
 

 

 

  



 

 

 

 

هبا و  جنبش اریجوش هنرهبا و لوبوب ببودس ا به  سبه بسب و من پرجنب أ م ربازیفرانسه از د ی جامعه

 نیباند  گبرر روزگبار از تبد  و  بد  ا کشبور براا ب ه نیبکبه از ا یو لوم یو هنر  یادب یها  بک

 جوش نکا  ه ا ه  و جن 

مانند هر ذهن  ،تود یم میبه تما تقد «فرنگ دف ر»با لنوان مرور من شر و  بهکه  ها زسیوج نیا ی نگارندس

را ببا  ش یکبه تبادمان دیبتر آن د به تعف آمبدس و ابوش ییایپو  نیا دنیاز د ی،جوگر و  مش اق و جسه

 تود  کیتر رانیجوگر در او  مش اق و جسه تمار یب یها ذهن

و هنرهبا  و  ا یبو ادب یلوبوب انسبان ی نهیدر زم ش ریها )ب ها، ک اب رمان یبه اا صار به معرف ها نوت ه

 کیبدر قالب   ومیفب کیک اب و  کی ایسند ک اب  ایمش رک دو  یها   گاس به نک هپردازند یم ها ومیف

 ی  مهبم و ا ا ب یهبا م ن  فظ تود اما نک به موارد کوتش تدس تا اا صار   ی نوت ه اتارس تدس  در همه

ترجمه نشدس باتد امبا  یبه فار  تود یم یمعرف نجایآنچه در ا ش ر  یکه ب رود ی  گمان مف ندیآثار از قوم ن

از  یکبیفرهنبگ در  ی با نبض تپندس یرانیا ی اوانندس یی  سراکه هدف آتنا ،دهد ینم رییرا تغ یز یس نیا

  زدیبرانگ یدر جان یتوق ای یدر ذهن یی ک هرهگرر ن نی  سه بسا از اا هیامروز دن یفرهنگ یها کانون

 به آنجا من قل تود که سه به ر! نجایا یفضا ییایپو از یاگر اندک
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ن رسووولُ  تووو رم و ووولُ گز سزوگ( 1931-2017سووو )  رسلوسووو  ُ   تیخووو گُ  

ُِ گ  وز و سه عق ده گسپلن لری ی  ی گسوالوتتل   تتقود گیسوی ن گنسو ی  سزو تو رم  زسل

ووزی خ گهد آ ود »  رد:  ی  ل س یه گست. گسالوتتل یو   وی گو  ی ن رس ز لنه و لُ

 
 
 
 
ی آثلو سزو ی  گرم یووگُ  ن رستدهن رس  س )  وگ نه نقط سزو ت رم و لُ تیکه خ گُ  

رول  یمووکسسعمرطوونن اوونواد   اندازپسازنبردچشم  یهویتبرگههمچ ُ 

نلتذر  و  ن رسوی السوب سدگنتود کوه سولز    س اه همچت م  قل)ه[1]حکومتنظوم 

 خل)ف ه   نه زی و ستد سل نظم  س ط  نگلهی آزگی تش سه ین ل و سه گیس ول  یگتوته 

 «.گست

  تلز ی سه کتلب گز  جم عه  قل)ه سه
 
 
 
