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مسیر روشن زندگی هنرمندانه فردی

رهبر معظم انقالب اسالمی در پیامی درگذشت نویسنده متعهد 
و مجاهد »امیرحسین فردی« را تسلیت گفتند. پایگاه اطالع رسانی 
دفتر حفظ و نشــر آثار مقام معظم رهبری، متن پیام رهبر انقالب را 

به این شرح منتشر کرد:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

درگذشــت تأسف بار هنرمند و نویســنده متعّهد و مجاهد آقای 
امیرحسین فردی رحمهًْ اهلل را به همه اصحاب ادبیات و هنر انقالب و 
به خانواده و بازماندگان و یاران همراه ایشــان تسلیت عرض می کنم.  
این هنرمند مؤمن و ســختکوش از پیشکسوتان در عرصه فعالیتهای 
ادبی دوران انقالب و از بنیان گذاران هسته های جوانان هنرمند انقالبی 
و در شمار برجستگانی بود که نهال پر طراوت هنر انقالب را در برابر 
دشمنان عنود و همراهان سست عنصر، با انگیزه و ایمان راسخ خویش 
پاسداری کردند و به شکوفایی و باروری امروز رساندند. رحمت خدا بر 

او و بر تالش صادقانه اش.

پیام رهبر معظم انقالب 
به مناسبت درگذشت امیرحسین فردی

اســتاد امیر حسین فردی در 
ســال 1328 در روستای قره تپه 

اردبیل بدنیا آمد.
او را می توان یکی از داستان نویسان 
و روزنامه نــگاران حرفــه ای نامید که 
توانســت با قلم خود، داستان نویسی 

انقالب را هویت و سمت و سو دهد.
امیــر ادبیات انقــالب«  از  «
پایه گــذاران کتابخانــه مســجد 
جواداالئمــه )ع( در ســال 13٥3 
و بانی شــورای نویســندگان آن 
مســجد بود. او توانست نسلی از 
بهترین داستان نویسان و هنرمندان 
انقالبی رادر دل فرهنگ مســجد 

سامان دهی کند.
وی کــه از موسســین حوزه 
هنری به شــمار می آید، سالها به 

عنوان مدیر کارگاه قصه و رمان و 
نیز  مدیر مرکز آفرینش های ادبی  

این نهاد به فعالیت پرداخت.
استاد فردی، »کیهان علمی« را 
بنیان گذاشت و بیش از 27 سال 
در کسوت مدیر مسئول و سردبیر 
بچه ها« عاشــقانه  مجله »کیهان 
و خســتگی ناپذیر به نسل جدید 

سرزمین خود خدمت کرد. 
عضویت در انجمن قلم ایران، 
عضویت در شورای داستان کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 
عضویت در شــورای داستان بنیاد 
حفظ آثار و نشــر ارزش های دفاع 
مقــدس، مســئولیت جشــنواره 
انتخاب کتاب سال شهید حبیب 
غنی پور، مسئولیت شورای ادبیات 

بسیج   مقاومت  نیروی  داســتانی 
داوری چندین جشــنواره ادبی،  و
در کارنامه اســتاد فردی به چشم 

می خورد.
»ســیاه چمن«، »آشــیانه در 
مــه«، »مهمان مالئــک«، »یک 
دنیا پروانــه«، »کوچک جنگلی«، 
»اسماعیل« و »گرگسالی« از جمله 

آثار آن زنده یاد است.
پنجم اردیبهشــت ســال 92 
استاد، پس از عمری مجاهده قلمی  
به دلیل عارضه تنفسی در گذشت.
ایــن صفحــه ادب و هنــر، 
اختصاص به امیــر ادبیات انقالب 
دارد اگرچه گفتن از شــخصیت و 
زندگی و قلــم او نیازمند مجالی 

بزرگ است.

یادی از »امیر ادبیات انقالب«

دلبسته  که  کســانی  همه 
کار و تالش برای کودکان این 
ســرزمینند به خوبی می دانند 
که پــا در دنیایی پــر هیاهو 

گذاشته اند.
دنیای کودکان از نگاه بیرون 
ساده؛ اما بسیار پیچیده است؛ 
آرام؛ اما پر آشوب است.کسانی 
که این دنیا را نشناسند؛ بی چون 
و چــرا از در ک آن ناتواننــد؛ 
شاید به همین دلیل است که 
در کشــور فعاالن عرصه هنر و 
ادبیات کودکان هیچ گاه جدی 
گرفته نشده اند؛ چون بسیاری 
کار بــرای کــودکان را کاری 
کودکانه می بینند! یعنی کاری 
که در خور اهمیت و جایگاهی 
ویژه نیست؛ اما حقیقت این است 
که یکی از با نشاط ترین ودوست 
داشتنی ترین عرصه های تولید 
فکر و فرهنگ بعــد از انقالب 
اســالمی عرصه هنر و ادبیات 

