايد بيشتر به خودمان برسيم و از بركات معنوي آن 

بهره مند شويم.

سعه صدر و انصاف
شــايد يكي از مهم ترين داليل دوام جلســات مسجد، 
سعه صدر آقاي فردي بود. در نقد قصه ها، صرفاً بحث هاي 
تكنيكي انجام نمي شد و بعضي از مواقع، بحث و جدل بر 
سر محتواي قصه ها و نوع نگاه نويسنده به موضوع داستان 
بود. اين بخش، داغ ترين بخش جلســه بود. بچه ها با همه 
احساسات جواني بر سر موضوع بحث مي كردند و نظرها 
و حتــي عقايد همديگر را رد مي كردند و بعضي از مواقع 
صداي آنان چنان بلند مي شــد كه بي شباهت به دعوا نبود. 
مثًال قصه اي راجع  به جنگ نوشــته مي شد و بحث درباره 
اينكه داستان دربارة جنگ است يا ضدجنگ، باال مي گرفت. 
آقاي فردي همواره با آرامشي بي نظير و استثنايي با برخورد 
منصفانه و پدرانه، جو متشنج جلسه را آرام مي كرد. او ابتدا 
مي خواست كه همه بچه ها نظر خود را آزادانه و در كمال 
صداقت و صراحت بازگو كنند و در پايان با روشــي، كه 
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قطعاً بي نظير بود، چنان جمع بندي منصفانه اي انجام مي داد 
كه گوياي تعادل رفتار و گفتار و انديشه هاي او بود.

در اين ســال هاي طوالني هيچ گاه به يــاد نمي آورم كه 
جلسه اي با خشونت و دلگيري پايان يافته باشد و يا آثاري 
از آن در جلســات بعد ادامه يابد. ســليقه هاي متفاوت و 
انديشه ها و ديدگاه هاي مختلف براي آقاي فردي محترم و 
اين ديدگاه براي همه اعضا گرانبها و مغتنم بود. هرچند آقاي 
فردي همان گونه كه از بچه ها مي خواســت كه نظرشان را 
شفاف و صريح بگويند، خود نيز نظر نهايي را خيلي واضح 
بيــان مي كرد و در پايان حتي اگر با محتوا يا پيام داســتان 
نيز مخالفتي داشــت، خيلي دوستانه و صميمانه مي گفت. 
اين بخش از نظرهاي آقاي فردي، ديدگاه آموزشــي او را 

دربرمي گرفت.

روش و نوع تدريس
روش فــردي در آموزش قصه نويســي مصداق بارز 
«آمــوزش خالق» بود. ذات آمــوزش هنر اقتضا مي كند 
كه از روش هاي «معلم محور» يا روش هاي ديگر فاصله 
گرفته شود. اميرحسين فردي چون سقراط از دانسته هاي 
افراد و بضاعت علمي موجود ســود مي جست و حتي 
واژگان مصطلح در قصه نويسي را نيز با مضامين روشن 
آموزش مي داد. خواندن يك داستان نمونه كوتاه، اعم از 
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خارجي و ايراني كه در ســال نخست او انتخاب مي كرد 
و بعدها اعضاي جلســه انتخاب مي كردند و بررســي 
برجسته ترين نكات تكنيكي داستان از جمله روش هاي 
آموزشي او بود. در اين بررسي ها گاهي نكات بديع و در 
خور توجهي مطرح مي شد كه اي كاش آن ها را يادداشت 
مي كرديم. در واقع آنچه در اين جلســات اتفاق مي افتاد، 
همان چيزي اســت كه در آموزش امروز، به آن بارش يا 

توفان مغزي مي گويند.

نقد داستان
روال جلســه چنين بود كه هربار يكي از اعضا به اختيار 
خود اعالم مي كرد كه در جلســه آينده قصه جديدش را 
خواهد خواند. ياد محمدرضا كاتب به خير كه هميشه نفر 
اول براي آوردن قصه هاي جديد بود و حتي اگر نوبت او 
هم نبود، قصه اي با خود مي آورد. در بعضي از جلسات دو 
يا سه قصه خوانده مي شد. جلسه به طور طبيعي دو تا سه 
ساعت طول مي كشيد و البته جلساتي نيز وجود داشت كه 
تا نيمه هاي شب ادامه مي يافت و شايد پنج يا شش ساعت 

طول مي كشيد!
معموالً در جلسات، قصه نويسنده، زيرورو مي شد و او 
بايد تا آخرين نفري كه كارش را نقد مي كرد، دندان روي 
جگر مي گذاشــت و به نقد دوستان گوش مي كرد. البته 
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همه اعضا مي دانســتند كه در نهايت قاضي عادلي وجود 
دارد كه احتماالً نظرهاي افراطي بعضي از دوستان را نقد 
خواهد كرد يا دست كم با اشاره و كنايه اي آن ها را تعديل 
مي كند. نويســنده حق داشت به اعتقاد خود پايبند باشد. 
به همين علت، معموالً مدتي بعد، قصه بازنويسي شده در 
يكي از مجالت چاپ مي شــد يا بعدها به صورت كتاب 
درمي آمــد. قصه اي كه لزوماً نظر همــه افراد حاضر در 

جلسه را تأمين نمي كرد.

دعوت از نويسندگان باتجربه
يكي از ايده هاي اميرحسين فردي براي انتقال تجربه هاي 
قديمي ترها، آشــنايي اعضاي جلسه با نويسندگان معاصر 
بود. دعوت از نويســندگان باتجربه تر و شنيدن حرف ها و 
تجربه هاي آنان براي اعضاي جلسه مفيد بود و به گفته آن ها 
حضور در چنان جمعي براي آن ها نيز بســيار جذاب بود. 
اين جلســات به علت عده زياد حاضران، ديگر در آن اتاق 
كوچك تشــكيل نمي شد و به همين دليل در سالن بزرگ 
كتابخانه برگزار مي شد. تا آنجا كه به خاطر دارم، نويسندگاني 
مثل محمدرضا سرشار، مصطفي رحمان  دوست، محسن 
مخملباف، فريدون عموزاده خليلي، هوشنگ مرادي كرماني، 
مهدي حجواني، محمد ميركياني و محمود حكيمي به جمع 

ما آمدند و از تجربه هاي خود در خصوص نوشتن گفتند.
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سخن آخر
طراحي اميرحسين فردي براي اداره جلسات قصه نويسي 
مســجد جواداالئمه(ع) و كارگاه آموزشــي او را تا حدي 
توصيف كــردم. قطعاً روش ها و تجربه هــاي ديگري از 
كارگاه هاي آموزشــي ديگر وجود دارد كه مي تواند براي 
عالقه مندان به قصه نويسي مفيد باشــد. اما آنچه ارزيابي 
صحيحي از نتيجه بخش بودن كارگاه آموزشي ارائه مي دهد، 
تربيت يافتگان و قصه نويساني است كه از آن كارگاه آموزشي 
بيرون آمده اند. «شوراي نويسندگان مسجد جواداالئمه(ع)» 

محصول اين تجربه و كارگاه آموزشي است.

پي نـوشت
1. مقاله سرگذشت مسجد جواداالئمه(ع) و جلسات قصه نويسي به 

قلم اميرحسين فردي، كتاب حبيب، اسفندماه 82 ، ص 71 و 72.
2. اين يادداشت در سال 1386 نوشته شده است.

*داستان نويس، دوست شهيد حبيب غنى پور و از بچه هاى مسجد جواد االئمه(ع)
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يه روزي تو دوردســت ترين نزديك ها، يه خطي بود كه 
خطوط زيادي از روي اون نوشته شد.

يه اصلي بود كه اصول ديگه از اون اصالت گرفتند.
يه ستوني بود، كه نهال ها و ساقه هاي باريك به اون تكيه 

دادند و پروبال گرفتند.
اون يه رودخونه اي بود كه رودهاي بسياري ازش شاخه 

و شعبه گرفتند.
يه كوهي بود كه كوه هاي شامخ بسيار، خودشون رو در 

استواري و بلندي خواستند به اون برسونند.
يه دريايي بود كه درياهاي ديگه دوست داشتند به آزادي 

و مالحت اون باشند.
يــه روزي روشــنايي اي بود كــه ســتاره هاي زيادي، 

درخشندگي رو از اون ياد گرفتند.

اصغر نديرى*
گدوره اي ديگـه و فـردي ديگـه
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يه مسافري بود كه مســافرهاي ديگه، وقتي راه رو گم 
كردند، مي دونستند اگه دنبال اون برند، به مقصد مي رسند.

اما... اما يه ماهي از تشنگيه كه دنبال آب مي گرده. يه ماهي 
مي خواد از دريا به دريا برسه.

اين مسافر مي خواد به مقصد برسه.
يه نور، هميشه مي خواد به سرچشمه نور برسه.

يه كوه، شونه هايي محكم داره تا كوهستان رو ياري بده.
يه رودخونه، هميشه به دريا مي رسه!

يه تنه، ريشه اي داره كه ستون و پايه خيلي تن هاست!...
***

... و اون يه خط بود كه به سرخط رسيد. ته خط نداريم!
اون داستاني بود كه هرچه نويسنده ها نوشتند، نتونستند كه 

دوباره قصه اش رو بازآفريني كنند.
اون خط، اون نور، اون اصل، اون ســتون، اون قصه،  اون 
رودخونه، اون كوه، اون دريا، اون مســافر، اون ماهي، اون 
فرد، اون تنه، اون نقطه از سرخط؛ رفت تا دوباره تكرار بشه. 

در دوره اي ديگه و در فردي ديگه.
اين يه زندگيه و پرواز، پايان كبوتر نيست.

*سردبير مجلة رشد آموزش ابتدايى
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 من از بچه هاي مســجد حجت(عــج) بريانك بودم و 
سال 1358 پايم به مسجد جواداالئمه(ع) باز شد. آن موقع 
كتابخانه اي در مســجد جواداالئمه(ع) تأسيس كرده بودند 
و بچه هــاي عالقه مند به مطالعه در حلقــه اي كه پيرامون 
اين كتابخانه شــكل گرفته بود، جمع مي شــدند. در اولين 
برخوردهايم با جوان مهربان و مبادي آدابي آشــنا شدم كه 
رفتار بسيار دوستانه اي داشت. من آدم شوخ و شلوغي بودم 
ولي او بسيار باوقار بود و كمتر شوخي مي كرد. با اين حال 
رفتارش آدم را جذب مي كرد، به طوري كه در حلقه اطراف 
او آدم هاي مختلف با ساليق مختلف ديده مي شدند. اميرخان 
اگرچه فرد بسيار مؤمن و باخدايي بود اما هيچ وقت عقيده 
خود را مستقيم به كسي تحميل نمي كرد. او نحوه برخورد با 
جوان ها را خيلي خوب مي دانست و طوري رفتار مي كرد كه 
آدم هاي اطرافش، راه شان را خودشان پيدا كنند. مثًال خود من، 

اصغر نقى زاده*
ارمـز رفـاقـت با جـوان ها ا



412

از نوجواني و جواني عاشق سينما بودم و تقريباً هر فيلمي 
كه در سينما اكران مي شد، مي ديدم. شايد هفته اي پنج فيلم 
در سينما مي ديدم. اميرخان هم حواسش به اين جوان هايي 
كه اطرافش پرســه مي زدند، بود و به خاطر نگاه درستي كه 
به شخصيت جوان ها داشت، اقتضاي سني آن ها را در نظر 
مي گرفت. اينكه مثًال و شايد هر جواني دوست نداشته باشد 
به زيارت امام زاده برود و يا دائم در مسجد و مراكز زيارتي و 
مذهبي باشد، براي همين با آن ها ورزش مي كرد و فوتبال هم 
كه از همان سال ها به طور جدي برقرار بود. با جوان ها فوتبال 
بازي مي كرد. آن وقت موقع نماز كه مي شد، مي رفت وضو 
مي گرفت و نماز مي خواند. به هيچ كس هم نمي گفت بيا نماز 
بخوان. اگر كسي مقيد بود، بدون آنكه اميرخان به او بگويد، 
مي آمد نماز مي خواند. به خاطر همين منشي كه داشت همه به 
او احترام مي گذاشتند. همه به او سالم مي كردند و احترامش 
را داشتند. حتي آدم هاي الت محل هم به او سالم مي كردند 

و احترام مي گذاشتند. 
اميرخان فرد مقيدي بود. در داستان نويســي هم بســيار 
مهارت داشت و مسلط بود اما هيچ وقت ديگران را در انتقاد 
از خود محدود نمي كرد. مثًال اگر كسي داستاني از اميرخان 
خوانده بود و انتقادي بسيار جدي به داستانش داشت، او با 
روي خوش برخورد مي كرد. ناراحت نمي شد بلكه تشكر و 
عذرخواهي هم مي كرد كه فالن قسمت داستانش نتوانسته 
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رضايت او را جلب كند. اين ها ويژگي هايي است كه شايد 
در هركسي جمع نشده باشد.

