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فرهنگی 5

و  کتــاب  اخبــار  گذشــته  هفتــه  نــوروزی|  یاســر 
کتاب خوانی معطوف شــد به ماجرای ســرقت از انبار 
کدشت.  انتشارات »میردشتی« در شهرک صنعتی پا
»کتابســرای  انتشــارات  مهــدی میردشــتی، مدیــر 
خبرگزاری هــای  بــا  گفت وگــو  در  هــم  میردشــتی« 
و  داد  خبــر  بی ســابقه  ســرقتی  حجــم  از  مختلــف 
گفــت مجموعــه ای از کتاب هــای نفیس این ناشــر را 
دزدیده انــد. ماجرا به ســوله ای برمی گشــت که ناشــر 
کدشت اجاره  حدود 10 ماه پیش در شهرک صنعتی پا
کرده بــود. آقــای میردشــتی برنامه ریــزی کرده بــود تا 
زمانی که انبار کتاب های خودش آماده شــود، از این 
سوله اجاره ای به عنوان انبار استفاده کند، اما جریان 
این انبار اجاره ای، آتشی شد به کتابستان کتاب های 
ناشر و ســرقت وسیعی شــکل گرفت. شهرک صنعتی 
کدشــت البته نگهبان دارد و رفت وآمدهــا را کنترل  پا
می کنــد. بــا این حــال ســرقت انجام شــده به شــکلی 
کش، کلید و پریــز گرفته تا  بود کــه از تابلوی بــرق، هوا
شــیرآالت ســوله و حجــم قابل توجهــی از کتاب های 

نفیس به سرقت رفت!

خدا کند دزدها بدانند...
در  ســرقت  حجــم  عنــوان  بــه  میردشــتی  آنچــه 
خبرگزاری هــا عنوان کرده حدود 5 تا 6 نیســان اســت 
اما کتاب هــای مربوطــه عمومــا در زمینه هنــر ایران، 
هنر اســامی و کتاب های فرش بوده اند که به شــکل 
نفیس چاپ می شدند و از این جهت مبلغ سرقت نیز 
حائز اهمیت است. او حجم ریالی این سرقت را بالغ بر 
پنج میلیارد تومان برآورد کرده است. هرچند با توجه 
کثــر کتاب هــا در ســال های گذشــته چاپ  بــه اینکه ا
شده اند، بنابراین حجم ســرقت موردنظر با توجه به 
گر  افزایش تورم، طبیعتا باالتر اســت. به خصوص که ا
بــاال رفتن قیمــت کاغــذ را در ســال های اخیــر مدنظر 
داشــته باشــید، متوجــه اهمیــت موضــوع خواهیــد 
که ایــن کتاب ها عمومــا با چــاپ چهاررنگ  شــد. چرا
روی کاغذ گاسه، با جلد گالینگور و قاب کشویی و به 
شکل نفیس منتشر شده بودند. میردشتی بعدها در 
خبرگزاری عنوان کرد نگران این است که دزدان ارزش 
واقعــی کتاب های مربوطه را نداننــد و در صدد خمیر 
کردن شان بربیایند. هرچند گفته بود تماس هایی با 
گر چنین کاری آغاز  کارگاه های خمیر کاغذ داشــته تا ا
شد، از آن جلوگیری کرده و به مسئوالن قضائی اطاع 
بدهند، اما مهم ترین معضل امنیتی این شــهرک که 
منجر بــه دزدی گســترده کتاب شــده اســت، فقدان 
دوربین امنیتی بوده. به هرحال انبار نگهبان داشته 
و ناشــر هــم گمــان نمی کــرده کســی در صــدد دزدی 
چنین کتاب هایی بربیاید. مشکل بعدی هم از زبان 
میردشــتی این بوده که با وضعیت امروز صنعت نشر 
و قیمــت مــواد اولیه دیگــر نمی شــود این کتاب هــا را 
گر هــم چنیــن کاری امکان پذیر باشــد،  چاپ کــرد و ا

قیمت گذاریشان سر به فلک خواهد گذاشت.

