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پيامك300099004806 :

جشن امضا و رونمایی از کتاب «گرگ و میش هوای خردادماه» در سیرجان برگزار شد:

 گروه فرهنگوهنر
جشن امضا و رونمایی از سومین جلد کتاب خاطرات
خودنوشت احمد زیدآبادی با نام «گرگ و میش هوای
خردادماه» در سیرجان به همت هفتهنامههای سخنتازه و
پاسارگادوکتابفروشیمستطاب،برگزارشد.عصرجمعه،هوای
سرداولینروزهایزمستانباحضوراحمدزیدآبادیروزنامهنگار
و سیرجانیهایی که برای دیدار او آمده بودند گرم شد.
لیدا امیریمقدم یکی از کسانی که برای جشن امضا آمده
بود به پاسارگاد گفت :کتاب از «سرد و گرم روزگار» از احمد
زیدآبادی را خواندهام .جلد سوم را هم شروع کردهام .وی در پاسخ
به این سؤال که چرا آثار این نویسنده همشهری را میخوانید
گفت :همینکه یک نویسنده سیرجانی اینقدر موفق است و
داستانهای شیرینی را روایت میکند مرا جذب کرده است .نثر
ایشان قوی است .امیری از این که جشن امضا خوب برگزار شده
تشکر کرد .موضوعی که باعث شده بود او حس خوبی بگیرد
برخورد زیدآبادی با مخاطبان بود« :از اینکه خود آقای زیدآبادی
از ساعت چهار آمده بود و تا انتها این قدر انرژی داشتند و با
همهصحبتمیکردندوهمهراخوبتحویلمیگرفتندخیلی
عالی بود .کال شب خوبی را سپریکردیم .کاش جشن امضای
دیگرنویسندگانراهمبرگزارمیکردند،مخصوصااگرنویسنده
همشهرییاهماستانیباشد».
 معتدل مینویسد
مسعود بلوردی یکی دیگراز کسانی بود که در این مراسم
حضور داشت .او مخاطب جدی نوشتههای زیدآبادی است و

شب خوب کتاب
کانالش را دنبال میکند .وی گفت :من دو جلد اول خاطرات
ایشان و کتاب «الزامات سیاست در عصردولت-ملت» را خوانده
بودم .نیمی از جلد سوم خاطرات را هم خواندهام .بلوردی به
سبک نوشتاری و گفتاری ایشان عالق ه دارد و معتقد است:
زیدآبادی خیلی معتدل مینویسند .به گفتهی این مخاطب،
ایشاننهاصالحطلبونهاصولگراستوبهعنوانیکتحلیلگر
میتوان روی ایشان حساب باز کرد .وی ادامه داد :من کانال
ایشان را هم دنبال میکنم و اینجا آمدم و دو سؤال از ایشان
داشتم .یکی در مورد اسراییل بود اینکه آیا نتانیاهو از بنبست
خارج میشود یا نه؟ و یکی هم در مورد فلسطین بود .اینکه چرا
برای آقای زیدآبادی اینقدر فلسطین اهمیت دارد .این موضوع
در کانال و در کتابهایشان هم به عناوین مختلف عنوان شده
است.آقایزیدآبادیدرپاسخاینسؤالگفت«:مسئلهفلسطین
صرفا مسئله فلسطین نیست .اگر مسئله فلسطین حل شود
خیلی از مسایل داخلی ایران هم حل میشود .این موارد به هم
وصلهستند».بلوردیادامهداد:دوستداشتمایشانسخنرانی
همداشتهباشدودرموردسیاستداخلیوانتخاباتوخاورمیانه
صحبت میکرد .وی گفت :من چند سال پیش هم برای جشن
امضا کتاب دیگر ایشان آمدم ،خیلی خوب بود .به هر حال حس
ناسیونالیستیهمبهایشاندارمونمیتوانمکتمانکنم.
یزاده هم در مورد مراسم رونمایی کتاب
نسرین مسلم 
زیدآبادی گفت :کتاب «از سرد و گرم روزگار» را خواندهام .آن
کتاب را خیلی دوست داشتم .نثر و شیوه روایت خیلی جذابی
دارند .به هر حال ایشان نویسنده همشهری ماست .وقتی

