
کتابفروشی مثل یه سرپناهه
خبرنگار کانادایی، جرمی مرســـر، سال 1999 به 
خاطـــر تهدیـــدات چنـــد مجرم، مجبـــور به ترک 
کشـــورش شد و سفری ناشـــناخته و پرماجرا را 
به فرانسه آغاز کرد. امروز که کتاب »شکسپیر 
و شـــرکا« را می خوانیم، باید از مجرمان تشـــکر 
کنیم که زمینه ســـفر مرســـر را مهیا کردند. اگر 
آنها ایـــن خبرنگار جنایی را تهدید نکرده بودند 
و او ســـفرش را بـــه پاریـــس شـــروع نمی کـــرد، 
هیچ گاه »شکســـپیر و شـــرکا« نوشته نمی شد 
و مـــا آنقـــدر دقیق بـــا اتفاقات این کتابفروشـــی 
آشـــنا نمی شـــدیم. مرســـر در پاریـــس روزهـــای 
سختی را پشت سرگذاشت. پس اندازش تمام 
شـــد، افســـردگی به ســـراغش آمد و آینده مثل 
هیوالیی ترســـناک انتظارش را می کشید. همه 
چیـــز مبهـــم و گیج کننده بـــه نظر می رســـید تا 
اینکه خیلی اتفاقی با جایی به نام کتابفروشـــی 

»شکسپیر و شـــرکا« آشنا شد.
ورود به کتابفروشـــی در همان اول توجه مرسر 
را جلـــب کـــرد. روی چهارچـــوب یکـــی از درهـــا 
نوشته شده بود: »با غریبه ها نامهربان نباشید 
مبادا فرشتگانی باشند در لباس مبدل.« کمی 
جلوتـــر روی در یکـــی از اتاق هـــا ایـــن جملـــه را 
نوشـــته بودند: »نویســـنده مشـــغول کار است. 
لطفـــاً مزاحـــم نشـــوید.« جرمـــی مرســـر خیلی 
زود فهمیـــد بـــا یک کتابفروشـــی معمولی ســـر 
و کار نـــدارد. مدیـــر آنجـــا، جرج ویتمـــن، حامی 
نویســـندگان بـــود و تا زمانی که آنها ســـرپناهی 
پیدا کنند بهشـــان جایی برای زندگی 

می داد. مرسر خیلی زود این موضوع را فهمید، 
چرا که یکی از کارکنان کتابفروشی به او گفت: 
»ایـــن کتابفروشـــی مثل یه ســـرپناهه. جرج به 
آدمـــا اجـــازه می ده مجانی اینجـــا زندگی کنند.«

راز کتابفروشـــی در حال فاش شدن بود. مرسر 
عکـــس نویســـندگان بزرگـــی مثـــل همینگوی، 
میلر، جویس و دیگران را روی دیوار کتابفروشی 
دید. آنها زمانی در »شکســـپیر و شرکا« اقامت 
داشـــتند و زندگـــی می کردنـــد. ویتمـــن، ایـــن 
کتابفروشـــی را 10 ســـال پـــس از جنـــگ جهانی 
دوم راه انـــدازی کـــرده بـــود. او ســـال ها دور دنیا 
چرخیـــد و پـــس از ســـال ها خانـــه بـــه دوشـــی، 
تصمیـــم گرفـــت زندگـــی اش را دن کیشـــوت وار 

وقـــف کتابفروشـــی اش در پاریـــس کند.
 

