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زندگینامه
در پنجمیــن روز مهــر مــاه ســال  ۱۳۲۸در روســتای کوچــک قرهتپــه واقــع
در دامنههــای جنوبــی ســبالن قــدم بــر جهــان گذاشــت .بخشهایــی از
ســالهای کودکــی خــود را در آن روســتا گذرانــد و از همــان طفولیــت بــا حمایــت
و توصیههــای مــادر ،نــزد باســوادان روســتا ،خوانــدن و نوشــتن را آغــاز کــرد.
پــدرش نظامــی بــود و مجبــور بــه انجــام ماموریــت در شــهرهای مختلــف .امیــر
در همــان ســالهای پیــش از دبســتان از روســتا مهاجــرت کــرد و مدتــی در
شــهرهای کرمــان و دلیجــان زندگــی کــرد .بــرای اولیــن بــار در شــهر دلیجــان پــا
به کالس درس گذاشــت ،درحالی که دو ســال بزرگتر از همکالســی هایش بود.
از آنجــا کــه خوانــدن را پیــش تــر آموختــه بــود ،و بــا منظومههــا و داســتانهای
ترکــی مانــوس شــده بــود ،کتابهــای درســی برایــش بســیار ســاده و کســالت آور
بــود .شــاید از همــان روزهــا بــود کــه اعتمــاد خــود بــه آموزشــهای آ کادمیــک و
رسـ�می را از دسـ�ت داد و تـ�ا پایـ�ان عمـ�ر هـ�م بـ�ر همیـ�ن اعتقـ�اد بـ�ود.
آخریــن ماموریــت پــدر در شــهر تهــران بــود و خانــواده کوچکــش را بــا خــود بــه
تهران آورد .بعد از بازنشســتگی پدر ،برای همیشــه ســا کن تهران شــدند؛ ابتدا
محلــه وصفنــارد ،و بعــد محلــه جــی« .فوتبــال» و «رمــان» تمــام دلخوشـیهای
امیرحســین نوجــوان بودنــد« .کلبــه عمــو تــم»« ،بــر بــاد رفتــه» و چنــد اثــر از
بالــزا ک و داستایوفســکی از اولیــن آثــاری بــود که خواند .ســال آخر دبیرســتان،
مرحــوم ا کبــر رادی معلــم انشــایش شــد و اولیــن تشــویقها از جانــب او صــورت
گرفــت .همــان ســال رمانــی چهــار صــد صفحــه ای نوشــت بــه نــام «زیــر دیــوار
ســبالن» .ا کبــر رادی بــا خوانــدن آن ،بســیار تشــویق و راهنمای ـیاش کــرد .از

طریـ�ق او بـ�ا آثـ�ار جـلال آل احمـ�د و غالمحسـ�ین سـ�اعدی آشـ�نا شـ�د.
اواخــر دبیرســتان ،در ســال  ،۱۳۴۸پــدر از دنیــا رفــت و او سرپرســت خانــواده
شــد .فقــر ،پررنــگ تریــن خاطــره او از آن سالهاســت .بعــد از دیپلــم ،بالفاصلــه
بــه ســربازی رفــت و دو ســال را در شــاهآباد غــرب (اســامآباد غــرب) گذرانــد.
در آنجــا هــم فوتبــال را کنــار نگذاشــت و کاپیتــان تیــم پــادگان شــد .ســربازی
کــه تمــام شــد ،فقــر او را بــه ســوی کار کــردن ســوق داد .در بانــک صــادرات
اســتخدام شــد و ســرو ســامانی بــه زندگــی مــادر و خواهــر و بــرادر کوچکــش داد.
همــان ســالها پایــش بــه مســجد محلــه بــاز شــد و کتابخانــه کوچکــش را پیــدا
کــرد .روزهــا در بانــک بــود و عصرهــا در کتابخانــه مســجد .مطالعــات جــدی تــر
را از همــان جــا آغــاز کــرد و بــا گســترش فعالیتهــای فرهنگــی مســجد او در
جایــگاه هدایــت جوانــان و نوجوانــان عالقمنــد بــه کتابخوانــی و قصــه نویســی
قــرار گرفــت ،همانگونــه کــه پیشــترها در زمینهــای خا کــی فوتبــال بــه ایــن
جایــگاه رســیده بــود .در ســال  ،۵۶کــه بیشــترین ســهام بانــک صــادرات به یک
یهــودی صهیونیســت وا گــذار شــد ،او از بانــک اســتعفا داد تــا کارگــزار و کارمنــد
چنیــن جریانــی نباشــد .بــا از دســت دادن شــغلش ،تمــام وقــت بــه خدمــت
کتابخانــه مســجد و فعالیــت فرهنگـیاش -که در آن روزها رنــگ و بوی انقالبی
بـ�ه خـ�ود گرفتـ�ه بـ�ود -در آمـ�د .آن روزهـ�ا ،او یـ�ک انقالبـ�ی تمـ�ام عیـ�ار شـ�ده بـ�ود.
بعــد از پیــروزی انقــاب اســامی ،در آبــان مــاه  ،۵۸بــه حــوزه اندیشــه و هنــر
اســامی پیوســت .بخــش ادب«ســوره بچههــای مســجد» کــه مرتبــط بــا
ادبیــات کــودکان و نوجوانــان بــود را راهانــدازی و شــش شــماره از آن را منتشــر
کـ�رد.
در شــهریور مــاه ســال  ۶۱بــه کیهــان بچههــا دعــوت شــد و بــه عنــوان ســردبیر،
عهــده دار هدایــت قدیمــی تریــن نشــریه کــودکان و نوجوانــان کشــور شــد ،و
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مدتــی بعــد بــه علــت اختــاف نظراتــی کــه در حــوزه پیــش آمــد ،آنجــا را تــرک
و تمــام انــرژی و تــوان خــود را صــرف کیهــان بچههــا کــرد .در اولیــن قــدم طــی
یــک مصاحبــه زنــده تلویزیونــی اعــام کــرد کــه مجلــه کیهــان بچههــا آمادگــی
همــکاری بــا همــه نویســندگان ،شــاعران و تصویرگــران کــودک و نوجــوان را
دارد و از آن پــس کیهــان بچههــا تبدیــل بــه عرصــه فعالیــت هنرمنــدان شــعر
و داســتان کــودک و نوجــوان شــد .شــوراهای داســتان ،شــعر و تصویرگــری در
تحریریــه کیهــان بچههــا تشــکیل شــد کــه ماحصــل آن نقــد و بررســی و انتخاب
بهتریــن آثــار ارســالی بــه دفتــر مجلــه بــود .حاصــل ایــن کار در طــی ســالها،
معرفـ�ی نویسـ�ندگان و شـ�اعران بیشـ�ماری بـ�ه جامعـ�ه ادبـ�ی کشـ�ور بـ�ود.
در ســال « ۶۸کیهــان علمــی» را راه انــدازی کــرد و بــا همــکاری بزرگانــی چــون
«اســتاد احمــد بیرشــک» جایــگاه شایســتهای بــه عنــوان اولیــن مجلــه علمــی
کــودکان و نوجوانــان پیــدا کــرد .ایــن مجلــه پــس از  ۵ســال فعالیــت ،بــه دلیــل
مشـ�کالت مالـ�ی موسسـ�ه کیهـ�ان تعطیـ�ل شـ�د.
در دهــه « ۶۰جلســات داستاننویســی مســجد جواداالئمــه» را هــر هفتــه بــه
طــور منظــم در کتابخانــه مســجد ،تشــکیل داد .در این جلســات کــه به صورت
کارگاهــی اداره میشــد ،رمانهــای بــزرگ جهــان و داســتانهای نوشــته شــده
اعضــا خوانــده و مــورد بحــث و نقــد قــرار میگرفــت .پــس از تربیــت شــا گردانی
چنــد ،در ســال  ،۱۳۷۵بــا بــه راه انــدازی «جشــنواره کتــاب ســال شــهید
حبیــب غنیپــور» بــا همــکاری شــا گردان دیــروز ،کــه امــروز بــا عنــوان «شــورای
نویســندگان مســجد جواداالئمــه» فعالیــت میکننــد ،جنبــه گســترده تــری بــه
فعالیتهـ�ای ادبـ�ی مسـ�جد داد.
در ســال  ،۱۳۷۷در تشــکیل «انجمن نویســندگان کودک ونوجوان» و در ســال
 ۱۳۷۸در تشـ�کیل «انجمـ�ن قلـ�م ایـ�ران» حضور موثر داشـ�ت.

در ســال  ۱۳۸۱به مناســبت بیســتمین ســال ســردبیریاش در کیهان بچه ها،
مراســم بزرگداشــتی بــا عنــوان «بیســت ســال عاشــقی» برگــزار شــد و در همــان
ســال بــرای حضــور مجــدد در «حــوزه هنــری ســازمان تبلیغــات اســامی» از او
دعــوت بــه عمــل آمــد .بدیــن ترتیــب او بعــد از بیســت ســال جدایــی از حــوزه ،بــا
عنــوان “مدیــر کارگاه قصــه و رمــان” بــه خانــه هنــر انقــاب بازگشــت .در ِســمت
جدیــد تــاش گســترده ای بــرای رونــق دادن بــه «ادبیــات انقــاب اســامی»
آغــاز کــرد کــه در ادامــه منجربــه شــکلگیری «جشــنواره داســتان انقــاب
اسـلامی» شـ�د.
در ســال  ،۱۳۸۷موفــق بــه دریافــت «نشــان درجــه یــک هنــری» از وزارت ارشــاد
دولـ�ت وقـ�ت شـ�د.
در شــهریور مــاه ســال  ۱۳۸۹بــه «مدیریــت دفتــر آفرینشهــای ادبــی حــوزه
هنــری» منصــوب و تــا پایــان عمــر – در کنــار مدیرمســئولی کیهــان بچههــا -در
ایـ�ن مرکـ�ز مشـ�غول خدمـ�ت بـ�ه ادبیـ�ات انقـلاب اسـلامی بـ�ود.
در ســال  ۱۳۹۱در اولیــن «جشــنواره پیشنــگاران مطبوعــات» از وی بــه عنــوان
یکـ�ی از پیشکسـ�وتان عرصـ�ه مطبوعـ�ات ،تقدیـ�ر بـ�ه عمـ�ل آمـ�د.
امیرحســین فــردی بیشــترین زمــان عمــر گرانقــدرش را بــه تربیــت شــا گردانی
پرداخــت کــه امــروزه هــر یــک ســکاندار گوش ـهای از فرهنــگ ایــن مــرز و بــوم
هســتند و بدیــن علــت کمتــر بــه نوشــتن و طبــع اثــر پرداخــت؛ رمانهــا و
کتابهایــی همچــون «آشــیانه در مــه»« ،ســیاه چمــن»« ،اســماعیل»« ،گــرگ
ســالی» و… از اســتاد بــه جــا مانــده کــه بــا ارائــه قلمــی پرتــوان ،نثــری لطیــف و
پرمحتـ�وا ،نـ�ام وی را بـ�ه عنـ�وان «امیـ�ر ادبیـ�ات انقالب»جـ�اودان نمـ�وده اسـ�ت.
در غــروب روز پنجــم اردیبهشــت مــاه  ،۱۳۹۲بــه نا گهــان قلــب مهربانــش از کار
ایسـ�تاد و روح بیقـ�رارش ،بـ�ه دیـ�دار یـ�اران شـ�هیدش شـ�تافت.
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گفتوگــوی امیرحســین فردی دربــاره امام خمینی (ره)

اشــاره :امیرحســین فــردی یکــی از نویســندگان پیشکســوت ادبیــات انقــاب اســامی بــود کــه نویســندگان زیــادی را در ایــن
عرصــه تربیــت کــرده بــود .او کــه مــدت زیــادی از درگذشــتش نمیگــذرد ،ســالها پیــش در گفتگویــی بــا مهــر شــرکت کــرد.
ّ
ایــن گفتگــو بــه موضــوع قلــت داســتانهای مربــوط بــه شــخصیت امــام خمینــی (ره) در میــان آثــار ادبیــات داســتانی معاصــر
کشــورمان  ،بعــد از انقــاب اســامی میپــردازد.
بخشــی از ایــن گفتگــو بــه امــام خمینــی (ره) و چگونگــی نگــرش ادبیــات داســتانی بــه ایشــان ،اختصــاص داشــت کــه در
ادامــه ،مشــروح آن خواهــد آمــد.
بــرای شــروع گفتگــو ،کمــی دربــاره شــخصیت امــام خمینــی(ره) بــه عنــوان یــک
ســوژه نــگاه کنیــم .یعنــی یــک شــخصیتی کــه قصــد کردهایــم دربــارهاش رمــان یــا
داسـ�تان بنویسـ�یم.
نچــه باعــث رهبــری امــام شــد ،مســائلی بــود کــه از اول زندگــی ایشــان وجــود
آ 
داشــت و وقتــی کــه بــه بــازه زمانــی عمــر ایــن فــرد ،دقــت میکنیــم ،گویــا جوهــره
وجــودی ایــن انســان بــه گون ـهای بــوده کــه قــرار بــوده ماموریتــی بــزرگ را بــه
عهــده بگیــرد و تحولــی در زندگــی مســلمین بــه وجــود بیــاورد؛ یعنــی همــان
خصلــت تفرعــن ســتیزی ،بیتفاوتــی نســبت بــه زخــارف دنیــا در عین برخــورداری
از آنهــا ،گریــز از مقــام ،گریــز از دنیــا و … اینهاســت کــه حضــرت امــام را حضــرت
امـ�ام کـ�رده اسـ�ت.
محــور گفتگــو بــر ایــن اصــل اســتوار خواهــد بــود کــه چــرا تولیــد آثــار ادبــی دربــاره
شــخصیت امــام خمینــی (ره) بســیار کــم بــوده اســت؟ بــا وجــودی کــه شــما
شـ�خصا در ایـ�ن زمینـ�ه سـ�هم فراوانـ�ی داریـ�د و سـ�ه کتـ�اب بـ�رای امـ�ام نوشـ�تهاید.
بلــه .مــن ســه کتــاب دربــاره امــام خمینــی(ره) کار کــردم .در یکــی زندگــی امــام(ره)
را بــرای کــودکان نوشــتم .یــک بــار هــم زندگــی امــام(ره) را از منظــری نــگاه کــردم
کــه بــرای نوجوانــان مناســب باشــد و یــک بــار هــم بــرای بزرگترهــا نوشــتم .بــرای
ایــن سـ�ه کتــاب تــا جایــی کــه میتوانســتم زندگــی امــام(ره) را مطالعــه کــردم و هــر
دفعـ�ه هـ�م از یـ�ک منظـ�ر و دیـ�دگاه بـ�ه قضیـ�ه نـ�گاه کـ�ردم.
ارزیابــی شــما از آثــار ادبــی از شــعر و داســتان کــه بــرای امــام تولیــد شــدهاند،
چیســت؟ بــا توجــه بــه ایــن کــه امــام را بــه عنــوان یــک موضــوع بــرای ادبیــات
داســتانی نمیبینیــم و آثــاری هــم کــه منتشــر شــدهاند ،منعکسکننــده
جلو ههــای واقعــی و شــخصی زندگــی امــام خمینــی (ره) نیســتند .همچنیــن در
یشـ�ود.
میـ�ان آثـ�ار ادبـ�ی ،شـ�عر معمـ�وال بیشـ�تر مـ�ورد پذیـ�رش واقـ�ع م 
یهــا
امــام خمین ـی(ره) باعــث تحــول اساســی در همــه جوانــب زندگــی مــا ایران 
شــد .وقتــی مســائل مختلــف زندگــی تغییــر میکنــد ،بــه تبعــش عرصــه ادبیــات
یشــود .وقتــی انقــاب شــد و تحوالتــی کــه میدانیــم رخ داد ،امــام
هــم متحــول م 
ّ
خمینــی(ره) وارد ادبیــات مــا شــد ،امــا ایــن ورود در همــه مــوارد و آثــار مشــهود و
مســتقیم نبــوده اســت .بنابرایــن مــورد خطــاب ادبیــات مــا در پــارهای مقاطــع ،به
طــور مســتقیم حضــرت امــام(ره) اســت و در برخــی مقاطــع هــم امــام در ســایه و