کودک است. 
دراین میدان چهره هایی پا 
در میدان گذاشتند که هریک 
خود قهرمان فرهنگی هستند. 
یکی از این نام های آشنا مرحوم 
استاد امیر حسین فردی است. 
فــردی به خود مــردی نامدار 
بود که دردنیــای پر هیاهوی 

کودکان با آرامش و ســکوتی 
عارفانه بســیار تالش می کرد. 
او آرام می نوشــت؛ آرام سخن 
می گفت و آرام دنیای پررمز و 

راز کودکان این ســرزمین را با 
قلم خود به تصویر می کشــید. 
در ســایه ســار آرامش پایان 
ناپذیراو نویســندگان بسیاری 
بالیدند و رشد کردند وبا یاری 
جمعی دیگر از هم آغازان سرو 
بلند قامت ادبیات کودک بعد از 
انقالب قد کشید وسایه گسترد. 
فردی آثار زیبا و ماندگاری برای 
نسل آینده به ویژه نوجوانان به 
یادگار گذاشت؛ اما در کنار این 
همه خوبــی او کار بزرگتر و و 

ماناتری هم داشت:
سی ســال سردبیری مجله 
کیهــان بچه ها که در کشــور 
ما و شــاید در دنیــا کم نظیر 

باشد. کسانی که مدت کوتاهی 
داشــته اند  فرهنگی  مدیریت 
می داننــد کــه در کشــور ما 
گوهر  فرهنگــی چه  مدیریت 

نایابی است!
سال ها  فردی  حسین  امیر 
در ســایه سار سکوت مجله ای 
را مدیریت کرد که کودکان سه 
نسل از آن خاطره های بسیاری 
دارند. همه کسانی که این مرد 
را در روزی و حتــی ســاعتی 
دیده انــد می دانند که او تا چه 
اندازه نگران اندیشه و فرهنگ 
آینده کودکان این سرزمین بود.
فرهنگ واندیشه ای که بیش 
از عرصه های دیگر نگاه بیگانگان 
آن سوی مرزها به آن خیره شده 
اســت. تالش های امیر حسین 
فردی را در سالگرد درگذشتش 
پاس می داریم؛ به ویژه آن که 
او پیوندی نا گسســتنی میان 
مســجد و مجله برقرار کرد با 
این امید که دیگر فعاالن عرصه 
ادبیات کودک و نوجوان در سایه 
سار سکوت به وادی فراموشی 

سپرده نشوند...
واگر نبود پیام محبت آمیز 
مقام معظم رهبری به مناسبت 
در گذشــت او؛ ما امروز حرفی 

برای گفتن داشتیم ؟!

بنابر جبر  آدم هــا،  بیشــتر 
طبیعــت، هر چه بیشــتر پا به 
محافظه کار تر  می گذارند،  ســن 
می شــوند. اما برخــی از آدم ها 
مسیری را برای زندگی خودشان 
انتخاب می کنند که گرفتار هیچ 
جبر و اجباری نمی شــوند. این 
نوع آدم ها هر چه سنشان باالتر 
می رود، با وجودی که جسمشان 
کهنه و فرتوت می شود، برخالف 
مشــی طبیعت، روحشان بّراتر و 
برناتر می شود. امیرحسین فردی، 
نمونه بارز چنین شخصیت هایی 

بود.
در ایــن روزگار، دیدیــم که 
از همکاران، دوســتان و  برخی 
حتی شــاگردان او ســر حرف و 
قول خود نماندند. در بزنگاه هایی 
که جامعه به قلم و عمل آنها نیاز 
داشت، پشت سکوت پنهان شدند 
یا ســر خود را به سرگرمی های 
بیهوده گرم کردند. برخی از آنها 
حتی وضعشــان به قدری ترحم 
آمیز شد که گفتند، حاضر نیستند 
برای شــهدا کار کننــد، چون 
ممکن اســت به سود یک جناح 
سیاسی شود!!! حتی نوشته های 
بعضی هایشان که از قضا روزگاری 
افراطــی بودنــد و فــردی را به 
خاطر نرم خویــی و مهربانی اش 
به لیبرال بودن متهم می کردند، 
سر از ســایت های صهیونیستی 
درآورد.اما امیرحسین فردی از آن 
دست اسوه هایی بود که تاریخ را 
می ساختند، نه اینکه تاریخ آنها را 

با خود به ناکجاآباد ببرد. 

