
 تاريخی 
 

د خسته و 

ه و راز ب

ی بھاری 
ه سال به 

 

ک تک روز ھای
ب آورده است.

ھمانند مدير خود

 مغازه پر رمز و

 واپسين روزھای
کيھان پس از سه

»...وشی کيھان

تا به امروز تک
 مردم خنده بر لب

گاه ديوارھايش ھ

کرکره ھای اين

داشته باشيم. در
ک ير کتابفروشی

 /طبوعات

کتاب فرو«يت،

  يک نماييد

 سال ھای دور ت
یمراه شادی ھا

گنجانده است، نگ

 سالی است که ک

پيشکسوت اش د
حد مالزاده" مدي

سوت عرصه مط

ان پھلوان تختی

ت، روبروی تربي

روی تصوير کلي

م آشنايی که از س
يز گريسته و ھم

را در دل خود گ

است؛ البته چند

ديداری با مدير پ
جای گذاشت، "اح

  د.

مالزاده" پيشکس

 مصاحبه با جھا

 از ميدان ساعت

عالمت ذره بين ر

کتاب فروشی نام
ھای خونين تبري

ف ھای تاريخی ر

زنده نگاه داشته 
   گذاشته بود.

، برآن شديم تا د
 بسياری را بر ج
تازه به آن بخشيد

با "احد م» نصر

گ جھانی دوم تا

خمينی، پايين تر

اد اصلی ، بر ع

گ و ھنر نصر، ک
سا به حال روز

ه خبرھا و حرف

دھه ز 6ه آن را
 خود چشم برھم

شی را که شنيديم،
خاطرات شيرين
م نھاد و جانی ت

نص« اختصاصی 

مالزاده" از جنگ

ز، خيابان امام خ

ده عکس در ابعا

سرويس فرھنگ
ھد بوده و چه بس

متری که چه 30

ت اما با قوتی که
 سن يار ديرين

اين کتاب فروشی
تازه کرديم که خ
 خاطره خود قدم

گفت و گوی

خاطرات "م

 

نصر: تبريز

برای مشاھد

 

 

به گزارش س
تبريز را شا

0  مغازه ای

پر معنا است
دليل کھولت

نام و آوازه 
ديداری را ت
مغازه ی پر



ن وی در 
ود که بين 

 با عبارت 

 می

 که از 

صورت 
ربايجان 

عھده گرفت 

  

بيت تبريز با ديد
شايی خاطراتی بو

 از شدت تعجب

ن مرد مھربان م

 و اھل قلم است

اب به صت و کت
طبوعات نوين آذر
جان شرقی به ع

ھالی منطقه ترب
لی با وی بازگش

کرد، گاھی نيز
 

ی از زندگی اين

اده ای فرھنگی

 حوزه مطبوعات
 نگار و پدر مطب
ان را در آذربايج

ا سبه و ھمچنين
رھای کوتاه اھال

شان جاری می
 جلو می آمدند.

 به شرح کوتاھی

 وی فرزند خانو

رزند پسر را در
ناشر، روزنامه
ی روزنامه کيھا

  ع گفت.

 از اصناف و کس
 نکته جالب ديدار

  ر می دادند.

به روی لب ھايش
برای روبوسی ج

با "احد مالزاده"

به جھان گشود، و

 بود، ھر پنج فر
حقق، نويسنده، ن

سرپرستی 1333

دار فانی را وداع

د، خيل عظيمی
 سرازير شدند،
ده ای بلند را سر

ند خنده را نيز ب
ب» ارتت روشن

و گوی دلنشين ب

الن تبريز چشم ب

فرزند دختر 3
ميد مالزاده" (مح
، ، وی از سال

د 1388در سال

مغازه قديمی خود
 به سوی مغازه
 و گاھی نيز خند

يدن او براق شد
به زيا  چشممان

ز نگارش گفت و

در خيابان ماراال
  و ادب دارند.

