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 گذری بر زندگی عباس معروفی:

فارغ التحصیل هنرهای زیبای تهران در رشته هنرهای  ؛کنونی( متولد شد شهرمهدی) خورشیدی در سنگسر ۱۳۳۶عباس معروفی به سال 
در « رو به روی آفتاب»نخستین مجموعه داستان او با نام  .تاس های تهران بودهدراماتیک است و حدود یازده سال معلم ادبیات در دبیرستان

« سمفونی مردگان»رسید اما با انتشار های او در برخی مطبوعات به چاپ میدر تهران منتشر شد. پیش و پس از آن نیز داستان ۱۳۵۹سال 
  .بود که نامش به عنوان نویسنده تثبیت شد

اری کرد و بطور جدی به کار مطبوعات ادبی روی آورد. سبک و روال وی در این نشریه با انتظارات را پایه گذ« گردون»مجله ادبی  ۱۳۶۹در سال 
معروفی در پی  .بود گردون او سردبیر نشریه ادبی .دولت ایران مغایر بود و موجب فشارهای پی در پی و سرانجام محاکمه و توقیف آن شد

 ورد.به نگارش در آ ۱۳۷۱-۱۳۶۸ هایدر فاصله سال را سال بلوا رمان عباس معرفی ناگزیر به ترک وطن شد.« گردون»توقیف 
بهره گرفت. اما پس از آن برای گذران زندگی دست به کارهای مختلف زد؛ مدتی به عنوان « یش بلخانه هاینر»او به آلمان رفت و مدتی از بورس 

را که کتابفروشی بزرگی است در خیابان کانت برلین، بنیاد نهاد و به کار « خانه هنر و ادبیات هدایت»مدیر یک هتل کار کرد و پس از آن 
 دهد.میود را نیز در همان محل تشکیل های داستان نویسی خو کالساکتابفروشی مشغول شد. 

 ۱. آثار او عبارتند از:است تیرگان و قلم زیر گردون گذار دو جایزه ادبیاو همچنین بنیان

 نمایشنامه مجموعه داستان رمان

 (62-۱۳6۱تا کجا با منی ) (۱۳5۹) پیش روی آفتاب (۱۳6۸) سمفونی مردگان
 (۱۳65ورگ ) (۱۳65آخرین نسل برتر ) (۱۳۷۱) سال بلوا

 (۱۳66دلی بای و آهو ) (۱۳۷۱عطر یاس ) پیکر فرهاد
 (۱۳۸2 -سه نمایشنامه ) های ماآونگ خاطره (۱۳۸2تر )دریاروندگان جزیره آبی (۱۳۸2) فریدون سه پسر داشت

  آن شصت هزار، آن شصت نفر (۱۳۸۸) ذوب شده
   (۱۳۸۹) تماماً مخصوص

 

 مجله ادبی گردون:

گذار جايزه ادبي بود كه اولين شماره دوهفته نامه گردون به همت سيد عباس معروفي منتشر شد. اين مجله همچنين بنيان ۱۳6۹آذر ماه سال 
ها نيز بود. تنوع مطالب و غناي آنها موجب شد تا گردون، بسيار سريع در جامعه ادبي و هنري آن زمان بر سر زبان« قلم طاليي»گردون به نام 

و اخبار پيرامون اين موضوعات مورد  ها بودادبيات و هنر تم اصلي نوشته افتد و طرفداران بسياري را به خود جلب كند. در مجله گردون،بي
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هاي نقاشي و عكاسي در گردون منعكس ميشد گرفت. از نقد داستان تا خبر از برگزاري نمايشگاهبررسي قرار مي
سس ؤم توقيف و ۱۳۷4بود. مجله گردون در سال  خبار موجب رونق آن شدهو همين تنوع و هوشياري در انتشار ا

 .شد آن از كشور خارج

 قلم خانم مهدیه جیرانی، عضو باشگاه کتابخوانی طاقچه:نقد و بررسی رمان سال بلوا به 
معتقدند که از  یاز عمر خود را صرف نوشتن آن کرد. برخ میسه سال و ن یست که عباس معروفا ی؛ رمانسال بلوا

