
 

  



 

 

 

 

 

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 «فرنگ دفتر»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  اتیو ادب 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!
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 کتاب

کوتاهش را چاپ کرده که  یها از داستان یی مجموعه ،ییکایامر ینام لمسازیبرتن، ف میت

از خود برتن همراه است که به غرابت و  ییها است. هر داستان با طرح یخواندن اریبس

و دختر  یدرخت عشق پسر شاخه»داستان کوتاه  نجایهر داستان افزوده. ا تیجذاب

 :دیخوان یم ام گرداندهبر  یرا که به فارس «یتیکبر چوب

 یتیکبر و دختر چوب یدرخت شاخه پسر   عشق

 را دوست داشت یتیکبر , دختر چوبیدرخت شاخه پسر

 هم  دوستش داشت یلیخ

 را دوست داشت باشیز اندام

 .هیکرد چقدر داغ و سکس یفکر م و

 هتون یشرر عشق م ایکه آ جاست نیال اؤ س اما

 بزنه؟ شیآت کجوریدرخت را  شاخه کیو  تیکبر چوب کی دل

 تونه یخوب هم م یلیخ

 جزغاله شد. یپسر شاخه درخت آخه

 

Tim Burton, La triste fin du petit Enfant Huître et autres 

histoires, Editions 10/18, Paris, 1998. 



 

 

 

 کتاب

 

چین پاریس است که در طیی  داشت کارگران حروف گرامی  ها چین گردان حروفکتاب 

تا زمان کمون پاریس نقش انقالبی مهمی داشیتن.  ننهیا  ۱۸۷۰جنگ با پروس در سال 

هایی این  های انقالبی نشنایی نزدیک داشتن. با چاپ جزوه خاطر شغلشان با ای.ه که به

مسیل    کنن.، به این هم بسن.ه نکرده، بیا تشیکیگ گیردان ها را میان مردم پخش می ای.ه

ی ننهیا  پیاریس نقیش دوگانیهزنن.  در کمیون  ی مسلحانه می مطبوعات دست به مبارزه

ی مسییلحانه، نقییش  کنن.ه در مبییارزه ها و هییم شییرکت ی اییی.ه کننیی.ه عنوان منتشییر بییه

هایی همچیون اان نممیان، نمیبن ویلیوال و  یی بوده است  در این اثر با چهره کنن.ه تعیین

شیویم  بسییاری  شود( نشنا می چینی که بع.ها انرال ارتش می )حروف ناپلئون ال سسیلیا

رونی. و وتتیی بعی. از  ننها در جریاِن به خاک و خون کشی.ه ش.ِن کمون به تبعی. می از

های مترتی ادامیه  گردن. همچنان به ترویج ای.ه به پاریس برمی ۱۸۸۰عفو عمومی سال 

  دهن. می
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 نامه/مقالهزندگی

— Mark Twain Project . 2010, 2018. Autobiography of Mark Twain, Volume 1-3, University of California Press. 

— Helen Scott, "The Mark Twain they didn't teach us about in school" in International Socialist Review, 10, Winter 2000, 

pp. 61-65. 

— "Mark Twain Home, An Anti-Imperialist" (PDF), New York Herald, October 16, 1900. Retrieved October 25, 2014. 

واکشش بشود کشه   و  اش در این کش اش افتاد، همه نامه به فکر نوشتن زندگی ۱۸۷۰ساموئل النگهورن کلمنس از وقتی که از سال 

م برساند یا از چه فرم و روشی برای نوشتن آن استفاده کند. چند باری تصشمم  گرفشر رهشایش کنشد چطور این کار را به سرانجا

 ۱۹۰۴سشال  «ی خودنوشر که همچ. ی پمراهن آدم؛ زندگی نامه نامه چمزی نمسر مگر لباس و دکمه زندگی»چراکه معتقد بود 

سال قبشل  . بعد از مرگ دخترش و یک«اهش را پمدا کردر »گوید  ها کلنجار رفتن با متن آنطور که خودش می بود که پس از سال

ی آخشر  نامه را به پایان رسانده اسر. به این ترتمب او دهشه بود که اعالم کرد کار نوشتن زندگی ۱۹۰۹از مرگ خودش در سال 

 .اش کرد زندگمش را وقف نوشتن زندگمنامه

ن که با چشش  خشود رویشدادهایی میشل یشورش  شال در بخش خواهد بود از زندگی کسی خواند فکرش را بکنمد که چقدر لذت

داری زندگی کرده، از  آهن را دیده، در سال های برده اندازی راه ، و راه(۱۸۶۵-۱۸۶۱، جنگ داخلی امریکا )(۱۸۴۹کالمفرنما )

ین دنما بوده که جاها میل فملمپمن مرتکب شده و آن را قانونی دانسته آگاه اسر، کمتر جایی در ا عامی که کشورش در خملی قتل

به آن سفر نکرده باشد، تقریبا با همه قشری از جامعه رفر و آمد داشته، سختی و راحر زنشدگی را ششناخته، بشه کارهشایی از 

