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مرحوم شهریار)شاعر(

صفحه ۷
یک شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

۲۵ رجب۱4۳۸ - شماره ۲۱۶۰۵ 

طوالنی فعالیت فرهنگی، همه و همه از مرحوم فردی شخصیتی ساخته 
بودند که جز در مســیر اسالم و اعتالی جامعه اسالمی نمی توانست، 
طی طریق کند و از همین رو او بهترین سال های عمرش را در خدمت 
فرهنگی به کودکان و فرزندان این سرزمین، در مجله »کیهان بچه ها« 
ســرمایه گذاری کرد و به اذعان همگان، در طول نزدیک به یک ربع 
قرن، به ویژه در سال های سخت و بدون امکانات دهه شصت که آغاز 
ایــن فعالیــت بود، از یک طرف، آن مجله را احیــاء و پر بار کرد و از 
طرف دیگر زمینه را برای ظهور و رشد نسلی از نویسندگان و شاعران 
ادبیات کودک و نوجوان فراهم آورد که هنوز هم فعال و تأثیر گذارند. 
به عبارت دیگر،  زنده یاد امیر حسین فردی، با تشکیل کانون فرهنگی 
- هنری در مسجد جواداالئمه)ع( در سال های پیش از انقالب و پس 
از آن ایفای نقش مؤثر در بنیانگذاری حوزه هنری و ســپس احیاء و 
ارتقاء نشــریه کیهان بچه ها و تربیت و میدان دادن به نسلی خالق از 
نویسندگان و شاعران برای فعالیت در عرصه ادبیات کودک و نوجوان 
و نیز کتاب هایی که شــخصا نوشت، باقیات الصالحاتی از خویش به 
جای گذاشت که همواره در حال رشد و بارآوری نتایج و ثمرات نیک 

است برای امروزیان و ان شاءاهلل آیندگان...  
به یاد امیر حسین فردی

خوشا » فردی«، که از انوار ایمان
بتاباند پرتوی، در جمع یاران

و روشن کرد از آن، راه سعادت
که تا خوبی شود، یک رسم و عادت

و بادا نام نیکش، جاودانه
به هر جایی، که باشد عاشقانه

و مانا باد، به دفترها کالمش
که جز خوبی نبود در هر پیامش
ز »کیهان بچه ها«، همواره یاد باد

که از نشرش بود، » فردی « روان شاد.
علیرضا چخماقی

احــوال ناخوش روزگارمان، در عرصه هــای مختلف، دامن عرصة 
فرهنگ و هنر و ادب را هم گرفته است، پیرمرد!

دردآور است، برای پیرمرد! دردآور؛ وقتی بعضی ها، فقط نام بردن 
از او را تکلیــف خود می دانند و از حرف حســابش حرفی نمی زنند. 
در برابر مواضعش در مورد مســائل مختلف، ســکوت می کنند و در 
برابرعملکردش در صحنه های فراموش نشــدنی و تاریخی، خود را به 

ندانستن می زنند و نفهمیدن. 
اولین پنجشــنبه همین ماه رجب بود که بــه دیدارش رفتم؛ در 
بهشــت زهرا. برای زیارت اهل قبور رفته بودم؛ در لیله الرغائب، دهم 
فروردین. به دیدار پیرمرد هم رفتم؛ به دیدار پیر عرصه فرهنگ و ادب و 
هنر که اکنون چند سالی می شود که در قطعه هنرمندان آرمیده است؛ 
گوشه ای دنج در همان اول نبش قطعه، نزدیکی زیر پایش هم، درختی. 
مزارش خیس بود. به یقین، قبل اش کسی یا کسانی آنجا بوده اند. شاید 
خانواده اش آمده اند تا نوه دار شدن پیرمرد را به او تبریک بگویند که دو 
ماهی می شود، پا به عرصه این جهان گذاشته است؛ طلوِع »بامداد«، 

درباره فردی گفته اند:
  مرتضی سرهنگی )نویسنده(: 