کتاب زندگی را بخوان
ویتمن زمانی که دور دنیا ســـفر می کرد، نوشـــته 
بـــود: »در تمـــام دنیا هیچ شـــیوه زندگی ای بهتر 
از ایـــن وجـــود نـــدارد کـــه پیـــاده در قصـــر دنیـــا 
ســـیاحت کنی، راه بـــروی، آواز بخوانی و بخوانی؛ 
کتـــاب زندگی را بخوانی.« همین جمالت بخوبی 
طـــرز فکر متفـــاوت ویتمن را نشـــان می دهد. او 
بـــا همیـــن طرز فکر کتابفروشـــی را بـــاز کرد و به 
دنبـــال پیـــاده کـــردن روش هـــای متفاوتش برای 
زندگـــی بود. ویتمن کتابفروشـــی را با این شـــعار 
بـــاز کرد: »ببخش آنچه را می توانی؛ بگیر آنچه را 
الزم داری.« از همان روز اول، برای دوستانی که 
نیاز به جایی برای خواب داشـــتند، تختی پشت 
مغازه گذاشـــت. برای کســـانی که نمی توانستند 
پـــول کتاب ها را بپردازند کتابخانه امانتی رایگان 
درســـت کرد. او ســـوپ را برای مراجعان گرســـنه 
آمـــاده و داغ نگـــه می داشـــت. مدتـــی بعـــد، در 
کتابفروشـــی 1۳ تخـــت برای خواب نویســـندگان 
مهیا شـــده بود. »پل ابلمن« نمایشـــنامه نویس 
اولیـــن نویســـنده ای بـــود کـــه ویتمن بـــه او جای 
خواب داد و کم کم ســـروکله بقیه نویســـندگان 
هم پیدا شد. البته ماندن در کتابفروشی قوانین 
خودش را داشـــت. ساکنان باید صبح ها قبل از 
آنکـــه مشـــتری ها از راه برســـند از تخـــت بیرون 
مـــی آمدنـــد و روزی یک ســـاعت در کارها کمک 
می کردند؛ حال این کمک  ها می خواست مرتب 
کـــردن کتاب هـــا باشـــد یـــا شســـتن بشـــقاب ها 
یـــا انجـــام کارهای نجـــاری کوچـــک. ویتمن در 
کنار قوانین کتابفروشـــی اش، در زندگی اش 
نیـــز راه و رســـم مخصـــوص به خـــودش را 
داشـــت. او وقتی کتابفروشـــی را باز کرد، 
لباس هایش را با دســـت می شســـت، 
ســـاده ترین غذاهـــا را می خـــورد و از 
سینما و رستوران دوری می کرد. او 
با همین روش، نه تنها توانست 
با فـــروش ناچیز کتابفروشـــی 
به زندگی ادامه دهد، بلکه 
توانســـت هم دیگـــران را 
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ویتمن زمانی که 
دور دنیا سفر 

می کرد، نوشته 
بود: »در تمام 

دنیا هیچ شیوه 
زندگی ای بهتر از 
این وجود ندارد 

که پیاده در قصر 
دنیا سیاحت 

کنی، راه بروی، 
آواز بخوانی و 

بخوانی؛ کتاب 
زندگی را بخوانی.«

غـــذا دهـــد و هم آنقـــدر پول کنار بگـــذارد که 
مدام کتابفروشـــی را گسترش دهد. تماشای 
روزانـــه زندگـــی او درســـی درزمینـــه امســـاک 
بـــود. او کیلومترهـــا راه می رفـــت تـــا فلفـــل 
ســـبز را چنـــد فرانک ارزان تر بخـــرد. چیزی را 
دور نمی انداخـــت، هیـــچ وقت نانـــی بیات یا 
پنیری خشـــک نمی شـــد. حتی آب خیارشور 
را نگه می داشـــت تا در ســـوپ بریزد. ویتمن 
بـــه این نتیجه رســـیده بـــود که با کـــم کردن 
وابســـتگی بـــه پـــول، می تـــوان از ســـلطه این 

