جامعهی فرانسه از دیرباز مأمن پرجنبوجوش هنرها و علوم بوده است .چه بسیار جنبشها و
سبکهای ادبی و هنری و علمی که از این کشور برخاستهاند .گذر روزگار از شدت و حدت این
جنبوجوش نکاسته است.
نگارندهی این وجیزهها که بهمرور منتشر و با عنوان «دفتر فرنگ» به شما تقدیم میشود ،مانند
هر ذهن مشتاق و جستوجوگری ،از دیدن این پویایی به شعف آمده و خوشتر آن دید که
شادمانیش را با ذهنهای بیشمار مشتاق و جستوجوگر در ایران شریک شود.
نوشتهها به اختصار به معرفی رمانها ،کتابها (بیشتر در زمینهی علوم انسانی و ادبیات و
هنرها) و فیلمها میپردازند .گاه به نکتههای مشترک دو یا چند کتاب یا یک کتاب و یک فیلم
در قالب یک نوشته اشاره شده .در همهی موارد کوشش شده تا اختصار متن حفظ شود اما
نکتههای مهم و اساسی آثار از قلم نیفتند .گمان میرود که بیشتر آنچه در اینجا معرفی میشود
به فارسی ترجمه نشده باشد اما این چیزی را تغییر نمیدهد ،چراکه هدف آشنایی خوانندهی
ایرانی با نبض تپندهی فرهنگ در یکی از کانونهای فرهنگی امروز دنیاست .چه بسا از این
رهگذر نکتهیی در ذهنی یا شوقی در جانی برانگیزد .اگر اندکی ازپویایی فضای اینجا به آنجا
منتقل شود که چه بهتر!

روزگار | rouZGar.com

فیلم (دیویدی)
تاات س سا جات ات اات
(  ،)۹۵۰سااته ی آن ااینم ناات
راهرری شیطر
و ژ اام د م نج اااآد آ د نن ا ا م و ا م وس ا نم نم دنجااآ ا د
چ ی ن ت بین ت دن کت ب ن أل شت پ ده و ست ب ات سات
پ ش د آنک صجعت س جاتی هتل یو ن ل شام س خپیسا ت د با ساا ت
بشجتسآ ب د نیضیع ب نحیی تیاا ا دساتم نیضایع ا م بمعاآدل م
حق س خپیس م دست ب نتم النس پی م دو سا بت شاعتعمسات
اتنع
 ،پس د اجاگ ،بات ه اتلم
اجگ دهمم نآد شعتعت ت ت
آسی ب هتن ب نمگا تات نا دااآد یدش با آ دنام ناآگمدش د
ب ذ دنآ دنت بت ودقع م شی ججآ وبا و نمشای ؛ ن اجش صباش شاآ و
چی س هپیست دست نامتیدنآ ه چگینا دقاآدم قاتنینم با دی بات پسگ
ن جش بکجآم اجگ دهمم بنشم د دن کات بتعاپ پ شا ت دا ااتعم
شآ دنت تبع ض نژد ی دعاتق د اتنع هاچجت وای د .
و د نک ت ت
م
اتلش دست
دو  ،دب ت ت می  ،م بی بت حضی

سته شآ و هج پ ش ی نااش
ا ی نک ات تم چجاآ تا د

هاکت د هی د ب ظ دش گ د شااتی این ا م لای د بای دنات د جعات
ت گ د م  ،آن ینم نت  ،د دو ناشم دس فت نم جاآ ا ع ت ججاآ ی
تبع ض نژد ی تت وپی اتنع ی س نت د ی دن کتستم مام ن قم ب
هالف ت ودپ دی هج پ ش ی ناش دولش نآگم شنبم.
هتود

 ،تت نآد ب ا

ی دن کت م و نی اجآ ی دثا سا

تر رخ ی

میدمییامیخک ات م نمنی آ « :ولت دن کت ب ش د چات صآ پ ات بات
دنت ح ت ب کم د آنات ه عال نک دساتم»
س خپیس ت بینم نجعاآ
چ زی

بت آ راهی شیط

نتش یوی ی د

م

تنال حسدش نم ج .