خوش به حالت که دیگر درد 
نداری  و روزهایت زخمی نیست....

اما فرهنــگ و ادب و هنر ما، 
درد دارد و مــا نیــز، روزهایمان 

زخمی است...
چه زود گذشــت! انگارهمین 
اردیبهشــت  پنجم  بــود؛  دیروز 
سال92  که ِخیل جمعیت، پیکرت 
را بر دوش گرفته بودند و تا جلوی 
درخانه ات و بعد، به سوی مسجد 
جواداالئمــه )ع( می بردند تا آنجا، 
تو و آن آشــنای دیرینــه ات، بار 
دیگر، دیــدار تازه کنیــد و بعد، 
وداع؛ هم مســجد جواداالئمه )ع( 
با تو وداع کند و هم تو با مســجد 
جواداالئمه)ع(؛ سپس همه، همراه 
پیکرت راهی حوزه هنری شدند. 

چه زود گذشت!  
این روزها که سالگرد رفتنت 
است، نمی خواهم از سن و سالت 
بگویم که هنگام رفتن، شــصت و 
چهارسال، طلوع و غروب خورشید 
را دیده بودی؛ یعنی، درآســیاب 
زندگی و کار و تالش و فعالیت، مو 
سپید کرده بودی و دیگر، پیرمردی 
شــده بودی برای خودت؛ یعنی 
دیگر هر وقت کســی می دیدت، 
باید می گفت: »سالم! پیرمرد!...« 
پیِر مرد، یعنی دانای مردها.. یعنی 
سرد و گرم چشــیده روزگارها... 
یعنــی آنچه دیگــران درپیچش 
مــو می بینند، تو درخشــت خام 
می بینی.....؛ نمی خواهم از زادگاهت 
بگویم که همه می دانند، دامنه های 
زیبا و با صفای سبالن بوده است و 
روستای قره تپه؛ اصاًل نمی خواهم 
از قلم زدن ها و نویســندگی و مو 
سپیدکردن هایت درعرصه ادبیات 
بگویم؛ از مسئولیت های مختلفت 
ازحــوزه هنری و کیهــان بچه ها 
گرفته تا فعالیت هایت درمســجد 
جواداالئمه )ع( و یادگارش یعنی 
حبیب  شــهید  ادبی  جشــنواره 
بگویم  نمی خواهم  هــم  غنی پور 
و از چندین و چند مســئولیت و 

از  بود.یکــی   87 ســال 
جشــنواره های ادبــی در آیین 
امیرحسین  استاد  خود،  پایانی 
فــردی و نویســنده ای دیگر را 

هدف تجلیل قرار داد.
اســتاد اما در اعتــراض به 
تجلیل از نویسنده  غیرانقالبی، 
از پذیــرش ســکه های اهدایی 

خودداری کرد.
دبیر جشنواره که از شاعران 
شناخته شده ای است با نگارنده 
تماس گرفت و گفت می خواهد 
هدایای اســتاد را بــه روزنامه 
کیهان بفرستاد.استاد ...هیچ گاه 

آن سکه ها را نپذیرفت!
نویسنده ای  فردی،  اســتاد 
ثروتمند نبود ،نمی خواست هم 
از اهالی سیم و زر و دنیا شود. او 
هیچ گاه از خانه و محله قدیمی 
و مستضعف نشــین پدری خود 
دست نکشید. دغدغه او نه باال 
بردن تعداد آثار، نه درخشــش 
در فالن جشــنواره و نه گرفتن 
ســکه که همه زندگی اش وقف 
انقالب اســالمی بــود؛ اگر قلم 
می زد و می نوشت؛ برای انقالب 

می نوشت.
آشنایی می گفت:

»روزی به دفتر جناب فردی 
در حــوزه هنری رفتــم. دیدم 
ناراحت اند.استاد دلیل ناراحتی 
خــود را نگرانی بــرای انقالب 
توصیف کردند.« در تمام روزها 
و ماههای فتنه 88 این نگرانی در 
نگاه و رفتار و قلمشان به چشم 