زمینــه قــرار گرفــت .در پیشــرفتهای مــا حضــور حضــرت امــام(ره) چــه بــه صــورت
ملمــوس و چــه غیــر ملمــوس ،محســوس اســت .ایــن حالــت در آثــار ادبــی هــم
تبلـ�ور پیـ�دا کـ�رده اسـ�ت.
نجــا ،یعنــی جایــی
امــا در مــورد منقبــت و مــدح انســانهای بــزرگ ،بــه نظــرم ای 
یشــود؛ میــدان ،میدان شــعر
کــه بحــث مربــوط بــه شــخصیت امــام خمینــی(ره) م 
اســت .شــعرای مــا هــم حقیقتــا بــه انــدازه توانشــان بــرای حضــرت امــام(ره) شــعر
یشــان را تقدیــم ایشــان کردهانــد .بــه ایــن نکتــه هــم
گفتهانــد و مکنونــات قلب 
بایــد توجــه داشــته باشــیم کــه شــعر ،ســنتی دیرینــه در تاریــخ و جامعــه ماســت
شهــا و اعتقــادات
شهــای مــا پیونــد خــورده اســت .مــا همــه گذشــته ،ارز 
و بــا ارز 
خــود را حتــی گاهــی مســائل فلســفیمان را بــا زبــان شــعر گفتهایــم .در کل شــعر
نگهبـ�ان اندیشـ�ههای دینـ�ی و ملـ�ی مـ�ا بـ�وده و هسـ�ت.
ا گرچــه در حکومــت پهلــوی ســعی کردنــد ماموریــت دیگــری بــه شــعر بدهنــد
و تــاش زیــادی هــم بــرای ایــن کار شــدّ .امــا موفــق نشــدند و شــعر دوبــاره بــه
ماموریــت تاریخــی خــودش برگشــت .ولــی در زمینــه داســتان ،مــا همیشــه مثــل
امــروز نبودهایــم .چــون اساســا ســنت داستاننویســی بــرای مــا نیســت و از جــای
دیگــری آمــده اســت .بــه عــاوه ماهیــت داســتان هــم ماننــد ماهیــت شــعر نیســت
کــه بخواهــد بالفاصلــه خــود را نشــان بدهــد .اصــا زبــان شــعر یــک نوعــی زبــان
عرفانــی و غیرزمینــی اســت .شــاعر در فضــای شــعر کــه بــرای خــود ترســیم میکنــد،
خیلــی آزاد اســت ّامــا در داســتان اینگونــه نیســت .داســتان خیلــی واقعنگــر
یتــر اســت ،بــه همیــن جهــت هــم خیلــی بــا احتیــاط بــه یــک شــخصیت
و زمین 
یشــود .بــه ایــن ترتیــب و بــا چنیــن شــرایطی کــه ایــن دو ژانــر دارنــد ،از
نزدیــک م 
داسـ�تان هـ�م انتظـ�ارات بیشـ�تری مـ�یرود.
ا گــر کســی بخواهــد بــا داســتان بــه حضــرت امــام (ره) نزدیک شــود ،بســیار ســخت
نبــر اســت .فکــر میکنــم یکــی از دالیلــی کــه نویســندگان مــا بــه طــور کلــی و
و زما 
اساســی بــه ایــن کار نزدیــک نشــدهاند همیــن اســت .چــون امــام (ره) یــک حریــم
دارد و نویسـ�ندگان نمیخواهنـ�د وارد ایـ�ن حریـ�م شـ�وند.
بــه نظرتــان موضــوع انطبــاق تاریخــی ،مانــع کار نویســندگانمان نبــوده اســت؟
نهــا نبــوده کــه مانــع
یعنــی تطابــق واقعیــت بــا ســطور اثــر داســتانی ،دغدغــه آ 
داستاننوشتنشــان دربــاره امــام خمینــی(ره) شــده اســت؟
نمیخواهــم بگویــم مانــع؛ بهتــر اســت از ایــن لفــظ اســتفاده نکنیــم .مانــع کلمــه
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خیلــی تلخــی اســت .بــه نظــرم موضــوع اصلــی ،حساسیتهاســت .یعنــی امــام
نقــدر بــرای نویســنده معتقــد و مســلمان ،بــزرگ و عزیــز اســت کــه
خمینــی(ره) آ 
او بــه خــودش اجــازه نمیدهــد بــه حریــم خصوصــی امــام وارد شــود .در حالــی
مهــای زندگــی
کــه وظیفــه مهــم داســتان ،ســرک کشــیدن بــه گوش ـهها و حری 
آدمهاســت .ایــن تناقــض اســت کــه مســئله را مشــکل میکنــد ولی مانع نیســت.
ولــی بــه هــر حــال ایــن اتفــاق بایــد روزی بیافتــد و امــام خمینــی (ره) بــه طــور
جـ�دی وارد سـ�احت داسـ�تان شـ�ود.
یهــای چندانــی بــه انقــاب
ا گــر کســی رمانــی دربــاره امــام نوشــته ،پایبند 
نداشــته اســت و از ایــن منظــر دغدغــه چندانــی نداشــته اســتّ .امــا نویســندگان
متعهــد و مقلــدان امــام (ره) ،پرا کنــده کار کردهانــد و جــدی وارد ایــن عرصــه
نشـ�دهاند.
نهــا تکیــه
آیــا بــرای ایــن کار منابــع کافــی وجــود دارد کــه نویســنده بتوانــد بــه آ 
کند؟
قطعــا بــرای ایــن کار منابــع کافــی نداریــم .تنهــا یــک ســری کلیــات اســت کــه
وجــود دارد .فقــط هــم حضــرت امــام(ره) نیســت کــه چنیــن شــرایطی دربــاره
شــخصیتش وجــود دارد .مــا بســیاری از بزرگانمــان را بــه فراموشــی ســپردهایم
یهــا نبــوده
یشــان را نداریــم .گویــا ایــن هــم ســنتی بیــن مــا ایران 
و شــرح زندگان 
کــه زندگینامــه بنویســیم و بزرگانمــان را از فراموشــی نجــات بدهیــم .دربــاره امــام
خمینــی(ره) هــم فقــط اطالعــات کلــی وجــود دارد .این نکته را از نظــر دور نداریم
کــه نویســنده بایــد دســت بــه خلــق شــخصیتها و فضاهــای فرعــی و حاشــیهای
بزنــد تــا خلــق ادبــی کنــد و اثــرش از یــک نوشــته خشــک تاریخــی دور شــود .در
کلیــات اتفاقــی نمیافتــد و ایــن وظیفــه تاریــخ اســت کــه کلیــات را منتقــل کنــد.
داس�تـان بای�دـ ب��ه جزئی��ات بپ��ردازد ت�اـ جذابیتــ ایج��اد کندّ .امــا در شــعر اینگونه
یشــود و بــا
نیســت .شــخصیتی ماننــد امــام(ره) بالفاصلــه بــه خورشــید تشــبیه م 
یخــوردّ .امــا در داســتان چــون و چــرا داریــم و منطــق وجــود
شهــا پیونــد م 
ارز 
یگـ�ردد.
دارد .مخاطـ�ب داسـ�تان بایـ�د مجـ�اب شـ�ود و بـ�ه دنبـ�ال دلیـ�ل م 
یعنــی در داســتان حــق ندار یــم شــخصیتی ماننــد امــام را ماورایــی نشــان
بدهیــم ولــی در شــعر ایــن اجــازه را دار یــم؟
اصــا زبــان شــعر ماورایــی اســت .همــه هــم دوســتش دارنــد و بــا آن ارتبــاط برقــرار
نهـ�ا اشـ�اره کردیـ�م.
ن مال کهایـ�ی را دارد کـ�ه بدا 
میکننـ�دّ .امـ�ا داسـ�تان همـ�ا 
چــرا کار خودجــوش در ادبیــات داســتانی بــرای امــام(ره) کــم اســت .در
بشــان بــه قــول شــما ســایه امــام(ره) حضــور داردّ ،امــا کار مســتقلی
اغل 
کــه مســتقیما دربــاره امــام(ره) بشــود و رمانــی در ایــن بــاره منتشــر شــود،
نداشــتهایم .دربــاره شــخصیتهای بــزرگ و تاریخــی ماننــد مالصــدرا شــده ّامــا
چــرا راجــع بــه امــام خمینــی (ره) نشــده اســت ؟ آیــا نویســندگان منتظر ســاختار
تهــا
نشــان بدهــد یــا محدودی 
یــا ســازمانی بودهانــد کــه بــرای ایــن کار ساما 
باعــث ایــن وضعیــت شــده اســت؟
مســئله ایــن اســت کــه حساســیت شــخصیت امــام بــه نســبت
شــخصیتهای دیگــر ،خیلــی باالســت .هــر کالم امــام میتوانســت
تســاز باشــد .هیــچ کــدام از
بــرای کشــور تعییــن کننــده و سرنوش 
شــخصیتهایی کــه دربار هشــان نوشــتهاند ،شــخصیت تاثیرگــذار
سیاســی نبودهانــد ،بلکــه متفکــران یــا از عرفــا بودهانــدّ ،امــا امــام(ره)
نگــذار یــک انقــاب اســت .امــروز هــم مــا رفتــار خودمــان را
بنیا 
بــا کالم امــام (ره) هماهنــگ میکنیــم .بنابرایــن نزدیــک شــدن
بــه چنیــن مرکزیتــی بــا ایــن همــه حساســیت و حواشــی،
کار بســیار ســخت و دشــواری اســت .الزم ـهاش هــم ایــن
اســت کــه نویســنده هــم شــناخت دقیقــی از امــام
داشــته باشــد هــم اعتمــاد بــه نفــس بــاال و هــم اعتقــاد
عاشـ�قانه بـ�ه ایـ�ن شـ�خصیت.

ا گــر مــا در فضــای سفارشینویســی نتوانســتهایم کار درخــوری بــرای
امــام انجــام دهیــم ،چــرا در جهــان دلخــواه نویســندگان هــم اتفــاق خیلــی
شایســتهای نیفتــاده و کار ارزشــمندی تولیــد نشــده اســت؟
مــن هــم موافقــم کــه هنــوز کســی پــا جلــو نگذاشــته اســت .یعنــی مــن نویســنده
مومــن و معتهــدی ســراغ نــدارم کــه بــه تنهایــی در ایــن بــاره کار کنــد .یعنــی
نطــور کــه خــودش امام (ره) را شــناخته بنویســد .نه
ســفارش از جایــی نگیــرد و آ 
فهــای کارفرمــای
در قیــد و بنــد فــرم و ســاختار و حجــم کتــاب باشــد و نــه بــه حر 
ادبــی توجــه کنــد و … چنیــن نویســندهای را ســراغ نــدارم .تنهــا کســی هــم کــه
ایــن کار را کــرده اســت ،نــادر ابراهیمــی بــوده اســت و نمیدانــم آیــا کســی از
فرزنــدان و مقلــدان امــام(ره) چنیــن کاری کــرده اســت یــا خیــر؟
یــک نکتــه دیگــر ایــن اســت کــه مــا نــه نویســندههای زیــادی داریــم و نــه تجربــه
زیــادی در حــوزه داستاننویســی داریــم .بلکــه تــازه اول راهیــم و ســی و چنــد
ســال ،عمــر زیــادی بــرای ادبیــات داســتانی نیســت .ولــی ایــن موضــوع یعنــی
پرداختــن بــه شــخصیت امــام خمینــی(ره) در قالــب داســتان ،چیزی نیســت که
ادبیــات
بگوییــم نشــد ،پــس نشــد .بلکــه بایــد چهــره امــام(ره) را بــا
بــه جهــان معرفــی کنیــم .یعنــی ایــن کاری
اســت کــه باالخــره روزی بایــد
انجـ�ام شـ�ود.
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گزیده دست نوشتههای امیرحسین فردی
ما همه موج شدیم

با سیالب اشکهایم
… خداونــد بــه مــن رحــم کنــد .دســتم را بگیــرد و بــه طــرف
ً
خ�وـدش بکشـ�د .نمیدانــم اصــا الیقــش هســتم یــا نــه؟ بــا ایــن
همــه گنــاه و معصیــت و غفلــت ،جــای مــا کــه آنجــا نیســتّ .امــا
مــن دســت از دامنــش نمیکشــم .رهایــش نمیکنــم ،جــز او کســی
را نــدارم .آنقــدر اشــک میریــزم ،آنقــدر ســر بــر آســتانش میگــذارم
و نالــه میکنــم ،تــا بــا ســیالب اشــکهایم پــا ک شــوم و اجــازه
ورود پیــدا کنــم .رهایــش نمیکنــم .هیــچ چیــز را بــا او عــوض
نمیکنــم .دیگــر گــول نمیخــورم .چیــزی نیســت کــه در ایــن دنیــا
حســرت آن را بکشــم ،مگــر اینکــه رضایــت او را در آن ببینــم….
آرزوی��م بندگ��ی خداس��ت .از خداونــد میخواهــم کــه بیشــتر کمکــم کند
تــا تندتــر به او برســم.
یــز دیگــری از زندگــی نمیخواهــم .آرزویــم بندگــی خداونــد اســت و
کمــک بــه بنــدگان او .ایــن چشمداشــت را از محضــر پــرودگارم دارم،
جــز ایــن وصــال و بــه غیــر از ایــن خواســته ،همــه خواســتههای دیگــر
کمرنـ�گ و حاشـ�یه ای اسـ�ت.