س )  یو ن گنسه سه چول  وسو ده کوه  تیهلی  

 .خ سی یو آنهل  شلهده ک ی نلتذر  گو وگ سه ت گُ گرم نگله  ستقب و سلز   ی

ووی و  ج ی تلورخ تتهلُ و زر ز  تی گسپلن ل  یو  سه جست هواسپونیوواسپونیوی گو یو 

هلی وسومی ذوذش توده.  سلزی ه یو تصلور  و گنسلنهتلسلند ک س  سخشی گز آُ ن و  ی

کتود  ز ولُ گخو گ   ی تولنزیهم تو وم  ی س گی س وسی نلکل ی گسپلن ل گز آغولز سوده

. سه نظو  گو «خ ُ خل)ص»هل و  س ملنلُ و گستق گو گردئ ) ژی  هل  ره یی غ   س حی

گوگ و ه گسوی  ندگتوتم  ود گرتهل ع ت چتدرم سده ن و   نتو ی  ندگیت سوتی  س گلنوه

کتود و آُ گرتاوه آنچوه گز  ی  هموی گتولوه  ی یتمتی سل  دون ته گست. گو سوه ناتوه

تستدرده رول  وگان ت تلورخی کتلو  ذگتته تده س یه رسه ع ت گرتاه تلورخ وسمی نمی



هلی س گلنه رل ندگیت ستی رل سه ه  ی) ب یرگ (  سه نح ی  سه ع ت ه گس گز ن هتگ

ی سلززگری کلت ) س سوم  ی ووتتش هم آثلو  هم یووه   یی و نشلنه سه گیس ل  سلز  ی

  دنسیشوترل [ 2] سلستین
 
 
 
س )  گرم کتلب وگ ن یگی  و گ ن گنس سوا   تیگست.  

 .ن گنا  یو آ)ملُ  تتش  ک ی

ی هت  و لُ. گو گرتجل گز ض وو   هلری گست یوسلوه  جم عه  قل)ه سنتواعتراض

هلی ن رم ن رستد ی گز ط رق سلزخ گنی ستت سه وو  غ و  آکلی  و   آن رتش ن م

گسوت یو  «ی یرود و تج سوه  ست ه»  رد. سه نظ  گو کلو گیس ل  وسنت یگیُ سه   ی

هولی  و وگان تهل  والال(  هلی یورولنتی رگز ط روق وسولنه جهت خالش تمولم گروده

و  « وتم گیسوی»جز ی. سه گرم ت ت ب گست که سه  ن لوی س گی تفلو   ذگتتم سو م 

 .رلس م؛ تفلوتی که سس لو  هم گست یست  ی «ت ) د ستگله هلی چل  و نش »

نهدکبوکسلون
ُ
ی یوست نزیراش ژگُ ژنه. خ گُ   التی گست یوسلوهأ هل و ت ن تته ژ

 
 
 
 
یگنود  ی ژنوه  ی وگ سهتو رم ن توته[ Un captif amoureux] اسویرعشو سو )   تی 

  و ی  نوه تتهول جول  یگند که یو ژگن هولی تذر نتوه جولی نمی چ گکه آُ وگ کتلسی  ی

 «.وسطی سه ع ش گیس ل  ندگوی»   ی که گرم ژگن هل وگ زر  و زس   ی کتد  و  نمی

 

 

1- Pièces d'identité; Paysages après la bataille; La Longue vie des Marx, État 

de siège. 

و سدوُ نولم ن رسوتده یو گسوپلن ل سوه  1۴99نال  یو چهلویه ت یه که یو سلل   کتلسی سه -2

ت رم کتولب یو  ک شو   ت خ گنتوده ی تلنزیهم تس گز یُ چل  وس د. گرم کتلب یو سده

گووتلری هلی  هم  ی زسلُ ط وی که س ش گز صد سلو تجدرد چل  و سه همهه گسپلن ل س یه س

 .آُ ووز ت جمه تده س یه گست

 



 کتاب
Chris Ealham, Barcelone contre ses habitants. 1835-1937, 

quartiers ouvriers de la révolution, CMDE, Toulouse, 2014. 

 

ی کاتاالن، شاید بیش از هر شهر  بارسلون، این شهر زیبای ساحل مدیترانه و پایتخت منطقه

جنبش آنارشیستی پیوندهای ناگسستنی داشته باشدد  و درسدت بده  لدت ه دین دیگری با 

ارتباط بوده که برای دولت مرکزی اسپانیا خالی کردن شهر از ن ادهدای آنارشیسدتی ه دواره 

  اه یت باالیی داشته است

های کهاررری  بارسلون علیه شهروندانش، محلههدان انگلیسی، در کتابش  کریس ایلهم، تاریخ

، برای تحلیل این تضاد، تضاد بین خودگردانی مردمدی از پدایین و گردانددن ران انقالبدر دو

ریزی شدهری یدا اوربانیسدم  شهر از باال از جانب دولت و شهرداری و غیره، به مفهوم برنامه