فرزند پسر و 5 
"حم   رگ خانواده

ی "احد مالزاده"،

ر اين عرصه، د

حد مالزاده" به م
رای ديدار با او
مزمه می کردند و

چشمانی که با دي
 آقا کجا بودی؟ چ

ن گزارش قبل از

د 1312 به سال
ه در حسن خلق

  زاده که دارای
وراند. پسر بزرگ
 و پيشرو اصلی

يت درم قرن فعال

با ورود "اح
مغازه اش بر
خودشان زم

بسياری از چ
حاج احد« 

در ادامه اين
  پردازيم.

احد مالزاده
ديرباز شھر

خانواده مالز
ويژه ای پرو
بود) مشوق

و پس از نيم



ل کيھان و 
ھمکاری 

چنين 

بفروشی 
مانان خود 

استای 
روشی 

جود داشت 

ر ميان 
ويق ھای 

ی که 

 خود 
 خود می 

  رد.

  

ی تھران از قبيل
تند آشنا و اين ھ

مه نگاری و ھمچ

ريز بود. اين کتاب
ی از ميزبانی مھم

وده است، در ر
ری ھستند، کتابفر

  ت.

 که برای او وج

 که نام او را در
ر کمک ھا و تشو
 را با کتاب ھايی

متبحرش حيران
 او را در کنار خ
ی را ذکر می کر

ش روزنامه ھای
ی تھران را داشت

زمان به روزنام

ردان بزرگ تبر
سن دوست قديمی

ی را نظاره گر بو
ی، سياسی و ھنر
خود را داشته است

ی ھايی جسمانی

، اولين شخصی
يد می کرد: اگر
ل کردم اما خود

با قلم ظريف و م
ميان آورد گويی
عدیی خود و سا

خت و برای فروش
گی روزنامه ھای

را بنا نھاد و ھمز

ديبان و سياستمر
ه دليل کھولت س

 سياسی بسياری
 از کتب تاريخی
خاطبان خاص خ

غم سختیعلی ر

 به ميان آورديم،
اين مورد تاکير

متوسطه تحصيل

دبيات جھان را ب
 از او سخن به م
که خاطره آشنايی

ه فروشی پرداخ
يمان" که نمايندگ

  شد.

شی فعلی خود ر

انس شاعران، اد
سالی است که به

ھای فرھنگی و
که منبع بزرگی
فعاليت خود، مخ

 "احد مالزاده" ع

عاتی اش سخن
رگش بود، وی در
ن تا مقطع نھم م

نامی که ادورد،
زاده! زمانی که
ه ما داد زمانی ک

ه حرفه روزنامه
ش "سيد جواد پي
نواده را سبب ش

کتابفروش 1332

ھه گذشته محفل 
ست، حال چند س

رويدادھ  ست که
را می توان ديد ک
ت که به قدمت ف

 برآن شديم تا با
  يم .

اليت ھای مطبوع
زاده" برادر بزر
 موفق نبودم، من

  می ساختم.

آشنا به گوش خو
ران مدرسه مالز
نامه نگار ديرينه

 با برادر خود به
پيمان" و فرزندش
ی بين اين دو خان

گ خود در سال
  مه داد.

تا يک دھ 1332
دم شناخته شده اس

کی از مناطقی اس
ی ھای قديمی ر

فروشی ھايی است

خانواده مالزاده
 پر مھر او باشي

ران جوانی و فعا
کرد، "حميد مالز
رفه خود آنچنان
ی کردم سيراب م

حصيلش، نامی آ
ی"، ھمنشين دور
سی تازه به روزن

دوران نوجوانی
 "سيد اسماعيل پ
ق و ريشه داری

ری برادر بزرگ
ب و روزنامه ادام

2کيھان از سال 

 بسياری از مرد
  ت.