می آمد. او که همواره از عصبانی 
بودن دوری می کرد، در نامه ای 
سرشار از قهر انقالبی، به دوست 
دوران نوجوانــی و بچــه محل 
خود کــه ننگ مزدوری اجنبی 
را به دوش می کشــد، بی پروا و 
بی تعارف، صــدای خود را بلند 
کــرد و او را به آغوش انقالب و 

مردم فراخواند.
استاد که بخوبی دریافته بود؛ 
آینده انقالب در گرو تربیت نسل 
کــودکان و نوجوانان انقالبی و 
آشــنا با موضوع سیاست است، 
صفحــه سیاســی را در کیهان 

بچه ها راه اندازی کرد.
عالقه وی به مخاطب خود – 
کودک و نوجوان – نیز به حدی 
بود که مطالب غیرمفید برخی 
رسانه ها برآشفته شان می کرد.  

به یــاد دارم روز ی برگه ای 
را از کیهــان بچه ها به تحریریه 
روزنامه فرســتاد. در آن نوشته 
بود که فالن مجلــه نوجوانان، 
آدمی منحرف و بهایی را هدف 
معرفی و تجلیل قرار داده است. 
وی بــا قلم خــود تاکید کرده 

بود:
بــه  نســبت  نبایــد  . . .«
متوالی  دست  بی مســئولیتی 
اندرکاران ]...[نســبت به چاپ 
این گونه مطالب بی تفاوت ماند«!

وقتی هــم آثار زنــده یاد 
فردی را نگاه می کنیم در همه 
آنهــا »دردمنــدی انقالبی« و 
»دلواپســی های اخالقی« موج 

می زنــد؛ از »ســیاه چمن« تا 
»اسماعیل« و »گرگسالی«!

یکــی از غصه های ایشــان 
پراکندگــی و دعواهای درونی 
برخــی هنرمنــدان انقالبــی 
بود.دامــن زدن بــه اختالف و 
درگیری هــای بچه مســلمانها 
را نمی پســندید و در حیطــه 
موضوعاتی که به مرزبندی های 
دروغین میان انقالبی ها منتهی 

می شد، پا نمی گذاشت. 
بی تردید  یکی ازاهداف استاد 
از پی ریزی هیئت نویسندگان 
االئمه)ع( و جایزه  مسجد جواد
ادبی شــهید غنی پــور، ایجاد 
همدلی میان هنرمندان مسلمان 

و تقویت قلم آنها بود!
ایشان ســنگر اهالی هنر را 
مســجد معرفی کردند و زمینه 
بالیدن قلم را از گلستان فرهنگ 

مسجد تعریف نمودند.
آثار و مشــی امیر حســین 
فــردی گویای این اســت که 
ایشــان بــا تعهد و قلــم خود 
ادبیات داستانی انقالب را جان 
و حرمتی داد و با تربیت نسلی 
از نویســندگان مسلمان، دامنه 

داستان ناب را بر کشید.
حاال، سه سال است که امیر 
قافله داســتان انقالب در میان 
نیستند؛ مردی مهربان، مودب 
ومتین، با وقار و آرام، صبور و... 

خوش قلم!
هنرمندی که زندگی اش از 

بهمن ٥7 آغاز شده بود!

 محمد میرکیانی)نویسنده(

 محمدرضا سرشار) نویسنده(

 زهره یزدان پناه قره تپه)نویسنده و مستند ساز(

به بهانه سومین سالگرد کوچ پیِرعرصه ادب و فرهنگ و هنر، امیرحسین فردی

سالم پیرمرد!...
نمی گویم  هم  دیگرت  تالش های 
کــه هیچوقــت، نه تــوی بوق و 
ُکرنای تبلیغاتی می شد و نه پول 
می انداخت.  تِه جیبت  ســیاهی، 
از کتاب هایت هــم نمی گویم؛ نه 
از»گرگ سالی«، نه از»اسماعیل« 
و نه از»سیاه چمن« و »آشیانه در 
مه« و »کوچک جنگلی«؛ از دیگر 
کتاب ها و داستان ها و نوشته هایت 
هم نمی گویــم. از چگونه رفتنت 
هم نمی گویم کــه چطوردرعصر 
یک روز از روزهای اردیبهشــت، 
دچارمشکل تنفسی شدی و تا تو 
را به بیمارستان برسانند، درهمان 
راه بیمارستان، همه و همه چیز را 
جا گذاشتی و خودت، تنهای تنها، 
رفتی و اینکه آنقدرخوب و ساده، 
اما با شــکوه و عزت، زندگی کرده 
بودی که بدرقه رفتنت هم، با شکوه 
ین به پیام تسلیت  بوده است و مَزّ

