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فریبرز را نزدیک به چهل سال می شناختم ؛ در دو مشاور هم همکار 
بودیم : دوستی ِ ما به این ها ختم نمی شد هرگز . 

سویه های  سوای   ، می ماند  یادم  در  او  از  همیشه  که  چه  آن      
با  اقتصادی  اندیشه های  کاربسِت  در  ورزیدگی اش  و  دانش وری 
مقوله ها و مباحث شهرسازی ، شور و هیجان و شتاب و جانِ شیفته و 
انقالبی گرِی ُپر احساسش بود در هنگام سخن گفتن ؛ که برخاسته از 
عشقش بود به مردم و تهیدستان . بار نخست که پدر او را با ارنستو 
چه گوارا همانند کرد ، بس شادمان شد و به راستی از دوباره گفتن 
ِاین منِش همانند سرخوش می شد و به خود می بالید ؛ در نپذیرفتن 

پست و مقام نیز چون او بود ؛ و هم چون او رفتار می کرد .
نامم طنز  ، می دانید که در  پنهان می گفت  لبخند و شیطنتی  با     
باشد و هر دانایی  ناسازه ای نهفته ؛ مگر می شود هر رئیسی دانا  و 
رئیس. من نه فریبرزم ] دارنده ی فر و شکوه [ ، نه رئیسم و نه دانا. 

در این گفتار انگار به سقراط بیش تر همانند بود .
    شورشی بود و در باورش به آرمان های برابری خواهی و عدالت جویی 
و پشتیبانی از کارگران و زحمت کشان و بی پناهان ، به ویژه با الهام از 
اندیشه های نگارنده ی » کاپیتال « در ستیِز با نظام سرمایه داری ، تند 
و پی گیر و سرسخت و ستیهنده بود و در بیانِ هر آن چه که با پژوهش 

بدان دست یافته بود و باور داشت ، تردیدی به دل راه نمی داد . 
از  دفاع  در  هیجان  و  شور  با  و  ؛  بود  زالل  ؛  نداشت  پیله  شیله    
دلسوزی  درآمیزِی  ؛  می گفت  سخن  طرح ها  اندیشه گانِی  بنیادهای 
پذیرش  و  احترام  به  را  بسیارانی  غوغایش  ُپر  و حضور  استدالل  و 

وامی داشت . 
پژوهش های  از  زیادی  شمار  سرپرستِی  که  بدانند  کم تر  شاید    
مهندسان  معماری  و  شهرسازی  طرح های  اجتماعِی   - اقتصادی 
مشاور در سراسر کشور و هم چنین در شیراز و فارس را او برعهده 
بافت   [ شیراز  فرهنگِی   - تاریخی  منطقه ی  احیای  طرح   : داشت 
قدیم[ ، سامان دهی باغ های قصردشت و ناحیه ی جنوب فارس برخی 
از مطالعات طرح های شهرهای  ، در شماری  به ویژه   . آن هاست  از 
جدید و منطقه های آزاد و ویژه ی اقتصادی نگره پردازی کرده است . 

او مقاله ها ، کتاب ها و ترجمه های فراوان دارد . 
    در بسیاری از طرح های مهندسان مشاور شهرساز و معمار می توان 
نشاِن دانش دقیق و حرفه ای و مدل سازی های اقتصادِی فریبرز را 

بازیافت . 

فریبرزِدانایما

    او هم چنین در دفاع از آزادی بیان و قلم و آفرینش و پشتیبانی از 
جوانان و مشتاقاِن آگاهی از هیچ کوششی دریغ نمی کرد و آن هایی 
که باید می دانستند ، می دانستند که او جز نگاهی شریف و علمی و 
میهن دوستانه پِس پشِت اندیشه اش طرحی ، توطئه ای ، ستیزه جویی 
و شیطنتی ننهفته ؛ گرچه بارها و بارها از تنبیه بی نصیب هم نماند و 
گرفتار شد . اّما به هر روی ، به گونه ای تحملش می کردند ؛ انسانی 

فرزانه بود فریبرز . 
و  ایران  تاریخ  درشِت  و  ریز  مسایل  سِر  بارها  می آید  یادم  به    
و  اقتصادی  مقوله های  و  مدنی  و  اجتماعی   ، سیاسی  جنبش های 
ادبِی روز ، ساعت ها و شب ها و روزها با شور و عشق و کمی هم 
کلّی  و  مباحثه می کردیم  و  مجادله   ، بلند  بلند   ، دو سویه  شیطنِت 
اّما همیشه آخِر سر ،   . هم شادمان می شدیم و سِر ذوق می آمدیم 
مهربانانه همدیگر را محکم در آغوش می فشردیم و جدل ها می رفت 

و دوستی ها می ماند . 
    فریبرز ، پاک باخته بود و ساده زیست ، انسانی بود از ترازی دیگر . 
   همان روِزکرونایِی نامبارک چند بار زنگش زدم هم چون هفته ی 
پیش ترش ؛ از دست ْرس خارج بود تا که خبر را با بهت و بغض و 

اشک و آه شنیدم . 
ْ گیر ، و رنجوری از بیماری     با رفتِن فریبرز در اثر این ویروس همه 
دانش مندم  یاراِن  از  یکی   ] پروستات  سرطان   [ پیشینش  زمینه ای 
و یکی از پشتیبانان بزرگ اندیشه های انتقادِی پر مایه و بی پروا و 
بی چشم داشت ، پر کشید . حاال حاال ها بس زود بود برود ؛ می گفت 
از ما مشورت می گیرند و تاب می آورند ما را ؛ اّما گاه سِربزنگاه ها در 
تصمیم گیری های مهم ، پشت درهای بسته کار ِدیگر می کنند . نام 
و نانش از آِن آنان و کاِر ِگلش از آِن ما . حکایت بیش تر روشنفکران 

ایرانی گویی همین است . 
    برای من انگار فریبرز هم چنان پشت همان درها ، کرونا زده منتظر 
نشسته است . فریبرز در نگاه من ، هم چنان همان انسان وارسته و 
همیشه ْ جوانی است که با همان صدای گرم و خش دار از دور ، پشت 
تلفن می گویدم » درود « و بعد گپ می زنیم و من هم هنوز گه گاه 
دوست دارم شماره اش را بگیرم و دلم می خواد پاسخم بدهد که خوبم 

کیوان جان و به آینده های روشن امیدوار .
   در این شماره ، پس از بیست سال یکی از ُجستارهایش را که به 
درخواسِت ما برای فصل نامه نوشته بود ، می خوانید . یادش گرامی باد .

كیوان نریمانی
 کارشناس ارشد شهرسازی
عضو شورای دبیران
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