لف در بخشی از کتاب که به تحلیل دوران جند  داخلدی اسدپانیا اخت دا  ؤ پردازد  م می

ریزی شدهری در بارسدلون اسدتقرار  نشان دهد که چطور هدف برنامهدارد در پی آن است تا 

ویده  در  ههای خدودگردانی جااتتداده بد دارانه بوده تا به هر روش م کن برنامده نظم سرمایه

های کارگری را از بین ببرند  او با نگاه به تاریخ یک د سال اخیر شهر تا آخر جند   محله

دهد کده چطدور کدارگران در سدی سدالیان  خوبی نشان میه ب( ۱۹۳۷تا  ۱۸۳۵داخلی )از 

و تثبیدت هویدت خدود بنیدان  «حد  دسترسدی بده شدهر»های خودگردانی را با هددف  روش

ثیر خود را نشان داد و برای مثدال أ اند، امری که در دوران جن  داخلی اه یت و ت گذاشته

قدددر کدده کددارکرد نظددامی  واقدده ه ددان ها )باریکادهددا( در گرمدداگرم جندد  در سددنگربندی

اندد  های خودگردان محلی بوده اند، دارای وجاهت ن ادین به  نوان ن اد حضور گردان اشتهد

رخ بکشند  سالح دولت مرکزی در برابر این هویدت  تا قدرت خودبسندگی مردم محل را به

ها بدا  ریزی شدهری بدوده اسدت  در واقده شدهرداری  ی لیبرتری، اوربانیسم یا برنامه اتتادهجا 

های  یی از روش یزی شهری از باال مواظب بوده و ک اکان هستند که هر نشانهر اجرای برنامه

های کارگری و مردمی بزدایندد یدا از پدیش  ویه  در محلهه ها ب خودگردانی را در سطح محله

  جلویش را بگیرند



 

 کتاب

 

 

 

فرد است، نه مثل ونیز کهه در آ   گویند ناپولی شهری منحصر به ناپل یا آنطور که خودشان می

خاطر معماری و نقه  اهاری ی اگرگهشارر در خهارن شهدن  ثل فلورانس بهشناور است و نه م

ن نظرها شهری است مانند شهرهای دیگهر. ویگگهی ناپهل در یاروپا از قرون وسطا. نه! ناپل از ا

جوشی است از زندگی شهری و خالف و مافیا و البته معمهاری و ذهشا  آنجاست که دیگ درهم

اند و  هری اسهت کهه نویدهندگان بزرگهی از آن برخاسهتههها.. شه شهر بهتهرین پیتزاهها و قهو )

بی  از هرچیز شهر  ،شناس فراندوی نوئل شیفانو، ناپله  خالفکاران بزرگی نیز هم. و برای ژان

سپردگی است. شیفانو که شهروند افت اری ناپهل ههم هدهت و متهرجم اآهلی آگهار  شعر و دل

مبراو اکو به فراندوی، در کتاب  
ُ
جغرافیای ش صی و کاملی از ادبیها  ایتالیها ، خواهش ایتالیاا

)جنو  ایتالیها.   متزوجورنو»دست داد  که گرچه در شمال نویدندگان قابل اعتنایی دارد اما  به

ریشه در جنو  دارد که  ...ب   بزرگی از ادبیا  ایتالیا». «سرزمین متبرک خدای شعر است

در واقع گرچه شیفانو  «. ایتالیا شد  است طرز ذیر قابل انکاری ابدیل به اوآیف ادبی دیگر به

راز 
ُ
ه فنوگلیوی اورینی در  به آلبراو موراویا و ماریا ا

ِ
انهدازد  نگها  می خواهش ایتالیای رمی و ِبپ

 .اما کانون اوجه  لئوناردو شاشای ناپلی است
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ی  فرهنگ لغات عاشقانهاما برای شناخت شهر ناپل شاید کتا  دیگر شیفانو با عنوان 

ی ورود بهتری باشد. این کتا  در واقع اظهار عشق نویدند  است به ناپهل.  درواز  ناپل

انهد  پهردازد کهه شههرهایی اینجا ابتدا او به شهرها و روستاهای اطراف مثل پهومپئی می

ی مهم فرهنگ ذر . خود ناپل شههر اابلوههای کهاراواجو، ها وای اسطور أ مدکن و م

 نروال است و البته شهر مارادونا. شاید  رمان
ُ
های فلوبر و الزا مورانته و شعرهای ژرار د

پرداختن به ناپل برای فهم مارادونا و پرداختن به مارادونا برای فههم ناپهل مههم باشهد. 