عزیز دلت، حضرت آقا.
این بار می خواهم، از دردهایت 
بگویم؛ یعنی از دردهای مشترک 
تــو و اهالــی فرهنــگ و ادب و 
هنرمتعهد...؛ دریکی ازدلنوشــته 
هایــت، گفته بــودی: »روزهایم 
زخمــي اســت. درد دارم. با درد 
راه مي روم. با درد نفس مي کشم. 
بعــد هم از زور درد، نه راه مي روم 
و نــه نفس مي کشــم. یک جایي 
مي ایستم و به رودخانه زندگي نگاه 
مي کنم که ُشر و ُشر جاري است 
و اصــاًل و ابدا بــا من که بي نفس 
و بي رمق درســاحلش ایستاده ام 
کاري نــدارد. محلــم نمي گذارد، 
حتي بگو یــک ثانیه. بود و نبودم 
برایش یکي اســت….. مي خواهم 
یــک روز، دورازچشــم دیگران، 
خــودم را در پیاده رو و یا درکوچه 
خلوتــي جا بگذارم و بروم پي کار 
خودم. خســته شده ام. از بس این 
پیکر پر درد و سنگین را به دوش 
کشیده ام و این طرف و آن طرف 
برده ام…. مي خواهم از دست خودم 
رها بشوم. مي خواهم سبک بشوم. 

مي خواهم هرجا که خواستم بروم، 
مي خواهم وزن نداشــته باشــم، 
مي خواهم تخته بند زمین نباشم. 
مي خواهم مثل یک خیال باشــم. 
میان ذرات آسمان جاري بشوم.«1

حاال که پیکرت را جاگذاشته ای 
و رفته ای، خوش به حالت که دیگر 
درد نــداری  و روزهایــت زخمی 
نیســت.... اما فرهنــگ و ادب و 
هنــر ما درد دارد، پیرمــرد! ...، ما 
نیز درد داریم، یعنی همه کسانی 
که دغدغــه فرهنگ و ادب و هنر 
متعهد و دینی را دارند، درد دارند؛ 

روزهای همه شــان زخمی است؛ 
فرهنگ و ادب و هنری که دراین 
سرزمین مردان دالور و سلحشور 
و شهیدپرور، قدمتی دیرینه داشته 
است و اما مدتهاست که دارد مورد 
هجمه های گوناگون قرار می گیرد و 
زخم تیر رنگارنگ اما زهرآلود برخی 
مدعیــان ادب و فرهنگ و ادب و 
هنر و فریادکشاِن »هنربرای هنر«، 
جراحت  و  می نشــیند  برپیکرش 
آن، هــم خــودش را و هم، اهالی 
را دردمند می کند.  دغدغه مندش 
یقین دارم، خودت هم، ناآگاه از این 
دردها و روزگار زخمی مان نیستی؛ 
ما درد داریم و روزهایمان زخمی 
اســت، چون ادبیات ما درد دارد و 
زخمی است، چون سینمای ما درد 
دارد و جراحتی سخت، برپیکرش 
نشسته اســت، چون موسیقی ما 
درد دارد و زخمه برپیکرش خورده 

اســت؛ هنرمتعهد مــا، درد دارد، 
پیرمــرد!....، هنرمند متعهد ما هم 
درد دارد؛ فضــای هنری مان درد 
دارد و فضــای فرهنگی مان نیز .... 
دردهایــی که به جــان فرهنگ و 
هنرمان افتاده است و دارد ذره ذره 
آبش می کند و روز به روز، نحیف 
و با ُجرعه ُجرعه های درد، سیراب؛ 
اخالق فرهنگی – هنری روزگارمان، 
به نََفس نََفس افتاده و تعهدهایی 
کــه انگار دیگر، لنگ می زند و ... ؛ 
و بــه رغم همه تالش و جهادهای 
فرهنگی و هنری سربازان و افسران 
جبهــه جنگ نَرم و همــه اهالی 
و  فرهنگی  عرصه های  دغدغه مند 
هنری، بازهم نمی دانیم با عمق و 

