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در چند ماه گذشته رفت چون به صورت گسترده در ویستارآنچه بر کتابفروشی و مؤسسه فرهنگی 

اما این که کسی با نیت زراندوزي، نخوت، تکبر، . کنمها آمده است از تکرار آن خودداري میرسانه

ه، و یا هر دلیل دیگـري یـک شـب   گیه خدمتی، واسطهاي شخصی، خوشم عقدهبارگی، ترمیارباب

اي بنـا بـه دالیلـی    این که قاضی سوگند یاد کرده. ي فرهنگی می زندست به تخریب یک مؤسسهد

ایـن کـه   . شـود اي به صورت مجهول بررسی مـی این که پرونده. کندرأیی خالف عدالت صادر می

اظهـار  یی که متولی فرهنـگ اسـت   این که وزارت خانه. کندروزه طی می11حکمی مسیر خود را 

بینـد کـه   آید و بخشی از مشکل را در این مید که در این زمینه کاري از دستش برنمیکنتأسف می

ي این که نامه ي اتحادیه. شودصادر میاتحادیه ناشران و کتابفروشانها از طرف مجوز کتابفروشی

این که وکیلی . گیردپس از تخریب کتابفروشی پاسخ میشاهرودياهللا ناشران و کتابفروشان به آیت

تا با ریختن افـراد مشـکوك بـه کتابفروشـیت چنـان      است از نظامیان دیروز و وکیالن امروز مأمور 

چگونـه و در  ... ات و ي مجلههاي آمادههایت، صفحهفضائی از وحشت ایجاد کنند که ندانی نوشته

اي شود و در دل سیاهی شب به کجا روانه؟ این که افراد مشکوك پشت میزهکدام کارتن ریخته می

نشینند و الفـاظ رکیـک و غیرفرهنگـی را نثـار     هاي مکانی فرهنگی میتو و همکارانت و بر صندلی

کننـد کـه   گیرنـد و تهدیـد مـی   شان بر میزها ضرب مـی کنند و با انگشترهاي درشتهمکارانت می

. شـود رسد و درست و حسابی به حسابت رسیدگی مـی اند، به زودي از راه میات را ساختهپرونده

، یـا صـندوق عقـب ماشـین،     شـوي سه خط بـرده مـی  ینگويشوي که توین که وقتی تهدید میا

بـار دیگـر   77ز ئیپـا این که پس از . کندرا کر میخانکریمهاي خیابان ات گوشهاي خانوادهجیغ

ایـن کـه   . ايپاسخی منطقی برگشـته اي و بیروز رفته70هزار توهاي خم اندرخم قضائی کشور را 

و ایـن کـه از   . ايف و تحسر را پشت سکوت کشدار بسیاري از هم صنفانت حس کـرده رنگ تأس

اي این که عـده ! هیچ! آید، و دیگران هیچ صدایی در نمیh، ناشران z، ناشران y، ناشران xناشران 

یـا ایـن گـردن    . ها شکسـته اسـت  شود که گردن آنافتد اعالم میبام میهستند که هر کس از پشت

اي کـه تـا دیـروز مرکـز تجمـع شـاعران،       این کـه موسسـه  . ها بوده استآن،بار از آن شکسته اول 
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طـوري کـه   . شـود نگاران و اهل اندیشه بود ناگاه به عنصري جذامی تبدیل مـی روزنامهنویسندگان،

) ویستار(شان نـامش  هايها در گزارشآید، بعضی از روزنامهي تداخل صنفی پیش میوقتی مسئله

ي مسـئله : گوینـد شـود مـی  و در پاسخ همکار کتابفروشی که علت را جویـا مـی  . کنندرا حذف می

هر چه باشد تحت فشار قرار گـرفتنش  ویستاري توجه به این که مسئلهبی. چیز دیگریستویستار 

.کندرا به عنوان تداخل صنفی نفی نمی

این کـه  ... !نظر دارد اماو ثاین که صنف تو با این که بیش از هر صنف دیگري امکان گفتگو، بح

به یـا متعلـق بـود یـک شـ     ... فروشی، به هر صنف دیگري بقالی، کفاشی، اغذیهویستاریقین داري 

این که چرا ایـن  .) توان جستجو کردي عینی این موارد را در اصناف دیگر مینمونه(شد ویران نمی

ویستار هاي تهران مثل ق فروشگاهسابقه صادر شده، در حالی که اکثر قریب به اتفاحکم به طور بی