حدود 20 ســال قبل بود که 
رمان کوچکی توجهم را جلب کرد؛ 
این کتاب »سیاه چمن« نام داشت 
و موضوع آن مبارزات روستاییان با 
ارباب ها بود. خواندن »سیاه چمن« 
به قدری لــذت بخش بود که هم 
باعث شــد بــه مطالعــه و کتاب 
عالقه مند شوم و هم برای اولین بار 
با مفهوم »مبارزه« به معنی واقعی 
آن آشــنا شدم. بعدها فهمیدم که 
امیرحسین  این رمان،  نویســنده 
فردی، مدیرمسئول نشریه »کیهان 
بچه ها«ســت. همان نشریه ای که 
بخشی از خاطرات دوران کودکی 
بســیاری از مردم ایران طی چند 

نسل گذشته را ساخته است. 
اما سرنوشت طوری رقم خورد 
که 10 سال بعد در کیهان، هم در 
بخش ادب و هنر این روزنامه و هم 
در کیهان بچه ها، تا آخرین روزهای 
زندگی امیرحسین فردی، سرباز او 
شــدم. تمام حــال و هوای جاری 
در »سیاه چمن« را در شخصیت 
نویســنده اش از نزدیــک دیدم و 
لمس کردم. سال های همنشینی 
و همراهی با فردی، دوران آموزش 
نویسندگی و مبارزه فرهنگی بود. 
اما بیشــترین چیــزی که در پدر 
کیهان بچه ها جلب توجه می کرد 
ایــن بود که هر چه می گذشــت، 
فــردی جوان و جوان تر می شــد. 
مبارزتر می شد. شــعار »قلم من 
ســالح من است« که نویسندگان 
از آن دم می زننــد، بــه عینه در 
زندگی، مرام و سلوک اجتماعی و 
فردِی فردی متبلور بود. این بود که 
فهمیدم، ماجرای بنجامین باتن یک 
افسانه نیست. همو که سیر حیاتش 
معکوس بود و هر چه پیرتر می شد، 
برناتر می شد. امیر حسین فردی هم 

عصر بود. از در موسســه کیهان بیرون آمده بودم که استاد فردی 
را دیدم. خوشحال بودند. با لبخند ساده شان گفتند از دیدار با حضرت 
آقا می آیند. گفتند که آقا رمان اســماعیل را خوانده اند.استاد مشتاق 
شــده بودند که جلد دوم اسماعیل را با تشویق مرادشان بنویسند. به 
همین دلیل، نگارنده، رمان جذاب گرگ ســالی را که همان جلد دوم 
رمان اسماعیل است، حاصل عشق استاد فردی به مقتدایمان می دانم. 
دو رمانی که فصل جدیدی در زندگی و دوران نویســندگی استاد به 

شمار می آید.
پیش از اینکه اســتاد مسئولیت مرکز آفرینش های حوزه هنری را 

بر عهده گیرند، هر روز جز پنجشنبه می دیدمشان.
اغراق نیست اگر بگویم هر روز که می گذشت حس می کردم، عشق 
ایشــان به حضرت روح اهلل و امام خامنه ای و انقالب بیشــتر و بیشتر 
می شود.در کالم روزمره اســتاد، تنها یک نگرانی وجود داشت:آسیب 

دیدن انقالب!
ســال 88 و در دوران ســیاه فتنه، با همه وجودشان قلم به دست 
گرفتنــد و بــه صراحت و به دور از مصلحت اندیشــی، از انقالب دفاع 
کردند. در این دفاع، مالحظه دوست دوران نوجوانی خود را هم نکرد و 
علیه او که هم اینک نوکر استعمار و صهیونیست هاست، نامه ای نوشت 

و او را نواخت!
فراموش نمی شــود، یکی از اتفاقاتی که ایشان را کامال می رنجاند، 
اختالف میان نویســندگان مسلمان بود. در بخش ادب و هنر روزنامه، 
تاکید کردند که مبادا از اختالفات بچه مسلمان ها بگوییم! یقیقا ایشان 
اختالف را خطری نه فقط برای طیف متعهد قلم بلکه – گسترده تر از 