دیشــب را در مســجد گذراندیــم .از طــرف کمیتــه اســتقبال امــام
مأموریــت حفــظ نظــم را داشــتیم و میبایســتی صبــح زود در محــل
مأموریــت خویــش مســتقر میشــدیم .بنابرایــن دســتهجمعی در
مســجد ماندیــم .بــا دوســتان صحبــت کردیــم و تــا طلــوع فجــر چنیــن
بودیــم .حرفهــا در اطــراف و پیرامــون امــام و نهضــت و توطئههــا بــود
و چــه شــب فراموشنشــدنی بــود .بــدون شــک هیــچ شــبی را بــه انــدازه
آن شــب ،بــا بیــداری ،بــا هوشــیاری ،بــا خنــده و بــا هیجــان بــه صبــح
نرســانده بودیــم کــه همیشــه دیشــبمان بیادمــان خواهــد مانــد .چقــدر
دربــاره آقــا گفتیــم و چقــدر دربــاره آقــا شــنیدیم و چقــدر بــه آقــا فکــر
کردیــم و چقــدر دلواپســش بودیــم .بــه فکــر خوابــش بودیــم .در اندیشــه
اســتراحتش ،در هــراس اهریمنــان در کمیــن نشســته بــر جانــش.
فــردا آقــا میآمــد .صبــح کاروانمــان بــه میــدان آزادی حرکــت کــرد و
بازوهایمــان را در بــازوان یکدیگــر گــره کردیــم و دیــواری از ســینههای
خویــش ســاختیم و زنجیــری از ایمانمــان بهوجــود آوردیــم و اســتوار بــر
جــای ماندیــم کــه آقایمــان میآمــد و ایــن دیــوار قلبهــای توفنــده در
در درون ســینههای جــوان همچنــان مانــد تــا او آمــد .اوییکــه همــه
وجودمــان اســت و تبلــور آرزوهــا و باورهــای ایمــان و آزادیمــان .اوییکه
از تبــار ابراهیــم و اخــاف علــی ســت .اماممــان آمــد و چــه پرشــکوه آمــد،
نــه بــا دبدبــه و کبکبــه ،نــه بــا طمطراق و تشــریفات که او بهســادگی یک
رهبــر توحیــدی آمــد و مــا همــه فریــاد شــدیم ،مــا همــه مــوج شــدیم و در
درون خویــش پیچیدیــم و بازوانمــان ســدی شــدند بــر ایــن موجهــا و
بدینســان آقــا از مقابلمــان گذشــت و اشــک از چش ـمهایمان جــاری
شــد و فریــاد در گلویمــان بــه هذیانــی مبــدل شــد و حا کمیــت زمیــن و
زمــان را بــه فراموشــی ســپردیم و بــر حا کمیــت دل روی آوردیــم و چنین
بـ�ود ،دیـ�دار امـ�ام خمینـ�ی.
 12بهمن ماه ۱۳۵۷

دفتر کار من
دلداده او هستم
… بــاور کردنــی نیســت .رحمتــش را شــامل حالــم کــرد .دســتم را
گرفــت ،دســتم را میگیــرد .باهــاش حــرف زدم .زانــو زدم .گریــه کــردم،
گریــه کــردم .نــه یــک بــار ،نــه دو بــار ،بلکــه بارهــا و بارهــا در برابــرش
زانــو زدم .ســر بــر آســتانش گذاشــتم .او هــم دلــم را ربــود ،آتشــم زد.
پــاداش داد .عــزت داد .ســربلندم کــرد .از دامــی کــه افتــاده بــودم
بیرونــم آورد .راحتــم کــرد .از او خواســته بــودم .درخواســت کــرده
بــودم .خــودم را بــه او ســپرده بــودم .ازش مــدد طلبیــده بــودم.
دیــدم کــه میشـ�نود .دیــدم کــه دســتم را میگیــرد ،دیــدم بــا ایمــا و
اشــاره ،حتــی از زبــان ســتارهها بــا مــن حــرف میزنــد .حضــورش را در
قلبــم احســاس میکــردم و میکنــم .بــا رفتــن رمضــان هــم رهایــش
نمیکنــم ،دســت از دامنــش نمیکشــم .حــاال دیگــر قلبــم را بــه او
دادهام .دلــداده او شــدهام…

… .دیگــر بــه ایــن دفتــر عــادت کــردهام .دفتــری کــه پنجــرهاش
رو بــه جنــوب تهــران ،رو بــه ســاختمان بلنــد و ســیمانی و تیــره
مخابــرات پایتخــت ،رو بــه ســاختمانهای قدیمــی و فرســوده ،بــا
شــیروانیهای کهنــه و غــم زده ،بــا هــوای آلــوده و آســمانی دود آلــود
بــاز میشــود .مــن بــه ایــن منظرههــای اندوهبــار عــادت کــردهام.
بــه کبوترهایــی کــه ردیــف روی خــط تیــره شــیروانیها مینشســتند،
عــادت کــردهام .ســال هاســت کــه از پشــت ایــن شیشــه همدیگــر
را تماشــا میکنیــم و مــن بعضــی وقتهــا پنجــره را بــاز میکنــم و
برایشــان ارزن میریــزم .گربههــا و کالغهــا را هــم میبینــم و گاهــی
هـ�م عقابـ�ی آهسـ�ته از زیـ�ر سـ�قف آسـ�مان میلغـ�زد و مـ�یرود.
اینجــا کیهــان اســت .دفتــر کار مــن ،کــه در آن احســاس آرامش میکنم،
بــا گلــدان هایــم ،بــا پیچکهــا ،بــا حســن یوســف ،بــا ردیــف کتابهایــم
تــوی قفس ـهها و بــا پرتــره مرحــوم لئــون تولســتوی کــه از مســکو برایــم
فرســتادهاند و اخیــرا بــا عکــس قشــنگ آقــا کــه خبرگــزاری برنــا بــه مــن
هدیــه کــرده….

7

شیرین ترین خاطره
روزی کــه شــیرینترین اتفــاق زندگــیام افتــاد ،مــن مثــل امــروز
نویســنده نبــودم .البتــه یکــی از بزرگتریــن آرزوهایــم نویسندهشــدن
بــود و چیزهایــی هــم مینوشــتم کــه بیشــتر از جنــس یادداشــتهای
روزانــه و خاطــرات تلــخ و شــیرین آن ایــام بــود .دستنوشــتههای آن
روزگار ،بــرای مــن حکــم مــواد خامــی را داشــت تــا در آینــدهای نامعلــوم
و در فرصتــی نامشــخص ،بــه شــکل داســتان نوشــته شــوند و مــن
نویســنده بشــومّ .امــا نمیدانــم چــرا چنیــن نشــد ،چــرا مــن جــز ســایه
دســتی شــتابزده و بــه نیــت ثبــت خاطــرات خــام چیــز دیگــری کــه
بتوانــم اســمش را بگــذارم داســتان ،نمینوشــتم .ایــن قلمزدنهــا و
خامنگاریهــا ،حــول و حــوش ســی ســالگیم رخ مــیداد و مــن هنــوز
بـ�ه میـ�دان نیامـ�ده بـ�ودم از بیـ�رون تشـ�ک ،صحنـ�ه را تماشـ�ا میکـ�ردم.
بلــه ،سیســاله بــودم کــه شــیرینترین اتفــاق زندگــیام افتــاد.
سیســاله بــودم کــه احســاس کــردم بــار گرانــی از دوشــم برداشــته
شــد و مــن از ســر آســایش خاطــر ،آه عمیقــی کشــیدم و قلــم گرفتــم
و شــروع بــه نوشــتن کــردم .مــن بــا نوشــتن متولــد شــدم ،بــا آن اتفــاق
شــیرین کــه بهانــه نوشــتنم شــد .زندگــی را از ســر تــو بازخوانــی کــردم،
بــار دیگــر حضــورم را در ســرزمینم احســاس کــردم .ایــن بــارّ ،امــا بوتــه
َ
گـ َـون خشــکیده و جدامانــده از ریشــه نبــود تــا بادهــای مســموم مــن را
بــه هــر دره و چالــه بغلتانــد .آن اتفــاق شــیرین ،ریش ـههایم را در عمــق
خــا ک بــا هســتی پیونــد زد و آبشــار خورشــید بــر شــانههایم مایــل
شــد ،و مــن درخــت تنــاوری شــدم بــا شــاخ و بــرگ بســیار و سایهســار
گســترده .مــن در ســی ســالگی متولــد شــدم ،مــن در سیســالگی
نویسـ�نده شـ�دم و ایـ�ن از اعجـ�از همـ�ان خاطـ�ره شـ�یرین اسـ�ت.
آن اتفــاق شــیرین و مانــدگار ،آن معجــزه بــزرگ و شــگفت ،آن رســتاخیز
الهــی ،همــان پیــروزی انقــاب اســامی ایــران بــود ،کــه بــرای مــن و نســل
مــن ،چنیــن پدیــدهای ،مثــل یــک آرزوی دور و دراز و دســت نیافتنــی
مینمــود .ابتــدا دســتیابی و تحقــق آن را از محــاالت میدانســتیم،
ولــی در عیــن حــال ،از ســر تکلیــف و اطاعــت امــر ولــی و امــام انقــاب
بــه انــدازه تــوش و توانــی کــه داشــتیم ،بــر ســر پیمــان ایســتاده بودیــم و
بــرای وقــوع آن انقــاب تــاش میکردیــم کــه در کمــال نابــاوری آن اتفــاق
افتــاد .مــا آزاد شــدیم .ســرزمینمان ،ایــران عزیــز آزاد شــد .از گلدســتهها و
منارههـ�ا بانـ�گ اهللا کبـ�ر برخاسـ�ت .اشـ�ک شـ�وق بـ�ر گونههـ�ا جـ�اری شـ�د.
و مــن همــان ســال ،ســال نــزول رحمــت الهــی ،ســال برکــت و ســال
معجـ�زه ،نویس��نده شــدم .اعتمــاد بــه نفــس پیــدا کــردم .همــه تابوهــا
و طاغوتهــای ذهنــی را شکســتم و قلــم بــه دســت گرفتــم و اولیــن
داســتان کوتاهــم را نوشــتم کــه در مجلــه «عروهالوثقــی» ســال  ۵۸چــاپ
شـ�د.

ماه و ماه هایم
خدایــا روزم را خیــر گــردان .خدایــا شــنبه و شــنبههایم را خیــر
گ�رـدان .پــروردگارا هفتــه و هفتههایــم را خیرگــردان .مــاه و ماههایــم
را خیرگــردان .ســال و ســالهایم را خیرگــردان .بــه مــن توفیــق بندگــی
عنایــت فرمــا .بــار الهــا ،کمکــم کــن تــا تــو را اطاعــت کنــم .احکامــت را در
زندگ ـیام جــاری کنــم .پــروردگارا ،بــه مــن مقــام صحبــت بــا خــودت را
مرحمــت فرمــا تــا بتوانــم بــا تــو گفــت و گــو کنــم ،بتوانــم ابــراز نیــاز کنــم،
خدایــا ،خــدای مهربــان…

وقت چندانی نمانده است
امــروز وارد شــصتمین ســال زندگـیام شــدم .پــس از ایــن نظــر بایــد روز
مهمــی باشــد .بازنشســتگی ،شــصت ســالگی و … .خــوب احســاس
میکنـ�م ک�هـ س��بکتر هســتم .نمیدانــم چــه بایــد بگویــم ،چــه بایــد
بکنــم .اصــا چــه چیــزی از دســتم بــر میآیــد؟ جــز ایــن کــه در ایــن
واپســین روزهــا و شــبهای مــاه رمضــان ،از صاحــب لیلهالقــدر
اســتغاثه کنــم ایــن ســالهای باقــی مانــده عمــرم ،از آن هدیـهای کــه
در لیلهالقــدر نــازل کــرده اســت ،متبــرک کنــد و مــن را بــا رویــی ســفید
و خیالــی آســوده بــه پیشــگاهش ببــرد کــه دیگــر وقــت چندانــی نمانــده
اسـ�ت.

