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ه سال بال استفاده ماند ياست كه سالها ييك قفسه كتاب دارند كه مملو از كتابهايمعموال در منازل خود  يرانيا يهاك از خانوادهيهر

  شود! و به نوعي قبرستان كتاب هستند. يافتيل بازيا تحويماند تا بپوسد يو آنقدر در قفسه م

ست بدبختانه يه دادن كتاب، مرسوم نياصال هد يراني) در فرهنگ ا1شود چون اصوال: يه داده نميهم هد يها به كسن كتابيهرگز ا

 حيها ترجيرانيلذا ا ناسزا بدتر است!. ه دادن هم كه از دشنام وي) كتاب دست دوم هد2د. يا تمسخر بشمار آياهانت  يد نوعيو شا

م چ درد طرف مقابل هيه دهند (كه اغلب به هيمختلف، پتو و كاسه و بشقاب هد يمناسبتهاان در يدهند به دوستان و اقوام و آشنايم

  ن سلسله ادامه خواهد داشت.ينطور ايدهد و هميه ميهد يگريخورد) و او هم آنها را به افراد دينم

ت يها تقويرانيدر ما ا يكتابخوانشد تا هم فرهنگ ين ميگريپتو و كاسه و بشقاب با كتاب جا ين سلسه بجايچه خوب بود كه اگر ا

ت فرزند يدر موضوع ترب يا كتابيجوان  يبه زوجها يبا عنوان همسردار يد. مثال كتابيك خانواده بگشاياز كار  ياد گرهيشود و هم شا

ندان و جوانان ه سالمب يه و سالمتيا كتاب تغذيل يكار فاميكسب و كار به جوانان ب يا كتابهاياند فرزند شده يكه تازه دارا يبه كسان

 يلياز خ مت آنيمت كاغذ و كتاب، قياالن با توجه به ق .... .ا ي ينييان سال پايپاس شده به دانشجو يدانشگاه يه دادن كتابهايهد اي

افتخار ه يست بلكه مايه دهنده نيه خجالت هديشود كه نه تنها مايمت محسوب ميس و گرانقيه نفيك هديشتر خواهد بود و يزها بيچ

  م.يد آن را نداريقدرت خر يم وليعالقه مند هست يياز ماها به كتابها يليخ اوست.

از كتابها را  يكنند. بعضيدهند صفحه اول آن را امضا ميه ميهد يكه به كس ين است كه هر كتابيها اياز عادات خوب خارج يكي

 مختلف يدر طول سالها ين است كه چه كسانيدارد كه نشان دهنده اخ در صفحه اول و دوم آن وجود يد كه دهها امضا با تارينيبيم

  ت و جذاب بودن كتاب است.يفيت و كينشان دهنده اهم ياند و به نوعه دادهين كتاب را به هم هديا

 يامانيه داد. موضوع كتاب در مورد دريبه من هد يميو قد يبا صفحات كاه يك كتاب روسيك روز استاد من به مناسبت تولدم ي

كه  امضا داشت 6-5ده بودم. صفحه اول كتاب حدودا يكه قبال آن را در كتابخانه د يان نامه من بود. كتابيقا موضوع پايها و دقيكشت

 يك كتابيمنزل خود گشته بود و  يداد. استادم در قفسه كتابهايساله از كتاب را نشان م 30-20ك سابقه يموجود،  يخ امضاهايتار

فاده ازآن است يليز است و خيارزشمند و عز يليمن خ ين كتاب برايه داده بود. ايدا كرده و به من هدياسب باشد را پمن من يكه برا

   كردم.

ات ه داد كه خاطريرا به من هد» تينهايپرواز تا ب«كتاب  ياز دوستان همكالس يكيبودم  يرستانيدب يو وقت يا در دوران نوجواني

ده بودم. آن روز تا آخر شب نشستم و كل كتاب را خواندم. بعدها يند ين خوبيبه ا يبود. در عمرم كتاب ييد بابايافراد مختلف از شه

وران ت من در ديشخص يرير را در شكل گين تاثيشترين كتاب در عمق جانم نفوذ كرد و بين مرتبه كتاب را مرور كردم. ايهم چند



ن كتاب را به ياز ا ييهاكردم نسخه يون هستم. بعدها هم سعيمد و ، ممنونشه از دوستم بخاطر آن كتابيداشت. هم ينوجوان

  ه دهم. يل هدينوجوانان و جوانان فام

است. فروش  قهيدق 20كايآمر و قهيدق 55 قه، انگلستانيدق 90ژاپندقيقه است در حاليكه در  7سرانه مطالعه مردم ايران در روز 

 يو هيچ توجيه اقتصادي ندارد مگر كتابهاي كنكوري و درسي (كه اجبار كتاب در ايران يكي از كم رونق ترين داد و ستدها است

  . هست!)
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