آن - برای انقالب و مملکتمان می دیدند.
جالب این است که همین فرد جدی و مصمم و قاطع، وقتی پای 
کودکان به میان می آمد، گویی جهان درونش را شور و سادگی و صفای 
کودکانه دربر می گرفت. قصه های کودکانه استاد بر آمده »طبیعی« از 

همان جهان زیبا و عطرآگین از خوبی هاست.
 با خودم فکر می کنم بی شک اگر برای انقالب و برای کودکان نبود، 

امیر حسین فردی قلم را زمین می گذاشت.
این نویسنده و هنرمند، به قدری نسبت به تربیت سیاسی کودکان 
حســاس بودند که اوج روزهای فتنه، صفحه سیاسی کیهان بچه ها را 
راه اندازی کردند تا ذهن کودکان برای شناخت سیاست، دشمن شناسی 

و پذیرش بصیرت،آمادگی یابد.
اســتاد فردی که به درستی امیر داستان انقالب خوانده می شوند، 
درســت زمانــی از میان ما رفتنند که قافله داســتان انقالب هنوز به 

وجودشان نیاز داشت.
دینداری و والیت مداری، مهربانی، سادگی و بی پیرایگی، شکیبایی 
و آرامش، ادب، بی عالقگی نسبت به زخارف دنیوی، قلم صادق و ساده 
و شــیرین استاد، بی تردید از ذهن دوســتان و همکارانشان فراموش 

نشدنی است!

استاد امیرحسین فردی سال 1328 در روستای قره تپه واقع در 
استان زیبای اردبیل بدنیا آمد.

او که تربیتی مذهبی داشــت، در ســال 53 کتابخانه مســجد 
جواد االئمه)ع( را راه اندازی کرد و آنجا را پایگاهی برای جذب و تربیت 

نویسندگان مسلمان قرار داد.
پس از پیروزی انقالب اسالمی، اشتیاق استاد به کار برای بچه ها 
و در مســیر ترویج آرمان ها و ارزشهای انقالب در میان نسل جدید، 
پایش را به مجله کیهان بچه ها باز کرد و این مجله خواندنی، 31 سال 

با مدیریت ایشان منتشر شد. 
اســتاد فردی که به وحدت نویســندگان متدین و ترویج ادبیات 
انقالب می اندیشید، جایزه شــهید حبیب غنی پور را برپا کرد. یگانه 
آیین »ادبی- داستانی« که خاستگاه آن مسجد و تفکر مسجدی بود.

سردبیری کیهان علمی، عضویت در شورای داستان کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان، عضویت در شورای داستان بنیاد حفظ آثار 
و نشر ارزشهای دفاع مقدس، مدیریت شورای ادبیات داستانی نیروی 
مقاومت بسیج، دبیری بخش ادب و هنر روزنامه کیهان، مدیریت کارگاه 
قصه و رمان حوزه هنری و در نهایت مدیریت مرکز آفرینش های ادبی 

حوزه هنری، از جمله مسئولیت های استاد فردی بود.

به بهانه چهارمین سالگرد کوچ آرام پیِر عرصة ادبیات داستانی، امیرحسین فردی

نام یا اندیشه و مرام؟

بسم اهلل الرحمن الرحیم
درگذشــت تأســف بار هنرمند و نویســنده متعّهد و مجاهد آقای 
امیرحســین فردی رحمت اهلل را به همه اصحاب ادبیات و هنر انقالب 

و به خانواده و بازماندگان و یاران همراه ایشان تسلیت عرض می کنم.
این هنرمند مؤمن و سخت کوش از پیشکسوتان در عرصه فعالیتهای 
ادبی دوران انقالب و از بنیان گذاران هسته های جوانان هنرمند انقالبی 
و در شــمار برجســتگانی بود که نهال پرطراوت 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. 
سیدعلی خامنه ای- 7  اردیبهشت  1392