گذشت و مناعت طبع اميرخان هم بسيار جالب توجه بود. 
بعد از انقالب اســالمى كه حوزه هنر و انديشه اسالمي با 
تالش او و تعدادي از هنرمندان شكل گرفت، حلقه بچه هاي 
مسجد هم گسترده تر شد. يادم نمي رود آن اوايل با شرايط 
سياســي و اجتماعي آن دوران، همــه كارهاي دفتر هنر و 
انديشه اسالمي را خودمان انجام مي داديم و حتي نگهباني 
از ساختمان حوزه هنري فعلي با همين بچه ها بود. يك بار 
من حواسم نبود كه اسلحه ام مسلح است و روي رگبار قرار 
گرفته است. نمي دانم چه اتفاقي افتاد كه ناگهان اسلحه كه 
روي دوشــم بود، شليك كرد و دو تا گلوله درست پشت 
پاي اميرخان به زمين خورد. خدا خيلي رحم كرد كه تير به 
او نخورد و يا حتي كمانه نكرد تا به ديگري بخورد. صداي 
وحشتناك شــليك گلوله و دود ناشي از آن در هوا پيچيد. 
قاعدتاً هر كس ديگري بود، وحشــت مي كرد و عصباني 
مي شد و واكنش نشان مي داد. خود من خيلي ترسيده بودم 
اما اميرخان خيلي آرام برگشت پشت سرش را نگاه كرد و با 
لحني بسيار مهربان و آرام گفت: «هر كدام از ما زماني براي 
رفتن داريم؛ احتماالً وقت رفتن من نبود.» خوب، من همان 
موقع با تمام شناختي كه از اميرخان داشتم، اين رفتارش برايم 

بسيار جالب بود و شرمنده  اش شدم. 
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دوستان اطراف اميرخان اكثراً داستان نويس بودند. چند نفري 
هم گرايش سينما و تئاتر داشتند مثل فرج اهللا سلحشور، من و 
يكي دو نفر ديگر. طبيعتاً دوستان داستان نويس از نظر ذهني 
به اميرخان بيشتر نزديك بودند چون جلسات داستان خواني 
مي رفتند و هر هفته همديگر را مي ديدند. من هم بعدها بازيگر 
سينما شدم و با اينكه در حلقه داستان نويسان نبودم اما هميشه 
به ديدن اميرخان مي رفتم و با اينكه بعدها محل زندگي ام از 
مسجد جواداالئمه(ع) دور شد اما مقيد بودم بروم و ايشان را 
ببينم. همين االن مقيدم كه هفته اي سهـ  چهار روز به مسجد 
جواداالئمه(ع) بروم و نمازم را آنجا بخوانم. عالوه بر اين، 
در مراسم مختلف هم اميرخان را مي ديدم. آخرين ديدارم با 
او در مراسم بزرگداشت گلعلي بابايي بود. روز چهارشنبه اي 
رفته بودم شمال كشور و فرداي آن روز يكي از بچه ها تلفن 
كرد و گفت: «اصغر، مراسم خاكسپاري اميرخان چه روزي 
است؟» انگار دنيا روي سرم خراب شده بود. گفتم: «مراسم 
خاكسپاري چيه؟ چي داري مي گي؟» آدمي به سن من، داغ 
عزيز، زياد ديده و مــرگ عزيزان تا حدودي برايش عادي 
است، مرگ پدرم، مادرم! اما خيلي جا خوردم و حتي گريه 

كردم. داغ اميرخان خيلي سخت بود.

*بازيگرسينما و تلويزيون و از بچه هاى مسجد جواد االئمه(ع)
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چه مي شــنوم؟ خير! اين واقعيت ندارد! باورم نمي شود 
كه اميرخان، ما را تنها گذاشــته باشد. بي درنگ تلويزيون 
را روشــن مي كنم. در زيرنويس آمده اســت: «اميرحسين 
فردي، نويسنده توانمند كشورمان، به دليل عارضه تنفسي 

درگذشت.»
پدر خوب بچه هاي مســجد به ديدار حق شتافت. گذر 
زمان به يكباره مرا به اولين روزهاي آشــنايي ام با اميرخان 
مي برد. زماني كه به اتفاق دوســت عزيزم، محمد ناصري 
به كيهان بچه ها رفتيم و اميرحســين فردي با همان تبسم 
هميشگي و خوشرويي ما را به گرمي پذيرفت. در واقع از 
همان جا بود كه شيفتة اخالق و مردانگي او شدم و اين خود 
بابي شد براي ورودم به كيهان بچه ها و همچنين روزهاي 

محسن وزيري ثاني*
پـدر خـوب بچـه هاي مسجـد
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دوشنبه به مسجد جواداالئمه(ع) دعوت شوم و در جلسات 
قصه نويسي شركت كنم.

به راســتي اولين چيزي كه مرا در اين جلسات مجذوب 
خود كرد، رابطة پدر و فرزندي ميان بچه هاي مســجد و 
اميرخان بود. يادم مي آيد در هر جلسه اي يكي يا دو نفري 
بودند كه قصه يا داستان خود را مي خواندند و بچه ها يكي 
پــس از ديگري نظرات خــود را مي گفتند و در آخر، اين 
اميرخان بود كه به مانند پدري مهربان و معلمي فداكار، با 
همان ته لهجه منحصر به خودش، نكات فني و الزم را ارائه 
مي كرد و به جمع بندي مي رسيد و بچه ها را با تمام وجودش 

تشويق مي كرد.

*از همكاران قديمى كيهان بچه ها و دوست امير حسين فردى
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در يك شــب مهتابي پاييز، حدود 20 سال پيش بود كه 
حادثه ديدار او اتفاق افتاد. در آن شب به ياد ماندني، يكي از 
دوستانم دستم را گرفته و آورده بود به مسجدي كه عده اي، 
شب هاي دوشنبه در بام آن روي زيلويي مي نشستند و قصه 
و داستان تالوت مي كردند. اولين بار بود كه تقدس قصه را 
حس مي كردم. آن شــب، نگاه مهربانش اين جرأت را به 
من هم داد تا قصه ام را بخوانم. با لبخندي كه مثل انعكاس 
مهتــاب بر اقيانوس بي كران زيبا و دلگرم كننده بود، گفت: 

«حبيب آقا، كاَرت را بخوان ببينيم!» 
و من مثل آن بيابانگردي كه كوزه اي آِب باران براي خليفه 
به ارمغان برده بود و از رود خروشان دجله خبر نداشت، سينه 

حبيب يوسف زاده* 
قطــار داستـان سـوت مى كشد

يادداشتى درباره رمان اسماعيل
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صاف كردم و شروع كردم به خواندن قصه، ماجراي قصه ام 
در يك روز پربرف زمســتاني اتفاق مي افتاد و صحنه هايي 
از دام گذاشتن براي گنجشك ها و شكار بي رحمانه آنان را 
توصيف كرده بودم. قصه كه تمام شد، اعضاي جلسه حسابي 
از خجالتم درآمدند و به خاطر آن اراجيف حســابي مشت 
مالم دادند. فقط او بود كه به بچه ها نهيب زد: «دوستان! همين 
كه اين نوشته شما را اين قدر با خود درگير كرده، يعني اينكه 

با يك استعداد طرف هستيد و...» 
لحن پدرانه اش لطيــف بود و دلگرم كننده. آن شــب، 
اميرحسين فردي سوزن باني بود كه مسير قطار زندگي ام را 
مثل خيلي هاي ديگر عوض كرد. با نگاهش در جان آدم ها 
تصرف مي كرد. بعدها ديدم مثل يك راهدار، هميشه نگراِن 
برف و كوالك و پيچ هاي تند جاده است. بعدها فهميدم او 
لكوموتيوراِن داســتان انقالب است. اولين رمان انقالب به 
معني واقعي كلمه را با عنوان «ســياه چمن» او نوشته بود. 
در نوشته هايش هميشه نسيم ماليمي از لطافت كوه سترِگ 
ســبالن جريان داشت و نگاه سرشار از مهرباني و نوازِش 
او دورتريــن افق ها را مي ديد. او تا انتهاي خط هاي موازي 
رفته بود و راز به هم رساندنشان را خوب مي دانست. گاهي 
اگر بخت يار بود و مي توانستي به قله رفيع خلوتش صعود 
كني، در آن اوج با دريايي از صميميت روبه رو مي شــدي. 
دريايي كه اگر كوه يخ هم بــودي، آرام آرام با نوازش هاي 



419

امواج لطيفش تو را در خود ذوب مي كرد تا انعكاس آسمان 
را در وجود خودت ببيني. 

امروز با رفتن او احســاس مي كنم قطار و ايستگاه دور 
سرم مي گردند، اما تكيه داده ام به ستون بلند يادِ او كه عمود 
خيمه ادبيات متعهد بود و بي شك خون دل هايي كه در اين 
راه خورد، در از پا افتادنش بي تأثير نبودند وگرنه تا همين 
چندي پيش، صعود به قله دماوند را در برنامه هايش داشت. 
اميدواريم خيمه اي كه اميرحسين فردي براي بالندگي ادب 
به ويژه ادبيات پايداري برافراشــت، تا ابد آكنده از شور و 

هياهوي عاشقان و ادب دوستان باشد. آمين. 

مروري بر رمان «اسماعيل» نوشته اميرحسين فردي 
خالصه داستان 

قهرمان داستان، اســماعيل صنوبري، نوجواني است كه 
پدرش را در كودكي از دســت داده است. او همراه مادر و 
برادر كوچكش محبوب در يكي از محله هاي جنوب تهران، 
نزديك خــط راه آهن، زندگي فقيرانه اي را مي گذراند. پدر 
اسماعيل كه هميشه سعي مي كرده شغلش را از بچه هايش 
پنهان كند، رفتگر شهرداري است كه در همان اوايل داستان 

به طرز مشكوكي كشته مي شود. 
ـ «وقتي دايي آمد و دستش را گرفت و برد باالي قبر، او 
همان طور نگاه كرد. دايي زير گوشش گفت: گريه كن. پسر 
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بايد براي پدر گريه كنه! اما هر كاري كرد، گريه اش نيامد... 
مامان ناراحت بود. دوســت داشت مثل همه مرده ها براي 
شــوهرش توي مسجد ختم بگيرند، اما دايي مخالف بود. 
زير گوشش پچ پچ مي كرد: چند بار بگم، گفتن حق ندارين 
تو مسجد ختم بگيرين. ماشين خودشون زير گرفته، نبايد 

كسي بفهمه، حاليته يا باز هم بگم؟» 
بعد از مرگ پدر، اســماعيل با نوعي حالت سردرگمي 
آهســته و با سختي بزرگ مي شــود و قد مي كشد. مدتي 
بيهوده در قهوه خانه محل پرسه مي زند و روزگار به بطالت 
مي گذراند، مدتي شــاگرد دوچرخه ســازي به نام عباس 

بي كس مي شود... تا اين كه به استخدام بانك درمي آيد. 
او كه دل خوشي از كار در بانك و شمردن پول هاي مردم 
ندارد، روزي به خود مي آيد و متوجه مي شــود به دختري 
كه هر روز از مقابل پنجره بانك مي گذرد، دل بسته است. 
بخش قابل توجهي از داستان به شرح اين شيدايي و شور 

عاشقانه مي گذرد. 
اسماعيل كه هر روز در بوته آتشين اين عشق گداخته تر 
و پخته تر مي شود، در يكي از پارك هاي شهر با معشوق كه 
سارا مهاجر نام دارد و اين را از امضاي نامه اش متوجه شده، 
قرار مالقات مي گذارد، اما هنوز صحبت چنداني ميان آن ها 
رد و بدل نشــده، پدر سارا سر مي رسد و ضمن ضرب و 

شتم اسماعيل، رابطه آن ها را بر هم مي زند. 
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اسماعيل بعداً متوجه مي شود كه پدر سارا قمارباز قهاري 
است، اما او براي آن كه نشان بدهد نيت بدي ندارد و «ديده 
نيالوده است به بد ديدن»، سراغ پدر سارا مي رود تا محترمانه 
و صادقانه به دلدادگي اش اعتراف كند، اما براي بار دوم او 
اســماعيل را با برخوردي خصمانه و فحش هاي ركيك از 

