
 

  



 

 

 

 

 

ها و  جنبش اریجوش هنرها و علوم بوده است. چه بس و من پرجنبأ م ربازیفرانسه از د ی جامعه

 نیاند. گذر روزگار از شدت و حدت ا کشور برخاسته نیکه از ا یو علم یو هنر  یادب یها سبک

 جوش نکاسته است. و جنب

مانند  ،شود یم میبه شما تقد «فرنگدفتر »با عنوان مرور منتشر و  بهکه  ها زهیوج نیا ی نگارنده

که  دیتر آن د به شعف آمده و خوش ییایپو  نیا دنیاز د ی،جوگر و  هر ذهن مشتاق و جست

 شود. کیشر رانیجوگر در او  مشتاق و جست شمار یب یها را با ذهن ش یشادمان

و  اتیادب و یعلوم انسان ی نهیدر زم شتریها )ب ها، کتاب رمان یبه اختصار به معرف ها نوشته

 لمیف کیکتاب و  کی ایچند کتاب  ایمشترک دو  یها . گاه به نکتهپردازند یم ها لمیهنرها( و ف

متن حفظ شود اما  موارد کوشش شده تا اختصار   ی نوشته اشاره شده. در همه کیدر قالب 

 شود یم یمعرف نجایآنچه در ا شتر  یکه ب رود ی. گمان مفتندیآثار از قلم ن ی  مهم و اساس یها نکته

 ی خواننده یی  چراکه هدف آشنا ،دهد ینم رییرا تغ یز یچ نیترجمه نشده باشد اما ا یبه فارس

 نی. چه بسا از ااستیامروز دن یفرهنگ یها از کانون یکیفرهنگ در  ی با نبض تپنده یرانیا

به آنجا  نجایا یفضا ییایپو از ی. اگر اندکزدیبرانگ یدر جان یشوق ای یدر ذهن یی کتهرهگذر ن

 منتقل شود که چه بهتر!

 

 rouZGar.comروزگار |  

https://www.rouzgar.com/5996


 کتاب

رسدد کده  ر  نظر می به «ی هنر برساند سیاسی نوشتن را به مرتبه»خواست  جرج اورول که می

، آیا به همین علت نیست که  ر ۱۹۸۴ویژه ه های سیاسی او ب این امر موفق شده است. رمان

ی نقدش  است و  رباره  یکسان خواهان  ار ؟ این پرسش جالبی میان چپ و راست سیاسی به

یی کده  توانند نویسنده راستی می که چطور احزاب  ست  هد: این ها اطالعاتی به ما می رسانه

روی زنددیی کداریران انگلیسدی و  کندد،  ر پژوهیدی کده بدر استعمار انگلیس را محکوم می

نامد، و تا آنجدا انترناسیونالیسدت  خواه می فرانسوی کر ه خو  را سوسیالیست انقالبِی برابری

 (POUM) است که  ر جنگ  اخلی اسپانیا  ر صف حدزب کداریری متحدد مارکسیسدت

که جنگ با آلمان نازی به انقالبی جهانی بینجامدد، یکدی از خدو  رزمد و امیدوار است  می

 بدانند؟

اسدت کده  ر ا در  ۱۹۵۰ی  های  هده تر ید تا حد زیا ی مدیون رسدانه ، بی۱۹۸۴موفقیت 

  یدند، و ایدن بیدراه نبدو  چراکده اورول بده های بارِز ضدیت با نظام شوروی می اورول نیانه

خواه شدوروی بدو . ایدن بدو ، امدا  لف نظدام تمامیدتعنوان آنارشیست،  ر عدین حدال م دا

)بدا اشداره بده  «آنارشیست توری»های جریان مسلط تا آنجا پیش رفتند که به او لقب  رسانه

رغم این واقعیت بو  که اورول همدواره ه کار انگلیسی(  ا ند و این، ب شدت محافظه حزب به

کید کند. واقعیت أانقالبِی چپ خو  تکر  تا بر باورهای را یکال و  از هر فرصتی استفا ه می

های آشکار م الفت با شوروی  نویِس ماهر، نیانه شد  ر اوروِل رماِن سیاسی این است که می

نظیدری بدرای  ی جندگ سدر  خدورای بی کر  و این  ر  وره را  ید و او خو  این را پنهان نمی