کتابهایشانرامیخوانیداسمهایآشنایزیادیرامیبینیدو
اینموضوعلذتبخشاست.بههرحالمراسمخیلیخوبیبود
و من از همه تشکر میکنم.
 استقبال خوب بود
عباسمحمودیانمدیرکتابفروشیمستطابدرمورداستقبال
شهروندان از مراسم رونمایی از کتاب گرگ و میش هوای خرداد
ماه گفت :از قبل پیشبینی میکردیم که با توجه به سیرجانی
بودن ایشان ،استقبال خوبی از این برنامه شود و خوشبختانه در روز
تدارانایشانراشاهد
رونماییکتابهمحضورپررنگمردمودوس 
بودیم .محمودیان افزود :ازدحام جمعیت هم باعث شد بسیاری از
عالقهمندان به دلیل کمبود فضا در پیادهرو منتظر باشند تا نوبت
به امضای کتابشان برسد و ما بابت این معطلی شرمنده دوستان
شدیم .آقای زیدآبادی هم زودتر از ساعت اعالم شده به فروشگاه
آمدند و تا چند ساعت بعد از زمانی که برای پایان مراسم اعالم
کرده بودیم مشغول امضای کتابها بودند و تا آخرین جلد را برای
عالقهمندانامضاکردند.
وی در مورد تاثیر گفتوگوی رودررو با نویسنده هم گفت:
نویسندگان بزرگ و افراد شاخصی مانند آقای زیدآبادی جدا از
تاثیریکهازطریقکتابهاونوشتههایشانرویافرادمیگذارند،
در ارتباط رودررو و حضوری هم تاثیرات مثبتی دارند .در همین
ت و آمدهای مکرری که داشتم صحبتهای
برنامه ،به دلیل رف 
حاضران را میشنیدم که بیشتر صحبتها دربارهی تواضع و
خوشرویی ایشان بود که برای همه جالب و درسآموز بود .افرادی
هم که برای امضای کتاب دقایقی با ایشان همصحبت میشدند یا

گفتوگو با نویسنده کتاب «گرگ و میش هوای خردادماه»:

پنج صفحه از کتاب حذف شد

 پاسارگاد :اکثر شهروندان احمد زیدآبادی روزنامهنگار و
نویسنده همشریمان را میشناسند .او پیشتر به دلیل مواضعش
نسبت به مسایل سیاسی مشهور بود و بعد هم به دلیل حبسهایی
که متحمل شد .اما حاال زیدآبادی را همه با کانال تلگرامی و انتشار
خاطراتخودنوشتشمیشناسند.تاکنونسهجلدازاینخاطراتبا
نامهای از سرد و گرم روزگار ،بهار زندگی در زمستان تهران و گرگ و
میش هوای خردادماه از سوی نشر نی وارد بازار کتاب شده و مردم هم
ازآنهاخوباستقبالکردهاند.
آیادرمراسمرونماییازکتاببهنکتهجالبوقابلتوجهی
کهقابلگفتنباشدبرخوردید؟
بله.موضوعجالباینبوداکثرکسانیکهآمدهبودندکانالمرارادنبال
میکردند .برخی که اهل روستای زردو بودند و سواد خیلی باالیی هم
نداشتند،میگفتندماروزهامنتظریمببینیمکیمطلبیدرکانالت

منتشر میشود و این موضوع برایم جالب بود .اما جنبهی جذابتر
کسانیبودندکهازراهخیلیدورمثالازکرمانوحاج یآبادآمدهبودند.
یک زن و شوهر از رودان که 450کیلومتر راه است برای یک امضا به
سیرجانآمدند.اینموضوعبهآدمانگیزهمیدهد.
دیدنهمشهریانتانچهحسوحالیداشت؟
وقتیآدمبهزادگاهشمیآیدوافرادرامیبیندومیشناسدوبعضیها
هم اسمی از آنها در کتاب برده شده د لانگیز است .به خصوص وقتی
میآیند و تماس رودررو پیدا میکنیم و در مورد کتاب ،کانال و . .
حرف میزدند ،آدم احساس نشاط میگیرد .درکل برنامه خوبی بود.
میزبانها،همکتابفروشیمستطاب،همنشریهپاسارگادوسخنتازه
محبت کرده بودند و در مجموع برنامه گرم و خوب و پرشوری بود.
شمادرکتابهایتانازبرخیافرادنامبردهاید.درجلداول
ایناسامیبیشترمحلیبودند.آیااسمآوردنازبرخیباعث
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رنجش آنها نشده؟ یا کسانی بودند که توقع داشته باشند
اسمشانبیاید؟
طبعاآنهاییکهاسمشانراآوردمذکرخیرشانشدهاستوهمهشان
راضی هستند .آنهایی که منفی بودند را اسم نبردم و فقط یک مورد
آدرس دادم که مشخص شده است .بقیه به سادگی قابل شناسایی
نیستند .افرادی که اسمشان نیامده طبعا نمیآیند گالیه کنند ولی
از رفتار بعضیها متوجه شدم که این توقع وجود داشته است .ولی
واقعا بیشتر از این نمیشد اسم آورد .همین االن هم مورد انتقاد است
که چرا اینقدر اسمهای ناآشنا به کار بردید .در حالی که هر کدام در
موقعیت و شرح خودشان شناخته شدهاند .همیشه نباید از آدمهای
مشهور اسم برد این کتاب در یک جغرافیای محلی اتفاق افتاده و
آدمهایش طبعا محلی بودند و اگر اسم نمیبردم باید گزارش م یدادم
که فردی با این مشخصات .ولی آوردن اسم راحتتر بود.
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عکس :رضا محمودآبادی | پاسارگاد