خود مي راند. 
اســماعيل مانند سنگي غلتان در مســير رود همچنان 
صيقل مي خورد، تا اين كه در يكي از شــب هاي يأس و 
هرمان ســر از مسجد محل درمي آورد. تحت تأثير جذبه 
روحاني فضاي مســجد براي اولين بار وضو مي گيرد و 
نماز مي خواند. البته نمازي بدون آداب و ترتيب و از نوع 

حكايت «موسي و شبان.» 
او در ميان اين غلت زدن ها تصميم مي گيرد از كار در بانك 
استعفا كند. كم كم با افرادي دلسوز در مسجد آشنا مي شود و 
پس از مدتي، مسئوليت صندوق قرض الحسنه به او محول 
مي گردد. در ادامه، او از طريق دوســتش جواد كه مسئول 
كتابخانه مسجد اســت، نسبت به مسائل سياسي حساس 
مي شود و شــروع مي كند به مطالعه كتاب هاي ممنوعه و 
استحاله شخصيت... در پايان داستان، اين نوجوان ساده دل و 
سردرگم پس از طي كردن سيري منطقي و باورپذير، تبديل 
مي شود به جواني آگاه با آرمان هاي حقيقت طلبانه و انقالبي. 
تا اين كــه در يك روز برفي، اســماعيل تحت تعقيب 
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نيروهاي امنيتي قرار مي گيرد و پس از گريز از پشــت بام 
خانه به امامزاده اي كه در ميان گورســتاني قرار دارد، پناه 
مي برد و عاقبت وقتي چيزي نمانده به دام بيفتد، در يكي از 

گورهاي خالي سقوط مي كند. 
- «بوي باروت به مشامش رسيد و قطره هاي خون، همراه 
با كرك و پر كبوترها به اطراف پاشيد و صورتش را سرخ 
كرد... از دوردســت ها صدايي مي آمد. صداي بوق قطار. 
زمين مي لرزيد، گور مي لرزيد، گور گودتر مي شد و او را به 
درون مي كشيد صداي قطار مي آمد. قطاري از دوردست ها 

به او نزديك مي شد.» 
به اين ترتيب، داستان به پايان مي رسد. بي آن كه نويسنده 
مشت خود را كامًال باز كرده باشد. يعني مشخص نمي شود 
كه قهرمان داستان كشته شده يا نه. نويسنده دفتر را به پايان 
مي رســاند، اما حكايت را باقي مي گذارد تا قطار داســتان 
همچنان در ذهن مخاطب سوت بكشد و به حركت خود 

ادامه دهد. 

چند نكته 
اگر به طور مثال، 50 سال بعد كسي سؤال كند: «چه شد 
در ايران انقالب شــد؟»  يا «چرا جوانان آن زمان كه رژيم 
شــاه مي كوشيد انواع اسباب غفلت را برايشان فراهم كند، 
ناگهان انقالبي شدند و عليه نظام شاهنشاهي شوريدند؟» 
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پاسخ هنرمندانه اين سؤال، «اسماعيل»  است. 
پرداخت داستاني و شخصيت پردازي در اين اثر آنچنان 
صميمي و بي تكلف است كه گويا با رويدادي مستند مواجه 
هستيم. نويســنده بدون اصرار بر كليشه هايي كه در آن ها 
قهرمان ها معموالً عصاره تمام كماالت انســاني هستند، با 
خلق شخصيتي كامًال معمولي و از قشر فرودست جامعه 
و پروراندن او در فضايي آكنده از تلخي ها و شيريني هاي 

زندگي، كوشيده است داستان انقالب را بيان كند. 
اگر قرار باشــد اين اثر را به ترتيب عناصر پديدآورنده 
آن رتبه بندي كنيم، دو عنصر «توصيف» و «طنز» در صدر 
جدول قرار مي گيرند. قلم اميرحسين فردي در اين داستان 
گاهي چنان دستخوش شاعرانگي مي شود كه شايد بتوان 
گفت با يك شعر كالسيك عاشقانه فقط به اندازه قافيه و 
رديف فاصله دارد. در نگاه او قاصدك ها «اشك خورشيد» 
هستند و آسمان «اقيانوس وارونه» است. در يكي از فرازهايي 
كه اسماعيل از فرط دلتنگي نزد يكي از اقوامش در شمال 
كشــور رفته، مي خوانيم:  «به دريا نگاه كرد. معركه شگفتي 
بود. دريا و مهتاب در هم آميخته بودند. امواج بازيگوش، 
از شانه هاي هم باال مي رفتند و به سوي ساحل مى غلتيدند. 
هياهوي پردامنه اي كه امتدادش گويي آن سرِ دنيا بود... آن 
سوتر، اسب ها با سرخوشي مي تاختند و يال مي افشاندند.» 

اصــوالً قلم فردي با طبيعت رابطه اي نزديك دارد و اين 
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شيفتگي به طبيعت را در جاي جاي اثر بروز مي دهد. وقتي 
اسماعيل پس از تحمل درد فراق يار، براي نخستين بار به 
نماز مي ايستد، مي خوانيم: «پيشاني اش را روي ُمهر گذاشت 
و در خود مچاله شــد. كوچك شــد. جمع شد، در خود 
فشرده شد. (به ريتم واژه ها دقت شود.) هق هق مي گريست. 
چشم هايش را بسته بود. خيزاب هاي عظيم نور، با رنگ هاي 
گوناگون، پشــت پلك هايش شــكل مي گرفتند، در هم 
مي تنيدنــد، همچون امواج روي هــم مي غلتيدند و پيش 
مي آمدند. صداي دريا در گوشــش پيچيــد. همه جا آبي 
شــد، به رنگ دريا، به رنگ آسمان و از پس موج هايي كه 

مي آمدند، دو چشم پيدا شد و به او نگريستند...» 
همان طور كه مي بينيم، نويسنده فقط ناظر بيروني احوال 
شخصيت داستان نيســت، او تا پشت پلك هاي او سرك 
مي كشــد تا چيزي را از قلم نينداخته باشد. توصيف هاي 
خيال انگيز و شــاعرانه فردي در اين اثر بي شك الگوهايي 
مثال زدني براي كالس هاي داستان نويســي و نويسندگان 
جوان است. براي آشنايي با اين ويژگي، بهترين كار مرور 

آثار نويسنده، به ويژه «اسماعيل» و «آشيانه در مه» است. 
طنز و باريك بيني در «اسماعيل» از دل زندگي مي جوشد. 
نويســنده فارغ از زبا ن بازي هاي دم دســتي و تالش هاي 
مذبوحانه براي ايجاد موقعيت هاي به اصطالح طنز، نوعي 
شوخ طبعي ســاده و صميمي را در لحظه هاي تلخ روايت 
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وارد كرده است تا روزنه اي به تاريكي هاي غم انگيز زندگي 
گشوده باشد و سير داستان دچار خفگي نشود. 

فردي هنگام تصويرپردازي لحظه هاي زندگي و ارائه آن به 
مخاطب، گزينشي هوشمندانه دارد. گاهي كامًال در جزئيات 
دقيق مي شــود و گاهي بنا به تشخيص خود به كلي گويي 
بســنده مي كند. مثًال براي توصيف فضاي يك قهوه خانه، 
مگس ها را زير ذره بين مي برد و مي نويسد: «پشت ميز نشست 
و صبحانه خواست. چند مگس گوشه ميز، با پاهاي عقبي 
بال هاي خود را ماساژ مي دادند...» و گاهي شخصيت هايي 
را در حد «تيپ» نگه مي دارد و از شخصيت پردازي درباره 
آن ها اجتناب مي كند. به طور مثال، موقع صحبت از مسجد 
محل، به عباراتي مانند «خادم مسجد» يا «معتمد محل» اكتفا 
مي كند. در حالي كه مي شد كمي بيشتر به آن ها بپردازد. نكته 
ديگري كه اميرحسين فردي به روشني در ُرمان «اسماعيل»  
آورده است، وضع جريان ماركسيستي متأثر از انديشه هاي 
سوسياليســتي در زمان قبل از انقالب است. اسماعيل بعد 
از نااميد شدن از وصال معشوق به ايستگاه راه آهن مي رود 
و براي گريز از غم بزرگي كه او را دربرگرفته، از متصدي 
فروش بليت مي خواهد اولين بليت قطار به هر كجا را كه 
موجود اســت،  بدهد. به اين ترتيب راهي تبريز مي شود و 
در كوپه قطار با يك نفر به نام كامل آشنا مي شود و به بهانه 
اختالط و هم صحبتي با او كه نماينده قشر روشنفكر چپ 
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آن دوره است، ديدگاه مبارزاتي ساده لوحانه اين گروه را به 
گونه اي ظريف مرور و نقد مي كند. همچنين در حدي گذرا 
به پيچيدگي اوضاع كشور در آستانه پيروزي انقالب اسالمي 
اشــاراتي دارد و پديده هايي همچون روحانيون ســاواكي 

وابسته را به نحوي هنرمندانه به تصوير كشيده است. 
رمان اســماعيل شــروعي با طمأنينه و با وقار دارد، اما 
مثل قطاري كه بعد از طي مسافتي آهسته شتاب مي گيرد، 
هرچه به پايان داستان نزديك مي شود سير روايت آن تندتر 
مي شــود و پرش ها و نكته هاي پرداخت نشــده بيشتر به 
چشم مي خورد. به طور مثال، همراه كامل همان رفيقي كه 
در قطار با او آشنا شده و افكار ماركسيستي دارد، به ديدار 
يك معلم مشكين شهري به نام «مش عمو اوغلي» مي رود 
و از زبان او سخنان سنجيده اي درباره آينده رهبري انقالب 
مي شنود و... اما ناگهان بي هيچ اشارتي، كامل به حال خود 
رها مي شود. طوري كه انگار اصًال وجود نداشته است يا در 
جايي وقتي اسماعيل به ياد معشوقش سارا، مي افتد، افسانه 
فولكلور «سارا» و غرق شدنش در سيالب، براي اين عاشق 
دلسوخته تداعي مي شود. در حالي كه به نظر مي رسد، بهتر 
مي بود نويسنده پيرامون اين افسانه فولكلور غور مختصري 
بنمايد تا اشارت او به افسانه ســارا، در مذاق خوانندگان 

غيرآذري زبان نيز شيرين افتد. 
از دوستان شنيده ام كه در روزهاي پاياني عمر، اميرخان 
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مرتب به دوستان تأكيد مي كرد: «وقت نيست، بايد سريع تر 
كار كنيم، هنوز كارهاي برزمين  مانده بسيارند، هنوز...» 

خوشبختانه از زنده ياد اميرحسين فردي، رمان «گرگ سالي»  
زير چاپ اســت كه مي توان آن را ادامه داستان «اسماعيل» 
دانست. پس بي صبرانه در انتظاريم تا گذرگاه هاي ديگري 
از مسير قطار انقالب اسالمي را از نگاه اميرحسين فردي به 

تماشا بنشينيم. 