پیام تسلیت رهبر انقالب به مناسبت درگذشت امیرحسین فردی

نوه پیرمرد یا همان آقاجاِن مهربان مریم که اکنون مادر شده است و 
یک خواهر و دو برادرش؛ شــاید هم دوستی، آشنایی و یا همسنگری 
در عرصة ادب و هنر به دیدارش آمده است؛ یا شاید هم یکی از همان 
بچه هایی که بعد از پیروزی انقالب اســالمی سال 57، از روزگاری در 
دهه شصت یا هفتاد و یا حتی دهه هشتاد، از خواننده های پر و پاقرص 
مجلة کیهان بچه ها بوده است و کودکی هایش را با این مجله مشهور و 
رایج کودکان گذرانده است و قلم پیرمرد که آن روزها، هنوز مو سپید 
نکــرده بود و اکنون آن کودک دیروز، امروز بزرگ شــده و به یاد آن 
روزهای شــیرین و فراموش نشدنی، به دیدار پیرمرد شتافته است؛ یا 
شاید هم، آن کودک دیروز، امروز همراه کودک خردسال خود آمده تا 
به او بگوید، آن کسی که زیر این خروارها خاک سرد، آرام خفته است، 
همه کارة عشق کودکی های او بوده است؛ سردبیر و مدیرمسئول کیهان 
بچه ها و عشق خیلی از بچه های آن روزهای گذشته و فراموش نشدنی 
و در واقــع، آقاجــاِن مهربان همة بچه هایی که به هــر طریقی او را 
می شناختند و یا نمی شناختند و آقاجاِن مهربان همة بچه هایی که او، 
به هر طریقی آنها را می شــناخت و یا نمی شناخت. به هرحال هر که 
بوده، حتماً چنان شناختی از او داشته است که آن شناخت و خاطرات 
دلنشین آن، در سال نو و اولین پنجشنبه ماه رجب، او را به سراغ مزار 

پیرمرد کشانده است.    
قطعة هنرمندان شــلوغ اســت؛ نگاهی به مردمی می کنم که با 
لباس های نو در میان مزارها، دنبال مزار یا مزارهای آشنایی می گردند 
و نگاهی به مزار پیرمرد که هنوز آب اطراف چهره نقش بسته بر سنگ 

مزارش، خشک نشده است.
 همان جا می نشینم، انگشتم را روی سنگ مزار می گذارم و زیرلب 
زمزمه می کنم تا دوباره، حمد و سوره ای هدیه اش کنم. بعد هم، همان جا 
به درخت نزدیک زیر پایش تکیه می دهم و ُزل می زنم به تصویر روی 
مزار. چهارمین سال است که وقتی گذارم به سر مزارش می افتد، دیگر 
نیازی نیست چیزی را بر زبان جاری کنم و بلند حرف بزنم؛ چون چهار 
ســال است که پیرمرد، دیگر از قید و بند دنیایی و تعلقات جسمانی 
آزاد اســت و می تواند حاضر باشد و ناظر؛ همین که از هر چیزی که 
فکرم را به خود مشغول می کند و روحم را می آزارد و یا از هر چیزی 
که از دلم می گذرد و قلبم را به درد می آورد، می تواند آگاه باشد، برای 

دردمندانه گفتن من و صبورانه شنیدن پیرمرد، کافی است. 
هرچه باشد، من هم مثل او و مثل بعضی های دیگر، از اهالی همان 
وادی ام که او از اهالی آن است؛ وادی فرهنگ و ادب و هنر و نیز، مثل او 
و مثل همان بعضی های دیگر، اهل قلم و از اهالی درد و وادی رنج. همین 
که پیرمرد، بشنود و برای این اوضاع و احوال، دعا کند، کافی است. دلم 
نمی خواهد پیرمرد را ناراحت کنم؛ اما حتماً آگاه است که چه روزگار 
ناخوشی دارد این روزگارمان، در عرصه های مختلف؛ عرصة سیاست، 