دنیـــای خفقـــان آور کم کـــرد. یک بـــار خطاب 
به مرســـر جملـــه زیبایی گفـــت: »مردم همه 
بهـــم می گـــن خیلـــی کار می کنـــن، میگـــن 
نیـــاز دارن بیشـــتر پـــول در بیـــارن. کـــه چی 
بشـــه؟ چـــرا بـــا کمتریـــن چیزهـــای ممکـــن 
زندگـــی نکنیـــم تا به جـــاش وقت مـــون رو با 
خانواده مون بگذرونیم، یا تولستوی بخونیم، 
یـــا کتابفروشـــی مون رو بگردونیـــم؟ به هیچ 
وجـــه قابـــل درک نیســـت.« با وجـــود زندگی 
مقتصدانـــه و صرفه جویانـــه ویتمـــن، او برای 

ســـرپا نگه داشـــتن »شکســـپیر و شـــرکا« به 
ذکاوت تجاری نیاز داشـــت. او کارت پســـتال 
چاپ می کرد تا به توریســـت ها بفروشـــد، در 
حراجی ها کتاب های دست دوم می خرید تا 
بعداً گران تر بفروشـــد و درهای کتابفروشـــی 
را تـــا نیمـــه شـــب باز می گذاشـــت تـــا بتواند 
تـــا لحظـــه آخـــر کتـــاب بفروشـــد. همچنیـــن 
فعالیت هـــای منظمـــی در کتابفروشـــی رخ 
مـــی داد که شـــامل مراســـم چای یکشـــنبه، 
شعرخوانی و نشســـت های نویسندگان بود.

کتابفروشـــی »شکســـپیر و شـــرکا« برای عاشـــقان کتاب و ادبیات، جایی بیشـــتر از یک نام و یک مکان اســـت. کمتر جایی در میان 
کتابفروشـــی های جهان با چنین ســـابقه عجیب و دور و درازی پیدا می شـــود که شـــماری از نویســـندگان بزرگ ادبیات جهان را در 
خود جای داده باشـــد. کتابفروشـــی »شکســـپیر و شـــرکا« امروز به واســـطه سرگذشـــتی که در طول ســـال های متمادی پشـــت سر 
گذاشـــته، به یکی از نقاط دیدنی کشـــور فرانســـه تبدیل شـــده اســـت. هرســـال تعدادی از دوســـتداران کتاب خودشـــان را به این 
کتابفروشـــی می رســـانند تا از نزدیک قفســـه ها، اتاق ها و تاریِخ پشـــت سرگذاشـــته »شکســـپیر و شـــرکا« را از نزدیک ببینند. کتاب 
»شکســـپیر و شـــرکا« در کنار معرفی این کتابفروشـــی، ما را با سرگذشـــت آدم های زیادی آشـــنا می کند. افرادی با سرگذشـــت های 
متفـــاوت کـــه یـــا از روی ناچـــاری یا بر حســـب عالقه در این کتابفروشـــی اقامت داشـــته اند و ســـاعت های زیـــادی از روز را کنار هم 
زندگـــی کرده انـــد. »شکســـپیر و شـــرکا« بـــا آدم هایش شـــبیه یک اجتماع کوچک اســـت. آدم هایی کـــه هر کدام قصه خودشـــان را 
دارند و روزگار، آنها را کنار هم قرار داده اســـت. جرمی مرســـر از نزدیک مشـــاهداتش از شـــخصیت ها و اتفاقات کتابفروشـــی را به 
رشـــته تحریـــر درآورده و بـــا توانایی باالیش در نویســـندگی، خواننده را بخوبی در جریان همه چیز قـــرار می دهد. خواندن این کتاب 

به روشـــنی نشـــان می دهد، تأثیری که جرج ویتمن و کتابفروشـــی اش بر مرســـر گذاشـــت، او را کامالً تغییر داد.

قدم زدن معروف ترین کتابفروشی جهان با خواندن کتاب 
نویسنده ای که زمانی در آنجا زندگی می کرد

احمد محمدتبریزی
روزنامه نگار

همان طور که مرسر در کتابش نوشته، ویتمن تأثیر مهمی بر 
زندگی اش گذاشت و قطعاً اگر دیگر آدم های کتابفروشی هم لب به 

سخن باز می کردند از تأثیرات او و زندگی در کتابفروشی بر زندگی شان 
می گفتند. »شکپیر و شرکا« برای آنها چیزی بیشتر از یک مکان بود. 

