معرفی کتاب توسط کارشناس منابع ،دانلود تصویر از اینترنت
معرفی کتاب :بی کتابی
بی کتابی در ژانر رماا هاا تاارخیی طبقا بنای مای شادد و با مدضاد «کتاا » مایپاردادد .بای کتاابی نهااهی با خا

واقعا

تارخیی دارد و سعی کرده اردشگذار با کتاا تدسا اخرانیاا را دخار ذرهبای قارار دهای .اخنکا چقایر در طاد تاارخ ماا اخرانیاا
کتااا را ماادرد تدج ا قاارار دادهاخ ا  .ماااجرا اخا رمااا رخشا در تااارخ دارد .شاار ی خبدشااا ندخساانیه کتااا ض تدضاای داده اس ا :
مظفرالایخ شاااه کتاباایار با ناا لسااا الیولا را با رخاسا کتابیانا منصااد ماایکناای .هار نساای و اوراقاای اد نسا معاارو در
مددهها جها اس مرباد با اخا دوره اسا کا اخا

ارد اد کتابیانا هاا خاار کارده اسا  .در اخا دوره  5هااار جلای اد نسا

نفیس کتابیان گلستا با سارق مایرود .اخا مادارد باا با تاد بسات شای مجلاس تنیایه شایهض شیصای اصالی دال کتاا
اس ک در اخ اثر ب کتابسااد ض کتابایار و صااا ی و برخای هنرهاا مارتب باا کتاا مایپاردادد و میاطا را اد دواخاا دخهار
اد تارخ کتا پرداد مطلع میکنی.
در بیشی اد اخ کتاا آمایه اسا « :نکنای ملا

قرطاا

اد هماا دماا کا عفرخا دمبا گر تا ض مقارا

نسی ها و نهارهها بیخع را ب دام اجنبی انیاخ و کتا ها را در حد

با جاا کتاا دد و

نابدد کردض نفرخنش را ب سرما انیاخت ؟

اال ب سر م ض قب تر ب سار آ دکیا و آدما و بلکا با سار هما مارد طهارا ض بلکا اخارا خارا شایه .اخا با تاد بسات
مجلس و خف کرد و شک پاره کرد ها مهر تقاص نیس ؟ تقاص اخ بیحرمتی ب کاغذ؟
هم ما الخق نفرخ قرطاسی ض هم ماا بای کاردخ با کاغاذ اد آ مظفرالایخ میاردا بایشاعدر بایدرک خفیا العقاد مارخ
نمیدانس کتا چیسا و پسار کلا پار گدشاتش بهیار تاا بیاا بار

کا

با کتابیارباشای ددد و رئایس مجلاس و نماخنایه ددد و عتیقا

روش ددد و عمل ددد و کنیا ددد و ندکر ددد و حتی م ددد!
اخ تقااص تا

تا

ماسا  .قرطاا

آمای و نفرخشا را اد دهاا تاد ض با صادر ماا تا کارد .باا خادد گفات « :بکاش میاردا

خعقد ! تقاص تد تاده شرو شیه».
بی کتابی در کتابخانه های عمومی استان اردبیل موجود می باشد.