میارکت  ر جندگ  اخلدی  آور ، چه بای ایر اورول واقعی را با های غربی فراهم می رسانه

مدن »هایی از او را نینیده بگیرند:  اش ندیده یا چنین جمله های کاریری نگاری اسپانیا و تک

 کنم، هرچقدر هم که از خو کامگی روسدی و به جنبش چپ تعلق  ارم و  ر آن ار و کار می
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 «.بارش بر کیورم بیزار باشم  یر زیانأ ت

،  ر ر  عبدارت آنارشیسدت تدوری سی سا  اورول یا  وشتا   سیمون لیز  ر کتدابش، 

و  «ز نی اسدت آل سوسیالیستی مثدال صداقت و عمق تعهد اورول به ایده»نویسد که  می

ویژه  ر آمریکا[ توانستند چنان کنند که یدویی اورول یکدی از  هها ]ب راستی ایر  ست»

رهدای ی باو  کارانده ها بو ه تا پتانسدی  محافظه آنهاست بییتر مربوط به بالهت چپ

 «.او

بریر اند،  ر تحلیلش از  روزنگ ر اورولیتوان آن را به  ژی روزا  ر کتابش که می د ژان

شدرافت »کند. او معتقدد اسدت کده اورول بده  ی جالبی اشاره می ، به نکته۱۹۸۴رمان 

اعتقا   ار  کده اصدولی مانندد: عددالت رفتداری، ب یدنده  (common decency)« عام

هدای ش یدی، عیدق بده برابدری و  ع، بیدزاری از مزیتبو ن، حدس کمدک بده همندو 

نویسد که این اصدول کده  لف میؤ  ار . م ی حقیقت ذهنی را یرامی می وابستگی به ایده

اش از انقدالب کبیدر  اندد  ر اورول امدا از مطالعده ی کاریر نز یک به اخالقیات طبقه

 «شدرافت عدام»ای تحقدق آیند تا آنجا که او را به این باور رسانده بو  که بدر  فرانسه می

 .باید انقالب کر 

خواهی روشنفکرانه یا هجو  که نقد نظام شوروی باشد، هجو تمامیت پیش از آن ۱۹۸۴

خواه است. و پرسش امروز ما شاید باید این باشد: امروز با حضدور  شهر تمامیت آرمان

ان زمدان مدا ها از راه اینترنت، این رمان بیش از هدر زمدان  یگدری رمد نظارت بر تو ه

 نیست؟
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 کتاب

 

ی سازمان ملل برای حق   شناس شهیر سوییسی، که گزارشگر ویژه ژان زیگلر، جامعه

ی مشقورتی  شقورای  و معقاون ریقیک کتیتقه( ۲۰۰۸تقا  ۲۰۰۰دسترسی به غقاا ااز 

خوبی بهقره  ها بقه لیف آثارش از ایق  ترربقهأ حقوق بشر سازمان ملل هم بوده، در ت

شناسققی  ، بققه جامعهباگادلنیرر سرراسلسرررا س لسبققرده اسققو  او در کتققابن بققا  نققوان 

اسققو از ملال ققو  بققری بققا   پققردازد  بققرای او اپوزیسققیون   ققار  اپوزیسققیون می

  او بققر ایقق  بققاور اسققو کققه «ی مققالی های سققرمایه دیکتققاتوری جهققا ی  الیگارشققی»

سو  رود کار چندا ی  کقرده اسقو  کتقاه کقه از  و روشن کر امروز اگر به ای  ستو

هتگقون شقدن آگقاهی در »بقرد، شقرغ غتگقی   لف بهقره میؤ های میدا ی  م ترربه

هقای مشلیقی هقم دارد،  اسو و زیگلقر بقرای آن ملا  «ی غره ی بازار زده جامعه

با افزاین حداقل  ح  سالتندی، در ملال و با   ما ند رای مردم سوییک در ملال و

  محدود شدن حقوق  رومی کارفرمایان و در ملال و با تعیی  حداقل دستتزد
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، بقر ک سپایانشس لسببین (سلمس)باسلمی سب سلینسدل یسبالیسنوهستوصیفسسامای زیگلر در کتاه دوم، 

داری را شرغ دهد  او با زبا ی سهل و تیقویری  سرمایه «آدملوار»اش  بم  آن اسو تا به  وه

 داری کند  به برده داری، روش تولید و شکل سازمان  اجتتا ی آن را توصیف می زاین سرمایه

ملیتی، ا ققبه ا  ورماتیق  های چنقد سازی، شرکو سیاهان، سرواژ در قرون وسطا، جها ی

داری در کشورهای جهان سقوم  دهد که چطور سرمایه اش توضیح می پردازد  و به  وه     میو

  کشد از کودکان هتچون برده کار می
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 کتاب 
Bernard Duterme (sous la direction de), État des résistances dans le sud. 