هوا سرد است
ســاعت  ۱۱/۵شــب ،فرمانــده گارد… )!(.اعــام همبســتگی کــرد.
یکــرد و بــه قــرآن و خــدا قســم یــاد میکــرد کــه در اختیــار
التمــاس م 
ملــت هســتند و پرچــم ســفیدرنگی ســر در پادگانهایشــان زدهانــد
کــه آمــاده بازدیــد اســت .در التمــاس خویــش اصــرار داشــت .مــردم
ســنگربندی کردهانــد ،در طــول خیابــان و ســر کوچههــا موانــع ایجــاد
کردهانــد .کوکتــل مولوتــف ســازها در زیــر طاقــه مشــغول ســاختن
ســاح هســتند ،پیرمردهــا و بــا تجربههــا ،جوانانــی را کــه مســلح
هســتند نصیحــت میکننــد و آداب رفتــار بــا اســلحه را بــه آنــان گوشــزد
میکننــد .هــوا ســرد اســت .دیگــر در آســمان ابــری نیســت و مهتــاب
تنـ�دی بـ�ر شـ�هر میتابـ�د.
 22بهمن ماه ۱۳۵۷

مثل یک خیال
روزهایــم زخمــی اســت .درد دارم .بــا درد راه مــیروم .بــا درد نفــس
میکشــم .بعــد هــم از زور درد ،نــه راه مــیروم و نــه نفــس میکشــم.
یــک جایــی میایســتم و بــه رودخانــه زندگــی نــگاه میکنــم کــه شروشــر
ً
جــاری اســت و اصــا و ابــدا بــا مــن کــه بینفــس و بیرمــق در ســاحلش
ایســتادهام کاری نــدارد .محلــم نمیگــذارد ،حتــی بگــو یــک ثانیــه .بــود
و نبــودم برایــش یکــی اســت… ..میخواهــم یــک روز ،دور از چشــم
دیگــران ،خــودم را در پیــاده رو و یــا در کوچــه خلوتــی جــا بگــذارم و بــروم
پــی کار خــودم .خســته شــدهام .از بــس ایــن پیکــر پــر درد و ســنگین را
بــه دوش کشــیدهام و ایــن طــرف و آن طــرف بــردهام… .میخواهــم
از دستــ خ��ودم رهاــ بشــوم .میخواهــم ســبک بشــوم .میخواهــم هــر
جــا کــه خواســتم بــروم ،میخواهــم وزن نداشــته باشــم ،میخواهــم
تختــه بنــد زمیــن نباشــم .میخواهــم مثــل یــک خیــال باشــم .میــان
ذرات آســمان جــاری بشــوم .مثــل آن شــب پــر درد ،کــه داشــتم از
روی یــک دره پــر درخــت بــا برگهــای ارغوانــی و پیچهــای مالیــم و
تماشــایی ب��االی س��ر خــودم پ�رـواز میکـ�ردم .ســنم گمانــم ده ســالی
میشــد ،همــان ســنی کــه میتوانســتم ســاعتها بــدوم و خســته
نشــوم… .دویــدن در ده ســالگی چــه لذتــی داشــت و بیشــتر از آن پــرواز
کــردن بــاالی ده و آن کــوره راه میــان درختهــای پاییــزی ،در حالــی
کــه ده ســالگیام بــا پیراهــن ســفید و پاهــای چابــک ،پیچهــای مالیــم
و تماشــایی آن کــوره راه پاییــزی را پشــت ســر میگذاشــت .چــه قــدر بــا
صفــا بــود…
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ویژ گیهای فردی
از نگاه رهبری
وحید جلیلی
پیــام تســلیت رهبــری در پــی درگذشــت آقــای فــردی نــکات مهمــی دارد.
هــم تصویــر جامعــی از شــخصیت آقــای فــردی ارائــه میکنــد ،و هــم بــه شــکل
خیلــی خالصــه تصویــری از فضــای جبهـهی فرهنگــی انقــاب اســامی پیــش
روی میگـ�ذارد.
بــه عبــارات دقــت کنیــد“ :دشــمنان عنــود ،همراهــان سســتعنصر،
شــکلگیری جریــان هنــر انقــاب در هســتههای جوانــان هنرمنــد انقالبــی
و ایمــان راســخ و انگیــزه وهمتــی کــه ایــن نهــال پرتــوان انقــاب را باغبانــی
کــرد تــا بــه امــروز بــه شــکوفایی و بــاروروی رســید”
در همیــن پیــام کوتــاه ،بیــش از ده صفــت بــرای آقــای فــردی شــمرده
میشــود کــه جمــع شــدن ایــن صفــات از آقــای فــردی الگویــی بــرای فعــاالن
فرهنگـ�ی میسـ�ازد.
از همیــن رو ،آغــاز حیــات اخــروی «امیرحســین فــردی» ،بایــد تجدیــد
مطلعــی در نگــرش مجموعــهی نیروهــای فرهنگــی کشــور بــه ایــن الگــوی
الهــام بخــش باشــد .و انشــاءاهلل ایشــان حیــات جدیــدی را در
فضـ�ای جبهـ�هی هنـ�ر و فرهنـ�گ انقـلاب آغـ�از کنـ�د.
چنــد صفــت مهــم در آقــای فــردی وجــود دارد کــه
ً
بایــد دائمــا بازگــو و مســتند شــود تــا قابلیــت انتقــال
بــه نســلهای بعــدی را هــم پیــدا کنــد .حضــرت آقــا
در پیــام تســلیت خــود ،از مرحــوم فــردی بــا صفــات
«هنرمنــد»« ،متعهــد»« ،مجاهــد»« ،صــادق»،
«مومــن»« ،ســختکوش»« ،پیشکســوت»،
«بنیانگــذار»« ،برجســته»« ،راســخ» و
«باانگیــزه» یــاد کردنــد .ا گــر بــه زندگــی
پربرکــت آقــای فــردی نــگاه کنیــم،
شــاهد نزدیــک چهــار دهــه فعالیــت
مســتمر فرهنگــی و هنــری
در خدمــت دیــن و انقــاب
خواهیــم بــود کــه از مهمتریــن
ویژگیهــای ایــن مجموعــه
فعالیتهــا ،اســتمرار و
اس��تقامت ایش��ان اس��ت.

ایشــان از کســانی بــود کــه در مســیر انقــاب اســتقامت بــه خــرج داد و تــا
آخریــن لحظــهی عمــر ،در ایمــان خــودش ،راســخ و بــه کاری کــه میکــرد،
مومـ�ن بـ�ود.
یکــی دیگــر از ویژگیهــای آقــای فــردی ،تواضــع ایشــان بــود .بــه ایــن معنــا
کــه نــه تنهــا خــودش را طلبــکار از کســی نمیدانســت ،بلکــه همیشــه خــود را
بدهــکار انقــاب میخوانــد .جالــب اســت کــه آقــای فــردی از جملــه کســانی
بــود کــه از خیلیهــا بیشــتر کار کــرد ،از خیلیهــا بیشــتر بــه فرهنــگ و هنــر
انقــاب خدمــت کــرد و در عــوض ،از همــه هــم کمتــر بهــرهی شــخصی بــرد.
سادهزیســتی ،مــردمداری و مــردمواری ایشــان ،یکــی از برجســتهترین
ویژگیهــای آقــای فــردی بــه عنــوان یــک هنرمنــد تــراز انقــاب اســامی اســت.
بـ�ه نظـ�رم خیلـ�ی بایـ�د بـ�ه ایـ�ن مردمـ�ی بـ�ودن ایشـ�ان توجـ�ه کـ�رد.
مرحــوم فــردی پا کدســت و ســادهزیســت بــود و زاهدانــه زندگــی میکــرد؛ در
حالــی کــه ایــن امــکان بــرای ایشــان فراهــم بــود کــه شــبیه کســانی زندگــی
کنــد کــه مــا امــروز آنهــا را بــه عنــوان ریزشهــای هنــر انقــاب میشناســیم.
ّامــا پیکــر ایــن هنرمنــد متعهــد چنــان کــه دیدیــم ،طــی یــک مراســم پرشــور از
همــان محــل ســکونت ایشــان در جنــوب شــهر تهــران و از همــان مســجدی
کــه ســالها در آن نوجوانــان جنوبشــهری را بــا فرهنــگ و هنــر انقــاب آشــنا
کـ�رده بـ�ود ،تشـ�ییع شـ�د.
مســجدی بــودن آقــای فــردی ،یکــی دیگــر از برجســتگیهای ایــن
نویســندهی انقالبــی اســت؛ فــردی کار فرهنگــی و هنــری خــود را از مســجد
آغــاز کــرده بــود و تــا همیــن اواخــر و در ســالهای اخیــر هــم میدیدیــم کــه
مســجد دغدغــه و محــور فعالیتهــای ایشــان بــود .جایــزهی ادبــی شــهید
غنیپــور کــه مرحــوم فــردی و دوستانشــان بنیــان گذاشــتند ،یکــی از
الگوهــای ممتــاز کار فرهنگــی اســت و مــن امیــدوارم کــه از ایــن بــه
بعـ�د ،بیشـ�تر مـ�ورد توجـ�ه فعـ�االن فرهنگـ�ی کل کشـ�ور قـ�رار گیـ�رد.
مــا در بســیاری از شــهرها عناصــر هنرمنــدی چــون شــهید غنیپــور
را داریــم؛ کســی کــه یکــی از شــا گردان مرحــوم فــردی بــه شــمار
میرفــت ،در کالسهــای ایشــان داســتان نویســی را آموختــه بــود
و چنــد اثــر چــاپ شــده هــم داشــت و در جنــگ هــم بــه شــهادت
رسـ�ید .ا گــر همــت و آن آیندهنگــری کــه در امثــال آقــای
فــردی وجــود داشــت ،در همــهی شــهرها وجــود
داشــته باشــد و دوســتان جبهـهی فرهنگــی انقالب
همــت کننــد ،مــا میتوانیــم ســاالنه دههــا و
بلکــه صدهــا جایــزهی هنــری بــا محوریــت
مســاجد و بــه نــام شــهدای فرهنگــی خــود
داشــته باشــیم .ایــن میتوانــد خــود آغــاز
یــک جریــان جــدی فرهنگــی و هنــری در
کشـ�ور باشـ�د.
نکتــهی مهــم بعــدی ،شــجاعت و
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منفعــل نشــدن ایشــان در مقاطــع ســخت بــود کــه یکــی از برجســتهترین
مصادیــق ایــن موضــوع را در فتنــهی  ۸۸میتــوان دیــد .جایــی کــه
مرحــوم فــردی بــه عنــوان یکــی از پیشکســوتان هنــر انقــاب اســامی ،نــه
تنهــا راه را گــم نکــرد ،بلکــه روشــنگری کــرد و راه را بــه دیگــران نشــان داد.
در برابــر برخــی کــه بــه تعبیــر مقــام معظــم رهبــری همراهــان سسـتعنصر
هنــر انقــاب بودنــد ،قــد برافراشــت ،روشــنگری و بصیرتافزایــی کــرد؛ تــا
جایــی کــه موضــع شــجاعانهی آقــای فــردی در آن مقطــع و در شــرایطی
کــه عــدهای دچــار تذبــذب شــده و راه را گــم کــرده بودنــد ،در جهــت
ابهامزدایــی از فرهنــگ و هنــر انقــاب بســیار موثــر و راهگشــا بــود .از ایــن
جهـ�ت ،ایـ�ن حسـ�نهای بـ�ود کـ�ه در پرونـ�دهی ایشـ�ان ثبـ�ت شـ�د.
در ایــن چنــد روز دیــدم کــه بعضــی از شــبکههای وابســته بــا بیگانــه
نســبت بــه خبــر درگذشــت مرحــوم فــردی موضــع گرفتنــد و سمپاشــی
کردنــد .ایــن نشــان میدهــد کــه آنهــا میداننــد امیرحســین فــردی یــک
شــخصیت تأثیرگــذار و مانــدگار در هنــر و ادبیــات ایــران خواهــد بــود و
آنهــا تــاش کردنــد و خواهنــد کــرد کــه الگــوی امیرحســین فــردی را تــا
جایــی کــه میشــود ،تخریــب کننــد .ولــی همیــن تالشهــای ایــن عــده
نشــان میدهــد کــه ایــن هنرمنــد بزرگــوار در جــای درســتی ایســتاده و
موض��ع درسـ�تی اتخ��اذ ک�رـده بــود .ایــن مواضــع درســت و اصولــی هــم
از ایمــان و شــجاعت ایشــان ناشــی میشــد .شــاید بعضــی تحلیلهــای
ایشــان را قبــول داشــتندّ ،امــا فاقــد شــجاعت و صالبــت الزم بــرای بیــان
حقایـ�ق در میادیـ�ن فتنهگـ�ون بودنـ�د.
آقــای فــردی در فضایــی کــه بســیاری در اثــر جنــگ روانــی موجــود
ســکوت کردنــد و بــه ســوی انــزوا و پرهیــز از حمایــت حــق کشــیده شــدند،
بــه صحنــه آمــد و مظلومیــت نظــام و انقــاب را فریــاد زد .بــه نظــر مــن،
مواضــع ایشــان در ایــام فتن ـهی  ۸۸جــزو ســندهای افتخــار تاریــخ هنــر
انقــاب اســامی محســوب میشــود و در تاریــخ نیــز انشــاءاهلل خواهــد
مانـ�د.
مســئلهی بعــدی اینکــه آقــای فــردی حجــت را تمــام میکنــد بــر کســانی
کــه بــه اســم جــذب ،از مواضــع اصولــی خــود کوتــاه میآینــد .ایــن بــه
نظــرم در تابلــوی تشــییع پیکــر ایشــان خیلــی گویــا بــود .یعنــی در حالــی
کــه مرحــوم فــردی در عیــن صالبــت از اصــول و آرمــان خــود تنــازل نکــرد،
شــما میبینیــد کــه شــمع جمــع بــود .بســیاری از کســانی کــه بــا او
اختــاف نظــر و ســلیقه داشــتند ،نمیتوانســتند بزرگــی و صداقــت او را
انـ�کار کننـ�د و جـ�ذب همیـ�ن ایمـ�ان او بـ�ه هـ�دف و آرمانـ�ش میشـ�دند.
از ایــن نظــر ،پیــام حضــور افــراد بــا ســائق متفــاوت در تشــییع پیکــر
مرحــوم فــردی ،ایــن بــود کــه ا گــر کســی صادقانــه و مخلصانــه و بــه دور از
کاسـبکاری ،در خدمــت اصــول انقــاب باشــد ،حتــی کســانی کــه ممکــن
اســت در برخــی از مقاطــع اختــاف ســلیقههایی بــا او داشــته باشــند،
تحـ�ت تأثیـ�ر او قـ�رار میگیرنـ�د .یـ�ادش گرامـ�ی و روحـ�ش شـ�اد.