 سابقه تاریخی دزدان کتاب
یکــی از ماجراهای عجیــب تاریخ معاصــر، ماجرای 
دزدان کتابخانــه ســلطنتی قاجــار اســت. تا بــه حال 
در ســه کتــاب مختلــف کــه در ایــران منتشــر شــده، 
بــه ایــن موضــوع پرداخته انــد: »روزنامــه خاطــرات 

عین الســلطنه« )بــه کوشــش اســتاد ایــرج افشــار و 
مسعود سالور، نشــر اســاطیر(، »کارتن 20 دوسیه 5« 
)تالیف زهرا شریف کاظمی، نشــر ندای تاریخ( و رمان 
»بی کتابی« )نوشته محمدرضا شرفی خوشبان، نشر 
شهرستان ادب(، اما جریان اصلی این واقعه تاریخی 
چیســت؟ ماجرا برمی گردد به کتابخانه کاخ گلستان 
در دوره قاجار کــه آن زمان حاوی کتاب هایی نفیس 
و گران قیمــت بود. بعــد از مــرگ ناصرالدین شــاه و به 
حکومت رســیدن مظفرالدین شــاه، شــخصی به نام 
علی خان یا علی کتابدارباشــی، رئیــس این کتابخانه 
می شــود. لقب این فــرد »لســان  الدوله« بود امــا زبان 
کــه کم کــم  دولــت گویــا چنــدان بــه کام نچرخیــد چرا
اخبــاری به گــوش رســید از ســرقت هایی از کتابخانه 
کاخ گلســتان. این حرف وحدیث ها چنــان باال گرفت 
که هیأتی تشکیل شد به نام »هیأت انکشاف اشیای 
مسروقه ســلطنتی«. این هیأت در واقع از سوی شاه 
دستور داشت تا کم وکیف ماجرا را بررسی کند. از قضا 
هیأت مربوطه هم کار را پیش گرفت اما داوری جریان 
بــه جایی نرســید. فقط مشــخص شــد لســان الدوله 
11 ســال رئیــس کتابخانه کاخ بــوده و حدود 10 ســال، 
اتفاقــات مشــکوکی دربــاره کتاب های ایــن کتابخانه 
افتــاده؛ ازجملــه اینکه در ایــن دوره تعــداد 15 هــزار و 
100 جلد کتاب، رســیده به 6 هزار! بعد هم روشن شد 
گویا فقط لســان الدوله در این جریان دســت نداشته 
بلکــه دور و اطرافیانــی هــم در کار بوده انــد بــه همراه 
دســت های اجنبــی. بــه عنــوان مثــال می شــود بــه 

صمدخان ممتازالسلطنه اشاره کرد که شخص مورد 
اعتمــاد شــاه و ســفیر ایــران در پاریس بــود، اما چطور 
مشــخص شــد که ســرقتی در کار بوده و چرا ســارقان 

دستگیر نشدند؟

 

پدرسوخته ها!
گفتیــم کتــاب دیگــری کــه بــه ایــن ســرقت بزرگ 
عنــوان  بــا  اســت  جلــدی   10 کتابــی  پرداختــه، 
»روزنامه خاطرات عین الســلطنه« که به کوشــش 
ســوی  از  ســالور  مســعود  و  افشــار  ایــرج  اســتاد 
« منتشــر شــده. در بخش هایــی  نشــر »اســاطیر
کتــاب بــه ســرقت عظیــم لســان الدوله از  از ایــن 

جمله هــای  و  شــده  اشــاره  ســلطنتی  کتابخانــه 
جالبــی هــم آمــده: »لســان الدوله پدرســوخته را 
هــم بــرای کتاب هــای دولتی حبــس کرده انــد، در 
ایام مظفرالدین شــاه خیلی از کتاب هــا را فروخته 
و خیلی هــا را عــوض کــرده، آنچــه همــه جلدهــای 
مرواریــد و نقاشــی بــوده، بــا صورت هــای چینــی 
همــه را فروختــه...« و همچنین دربارۀ شــخصیت 
او آمــده: »یــک کتابدار بــود، مثل امیــری، وزیری، 
تجمل داشــت، از بس هم بد صورت بود، هر وقت 
]نــزد[ شــاه می آمد، می گفــت، بــرو 100 تومــان بگیر 
و تــا یک هفته نــزد من نیــا.« در واقع لســان الدوله 
در فرصت اوضــاع آشــوب مملکت اســتفاده کرده 
و شــور ماجــرا بــاال آمده بــود اما قصــه اســتنطاق از 
او هم حتی به جایی نرســید. در کتــاب »کارتن 20 
دوســیه 5« تالیــف زهرا شــریف کاظمی که پیشــتر 
لســان الدوله  بازجویــی  بــه  فصلــی  بردیــم،  نــام 