*داستان نويس، سردبير مجلة رشد معلم و از بچه هاى مسجد جواد االئمه(ع)
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33 ســال حـيـات ادبــي
كتاب شناسي توصيفي امير حسين فردي
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نمايشنامه «ميرزا كوچك خان جنگلي» 
اين نمايشنامه، اولين كتاب مستقل منتشر شده فردي است 

كه در بيست و چهار صحنه براي اجرا تنظيم شده است.
خالصه داستان نمايشنامه: ميرزا كوچك خان و يارانش 
عليه حكومت رضاخان و حضور انگليسي ها در ايران قيام 
كرده و نهضت جنگل را پايه گذاري كرده اند. شــوروي و 
كمونيست ها به او خيانت مي كنند و عليرغم حمايت اوليه، 
دست از كمك به نهضت برمي دارند. احسان اهللا خان و خالو 
قربان دو نفر از مجاهدان جنگل نيز به ميرزا خيانت مي كنند. 
نمايندگان روس از او مي خواهند تا حكومت رضاخان را 
به رسميت بشناسد اما ميرزا حاضر به سازش نمي شود و 
همچنان به مبارزه ادامه مي دهد و در آخر تنها گائوك آلماني 
در كنارش باقي مي ماند و به همراه و به ســمت كوه هاي 

پربرف فرار مي كند.
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چمـن سيـاه 
خالصه داستان: خانواده خيرمحمد در منطقه زهكلوت و 
در كپر زندگي مي كنند و سال هاست كه گله و دام خود را 
براي چرا به سياه چمن مي برند. آن سال خشكسالي است و 
سيف اهللا خان اجازه نمي دهد كه گله 
خيرمحمد به سياه چمن بيايد اما او 
دام خود را به آنجا مي برد. همين كار، 
آغازگر كينه و نفرت ميان دو خانواده 
مي شود. ميرداد، پسر سيف اهللا خان؛ 
امان داد كه پســر خيرمحمد است 
در سياه چمن به باد كتك مي گيرد و 
مي خواهد تا گله را به جاي ديگري ببرد. سرانجام خيرمحمد 
پسرانش را وادار مي كند تا گله را به كوهپايه ببرند ولي گله 
در اثر گرسنگي در ميانه راه تلف مي شود. يارمحمد، پسر 
بزرگ تر خيرمحمد، ميرداد را در سياه چمن مي بيند و تالفي 
كتك كاري او با برادرش را درمي آورد و او را زخمي مي كند. 
به بهانه انتقام از اين عمل، سيف اهللا خان به كپر خيرمحمد 
حمله مي كند و با گلوله اي او را مي كشــد. كپرها را آتش 
مي زنند و همه چيز نابود مي شود. يارمحمد تصميم مي گيرد 
به كهنوج برود و نيروهاي اســالمي را در جريان بگذارد. 
يارمحمد كه در راه فرار به كهنوج با عزيز، پســر عمويش 
همراه است، ناگهان نقشة آتش زدن كپرهاي خان به ذهنش 
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خطور مي كند. ولي قبل از هر اقدامي افراد خان به تعقيب 
آن ها مي پردازند و در اين تعقيب و گريز گلوله اي به عزيز 
اصابت مي كند و مي ميرد. يارمحمد به جنگل مي گريزد، در 
حالي كه يك پايش در اثر برخورد با جيپ  خان آسيب ديده 
اســت. صبح روز بعد با كمك دادعباس و پدرش قادر كه 
يكي از آشنايان قديمي است، حال بهتري مي يابد و به كپر 
آن ها مي رود. او شرح مصائبي را كه بر خود و خانواده اش 
رفته، بازگويي مي كند و همراه قادر به سمت كهنوج مي رود. 
آن ها وارد قهوه خانه اي مي شوند تا شب را به صبح برسانند 
كه نيمه هاي شــب صداي ميرداد و هليــل، نوكرخان را 
مي شنوند كه به آنجا آمده اند تا براي فروش گله  خان، ماشين 
اجاره كنند. در قهوه خانه ميان آن ها درگيري پيش مي آيد و 
سرانجام جمعه كه شاگرد قهوه چي است، نيروهاي اسالمي 
را خبر مي كند و ماجرا فيصله مي يابد. يارمحمد به همراه 
پاســداران به زهكلوت برمي گردد و به خانه سيف اهللا خان 
رفته و ضمن درگيري، ســيف اهللا خان، يارمحمد را زخمي 

كرده و خودش هم به دست پاسداران كشته مي شود.

آشيـانه در مـه
خالصه داستان: شكور، پسر نوجواني است كه همراه مادر 
و خواهرش، ستاره به روستا مي روند تا تعطيالت تابستان را 
در آنجا بگذرانند. يك روز كه شكور از آب تني برمي گردد، 
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جمشيد پسر ارباب را مي بيند كه يك قرقي را نشانه گرفته و 
او را مي زند. شكور از ديدن اين صحنه به شدت متأثر مي شود 
و باالي درختي كه آشــيانه قرقي اســت مي رود و يكي از 
جوجه ها را كه زنده است برمي دارد و با خود به خانه مي برد. 
كم كم ميان شــكور و مونس، بچه 
قرقي، دوستي و انس برقرار مي شود 
و پرنده دست آموز مي شود. جمشيد 
كه به اين موضوع حسادت مي كند، 
مترصد فرصتي است تا تالفي كند. 
سرانجام روزي كه قرقي پرواز كرده 
و به خانه نيامده است، آن را مي يابد 
و پاهايش را با سنگ زخمي مي كند. وقتي شكور موضوع 
را مي فهمد به ســراغ جمشــيد مي رود. در باغ، جمشيد را 
مي بيند كه حاجي لك لك را نشــانه رفته است. شكور با او 
گالويز مي شود تا جمشيد به حاجي لك لك شليك نكند. 
جمشيد حاجي لك لك را بغل مي كند و در همين گيرودار 
حاجي لك لك با نوكش پيشاني او را زخمي و پرواز مي كند. 
جمشيد به سرعت به خانه شــان مي رود تا اين ماجرا را به 
گردن شكور بيندازد. كدخدا غروب آن روز به خانه شكور 
مي آيد و جريان را به مادر مي گويد. مادر از كدخدا مي خواهد 
تا با ارباب صحبت كند و ماجرا را فيصله دهد. شب هنگام و 
در باد و سرما، مادر همراه شكور، جوجه قرقي را كه در اثر 
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زخم پاها به حالت مرگ افتاده است به النه اش مي برند تا در 
آنجا راحت تر باشد.

يك دنيا پروانه
اين كتاب اثري كودكانه درباره جنگ است كه توانست 
در نخستين دوره انتخاب بهترين كتاب «دفاع مقدس» رتبة 

اول را به دست آورد.
خالصه داستان: ستاره كنار باغچه نشسته است و موهاي 
عروسكش را شانه مي زند. پروانه بزرگي روي دامن ستاره 
و ســپس روي سر عروسك مي نشيند و موهايش را به هم 
مي زند. عروسك عصباني مي شود. صداي آژير قرمز شنيده 
مي شود و ستاره و مادرش و عروسك به زيرزمين مي روند. 
پروانه به حرف ستاره براي رفتن به زيرزمين گوش نمي كند. 
زمين مي لرزد و صداي چند انفجار شنيده مي شود. با شنيدن 
آژير سفيد آن ها از زيرزمين بيرون مي آيند. ستاره به طرف 
باغچه مي رود و مرده پروانه را زير برگ ها مي بيند. ســتاره 
وقتي با عروسكش به طرف اتاق مي رود، هزار هزار پروانه 

مي بيند كه پروانه مرده را به آسمان ها مي برند.

افسانه اصالن
خالصه داستان: اصالن چوپان نوجواني است كه گله را به 
صحرا برده و هنگام غروب كه به روســتا برمي گردد، جز 
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ويراني و خرابي چيزي نمي بيند. تصميم مي گيرد به  دنبال 
افراد روســتا بگردد و بفهمد كه چه اتفاقي افتاده است. در 
كنار ديوار مسجد به خواب مي رود و در خواب پيرمردي را 
مي بيند كه به او مي گويد به جاي نشستن و گريه كردن، بلند 
شــود و به طرف چاهي كه كبوتري 
توي آن النــه دارد، برود. اصالن به 
طرف چاه مي رود و ماري را مي بيند 
كه مي خواهد جوجه ها را بگيرد. مار 
را به  ته چــاه مي اندازد و كبوترها را 
نجــات مي دهد. كبوتــر در عوض 
محبت اصــالن، به او كمك مي كند 
و بــه همراه كبوترهاي ديگر براي او كلبه اي مي ســازند تا 
استراحت كند و ميوه تازه بخورد. سپس كبوتر به او مي گويد 
كــه از كدام راه برود. اصالن آنقدر راه مي رود تا به درختي 
مي رســد. از درخت باال مي رود تا روي آن استراحت كند 
ولي نيمه هاي شــب با تكان هاي شديد از خواب مي پرد و 
در فاصله اي نه چندان دور، غول وحشتناكي را مي بيند كه با 
تبرش به درخت حمله مي كند. اصالن با غول درگير مي شود 
و سرانجام با فالخني كه به  همراه دارد آنقدر به غول سنگ 
مي زند تا او مي ميرد. درخت از اصالن تشكر مي كند و او را 
راهنمايي مي كند كه به طرف كلبه پيرمرد و پيرزني كه نزديك 
درياست، برود و نشاني خانواده اش را از آن ها بپرسد. وقتي 
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اصالن به كلبه مي رســد، مي فهمد كه آن ها از دست نهنگ 
سفيد و غول پيكري در عذاب اند. روز بعد همراه با پيرمرد 
ماهيگير به دريا مي رود و با تبر كهنه اي كه دارد با نهنگ مبارزه 
مي كند و آن را هم از پا درمي آورد. پيرمرد و پيرزن اصالن را 
راهنمايي مي كنند تا نزد چوپاني برود و نشاني خانواده اش را 
بپرسد. اصالن نزد چوپان مي رود و مي فهمد كه گرگي به گله 
چوپان زده كه هيچ جانوري مثل او نيست. اصالن تصميم به 
مقابله با گرگ مي گيرد و در مبارزه اي ديگر او را مي كشد. با 
راهنمايي چوپان به سمت جنگل مي رود و در آنجا با ديوي 
روبه رو مي شود و در گودالي عميق مي افتد. در گودال مادر 
و باقي اهالي ده را مي بيند كه اسير ديو شده اند. وقتي ماجرا 
را از آن ها مي پرسد، مي فهمد كه هر روز ديو چندتا از آنان 
را مي خورد. پدر اصالن هم به دست ديو خورده شده است. 
اصالن تصميم مي گيرد ديو را نابود كند. وقتي ديو او را باال 
مي آورد تا بخورد، اصالن با ديو به گفت وگو مي نشــيند و 
از حرف هاي غول با هوشــياري و زيركي، عليه او استفاده 
مي كنــد و با كمك اهالي، غول را به ته گودال مي اندازند و 
روي آن را با خاك و برگ و شاخه ها مي پوشانند و به طرف 

روستاي شان برمي گردند.

روزي كه تو آمدي
كتاب «روزي كه تو آمدي» مجموعه هشت داستان كوتاه 
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اســت كه قبل از انتشــار در كيهان بچه ها به چاپ رسيده 
بودند. اين داســتان ها به ترتيب انتشار در كتاب عبارت اند 
از: «روزي كه تو آمدي»، «تقصير خودم بود!»، «پســري كه 
نصف شب به پدرش نامه نوشت»، 
«ماتان»، «شــاخه  درخت ســيب»، 
«گوساله قربان»، «تيم فوتبال ستاره 

براي مسابقه آماده است.»
اين كتــاب كه با تصاويري همراه 
است، براي مخاطبان نوجوان نوشته 

شده است.
خالصه داستان «روزي كه تو آمدي»: اكبر نوجواني سيزده 
ساله است كه آماده رفتن به مسجد محل مي شود. مادرش 
در حين خوردن شــام از او مي خواهد كه به علت سرما به 
مسجد نرود اما او چون قول داده است، قبول نمي كند و بعد 
از خوردن شام پتويي را برمي دارد و راهي مسجد مي شود. 
آقا هادي كه مسئوليت هماهنگي افراد براي رفتن به استقبال 
از ورود امــام خميني(ره) را دارد، به اكبر مي گويد كه بهتر 
بود نمي آمد چون افراد زيادي جمع شده اند و بهتر است او 
با بچه هاي كتابخانه كار كند. آقا هادي قبول نمي كند كه اكبر 
هم جزو گروه استقبال كننده باشد. اكبر دفتر خاطراتش را باز 
مي كند و شروع به نوشتن مي كند. آقا هادي از اهميت آمدن 
امام و وظايف و كارهايي كه افراد بايد انجام دهند، حرف 
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مي زند و بعد چراغ ها را خاموش كرده و مي خواهد كه همه  
بخوابند. هر كسي گوشه اي دراز مي كشد و مي خوابد. صبح 
كه مي شود، دسته جمعي صبحانه مي خورند و با كاميوني به 

طرف ميدان آزادي راه مي افتند.
افــراد در خيابان منتهي به ميدان آزادي، آماده اســتقبال 
مي شــوند. امام مي آيد و اكبر براي لحظــه اي كوتاه او را 
مي بينــد. اكبر از خيابان ها و كوچه هــا مي گذرد تا هرچه 
زودتر به خانه برود و ماجرا را به مادرش بگويد و در دفتر 

يادداشتش بنويسد.
خالصه داســتان «تقصير خودم بــود!»: بعدازظهر روز 
جمعه اســت. علي به مادرش قول داده كه بعدازظهرهاي 
روز جمعه در خانه بماند و درس بخواند. ناصر، دوســت 
علي از او مي خواهد كه به ســينما بروند اما علي مي گويد 
كه مادر اجازه نمي دهد. ناصر با مادر علي صحبت مي كند 
و او را راضي مي كند كه آن ها با هم به ســينما بروند. علي 
شــلواري را كه مادرش تازه خريده است، مي پوشد و با 
موتور پدر ناصر كه او پنهاني آن را برمي دارد به طرف سينما 
مي روند. تا شروع فيلم يك ساعت باقي است و علي نگران 
برگشتن به خانه است. فيلم را مي بينند و در تاريكي سوار 
موتور مي شوند. در ميان راه با خودرويي تصادف مي كنند 
و علي در جوي آبي مي افتد و شلوارش پاره مي شود. ناصر 
هم پايش زخمي مي شود. ناصر موتور را روشن مي كند و 
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به طرف خانه راه مي  افتند. علي نگران اتفاق پيش آمده و 
روبه رو شدن با مادر است.

