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برای مردی که عاشق کتاب بود   پیام تسلیت  

انیان عزیز یر ا   

. عباس ییک دیگر از عاشقان کتاب از وادی هنر و ادبیات ایران رخت بر بست دری    غ و درد که

 65در سن   نام آشنای میهن،  نویس، روزنامه نگار و ناش   معروفر رمان نویس، نمایشنامه
 در ش

ی
ر درگذشت. ب  هر سالگ رلی   

ی مجله  ر کتاب سمفونر مردگان و شدبن  عباس معروفر خییل زود و در دوران جوانر با نوشی 
او با ورود به فضای   به ییک از چهره های برجسته ادبیات و هنر ایران تبدیل شد.  ، وزین گردون

 جامعه ایران یم کوشید روزنه ای در تارییک بگشاید و گایم در راه ائتال
ی

دبیات معارص  ا ی  فرهنیک
در معرض تهدید های نهادهای  ، هموارهیشهمثل همه صاحبان اند از این رو  ایران بردارد. 

. قرار داشت، تا جانی که مجبور به ترک وطن شد اسالیم جمهوری عقاید  تفتیش  

ایط سخت غربت عباس معروفر  ،  به عنوان شوریده ای عاشق کتاب از پای ننشست و  در ش 
ر  ای س هبرگزاری کال و  هدایت اسیس خانهت گرم بود.  و منتش  کردن ش شبانه روز به نوشی 
ر   در برلی 

ی
 بو ر بخش کوچیک از کار بز   نویسندگ

ی
ها تالش یم  با همه وجود برای آن  که او   د گ

    کرد. 

پیکر او را در هم   شانجام ، ی ناش  از بحران های تبعید نی قراری ها دلشوره ها و   افسوس که
ی خلق کند شکوفانی خود آثار م مبه هنگا  رفت یم ی کهو نویسنده اشکست    ،اندگار بیشن 

ر ساخت.  هنر و ادبیات عاشقان   و  ، زود هنگام چهره در نقاب خاک کشید  را اندوهگی   

ام بهادای ا با ،هیئت مدیره اتحادیه شاشی ادب   فقدان او را به  ،عباس معروفر  خاطره حن 
   دارد.  گرایم یمو یادش را  تسلیت یم گوید   وی  ان بازماندگ دوستان و 

                                                                                      ادیه شاشیهیئت مدیره اتح
2202اول سپتامنی   


