سوت عرصه مططبوعات/
نصر« با "احد ممالزاده" پيشکس
گفت و گوی اختصاصی »نص
گ جھانی دوم تا مصاحبه با جھاان پھلوان تختی
خاطرات "ممالزاده" از جنگ

ت ،روبروی تربييت» ،کتاب فرووشی کيھان«...
ز ،خيابان امام خخمينی ،پايين تر از ميدان ساعت
نصر :تبريز
عالمت ذره بين رروی تصوير کلييک نماييد
برای مشاھدده عکس در ابعااد اصلی  ،بر ع

تک تک روز ھای تاريخی
نام آشنايی که از سسال ھای دور تتا به امروز ک
گ و ھنر نصر ،ککتاب فروشی م
سرويس فرھنگ
به گزارش س
لب آورده است.
تبريز را شاھد بوده و چه بسسا به حال روزھای خونين تبرييز گريسته و ھممراه شادی ھای مردم خنده بر ب
حرف ھای تاريخی ررا در دل خود گگنجانده است ،نگ
 30متری که چهه خبرھا و ف
مغازه ای 0
گاه ديوارھايش ھھمانند مدير خودد خسته و
زنده نگاه داشته است؛ البته چند سالی است که ککرکره ھای اين مغازه پر رمز و راز به
است اما با قوتی کهه آن را  6دھه ز
پر معنا ت
دليل کھولت سن يار ديرين خود چشم برھم گذاشته بود.
شنيديم ،برآن شديم تا دديداری با مدير پپيشکسوت اش دداشته باشيم .در واپسين روزھای
،
شی را که
نام و آوازه اين کتاب فروشی
ی بھاری
جای گذاشت" ،اححد مالزاده" مديير کتابفروشی ککيھان پس از سهه سال به
ديداری را تتازه کرديم که خخاطرات شيرين بسياری را بر ج
مغازه ی پر خاطره خود قدمم نھاد و جانی تتازه به آن بخشيدد.

حد مالزاده" به ممغازه قديمی خودد ،خيل عظيمی از اصناف و کسسبه و ھمچنين اھالی منطقه ترببيت تبريز با ديدن وی در
با ورود "اح
رای ديدار با او به سوی مغازه سرازير شدند ،نکته جالب ديداررھای کوتاه اھاللی با وی بازگش
مغازه اش بر
شايی خاطراتی بوود که بين
سر می دادند.
خودشان زممزمه می کردند و گاھی نيز خندده ای بلند را ر
چشمانی که با دييدن او براق شدند خنده را نيز ببه روی لب ھايششان جاری می کرد ،گاھی نيز از شدت تعجب با عبارت
بسياری از چ
» حاج احد آقا کجا بودی؟ چچشممان به زياارتت روشن « ببرای روبوسی ججلو می آمدند.
اين مرد مھربان ممی
کوتاھی از زندگی ن
ی
اين گزارش قبل ازز نگارش گفت و گوی دلنشين ببا "احد مالزاده" به شرح
در ادامه ن
پردازيم.
الن تبريز چشم ببه جھان گشود ،ووی فرزند خانواده ای فرھنگی و اھل قلم است که از
احد مالزاده به سال 1312ددر خيابان ماراال
ديرباز شھره در حسن خلق و ادب دارند.
صورت
مطبوعات و کتاب به ص
ت
زاده که دارای  5فرزند پسر و  3فرزند دختر بود ،ھر پنج فررزند پسر را در حوزه
خانواده مالز
طبوعات نوين آذرربايجان
حقق ،نويسنده ،نناشر ،روزنامه نگار و پدر مطب
رگ خانواده "حمميد مالزاده" )مح
ويژه ای پرووراند .پسر بزرگ
عھده گرفت
جان شرقی به ع
ی روزنامه کيھاان را در آذربايج
مالزاده" ، ،وی از سال  1333سرپرستی
،
ی "احد
بود( مشوق و پيشرو اصلی
ع گفت.
نيم قرن فعاليت درر اين عرصه ،ددر سال  1388ددار فانی را وداع
و پس از م