خالصه داستان «پســري كه نصف شب به پدرش نامه 
نوشت»: مجيد در خواب، پهلوبه پهلو مي شود و بدخواب 
شده است. مادرش او را بيدار مي كند و حالش را مي پرسد 
و مجيد مي گويد كه چيزي نيســت و دوباره مي خوابد و 
خواب مي بيند. مادر نگران تر مي شود و او را از خواب بيدار 
مي كند. مجيد مي گويد كه خواب ديده و خوابش را براي 
مادر تعريف مي كند. او خواب ديده اســت كه با دوستش 
احمد به كربــال رفته اند و پدرش را ديده كه با تفنگش به 
لشكر يزيد شليك مي كرده و پدر به او گفته كه خواهرش 
مريــم را اذيت نكند و درس بخوانــد و حرف مادرش را 
هم گوش كند. دوباره همگي مي خوابند. اما مجيد خوابش 
نمي برد و سراغ آلبوم خانوادگي مي رود و بعد به پدرش در 

جبهه نامه مي نويسد و سپس مي خوابد.
خالصه داستان «ماتان»: عدالت چوپاني است كه به كمك 
ســگش، ماتان گله گاوش را به طرف پايين دره ســرازير 
مي كند. او مي خوابد و خواب مي بيند كه عده اي مي خواهند 
گله اش را بدزدنــد. عدالت از خواب مي پرد و مي بيند كه 
اثري از گله و ماتان نيســت. شــروع به گشتن مي كند. به 
ده برمي گردد و گلــه را آنجا نيز نمي بيند. دوباره به محل 
گله برمي گردد و شروع به صدا زدن ماتان مي كند تا اينكه 
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سگش را در كنار گله مي يابد و گله را به كمك ماتان به ده 
برمي گرداند.

خالصه داســتان «نامه ها»: احسان برادر عاطفه به جبهه 
مــي رود و عاطفه با پدر و مادر او را بدرقه مي كنند. پس از 
مدتي احسان به عاطفه نامه مي نويسد. عاطفه جواب نامه 
را مي نويسد تا اينكه در آخرين نامه، احسان مي نويسد كه 
به زودي عملياتي انجام خواهد شد و ديگر نامه اي به نشاني 
قبل برايش ننويسند. راديو خبر پيروزي رزمندگان را اعالم 
مي كند و احسان به خانه بازمي گردد در حالي كه زخمي شده 

و تيري در پا دارد.
خالصه داستان «شاخه درخت سيب»: حميد كه از شهر به 
ده آمده و با عباس دوست است براي خداحافظي به مزرعه 
و پيش عباس مي رود. گوســاله عباس از حميد مي ترسد، 
به دليل آنكه حميد قبًال سوارش شده است. حميد از عباس 
مي خواهد كه به قولش عمل كند و با هم كشــتي بگيرند. 
عباس قبول مي كند و در حين كشتي گرفتن، دست حميد 
به شاخة درخت سيبي مي خورد و آن را مي شكند. هر دو از 
اين موضوع ناراحت مي شوند و شاخه را مي كارند. حميد 
از عباس خداحافظي مي كند و در راه به گوساله مي رسد و 
او را نوازش مي كند و مي بوسد. گوساله ديگر مثل قبل از او 

نمي ترسد و از دستش فرار نمي كند.
خالصه داستان «گوســاله قربان»: قربان مي خواهد گله 
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گاوهايــش را بــه ده برگرداند و با فرياد بــه قلي و قوتاز 
مي گويد كه گله شــان را جمع كنند تا او به آن ها برسد و با 
هم به ده برگردند. قربان به آن ها مي پيوندد. آن ها ســوار بر 
االغ هايشان مسابقه مي دهند. دو گرگ در اين فاصله گوساله 
قربان را با خود مي برند. آالش ســگ قربان، راه گرگ ها را 
مي بندد. قربان هم از پشت االغش مي پرد و به گرگ ها حمله 
مي كند. گرگ ها، گوســاله را رها و فرار مي كنند. گرگ ها 
دوباره برمي گردند و به گوســاله حمله مي كنند. آالش با 
يكي از جانورها درگير مي شــوند و قربان به گرگ ديگر 
حمله مي كند و با چوبدستي آن را مي زند. گرگ گوساله  را 
رهــا مي كند و مي گريزد و آالش هم گرگ ديگر را فراري 
مي دهد. قلي و قوتاز هم به  كمك قربان مي آيند و گرگ ها 

با ديدن بچه ها از اطراف آنان فرار مي كنند.
خالصه داســتان «تيم فوتبال ســتاره براي مسابقه آماده 
است»: راوي و ناصر در آخرين امتحان ثلث سوم شركت 
مي كنند و تصميم مي گيرند تا به اتفاق دوستان، تيم فوتبالي 
را تشكيل بدهند تا در تعطيالت تابستاني با تيم هاي ديگر 
مسابقه بدهند. بازيكنان تيم انتخاب مي شوند. زميني خاكي 
در نزديكــي محله را با تالش آماده مي كنند و به ســختي 
پولي را با شراكت همديگر تهيه مي كنند تا لباس ورزشي 
بخرند. قرار مي شود آن ها با تيمي مسابقه بدهند. شب قبل 
از مسابقه، راوي خواب مي بيند كه در زمين بازي است و 
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پاسي به هم تيمي اش مي دهد و او، آن را گل مي كند. صبح، 
راوي نماز مي خواند و صبحانه مي خورد و به هم تيمي هايش 

در جلوي مسجد مي پيوندد تا به زمين مسابقه بروند.

هامون، زهكلوت و آن حوالي
اين كتاب، سفرنامه اي است از رفتن نويسنده به زهكلوت، 
منطقه اي بين استان سيستان و بلوچستان و كرمان و از نظر 
جغرافيايي به همان منطقه اي كه داستان «سياه چمن» جريان 

دارد، مي پردازد.
فردي فرهنگ و آداب و رســوم مردم منطقه را تشريح 
مي كند و از محروميت و زندگي مردمي سخن مي گويد كه 
از كمترين امكانات زندگي بي بهره هستند. نويسنده براي 
آشنايي بيشتر مخاطبان با جغرافياي منطقه در ابتداي كتاب 

نقشه محل سفر را نيز درج كرده است.

ميهمان مالئك
اين كتاب براساس خاطراتي از زندگي 
سردار سرتيپ پاسدار يداهللا كلهر، براي 
نوجوانان نوشــته شده است و شامل 
نام هاي «چوپانان  با  داســتان  چهار 
گله گم شده»، «شب سفيد»، «رخنه 
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در باغشــاه» و «ميهمان مالئك» است و در پايان كتاب به 
زندگي نامه آن شــهيد پرداخته است. پشت جلد كتاب با 
تصويري از يداهللا كلهر همراه اســت. سردار سرتيپ يداهللا 
كلهر در سال 1333 در روستاي بابا سلمان از توابع شهريار 
متولد شد و در جبهه هاي غرب و جنوب حماسه ها آفريد 
و بارها مجروح شد. به  شكلي كه يك كليه اش را از دست 
داد و يك دستش كامًال از كار افتاد. وي در دي ماه 1365 در 

عمليات كربالي پنج دعوت حق را لبيك گفت.
خالصه داستان «چوپانان گله  گم شده»: محمدرضا برادر 
كوچك تر يداهللا، براي اولين بار گله گوســفندان را بدون 
يداهللا به صحرا مي برد. يداهللا پيش عمويش به ييالق رفته 
است. محمدرضا به علت گرما آب تني مي كند و مي خوابد. 
بعد از بيدار شــدن، گله را در جاي خود نمي بيند. هرچه 
جست وجو مي كند، گله را پيدا نمي كند. محمدرضا به خانه 
مي رود و گم شــدن گله را به پدر و مادرش مي گويد. پدر 
بــه كمك مردم به دنبال گله مي گردد و موفق به يافتن آن 
نمي شود. محمدرضا و پدرش به خانه برمي گردند. شب 
شــده اســت و محمدرضا به خواب مي رود و در خواب 
گرگ ها به گله حمله مي كنند. از خواب مي پرد و به دنبال 
گله راه مي افتد. اين بــار محمدرضا تا نزديكي خانه عمو 
به دنبال گله مي گردد كه با يداهللا روبه رو مي شــود. يداهللا 
مي گويد كه گله را پيدا كرده و به آغل عمو برده اســت. 
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محمدرضا خوشحال مي شود و برادر را مي بوسد.
خالصه داستان «شب سفيد»: يداهللا و دوستش شمس اهللا به 
شهر آمده اند تا حمام بروند و گردش كنند. آن ها به قهوه خانه 
حيدر مي روند و منتظر ميني بوس يونس هستند تا به روستا 
برگردند. ميني بوس مي آيد و مسافران سوار مي شوند. جايي 
براي ســوار شدن پيرزني با عروســش نمي ماند. يداهللا و 
شمس اهللا پياده مي شــوند و جاي شان را به آن ها مي دهند. 
ميني بوس حركت مي كنــد و آن دو با پاي پياده به طرف 
روستا حركت مي كنند. هوا برفي مي شود و آن ها به سختي 
حركت مي كنند. دو گرگ آن ها را تعقيب مي كنند. با چوب 
و سنگ به گرگ ها حمله مي كنند. جانورها فرار نمي كنند و 
همچنان آن ها را تعقيب مي كنند. گرگ ها قصد حمله دارند 
كه مردم فانوس به دست سر مي رسند و نجات شان مي دهند.
خالصه داســتان «رخنه در باغشــاه»: يداهللا و دوستش 
مرتضي با وانت از شــهريار به طرف تهران در حركتند. با 
ماسه هاي زيادي جاده را بسته اند. وانت در جاده گير مي كند. 
مرتضي و يداهللا با دست تل ماسه ها را كنار مي زنند و وانت 
را درمي آورند. دوباره حركت مي كنند كه با تل هاي زيادي از 
ماسه روبه رو مي شوند. وانت به جاده خاكي مي زند و پس 
از گذر از چاله ها و سنگ ها به ميدان آزادي مي رسند. جلوتر 
كه حركت مي كنند، مي بينند كه جاده با تيرآهن بسته شده 
است. نوجواني كه آنجا ايستاده است به آن ها مي گويد كه 
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وانت را در كوچه هاي فرعي متوقف كنند و مثل بقيه مردم با 
پاي پياده راه بيفتند. وانت را در كوچه اي متوقف مي كنند و با 
راهنمايي نوجوان به طرف پادگان باغشاه راه مي افتند چرا كه 
آنجا به نيروهاي مردمي نياز است. آن ها به پادگان مي رسند. 
پادگان در تصرف نيروهاي گاردي است. يداهللا با ميلگردي، 
نرده هــاي در ورودي را خم مي كند تا بقيه مردم به راحتي 
وارد شــوند. يداهللا اسلحه يك سرباز را مي گيرد و به طرف 
گاردي ها شــليك مي كند. گاردي ها او را به رگبار مي بندد. 
يداهللا پشت مجسمه گوزني سنگر مي گيرد و شليك مي كند. 
با رگبار گلوله ها، گوزن شكسته مي شود و يداهللا به سرعت 
پشت يكي از آسايشگاه ها مي رود و شليك مي كند. با شنيدن 
صداي اذان، يداهللا عده اي لباس شــخصي را مي بيند كه در 
حال شليك به سمت ستاد در حركت اند. گاردي ها پا به فرار 
مي گذارند و پادگان به دست نيروهاي مردمي مي افتد و يداهللا 