آنها در کتابفروشی راه و رسم بهتر زندگی کردن را یاد گرفتند.

تمرین بخشندگی و سخاوت در

ویتمـــن بـــه جرمـــی مرســـر گفتـــه بـــود 
بـــه بیـــش از 40 هـــزار نفر اجـــازه داده 
شـــب را در مغازه اش بخوابنـــد. بزرگی 
ایـــن رقـــم دســـت و دلبـــازی صاحـــب 
می دهـــد.  نشـــان  را  بفروشـــی  کتا
مرســـر پـــس از مدتـــی طوالنـــی که در 
»شکسپیر و شـــرکا« ماند، آنجا را ترک 
کرد و انتشـــاراتی خودش را زد. مرســـر 
از کتابفروشـــی رفـــت ولـــی در نظـــر او 
جـــرج ویتمن مثـــل یک قهرمـــان باقی 
 مانـــد. او در انتهای کتـــاب درباره جرج 
ویتمـــن و زندگـــی اش در کتابفروشـــی 
چنیـــن می نویســـد: »زندگـــی بـــا جـــرج 
در »شکســـپیر و شـــرکا« مرا تغییر داد 
و باعـــث شـــد راجـــع بـــه زندگـــی ای که 
پشـــت ســـر گذاشـــته بودم و زندگی ای 
کـــه پیـــش رو داشـــتم فکر کنـــم. حاال 

فعـــاً می نشـــینم پشـــت میـــز، تایـــپ 
می کنـــم و ســـعی می کنـــم مـــرد بهتری 
باشـــم. زندگـــی اثـــری در حـــال تکمیل 
اســـت.« جرج ویتمن در سال 2011 در 
98 ســـالگی از دنیـــا رفـــت و دخترش، 
ســـیلویا مســـئولیت اداره »شکسپیر و 
شرکا« را برعهده گرفت. سیلیویا سعی 
کـــرده همـــان راه و رســـم پـــدر در اداره 
مغـــازه را پیش بگیرد ولی کتابفروشـــی 
از زمانـــی کـــه جـــرج آن را اداره می کرد 
و بـــه پناهی بـــرای نویســـندگان تبدیل 
بـــود، فاصلـــه گرفتـــه اســـت.  شـــده 
ویتمـــن بـــا اندیشـــه اش »شکســـپیر و 
شـــرکا« را بـــه یکـــی از معروف تریـــن 
کتابفروشـــی هـــای جهان تبدیـــل کرد. 
این کتابفروشـــی امروز بـــه عنوان یکی 
از مکان هـــای توریســـتی شـــهر پاریس 

تبدیل شـــده و هر ســـال، گردشـــگران 
زیادی برای دیدن »شکســـپیر و شرکا« 
وارد آن می شـــوند. امـــروز مردم جهان 
»شکســـپیر و شـــرکا« را فراتـــر از یـــک 
کتابفروشـــی می شناســـند و آن را بـــا 
سرگذشـــت فرامـــوش  نشـــدنی و تأثیر 
مهمـــی که بر نویســـندگان گذاشـــته، 
بـــه یـــاد می آورنـــد. همـــان طـــور که 
مرســـر در کتابـــش نوشـــته، ویتمـــن 
تأثیر مهمی بر زندگی اش گذاشت و 
قطعاً اگر دیگر آدم های کتابفروشی 
هـــم لب به ســـخن بـــاز می کردند از 
تأثیـــرات او و زندگی در کتابفروشـــی 
بر زندگی شـــان می گفتند. »شکپیر و 
شـــرکا« برای آنها چیزی بیشتر از یک 
مـــکان بـــود. آنها در کتابفروشـــی راه و 
رســـم بهتر زندگی کردن را یاد گرفتند.

زندگی اثری است در حال تکمیل