ھای تھران از قبيلل کيھان و
فروش روزنامه ی
روزنامه فروشی پرداخخت و برای ش
ه
به حرفه
مالزاده از ددوران نوجوانی با برادر خود ه
ھای تھران را داشتتند آشنا و اين ھھمکاری
فرزندش "سيد جواد پييمان" که نمايندگگی روزنامه ی
ش
اطالعات با "سيد اسماعيل پپيمان" و
شد.
ی بين اين دو خاننواده را سبب ش
عميق و ريشه داری
دوستی ق
چنين
زمان به روزناممه نگاری و ھمچ
شی فعلی خود ررا بنا نھاد و ھمز
گ خود در سال  1332کتابفروش
ری برادر بزرگ
وی با ھمکار
کتاب و روزنامه اداممه داد.
فروش ب
ردان بزرگ تبرريز بود .اين کتاببفروشی
کتابفروشی ککيھان از سال  13322تا يک دھھه گذشته محفل انس شاعران ،ادديبان و سياستمر
قديمی از ميزبانی مھممانان خود
ی
سن دوست
سالی است که بهه دليل کھولت س
ست ،حال چند س
که در ميان بسياری از مرددم شناخته شده اس
ت.
بازمانده است
***
بسياری را نظاره گر بووده است ،در راستای
ی
ست که رويدادھھای فرھنگی و سياسی
خيابان امام خمينی تبريز يککی از مناطقی اس
را می توان ديد ککه منبع بزرگی از کتب تاريخی
ی ھای قديمی ر
ربيت ،کتابفروشی
پياده گذر تر
ی ،سياسی و ھنرری ھستند ،کتابفرروشی
ت.
خود را داشته است
است که به قدمت ففعاليت خود ،مخخاطبان خاص خ
فروشی ھايی ت
کی از اين کتابفر
کيھان نيز يک
جود داشت
سختی ھايی جسمانی که برای او وج
ی
راری ارتباط با خخانواده مالزاده برآن شديم تا با "احد مالزاده" ععلی رغم
پس از برقر
ديدار کنيم و ميھمان آغوش پر مھر او باشييم .
آورديم ،اولين شخصی که نام او را درر ميان
،
عاتی اش سخن به ميان
از خاطرات دورران جوانی و فعااليت ھای مطبوع
وقتی با او ز
اگر کمک ھا و تشوويق ھای
زاده" برادر بزررگش بود ،وی درر اين مورد تاکييد می کرد :ر
ھايش زمزمه می ککرد" ،حميد مالز
صحبت ش
ی که
تحصيل کردم اما خود را با کتاب ھايی
ل
من تا مقطع نھم ممتوسطه
برادرم نبود قطعا من در حررفه خود آنچنان موفق نبودم ،ن
ی کردم سيراب ممی ساختم.
ھمراه با برادرم مطالعه می
طرات دوران تححصيلش ،نامی آآشنا به گوش خوورد ،نامی که اددبيات جھان را ببا قلم ظريف و ممتبحرش حيران خود
در ميان خاط
خود می
ران مدرسه مالززاده! زمانی که از او سخن به مميان آورد گويی او را در کنار خ
ی" ،ھمنشين دور
المحسين ساعدی
ساخت" ،غال
آشنايی خود و سا ی
ی
ديرينه ما داد زمانی ککه خاطره
ه
شوق رفاقت نفسسی تازه به روزننامه نگار
ديد ،حقيقتا ش
عدی را ذکر می کررد.

ي را من
فت :دکتر ساعدي
طم جنگ جھانی دوم خواند و گفت
رامش بخش در رروزھای پرتالط
عدی را اتفاقی آر
مالزاده آشناايی خود با ساعد
سرحالي بود .از ھمان
جھاني ميشناختم .با ھم در يک نيمککت مينشستيم ،پسر شاداب و س
ي
 13يعني زمان ججنگ دوم
از سال 320
طالب جديدي راا سر درس
ي داشت .ھميشه سعي ميکرد مط
موقع فردي درسخوان و باا استعداد بود و عالقهي زيادي ببه داستاننويسي
طرح كند.
و در کالس براي بچهھا مط
شد .خواندن اين ککتابھا
ري در آذربايجان کتابھاي درسسي به زبان ترککي تدريس ميش
در سال  1324و در زمان حکومت پيشهور
براي دانشآمموزان خيلي سخخت و دشوار بوود .چون قبل از آن سابقه نداشت
ت در مدارس به زبان ترکي تدرريس شود .خود آآموزگاران
يششدند .البته حاال ھم آنھايي که ابا زبان ترکي سرروکاري ندارند ،ميدانند که به داليلي خواندن و نوشتن
در تدريس ددچار مشکل مي
به زبان ترککي چقدر مشکل است .به ھر حاال آن روز سر کالس درس بودديم که اطالع دادند "محمد بيرييا"  ،وزير فرھننگ وقت
يآيد.
براي بازديد به کالس ما مي