عرصه اجتماع، عرصة اقتصاد و حتی عرصة فرهنگ و ادب و هنر، که 
هیچ گاه از دیگر عرصه ها جدا نبوده اســت و احوال ناخوش هرکدام، 
بر دیگری اثر گذاشته است و آخرش هم، دامن عرصة فرهنگ و ادب 
و هنر را گرفته است؛ یعنی عرصه ای که پیرمرد هم، مثل خیلی های 
دیگر، ســال ها برای آن مو سپید کرده اســت و اکنون، مدت هاست 
که مثل ســایر عرصه ها، احوال خوبی ندارد و ناخوشی از سرورویش 
می بارد و برایش، از ســوی برخی که متولی آنند و رسالت شــان هم 
همین است، نه دردشناسی می شود و نه، درمان شناسی. انگار واژه های 
»هنر متعهد«، »هنرمند متعهد«، »هنر رحمانی« و »هنر شیطانی« 
و یا »جایگاه اخالق در هنر و هنرمند«، شناخت و حفظ »آرمان ها و 
ارزش های انقالب اسالمی و هشت سال دوران دفاع مقدس« و حتی 
مفاهیمی مثل »انقالبی و انقالبی گری«، »بصیرت«، »جریان شناسی 
و دشمن شناسی« و مفاهیمی از این دست، یا تعریفی ندارند و یا اگر 
تعریفی هم برای آنها هست - که هست-، فقط متعلق به دنیای سخن 
اســت از آن پا فراتر نمی گذارد و به عرصة عمل، ورود نمی کند و در 

عملکردها ساری و جاری نمی شود. 
حتی درباره خود پیرمرد هم، همین طور اســت و همین شیوه به 
کار می رود، چه برســد به عرصه فرهنگ و ادب و هنر! مثاًل در مورد 
خود پیرمرد هم، انگار تکلیف بعضی ها این است که فقط درجشنواره ها، 
اســمی از آن مرحوم ببرند و بعد، هیچ و هیچ و هیچ؛ یعنی نه ادامه 
راه و نه ادامه اندیشــه او. مثاًل همان هایی که با هزار ادعای انقالبی و 
انقالبی گری و حتی برخی هایشان با ادعای والیت و والیتمداری، اما با 

پیشه کردن شیوه های تساهل و تسامح، تکلیف خود می دانند که در 
مراسم ها و جشنواره ها، فقط با بردن نام او، یادش را گرامی بدارند، به 
خاطر همان شیوه های تسامح و تساهل و در حقیقت، نفاق فرهنگی و 
ادبی و هنری، انگار هیچ وقت از خودشان نمی پرسند اگر پیرمرد االن 
و در این اوضاع و احوال سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و 
ادبی و هنری زنده بود و حضور داشت، چه در سطح داخلی و چه در 
سطح بین المللی، حرف حساب اش چه بود؟! چه می کرد و چه موضعی 
می گرفت؟! در حالی که عرصه فرهنگ و ادب و هنر در همة ابعاد آن، 
جدای از عرصه سیاست و اجتماع و اقتصاد و سایر عرصه های موجود 

نیست که متأثر از آنها نباشد و اصاًل نمی تواند متأثر نباشد.
 مثاًل چطور می شود از پیرمرد، نام برد و یاد کرد و به موضع او، در 
برابر جریان فتنه ســال 88 که اثرات مخرب آن هنوز از جامعه رخت 
نبســته اســت، توجه نکرد و درباره موضع گیری و عملکردش در این 
باره، حرفی نزد! چطور می شــود از پیرمرد، یاد کرد و موضع او درباره 
دگراندیشی و روشنفکری و اســتحاله های برخی کم ظرفیت های به 
اصطالح هنرمند، حرفی نزد که شاهد مثالش، همان نامه او به محسن 
مخملباف است که روزی از کسانی بود که به حوزه هنری و حتی مسجد 
جواداالئمه رفت و آمدی، نه چندان کم داشت و روزگاری، مثل بچه ای 
چموش، چنان ســر به هوایی کرد تا عاقبتش این شد که چنین فرو 
بپاشد که روی زمین گم شود و در همان دوران، نصیحت های پیرمرد 
به این بُریده از آسمان و گم شده در روی زمین را فراموش کرد؟! چطور 
می شود، از پیرمرد حرف زد و از او یاد نمود و حرفی از والیتمداری اش 
نزد و به موضعش در برابر والیت و رهبری، چه در دوران امام راحل و 
چه بعد از رحلت ایشان و در دوران مقام معظم رهبری، هیچ اشاره ای 
نکرد؟! کسانی که به نام او جشنواره به پا می کنند و یا کسانی که تنها 
پُز خود را درحضور پیرمرد در مراکز و انجمن ها و تشکیالت فرهنگی 
و ادبی و هنری شــان می دانند و یا کسانی که تنها تکلیف خود را در 
یادکردن پیرمرد فقط در مراسم ها و جشنواره ها می دانند، آیا تا به حال 
از خود پرســیده اند، اندیشه و مرام پیرمرد چه بوده است و عملکرد و 