اختصاص داده شده:

»شــماره ۱۲، جلســه نهم، به تاریخ نهم شــهر 
ذیحجه ۱۳۲۷

لسان الدوله حاضر و استنطاق می شود

این هفتادویک جلد کتاب را شما از برای چه 
به منزل خودتان برده بودید؟

 معمــول بــود یا بــرای خوانــدن یــا وقتی که شــاه 
مرحــوم از ســفرها برمی گشــت بعضــی کتاب هــا را 
می بردیــم منــزل تــا در ســر فرصــت بــه کتابخانــه 
برگردانیم، در تحویــل کتابخانه صــورت اینها را به 

اعتماد حضور حالیه دادم.

می توانیــد معیــن کنیــد ایــن هفتادویــک جلد 
کتاب، چند جلد آن را برای خواندن برده بودید 

؟ گشت شاه از سفر و چند جلد در باز
. خیر

چــه  خوانــدن  بــرای  کالم اهلل  جلــد  هفــت 
ضــرورت داشــته اســت؟ یک جلــد بــرای قرائت 

کافی است.
متدرجــا  را  کام اهلل هــا  تمــام  رمضان هــا  در 
می دادیــم قرائــت می کردنــد، این چنــد کام اهلل از 

آن وقت مانده است.

از کدام مــاه رمضــان این هفت جلــد کالم اهلل 
به منزل شــما نزول فرمودند و به چه اشــخاصی 

برای خواندن داده بودید؟
آخریــن رمضــان که شــاه مرحوم خیلــی ناخوش 

بودند به طاب می دادند قرائت می کردند.

اسامی آنها را بیان کنید!
 ، کار ایــن  رئیــس  و  نداشــت  معنــی  اســامی 
ســلطان القراء، اســمش را نمی دانــم، به توســط او 

داده می شد قرائت شود.

هــر هفــت جلــد بــه توســط ســلطان القراء بــه 
قارئین داده شده است؟

بلی و هم به توسط سرایدار تکیه.

اسمش را بگویید!
اسمش را نمی دانم.

تقریبا از رمضان آخر که شــاه مرحوم کســالت 
کنــون پنج ســال می گــذرد، چــرا این  داشــتند، تا
عــودت  کتابخانــه  بــه  را  کالم اهلل  هفــت جلــد 
ندادیــد؟ آیــا در این مــدت احتمــال نمی دادید 

دزد بــه خانــه شــما بزنــد و از این اشــیای دولتی 
سرقت کند و موجب مسئولیت شما باشد؟

، بــه فاصله چنــد مــاه، مظفرالدین  رمضــان آخــر
شــاه مرحوم شــد و بنده همینطور که عرض کردم 
تــا وقتــی کــه محمدعلــی شــاه حکــم بــه تحویــل 
کتابخانــه فرمــود کــه فاصلــه آن پنــج - شــش مــاه 
بیشــتر نیســت در منزل بنده بودند و قــرار نبود به 

خانه بنده دزد بزند.

عرض کردیم این احتمال را نمی دادی که دزد 
گر احتمــال می دادید، چرا  به خانه  شــما بزند و ا

نگاه داشتید؟
خیر بنده هیچ احتمال نمی دادم.