انبوهی این دردها، چه کنیم!   
نمی خواهم هنرهای متعهد و 
تعهدهای هنری برخی هنرمندان 
متعهد درعرصه داستان و شعر و 
ادبیــات و دیگر عرصه های هنری 
ســینما و تئاتر و موسیقی و .... را 
نادیده بگیرم و با یأس مطلق حرف 
بزنم؛ هنرهــای هنرمندان متعهد 
و دغدغه مندانــی مثــل فرج اهلل 
سلحشورکه چندی از کوچ و رفتن 
او هم نمی گذرد و پیکر دردمند او 
هم، اکنون کنار شــهدای گمنام 
در امامزاده ســید جعفر و حمیده 
خاتــون، آرام گرفته اســت و این 
می بینی اش،  بیشتر  حتماً  روزها، 
و هنرمتعهــد هنرمندان دیگری 
که تعدادشــان کم هم نیستند و 
اما، پس ازگذشــت بیش ازسی و 
هفت ســال از انقالب شکوهمند 
اسالمی، توقع و انتظار برای زدوده 
شدن پلشتی ها از پیکرفرهنگ و 
ادب و هنــر غنی ایــن مرز و بوم 
و احیای ارزش هــا و آرمانهایش، 
بیش از این هســت و باید باشد. 
وقتی بعد ازگذشت این همه سال 
که از کاشت و رشد درخت تنومند 
انقالب اسالمی در این سرزمین که 

شاخه های انبوه از برگ و گل های 
زیبای ارزش ها و آرمان هایش، حتی 
تا اقصا نقاط دنیا کشــیده شده و 
رفته است و جان هایی را احیا کرده 
و فطرت هایی را نََفسی دوباره داده 
است، هنوز، رد پای بی اخالقی ها 
و دیگر اندیشی ها و بی تعهدی ها را 
درعرصه های مختلف فرهنگ و هنر 
و ادب، از جمله ادبیات و سینما و 
تئاتر و... می بینی، نباید درد داشته 
باشــی و روزهایت زخمی باشد! 
وقتــی می بینی و می شــنوی که 
برخی هنوز داعیه »هنر برای هنر« 
را زمزمــه می کنند و گاهی هم با 
عملکردهای مثالً  فرهنگی و هنری 
و ادبی شان، بسیار طلبکارانه، اصاًل 
آن را فریاد می کشند، نباید بسوزی 
و قلبت جریحه دار شــود! پس جا 
دارد که اکنون که سالگردی دیگر 
از ایام رفتنت است و روزی، تو نیز 
خالی از همین دردها و دردمندی ها 
نبودی، وقتــی می خواهیم یادت 
کنیم، بگوییم: »ســالم پیرمرد!.... 
خوش بــه حالت کــه دیگر درد 
نداری  و روزهایت زخمی نیست.... 
اما فرهنــگ و ادب و هنر ما، درد 
دارد و مــا نیز، روزهایمان زخمی 
اســت...«؛ اما، نگران نباش؛ هنوز 
قلم و دوربین مان، سالح مان است 
و از جهاد درعرصه فرهنگی– هنری 
نایستاده ایم و درجبهه هجمه های 
فرهنگی و هنری، وانخواهیم ماند؛ 
ایستاده ایم و خواهیم ایستاد؛ چون 
انقالب اسالمی ما، صاحب دارد و 
فرهنــگ و ادب و هنر ما نیز؛ این 
ســرزمین، ســرزمین امام زمان 
)عج( است و ما نیز، همچون همه 
دردمندان و هنرمنــدان و اهالی 
فرهنگ  عرصه هــای  دغدغه مند 
و ادب و هنرمتعهــد، ســربازان و 
افسران جان برکف حضرت ایشان...

ـــــــــــــــــــــ
1- وبگاه امیرحسین فردی

  پژمان کریمی

ســال 1368 عده ای از حوزه هنری رفتنــد و بعضی از آنها در 
مؤسسه کیهان مشغول به کار شدند. بعد از رحلت امام خمینی)ره( 
که آیت اهلل خامنه ای به رهبری منصوب شدند آقای فردی در کیهان 
بچه ها سرمقاله ای در تجلیل از رهبری نوشت. او در آخر این سرمقاله 
نوشــته بود:  آقا ما شما را دوست داریم. به گفته خود فردی، بعد از 
آن، یکــی از آقایانی که از حوزه رفته بود، وقتی فردی را در راهرو 
می دیده با حالت تمسخر به او می گفته: »آقا ما شما را دوست داریم.«

امیرحسین فردی بین خط ها و تفکرات مختلف و آدم خوب و بد 
فرق نمی گذاشت و به همه محبت می کرد. فردی یکی از نویسنده ها 