تبچ م ه بت آ نج ش

ا ب نات آ زنشا ز،

ژدن وسا
آ نمنی آ« :راهی شیط
نج اآ م دن یی ،د اام
ن أل ی وس گ دنآ دساوی ی صا نبای بمکا
م
د ن حی
وقت ع تت نم پ شا م هاتی
صآص دش شآ ا توای ب دی پ آد
ها ژدن پجات شت نم نآ».

Devil’s Doorway, Anthony Mann, Classics Confidential DVD, 116 min.

کتاب سیتروئن از نگاه آنها که ساختندش ،یک قرن کار و مبارزه،
که تألیفی است جمعی از کارگران شرکت اتومبیلسازی سیتروئن،
به چگونگی ایجاد این کارخانه و تاریخ مبارزههای کارگری در آن
میپردازد .خالصه آنکه آندره سیتروئن ،مالک کارخانه ،در
زمانی که مدیر بخش اتومبیل شرکت فرانسوی مورس ()Mors
بوده برای بازدید از پیشرفت شتابان شرکت فورد در سال  ۹۱۹به
امریکا میرود و آنجا با اصول تیلوریسم آشنا میشود .او که تفاوت
غیر قابل مقایسهیی در میزان تولید فورد ،با  ۹۰هزار دستگاه در
سال ،و تولید شرکت مورس ،با  ۰دستگاه دستساز در سال،
میبیند در بازگشت تصمیم میگیرد اصول تیلوریسم را در شرکت
تازهتأسیس اتومبیلسازی خودش ،سیتروئن ،پیاده کند که
عبارتاند از :بهرهوری و استانداردسازی تولید ،تولید انبوه ،و
استفاده از خط مونتاژ .به این ترتیب در طی سالهای آتی سیتروئن
تبدیل به یکی از غولهای صنعت اتومبیلسازی میشود با ۰
کارخانه در پاریس و حومه و  ۰هزار حقوقبگیر و تا سقف
تولید  ۱هزار اتومبیل در سال .این از این .اما هیچیک از این
تحوالت بدون استثمار و ایجاد دردسرهای فراوان برای کارگران
ممکن نبوده است .بخش اعظم کتاب به شرح سازماندهی و
روشهای مبارزهی کارگران از نسلهای مختلف میپردازد.

Collectif, Citroën par ceux qui l’on fait. Une siècle de travail et de luttes, L’Atelier, Ivry-Sur-Seine, 2013.

دو فیلم و یک کتاب

Comme des lions, Françoise Davisse, France, 2016.

فیلم مثل شیرها ساختهی خانم فرانسواز داویس ،شرح مستند یکی
از همین مبارزهها در سالهای گذشتهی نزدیک () ۹ - ۹۹
در یکی از کارخانههای حومهی پاریس سیتروئن است .عنوان فیلم
از شعار اصلی کارگران گرفته شده« :مثل شیر میرزمیم».

On va tout péter, Lech Kowalski, France, 2019.

فیلم فیلمساز لهستانی ،لخ کووالسکی ،همهچیز را به هوا خواهیم فرستاد،
داستان فراخوان کارگران به ویران کردن کارخانه را بازمیگوید .کارگران
کارخانهی ساخت لوازم جانبی اتومبیل تهدید به خراب کردن کارخانه
میکنند ،بالفاصله رسانهها جذب موضوع میشوند و این هدف کارگرها
بوده تا ژرفای مشکالتشان را رسانهیی کنند .چیزی که فیلم کووالسکی را
برای من جذاب کرد ،این بود که او در طی نبردی که ماهها طول کشیده با
کارگران زندگی کرده و نکتهی اصیل و دستاول و راهگشایی را در
جنبشهای کارگری مدرن پیش چشممان میگذارد :در جریان این نبرد ،با
یک رهبر ،سازماندهنده ،یا یک چهرهی کاریزماتیک طرف نیستیم،
کارگران همه با هم در سطحی برابر تصمیمگیری میکنند و کارها را پیش
میبرند .شاهد دیگری بر این واقعیت که دوران چهرهسازی و تصمیمگیری
از باال در کار جمعی و حرکتهای اجتماعی به سر آمده است.