خمينی تبريز يک
وشیربيت، کتابفر

کی از اين کتابفر

راری ارتباط با خ
و ميھمان آغوش

ز خاطرات دور
ش زمزمه می ک
 قطعا من در حر
درم مطالعه می

طرات دوران تح
المحسين ساعدی
شوق رفاقت نفس

مالزاده از د
ااطالعات ب

دوستی عميق

وی با ھمکار
فروش کتاب

کتابفروشی ک
انکه در مي

بازمانده است

***  

خيابان امام
پياده گذر تر
کيھان نيز يک

پس از برقر
ديدار کنيم و

وقتی با او از
صحبت ھايش
برادرم نبود
ھمراه با برا

در ميان خاط
ساخت، "غال
ديد، حقيقتا ش



ي را من 
 ھمان 

ا سر درس 

ھا  کتاب
آموزگاران 

و نوشتن 
نگ وقت 

  

فت: دکتر ساعدي
سرحالي بود. از
طالب جديدي را

شد. خواندن اين ک
ريس شود. خود آ
 داليلي خواندن و
يا" ، وزير فرھن

  

 دوم خواند و گفت
 پسر شاداب و س

کرد مط  سعي مي

ش کي تدريس مي
 زبان ترکي تدر

دانند که به  مي
ري دند "محمد بي

طم جنگ جھانی
نشستيم، کت مي

ي داشت. ھميشه

سي به زبان ترک
ت در مدارس به
روکاري ندارند،
ديم که اطالع دا

روزھای پرتالط
 ھم در يک نيمک

نويسي به داستان

ھاي درس ن کتاب
 آن سابقه نداشت
ا زبان ترکي سر
 کالس درس بود

رامش بخش در ر
شناختم. با ي مي
ي زيادي ب عالقه

ري در آذربايجا
ود. چون قبل از
 ھم آنھايي که با
ال آن روز سر

عدی را اتفاقی آر
جنگ دوم جھاني
ا استعداد بود و

  طرح كند.

ور  حکومت پيشه
خت و دشوار بو

شدند. البته حاال ي
ھر حا  است. به

  آيد. ي

ايی خود با ساعد
يعني زمان ج 13

خوان و با  درس
ھا مط  براي بچه

و در زمان 13
موزان خيلي سخ
ش دچار مشکل مي
کي چقدر مشکل
 به کالس ما مي

مالزاده آشنا
320از سال 

قع فرديمو
و در کالس

24در سال 

آم دانش براي
در تدريس د
به زبان ترک
براي بازديد



ن ترکي 
     ه به 

  ش گردد.

امه داد: 

شد. 
شعر در 

 اين شعر 
 در مراسم 

!  

مه حيات 
ير استاد 

مورد آن 
لبته بايد 

ت عديده ای 
 با پھلوان 

رت شعر به زبان
              لتين اوجاقي. که

جھالت خاموشش 

گردان دوباره ادا

باشوار می تواند 
ي ش راکه سراينده
قدري واند. او به

ھنگام سخنراني
ق بھترين ھا بود!

  

ی خود در ضميم
ب و فرھنگ نظي

 نشان داد و در م
ه کيھان بودم، ال
ن زمان مشکالت
می شود، ديدار

 شعر بود، عبار
            جه سونسون جھال
تا ابد اجاق و آتش

 با اشاره به شاگ

وست چقدر دشو
خواند چر ت مي

رين سطرش خو
ي به او دادند. ھ
ود، ساعدی اليق

وشن و ذھن ادبی
ری از اھالی ادب

خبرنگاری خود
تصادی روزنامه
 چراکه مردم آن
ی در ذھنم زنده م

مشغول خواندن
            ن چراغي/ابديج
 روشن گردد/وت

گيرد. بعد زه مي

ي خود او  سروده
ي کرد. بايد درست
بدون غلط تا آخر
ا م خاصي جايزه
ينی او درست بو

به سبب نگاه رو
ود ميزبان بسيار

البی از دوران خ
وزه سياسی و اقت
کرد دولت بود،
خاطرات متعددی

.  