موضع اش در برابر مسائل مختلف چه بوده و چگونه بوده است؟! 
اینها همان کسانی هستند که دانسته و ندانسته، وقتی در عرصة 
تولیــت و مدیریت فرهنگی و هنــری و ادبی هم قرار می گیرند، پا را 
از مرحلة ســخن فراتر نمی گذارند و تنها هنرشان، فقط حرف است و 
حرف است و حرف. مثل برخی از همان کسانی که وقتی در تولیت و 
مدیریت سایر عرصه ها قرار می گیرند، تنها هنرشان، حرف است و حرف 
اســت و حرف. همین است که مدت هاست روزگارمان، در عرصه های 
مختلف حال خوشی ندارد و احوال ناخوش آن، دامن عرصه فرهنگ و 
هنر و ادب را هم گرفته است و مثل سایر عرصه های موجود، ناخوشی 

از سر و روی آن می بارد.

باقیات الصالحات
هر چند در زمانه ما، گذر ایام و چرخش روزگار، آن چنان بی امان و 
شتابناک به نظر می رسد که فرصت تأمل الزم و تعمق ژرف در امور را 
از آدمی می گیرد و بر گذشته ها و خاطرات روزهای رفته، غبار فراموشی 
می نشاند؛ اما با وجود این، گاه اهمیت بعضی از اتفاقات وعمق رویداد ها 
چنان اســت که گردش ایام نیز، از به فراموشی کشاندن آن ها عاجز 
می ماند.... از این گونه اتفاقات که بنا به ویژگی های خاص آن، از دایره 
تأثیر فراموشــی دور می مانند، یکی هم درگذشت امیر حسین فردی 
است در پنجم اردیبهشت سال هزار و سیصد و نود و دو، که به دلیل 
پیونــد نام او با ادبیات انقالب اســالمی و ادبیات کودکان و نوجوانان 
و نیز خصال نیک اخالقی و خصوصیات برجســته مردمی و انقالبی، 

همواره مطرح و مقبول اهل نظر است.
   این که کسی مانند زنده یاد امیر حسین فردی، بتواند به دور از 
انگیزه های جهت دار و تبلیغات مرسوم، که متأسفانه گاه به منظور مطرح 
کردن افراد و اشخاص و سپس بهره برداری های مخالف با موازین دینی 
و مصالح ملی از شــهرت آن ها صورت می گیرد، چه در زمان حیات و 
چه بعد از آن، در ساحت هنر و ادب و انسانیت و انقالبیگری حضوری 
درخشان و مؤثر داشته باشد، صد البته بر می گردد به شخصیت متین، 
موجه و قابل احترام نویســنده ای که عمری را در تالش برای تزکیه 

نفس و مجاهدت فرهنگی گذراند.
قلب ســلیم و دل مهربان، حسن سلوک و ساده زیستی و در کنار 
این ها آگاهی و اشراف بر مسایل روز جامعه و روشن بینی و نیز سال های 

یادی از امیر داستان انقالب

از آثــار وی باید به »ســیاه چمن«، »آشــیانه در مه«، »کوچک 
جنگلی«، »مالقات با آفتاب«، »قصه های گل بهار«، »یک دنیا پروانه«، 

»اسماعیل«، »گرگسالی« و... اشاره کرد.
امیر داســتان انقالب، پنج اردیبهشت ســال 92 به دلیل عارضه 

تنفسی از دنیا رفت.
به مناسبت چهارمین سالگرد درگذشــت این نویسنده انقالبی، 

صفحه ادب و هنر اختصاص به شخصیت و قلم وی دارد.
یادش گرامی!