مسئله حقوقی اسـت،  : این که بعضی از ما همیشه پشت الفاظی از این دست. داراي سرقفلی هستند

مسئله کیفري است، مسئله سیاسی است، مسئله جنائی است، مسئله جناحی است بهتـر اسـت وارد   

. نگاري خـط بـاریکی اسـت   نامهنگاري و روزي ي بین روزنامهاین که فاصله. شویمنشویم قایم می

ایـم  این که چنان گرفتار تناقض شـده . این که چقدر فاصله بین کار فرهنگی و رفتار نمایشی هست

ن کـه  ای. کنیمرویم آن کار دیگري میگیریم و چون به خلوت میکه در بیرون ژست اپوزیسیون می

هـا تمـام امـوال    اموال، جز کتابرزان اجراي احکام و تعیین امین وي داد بی توجه به صورتجلسه

این که آن کسی کـه محـو و   . شودمحو میبه اي یک شکتابفروشی را که براي مدتی به امانت سپرده

کند؟ این که بعضی از مخربین فرهنگ بـراي تکمیـل   کند جسارتش را از کجا کسب میتخریب می

ا پرداخت پولی نام خود یا جد و ب.کنندرا دریافت میاينشریهیا نشرشان گاه مجوز صوري ژست

و آبادشان را به عنوان مترجم، گردآورنده، حتی گاه مؤلف با طمطراق بـر روي جلـد کتـابی حـک     

. هاي بادآورده اندکی هم اعتبار فرهنگی بخرنـد کنند که از آن خودشان نیست، تا عالوه بر دارائیمی

. این که چون همیشه دست مهربان مردم دستت را گرفته است
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زنـد تـا دور از چشـم پلـیس از زیـر      این که عکاس جوانی خودش را به آب و آتـش مـی  

ایـن کـه   . هاي خالی عکـس بگیـرد  ي آهنی خودش را به داخل کتابفروشی بکشد و از قفسهکرکره

–نویسـد  زند و بـا خودکـار قرمـز مـی    ضربدر می–ویستار تعطیل است–خبرنگاري روي کاغذ 

ایـن کـه   . گوید کنار تابلو بایستد تا آخرین عکسش را بگیـرد میلطانیپژمان سو به –تعطیل شد 

. جالبـه : گویـد آورد و رو به دوسـتش مـی  را باال میویستارخبرنگار دیگري آخرین کتاب مانده در 

این که زیر نگاه دادورز اجراي احکام در آخرین لحظه بـا  . تغییرات اجتماعیبینی؟ میبعنوان کتا

و چـون  یکنـ هاي کوچک مزین به دستخط شاعران و نویسندگان را از دیوار جدا میوسواس قاب

هاي خیس رو به چند خبرنگار که پریشان بـه  کنی و با چشمها را دسته میگنجی گرانبها با دقت آن

هـا  دست خبرنگاران به طـرف قـاب  » .هااینا مهمن بچه«: گوییکنند میها نگاه میجاي خالی کتاب

. شـوند متوجه می. شويبه میز نزدیگ می. شودها روي میز چهارگوش پخش میقاب. شوددراز می

و تنـد و تنـد از روي   » !مـواظبیم ! زادهحـاجی تون راحت باشه خـانم  خیال«: گویدها مییکی از آن

، جـانم خـانم   منیرواي جان : زندو بلندبلند با خودش حرف مینویسد هاي داخل قاب مییادداشت

هـا آقـاي   ، بچـه سـپانلو آقـاي  ، ئیمسعود احمدياین هم . هم که هسترادي، واي آقاي بهبهانی

اي فکـر  شـنیده ویسـتار ي مشـکل  ي پیش در بحبوحـه به حرفی که همین هفته.... ، و آباديدولت

هـا نگـاه   گردي به قاببرمی. کردندشان باندي عمل میهاي شعر و قصهها توي شباین–کنی می

وابستگی به باند بزرگـی کـه عضـو کوچـک آن هسـتی دلـت را تکـان        ت حسی از رضایت. کنیمی

آمـوزان  عضـوي از اعضـاي دانـش   . عضو باند بزرگی به عظمت ادبیات و فرهنـگ هسـتی  . دهیمی

یـا ایـن کـه    . کنـد شان دلگرمت میی هر روزههاي تلفنکه پیغام. دبیرستانی، معلمان مدارس ابتدایی

گویی مـداوم بـه دوسـتدارن    زحمت پاسخي گیتاشناسیموسسهو پارتهاي مجاورت کتابفروشی

چـی بـه   فرخنـده «از آن طرف دنیـا پورمنیرو روانیاین که صداي هراسان . کشندات را میمؤسسه