در مقابل فتنه شجاعانه وارد صحنه شد
محمدرضا سرشار
ســال  1367عــده ای از حــوزه
هنــری رفتنــد و بعضیهــا در
كیهــان مشــغول بــه كار شــدند.
ً
تقریبــا بعــد از رحلــت امــام
خمینــی(ره) بــود كــه آیــت اهلل
خامنــه ای بــه رهبــری منصــوب
شــدند .آقــای فــردی بــه همیــن
مناســبت در كیهــان بچههــا
ســر مقالـهای در تجلیــل از رهبــری نوشــته بودنــد وآخــر ســر مقاله
نوشــت« آقــا مــا شــما را دوســت داریــم» .بــه گفتــه خــود فــردی
یكــی از آقایــان وقتــی فــردی را در راهــرو میدیــد همیشــه بــا
ح��االت تمس��خر ب��ه او میگف��ت« آق��ا م��ا ش��ما را دوس��ت دار ی��م».
فــردی محبــت محــض بــود .بیــن خطهــای مختلــف و تفكــرات
مختلــف و آدم خــوب و بــد فــرق نمیگذاشــت و بــه همــه محبــت
میكـ�رد.
فــردی یكــی از نویســندهها را كــه در كشــورهای خارجــی شــهرت
پیــدا كــرده و جوایــزی را هــم كســب كــرده بــود بــه مســجد جــواد
االئمــه دعــوت كــرد تــا بــرای بچههــا صحبــت كنــد .بعــد از تمــام
شــدن جلســه ایــن نویســنده از فــردی خواســت تــا بــه كســی
نگویــد بــه مســجد جــواد االئمــه آمــده اســت چــون برایــش بــد
میشـ�ود و آقـ�ای فـ�ردی بسـ�یار ناراحـ�ت شـ�دند.
فــردی بســیار دوســت داشــتنی بــود .حتــی ا گــر كســی بــا او هــم
عقیــده نبــود بــا ایــن حــال نمیتوانســت او را دوســت نداشــته
باشــد ز یــرا فــردی بســیار مهربــان بــود.
بعــد از فتنــه  88بــه فــردی عالقهمنــد شــدم .او در فتنــه 88
بســیار شــجاعانه وارد صحنــه شــد و مطالبــی مســتند و محكــم را
ً
در كیهــان نوشــت كــه انصافــا خــوب بــود و شــاید یكــی از دالیلــی
كــه مــا امــروز در اینجــا جمــع شــدهایم عال قــه عمیقــی اســت كــه
بعـ�د از آن ماجـ�را در مـ�ا بـ�ه وجـ�ود آمـ�ده اسـ�ت.
طــول زندگــی فــردی زیــاد نبــود ّامــا عــرض زندگــی شــخصی فــردی
خــوب بــود .آنگونــه كــه دوســت داشــت زندگــی كــرد .بســیاری از
مــا بــه زندگــی خــود آنگونــه كــه بایــد نرســیدیم ّامــا او چــه در زمــان
جنــگ و چــه غیــر از جنــگ و در موقعیتهــای مختلــف جــای
خــودش بــود .نوشــتنش ،فوتبــالاش و  ...همــه برنامههایــش
ســر جــای خودشــان بودنــد.
فــردی هرگــز بــه خاطــر برنامههــای ادارات و ســازمانهای دیگــر
برنامههــای خــود را بــه هــم نمیزنــد .در دهــه  1360جایــی بــا
نــام دفتــر ادبیــات كــودك و نوجــوان درســت كردیــم .از فــردی
خواســتم تــا روزر سهشــنبه بــه دفتــر بیایــد و بــا اصــرار او را
مـیآوردم ّامــا او گفــت كــه مــن ســه شــنبهها فوتبــال دارم و شــما
برنامـ�ه مـ�ن را بـ�ه هـ�م زدیـ�د.
فــردی زندگــی ســادهای داشــت .او كارهــای مختلفــی انجــام
مـ�یداد ّامـ�ا نـ�ه بـ�رای پـ�ول در آوردن.
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پایش را از مسیر اصلی انقالب بیرون نگذاشت
حسین شریعتمداری
مرحــوم امیرحســین فــردی از نویســندگان
بســیجی و مؤمنــی بــود کــه بــا اســام و انقــاب
یکــرد ،شــخصیتی باوقــار و بســیار
زندگــی م 
ســختکوش و پــرکار داشــت .ایشــان نزدیــک
بــه  ۲۸ســال در کیهــان بودنــد و در تمــام ایــن
مــدت ســردبیری و مدیرمســئولی کیهــان
بچ ههــا را در دســت داشــتند و تحــول بســیار
چشـ�مگیر و موثـ�ری در ایـ�ن مجلـ�ه پدیـ�د آوردند.
ایشــان در دوران فتنــه ضمــن ایــن کــه در کیهــان بچ ههــا بودنــد ،مدتــی را نیــز بــه
صــورت همزمــان دبیــر ســرویس فرهنگــی – هنــری روزنامــه کیهــان بودنــد .ویژ گــی
خیلــی برجســته ایشــان ایــن بــود کــه هیـچگاه از مســیر اصلی انقــاب و صراط مســتقیم
نظــام پایشــان را بیــرون نگذاشــتند و هــر وقت(بــا اینکــه کارشــان داستاننویســی و
پــرورش اســتعدادهای جــوان بــود و در ایــن زمینــه شــا گردان فراوانــی را تربیــت کــرده
و آمــوزش دادنــد) مســئله سیاســی بــرای نظــام و انقــاب پیــش میآمــد از آن غفلــت
نمیکردنـ�د.
ایشــان تأ کیــد بســیاری بــر گســترش فرهنــگ مقاومــت داشــتند و در ادبیــات دفــاع
مقـ�دس نیـ�ز نقـ�ش بسـ�یار برجسـ�ته و پویایـ�ی داشـ�تند.
یهــای دیگــر ایشــان ایــن بــود کــه معتقــد بــود بچ ههــای مؤمــن و مذهبــی
یکــی از ویژگ 
انقــاب در هــر جایگاهــی کــه هســتند همــواره بایــد پرچمــی را کــه هویــت آنها را نشــان
میدهــد برافراشــته نــگاه دارنــد بــه همیــن دلیــل در هــر جایــی کــه کار میکردنــد و در
هــر زمین ـهای کــه قلــم میزدنــد همیشــه ایــن ســمت و ســو را بــا برجســتگی زیــادی
نشــان میدادنــد بــه شــدت از ایــن گــزاره انحرافــی «هنــر بــرای هنــر» اجتنــاب میکردند
و آن را منحــرف میدانســتند و بــه فرمایشــات حضــرت امــام و رهبــر حکیــم انقــاب
دربـ�اره هنـ�ر متعهـ�د کـ�ه بایـ�د در خدمـ�ت اسـلام و محرومـ�ان باشـ�د معتقـ�د بودنـ�د.
یشــان
وی زندگی بســیار ســادهای داشــت و در عین حال که زمینههای بســیاری برا 
وجــود داشــت ّامــا بــه هیــچ عنــوان بــه آن تمایــل و رغبــت نشــان نمیدادنــد و بــه
همــان زندگــی ســاده قناعــت میکردنــد وقتــی کســی را در معــرض انحــراف میدیدنــد
ً
اصــرار داشــتند حتمــا قدمــی بــرای نجاتــش بردارنــد.
یکــرد بــرای
امیرحســین فــردی بــه شــهدا بســیار عشــق میورزیــد و بارهــا تأ کیــد م 
نجــات نســل جــوان بایــد فرهنــگ شــهادت و فرهنــگ رزمنــدگان در  ۸ســال دفــاع
مقـ�دس را ترویـ�ج داد.
یــادم هســت یــک بــار بــه مــزاح بــه ایشــان گفتــم کــی از کیهــان بچ ههــا بــه کیهــان
بزرگســال میآییــد کــه وی گفــت :خمیرمایــه انســانها در دوران کودکــی شــکل
میگیــرد و آنهــا هســتند کــه در بزرگســالی بایــد ســربازان خوبــی بــرای نظــام و انقــاب
باشـ�ند.
نمیخواهــم اســم ببــرم ولــی کســانی کــه بــا آثــار ایشــان آشــنا هســتند میتواننــد
شــهادت دهنــد برخــی اوقــات ایشــان بــا کســانی کــه حتــی بــه او بســیار نزدیــک
ً
ً
یکــرد مثــا
بودهانــد ولــی بعدهــا دچــار انحــراف شــد ه بودنــد بــه شــدت مرزبنــدی م 
در جریــان فتنــه  ۸۸بارهــا در ایــن زمینــه موضــع گرفــت و حتــی بصــورت مکتــوب نیــز
مقاالتــی در کیهــاننوشــت .امیرحســین فــردی معتقــد بــود همیشــه یــک نیــروی
انقالبــی بایــد واقعیــت خــودش را آشــکارا مطــرح کنــد بــه همیــن دلیــل در غبــار فتن ههــا
یکـ�رد.
بـ�ه سـلامت عبـ�ور م 
او اصــرار زیــادی داشــت تکثیــر شــود و بــه همیــن دلیــل وقــت فراوانــی را بــرای پــرورش
اســتعدادها اختصــاص میدادنــد و هما کنــون وی شــا گردان پرشــماری دارد .وی
در عیــن ایــن کــه در کیهــان بچ ههــا مســئولیت زیــادی داشــت معتقــد بــود بایســتی
شهــای دیگــری هــم اســتفاده شــود .در عیــن حــال کــه
از ظرفیــت خــودش در بخ 
ایشــان از بنیانگــذاران و مدیــران حــوزه هنــری بــود و همزمــان در حــوزه هنــری و
یکـ�رد.
کیهـ�ان بچ ههـ�ا فعالیـ�ت داشـ�ت ولـ�ی از سـ�ایر زمین ههـ�ا نیـ�ز غفلـ�ت نم 
وی بــه آداب و مبــادی اســامی هــم بســیار پایبنــد بود و همیشــه عضو ثابــت نمازهای
یکــرد .وی محبــت بســیاری بــه
جماعــت بــود و بــه غیبــت کــردن افــراد اعتــراض م 
یکــرد
اطرافیــان و نزدیــکان خــودش داشــت و وقتــی بــا کــودکان ارتبــاط برقــرار م 
یشــدند
بچ ههــا شــیفته رفتــار و اخــاق برادرانــه وی م 
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«پارســال وقتــی همكارانــم در تحریریــه كیهــان بچــه هــا ،عكــس تــو را كــه در
جشــنواره كــن انداختــه بــودی نشــانم دادنــد ،اول نشــناختمت ،بعــد هــم كــه
شــناختم ،خنــده ام گرفــت و بــی اختیــار بــه پشــتی صندلــی تكیــه دادم و بهشــان
گفتــم« :ا ...ایــن كــه محســن خودمــان اســت ،چــرا ایــن ریختــی شــده؟» پاپیونــی
بــه قاعــده گندگــی یــك مشــت چســبانده بــودی بیــخ ســیبك گلویــت! اول فكــر
كــردم میخواهــی در یــك فیلــم كمــدی فرانســوی بــازی كنــی كــه آن قــدر خنــده
ً
دار شــدی ،مثــا مثــل مرحــوم لوئــی دوفونــسّ .امــا دیــدم ،نــه خیلــی خــودت را
ً
گرفتــه ای و اصــا دوســت نــداری مضحــك و خنــده دار باشــی ،ســخت بــه دنبــال
تشــخص و ابهــت هســتی .راســتش ،آن كــت و شــلوار مشــكی ،پیراهــن ســفید و
پاپیــون ســیاه ،بــه تنــت زار میزدنــد ،شــده بــودی عیــن آن دامــاد دهاتیهایــی
كــه شــب عروســی ناچــار كــراوات میزننــد و موقــع راه رفتــن دســت راستشــان بــا
پــای راستشــان بــاال میآیــد و دســت چپشــان بــا پــای چــپ و موجــب خنــده و
یشــوند.
مهــا و آقایــان م 
انبســاط خاطــر خان 
تــو هــم یــك همچیــن موجــودی شــده بــودی ،مضحــك قلمــوی قابــل ترحــم!
ً
ظاهــرا در حاشــیه آن جشــنواره جســارت هایــی علیــه ملــت ایــران كــرده بــودی،
ً
مثــا ایــن كــه مــردم ایــران خــواب هایشــان هــم ایدئولوژیــك اســت ،آنهــا عقــب
مانــده هســتند و از ایــن قســم پــرت و پالهــا كــه بــه قــول معــروف مــر غ پختــه روی
برنــج هــم از ایــن افاضــات بامــزه تــو خنــدهاش میگیــرد .یــاد حرفــی افتــادم كــه
پــس از یــك شــب خوابیــدن در خانــه مــا ایــن طــرف و آن طــرف گفتــه بــودی كــه
تــو خانــه فال نــی موقــع خوابیــدن بایــد نــوك دمــاغ آدم رو بــه ســقف اتــاق باشــد.
ً
واقعــا ایــن جــوری بــود كــه تــو رفتــی ایــن طــرف و آن طــرف چــو انداختــی و بــه
گــوش مــن هــم رســید؟ خــوب اســت ایــن را هــم بشــنوی كــه هنــوز هــم بــوی گنــد
بهــای پــاره پــوره و كثیفــت كــه مــاه بــه
شهــای پــت و پهــن كهنــه و جورا 
آن كف 
ً
مــاه نمیشســتی ،تــوی خانــه مــا مانــده اســت .مثــل ایــن كــه اصــا مشــرب تــو این
اســت كــه پشــت ســر میزبــان بــروی حرف بزنی و لودگــی كنی .كاری كــه االن داری
بــا ملــت ایــران میكنــی و تصویــری وارونــه و مشــوه ،از این ملت رشــید و نجیب به
چپاولگــران و آدم كشــان غربــی میدهــی .مگــر نــه ایــن كــه تــو بــا پــول و امكانــات
همیــن مردمــی كــه حــاال بدشــان را میگویــی بــه همــه چیــز رســیدی؟ جوانمردی
و لوطــی گــری هــم خــوب چیــزی اســت كــه تــو خیلــی از آنهــا بــی بهــره ای .شــاید
بگویــی كــه مــن بــه خاطــر همیــن مردم دســت بــه آژان كشــی زدم و افتــادم زندان
شــاه و لقــب چریــك نوجــوان را بهــم دادنــد ،حــاال ایــن حــق مــن اســت كــه از مــردم
فهــای بامــزه خــودت
طلــب كار باشــم .محســن ،خــودت را گــول نــزن ،فریــب حر 
را نخــور .یــادت هســت میگفتــی :مــن مثــل یك اســب درشــگه ای هســتم كــه از دو
طــرف بغــل چشــم هایــش را گرفتــه انــد تــا فقــط جلــوی رویــش را ببینــد و راهــش
ً
را بــرود .تــو واقعــا همیــن طــور شــدی ،افســارت را دادی بــه دســت درشــگه چــی،
تــا شــاق بــه كپــل هایــت بزنــد و تــو را هــر جــا خواســت ببــرد .مســافر كشــی كنــد و
یتــازی و بــه
تــو دلــت بــه ایــن خــوش باشــد كــه بــدون توجــه بــه اطرافــت داری م 
یشــوی! كــدام هــدف؟ آخــر ســر كــه كمــرت تــاب برداشــت،
اهدافــت نزدیــك م 
درشــگه چــی بــازت میكنــد و میانــدازدت جلــوی ســگ هــا .بگذریــم.
فهــا دارم كــه ا گــر الزم شــد میزنــم .گفتــم كــه همكارانــم عكــس
خیلــی حر 
پاپیــون دارت را نشــانم دادنــد تــا مــن عصبانــی بشــوم ،امانــه تنهــا عصبانــی
نشــدم ،بلكــه خنــده ام هــم گرفــت .میدانــی چــرا؟ بــرای ایــن كــه هیــچ وقــت
نتوانســتم تــو را جــدی بگیــرم ،چــه آن زمــان كــه جماعتــی پشــت ســرت راه
میافتادنــد و هــی بــرادر مخملبــاف ،بــرادر مخملبــاف بهــت میگفتنــد ،و نــه
نهــا نیســتی ،تــو فقــط
حــاال كــه شــده ای موســیو مخملبــاف .تــو هیــچ كــدام از ای 
محســنی ،محســن مخملبــاف .بــا تمــام جیــغ و دادهایــت ،ایــن در و آن در زدن
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هایــت ،آوارگــی هایــت ،در بــه دری هایــت ،تــو همــان یهــودی ســرگردانی هســتی
كــه نا گزیــر بایــد بــه ارض موعــودت بــروی و كنار دســت قصابان اســرائیلی پادویی
فهــای بامــزه بزنــی و یــا بــه تعبیــر ضــد انقالبیــون ســلف،
كنــی و برایشــان حر 
محمــل ببافــی ،چیــزی باالتــر ایــن نیســتی .مــن نمیدانــم تــو ایــن همــه كینــه را
از كجــا آوردی ،نــه كــه حــاال ایــن طــور باشــی ،اوائــل دهــه  60هــم ،همیــن بــودی.
یــادت هســت آن خانــواده باغبــان را كــه گوشــه حیــاط حــوزه هنــری زندگــی
میكردنــد ،چــه طــور از آنجــا بیــرون ریختــی و هیــچ از خــودت نپرســیدی كــه
آنهــا چــه وضعــی خواهنــد داشــت ،چــه بــر سرشــان میآیــد؟ جرمشــان چــه بــود؟
نهــای تهــران راه میافتــادی تــا
كجــا رفتنــد ،چــه شــدند؟ و یــا بــا موتــور تــو خیابا 
عناصــر فــراری ســازمان مجاهدیــن خلــق را شناســایی و معرفــی كنــی ،میگفتــی
نهــا بــودم و میشناسمشــان .شــده بــودی شــكارچی گــراز.
مــن تــو زنــدان بــا ای 
دنبــال مســعود رجــوی میگشــتی ،حــاال خــوب تــو فرانســه بــه هــم رســیدید! بازی
ً
روزگار را میبینــی؟ تــو و مســعود رجــوی ،بــه هــم پیونــد خوردیــد! آن هــم احتمــاال
تــو پاریــس! فكــرش را میكــردی؟ كارت بــه اینجاهــا بكشــد؟ رجــوی كــه هیــچ ،تــو
كهــای فدایــی زهــوار در رفتــه ،همجنــس
حیثیتــت را بــا ســلطنت طلــب هــا ،چری 
بازهــا ،قوادهــا ،دزدهــای فــراری از ایــران ،گــره زدی ،تــو فكــر میكنــی مخالفــان
نهــا هســتند؟ تــو وســط ایــن آد مهــای عوضــی چــه كار
انقــاب اســامی غیــر از ای 
میكنــی؟ جــای تــو آنجاســت؟ راســتی از ابوالحســن خــان بنــی صــدر چــه خبــر،
بــد نیســت بــا مســعود رجــوی ســری هــم بــه آن رئیــس جمهــور ســابق و نــا كام
بزنیــد ،عصرانــه ای ،شــامی ،چیــزی ،هــر چــه باشــد هــر ســه نفــر غریــب هســتید و
جیــره خــوار اجنبــی و خائــن بــه ملــت خودتــان .ا گــر چــه تــو حســابت از آن دو نفــر
جداســت ،تــو بیشــتر قابــل ترحــم هســتی تــا نفــرت ،آنهــا بــا هــوش تــر و خبیــث تــر از
تــو هســتند ،تــو درصــد بالهتــت از آنهــا بیشــتر اســت.
یــك زمانــی پاریــس پاتــوق شــخصیتهای خوشــنام و انقالبیــون موجــه ،مثــل
فرانتــس فانــون و دكتــر شــریعتی و از ایــن دســت آد مهــا بــود ،حــاال شــده محــل
نگــه داری حشــرات مــوذی و بیمــاری زا .حواســت باشــد كــه پرزیدنــت زپرتــی
ســابق یــادش نیایــد كــه تــو چــه بالیــی ســر مشــاورش ،موســوی گرمــارودی آوردی
و آبرویــش را در روزنام ههــا بــردی ،جرمــش هــم فقــط مشــاور بودنش بــود .همین!
آخــر تــو آن موقــع هنــوز بــرادر مخملبــاف بــودی و خانــه تكانــی روحــی و از ایــن
یهــا نكــرده بــودی .خالصــه حواســت جمــع باشــد ،تــو پیــش آنهــا
شــامورتی باز 
هنــوز چریــك نوجوانــی .چنــد هفتــه پیــش ،یكــی از روزنام ههــا عكــس حســین
قدیانــی را انداختــه بودنــد كــه ســرش باندپیچــی شــده بــود .حســین ،پســر ا كبــر
یشــناختی ،بعــد از شــهادتش دوتایــی
شــهید ا كبــر قدیانــی .تــو او را خــوب م 
برایــش مطلبــی در همیــن روزنامــه كیهــان نوشــتیم.همان طور كه شــهید حســن
یشــناختی .ا گــر یــادت باشــد وقتــی
جعفربیگلــو و شــهید حبیــب غنــی پــور را م 
حســین بــه دنیــا آمــد شــهید ا كبــر در حــوزه چــه قــدر خوشــحالی كــرد .شــیرینی
داد .بعــد هــم رفــت جبهــه و شــهید شــد .حــاال پســر او را طرفــداران همــان
كســی كــه نمایندگـیاش را در فرانســه یــدك میكشــی ،مضــروب كــرده انــد .البتــه
میدانــم كــه بــرای تــو مهــم نیســت ،بــرای ایــن كــه از آن طرفــی خانــه تكانــی
روحــی كــرده ای .بــاز هــم فرزنــدان اصیــل ایــن ملــت را میكشــند .خانــه خــدا
را بــه آتــش میكشــند ،دروغ میگوینــد گــردن كلفتــی میكننــد ،قانــون را قبــول
نهــای تهــران عربــده كشــی میكننــد و دقیقــا مثــل رفتــار
نمیكننــد ،در خیابا 
آن پرزیدنــت نــا كام و چریــك همیشــه در حجلــه! البتــه ،خیلــی مهــم نیســت .ایــن
انقــاب از جنــس اقیانــوس اســت كــه هــراز چندگاهــی اجســاد متعفــن ،مــردار و
خــس و خاشــاكها را بــه ســاحل میریــزد .ایــن انقــاب و ایــن ملــت ،نجاســت و
پلشــتی را برنمــی تابنــد ،مــدام درحــال بازســازی و پــاك ســازی خــود هســتند....
ّامــا چنــد هفتــه پیــش رفتــه بــودی پارلمان اروپــا و محمل بافته بــودی .گفته ای
كــه تــو نماینــده ملــت ایرانــی و از طــرف آنها حــرف میزنی ،آقاپســر! ایــن نمایندگی
را كــی بــه تــو داده؟ بازهــم دســتخوش توهــم شــده ای و یــاوه میبافــی و بــه مــردم
فهــای بامــزه میزنــی .بلــه ،بخشــی از
ایــران توهیــن میكنــی .داری از آن حر 
مــردم بــه نتیجــه انتخابــات اعتــراض داشــتند ،خواســته و یــا ناخواســته در تهــران
پایشــان بــه چنــد خیابــان كشــیده شــد ،نامــزد نــا كام با كمك رســانههای دشــمن