Luttes syndicales, Centre tricontinental-Syllepse, Paris, 2014. 

 

هاات  راات رج   ن فاا  نداانب ریاات ا   آیاات  سااتِ ن  اانال جنب ی    آیاات فند ااا ی ت  

آو  ساجمتی ، فلاات   یی ا  و   اا  ی  رجدن  ظتم فنالا، فحاج  سجساتم م طق 

و  ندتاتدن آ  ات نِ هان ن یتملاا  و رات  ث تف  را  فا  یاان راجدن رات رجنن و د ف 

ِ اتنف ندا نی  دند ، آیات   د صا یی لت ی ت   )ف ۴۰قت ن    ن فت غلج  ویاه  فاجن  

  نی  ت ر   یتن نِ قا ت رجدتن فل  نِ پل    تدهت  ساجرن  دن د، ی ا    هی 

ِ گ پتیتن رات  ب قا    رات رج  ن  س ایاتی   ن د  مقلتس ی ت   سجرجدنن رجد  و 

 ت وضعیت مقاومتت ر  نوت  افتن نین نثج ر  ع نن   هست ؤ د آو د   م ف  صان

ریان  ی انف   ۲۶هتی  ف  فج س   ، فجن  پتسخ ف  چ لن پجس ی سودیکایی مبا زه

  نین خطجهت، ی    س ایاتی   ن    غن هی  ن ا. آ  ت فج نین فتو  ا ر  ف  پجدنخت 

ِ  هت  س ت    اجد ب قاتف  فات  اا  خند  ن پلان رجد  نست چجنر   وش    هت  فات

  ِ ِمت اه ن   جد ر  نقیت  فلیتج  د رلج آن هست ا د  ف تم  نست، ی    فت م ت  ست

ِملن، دستجسا  فا  فجن  منن د ملینس و نف ِ ار  مت  ا یلنرلج  نِ رجمتی   تانی  

 ...آ  آ تملا  ، دستجس  ف  حی  و  ق  هیگت   و



 .Bad Boy Bubby, by Rolf de Heer, Australia, 1993, 114 min  فیلم

 ،رود خودش بیررون مری «بینه. خوری تا من برگردم. مسیح همه چیزو می تکون نمی»

های ضرد گازهرای سرمی  رود. از این ماسرک زند و بیرون می ماسک به صورتش می

ی است. بیرون قدغن است! به خانه که برمی جنگ جهانی دوم. بیرون هوا
ّ
گردد  سم

های نران  اش! جلروش ترو یرک کاسره تکره هرا و دو  گنرد  شوردش. برا نن تم  می

 ۳۵کند. بابی  ی جنسی می ریزد. از او سوءاستفاد  گذارد و کمی ه  شیر رویش می می

پسرر هرایی هر   ساله پسر بد مامانش است؛ باید کتک بمورد، البته نره؛ یرک موق 

پسرر  ...پسرر خرو »خواهد برا او ...   هایی که مامانش می شود، نن وقت خوبی می

 «.کوچولوی خو 

کند. بعید است در این چند سراله ییلمری  هایتان حبس می نفس در سینه بابی پسر بد

هرایی از سرشرت  دیرد  باشرید. مرا بمش بابی پسر بدکنندگی  به غرابت و میمکو 

 .کنی  انسانی خودمان را در نن دوبار  کشف می

ش ا سرالگی مرادرش در خانره حربس ۳۵شود. او که ترا  ییل  از نگا  بابی روایت می

را  «هرا ندم»گرذارد و بررای اولرین برار  کرد  وقتی قدم به بیرون، به جهان واقعری مری