ا آمد مبه کالس م
               زده يانسين علمين
 شما چراغ علم

ست بخواند جايز

ن ھم شعري که س
 و اعالم آمادگي
 صدايي رسا و ب
ر صف با مراسم
ي دارد. پيش بين

 علم و ادب را ب
ی کتابفروشی خو

س ھای بسيار جال
من خبرنگار حو
نگاران نقد عملک
 اين عکس ھا خ
ن به آن پرداختم.

وقتي "بي ريا" به
               ن ديرم اولکه نيز

گويم در ديار مي

س شعر مرا درس

شعر ترکي و آن
د دست بلند کرد
شت شعر را با
د. پس از آن سر

ي روشني وز آينده

شينی با اصحاب
حصيل و برپايی

خنان خود عکس
 دوران جوانی م
بسياری از خبرن
 شدند، در ميان

دورانکه در آن

 نيز آماده شد. و
              ت: من نديريم/من

گويم/من م چه مي

زان گفت: ھر کس
  واند؟

ک وزير خواندن ش
کي خردسال بود
داد زيادي که دا

برايش کف زد ر
ت اين دانش آمو

ران کودکی ھمنش
 پس از دوران تح

   بوده است.

عات در حين سخ
ين شکل داد: در
 آن دوران کار
ولت متحمل می
صاحبه ھايی بود

نشستيم و کالس
            مضموني داشت
ونه است: من چ

ب به دانش آموز
تواند خوب بخو ي

 در حضور يک
ساعدي که کودک
اده بود. با استعد
ند که خود وزير
يا به معلم ما گفت

ی از ھمان دور
ه است، چراکه پ

تاد نظمی و ...س

ت حوزه مطبوع
به اين  مختصری 

ر کنم که در ذک
ملکرد ضعيف دو
ز زيباترين مص

ھمه مرتب ن
      ً     تقريبا  چنين
فارسي اينگو

ريا خطاب بي
چه کسي مي

تصور کنيد
غالمحسين س
کنارش ايستا
را زيبا خوان
ري تجليل، بي

مالزاده گويی
خويش داشته
تشھريار، اس

اين پيشکسو
ھا توضيح م
اين نکته را
به جھت عم
تختی يکی ا



وی در اين 
نامه در 

 رفت
 دست 

يد 

لمات 
ست، ما 

  

ور کشيده شد، و
نه مطالعه روزن
ه می دانم، پيشر
ای کودکانی که
ن نمی توان شنيد

ن ھايمان قدر کل
نشيبی گذشته اس

امه در کشوروزن
ود يافته اما سرا
جمله تلفن ھمراه
 اين مغازه صدا
مروزه از کودکان

ت: اميدوارم جوان
دگی پر فراز و ن

صوص انتشار ر
 ھای گذشته بھبو
ی ھای جديد از
 روزی در کنار
نھا چيزی که ام

رزو کرد و گفت
کلمه نويسنده زند

   حفظ کنيم.

مطبوعات به خص
ه نسبت به سال
ی را دل مشغولی
گ مطالعه کتاب،
 می رسيد اما تن

ی نسل جوان آر
ز پس کلمه به ک
يسندگان بزرگ

ن به خط حيات م
 و چاپ روزنامه
 عمده اين جدايی
ت دادن فرھنگ
خريدن به گوش

ک عبارت را برای
ک کنند، چراکه از

ر نويو ادامه مسي

الزاده سير سخن
که نحوه انتشار
 است، من علت

 به قيمت از دست
به طرف کتاب 

   است.

ن خود، تنھا يک
طور عميق درک
د را با مطالعه و

مال گفت و گو با 
: متاسفانه با اينک
دت کاھش يافته
مفيد است اما نه
را کشان کشان ب
رای خريد کتاب

پايان سخنان در 
کتاب ھا را به ط

فرھنگ خود  تا 

در جريان گ
ارتباط گفت
کشور به شد
تکنولوژی م
پدران خود ر
پيشنھادی بر

احد مالزاده
نوشته شده ک
ملزم ھستيم

   

  