ی زنهد  و مهرد . انهها در ناپهل بهود کهه  مارادونا در ناپل ابدیل به اسطور  شد، اسطور 

پهی  از ورود  یاواندت اسطور  شهود. او تته فوابالیدتی گرچه به اهمیت مارادونا می

شهد  بها  یبه ناپل اهل این شهر بود  است. فوابالیدتی ماهر، اههل همیشهه بهردن تته

ملی  ویگه اگر بردن مفهومی استعاری داشته باشد )برد با پیراهن ایمه های ذریب ب رور

ی مالوینهاس آرژانتهین را در  آرژانتین مقابل انگلدتان، استعمارگری که همچنان جزیر 

نظیر در اهاری  فوابهال کهه  هم چه بردی! دو بر آفر، با دو گل بی اشغال خود دارد. آن

گهل . ۲بازیکن تریف از پی  از وسط زمهین و  ۷دریبل . ۱دیگر اکرار ن واهد شد: 

روف شد.. و سر آخر در دام افتهادن. آیها ایهن همهه کهار با دست که به دست خدا مع

 ؟یی نیدت ش صیتی اسطور 
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لو  اهمیهت دارد از آمهدئو فنیهه ،اما از منظری دیگهر ،کتا  دیگری که برای شناخت ناپل

. کتهها  شههر  ، خاسللتهاق وللرسط سسللظای  نفللا  خ ف للا ۱۳۴۳ناپللل بهها عنههوان  اسههت

میالدی سالی است که تهاکم شههر  ۱۳۴۳است. گیری مافیای مشهور شهر، کامورا  شکل

شهود. او از پهس  میرد و دخترر ژان یکم جانشین  می می. Robert d'Anjou) روبر دانگو

ی مهواد ذهشایی بهه  اجربه. مهردم در میهیقه آید که نوجوان است و بی ی شهر برنمی ادار 

ملهه شههر رقیهب ناپهل ههم هدهت. پهر از آ وقهه ته  کشتی جنوایِی )که در ضمن دولت

شود. اما ایهن شورشهی مردمهی علیهه گروامنهدان و تاکمهان نیدهت.  و شورر می کنند می

عملهی و ناکارآمهدی  انهد اها در بی برعکس، شورشی است که گروامندان ناپل سازمان داد 

... دولت محلی، نظام موازی خود را برای تفظ منافع خود شکل بدهند و به ایهن ارایهب

 .شود مافیا زاد  می
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 ابکت
Olivier Bonfond, Il faut tuer TINA. 200 propositions pour rompre 

avec le fatalisme et changer le monde, Éditions du Cerisier, 

Cusemes, 2017. 

 

لیویههب نوونههو  تا   هه   
ُ
بایددتینا ددایشتی دددستیپیینددسیباددد ساپیبدد ت ی نندد  یت یا

تاای و یهه     فهههگ رههزا ام یهه   یب»تا پهه   بایش یییبدد ت ینیاادد ی سددا یس نوشددس

( TINA) ایه   تینه  «ه ی تیگ  و تا و یجب تحقق اوقهب  ی  ن   بن ی اامش ج  عب

ی   ار ات ت چ   ب پس ام یقوط وظه   وهواوی  ی  ای  ن ر ف ب ام این جملب ی واژه

  («There is no alternative) تیگ  هیچ آل  و تیوی وجوت وداات»رن : 

ی  ام  ط لبه ت و  ف ن  این وظ   وافهق ویته   او تا ایهن امه   جمو هبلؤ و الب ب  ب  

 نهو   تهد  ب ام م    ت چ  ت  ن وای ااائب    پیشنه ته  اا ن ای  ب امه ن  این ی ووو 