بــر آتــش كینــه دمیدنــد و برادركشــی راه انداختنــدّ ،امــا همیــن كــه درصــد باالیــی
از همــان جمعیــت معتــرض ،متوجــه شــدند كــه پــای اجنبــی در میــان اســت
یشــود ،هوشــیارانه دســت از
و بــوی توطئــه از دیــگ پلــو انگلیس ـیها بلنــد م 
اعتــراض كشــیدند و همــه چیــز را بــه قانــون وا گــذار كردنــد .تــو فكــر كــردی همــه
آن معترضیــن برانــداز بودنــد! زبانــت را گاز بگیــر بچــه! آنهــا فقــط فریــب تبلیغــات
شــیطانی را خوردنــد .بســیاری از آنهــا پــاره تــن ایــن ملــت و عزیــزان ایــن نظــام
هســتند ،جوانــان پراحساســی انــد كــه داشــتند اعتــراض میكردنــدّ ،امــا آنها وطن
یشــوند نوكــر بیگانــه باشــند .مرافعـهای بــود
فــروش نبودنــد و نیســتند ،حاضــر نم 
كــه پیــش آمــد و تمــام شــد تــو دیگــر نمیخواهــد گلویــت را جــر بدهــی.
تــو هنــوز ملــت ایــران را نشــناختی .چــون فكــر میكنــی فامیلــت مخملبــاف اســت،
پــس میتوانــی انقــاب مخملــی در ایــران راه بیانــدازی! همــان انقــاب مخملــی
كــه در قالــب خانــه تكانــی روحــی در خــودت راه انداختــی آبــرو را خــوردی و غیــرت
نهــای تلویزیــون ،ادا در م ـیآوری ،یــك
را قــی كــردی! مینشــینی جلــوی دوربی 
بــار بــا دو دســتت جلــوی دهانــت را میگیــری ،بعــد جلــوی چشــمهایت ،بعــد
یهــا چــی اســت كــه میكنــی ،حركاتــت
گــوش هایــت ،بعــد ...ایــن مســخره باز 
مــن را یــاد داســتان عنتــری كــه لوطـیاش مــرد انداخــت ،چقــدر بهــت میدهنــد
كــه آن طــور روی دســت هایــت راه م ـیروی ،پشــتك میزنــی وجــای دوســت و
دشــمن را نشــان میدهــی؟ بگــذار آخــر ســر حــرف دلــم را بزنــم ،مــن نمیتوانــم
از تــو متنفــر باشــم ،مــا بــا هــم رفیــق بودیــم ،نــان و نمــك خوردیــم ،بــه خــودت
دقــت كــن ،بــه صورتــت نــگاه كــن .هنــوز انــدوه البــه الی خطــوط چهــره ات مــوج
میزنــد .تــو غمگینــی ،همیشــه غمگینــی و مــن دوســت نــدارم تــو را ایــن طــور
ببینــم .ایــن دادوفریادهــا را هــم بــه حســاب بــرادر بزرگتــری بگــذار كــه از رفتــار
لهــا را پشــت
بــرادر كوچــك تــرش دل شكســته و عصبانــی اســت .ایــن طــور پ 
ســرت خــراب نكــن ،برگــرد بیــا و دلخــوری هایــت را هــم بــا خــودت بیــار ،تــو فرزنــد
ایــن ملتــی ،ا گرچــه لجــوج و یكدنــده ای .بــا ایــن حــال دل بــه اجنبــی نبنــد ،بیــا و
بــه ملــت خــودت ملحــق شــو.
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فردی اهل جلوه کردن نبود
یوسفعلی میرشکاک
امیرحســین فــردی در عیــن تواضــع و
فروتنــی مصرانــه بــر مواضــع انقالبــی خــود
پافشــاری میکــرد و تکبــر و خودبینــی
نویســندگان دیگــر را نداشــت.او اهــل
جلـ�وه کـ�ردن نبـ�ود.
امیرحســین فــردی از نویســندگان دوره
اول انقــاب و از متعهــدان جــدی بــه امــام
و انقــاب بــود .زندهیــاد فــردی در آغــاز
کارش را در موسســه کیهــان بــا ســردبیری روزنامــه کیهــان بچههــا آغــاز کــرد و
س��الها در ای��ن راس��تا خدم��ت ک��رد.
در ســالهای اخیر نیز با مدیریت محســن مومنی در حوزه هنری  ،سرپرســتی

مرکــز آفرینشهــای ادبــی را عهــدهدار شــد و موجــب رونــق جــدی ایــن مرکــز
ش��د .کار در مرکــز آفرینشهــای ادبــی حــوزه هنــری موجب شــد که نویســندگان
بسیاری با بزرگواری و مهربانی وی آشنا شده و با نمونه کاملی از فردی که در
عین تواضع و مهربانی بر مواضع انقالب مصرانه پافشـ�اری میکر د آشـ�نا شـ�وند.
مــن تمامــی آثــار ایــن نویســنده پیشکســوت را مطالعــه کــردهام و معتقــدم کــه
صفــا و صمیمتــی کــه در آثــار مرحــوم فــردی بــه چشــم میخــورد ،نشــأت گرفتــه
از صفـ�ا و صمیمیـ�ت شـ�خص نویسـ�نده بـ�ود.
وی هیــچ گاه خودبینــی و تکبــری کــه برخــی از نویســندگان بــا خــود دارنــد  ،را
نداشــت و یکــی از دالیلــی کــه شــاید نســل جدیــد کمتــر وی را بشناســند  ،در
ً
ایــن بــود کــه اصــا اهــل جلــوه کــردن نبــود  ،فــردی مــرد خــدا بــود و بــه خــدا
پیوسـ�ت.