رمان،  یو کانون یاصل تیکه شخص میابییکه در صفحات نخست کتاب آمده؛ درم یاهمان ابتدا و با خواندن جمله
 زن است!  کی
 «کنم. یم شکشیرا به مادرم پ ،کتابیبهبهان نیمیدانشور و س نیمیس ادیبا احترام و »

سال بلوا، در  ۀدوم است. قص یجنگ جهان یهاو سال ستیب ور  یشهر عیداستان، شامل اواخر سلطنت رضا شاه، وقا ۀشش ماه یِخیتار زمان
 نیبه ا .است (نیش آفر)نو نوشا یعنی یاصل تیفرد، شخص یهاشب یو راو سندهیزوج، خود نو یهاشب ی افتد که راویهفت شب اتفاق م

 . ستیجز خود  او ن یماجرا، کس ۀو خاتمه دهند ندهآغاز کن بیترت

قصه به مرور و به  تیکل یریکه شکل گ میابییو در ادامه درم میهست نیداستان به صورت اول شخص در ذهن نوش آفر تیآغاز شاهد روا در
دوباره به  ت،یشود و بعد از مواجهه با واقعیم داریکه در زمان حال ب میروبرو هست یتیافتد. در واقع با شخصی، اتفاق میو تیتناسب وضع
 گردد. یباز م ودخاطرات خ

که از  یاز جانب مردم ییاند. اما بلوابه آن نقل مکان کرده دیو با هزاران ام ینوشا به تازگ ۀافتد که خانوادیاتفاق م یرمان در سنگسر نیا عیوقا
 ن،یب نیدر ا یرا نقش بر آب نموده و حت شانیهابرپا شده که تمام نقشه رند،یبا حکومت درگ گرید یو از سو تیمُخِل امن یهایاغیبا  یطرف

 کند.یداستان نم یفضا فیو تلط طیبه عوض کردن شرا یکمک چیگر هم هکوزه یناینوشا به حس نیعشق آتش

به  ان،یاطراف ۀکند و به خواستینم دیجد یاینجات خود و خلق دن یبرا یه تالشگون چیشدن است و ه ینظر من، خود نوشا خواستار قربان به
ست ا یشود و عاملیاز مسائل  پرطرفدار و عامه پسند محسوب م نجایمرد در ا یشدن زن و ستم کار یقربان نیدهد. و ایتن م یاجبار یازدواج

 تر شدن اثر! پرمخاطب یبرا

 جادیخواننده ا یرا برا یهولناک یبرپا کردن دار؛ در آغاز کار، فضا یخوب انجام شده و توانسته با طرح تقاضا برا سندهیتوسط نو یسازریتصو
که از درختان در فضا  ایهپختۀ ویم یهوا را با بو یگرما زانیمنحصر به فرد عمل کرده و به طور مثال م فات؛یتوص یبرخ انیگاه در ب یکند و حت

 .کندیم میترس مانیبرا دهیچیپ
 یمعروف کیتکن نیمعتقدند برتر یکه برخ ریدختر پادشاه و مرد زرگر و پسر وز ۀافسان زشیآم یعنیاست؛  تیافسانه و واقع بیترک یبعد ۀنکت

 است. دهیبه آن بخش یمنحصر به فرد یدر سال بلواست و حال و هوا
روشن است و  فشانیموارد تکل شتریحال در ب نیها پرداخته شده، با امتعدد است که گاه مختصر به آن یهاتیسراسر ماجرا و شخص کتاب
 مانَد.  ینم یسرنوشتشان در ذهن خواننده باق ۀدربار یابهام

شرارت بزنند و که خواسته و ناخواسته دست به  ییهاتیشخص یبرا ستیبهانه ا نا؛یعشق نوشا نسبت به حس ۀفروکش نکردن شعل سرانجام
 .شودیسال بلوا م یبرا یتلخ انیکه باعث رقم خوردن  پا رندیبگ یماتیتوزانه تصم نهیکورکورانه و ک

 

و تا برنگردد هیچوقت دلش آرام  مسیر را برگردد ۀیعنی پریروز چیزی جایی جا گذاشته که باید هم ،تر از دیروز باشدآدم وقتی امروز غمگین

       .2گیردنمی
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