رانند پرداخته، تدریس کرده و چمزی نبوده کشه از کشار  پی می سی سی هایی که بر می قبمل اکتشاف در معدن و ملوانی روی کشتی

ی تشایپی و  نگشار و نویسشنده و... حا شل ایشن همشه، پشن  هشزار  شف ه چاپچی بوده، ویراستار و روزنامشه کتاب نداند: کارگر

در سه جلد حجم  شروع به چاپش کرده )هر کدام  ۲۰۱۰نویس اسر که انتشارات دانشگاه کلمبما برای اولمن بار از سال  دسر

توان ماجرای درخواسر  روسو، برای میال می اعترافاتمانند پرده )از این نظر   ف ه هستند(. متنی بی ۸۰۰از مجلدها حدود 

ناپششذیر.  بمنی ی سکسشی را هشش  خوانششد(، بششا نیششری سششرخوش و پمش ی آلششر ویبششره نویسشنده از منشششی تندنویسششش، بششرای تهمششه

دارد  ظه خوش میی آنچه در ل  فقط درباره»خواهد و  ناپذیر از این نظر که نویسنده گذاشته دلش ببردش هرجا که می بمنی پمش

اش را به ترتمب وقوع زمانی نماورده بلکه مدام بمن حال و گذشته در رفر و آمد اسر. تکنمک  ، رویدادهای زندگی«حرف زده

زبشانی نشسشته کشه   روی راوِی خوش شود خواننده تصور کند روبشه ی داستان به تندنویسش بوده که باعث می کار روایر هرروزه

های  نامشه کنشد. در واقشآ آنچشه او نوششته نشه بشه سشما  زندگی ی، روان و شنمدنی، داستانش را تعریف میدارد بی همچ قمد و بند

. امشا بمششتر منتقشدان هاکلبری فین یا  ماجراهای تام سایرمتعارف اسر و نه به سبک آثار دیگِر خودش، شاهکارهایی چون 



 .دسر کمی از این شاهکارهایش ندارد نوشر مارک تواین ی خود نامه ادبی بر این باورند که زندگی

ی آمریکشایی  ی نمونه و فراتر از آن مشرد نمونشه در امریکا مارک تواین را به سبب نوع زندگی و سبک نگارشش نویسنده

ی ادبمات مدرن امریکا از یشک  گوید همه دهد و هممنگوی می دانند. ویلمام فالکنر به او پدر ادبمات امریکا لقب می می

های آخر عمر مشارک  ی سال اسر. مایکل شلدون ه  که کتابی نوشته درباره هاکلبری فن گمرد و آن ه   ت میأ کتاب نش

ی خودنوششر، هممنطشور هش  بشه  نامشه او به وجود خدا شک دارد، همانطور کشه بشه زندگی»گوید:  ی او می تواین درباره

پرستی  نتقد تئودور روزولر اسر و معتقد اسر که ممهنموریر امپریالمستی امریکا در کوبا و پورتوریکو و فملمپمن، مأ م

گوید که هممنجشا بایشد در امریکشا  هاسر. مخالف فرستادن ممسمونرهای مذهبی به آفریقاسر و می من رجالهأ آخرین م

لمشنچ بمانند و اگر قرار باشد کسی را موعظه کنند باید این کافرهایی را به راه راسر هدایر کنند که سماهان را در جنوب 

داششت  عقشاب  دوسشر می»نویسد:  تواین خود در مخالفر با جنگ امریکا در فملمپمن می «کنند نه سماهان آفریقا را. می

هایش را بر فراز فملمپشمن نگسشتراند... آنجشا کشه  از خودم پرسمدم چرا بال امریکا بر فراز اقمانوس آرام فریاد سر دهد...

توانم  آزادشان کنم  میل خودمان، بگذاری  دولر و کشور خودششان را  ما میمردمش سمصد سال اسر در رن  و عذابند. 

مان در اقمانوس آرام شناور باشد. فملمپمن جمهوری نوی بشود و جشای خشود را در  ... قانون اساسی داشته باشند، بگذاری 

ی پشاریس را  ر کشردم و معاهشدهی ما این خواهد بود. اما کمشی کشه بمششتر فکش ممان ملل آزاد جهان بمابد. به نظرم وظمفه

 فملمپمن به آنجا رفته
ِ
ای . برای فتح و نه رهایی بشه آنجشا  خواندم دریافت  که ما نه برای آزاد کردن که برای برده کردِن مردم

رسد آزاد کردن این مردم و اینکه رهایشان کنم  با روش خودشان بشه مششکالت خودششان بپردازنشد  ای . به نظرم می رفته

اش را هرجشای دیگشری روی زمشمن  که این عقاب پنجه و منبآ رضایر ما اسر پس من ضد امپریالمست ، من با اینوظمفه 

گمرد و از ژان پل مشارا دفشاع  ها را می کولوت ی انقالب فرانسه  رف سان هممنطور در اظهار نظر درباره «بگذارد مخالف .