تا آخرین لحظه در رکاب انقالب

خــط خــوردن بــه مــا کمــک کردنــد .بــا همــه ایــن احــوال ،هنــوز چنــد نفــری نامــزد
بودنــد .دســت آخــر گفتیــم ســالی یکــی از آنهــا را دعــوت کنیــم بــرای تجلیــل.
امسـ�ال فقـ�ط امیرحسـ�ین فـ�ردی.
فــردی مجســمه ادب و تواضــع بــود .یــادم اســت مــاه مبــارک رمضــان همــه
نویســندههای انقــاب بــا حضــرت آقــا دیــدار داشــتند .هــر کــس بــه هــر دلیــل
شــهرت بیشــتری داشــت ،دعــوت شــده بــود بــه ردیفهــای اول .در ایــن جمــع
بســیاری از دعــوت شــدهها ،شــا گردان مکتــب فــردی در مســجد جواداالئمــه
نــازی آبــاد و جاهــای دیگــر بودنــدّ .امــا وقتــی مــن فــردی را البــای خیــل
نویســندگان گمنــام ردیفهــای عقــب دیــدم ،بــه درس ادب ،تواضــع و فروتنــی
او آفریـ�ن گفتـ�م.
یــک بــار نامــه سرگشــاده ای از او خوانــدم بــه دوســت قدیمــی از قطــار پرتــاب
شــدهاش محســن مخملبــاف  .بدجــوری دماغــش را بــه خــا ک مالیــده بــود .این
در کنــار آن همــه ادب و وقــار فــردی خیلــی مفهــوم داشــت .چــرا کــه فــردی آن
همـ�ه فضایلـ�ش را زینـ�ت فـ�ردی خـ�ودش نکـ�رده بـ�ود.
آنهــا را خــرج انقــاب و عقایــد خــودش میکــرد .خیلیهــا بودنــد کــه مثــل او بــا
مخملبــاف نــان و نمــک خــورده بودنــدّ ،امــا بــه اینجــا کــه رســید ،ســکوت کردنــد،
تــا هــم از مخملبــاف خجالــت نکشــند ،هــم نــان انقــاب را بخورنــد!
بــه هــر تقدیــر مــا بــه خودمــان اجــازه جســارت داده و ایــن مجســمه فضــل و
ادب را دعــوت کردیــم بــه جشــنواره .گفتیــم قصــد داریــم از شــما بــه عنــوان پــدر
داســتان انقــاب تجلیــل مردمــی کنیــم .پذیــرش دعوت ما شــائبههای سیاســی
داشــت ،چــرا کــه اســم جشــنواره ،داســتان فتنــه  ۸۸بـ�ود.
ا گــر بــرای انقــاب و دفــاع مقــدس نوشــتن و تأیید کــردن ،مردانگی میخواســت،
ً
اینجــا واقعــا جوانمــردی میخواســت .کمــا ایــن کــه امســال کــه در حــال برپایــی
ســومین دوره از جشــنواره هســتیم -برخــی از آن مردهــا کــه شــا گردان کوچــک
فــردی محســوب میشــوند ،جــرأت آفتابــی شــدن در جشــنواره منتســب بــه
مبــارزه بــا فتنــه گــران را پیــدا نکــرده انــد! ّامــا اون همــان ســال پذیرفــت .هــم او و
ه��م اس��تاد گرانق��در؛ محمدرض��ا سرش��ار .
امــروز فــردی درحالــی از میــان مــا مـیرود کــه دیگــر فــرد نیســت .جمــع کثیــری از
داســتان نویســان انقــاب و دفــاع مقــدس شــا گردان مکتــب او هســتند .فــردی
دیـ�ن خـ�ود را بـ�ه ادبیـ�ات انقـلاب ،خـ�وب ادا کـ�رد.
ـور در قیــد حیــات بــود ،بعضیهــا مثــل حبیــب بایــد
او شــهید حبیــب غنــی پـ ِ
میرفتنــد تــا قلــم انقــاب بیعمــل نمانــد و بعضیهــا مثــل او بایــد میماندنــد ،تــا
مانــدن در پــای انقــاب تــا آخریــن لحظــه عمــر افســانه ننمایــد!
روحش شاد.

رحیم مخدومی

وقتــی اولیــن دوره جشــنواره داســتان فتنه
را در ســال  ۸۹راه انداختیم ،میخواســتیم
از یــک نویســنده هــم در کنــار جشــنواره
تجلیــل کنیــم .مســئله ســخت انتخــاب
پیــش آمــد؛ کــدام نویســنده و بــا چــه
معیارهایــی؟
جشــنواره شــاخصهایی داشــت .اســتان،
انقــاب و انقالبــی مانــدن از جمله آنهــا بود.
بایــد میگشــتیم دنبــال نویســندهای کــه ســرآمد ایــن شــاخصها باشــد .لیســت
را گذاشـ�تیم جلـ�و و شـ�روع کردیـ�م بـ�ه چـ�ک و چانـ�ه.
داســتان نویسهایــی کــه مــزدور هــوس خــود ،یــا آلــت دســت بیگانــه بودنــد،
همــان ابتــدا از لیســت خــارج شــدند .انقالبیهــای پرتــاب شــده از قطــار انقــاب
هــم بیــرون پریدنــد .دســت آخــر فهرســت شســته رفت ـهای مانــد از نویســندگان
متعهــد بــه انقــاب ،وفــادار بــه مــردم و ارزشهایــی کــه بــه پایــش خــون داده
بودنــد .تعدادشــان زیــاد بــود .ایــن همــه نویســنده را کــه نمیشــد بــه یــک
جشــنواره کوچــک مردمــی دعــوت کــرد .آن هــم در شهرســتان پیشــوا ،صحــن
مطهــر امامــزاده جعفــر علیــه الســام .ایــن کار نــه بــا روح الگــو نمایــی ســنخیت
داشـ�ت ،نـ�ه بـ�ا بودجـ�ه مـ�ا.
هــر چنــد بــه چنیــن خــاص الخواصــی کــه از ایــن همــه فیلتــر عبــور داده میشــد،
زیاد
تنهــا میخواســتیم یــک ربــع ســکه هدیــه بدهیــم .ارزش ایــن ِکم مــادی بــه ِ
مردمــی بــود کــه پــای جشــنواره ایســتاده بودنــد .پــس بایــد میگشــتیم و بــه یــک
گزینـ�ه واحـ�د میرسـ�یدیم.
جمعــی از نویســندگان وفــادار به انقالب ،بین شکســتن حرمت انقــاب و حرمت
دوســتان قدیمــی خــود گیــر کــرده بودنــد .بــه قــول خودشــان نمیتوانســتند
حرمــت نــان و نمکــی کــه بــا دوســتان خورده و گرمابه و گلســتانی کــه با هم رفته
بودنــد را نادیــده بگیرنــد ،هرچنــد بــه بهــای نادیده انگاشــتن حرمت انقــاب! باز
هــم عــده ای هــر چنــد از قطــار بیــرون نرفتنــدّ ،امــا در پســتوها و داالنهــا غیــب
شـ�ان زد.
از بیــن افــراد باقــی مانــده ،تعــدادی آشــکارا در قطــار تــردد داشــتند ،بعضــی از
آنهــا تیــپ و هیــکل خودشــان را درشــت تــر از کوپــه کوچــک مــا انگاشــته و از
هرگونــه برچســب انتســاب بــه جشــنواره ،طفــره رفتنــد .بالطبــع خودشــان در

تسلیت به آدمهایی که امثال فردی را نخواهند دید
علی داودی
بهتریــن راه بــرای شــناخت و درک یــک
تفکــر ،دیــدار کســانی اســت کــه پــروردۀ آن
اندیشــه و تربیــت شــدۀ آن مکتــب باشــند.
انقالب اســامی تفکری اســت که در وجود
و رفتــار و منــش معتقدیــن ،رهــروان و
بهطـ�ور اجمـ�ال ،انقالبیـ�ون متجلـ�ی اسـ�ت.
امیرحســین فــردی ،از آخریــن بازمانــدگان
نســلی اســت موســوم بــه انقالبیــون! شــاید
عنــوان انقالبــی ایــن روزهــا نیازمند شــرح باشــد .نســل انقــاب در اینجــا ،منظور
نســلی اســت کــه انقــاب امــام خمینــی(ره) بــا شــعار انقــاب مســتضعفین
را ب��اور داش��ته و آن را بـ�ا گوشـ�ت و پوسـ�ت بـ�اور و درک و عمـ�ل کردنـ�د.
غــرض از عنــوان کــردن ایــن مدعــای تنــد و شــاید عامیانــه ،تعریــض و کنایــه بــه
کســی نیســت؛ بلکــه اشــاره بــه وجــه تفاوتــی اســت بیــن آن نســل بــا خادمــان
و فعــاالن فرهنگــی و حزباللهیهــای نســلهای بعــد – کــه فراهــم بــودن و
بــودن حقــوق مکفــی و داشــتن حــق و تجلیــل و تقدیــر شــدن را جــزء بدیهیــات
میشــمارد.

فرد بود!
ناصر فیض

اینکــه در تعریــف بعضــی از افــراد گفتــه
میشــود «دوســت و دشــمن دوســتش
داشــت» همیشــه دلیــل خوبــی بــرای
امتیــازات مثبــت آن فــرد نیســت ،هرچنــد
بــه غلــوش هــم واقفیــم .امیرحســینخان
فــردی دوســتان بســیار و دشــمنان
فراوانــی داشــت و ایــن یکــی از ویژگیهــای
ایــن انقالبــی واقعــی و فرهیختــه بــود .برای
همــه اینهــا هــم هزینــه داده بــود .از آبــرو و اعتبــارش ،از جایــگاه ادبـیاش ،از
آســایش و رفاهــش و از آنچــه کــه امتیــازی محســوب میشــد ،هزینــه کــرده بــود.
فــردی از همــه خواســتههایش گذشــته بــود کــه بــه دغدغههــای جدیتــر و
متــرش برســد و بــا قــدرت و قــوت تمــام فکــر و ذکــرش معطــوف بــه آن باشــد.
مه 
دربــاره اعتقاداتــش بهقــول معــروف بــا کســی شــوخی نداشــت ،حتــی ا گــر آن
شــخص از عزیزتریــن دوســتانش بــود .از وقتــی او را میشــناختم همــان فــردی
بــود کــه یــک روز قبــل از مرحــوم شــدنش بــرای بــار آخــر در طبقــه ســوم حــوزه
هنــری دیدمــش .شــادی و غمــش هــر دو از تــه دل بــود .ایــن اواخــر بیشــتر غــم
داشــت تــا شــادی .غمــی کــه بــا نگرانــی عجیبــی همــراه بــود .نگرانــی خاصــی
کــه از تبعــات باورهایــش بــود؛ بــاور بــه راهــی کــه اطمینــان داشــت تــا اینجــا
درســت او را کشــانده اســت؛ یــک نگرانــی شــیرین از آخــر ماجرایــی کــه تردیــدی
در گوارابودنـ�ش نداشـ�ت.
همــه منطقــه سـهراه آذری آدمــی را میشناســند کــه لــذت کتابخوانــی
را برایشــان تعریــف کــرده اســت؛ آدمــی کــه هــر روز بــه مســجد مـیرود ،در
نمــاز جماعــت شــرکت میکنــد ،بــا فقــر خویشــاوندی نزدیــک دارد و اولیــن
الفهــای قاموســش ،اســام و انقــاب اســت و اعتقــاد و ایمــان و ایــران
و…
فــردی ا گــر میخواســت میتوانســت بــه همــه چیــز برســد .خواســت و بــه همــه
چیــز هــم رســید .همــه چیــزی کــه فقــط در تعریــف کمــی بــا هــم فــرق دارنــد!
وقتــی بحــث اعتقــادات و مســئله انقــاب و اســام پیــش میآمــد بارهــا تکلیــف
عزیزترینهــا را هــم روشــن کــرده بــود؛ ا گــر تردیــدی را میخواسـ�تند القـ�ا کننـ�د.
فــردی ایســتادگی محــض بــود و مفهــوم مجســم مقاومــت .وقتــی خیلیهــا
راهشــان را بــه ســوزنبانها ســپرده بودنــد و هــر روز در مســیری میافتادنــد،
فــردی راه خــودش را میرفــت ،راهــی کــه یــک مبــدأ و یــک مقصــد بیشــتر

فــردی از آن دســته مردانــی بــود کــه کار ،بهویــژه بــرای انقــاب را پــروژه
نمیدانســت ،بلکــه تکلیــف قلمــداد میکــرد .از همی ـنرو ،جایــی مثــل حــوزه
را ،خانــۀ اول خــود میدانســت .فــردی نــه بــه واســطۀ در حــوزه بــودن و ســر
کار آمــدن ،هنرمنــد و نویســنده و آدم انقــاب محســوب میشــد کــه او پیشــتر
از آن ،بهقــول خــودش بچــۀ مســجد جواداالئمــه بــود .مســجد جواداالئمــه؛
حــوزهای دیگــر ،مقــدم بــر ایــن ســاز و کار چنــد طبقــۀ بشــکوه! مســجدی بــود و
مسـ�جدی مانـ�د تـ�ا همیـ�ن دیـ�روز – آخریــن روز در جهــان مــا بــودن – بــا همــان
اعتقــاد مؤکــد دینــی وانقالبــی عمــری را بــا سادهزیســتی و تواضــع گذرانــد.
بیآنکــه مدعــی قدیمــی بــودن و پیشکســوتی شــود و امتیــاز الســابقونی
خــود را بــه رخ ایــن و آن بکشــد؛ چــرا کــه مقــدم بــر بتشــکنی ،اســماعیل
خــود را بــه قربانــگاه بــرده بــود و بعــد ایــن ســالها چــون پــدری حاجیبابــای
جماعــت در گوشــۀ تماشــا نشســته بــود و مدیریــت وی هــم از ایــن دســت
بـ�ود کـ�ه تفاوتـ�ش بـ�ا سیسـ�تم اهـ�ل مجـ�از از زمیـ�ن تـ�ا خلـ�د بریـ�ن اسـ�ت.
حــال و حــاال حاالهــا بایــد غبطــه خــورد کــه بــا رفتــن امثــال فــردی یــک دوره
و یــک نســل تمــام میشــود .یــک فکــر ،یــک رفتــار تبدیــل بــه خاطــره و یــادگار
میشــود .نســلی کــه بهــای کار خــود را از خلــق خــدا نمیخواهنــد و عهــد بــا
کــس دیگــری بســتهاند .بایــد بــه ایــن روزگار درمانــده تســلیت گفــت کــه دیگــر
آدمهایـ�ی مثـ�ل او را نخواهـ�د دیـ�د.