»فردی« در قابی دیگر

آقای فردی جریان داســتان انقالب را در کشــور به نتیجه 
رســانید و همه می دانیم که اگر امروز کمی این جریان را ُشل 
بگیریم، فاصله مان با هنر انقالب زیاد می شود. یادمان نرود هنر 

انقالب اســالمی باید همه چیزش انقالبی باشد. داستان انقالب 
جزئی از این هنر است که با ایستادگی آقای فردی به معنای کامل 
کلمه به شکلی انقالبی ظهور کرد و امروز رویش های تازه اش را در 
جشنواره داستان انقالب می بینیم و مطمئن باشید اگر روزی 100 
رمان خوب انقالبی در کشور منتشر شد، 80 عدد از آنها حاصل 
تالش آقای فردی بوده است.)خبرگزاری مهر- اردیبهشت 95(

  موسی بیدج شاعر و مترجم:

 من سال ها با نوشته های آقای فردی زندگی کرده بودم. ایشان 
متانت و خلوص و محبتی در درونش داشت که می شد آن را در 
نوشته هایش هم حس کرد. وقتی برای کاری به اتاقشان در حوزه 
هنری می رفتیم همیشه به ما حس اطمینان خاطر دست می داد 
و وقارش همواره زبانزد خاص و عام بود. به نظر من امروز به یاد 
فردی بودن یعنی تشویق کردن جوانان به آشنایی با نوشته های 

او. )خبرگزاری مهر- اردیبهشت 95(
-» او بــدون در نظــر گرفتن مالحظات تربیتــی، بچه ها را 
از ته دل دوســت داشــت و همین عشــق، در »کیهان بچه ها« 
پابندش کرد. حتي با ســفید شــدن موها و چــروک خوردن 
پیشــاني و گوشه چشــم هایش، باز هم حس کودکي از او جدا 
نشــد. او به رخدادهای جهان، کودکانه مي نگریســت و صادقانه 
مي نوشت. او باور داشت، عالم کودکي به عالم هنرمندانه نزدیک 
اســت، زیرا نگاه کاســبکارانه و از جنس »بده بستان« نیست«.

)قدس آنالین-اردیبهشت 95(

سلوِک زندگِی نویسنده مبارز
  آرش فهیم

*چطور می شود، از 
آقای فردی حرف زد و 
از او یاد نمود و حرفی 
از والیتمداری اش نزد 
و به ارادتش در برابر 

والیت و رهبری، چه در 
دوران امام راحل و چه 
بعد از رحلت ایشان و 

در دوران
 مقام معظم رهبری،

 هیچ اشاره ای نکرد؟!

  پژمان کریمی

مهربان به یادماندنی!

هر چه می گذشــت، قلم و قدمش 
بّراتر می شــد. دیــدم که می توان 
همچــو تیغ آخته، جبــر زمان را 
شکســت داد. به شرطی که مثل 
فردی به زندگی و انسان و جامعه 

نگریست و مبارزه کرد.
مصــداق این وضعیــت اینکه 
فردی در ســال های آخر، نگارش 
رمان ســه جلدی »اسماعیل« را 
شروع کرد. جلد دوم این مجموعه 
با عنوان »گرگسالی« وقتی منتشر 
شد که نویسنده اش دیگر در میان 
مــا نبود. اما جالــب اینکه لحن و 
محتــوای آن از قســمت اول این 
کتاب، انقالبی تر بــود. او در حال 
نوشتن قسمت سوم بود که دیگر 
فرصت نیافت. امــا جای تردیدی 
نیست که اگر جلد سوم اسماعیل 
می آمد، قطعــا بیش از کتاب های 
قبلی فردی، سرشار از روحیه مبارزه 