آماده مي شود تا وضو بگيرد و نماز بخواند.
خالصه داستان «ميهمان مالئك»: راوي داستان پوتين هايي 
را كه يداهللا با دست خودش واكس زده با خود حفظ كرده 
و با وســواس هرجا كه مي رود، آن را از جلوي چشمش 
دور نمي كند حتي در صف نماز هم همراه اوســت. او كه 
زماني خود رزمنده بوده اســت، چگونگي آشنايي خود با 
يداهللا را كه فرمانده بوده روايت مي كند. راوي در اولين شب 
حضورش در پادگان، وقتي كه صبح براي نماز خواندن از 
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خواب بيدار مي شود، يداهللا را مي بيند كه قبل از همه بيدار 
شده و مشــغول واكس زدن پوتين رزمنده هاست. راوي به 
توصيف عمليات كربالي پنج در شلمچه مي پردازد. يداهللا، 
وقتي متوجه مي شود كه نيروهاي كمكي نيامده اند با آرپي  
جي، يك شــب پس از عمليات به خط مي رود. راوي نيز 
همراه اوست. راوي جريان زخمي شدن يداهللا در فاو را بيان 
مي كند. يداهللا در اين عمليات به علت اصابت يك موشك 
در نزديكي قرارگاه فرماندهي، يك كليه اش را از دســت 
مي دهد و يك دستش نيز از كار مي افتد. راوي همراه يداهللا 
به بيمارســتان مي رود و حاضر مي شود كه يك كليه اش را 
بدهد. يكي از پرستاران بيمارستان نيز حاضر به چنين عملي 
است. نيروهاي گردان دسته جمعي به بيمارستان مي آيند و 
همگي حاضرند تا كليه شان را بدهند. يداهللا از بيمارستان كه 
ترخيص مي شــود به گردان باز مي گردد و روحيه ديگري 
مي يابد. او در بازي واليبال در پادگان شركت مي كند اما با 
يك دست مثل گذشته توان بازي را ندارد. گردان تازه به خط 
مي آيد و يداهللا حين بازگشت از خط به قرارگاه، با شليك 
گلوله هاي توپ و خمپاره با اصابت تركش در سر، زخمي 
مي شــود. راوي او را به بيمارستاني در اهواز مي رساند اما 
وقتي يــداهللا را به اتاق عمل مي برند، روح پاك او از تنش 
جدا و شهيد مي شود. جنازه را به پايگاه مي برند و زير آتش 

جنگنده هاي عراقي تشييع مي شود.
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امام خميني
كتــاب به زندگي و مبارزات رهبــر انقالب و بنيانگذار 
جمهوري اسالمي ايران، حضرت امام خميني(ره) مي پردازد 
و شامل پنج بخش سالشمار زندگي، 
زندگي نامه،  توضيح اعالم، عكس و 

منابع است.
از ويژگي هاي اين اثر مي توان به 
خالصه، مفيــد و مختصر بودن آن 
اشــاره كرد. مخاطب نوجوان كتاب 
به راحتي طي يك نشست با خوانش 
آن، شناختي نسبتاً جامع از شرح حال، اقدامات و خدمات 

رهبر فرزانه انقالب به دست مي آورد.

مالقات با آفتاب 
كتاب شامل هشت داستان با نام هاي «نگاه آخرين»، «وعدة 
ديــروزي»، «مالقات با آفتاب»، «باغ پر از شــبنم»، «روزي 
كه تو آمدي»، «دلشــوره هاي شبانه عاليه خانم»، «شانه هاي 
بي شكيب»، «رؤياهاي آينده يك خلبان» است. شخصيت و 
حضور امام خميني(ره) در مركز توجه همه داستان هاي اين 

مجموعه است.
خالصه داستان «نگاه آخرين»: يكي از شب هاي پاييزي 
سال 1342 در شهر قم، احمد پانزده ساله فرزند امام  خميني 
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دچار بدخوابي شــده است. شب از نيمه گذشته، خوابش 
مي برد كــه صداهاي پاهــا و گفت وگوهايي بلند و مبهم 
خوابش را درهم مي شــكند. مادر به او مي گويد كه آقا را 

بردند. احمد بي اختيار به طرف كوچه 
مي دود و مرداني را با لباس هاي نظامي 
مي بيند. اتومبيلي جلو مي آيد و چند 
نفر با دوره كردن امام وي را به طرف 
اتومبيلي مي برند. نگاه او با نگاه پدر 
گره مي خورد. خودرو حركت مي كند 
و پدر از پسر دور مي شود. احمد خم 

مي شــود و از روي زمين سنگ هايي برمي دارد و به طرف 
اتومبيلي پرتاب مي كند. مــردي هفت تيرش را به طرف او 
مي گيرد و او را تهديد مي كند. احمد برمي گردد و آهســته 
دور مي شود. احمد بغضش مي گيرد و مي گريد و به انتهاي 

كوچه نگاه مي كند.
خالصه داســتان «وعده ديروزي»: مردي شوشتري كه 
قاري قرآن است و در نجف زندگي مي كند، دچار تنگدستي 
شده و محتاج كمك اســت. واعظي سفارش او را به امام 
خميني مي كند. امــام به دفتردارش مي گويد كه فردا حتمًا 
ساعت نه صبح درباره قاري به او يادآوري كند. صبح روز 
بعد فرا مي رســد و دفتردار به خانه امــام مي رود. در آنجا 
متوجه مي شود كه مصطفي فرزند امام، درگذشته است و 
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احمد مي گويد كه سرشب سالم بوده و هيچ مشكلي نداشته 
و هنوز امام از فوت فرزند آگاه نيســت. بغض احمد نزد 
امام مي تركد و امام با آگاه شدن از درگذشت فرزند، احمد 
را دلــداري مي دهد. دفتردار موضوع قاري را در زمان قرار 
به امام يادآوري نمي كند و دفتردار به خاطر نگاه هاي امام به 
طرف او مي رود و امام قرار را به او يادآوري مي كند. دفتردار 
شــرايط و ميهمانان را بهانه يادآوري نكردن مي كند. امام 
مبلغي را مي شمرد و به دفتردار مي دهد و از او مي خواهد تا 
به مرد شوشتري برساند. زن مرد شوشتري كه براي خريدن 
نان بيرون رفته به خانه برمي گردد و خبر درگذشت مصطفي 
را مي دهد. مرد، ناراحت از وضع پيش آمده است كه دفتردار 

به خانه او مي آيد و پول را به مرد تحويل مي دهد.
خالصه داســتان «مالقــات با آفتاب»: امين و دوســت 
همدانشگاهى اش در فرانسه براى ديدن امام  به نوفل لوشاتو 
مى روند. دوســت او كه زياد اهل سياست نيست از اينكه 
جاى گرم و نرم را رها كرده و با امين همراه شده، ناراضى 
اســت. مالقات در روز آمدن ممكن نمى شود و در عوض 
صبح روز بعد، امام ديدار عمومى دارد. امين از دوســتش 
مى خواهد كه به خاطر او شب را بماند. آن ها شب را كنار هم 
در منزل امام مى خوابند. امين از خستگى به خواب مى رود 
اما دوســتش نمى تواند. او پيرمردى را مى بيند كه پيش او 
مى آيد و پتويــى را رويش مى اندازد. خوابش مى برد. ظهر 



451

روز بعد، امام براى ديدار با مردم وارد چادرى مى شــود كه 
آن ها در آن هستند. با ديدن چهره امام، دوست امين مى فهمد 
پيرمردى كه شب گذشته باالى سر او آمده و پتويى رويش 

انداخته، امام بوده است. 
خالصه داســتان «باغ پر از شبنم»: صابر كه سرما خورده 
اســت در تاريكى شب پا روى پشت بام مى گذارد و براى 
ديدن رسول به پشت بام خانه او مى رود. صابر براى ديدن 
امام به ماه نگاه مى كند اما چيزى نمى بيند. رسول مى گويد كه 
بعضى وقت ها چيزهايى را ديده. صابر به خانه برمى گردد 
و با ديدن قاب عكس پدر مرحومش ياد او مى افتد. پدرش 
كه كارگــر كارخانه اى بوده، صبــح زود يكى از روزهاى 
جشــن دو هزار و پانصد سالة شــاه، اتومبيل سوارى با او 
تصادف مى كند و مى ميرد. صابر با امام خمينى آشنا مى شود 
و در مدرسه نيز معلمش در كالس، امام را به آن ها معرفى 
مى كند. صابر در تظاهرات شركت مى كند و خيلى دوست 
دارد تا عكســى از امام داشته باشد. به خاطر مريضى صابر، 
مادرش اجازه نمى دهد تا او شب به تظاهرات برود. صابر به 
خواب مى رود و در خواب مى بيند كه در باغ پيش امام رفته 
و گريه مى كنــد و امام از او مى خواهد كه براى مظلوميت 
امام حسين(ع) گريه كند. صابر عكسى از امام را كه همراه 
دارد به امام مى دهد تا برايش امضا كند. صابر دست امام را 
مى بوسد و از باغ خارج مى شود. صبح زود صابر براى نماز 
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خواندن به حياط مى رود و در آنجا، عكســى شبيه همان 
عكسى كه در خواب ديده از امام مى بيند. 

خالصه داســتان «روزى كه تو آمدى»: اين داســتان در 
مجموعه داســتان «روزى كه تو آمدى» نيز گنجانده شده 

است و خالصه آن قبًال آورده شده است. 
خالصه داستان «دلشوره هاى شبانه عاليه خانم»: عاليه خانم 
و دو فرزندش به نام هاى حبيب و حبيبه، در تهران زندگى 
مى كنند. حبيب خلبان مى شــود. او مخالف انقالب است 
و به شــاه و رژيمش وفادار مانده است. طى يك عمليات 
او موظف مى شــود كه خانه امام در جماران را بمباران كند 
تا مقدمات بازگشــت شاه به ايران مهيا شود. وقتى عاليه از 
مأموريت حبيب با خبر مى شود، با پسرش مخالفت مى كند و 
از او مى خواهد تا اين كار را نكند. حبيب در خود فرو مى رود 
و حرف مادر را مى پذيرد و به اتفاق هم به نزد پيشنماز محل، 
حاج شيخ محمدى مى روند تا هر چه زودتر خبر عمليات را 

به اطالع امام برسانند. 
خالصه داستان «شانه هاى بى شكيب»: هواپيماى حامل 
امام خمينى بر زمين مى نشــيند و راننده اى مأمور مى شود 
تا وى را به بهشت زهرا برساند. راننده با مشكالت زيادى 
در مسير راه روبه رو مى شود. وقتى به بهشت زهرا نزديك 
مى شــود در اتومبيل را باز مى كند تا امام پياده شده و سوار 
چرخبالى شود. راننده از خستگى بيهوش مى شود و وقتى 
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كه چشــم باز مى كند، صداى امام را مى شنود كه در حال 
سخنرانى است. 

خالصه داســتان «روياهاى آينده يــك خلبان»: روايت 
يكى از همراهان امام از هنگام ورود امام به بهشت زهرا تا 

چگونگى رفتن به مدرسه رفاه است. 

روح اهللا
اين كتاب شامل ده فصل است و از دوران شهادت حاج آقا 
مصطفى، پدر امام خمينى(ره) تا زمـان درگذشت امـام را 

در بر مي گيرد. 
«روح اهللا»:  فـــصل  خـالصه 
مصطفى پدر روح اهللا با اسبش از 
خمين به طرف اراك در حركت 
اســت. او هنــگام ظهــر وضو 
مى گيرد تا نمازش را بخواند كه 
مردى به نام رضاقلى كه تفنگچى 

يكى از خان هاى خمين است، تفنگش را به طرف مصطفى 
مى گيرد و شليك مى كند. گلوله بر سينه مصطفى مى نشيند. 
رضاقلى سوار بر اسب فرار مى كند. مصطفى به هوش مى آيد 
و بر اســبش سوار مى شود و به روستايى مى رود كه قوم و 
خويشش در آنجا هستند. اسب وارد خانه مى شود. مصطفى 

نام شليك كننده را مى برد و بعد لب هايش بسته مى شود. 
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خالصه فصــل «چشــم هاى افعى»: رضاشــاه و چند 
تيمســار و سرهنگ در قم به حرم حضرت معصومه(س) 
مى روند. ســربازان زائران را از حرم بيرون مى كنند. نعمت 
پيرمردى نابينا و پســر نوجوانش جعفر، در گوشــه اى از 
حياط حرم نشســته اند و جعفر اتفاقات اطراف را به پدر 
روايت مى كند. پدر مى گويد كه چند روز پيش دخترهاى 
رضاشاه مى خواستند بى حجاب به حرم بروند كه آيت اهللا 
بافقى اجازه نداده و حاال شاه دارد انتقام مى گيرد. رضاشاه به 
آيت اهللا بافقى حمله مى كند و او را شالق مى زند و مى رود. 

