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   نومبر٢٢،  فرانسه ـ ليموژ 
   

" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"رتال ذيًال خبر رقتباری را از سايت بی بی سی گرفته و از نظر خوانندگان گرامی پو
ميگذرانم، که مشعر است بر محاکمۀ کسی که در طول ساليان دراز، به صدها جلد کتاب ارزشمند و منحصر به فرد 

  :تاريخی، صدمات جبران ناپذير رساينده است 
  
    
  از سايت بي بي سي  
  ٢٠٠٨ نوامبر ٢١ جمعه  

  

  به کتابهای تاريخیحاکمه يک ايرانی به اتهام صدمهم

 
  

روزنامه گاردين گزارش داده که دادگاهی در بريتانيا به اتهام يک ايرانی رسيدگی می کند که متهم است در مدت 
  .هفت سال کتابهای تاريخی را قرض گرفته و صفحاتی از آنها را جدا کرده است

کتاب و اثر  ١۵٠اد حکيم زاده به بيش از گاردين در گزارش مفصلی می نويسد که يک ايرانی ثروتمند به نام فره
شده،  ملی بريتانيا در لندن نگهداری می شانزدهم ميالدی که در کتابخانه تاريخی و بسيار پرقيمت مربوط به بعد از قرن

 .آسيب وارد کرده است
مات وارد شده با صد. به نوشته گاردين، اين ايرانی دانشگاهی خساراتی وارد آورده که به هيچ وجه قابل جبران نيست

چشم غير حرفه ای قابل تشخيص نيست و در البالی اوراقی قرار دارد که با دست صحافی شده اند و حديث سفرهای 
  .اروپاييان به ايران، بين النهرين و امپراطوری مغول است
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کرده دانشگاه به نوشته گاردين، پژوهشگران ارشد کتابخانه حيران مانده اند که چرا فرهاد حکيمزاده، تحصيل 
 کتابی افتاده است که قرن هاست در مجموعه ملی ١٥٠هاروارد، ناشر و متفکر با يک چاقوی جراحی به جان 

 .محفوظ بوده اند
 .تالش های بی بی سی فارسی برای تماس و جويا شدن نظر آقای حکيمزاده درباره اين اتهامات بی نتيجه ماند

 طی هفت سال به بار آورده است چيزی حول و حوش چهارصدهزار پوند خسارت مالی که او در: گاردين می نويسد
است اما دکتر کريستين جنسن، مسئول بخش مجموعه چاپی کتابخانه می گويد به هيچ عنوان نمی توان قيمتی روی 

 .کتابها و نقشه هايی که او نابود کرده گذاشت
شما نمی توانيد کار او را جبران . ه ناقص شده انداين اشياء تاريخی برای هميش: گاردين از قول جنسن می نويسد

او بخشی از شواهد تاريخی درباره اولين سفرهای اروپايی به جايی که ما امروزه به آن خاورميانه و چين می . کنيد
 ".اين فرد متمول چيزی را نابود کرده که متعلق به همه است. من بسيار عصبانی هستم. گوييم از بين برده است

در دادگاهی در لندن برای توضيح در اين مورد )  نوامبر٢١(ساله، امروز  ٦٠امه مقاله گاردين آمده حکيم زاده در اد
فرهاد حکيمزاده بعد از سقوط شاه، ايران را ترک کرد . شود و ممکن است با مجازات زندان روبرو شود حاضر می

 اعتراف کرده که شامل برداشتن نقشه های ١٩٩٨ فقره جرم از سال ١٤او به .  استو دارای پاسپورت آمريکايی
قديمی و صفحاتی از ده کتاب در کتابخانه ملی بريتانيا و چهار کتاب ديگر در کتابخانه بودلين در شهر آکسفورد 

 .است
ندن جستجو کرد، چندين نقشه، گاردين می نويسد وقتی پليس در ماه ژوييه گذشته خانه او را در محله نايتس بريج ل

صفحه و تصوير گمشده را پيدا کرد که در البالی نسخه های کم ارزشتر کتابهايی که متعلق به خودش است، چسبانده 
  .بود

 

 
  

، بعد از آنکه يک کتابخوان ديگر به آنها خبر داد که ٢٠٠٦به نوشته گاردين، پژهشگران کتابخانه در ماه ژوئن 
تحقيقات دقيق کارشناسان، صحت اين حرف اين . کتابها کنده شده است، به کاراگاه تبديل شدندصفحاتی از يکی از 

کتابخوان را ثابت کرد و بعد عمليات وسيعی درباره آنکه چه کسی مرتکب اين کار شده و اينکه چه کتابهای ديگری 
 .هم به همين سرنوشت دچار شده اند، آغاز شد

با استفاده از سيستم بايگانی الکترونيک تمام کسانی را که اين کتاب را قرض گرفته گاردين می نويسد که کارشناسان 
آنها  .بودند پيدا کردند و بعد آثار ديگری را هم که همين افراد از کتابخانه بيرون آورده بودند مورد تحقيق قرار دادند

 درباره روابط اروپاييان با منطقه ای متوجه شدند بخش هايی از کتابها که همان دوره را به تفصيل شرح می دهد و
ارزش بعضی از . است که سوريه امروزی تا بنگالدش را در بر می گيرد نيز از کتابهای ديگر جدا شده است

 صفحات 
  . پوند می رسد٣٢٠٠٠به 

ز بعضی ا.  کتاب خساراتی وارد شده است١٥٠ کتاب قرض گرفته و به دست کم ٨٤٢آنها متوجه شدند که حکيمزاده 
 .صفحات پيدا شدند اما بسياری از آنها برای هميشه گم شده اند

ساندرا الويل خبرنگار گاردين می نويسد، کتابخانه نامه ای به حکيم زاده نوشت که در آن زمان رئيس بنياد ميراث 
 او در جواب . برای حفظ و ترويج فرهنگ ايرانی تاسيس کرده بود١٩٩٥او اين بنياد را از سال . ايران در لندن بود

به همين علت کتابخانه ملی تصميم گرفت به پليس مراجعه . نوشت که اطالعی درباره خسارات وارده به کتابها ندارد
 .کند و داستان تحقيقات خود را شرح دهد

او . حکيم زاده نمونه بارزی از خوانندگان کتابهای ماست«  :گاردين به نقل از کريستين جنسن می نويسد
و اهميت  چون ا،يقی در اين زمينه دارد و از نظر من اين جرمش را سنگين تر می کنداطالعات عم

او در پوشش يک محقق و با هدف دزدی آثار تاريخی، از اعتماد   .دانستچيزی را که نابود کرد مي
 ».ما سوء استفاده کرد

 