نداشــت .تمــام وجــودش تپــش بــود بــرای انقــاب و اعتقــادی کــه ذرهای
لغـ�زش نداشـ�ت.
بــا هــم کــه میشــدیم دلــی از عــزا در میآوردیــم و تــا از دفتــرش بیــرون بیایــم
ترکــی حــرف میزدیــم و حرفهایــش همــان ترجمــه نگرانیهایــش بــود بــه
زبانــی کــه فرصــت کوتاهــی گاهــی بــه مــا داده بــود تــا صمیمیتر باشــیم .همین
چنـ�د روز پیـ�ش در راهـ�روی طبقـ�ه سـ�وم کـ�ه دیدمـ�ش بـ�از غـ�م ایـ�نروزهایــش
همراهــش بــود .چهــره در چهــره ایســتادیم .بــا همــان آرامــش همیشــگی کــه
یکــی دو بــار در بــاغ آلبالــوی روســتای پــدریام در دامنههــای ســا کت و ســرد و
ســبز ســبالن بهســراغم آمــده بــود ،نگاهــم کــرد و گفتــم« :امیــر خــان چــه خبــر از
اوضــاع؟!» فقــط گفــت« :خیلــی بایــد مواظــب باشــیم ،خیلــی… اینبــار خیلــی
بــه مــا شــبیهاند…» آمــد بــرود درحالیکــه داشــت آســتینهایش را بــاال مـیزد،
لبخنــد شــیرینی زد کــه آرامشــم را تــا االن ادامــه داد؛ یعنــی تــا همیــن االن کــه
فــردی هــم دیگــر آرام گرفتــه اســت و نگــران هیــچ چیــزی نیســت .بــدون تردیــد
آن طــرف هیــچ نگرانـیای نــدارد .همــه آنچــه را کــه وظیفــه میدانســت انجــام
داده بــود .ایــن آدم بایــد دشــمن داشــته باشــد تــا بهتــر بشناســیماش .دیــروز
وقتــی بیبیســی دربــارهاش یــاوه میگفــت بــار دیگــر فهمیــدم کــه فــردی
چقــدر راهــش را درســت رفتــه اســت وگرنــه آنهــا اینقــدر عصبانــی نمیشـ�دند.
بــاور کنیــد دســتم بــه قلــم نمـیرود .نمیدانــم از آن همــه چــه بنویســم! فــردی
را نبایــد نوشــت .کاش فرصتــی بــود تــا همــه او را فقــط یکبــار میدیدنــد و
ن روزهــا خیلــی گرفتــه ،مخصوصــا ش ـبها کــه بــه خانــه
میشــنیدند .دلــم ای ـ 
م ـیروم ،امیرخــان همــه جــا شــبیه مالیمتــی مطلــق روب ـهروی مــن ایســتاده
حرفــش را میزنــد و مثــل نســیم از کنــارم میگــذرد و مـیرود .تــا کــی ایــن نســیم
خواهــد وزیــد ،نمیدانـ�م.
خواســتم بگویــم کــه «فــردی» فــرد بــود کــه تیتــرش کنیــد ،فکــر کــردم روحــش
را آزرده میکنــم ،چــون فــردی هرگــز از تیترشــدن اســتقبال نمیکــرد .االن ا گــر
بشــنود ،میگویــد« :ناصــر جــان ،بــاز هــم سرب هس��ر م��ا گذاش��تی؟!»
یــادم باشــد ،فــردا خواهــش کنــم ایــن عکسهــا را از در و دیــوار مخصوصــا
طبقــه ســوم بردارنــد تــا بــه دیــوار دلمــان بیاویزیــم .میدانــم قــزوه هنــوز دلــش
نمیآیــد کــه وارد اتاقــی بشــود کــه فــردی بــه او ســام نکنــد .قــزوه کارش
ســختتر از همــه اســت بــا دل مهربانــی کــه از او ســراغ داریــم…
امیر خان تو یادمان دادی که با خیال راحت نگران خیلی چیزها باشیم.
امــا نمیدانــم چــرا از وقتــی کــه رفتــهای دوســتانت بیشــتر شــدهاند و همــه
تــاش میکننــد مثــل مــن از شــما خاطــره داشــته باشــند! بــا قیصــر و ســید هــم
همیــن ماجراهــا بــود .روحــت شــاد امیــر خــان! دعــا کــن غــم مــا هــم از جنــس
غمهــای شــما باشــد
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کتابخانه

معرفی برخی از آثار امیرحسین فردی
ح اهلل
رو 
ایــن کتــاب شــامل ده فصــل اســت و از دوران
شــهادت حاجآقــا مصطفــی ،پــدر امــام خمینــی(ره)
تـ�ا زمــ�ان درگذشـ�ت امــ�ام را در بـ�ر میگیـ�رد.

میرزا کوچک خان جنگلی
ایــن نمایشــنامه ،اولیــن کتــاب مســتقل منتشــر
شــده فــردی اســت کــه در بیســت و چهــار صحنــه
ب��رای اج��را تنظی��م ش��ده اس��ت.

مالقات با آفتاب
کتــاب شــامل هشــت داســتان بــا نامهــای
«نــگاه آخریــن»« ،وعــده دیــروزی»« ،مالقــات
بــا آفتــاب»« ،بــاغ پــر از شــبنم»« ،روزی کــه
تــو آمــدی»« ،دلشــورههای شــبانه عالیــه
خانــم»« ،شــانههای بیشــکیب»« ،رؤیاهــای آینــده یــک
خلبــان» اســت .شــخصیت و حضــور امــام خمینــی(ره)
در مرکـ�ز توجـ�ه همـ�ه داسـ�تانهای ایـ�ن مجموعـ�ه اسـ�ت.

کوچک جنگلی
داســتانی از زندگی و مبارزات میرزا کوچک خان کوچک
جنگلــی رمانــی نوجوانانــه اســت کــه در ســی و پنــج فصــل
روایــت میشــود .ایــن اثــر در زمــره داســتانهای تاریخــی
قــرار میگیــرد.

میرزا کوچک خان
کتاب میرزا کوچکخان شامل دو بخش است:
بخش اول داســتان کوتاهی با نام «قله پر از برف»
و بخــش دوم شــرح حالــی کوتــاه از زندگــی میــرزا و
نهضــت جنگل اســت .مخاطبان کتــاب ،نوجوانان
هسـ�تند و متـ�ن اثـ�ر بـ�ا تصاویری از وقایع داسـ�تان همراه اسـ�ت.

اسماعیل
«اســماعیل» رمانــی اســت کــه فــردی آن را بــرای
مخاطبــان بزرگســال نوشــته اســت .ایــن رمــان که
حــوادث انقــاب را در مرکــز توجــه خــود دارد ،اثــری
دنبالـهدار اســت کــه میتــوان ادامــه آن را در رمــان
“گـ�رگ سـ�الی” دنبـ�ال نمـ�ود.

قصههای گل بهار
تختی افسانه نبود
ایــن کتــاب ،سرگذشـتنامه غالمرضــا تختــی اســت
و در هجــده بخــش بهصــورت مصــور از دوران
نوجوانــی تــا مــرگ ایــن پهلــوان ملــی را روایــت
میکنــد .نویســنده در بخــش داســتان جهــان
پهلــوان تختــی ،بهصــورت روایتــی داســتانی ،بــه
زندگــی تختــی از دوران نوجوانــی تــا اولیــن حضــور در مســابقات
جهانــی میپــردازد و در بخشهــای دیگــر کــه جنبــه داســتانی
نــدارد بــه حضــور ایــن قهرمــان در مســابقات جهانــی کشــتی،
اخـلاق و روحیـ�ات ،مخالفـ�ت بـ�ا شـ�اه ،ازدواج و مـ�رگ او میپـ�ردازد.
آشیانه در مه
داســتانی در مــورد شــکور ،پســر نوجوانــی اســت کــه
همــراه مــادر و خواهــرش ،ســتاره بــه روســتا میروند
تــا تعطیــات تابســتان را در آنجــا بگذراننــد .یــک
روز کــه شــکور از آبتنــی برمیگــردد ،جمشــید پســر
اربــاب را میبینــد کــه یــک قرقــی را نشــانه گرفتــه و او را میزنــد.
شــکور از دیــدن ایــن صحنــه بهشــدت متأثــر میشــود و بــاالی
درختــی کــه آشــیانه قرقــی اســت مـیرود و یکــی از جوجههــا را که
زنــده اســت برم ـیدارد و بــا خــود بــه خانــه میبــرد...

فــردی در ســال  ۱۳۸۸تمامــی قصههــای
کودکانـهاش را کــه با شــخصیت دخترک روســتایی،
گل بهــار نوشــته و بهصــورت یــک مجموعــه منتشــر
میکنــد .قصــه دیگــری بــا نــام «پاپــاخ» نیــز کــه
ً
قبــا بــه شــکل کتــاب چــاپ نشــده بــود ،بــرای اولینبــار در ایــن
مجموعــه منتشــر شــده اســت .ایــن کتــاب بــه ترتیــب شــامل
قصههــای «پاپــاخ»« ،گل بهــار مهربــان»« ،خســته نباشــی گل
بهــار»« ،گل بهــار و گنجشــک»« ،یــک مشــت نقــل رنگــی»« ،گل
بهــار و هــزار چــراغ روشــن» و «آن شــب بارانــی» اســت.

سیاه چمن
داســتانی در مــورد خانــواده خیرمحمــد در
منطقــه زهکلــوت و در کپــر زندگــی میکننــد و
سالهاســت کــه گلــه و دام خــود را بــرای چــرا بــه
ســیاهچمن میبرنــد .آن ســال خشکســالی اســت
و ســیفاهللخان اجــازه نمیدهــد کــه گلــه خیرمحمــد بــه
یبــرد .همیـنکار،
ســیاهچمن بیایــد ّامــا او دام خــود را بــه آنجــا م 
آغازگــر کینــه و نفــرت میــان دو خانــواده میشــود.
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امام علی

ایــن کتــاب ،ســفرنامهای اســت از رفتــن نویســنده
بــه زهکلــوت ،منطق ـهای بیــن اســتان سیســتان و
بلوچســتان و کرمــان و از نظــر جغرافیایــی به همان
منطقــهای کــه داســتان «ســیاهچمن» جریــان
دارد ،میپـ�ردازد.
فــردی فرهنــگ و آداب و رســوم مــردم منطقــه را تشــریح میکنــد
و از محرومیــت و زندگــی مردمــی ســخن میگویــد کــه از کمتریــن
امکانــات زندگــی بیبهــره هســتند .نویســنده بــرای آشــنایی
بیشــتر مخاطبــان بــا جغرافیــای منطقــه در ابتــدای کتاب نقشــه
محـ�ل سـ�فر را نیـ�ز درج کـ�رده اسـ�ت.

«امــام اول» یکــی از کتابهــای مجموعــه چهــارده
آفتــاب اســت کــه ســعی شــده بــا داســتان ،زندگــی
امــام علــی(ع) را بــرای نوجوانــان و جوانــان روایــت
کنــد .کتــاب در نــوزده بخــش از تولــد تــا شــهادت
امیــر مؤمنــان را روایــت میکنــد و در پایــان سالشــمار زندگــی
و چهــل ســخن از ســخنان آن حضــرت را کــه از نهجالبالغــه
انتخـ�اب شـ�ده ،بیـ�ان میکنـ�د.

گرگ سالی
رمان  گــرگ ســالی در واقــع جلــد دوم
رمــان ”اســماعیل ” اســت وجغرافیــای ایــن
رمــان برعکــس اســماعیل کــه در تهــران و پایتخــت
میگذشــته  ،در دامنههــای ســبالن میگــذرد.

روزی که تو آمدی
کتــاب «روزی کــه تــو آمــدی» مجموعــه هشــت
داســتان کوتــاه اســت کــه قبــل از انتشــار در کیهــان
بچههــا بــه چــاپ رســیده بودنــد .ایــن داســتانها
بهترتیــب انتشــار در کتــاب عبارتانــد از« :روزی
کــه تــو آمــدی»« ،تقصیــر خــودم بــود!»« ،پســری کــه نصــف شــب
بــه پــدرش نامــه نوشــت»« ،ماتــان»« ،شــاخ ه درخــت ســیب»،
«گوســاله قربــان»« ،تیــم فوتبــال ســتاره بــرای مســابقه آمــاده
اس��ت ».ایــن کتــاب کــه بــا تصاویــری همــراه اســت ،بــرای
مخاطبـ�ان نوجـ�وان نوشـ�ته شـ�ده اسـ�ت.

امام خمینی
کتــاب بــه زندگــی و مبــارزات رهبــر انقــاب و
بنیانگــذار جمهــوری اســامی ایــران ،حضــرت
یپــردازد و شــامل پنــج بخــش
امــام خمینــی(ره) م 
سالشــمار زندگــی ،زندگینامــه  ،توضیــح اعــام،
عکـ�س و منابـ�ع اسـ�ت.
از ویژگیهــای ایــن اثــر میتــوان بــه خالصــه ،مفیــد و مختصــر
بــودن آن اشــاره کــرد .مخاطــب نوجــوان کتــاب بهراحتــی طــی
ً
یــک نشســت بــا خوانــش آن ،شــناختی نســبتا جامــع از شــرح
حــال ،اقدامــات و خدمــات رهبــر فرزانــه انقــاب بهدســت
مـ�یآورد.

افسانه اصالن
داســتانی اســت در مــورد اصــان چوپــان نوجوانــی
کــه گلــه را بــه صحــرا بــرده و هنــگام غــروب کــه بــه
روســتا برمیگــردد ،جــز ویرانــی و خرابــی چیــزی
نمیبینــد .تصمیــم میگیــرد بــه دنبــال افــراد روســتا
بگــردد و بفهمــد کــه چــه اتفاقــی افتــاده اســت .در کنــار دیــوار
مســجد بــه خــواب مـیرود و در خــواب پیرمــردی را میبینــد کــه
بــه او میگویــد بهجــای نشســتن و گریــه کــردن ،بلنــد شــود و بــه
طــرف چاهــی کــه کبوتــری تــوی آن النــه دارد ،بــرود.

میهمان مالئک
ایــن کتــاب براســاس خاطراتــی از زندگــی ســردار
ســرتیپ پاســدار یــداهلل کلهــر ،بــرای نوجوانــان
نوشــته شــده اســت و شــامل چهــار داســتان
بــا نامهــای «چوپانــان گلــه گمشــده»« ،شــب
ســفید»« ،رخنــه در باغشــاه» و «میهمــان مالئــک» اســت و در
پایــان کتــاب بــه زندگینامــه آن شــهید پرداختــه اســت.

یک دنیا پروانه
ایــن کتــاب اثــری کودکانــه دربــاره جنــگ اســت
کــه توانســت در نخســتین دوره انتخــاب بهتریــن
کتـ�اب «دفـ�اع مقـ�دس» رتبـ�ه اول را بهدسـ�ت آورد.

بقعه شیخ صفیالدین اردبیلی
کتــاب بقعــه شــیخ صفیالدیــن اردبیلــی ،یکــی از
کتابهــای مجموعــه «ســرای مــن ایــران» اســت.
ایــن مجموعــه کوششــی بــرای معرفــی آداب و
رســوم ،بناهــای تاریخــی و پدیدههــای طبیعــی
سـ�رزمین ایـ�ران اسـ�ت.
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با تشکر از :پایگاه رسمی زنده یاد امیرحسین فردی
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بسمهتعالی
درگذشــت تأس ـفبار هنرمنــد و نویســندهی متعهــد و مجاهــد آقــای امیرحســین فــردی رحمةاهللعلیــه را بــه هم ـهی
اصحـ�اب ادبیـ�ات و هنـ�ر انقـلاب و بـ�ه خانـ�واده و بازمانـ�دگان و یـ�اران همـ�راه ایشـ�ان تسـ�لیت عـ�رض میكنـ�م.
ایــن هنرمنــد مؤمــن و ســختكوش ،از پیشكســوتان در عرص ـهی فعالیتهــای ادبــی دوران انقــاب و از بنیانگــذاران
هســتههای جوانــان هنرمنــد انقالبــی و در شــمار برجســتگانی بــود كــه نهــال پرطــراوت هنــر انقــاب را در برابــر دشــمنان
َعنــود و همراهــان سس ـتعنصر ،بــا انگیــزه و ایمــان راســخ خویــش پاســداری كردنــد و بــه شــكوفایی و بــاروری امــروز
رسـ�اندند.
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