پدر دعا مى كند كه خدا خانه ظلم را ويران كند. 
خالصه فصل «من دزد نيســتم»: دوران كشف حجاب 
رضاشــاهى اســت. جعفر بقچه اى نان به بغل گرفته و 
مى خواهد آن را براى يكى از جلســه هاى درسى علما و 
طالب قم ببرد. دو پاســبان به او ايســت مى دهند اما او 
نمى ايستد و فرار مى كند. جعفر به در خانه اى مى رسد كه 
دختركى جلوى آن مشغول جارو زدن است. جعفر او را 
بغل مى كند و به خانه مى برد. زن صاحبخانه فكر مى كند 
كه جعفر دزد است اما او مى گويد كه از ترس پاسبان ها به 
آنجا آمده است. زن به نردبانى كه به سينة ديوار تكيه داده 
شده، اشــاره مى كند و به جعفر مى گويد كه پشت ديوار 
خرابه اى اســت و مى تواند به آنجا بگريزد. جعفر چنين 
مى كند. پاسبان ها به خانه مى آيند و زن مى گويد كه كسى 
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با بقچه يا بى بقچه به خانه نيامده است. پاسبان ها مى روند. 
خالصــه  فصــل «پاييــز در بــاغ انــارى»: جعفر به 
كوچه باغ هاى حاشيه شــهر مى رسد. او به باغى مى رسد 
كه جلســه درس آقاى خمينى آنجا برپاست. درس تمام 
شده است. باغبان در را براى او باز مى كند. جعفر وارد باغ 

مى شود و گوشه اى مى نشيند. 
خالصه فصل «تو آن روز به دنيا آمدى!»: جعفر كه سنى 
از او گذشته و پير شده، سوار بر كاميونى كه حامل تيرهاى 
چوبى است با پســر نوجوانش، روح اهللا به طرف اصفهان 
در حركت اند. جعفر در راه براى روح اهللا درباره مبارزه امام 
خمينى با رژيم شاه و حكومت پهلوى سخن مى گويد و به 

او مى گويد كه امام اكنون در تبعيد و در نجف است. 
خالصه فصل «مسافر آسمانى»: روح اهللا پانزده ساله شده 
اســت. خانواده آن ها چند سالى اســت كه از قم به تهران 
آمده اند. انقالب پيروز شــده است. روح اهللا آخرين نفرى 
است كه پشت كاميون پدر سوار مى شود. كاميون پر شده 
و حركت مى كند. مقصد ميدان آزادى است. قرار است به 
استقبال امام خمينى بروند. كاميون در ميدان آزادى مى ايستد 
و همگى پياده مى شوند. هواپيماى امام در فرودگاه به زمين 
مى نشيند. روح اهللا و پدرش بازوبند انتظامات بسته اند. نگاه 
روح اهللا به چهره امام مى افتد و بى اختيار به دنبال ماشــين 
امام مى دود. او خسته مى شود و روى زمين مى نشيند. اشك 
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شوق صورتش را پوشانده است. او به زودى به كاميون پدر 
و به بقيه همراهان مى پيوندد. 

خالصه فصل «اين، صداى انقالب»: روح اهللا تفنگ به دست 
در سنگر نشسته و نگهبانى مى دهد. يكى از شب هاى پس از 
پيروزى انقالب است. روح اهللا خواب آلود است. زنى چادر به 
سر به سنگر نزديك مى شود. روح اهللا خودش را آماده مى كند 
و زير لب مى گويد نكند ضدانقالب باشــد و زير چادرش 
اســلحه باشد. دستش را روى ماشــه مى گذارد. زن صداى 
روح اهللا را مى شــنود و او را مى شناسد. او يكى از خانم هاى 
نمازخوان مسجد است. زن از زير چادرش سينى درمى آورد. 
روى ســينى، قورى چاى و استكان و قندان است. زن سينى 
را روى سنگر مى گذارد. روح اهللا مى گويد چون نگهبان است 
نمى تواند چيزى بخورد. اما زن مى گويد كه او گرسنه و تشنه 
است، بخورد و سينى چاى را در سنگر بگذارد تا بعداً برگردد 
و آن را بردارد. روح اهللا چاى مى نوشد و احساس خوشى به 
او دست مى دهد و خواب از سرش مى پرد و از جيبش عكس 

كوچك امام را برمى دارد و روى پيشانى امام را مى بوسد. 
خالصه فصل «دفاع از الله هــا»: كاميون پدر روح اهللا در 
حركت اســت. پدر كه كامًال پير شــده به همراه روح اهللا 
كه جوانى بيست وپنج ســاله است، هر دو با هم از جنگ 
برمى گردند و قطع نامة صلح پذيرفته شــده است. كاميون 
كنار رودخانه مى ايســتد تا نماز بخوانند و چيزى بخورند. 
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روح اهللا اشتهايى براى خوردن غذا ندارد چراكه از پذيرش 
صلح ناراحت است. پدر مى گويد غذايش را بخورد و چون 
طرف معامله امام خداست، براى همين هميشه پيروز است. 

سوار كاميون مى شوند و راه مى افتند. 
خالصه فصل «دستم را بگير، روح اهللا»: امام رحلت كرده 
است. جعفر و روح اهللا براى تشييع و دفن امام رفته اند. روز 
پانزده خرداد اســت. جعفر از روح اهللا مى خواهد تا او را به 

بهشت زهرا ببرد. 
خالصه فصل «جاده هاى زندگى»: روح اهللا و پســرش 
مصطفــى با كاميــون در جاده انــد. روح اهللا به مصطفى 
مى گويد كه جعفر، پدربزرگ مصطفى به بهشــت زهرا 
رفــت و همان جا قلبش از كار افتــاد و زنده نماند و از 
شدت عالقه پدربزرگ به امام مى گويد. مصطفى مى گويد 
كه كاش او هم آن وقت ها بود و امام را مى ديد. مصطفى 
به عكس امام در كاميون نگاه مى كند. احساس مى كند كه 

امام به او لبخند مى زند. 

كوچك جنگلى 
(داستانى از زندگى و مبارزات ميرزاكوچك خان) 

كوچك جنگلى رمانى نوجوانانه است كه در سى و پنج 
فصل روايت مى شود. اين اثر در زمره داستان هاى تاريخى 

قرار مى گيرد. 
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خالصه داســتان: ميرزا كوچك خان پس از سال ها تبعيد به 
گيالن بازمى گردد. او با دوستان خود، دكتر حشمت و حاج احمد 
كســمايى ديدار مى كند و از آن ها مى خواهد تا براى قيام عليه 

دولت مركزى و حضور انگليسى ها در ايران به پا خيزند. 
ميرزا و ياران مجاهدش به روستاى صنوبرسرا مى روند 
و مناف، پيرمرد روســتايى را از چنــگ خان و يارانش 
نجات مى دهند. احسان اهللا خان و خالوقربان براى كمك 
به ميرزا به او مى پيوندند. بلشويك ها در ابتدا به حمايت 
از ميرزا مى پردازند اما پس از مدتى ورق برمى گردد و آن 
با زير پا گذاشــتن تعهدات خود از طريق احسان اهللا خان 
عليه ميرزا اقدام مى كنند. نريمان پسر كدخداى صنوبرسرا 
بلشويك مى شود و مناف به دست طرفداران بلشويك ها 
كشــته مى شــود. اختالفات در ياران ميرزا بروز مى كند. 
حاج احمد كسمايى مخالف روش مبارزه ميرزاست. دكتر 
حشمت به خاطر جسم نحيفش توان مبارزه در سرماى 

سخت را ندارد. 
نريمان كه عاشــق مونس، دختر مناف است از بلشويك 
شــدن پشيمان مى شــود و به جنگلى ها مى پيوندد. ميرزا از 
تمامى يارانش مى خواهد تا او را رها كنند و بروند. ميرزا به 
تنهايى به راه خود ادامه مى دهد. گائوك آلمانى در ســرماى 
سخت كوهســتان به او مى پيوندد و در كوالك برف هر دو 

يخ مى زنند. 
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تختى افسانه نبود
اين كتاب، سرگذشــت نامه غالمرضا تختى است و در 
هجــده بخش به صورت مصور از دوران نوجوانى تا مرگ 

اين پهلــوان ملــى را روايت مى كند. 
نويسنده در بخش داستان جهان پهلوان 
تختى، به صــورت روايتى داســتانى، 
بــه زندگى تختــى از دوران نوجوانى 
تا اولين حضور در مســابقات جهانى 
مى پردازد و در بخش هاى ديگر كه جنبه 
داستانى ندارد به حضور اين قهرمان در 

مسابقات جهانى كشتى، اخالق و روحيات، مخالفت با شاه، 
ازدواج و مرگ او مى پردازد. 

بقعه شيخ صفى الدين اردبيلى
كتاب بقعه شيخ صفى الدين اردبيلى، يكى از كتاب هاى 
مجموعه «ســراى من ايران» است. اين مجموعه كوششى 
براى معرفى آداب و رســوم، بناهاى تاريخى و پديده هاى 

طبيعى سرزمين ايران است. 
در هواى بهارى مدرســه، خانم صابر معلم انشاى راوى 
(دخترى نوجوان) بقعه شيخ صفى الدين اردبيلى را به عنوان 
موضوع انشا معرفى مى كند. خانم معلم از راوى مى خواهد تا 
انشاى خود را براى بقيه بخواند. راوى انشايش را مى خواند. 
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در حقيقت نويسنده كتاب، اطالعات تحقيقى درباره بقعه را 
در قالب انشا به خواننده ارائه مى دهد. 

در انشا، ابتدا شرحى كوتاه درباره شيخ صفى الدين اردبيلى 
داده شده، سپس به ويژگى هاى اين بنا كه محل دفن شيخ 
صفى و شاه اسماعيل صفوى است، پرداخته شده است. در 
پايان كتاب، دختر پس از خواندن انشــا با بستن دفترش با 

صداى آفرين خانم صابر به خود مى آيد. 
از ويژگى هاى كتاب مى توان به استفاده از تلفيق عكس 
و تصويرســازى در معرفى بقعه و مطالب مندرج در اثر 
عنوان كرد كه براى مخاطبــان نوجوان جذابيتى خاص 

ايجاد كرده است. 

امام اول
«امــام اول» يكــى از كتاب هــاى 
مجموعه چهارده آفتاب است كه سعى 
شده با داســتان، زندگى امام على(ع) 
را براى نوجوانــان و جوانان روايت 
كند. كتاب در نوزده بخش از تولد تا 
شهادت امير مؤمنان را روايت مى كند 
و در پايان سالشــمار زندگى و چهل 
ســخن از سخنان آن حضرت را كه از نهج البالغه انتخاب 

شده، بيان مى كند. 
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ميرزا كوچك خان
كتاب ميرزا كوچك خان شــامل دو بخش است. بخش 
اول داســتان كوتاهى با نام «قله پــر از برف» و بخش دوم 
شــرح حالى كوتاه از زندگى ميرزا و نهضت جنگل است. 
مخاطبان كتاب، نوجوانان هستند و متن اثر با تصاويرى از 

وقايع داستان همراه است. 
خالصه داستان «قله پر از برف»: ميرزا كوچك خان سوار 
بر اسبش، تنها در جنگل هاى شمال كشور در حال فرار از 
دست نيروهاى دشمن اســت. هدف او رفتن به اردبيل و 
آغاز مبارزه اى دوباره اســت. او از كنار خانه هاى روستايى 
عبور مى كند و پس از چند شب و روز به كوه هاى بلند و پر 
برف مى رسد. او به دليل عبور از ميان دره هاى عميق مجبور 
مى شود تا اسبش را رها كند. ميرزا پس از روبه رو شدن با 
خرســى، بدون درگيرى با آن به غارى كوچك مى رسد و 
شــب را در آنجا پناه مى گيرد. صداى پايى را تا پشت غار 
مى شنود و آماده شليك مى شود. صدا آشناست. او گائوك، 
يكى از مبارزان همراه اوســت كه پيــش از اين مثل بقيه 
همرزمان او را ترك كرده است. گائوك از ميرزا مى خواهد 
كه همراه او باشــد. ميرزا مى پذيرد و آن ها پس از خوردن 
صبحانه اى از غار بيرون مى روند و به طرف قله پربرف به 
راه مى افتند. آن ها به محلى به نام گدوك مى رسند. گائوك 
از ميرزا مى خواهد كه او را ديگر هوشنگ صدا بزند. كوالك 



462

شروع مى شود و آن دو به سختى به راه شان ادامه مى دهند. 
گائوك توان راه رفتن را از دســت مى دهد و در كنار ميرزا 

چشم هايش را براى هميشه مى بندد. 