و انقالب می بود. 
امــا فردی این گوهر را از کجا 
آورد؟ چــرا برخی از دوســتان و 
همکاران او، حتی در میان سالگی 
»ترسو« شدند، اما امیر غافله ادبیات 
انقالب، حتی در واپسین روزهای 

زیســتنش در این دنیا نیز شجاع، 
مجاهد و مبارز باقی ماند؟ 

قبال هم در این باره نوشته بودم 
که پاســخ به این سؤال را باید در 
ســبک زندگی و مرام امیرحسین 
فردی جســت. برخالف خیلی از 
هنرمندها و نویسنده ها که سرگرم 
پس انداز کردن و ثروت اندوزی و 
بساز و بفروشــی می شوند، فردی 
تــا آخر، بی میل بــه این تمنیات 
زندگــی کرد. جایگاه او به گونه ای 
بود که می توانست به راحتی به از 

ما بهتران بپیوندد.
 اما هیچ گاه از جنوب شهر و  
خانه ساده و کوچک خود دل نکند. 
مدیرمســئول کیهان بچه ها که در 
میان اهل قلم برای خودش برو و 
بیایی داشت، همیشه برای خوردن 
ناهار بین کارگرهای روزنامه می آمد 
و همنشینی با زحمت کش ها را بر 
حضــور در محافــل آنچنانی و پر 
زرق و برق ترجیح می داد. برعکس 
خیلی از هنرمندها که از ســایش 
لباسشــان با مردم عادی وحشت 
دارند، فــردی از اینکه با اتوبوس 
رفت و آمد می کرد و بین فقیرترین 

مردم به سر می برد، افتخار می کرد؛ 
حتی آن زمان که شد رئیس مرکز 
آفرینش های ادبی حوزه هنری. به 
همین دلیل هم قلمش همیشــه 
در خدمت محرومان بود و عملش 
راهنمای دوســتان. سلوک فردی 
می تواند الگویی برای همه آن هایی 
باشد که دغدغه هدایت نسل جوان 
و نجات مردم از تهاجم فرهنگی را 
دارند. امیرحسین فردی هیچ وقت 
با دیگران و بــه خصوص جوانان، 
فرمایشی برخورد نمی کرد. با رفتار 
و کردار خــود دیگران را نصیحت 
می کرد. به همین خاطر هم همه 
جوان هایی که همنشین یا همکار 
او بودند، عاشــق انقالب هستند و 
هیچ گاه اسیر چشمک های شیطان 
نمی شوند. چون فردی هیچ وقت 
در برابــر ظلم و ظالم ها ســکوت 
نکرد و جز در برابر حق و حقیقت، 

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

زندگی هنرمندانه است.

  زهره یزدان پناه قره تپه؛ نویسنده، پژوهشگر و مستندساز

»....یکی از کبوتر ها پشــت پنجره ام مانده و نرفته. گمانم جوجه باشد. طفلکی بدجوری کز کرده. کمی برایش ارزن 
ریختم. با خواب آلودگی کمی از آن را خورد و چشم هایش را بست. االن دیگرهوا تاریک شده. چسبیده به شیشه و خوابیده. 

می ترسم فردا صبح اول وقت کالغ ها بیایند سراغش. من دیده ام که آن ها چه طور جوجه های یاکریم را می خورند.«

دست نوشته ای 
از مرحوم
 فردی

امیر حسین فردی

» امیر حسین فردی از آن دسته از آدم هایی بود که در غیاب 
خــودش و پس از فوتش دیگران عمر وی را ادامه می دهند و گر 
چه خودش نیست اما عمر شغلی، فهمی، درایت، درک و هنر وی 

را دیگران ادامه می دهند.« )خبرگزاری میزان- اردیبهشت 95(
  علیرضا قزوه )شاعر و مدیر مرکز آفرینش های هنری 

حوزه هنری(: 