دربارهی موضوعی از ایشان سؤال میپرسیدند از احاطهی ایشان
روی موضوعات مختلف سیاسی و اجتماعی استفاده میکردند.
در مجموع صحبت مستقیم با افراد صاحب دانش و فرهنگ اتفاق
بسیارخوبیاستکهحتیمیتواندمسیرزندگیافرادراعوضکند.
امیدوارم هم آقای زیدآبادی و هم مردمی که در این جلسه حاضر
بودندازاینبرنامهراضیباشند.
وی در مورد اجرای برنامههای مشابه گفت :حضور نویسندگان
یا مترجمان مطرح کشور مستلزم پیشنیازها و هماهنگیهایی
منظورمازناراحتی،بیشتراعضایخانوادهشمابود.بسیاری
از مردم دوست ندارند چهره فقر ،نداری ،خانه به دوشی و...
اینگونهعریانبیانشود.شماموردنقدخانوادهقرارنگرفتید؟
برخی از خواهران میگفتند که در این کتاب هنوز آن رنج واقعی که
بر ما رفته بروز پیدا نکرده است .برخی از خواهران هم یک خورده
گالیهمند بودند .یکی از اقوام از اینکه اسم بابایم را در کتاب «مندلو»
آوردهام ناراحت شده بود .ولی این موارد کمکم فرو نشست .من گفتم
اگر قرار است کتاب زنده باشد و خوانده بشود باید این موارد را داشته
باشد و همه با این موارد کنار آمدند.
 در جلد آخر به نظر میرسد بخشهایی از روایتها گفته
نشده است .آیا در نوشتن این جلد دچار خودسانسوری
نشدید؟
همانگونهکهگفتماینمطالبیبودهکهمنمستقیمدرگیرآنهابودم.
هرجاکهمستقیمدرگیربودمقطعاگفتهام،ولیبهزبانیگفتمکههم
داستان را برساند و هم قابل چاپ باشد .خودسانسوری امکان ندارد
که وجود نداشته باشد .همیشه وقتی از موقعیت خودتان یا دیگری
و در مورد شرایط سیاسی حرف م یزنید این را از یک کانالهایی

است که گاهی نشدنی است و گاهی شرایطی ایجاد میشود که
کار را دچار وقفه میکند .در چند ماهی که از افتتاح فروشگاه کتاب
مستطابمیگذردبرایبرگزاریبرنامههایرونماییکتابوجشن
امضاينویسندگانمطرحکشورپیشنهادهاییدادیموهنوزنهایی
نشدهبودکهدوستانماندرنشریاتپاسارگادوسخنتازهپیشنهاد
دادندکتاباحمدزیدآبادیراباهمراهیآناندرمحلکتابفروشی
رونمایی کنیم و ما هم با اشتیاق از این پیشنهاد استقبال کردیم
و تا حد امکان تالش کردیم تا برنامهی آبرومندی برگزار شود.
عبور میدهید .اوایل میگفتند این کتاب غیرقابلچاپ است وقتی
تالش کردیم و بررسی دیگری انجام شد 15صفحه را حذف کردند
نهایتا تالش زیادی کردم که حذفیات را به پنج ،شش صفحه رساندم
که در کتاب نقطهچین گذاشته بودم .اگر میخواستم کتاب منتشر
نشود یک جور دیگر مینوشتم .ولی همین هم که هست حس من
را نسبت به وقایع توضیح میدهد و آن وقایع را بیان میکند .برای
نوشتناذیتنشدموهمهچیزراگفتمالبتهبهزبانیکهنشوداشکال
حقوقیواردکرد.
تیراژگرگومیشهوایخردادماهچندجلداست؟
در چاپ اول 5500نسخه وارد بازار شده است .کتابهای دیگری که
منتشر میشوند برای اینکه بخواهند به این تعداد برسند چند نوبت
چاپمیکنند.
 از سرد و گرم روزگار و بهار زندگی در زمستان تهران چند
جلدچاپشدهاست؟
چاپ چهاردهم از سرد و گرم روزگار به زودی وارد بازار میشود و تا
کنون  17هزار نسخه فروش رفته است .چاپ ششم بهار زندگی در
زمستان تهران در بازار است و در مجموع یازده هزار نسخه فروش
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انتخاب جنابعالی را به عنوان رییس اتاق بازرگانی،
صنایع معادن و کشاورزی سیرجان که نشان از
شایستگی شما میباشد ،صمیمانه تبریک و تهنیت
میگوییم .از خداوند بزرگ سالمتی و موفقیت
روزافزون برایتان آرزومندیم.