اسماعيل
«اسماعيل» رمانى اســت كه فردى آن را براى مخاطبان 
بزرگ سال نوشته است. اين رمان كه حوادث انقالب را در 
مركز توجه خود دارد، اثرى دنباله دار 
اســت و قرار است جلد دوم آن نيز 

به زودى منتشر شود. 
خالصه داستان: اسماعيل جوانى 
از طبقات پايين جامعه اســت. در 
نوجوانى، پدرش را از دست مى دهد 
و او مى مانــد  با مــادرش، اكرم و 
محبــوب، برادر كوچكش. در جوانى به اســتخدام بانك 
درمى آيد. در اين ميان عاشــق دخترى به نام سارا مى شود 
و به او پيشــنهاد ادواج مى دهد. پدر ســارا كه آن دو را در 
پاركى مشغول صحبت مى بيند، عصبانى مى شود و اسماعيل 
را به سختى كتك مى زند و در كالنترى از او تعهد مى گيرد 
كه ديگر به سراغ سارا نرود. اين موضوع باعث خرد شدن 
اســماعيل پيش خودش مى شــود به گونه اى كه شروع به 
ســرزنش خود مى كند تا اينكه وارد مســجدى مى شود و 
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اين آغاز يك تحول در اسماعيل است. در مسجد با جواد، 
كتابدار كتابخانه مسجد كه جوانى مذهبى و ضدرژيم پهلوى 
اســت، آشنا مى شــود و رفته رفته او نيز مذهبى مى شود و 
به تدريج وارد ميدان مبارزه با حكومت مى شــود. شبى كه 
مردم زيادى براى ديدن نمايشــنامه «حر» در مسجد جمع 
مى شــوند، نيروهاى نظامى به مسجد مى ريزند و افسرى، 
خادم پير مســجد را به بهانه اى، كتك مى زند. اسماعيل با 
افسر درگير مى شــود و او را مجروح مى كند و بالفاصله 
از مســجد فرار مى كند. مردم متفرق مى شوند و جواد نيز 
دســتگير مى شود. اســماعيل به خانه مى رود و كتاب ها و 
اعالميه هاى ضدرژيم را در گودالى پنهان مى كند و نامه هاى 
عاشقانه ســارا را مى سوزاند. مأموران به خانه مى آيند و او 
موفق به فرار مى شود و به امامزاده اى پناه مى برد و در آنجا 
وقتى مى خواهد فرار كند با شكستن شاخه درختى به حفره 

گورى ويرانه سقوط مى كند. 

قصه هاى گل بهار
فردى در سال 1388 تمامى قصه هاى كودكانه اش را كه 
با شخصيت دخترك روستايى، گل بهار نوشته و به صورت 
يك مجموعه منتشر مى كند. قصه ديگرى با نام «پاپاخ» نيز 
كه قبًال به شــكل كتاب چاپ نشده بود، براى اولين بار در 
اين مجموعه منتشر شده است. اين كتاب به ترتيب شامل 
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قصه هاى «پاپاخ»، «گل بهار مهربان»، «خسته نباشى گل بهار»، 
«گل بهار و گنجشك»، «يك مشت نقل رنگى»، «گل بهار 
و هزار چراغ روشــن» و «آن شب بارانى» است. قصه هاى 
«يك مشــت نقل رنگى»، «گل 
بهار و گنجشك» هر كدام مجزا 
و در يك كتاب منتشر شده بود و 
قصه هاى «گل بهار و هزار چراغ 
روشــن» و «آن شب بارانى» در 
كتاب «گل بهــار و هزار چراغ 
روشــن» به چاپ رسيده بود. قصه هاى «خسته نباشى گل 
 بهار» و «گل بهار مهربان» نيز در كتاب «خســته نباشى گل 

بهار» منتشر شده بود. 
خالصه داستان «پاپاخ»: گل بهار دختر كوچولوى روستايى 
بره اى به نام پاپاخ دارد كه او را خيلى دوســت دارد. پاپاخ 
گرسنه مى شود و گل بهار براى پيدا كردن علف او را روى 
رودخانه يخ بسته مى برد. پاپاخ به كمك گل بهار كمى علف 
مى خورد و با وزش تند باد به طرف ديگر رودخانه مى رود 
و بعد گم مى شود. گل بهار از ترس گرگ ها به كلبه اى پناه 
مى برد و شب كه مى شــود پاپاخ را آنجا مى بيند. شب را 
آنجا سپرى مى كنند و صبح براى برگشتن به روستا بايد از 
رودخانه عبور كنند. خورشــيد مى تابد و يخ هاى رودخانه 
آب مى شوند و قسمتى از يخ مى شكند و پاى گل بهار توى 
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يكى از ســوراخ ها مى رود. پدرش و اهالى روستا به كمك 
مى آيند و او را نجات مى دهند. پاپاخ را سيل مى برد و گل 
بهار ناراحت اوست. گل بهار وقتى به حياط مى رود، پاپاخ 
را به شــكل لكه ابر پنبه اى مى بيند كه در حال حركت در 

آسمان است. 
خالصه داستان «گل بهار مهربان»: گل بهار كوزه اش را از 
چشمه، پر آب مى كند و به خانه ننه صبا مى رود و مى بيند كه 
او بيمار است. گل بهار تصميم مى گيرد تا براى او شيربرنج 
بپزد. به طويله مى رود و شــير گاو ننه صبا را مى دوشــد و 

برايش شيربرنج مى پزد و از خانه او مى رود. 
خالصه داســتان «خسته نباشى گل بهار»: گل بهار با بره 
كوچكش به خاطر بيمارى ننه گل صبا، داسش را برمى دارد 
و به طرف مزرعه گندم ننه گل صبا راه مى افتد. مزرعه را پيدا 
نمى كند. خرگوشى بزرگ به كمكش مى آيد و او را به طرف 
مزرعــه مى برد. گل  بهار گندم هاى مزرعه را درو مى كند و 
صداى جيك جيك چند جوجه گنجشك را مى شنود. آن ها 
از او مى خواهند كه با آنان بازى كند اما گل بهار مى گويد كه 
كار دارد و دوباره مشغول درو كردن مى شود. حين چيدن، 
ملخ كوچولويى جلوى پايش مى پرد و از گل بهار مى خواهد 
تا با هم به گردش بروند اما گل بهار مى گويد بايد گندم ها را 
جمع كند. او دوباره درو مى كند كه يك دسته مورچه از راه 
مى رسند و سردسته آن ها مى گويد كه عروسى مى روند و از 
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گل بهار مى خواهد كه او هم با آن ها همراه شود اما گل بهار 
مى گويد كه كار دارد. درو دوباره شروع مى شود. گرسنگى 
و خســتگى گل بهار را مجبور به اســتراحت زير يكى از 
دسته هاى بلند گندم مى كند. او كنار بره اش مى خوابد. وقتى 
بيدار مى شود، شب شده است و اثرى از گندم ها نمى بيند. به 
راه روستا كه نگاه مى كند، مى بيند كه هزاران مورچه و ملخ 
هر كدام ساقه گندمى را به دهان گرفته و با خود به روستا 

مى  برند. گل بهار و بره اش به طرف آن ها مى دوند. 
خالصه داستان «گل بهار و گنجشك»: گل بهار، غروب 
يكى از روزهاى زمستان، حين بازگشت از باغ، گنجشك 
كوچولويــى را كه از النه اش پايين افتاده، پيدا مى كند و او 
را به النه اش در باالى درختــى برمى گرداند. زماني كه از 
درخت پايين مى آيد، ليــز مى خورد و توان حركت ندارد. 
بره اش به علت ترس از گرگ نمى تواند به تنهايى به روستا 
برود و كمك بياورد. مادر گنجشك به النه برمى گردد و با 
فهميدن كمك كردن گل بهار به بچه گنجشــك به كمك 
گل بهار مى آيد اما در تاريكى هوا، نمى تواند به روستا برود. 
بره خوابش مى برد اما گل بهار بيدرا اســت كه نورى را از 
دور مى بينــد. دو نفر با فانوس به طرف آن ها مى آيند. گل 
بهار آن ها را مى شناسد. پدر و مادر او هستند. آن ها از مادر 

گنجشك خداحافظى مى كنند و به خانه برمى گردند. 
خالصه داستان «يك مشت نقل رنگى»: مادر گل بهار از 
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او مى خواهد تا براى پدرش كه در دره بنفشــه ها در حال 
شخم زدن زمين است، نان ببرد. گل بهار با بره اش به مزرعه 
مى رود و چشمش به گاوهاى شان مى افتد و پدر را نمى  بيند. 
پدر را خوابيده روى سنگ بزرگى پيدا مى كند. او را بيدار 
نمى كند و روسرى پر از نان و پنير را كنار پدر مى گذارد و 
به طرف گاوها مى رود و به كمك بره زمين را شخم مى زند 
و به خانه برمى گردد. پدر به خانه كه مى آيد گل بهار از او 
مى پرســد كه زمين را شخم زده؟ پدر مى گويد يكى آمده 
و ايــن كار را كرده و خورجينش را باز مى كند و مى گويد 
روســرى اش را هم  جا گذاشته. گل بهار روسري اش را از 
پدر مي گيرد. گره گوشه روسري را باز مي كند. مشتى نقل 

رنگى است كه پدر از مغازه ده براى او خريده است. 
خالصه داســتان «گل بهار و هزار چراغ روشن»: غروب 
شــده و از خانم گوسفنده و پاپاخ خبرى نيست. گل بهار 
نگران آن ها شده است. او تصميم مى گيرد به دنبال شان به 
صحرا برود. او ســنگى را برمى دارد كه اگر گرگى آمد، آن 
را بزند. كرم شــب تابى را مى بيند. گل بهار از او مى خواهد 
تا با او همراه شــود تا صحرا روشــن شود. كرم شب تاب 
مى گويد كه كارى دارد. گل بهار دوباره راه مى افتد و جغدى 
را مى بيند. جغد مى گويد كه خانم گوسفنده و پاپاخ در دره 
هستند و آنجا نرود چون گرگى در آنجا زندگى مى كند. گل 
بهار حرف جغد را گوش نمى كند و به دره مى رود. خانم 
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گوســفنده را مى بيند كه جلوى گرگ را گرفته تا به طرف 
پاپاخ نرود. گل بهار سنگى به طرف گرگ مى اندازد. گرگ 
حمله مى كند و روى خانم گوسفنده مى پرد. دره يك دفعه 
روشن مى شود. از باالى تپه دسته دسته كرم شب تاب به ته 
دره مى آيند. گل بهار خوشــحال مى شود و به همراه خانم 

گوسفنده و پاپاخ به دره برمى گردند. 
خالصه داستان «آن شب بارانى»: هوا بارانى است و گل 
بهار نگران پدرش شده است. پدر براى آبيارى زمين رفته و 
هنوز بازنگشته است. او يك مرتبه صداى پدر را مى شنود. 
در را باز مى كند و پدر را با پرنده اى بزرگ زير بغل مى بيند. 
هر دو به اتاق مى روند. پدر مى گويد اين يك لك لك است 
و آن را از زيــر درختى در باغ گرفته و با بند آمدن باران او 
را مى فرســتد كه برود. گل بهار به لك لك نزديك مى شود 
و مى خواهد با او بازى كند. پدر لك لك را براى خواب به 
طويله مى برد و براى شام به اتاق برمى گردد. صداى االغ ها 
و گاو ها بلند مى شود و مادر گل بهار از پدرش مى خواهد 
كه به طويله برود شــايد گرگ آمده باشد. پدر و گل بهار 
به طويله مى روند و مى بينند كه االغ ها و گاوها در حال بو 
كردن لك لك هستند. پدر لك لك را برمى دارد و به انبارى 
مى برد. مى خواهند بخوابند كه صداى خروس ها و مرغ ها از 
انبارى بلند مى شود، آن ها به انبارى مى روند. پدر لك لك را 
از انبارى برمى دارد و به اتاق مى آورد. حين خواب، صداى 
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گربه بلند مى شود. پدر از خواب بيدار مى شود و مى بيند كه 
لك لك از ترس گربه پشــت در اتاق رفته است. گل بهار 
مى خواهــد گربه را از اتاق بيــرون كند كه لك لك از اتاق 

بيرون مى رود و پرواز مى كند. 
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