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درگذشتبمناسبت    

  المللی، ایرج پزشکزاد ) تخلص: الف. پ. آشنا( بین مشهور نویسنده

   
و مترجم سندهینو  

 ۱۴۰۰ - ۱۳۰۶  
 

محسوب  ییکی از شاهکارهای ادبیات معاصر ایران که ،"ی جان ناپلئونئدا"اثر خالق ،ایرج پزشکزاد

 دعوت کانون مهندسین ومتخصصین ایرانی در آلمان وبه همت چند کانون در مراسمی که بهمیشود، 

 ، سخن، در تاالر شهرداری شارلتون بورگ، برگزار گردیددر برلن ۲۰۰۵اکتبر  ۷در تاریخ  دیگر

 نیز و مراحل مختلف چاپ و انتشار و "ی جان ناپلئونئدا"لیف کتاب أوی گفتار خودرا درباره ت. گفت

ی تولید و در ئکنندگی و کارگردانی ناصر تقواپنجاه به تهیه در دهه کهآن  ساخت سریال تلویزیونی

.، اختصاص داده استتلویزیون ملی ایران پخش شد  
 

 ی به حضار به توضیح انگیزه های کانونئ، ضـمن خـوش آمدگوناصر کنعانیپروفسور ،آغاز مراسمدر

   .پرداخت وعلت دعوت از این شخصیت ادبی
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های  سخنرانی شرکت کنندگان در این مراسم با طرح سواالت و بحثهای جالب در ایده پس از پایان

وسپس در محیطی بسیار دوستانه ازایشان استقبال گرمی انجام داده وبا  نمودند مطرح شده مشارکت

.صرف شام به گفتگو نشستند   

 

  
 

نامهیزندگ  

 

 ۲۲ودر تاریخ  چشم به جهان گشودتهران  شهردر ۱۳۰۶در سال  پزشکزاد /پزشک زاد رجیا 

.چشم ازجهان فروبست نجلسآ در شهر لس ۱۴۰۰دیماه   
 

زاددر مورد خود می گوید:زشکپ"  

از پدری پزشک واز مادری معلم بدنیا اومدم. تحصیالت ابتدائی ومتوسطه در تهران وتحصیالت   

در فرانسه در رشته حقوق گذراندم. بعد از فارغ التحصیلی به استخدام وزات امور خارجه در  وعالیه ر
آمدم وبه عنوان دیپلمات تا انقالب در اونجا کار کردم. بعد از انقالب از کار اخراج شدم به طوری که 

امه نگاری حتی حقوق بازنشستگی هم شامل حالم نشد. بعد از اون به فرانسه برگشتم وبه کار روز ن

(برگرفته از ویکی پدیا، دانشنامه آزاد) "وقلم زنی ونوشتن اراجیف مشغول شدم.  

 
 

در تهران به دنیا آمد. پدرش حسن پزشکزاد یک  اشرافیی مرفه و ایرج پزشکزاد در خانواده

 پزشک و مادرش شاهزاده فکری ارشاد دختر مؤیدالممالک فکری ارشاد بود. معزدیوان فکری نیز 
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ی خودش را در ایران گذراند و سپس برای تحصیالت آکادمیک به ئی او بود. او تحصیالت ابتدادای

حقوق تحصیل کرد. بعد از بازگشت از فرانسه به عنوان شغل قاضی در  فرانسه رفت و در رشته  

و  گردیدل به کار شد و سپس کارمند وزارت امور خارجه قبل از انقالب ووزارت دادگستری مشغ

  .برای مدتی هم به عنوان معاون سرکنسولگری در اتریش و چکسلواکی مشغول به کار بود

 

از آثار  یکوتاه کرد و همزمان تعدادهای شروع به نوشتن داستان  یسالگ ۲۴زاد در سن پزشک

چاپ  یمختلف یکوتاه خود را در مجله ها ی. او داستان هانمودترجمه  یبه فارس زیو ولتر را ن ریمول

داشت که مطالب طنز خود را در آن  یستون اختصاص کی " یفردوس " در روزنامه یکرد و حت یم

.منجر به شهرت او شد ،ستون نیمطالب منتشر شده در هم تیدر نها که نوشت یم  

 
  

:پزشکزاد رجیا ازآثار یرخفهرست ب  
  

 ۱۳۳۳ سیجعفر در پارمم حاج •

  ۱۳۳۷ دیالرشخان در بارگاه هارون ماشاءاهلل •

 ۱۳۳۸ بوبول •

  ۱۳۴۲سمونیر آسمون •

  ۱۳۴۹ ناپلئون جانیئدا •

 ۱۳۵۲شد ریمردبه زدولت اوست تحر ادب •

  ۱۳۶۳ پرروهابچه ونالیانترناس •

  ۱۳۷۲ فرنگ از همه رنگ شهر •

  ۱۳۸۷ باباجان یحاج پسر •

  ۱۳۹۱ اریو د اری ادی به •

  ۱۳۹۴ لعنت صندوق •

 

 کانون مهندسین ومتخصصین ایرانی در آلمان

۱۴۰۰دیماه  ۲۸برلن،   