۱۲ سال استنطاق!
گرفتــن حــرف و حدیث هــا هیــأت  بعــد از بــاال 
انکشــاف در صــدد برآمد موضــوع را پیگیــری کند 
و اســتنطاق از لســان الدوله و اطرافیانش را شروع 
کــرد امــا هیچ کدام شــان زیــر بــار نرفتنــد و اعتــراف 
نکردند. آن زمان هم کتابخانه فهرست مشخصی 
نداشــت و نظــم و نســقی در کار نبــود. بــه همیــن 
دلیــل اثبــات ماجــرا آســان نبــود. به همیــن دلیل 
کار  و مضــاف بــر آن، وضــع نابســامان مملکــت، 
بازجویی و بررســی، 12 ســال طول کشــید! ســرآخر 
هــم البته هیــچ کــدام از متهمان، مجرم شــناخته 
مســروقه  اشــیای  انکشــاف  »هیــأت  نشــدند! 
بــود  انقــاب مشــروطه  از نهادهــای  ســلطنتی« 
که کارش بــه جایــی نرســید. بعــد از آن نهادهایی 
نظیر عدلیه و نظمیه نتوانســت ته و تــوی ماجرا را 
دربیاورنــد، امــا در این مــدت چه اتفاقــی در حال 
وقــوع بــود؟ همدســتان لســان الدوله همچنــان 
از  ســلطنت  گــذار  و  مملکتــی  آشــوب های  طــی 
مظفرالدیــن شــاه بــه محمدعلــی شــاه، در حــال 
فروش نسخه های ســرقتی بودند! لسان الدوله با 
همراهی آنهــا در این مدت آن قــدر از این اجناس 
ســرقتی و در واقــع گنجینــه مملکتــی فروخــت تــا 
اینکــه بــه پیــری و ناتوانــی رســید. هم زمــان البتــه 
حبس بود!  برای همین هم آشنایان و دوستانش 
وســاطت کردند و احمدشــاه هم موافقت کرد تا از 
زندان آزاد شود. با این حال به محض آزادی، مرد 
و پرونده ای که 12 ســال طول کشــیده بــود، بدون 

نتیجه گیری مختومه اعام شد. 

پایان باز
در نهایــت ماجــرا به اینجا رســید که لســان الدوله 
فــوت کرد امــا وکیل او بعد از درگذشــت این ســارق، 
تقاضای اســترداد کتاب هــای موجــود در عدلیه را 
داد. چــون در ایــن مدت بعضــی کتاب هــا و ماترک 
لسان الدوله از ســوی هیأت های پیگیری مصادره 
شــد، وکیل همچنان پیگیر ماجرا بــود. قصه از این 
کــش را به  قرار بــود که لســان الدوله همــه آنها و اما
همســرش بخشــیده بود. به ایــن ترتیــب مکاتبات 
ک و نوشــته جات هــم 5 ســال طول  اســترداد امــا
کشــید و عدلیــه حکمی صــادر کــرد مبنی بــر اینکه 
چــون اتهــام لســان الدوله در دوران حیاتــش ثابت 
ک بــه وراث برگــردد. در واقــع امــوال  نشــده، امــا
دزدی هم ســرآخر نصیب وارثان شــد! بــا این حال 
بعــد از مــرگ لســان الدوله عــده ای از فرهیختــگان 
دغدغه مند پیگیــر کار بودند تــا کتاب های نفیس 
ســرقتی از کشــور خارج نشــود. به همین دلیل هم 
وزارت مالیه، قانونی صادر کرد که طی آن هیچ کس 
حق نداشــته باشــد کتــب نفیــس و خطــی و از این 
قبیل را از کشــور خارج کند. هرچند، تا همان زمان 

هم بسیاری از این ذخایر ملی به تاراج رفته بود.

میردشتی بعدها در خبرگزاری 
عنوان کرد نگران این است که 

دزدان ارزش واقعی کتاب های 
مربوطه را ندانند و در صدد خمیر 
کردن شان بربیایند. هرچند گفته 

بود تماس هایی با کارگاه های 
گر چنین  خمیر کاغذ داشته تا ا
کاری آغاز شد، از آن جلوگیری 

کرده و به مسئوالن قضائی اطالع 
بدهند، اما مهم ترین معضل امنیتی 

این شهرک که منجر به دزدی 
گسترده کتاب شده است، فقدان 

دوربین امنیتی بوده

سرقت بی سابقه کتاب!
مروری به یک سرقت تاریخی عجیب به بهانه دزدی چندین میلیارد تومان کتاب از انبار انتشارات میردشتی