را که با البی هایی در چند کشور 
خارجی جوایزی کسب کرده بود، 
به مسجد جواد االئمه دعوت کرده 
بود تا برای بچه های اهل ادبیات 
آنجا صحبت کنــد. بعد از تمام 
شدن جلسه این نویسنده از فردی 
خواسته بود تا به کسی نگوید او به 

مسجد آمده است. چون در محافل روشنفکری برایش بد می شود.
آقای فردی بسیار ناراحت شده بود حتی اگر کسی با او هم عقیده 
نبود، نمی توانست او را دوســت نداشته باشد، زیرا فردی نرم خو و 
مهربان بود. من خــود در واقع به فردی بعد از فتنه 88 عالقه مند 
شدم. او در فتنه 88 شجاعانه وارد صحنه شد و در کیهان مطالبی 
مستند و محکم راجع به یکی از حماله الحطب های فتنه 88 که در 
خارج به سر می برد نوشت که انصافا خوب بود. طول زندگی فردی 
زیــاد نبود. اما عرض زندگی شــخصی او خوب بود. فردی آن گونه 
که دوست می داشت زندگی کرد. بسیاری از ما به زندگی شخصی 
خود آن گونه که باید نرسیدیم، اما همه چیز زندگی او چه در زمان 
جنگ و چه غیر از جنگ و در موقعیت های مختلف سر جای خودش 
بود: نوشتنش، مطالعه اش، فوتبالش و... همه برنامه هایش سر جای 

خودشان بودند.
فردی معموال به خاطر برنامه ها و اصرارهای ادارات و سازمان ها 
برنامه های زندگی شخصی خود را به هم نمی زد. به عنوان یک نمونه، 
در دهه 1360 جایی با نام دفتر ادبیات کودک و نوجوان درســت 
کردیم. از فردی خواستیم تا روز سه شنبه به جلسه هفتگی دفتر بیاید 
و با اصرار او را آوردیم. اما او با ناراحتی می گفت: »من سه شــنبه ها 

فوتبال دارم و شما برنامه من را به هم زدید.«
فردی زندگی ساده ای داشت و حرص مال دنیا را نداشت. شاید 
به همین سبب نیز فرصت کافی برای رسیدگی به عالیق شخصی اش 

را پیدا می کرد.
خداوند عاقبت همه ما را ختم به خیر کند!

فردی در فتنه 88 شجاعانه وارد شد

 سرودی در سایه سار سکوت

هنرمندی که از 57 آغاز شد

بسمه تعالی
سالم

برادرم
امیرحسین

می دانم که در بهشت هستی. 
شک ندارم. اینجا هم که بودی، 
بهشــتی بودی. این را فقط من 
نمی گویــم. هر کســی که تو را 
می شــناخت و با تو ســر و کار 
داشت، اقرار می کرد که تو بهشتی 

هستی.
امیرحسین. دلبستگی خاطر 

است. با این حال کیهان بچه ها به 
همت یاران قدیم و جدیدت هنوز 
شــاداب و با نشاط برای کودکان و 

نوجوانان ایران چاپ می شود. 
امیرحسین فردی عزیز، نگاهت 

فــردی بــا کیهــان بچه ها، 
رویاهــای بســیاری از فرزندان 
این کشــور را ســاخته بود. من 
هم فردی را در کودکی با کیهان 
بچه ها شناخته بودم و در نوجوانی 
با خواندن کتاب »ســیاه چمن« 
بیشــتر با او آشنا شــدم. اما این 
شــانس را داشــتم که در هفت 
ســال پایانی عمرش، از نزدیک 
با او آشــنا شوم و شاگردی اش را 
کنم و مدتی هم در گروه ادب و 
هنر روزنامه کیهان، سرباز او بودم. 
در این سال ها، تا لحظه ای که از 

داستان نویسنده پایان داد.
اما سوال این است که فردی، 
این گوهــر را از کجا آورده بود؟ 
چرا برخی از دوستان و همکاران و 
شاگردان او، حتی در میان سالگی 
»ترسو« شــدند، اما امیر ادبیات 
ما، به سان برخی دیگر از مردان 
بــزرگ و تاریخســاز، حتی در 
واپســین روزهای زیستنش در 
ایــن دنیا نیز شــجاع، مجاهد و 

مبارز باقی ماند؟ 
کافی است تا زندگی و مرام 
امیرحسین فردی را با خیلی هایی 

که مقهور زمان و زمانه می شوند 
مقایسه کنیم. برخالف خیلی از 
هنرمندها و نویسنده ها که سرگرم 
پس انداز کــردن و ثروت اندوزی 
می شوند، فردی تا آخر، بی میل 
به این مزخرفــات زندگی کرد. 
جایــگاه او به گونــه ای بود که 
به قشر  به راحتی  می توانســت 
از مــا بهتران بپیونــدد. اما هیچ 
گاه از محلــه جنــوب شــهری 
و  خانــه ســاده و کوچک خود 