نور اسرت   ،... همره چیرزی بررایش شرگفتیبیند بیند، سگ می بیند، درخت می می

رونرد بره  که چطور مردم می خوانند، این کنند و نواز می که چطور مردم مست می این

شرنود  بینرد و می دهند، ... او به طرزی بدوی هرچه را می مغاز  و چیزی سفارش می

ر زدگِی بابی به چیزهایی که برای ما خیلی عرادی بره ن ر کند. همین شگفت تقلید می

جامعه است کره بره مرا بره عنروان  «معمولی»های  رسند و همین ارتباط او با ندم می

به  ی متمدنمان را دارد هنجارها و معیارهای جامعه زند و ما را وامی بینند  تلنگر می

خشونت که او بتواند از وضعیت اسیری در خانه یرار کند نیاز به  پرسش بکشی . این



دارد. نیا بابی پسر خطرناکی است؟ نیا او از ن ر ذهنی بیمرار اسرت؟ هرچره هسرت 

یی تقصریر خرودش  اش برای یرار از خانه به طرز معصومانه کشتن مادر و پدر و گربه

پرذیریمش. کشرتن  رسد ما هر  می نیست. و از قضا چون تنها را  رهایی او به ن ر می

ی  ی سرخوشِی بابی در کشرف جهران نرو برا همره پدر و مادر سرکوبگر در برابر همه

بازد. حاال دیگر ننچره مهر  اسرت کشرف اسرت و  نادانی و سادگی بکرش رنگ می

 .ی ننها های دیگر، همرا  با ننها و به واسطه ی این کشف در میان ندم واسطه شادی بی

مرا برا  هایی کره ی تفاوت های ذهنی ما. دربار  ی جزم ییلمی است دربار  بابی پسر بد

ی  هایی مثل همبستگی و کمک به همنوع، و البتره دربرار  ی ارزش ه  داری ، دربار 

ناممکن بودن نفس کشیدن وقتی دور سرتان را سلویان کشرید  باشرند. ییلمری اسرت 

انرد  کره خشرونت در نن  هرای کثیرف در یریل  غالر  تیر ، در دنیایی کثیرف ممکان

، جراری «تحت کنترر »های ممتلف و  و انداز جا، گیرم در ابعاد  پذیریته شد  و همه

یی درخشان و معصوم است. از این ن رر  و ساری است. ییل  اما به طرز متقاعدکنند 

تجربره پرا بره  نالیش و بی بابی همان کاندید قهرمان رمان ولتر است کره سراد  و بری

او  کشرد امرا برر گذارد. کاندید ه  ندم می دنیایی سراسر شر و جنگ و خونریزی می

خاطر عشقش اسرت و ویرای بره عهرد و در ایرن را   توان گریت چرا که به خرد  نمی

کنرد.  اش پیرروی مری ی کودکانه و ننری صادق است. او همچون بابی در واق  از غریز 

 بابی پسر بدددو ضد مذه  هستند،  نورد. هر اندیشد بر زبان می بابی ه  هرچه می

های عاشق شدن و تشکیل خانواد  دادن  حنهایستی است. ص که نشکارا مانیفستی نته

مل تصمی  أ پرسند و او با کمی ت ویژه ننجا که از او اسمش را میه بابی دیدنی هستند ب

گیرد نگوید بابی. او دیگر بابی، پسر بد میا خو   مادرش نیسرت. نرامی دیگرر و  می

 .شود زندگی دیگری نغاز می

 ها الخلقد  عجید منتقدانی مانند دانیل پری کروو  یرانسروی ایرن یریل  را برا یریل  

(Freaks) ، انرد.  ورنر هرترزو  مقایسره کررد  کاسپار هاوزرشاهکار تاد برانینگ و

لرف ِد هِیرر «من عاشق بابی پسرر برد هسرت !»تارانتینو ه  گفته  
ُ
 (Rolf de Heer) ر

ست که به نن روشی  بابی پسر بد اولین ییلمی»  گوید یی می کارگردان ییل  در مصاحبه

ساختمش که همیشه دوست داشت  ییل  بسازم، با گروهی کوچک و جم  و جور که 

مدیر ییلمبردارِی متفاوت استفاد  کردم  ۳۲برای  یک مویقیت تمام عیار ه  بود. از 

پرس بره گرذارد  بار اسرت کره ننجرا پرا می رود برای اولین چون به هر جا که بابی می

ییلمبردار متفاوتی نیاز داشت . پیش نمد که در یک روز با پنج ییلمبردار متفاوت کار 

کررد. در مرورد  کردم. عالی بود هر کسی انرژی و حس و حا  خرودش را وارد کرار می

هرایی کره بررای شرنیدن  های بینورا  ماز همرین میکرروین صدا همه جا از میکروین

زنی   اسرتفاد  کرردم، ترو دِر یمچرا  و ترو  ان مریمر مان بره گروش موسیقی از موبایل