»!خوب. خوبممنیرهیچی «دهی چنان آرام که خونسرد جواب می. کندآرامت می» سرت آوردن؟
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دار و «: مـی پرسـد  . ي جهـان پریشـانش کنـی   خواهی در آن گوشهنمی. زنیآرام حرف می

توي این چند سال . ها زیاد شدنقاپاین روزها کیف. نگران نباش عزیزم«گویی می» ندارت بردن؟

دار و نـدار  . ده مـو دزد بـرده  کنم دار و ندار مادي خـانوا این بار هم فرض می. دوبار کیفم دزد برده

ي فرهنگ و ، حتی اگر قدمی بسیار کوچک در حوزهمنیرمانه میویستار. فرهنگی هم بردنی نیست

» .ادبیات این مملکت برداشته باشه

وقتی رفتی حس کردم یه آجر محکـم از  منیرافتد که نگفتم گذارم یادم میگوشی را که می

منیـر  نگفتم . دهدسرم یکی یکی آجرهایش را از دست میستون پشت . ستون پشت سرم کنده شد

حـاال معنـی دقیـق آن    . منیـر هاي نابت تنـگ شـده   دلم هواي دیدارت را کرده، دلم براي آن حرف

. ها بشونداند که نثار بعضیدانم که بعضی کلمات براي این ابداع شدهو خوب می. فهمکلمات را می

روحم منیرگفتم خواهد میدلم می. شود خطاب کردلفاظ میها را فقط و فقط با همان اچون بعضی

کـنم  تـف مـی  . اول از همه توي صورت خودم. تف سر باال. منیرخواهم تف کنم می. تف تفی شده

دور خـودم  پایـان گـرد  در تشییعی بی/خوابمي قبله ي هیچ کس نمیبه قاعدهولی . باور کن. منیر

ي ام در شـماره ي بسیار مسـائلی اسـت کـه تصـمیم گرفتـه     ههاي نگفتها و حرفاین. زنمچرخ می

.کنمبه آن بپردازم و براي این مهم مثل همیشه دست به سوي شما دراز می"یابا"يآینده

دهـم در  ترجیع مـی . اما از آنجا که با حیات حقیرمان هول هزار حادثه همراه است

. مان کردند سپاسگزاري کنمفرهنگی یاريي همین جا از کسانی که در روزهاي عبور از این توطئه

ي بـه خـاطر نوشـتن نامـه    اتحادیه ناشـران و کتابفروشـان  ، مدیر حسن کیائیانخصوصاً از آقاي 

، و )این نامه قطعاً با نظر سایر اعضاء هیئت مدیره نوشته شده است(شاهرودياهللا سرگشاده به آیت

دي که براي حفظ و نگهداري ایـن کتابفروشـی   هاي بسیار زیاها و زحمتها، یاريبه خاطر همدلی

اش بـه خـاطر   همیشگییِهاي فرهنگیو مروت ذاتیش و همکاريمرتضی بایندریاناز آقاي . کشید

هاي بحرانی همکاران ناشـر، از نویسـندگان و شـاعرانی کـه عـالوه بـر       سالمت، انسانیت در لحظه
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هایی که در شدند، از تمام رسانهویستارحضور و تلفن با نوشتن و امضاي نامه خواستار ماندگاري 

که عـالوه بـر خبرهـاي کوتـاه چنـدین      نوحیاتانعکاس خبر تالش کردند، خصوصاً از رونامه ي 

که با حضـور بـه   عکاسانیو خبرنگارانگذشت ارائه داد، از میبر ویستارگزارش مفصل از آنچه 

ي م را به تعویق انداختند و بـا عالقـه  اجراي حکروز 15ي اول ي خود در مرحلهموقع و مسئوالنه

کـه  وکیالن محترمـی از . ماندنـد ویستاري اي و فرهنگی تا آخرین لحظه نیز در کنار خانوادهحرفه

ي فرهنگـی، توانـایی و   ، عالقـه یـی دریغ و با دقت پرونده را بررسی کردند و با مسئولیت حرفـه بی

.ندویستار تالش کرد دانش حقوقی چندین ماه با استمرار براي احقاق حق

محترم و همکاران ناشري که پس از ویرانی کتابفروشـی بـراي بـازپس    ن کنندگاتوریعاز 

.هایشان دوستانه و همدالنه برخورد کردندگرفتن کتاب