دل نکند. مدیرمســئول کیهان 
بچه ها کــه در میــان اهل قلم 
برای خودش برو بیایی داشــت، 
بین  ناهار  برای خوردن  همیشه 
کارگرهای موسسه کیهان می آمد 
زحمت کش ها  با  همنشــینی  و 
را بــر حضور در محافل آنچنانی 
و پــر زرق و برق ترجیح می داد. 
برعکــس خیلی از هنرمندها که 
از نزدیک شدن و مراوده با مردم 
فرودست وحشــت دارند، فردی 

به اینکه بــا اتوبوس رفت و آمد 
می کرد و بیــن فقیرترین مردم 
به ســر می برد، افتخار می کرد؛ 
حتی آن زمــان که رئیس مرکز 
آفرینش هــای ادبی حوزه هنری 

شد.
 به همین دلیل هم قلمش 
همیشــه در خدمت محرومان 
بود و عملش راهنمای دوستان. 
الگویی  سلوک فردی می تواند 
برای همه آن هایی باشــد که 
دغدغــه هدایت نســل جوان 
و نجــات مــردم از معضالت 
فرهنگی را دارند. امیرحســین 
فردی هیچ وقــت با دیگران و 
فرمایشی  جوانان،  به خصوص 

دنیا کوچید، می دیدم 
که فــردی هرچقدر 
پیش می رود، بر سر 
آرمان هــای خودش 
راسخ تر  و  مصمم تر 
در  حتی  می شــود. 
ماه های آخر زندگی 
درخشانش، با وجود 
کسالت جسمانی، با 
انگیــزه و پرطراوت 
و با شــتاب و عشق 
افزون تری، می نوشت. 
»اسماعیل« را نوشت 
پی اش »گرگ  در  و 
مشغول  و  ســالی« 
این  ادامه  نــگارش 
این  که  بود  داستان 
بــار جبر زمــان به 

برخــورد نمی کرد. بــا رفتار و 
کردار خود دیگران را نصیحت 
می کرد. بــه همین خاطر هم 
همنشین  که  جوان هایی  همه 
یــا همــکار او بودند، عاشــق 
انقالب هستند و هیچ گاه اسیر 
چشمک های شیطان نمی شوند. 
چون فردی هیچ وقت در برابر 
ظلم و ظالم ها ســکوت نکرد و 
جــز در برابر حــق و حقیقت، 

تسلیم نشد. 
فردی، داســتان های زیبایی 
نوشــت، اما زندگی، شــخصیت 
و ســلوک زندگی اش، خود یک 
داســتان زیبا و یک طرح برای 

زندگی هنرمندانه است.

 آرش فهیم

تو، کیهان بچه هاست. مجله ای که 
عمــرت را به پای آن خرج کردی. 
کیهان بچه هــا مدیون تالش های 
صادقانــه و خالصانه شــبانه روزی 
توســت. اقرار می کنــم که جای 

خالی ات هرگز پر نمی شود. 
برادرم!

شصتمین  امسال  که  می دانی 
سال کیهان بچه هاست، و این برای 
همه ما و برای ســرزمین عزیزمان 
ایران افتخار بزرگی اســت. خودت 
بهتر می دانی، فقــط تعداد کمی 
از کشــورهای جهان هســتند که 

مجله ای بــا قدمت مجله ما دارند. 
کیهان بچه ها، به عنوان یک میراث 
ملی مرهــون زحمات متخصصانه 

توست.
امــروز کار بچه هــای مجلــه 
ســخت تر از گذشته است. کیهان 
بچه ها رقیب های زیادی پیدا کرده 
که هر کدام می تواندعرصه را بر مجله 
تنگ کنــد. از پدیده های نوظهور، 
فضای مجازی، گوشی های هوشمند 
گرفته تا رقیبان دوست داشتنی و 
آشنا، مجالت کودک و نوجوان که 
خوشبختانه تعدادشان رو به افزایش 

سالم برادرم ... !

را از مجلــه برنــدار! هنوز به تو 
احتیاج داریم.

  محمدحسین صلواتیان
) مدیر مسئول کیهان بچه ها(

دست نوشته ای از استاد فردی