تاای اا تنهه   ایه  ته  یه   یب «ه یشه     خصص»ه ی  تلط ن   تا تی وا   ِا ای وب

ه ی  این ام  چشمگی  ایه   او تج نهب توی ی  مکن وش   ندهد  اوش   ا نوونو  تا

ه ی   عهدت  ه ل ،   ند،  وفق و و  وفق،  و  ی  نهد و تا م ینهب    روو روو  اا  ط ح 

 ند،  و ه  ن ا ان دا ام توصیف   هی   شکل و وع       آ ومش،  ش وامی، ای وب و

پهی    وود نب آ  پ یخ ندهد و تا وه یه ، ااه لهل وک فد و    رن م    تلط اا   

 !نکشد  نلب، توی ی تیگ ی  مکن ای 



 

 .Dasa Drndic, Sonnenschein, Gallimard, Paris, 2013 رمان

ی چه کشوری باشد؛ گوریتزیا اگر ایتالیا اشغالش کرده باشد، گورتز اگرر که زیر سلطهنام شهر بستگی دارد به این

ها هایا ِتِدسکی اینجا دنیا آمرده. و سرا از سرا  اش کند.چه اسلوونی ادارهدر دست آلمان باشد و گوریکا چنان

ی جراید، مصرانه دنبا  سیدا کرردن کند که سر است از عکا و بریدهی نگهداری اسنادش را باز میکه دِر جعبه

 .اندسالگی از او جدایش کرده ۵ست که از  اثری از سسرش آنتونیو

شد گرورتز چرون بیشری از  رام آلمران  ۱۹۴۴در سا  نام شهر ابتدا گوریتزیا بود اما سپا و  ۱۹۳۹در سا  

ا ( هرای توفرانی سا کند، با کورت فرانتا کره عورو فعرا  گروهی د انیات کار مینازی شد. هایا که در اداره

ها گیرنرد. اراس سرا کنرد و کمری بعرد سسررش را از او میشود. فرانتا ترکش میدار میاست آشنا و از او بچه

شده و هایا دنبا  سرنیی است تا شاید سسرش را سیدا کند. در طری رویردادهایی او متوجره گذشته، جنگ تمام 

شود که چون فرانتا مرد بلونِد چشم آبی و در نتیجه یک آریایِی نمونه در نظر گرفته شرده بروده، سسررش را می

ا به این ترتیب هویتش را و با اسم دیگری بزرگش کنند، ت Lebensborn یی به نامکودم ویژه ربایند تا در مهدمی

ه یک آریایی نمونه تبدیلش کنند. طنز قویه اینجاست که هایا که مادر کودم است از سدری یهودی ب محو و به

 .دنیا آمده است

اند آنتونیو ااس دوباره شده آنتونیو اما برای سالیان شده بوده هانا تراوب. و دیگرانی که ایرن شرانا را نداشرته

اند. و این تغییر هویرت البتره هرم کلیسرا را را ری های تغییر یافته ماندهشان کند با همان نامیکه مادرشان سیدا

که برای کلیسا تومینی است که آنهرا کاتولیرک بماننرد  کند و هم استازی سسلیا امنیتی آلمان شرقی( را چونمی

زی هم که دیگر معلروم اسرت، برا ایرن دنیا آمده باشند و برای استاگرچه مثل آنتونیو از مادری غیر کاتولیک به

 .هایش را استتار کندتواند جاسو های جعلی بهتر میها و هویتنام

ی کروات، بر مبنای داستان واقعِی چنین افرادی نوشته شده است. عنوان رمران رمان  انم داشا درندیچ، نویسنده

تروان آن را در بره معنری آفتراب، کره می Sonnenscheinاش آمرده، ی فرانسوی با نام آلمانیچنان در ترجمههم

گران دانست. نویسنده در رمانش تعبیرهای جالبی از تراری  ی تغییر نام شهر، هربار به زبان یکی از اشغالادامه

نویسرد  نامد و در جای دیگری با نقل قو  از برور ا میمی «زن و  ائنمادر دروغ»جا تاری  را  دارد. او یک

 .«ایند واشت استتاری ، نام  وش»

 .شودمو بر اندام آدم راست می