برنامهیرادیوییـمعرفیکتاب


بیگانهییبهنامپیکاسو ،دعوت شده بود تا از

شد که در آن از مؤلف کتاب
کتابش بگوید .انی کوهن ـ سوالل ،خانم نویسندهی کتاب ،البته بیشتر از پیکاسو
گفت و هرچه گفت نشان از وجاهت و اهمیت این نقاش بزرگ داشت .اینکه
پیکاسو با چه مهارت و ظرافتی در فرانسهی جنگزده (جنگهای جهانی و
سپس جنگ سرد) و در شرایطی که این کشور میزبان خوبی برای پناهندههای
بیگانه نبوده ،موفق میشود خودش و هنر تحسینبرانگیزش را تحمیل کند و به
همین ترتیب رابطهاش را با حزب کمونیست فرانسه تنظیم کند .اینکه چطور
درحالیکه با سخاوتمندی به حزب کمک مالی میکند (در یک مورد نزدیک
به  ۰۰۰هزار فرانک که مبلغ زیادی است ،حتا هنوز هم) و از در اختیار
گذاشتن هنرش برای یاری به حزب دریغ نمیکند اما فاصلهاش را و استقاللش را
هم حفظ میکند .در برنامه ،نامهیی از شهردار کمونیست شهر بندری کوچک
بولوین سور مر ( )Boulogne Sur Merخوانده شد که به پیکاسو مینویسد:
«رفیق پبکاسو ،درخشانترین هنرمند حال حاضر ،سپاس بیکران مرا از اینکه
پذیرفتید در شهر کارگرنشین ما نمایشگاهی از آثارتان برگزار کنید پذیرا باشید.
من این فرصت را که به مردم شهر کوچکی که ساکنانش بیشتر ماهیگیر و کارگر
بارانداز هستند و شاید در زندگیشان هیچگاه نتوانند حتا به پاریس سفر کنند،

Annie Cohen-Solal, Un étranger nommé Picasso, Fayard, Paris, 2021.

بعدازظهر یکشنبهی آخر ماه ژوئن در رادیو فرانس کولتور(رادیو فرهنگ
فرانسه ،چه بسا از بهترین رادیوهای فرهنگی امروز) ،برنامهیی شنیدنی برگزار

این امکان را میدهد که با برترین آثار هنری زمانه آشنا بشوند از صمیم قلب گرامی میدارم .شهرداری
هزینهی انتقال آثارتان را به عهده میگیرد ».پیکاسو همچنین درخواست برای تابلو یا مجسمه و ...را از
اشخاص و سازمانهایی که اهدافشان را قبول داشت به سرعت میپذیرفت.
مؤلف همچنین از دوری پیکاسو از دولت و نهادهایش گفت .اینکه چگونه در اوج شهرت تصمیم
گرفت تا پاریس را به سوی شهر کوچکی در منطقهی پیرنه ترک کند چون برای او «پاریس نماد دولت و
نهادهای دولتی و بوروکراسی» بود و او از اینها بدش میآمد .و در آنجا چطور در منطقهیی که به طور
سنتی زیرنفوذ گروههای غیرقانونی بوده ،روابط سازندهیی با آنها میسازد و کارگاههای هنری با همراهی
هنرمندان محلی ترتیب میدهد .چطور در آن روستای کوچک هنرش را محلی و از ورای آن جهانی
میکند .چطور روحیهی آنارشی او که در زندگی راهنمای اعمال و تصمیمهای او بوده ،او را همواره در
مسیر درست قرار میداده.
نامهی امه سزر ( )Aimé Césaireروشنفکر عمده و یکهی همدورهی پیکاسو پایانبخش این وجیزه
خواهد بود:
باخبر شدم که درخواست جزیرهی مارتینیک را بـرای سـاختن بنـای یـادبود بـه مناسـبت سـالگرد ل ـو
بردهداری سیاهان پذیرفتهاید .هممیهنان من از شنیدن این خبر سپاسـگزار و م ـرور خواهنـد شـد .چـه
بهتر از اینکه روبهروی امریکاییهایی که سیاهان را لیـن کردهانـد و روبـهروی مجسـمهی آزادیشـان،
آزادی ما ،در سرزمین سیاهان سر پا شود که «آزادی ،همین و بس» خواهـد بـود .هـی کـس بـه انـدازهی
نقاش گرنیکا شایستهی چنین کاری نخواهد بود .وقت چندانی نداریم اما ما نیز سر بازایستادن نداریم.
درودهای ستایشآمیز و سپاسگزارانهی مرا بپذیرید.

امه سزر