انتخاب جنابعالی را به عنوان رییس اتاق بازرگانی،
صنایع معادن و کشاورزی سیرجان تبریک عرض
نموده ،امید است در سایه ایزد یکتا سالمت ،پیروز
و موفق باشید.

انتخاب جنابعالی را به عنوان رییس اتاق بازرگانی،
صنایع معادن و کشاورزی سیرجان تبریک عرض
نموده ،از خداوند مهربان سالمتی و توفیق
روزافزون شما را خواستارم.

شرکت شکوه تیا

کامبیز فرزادی ،شرکت یاقوت سبز
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حاجحسین نجفآبادیپور

انتخـاب جنابعالـی را بـه عنـوان مدیـر اتـاق بازرگانـی
سـیرجان تبریـک عـرض میکنیم .امید اسـت همچون
گذشـته منشـا خیر و برکت باشـید .توفیق روزافزون
شـما را از خداونـد منان خواسـتاریم.
اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی کرمان -دفتر سیرجان

رفتهاست.
فروشجلدسومراچگونهپیشبینیمیکنید؟
هر چه زمان بگذرد مردم بیشتر استقبال میکنند .به نظرم به زودی
کتاب به چاپ دوم میرسد .جلد اول پاپیوالرتر بود و افراد عادی
بیشتر ارتباط برقرار میکردند .البته همین جلد هم برای خواهرم که
فقط سواد خواندن نوشتن دارد جذابیت داشت .در این جلد آدمها
معروفترند و این موضوع مجادل هانگیزتر است .چاپ ششم کتاب
الزامات سیاست در عصر دولت-ملت هم به زودی وارد بازار میشود.
جلدچهارمخاطراتتانکیمنتشرمیشود؟
بهموقعیتبستگیدارد.
 در جلسه رونمایی از مردم که سؤال میپرسیدم دوست
داشتند بدانند احمد زیدآبادی االن به چه کاری مشغول
است؟
منکهشغلدولتیندارم.یکاتاقکیدرتراسخانهدارمکهشبتاصبح
میخوانمومینویسم.همینکتابهامنبعدرآمدیبرایمشدهاستوبه
طورمتوسطماهیسهمیلیونتوماندرآمدداشتهاست.خیلیچشمگیر
نیست،ولیباالخرهخوباست.درآمدبیمنتوخیلیشیرینیاست.

تقدیر و تشکر
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رستوران گلیم

محمودیان ادامه داد :البته این نکته را نباید فراموش کنیم که
شخص آقای زیدآبادی
بخش وسیعی از این استقبال گسترده به
ِ
و سیرجانیبودن ایشان و همچنین تالشها و سوابق ایشان
برمیگردد و اجرای برنامههای اینچنینی برای نویسندگان دیگر
احتماال با استقبال کمتری برگزار میشود اما تالش ما این است تا
حتما برنامههایی از این دست را در کتابفروشی اجرا کنیم چون از
روز اول ،بنای کار ما در «کتاب مستطاب» تنها عرضهی کتاب نبود
ونیست؛کتاببرایمامستطاباست.

جناب آقای

مهدی طیبی
بدینوسیله از جنابعالی به پاس رفتار صادقانه و تعامل
دیگری پست
شایسته شما با نشریات طی مدت تص 
مدیر ارتباطات و روابطعمومی شهرداری سیرجان
کمال تشکر را داریم .از خداوند بزرگ موفقیت شما
را در تمامی عرصههای خدمت خواهانیم.

هفتهنامه پاسارگاد

آگهی مناقصه شماره 21982737
موضوع مناقصه :احداث دیوار بتنی در  BINآهک مجتمع مس سرچشمه

شـرکت ملـی صنایـع مـس ایـران در نظـر دارد « :احـداث دیـوار بتنـی در
 BINآهک مجتمع مس سرچشـمه» را از طریق مناقصه عمومی به انجام برسـاند.
جهـت کسـب اطالعات بیشـتر به سـایتهای رسـمی شـرکت به آدرسهـای ذیل
مراجعه شود.
Dargah.nicicoportal.com

Sarcheshmeh.nicico.com

www.nicico.com

روابطعمومی شرکت ملی صنایع مس ایران