گوید  نوئل ریو، منتقد فرانسوی می -سه فرزند، و دوستانش. ماریکند. تواین مرگ بسماری از نزدیکانش را دید: زنش،  می

ثمر ژرفشی بشر او گذاششته: بشا أ که او مرگ آمریکایی را ه  که در جوانی از  مم  دل به آن اعتقاد داشر دیشده و ایشن تش

دهشد. آزادی،  ان مییی را که امریکا بر آنها بنا شده بشود نشش های اولمه هایش تام سایر و هاکلبری فمن، مرگ ارزش قهرمان

تشازد  داری مانند جی گولشد می بمند و به سرمایه رفته می دار از دسر ت،  داقر و نمکی را با پمروزی شمادان سرمایهأ جر 

 .داند رفته می خواب کند. سماسر را م و شده در تجارت و نشریات را به فساد را باب می «اخال  تجارت»که به اس  

از دنمشا  ۱۹۱۰زاده شد، نام ادبی مارک تواین را برای خود برگزیشد، و در سشال  ۱۸۳۵سال  ساموئل النگهورن کلمنس در

مشن از ورای گشورم »اش، یکصد سال پس از مرگش منتشر شود. ششاید چشون کشه  نامه رفر. او و مر کرده بود که زندگی

 .«توان  آزادانه سخن بگوی  زن . به هممن دلمل می حرف می



 مقاله

— Perry Anderson, "Renewals", New Left Review, no 1, January-February 2000, London. 

پررراندرسون،ررر مطدبندکه برررندسرررودورررودک  ،رررب د ن بد

نددوودبهو(دNew Left Review) نیو لفت ریویونددس کودب ک ه

نددپ جمدرستش نشدوارندریندکج ودس شتوطدسظاشدنردبنور نه

یندو یرودو شروددچپدچگ سرودکج رونددری کودیکدکج و

د:س ودری ه ندوی مدکن

ریرنددنیوو لفوت ریویووندری کرودییر ددوارندقض  تدبنو نه»

د،ی ،رندکتتر  تندنردورود  ش ر س
ت
هر ددظافی دنردبرنبدتر دس

ت رسرود اورودنرددو ندکندوا، سوطدو یودبیودسودت دسج د دچ و

 اوودو  کود دوودریندتاتیر دو رس رو  سردنردشر سودس رود

دچرپدویتتروودرکرا ردویشرتادورودن  ددی کودبندبرمدس یشروج ندردوو ه ندع کورسرودیر دسر نس

 و«ه ندکسیحندن ش گاندسی ردبرنیمدت دوودیک ره

ریرند(ود"Renewals")دتاجمرودسرابد«ه دس ، رن»ت رمدووددندپاندرسون، مدنردکندع  رمدکق لو

ن یمد دچگ سروددکنرردسج دیکوهد دوودسج د»ندری کوددکق لودبندپ ،خدوودرقتار دکج ودبنو نه

طدسگ شرتودشروهد«رنریر وندسرابد(ندس بدنرد)سودت رهدپ ی مد افترودور بهدو یودن یوربه ندبهو

دور، 

ندکر ددود اوودنرد اوودبیومد دیمدنرد اوودس کیومد)هادو ند دهادو ن(دبندرک سودو ودر دحقدبرنب

دور، ه ندن ش گانددودرردکشخصو دعشقندوودرسس مدبرنبدسدطه ندوارفندسی ردوودجس نتد دبق د دب نندرردت هم



 

 کتاب

شعر به زبانی که شاعر »نویسد:  می رموز زیباییژان کوکتو، جایی در کتاب 

توان آن را به  کلی جدا دارد و نمی شود. شعر زبانی به برد نوشته نمی به کار می

آید به آن نوشته  نظر می هیچ زبان دیگری ترجمه کرد، حتا به زبانی که به

 .«شده است

Jean Cocteau dit: "Un poème n'est pas écrit dans la langue que le 

poète emploie. La poésie est une langue à part et ne se peut traduire 

en aucune autre langue, même pas en celle où elle semble avoir été 

écrite". 

 ی شما به صرف نوشتن واژه»: سدینو یکتاب م نیدر هم یگر ید یاو در جا

درخت، از درخت حرف  ی . با نوشتن واژهدییگو یسخن نم زیاز م ز،یم

 انیم عشق، از عشق سخن به ی که با نوشتن واژه ستین طور نی. ادیزن ینم

 .«دیآورده ا

سخن  یاز آزاد ،یآزاد ی به صرف نوشتن واژه»افزود:  اقیس نیبه هم توان یم

 .«مییگو ینم

Jean Cocteau dit: "Ce n'est pas en écrivant le mot table que vous 

parlerez d'une table. Ce n'est pas en écrivant le mot arbre que vous 

parlerez d'un arbre, ce n'est pas en écrivant le mot amour que vous 

parlerez d'amour". 

J'ajoute : "Ce n'est pas en écrivant le mot liberté que vous parlerez 

de la liberté". 

 

Jean Cocteau, Secrets de beauté, Gallimard, Paris, 2013 