ی نقرش برابی   گيس نیکوس هرو  مهنرپیشره شویی کارشان گذاشتی . به كو  ظرف

ها دوختی  تا صدا شربیه بره صردایی  درست باالی دو گوشش دو تا از همین میکروین

  بررد ۱۹۹۳ی ونیرز سرا   ییل  پنج جایز  از جشرنوار  «شنود. بشود که هنرپیشه می

ت داوران. بازی نیکوس هو  در نقش بابی استادانه است ئی بزر  هی شامل جایز 

و در مورد رلف د هیر این را ه  اضایه کرن  کره او تنهرا کرارگردانی اسرت کره مرایلز 

  دیویس، نهنگساز برجسته
 
 .دینگوز، پذیریته در ییلمی از او بازی کند، ی ج

تبدیل به ییل  کالت شد  باشد، دسرت کر   بابی پسر بدبا این همه عجی  نیست اگر 

هایی از یریل   ها صحنه وجود دارد و خیلی بابی پسر بددر نیوزیلند کلو  دوستداران 

 .اند شان تتو کرد  را روی پوست

 



 نامهزندگی

هاای اجماااعی    ی پرسی بیش شلی تبدیل به شعار جنبش اندازه شاید شعرهای هیچ شاعری به

که دانشجویان در میدان تیان آن ما   «ما بیشاارانیم، آنها اندک»کارگری نشده باشند؛ از شعار 

نقاا  »اسمریت سار دادناد کاه سااری اسات از شاعر معار      سپس در جنبش اشغال  ال

ها  شود گفت کما  مقدس جنبش کاارگری اارتیتات که می «ملکه ما »ا  تا شعر  «آنارشی

یاسی تااری  تری  شاعران رمانمیک   البمه س تردید از مهم در انگلتمان بود. پرسی بیش شلی بی

ها،  زدنی باا آااار ، باا ساننرانی غر  است. ا  شاعری بوده که با جتارت   پشمکاری مثاال

ایتماده   از ایا   هایش باز نای   دمی از مبارزه برای آرمان های سیاسی گیری ها   موضع جز ه

، بابت سنمی زیادی کشیده   لع    نفری  به جان خریده، اراکه آناور کاه جکلای  مولهاال 

نویتد پدر ا  باار ن  می پرسی بیش شلی، شاعر و انقالبیی ا  با عنوان  نامه لف کما  زندگیؤ م

خادایی، دشاانی باا  خاواهی، بی مماولی بوده   پرسی شالی باا داشام  ایاولی مانناد جاهوری

داری، منالفت با ازد اج، هواداری از کارگران اعمصابی   سابوتاژ کارگری   فعالیت سیاسی  برده

کرده اسات. اگار توجاه  ا    رسم زمانه رفمار می کلی بر خال  ایول طبقه ی تحقق آنها بهبرا

گرفماه   از  ی کاارگر تاازه شاکل می ی نوزدهای بوده که طبقه کنیم که اینها هاه در ا ایل سده

ایر ا  بر کاارل أ بریم. از ت طرفی سرکو  د لمی بتیار شدید بوده به اهایت کار ا  بیشمر پی می

طور بعدتر بر گاندی   در شاعر بار  س   از آنجا بر جنبش سوسیالیتمی انگلتمان   های مارک

ی رماان مشاهور  ی انگلیتای   نویتانده گوید. مری شلی، بانوی نویتانده  یلیام باتلر ییمس می

، هاتر پرسی بیش شالی باود   نقاش مهاای در «ی مدرن پر ممه»با عنوان فرعی  فرانکنشتاین

ساالگی  ۲۹  در سا   ۱۸۲۲پس از مرگ ز دهنگامش داشت )شلی در سال گردآ ری آاار ا  

در دریا غرق شد(. به ای  ترتیب شلی که در زنده بودنش اندان قدری ندید، پس از مارگش باه 

 .شاار شاعران جا دان پیوست
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