ن ترکي
ھمه مرتب ننشستيم و کالس نيز آماده شد .ووقتي "بي ريا" به کالس ما آمد ممشغول خواندن شعر بود ،عباررت شعر به زبان
جه سونسون جھاللتين اوجاقي .کهه به
نديريم/من ديرم اولکه نيززده يانسين علمينن چراغي/ابديج
ن
ت :من
تقريبا ً چنين مضموني داشت
آتش جھالت خاموش
فارسي اينگوونه است :من چچه ميگويم/من مميگويم در ديار شما چراغ علم روشن گردد/وتتا ابد اجاق و ش
ش گردد.
کس شعر مرا درس
خطاب به دانش آموززان گفت :ھر س
ب
بيريا
ست بخواند جايززه ميگيرد .بعد با اشاره به شاگگردان دوباره اداامه داد:
ميتواند خوب بخوواند؟
چه کسي ي
شد.
آن ھم شعري که سسرودهي خود اووست چقدر دشووار می تواند باش
شعر ترکي و ن
ک وزير خواندن ش
تصور کنيد در حضور يک
شعر در
درست ميخواند چرراکه سرايندهي ش
ت
ي کرد .بايد
بود دست بلند کرد و اعالم آمادگي
ساعدي که کودککي خردسال د
غالمحسين س
رين سطرش خوواند .او بهقدري اين شعر
کنارش ايستااده بود .با استعدداد زيادي که داشت شعر را با صدايي رسا و ببدون غلط تا آخر
را زيبا خوانند که خود وزيرر برايش کف زدد .پس از آن ر
سر صف با مراسمم خاصي جايزهاي به او دادند .ھھنگام سخنراني در مراسم
اليق بھترين ھا بود!!
روشني دارد .پيش بينينی او درست بوود ،ساعدی ق
ي
ت اين دانش آمووز آيندهي
تجليل ،بيرييا به معلم ما گفت

ادبی خود در ضميممه حيات
شينی با اصحاب علم و ادب را ببه سبب نگاه رووشن و ذھن ی
گويی از ھمان دورران کودکی ھمنش
مالزاده ی
ادب و فرھنگ نظيير استاد
ری از اھالی ب
برپايی کتابفروشی خوود ميزبان بسيار
ی
حصيل و
داشته است ،چراکه پپس از دوران تح
ه
خويش
شھريار ،س
استتاد نظمی و  ...بوده است.
خبرنگاری خود نشان داد و در ممورد آن
عکس ھای بسيار جالالبی از دوران خ
خنان خود س
اين پيشکسوت حوزه مطبوععات در حين سخ
روزنامه کيھان بودم ،اللبته بايد
ه
ين شکل داد :در دوران جوانی ممن خبرنگار حووزه سياسی و اقتتصادی
ھا توضيح ممختصری به اين
ت عديده ای
آن زمان مشکالت
اين نکته را ذکر کنم که در آن دوران کار بسياری از خبرننگاران نقد عملککرد دولت بود ،چراکه مردم ن
متعددی در ذھنم زنده ممی شود ،ديدار با پھلوان
ی
به جھت عمملکرد ضعيف دوولت متحمل می شدند ،در ميان اين عکس ھا خخاطرات
صاحبه ھايی بود که در آن
دوران به آن پرداختم..
ن
تختی يکی از زيباترين مص

روزنامه در کشوور کشيده شد ،ووی در اين
صوص انتشار ر
سخن به خط حيات ممطبوعات به خص
الزاده سير ن
در جريان گگفت و گو با مال
روزنامه نسبت به سال ھای گذشته بھبوود يافته اما سرانه مطالعه روزننامه در
ه
ارتباط گفت :متاسفانه با اينککه نحوه انتشار و چاپ
ھمراه می دانم ،پيشررفت
ه
ی ھای جديد از جمله تلفن
جدايی را دل مشغولی
ی
کشور به شددت کاھش يافته است ،من علت عمده اين
فرھنگ مطالعه کتاب ،روزی در کنار اين مغازه صداای کودکانی که دست
گ
دست دادن
تکنولوژی ممفيد است اما نه به قيمت از ت
يد
کودکان نمی توان شنيد
ن
را کشان کشان ببه طرف کتاب خريدن به گوش می رسيد اما تننھا چيزی که اممروزه از
پدران خود ر
رای خريد کتاب است.
پيشنھادی بر
جوان ھايمان قدر کللمات
ت :اميدوارم ن
برای نسل جوان آررزو کرد و گفت
يک عبارت را ی
احد مالزاده در پايان سخنانن خود ،تنھا ک
ست ،ما
از پس کلمه به ککلمه نويسنده زنددگی پر فراز و ننشيبی گذشته اس
درک کنند ،چراکه ز
طور عميق ک
نوشته شده ککتاب ھا را به ط
ملزم ھستيم تا فرھنگ خودد را با مطالعه و ادامه مسير نوييسندگان بزرگ حفظ کنيم.

