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تاریخ از بین رفتنی  نیست
  ]فرزانه تونی[ مارگریت دوراس یا همان مارگریت ژرمن ماری دونادیو که لقب 
بانوی داستان نویسی مدرن را به او داده اند، نام خانوادگی خود )دوراس( را براساس نام 
منطقه ای که پدرش در آنجا به خاک سپرده شد، انتخاب کرد. تابستان ۸۰، مجموعه 
مقاالت روزنگاری شده است که در تابستان ۱۹۸۰در روزنامه لیبراسیون و بعدها در 
قالب کتاب به چاپ رسید. تابستان ۸۰ مصادف شده بود با  سال ۱۳۵۹ شمسی؛ سالی 
که انور سادات، محمدرضا شاه، شاه ایران را با همه تشریفاتی که می بایست، در قاهره 
به خاک سپرد. دوراس رویدادهای تابستان۸۰ را، که هم زمان با برپایی بازی های 
المپیک در روسیه بود، یادآور تجمعات پیروان موسولینی و هواداران هیتلر در 
بازی های المپیک مونیخ  سال ۳۶، جان سپردگان گوالگ، وقایع سپتامبر و مارس 
 سال ۳۸ و مرگ شوشینگ می دانست. اما محور اصلی که مقاالت بر پایه  آن نوشته 
شده، موضوع »گداْنسک« است. در چهاردهم اوت  سال ۸۰، پس از نخستین 
اعتراضات و اعتصابات عمومی که به دلیل وخامت شرایط اقتصادی لهستان، در 
شهری به نام شویدنیک انجام شد و به مدت دوهفته به طول انجامید، کارگران 
اعتراض بعدی را در کارخانه کشتی سازی شهر گدانسک ِلهستان آغاز کردند که عامل 
به وجود آمدن اتحادیه مستقل خودگردان اتحادیه های کارگری بود؛ اتحادیه ای که 
دربرگیرنده  همه  اتحادیه های صنفی و کارگری لهستان بود. رهبری اعتراضات را 
لخوالسا، کارگر برق اخراج شده کارخانه )لنین شیپیارد گدانسک( بر عهده داشت که 
بعدها به سمت ریاست جمهوری لهستان نیز رسید. در این زمان، رسانه ها از ارایه 
هرگونه خبر در مورد اعتصابات خودداری می کردند و سانسور خبری شدیدی صورت 
گرفته بود و تنها خبر مبنی بر توقف کار در کارخانه کشتی سازی گدانسک در روزنامه  ها 
مجوز پخش داشت. حتی ارتباط تلفنی هم قطع بود. »با مرکز اطالعات تلفنی تماس 
می گیرم، نام و نشانی دقیق شرکت هواپیمایی لهستان را می پرسم. جوانکی پشت 
تلفن بالفاصله جواب می دهد: خطوط هوایی لهستان، بفرمایید. نشانی و شماره 
تلفن را می دهد، ولی می گوید بلیت برای گدانسک تمام شده، جای خالی ندارند و من 
می دانم آنها نمی خواهند کسی گدانسک را ببیند.«به دنبال این اعتصابات، کارگران در 
بخش های دیگر همچون معادن و کارخانه کشتی سازی شچچین نیز به اعتصاب 
پیوستند و این اعتراضات تا روز بیست ویکم اوت ادامه داشت و سرانجام در 
سی ویکم آگوست ۸۰، منجر به امضای توافق نامه ای قانونی با حکومت شد. از اوت ۸۰ 
تا پایان  سال ۱۹۸۱ رسما بیش از 10 میلیون لهستانی نام خود را در این اتحادیه 
همبستگی ثبت کردند. اما طولی نکشید که این اتحادیه غیرقانونی و در سراسر 
لهستان حکومت نظامی اعالم شد و فعاالن همه دستگیر و فراری و بسیاری کشته 
شدند.»نخست اینکه این روزها نه خبر تازه ای بود و نه هیچ اتفاقی، مگر سیر همیشه 
زمان، مگر مرگ، گرسنگی، خبر از افغانستان، ایران. بعد کمکم طی این چند روزه 
خبرهای تازه ای رسید، اتفاقاتی افتاد. در جاهای دور، خیلی دور، در لهستان، اعتصاب 
آرام کارگران کشتی سازی در گدانسِک لهستان. تعداد اعتصاب کنندگان را می دانیم، از 
17 هزار به 30هزار رسیده و این فقط طی هفت هفته ای است که از شروع اعتصاب 

می گذرد. فعال در همین حد می دانیم.« 

برادر گرگ من
، استاد فلسفه، بچه گرگی را به خانه  ماجرا از این قرار است که مارک رولندز
گرگ در خانه چندان ساده  زندگی می کند. به هرحال نگهداری  او  با  و  می آورد 
تنها  خانه  در  را  گرگ  این  نمی تواند  می شود  متوجه  به تدریج  رولندز  نیست. 
بگذارد، چراکه وسایل خانه را به هم می ریزد و چیزی باقی نمی گذارد. برای همین 
تصمیم می گیرد او را با خود به کالس درس ببرد. او سال های 1990 تا 2000، این گرگ را 
با خود سر کالس می برد و به نوعی تبدیل به همدم شخصی اش می شود. درواقع 
فلسفه  استاد  واقعی  زندگی  این  بلکه  نیستید  قصه  خواندن  درحال  شما 
ح زندگی اش را در هم جواری با این گرگ  دانشگاه میامی، مارک رولندز است که شر
نوشته است: »این کتاب بدون موضوع اصلی آن پا به عرصه وجود نمی گذاشت. 
پس برنین، برادر گرگ من، از تو سپاسگزارم که مرا در زندگی خودت شریک کردی. 
نمی توانم بگویم این کتاب را برای تو نوشتم اما آن را تمام می کنم چون می خواهم 
، این جمله را که از فکر آن به خود می لرزم، به  تو اسم خودت را بفهمی. و دست آخر
تعبیر  به  می دهد.«  نجات  را  ما  که  ماست  مبارزه طلبی  فقط  باش؛  داشته  یاد 
« یا  ، در هر انسانی جانورانی نهفته اند؛ موجوداتی مثل »میمون«، »مار رولندز
»گرگ«. او در این کتاب تأمالتش را درباره این مفاهیم بررسی می کند و درنهایت به 

برخی مشکالِت زندگی عجیب در کنار یک گرگ می پردازد. 

مرّمت  دل های شکسته
  ]یاسر نوروزی[  »باغ«، »بازگشت یکه سوار«، »بلوار دل های شکسته«، 
«.... نوعی شور بی گناه در این کتاب ها هست که شاد و شرور  »ایستگاه آبشار
جریان دارد و به طیف های غمناکی از زندگی می رسد. »َپرملخی« را خوانده اید؟ 
خ خیاطی«؟ جایگاهی که او در گنجینه  خودیافته نویسندگان ذهنی من  یا »چر
دارد، صدر است؛ صدر نویسندگان معاصر ایران. اما آیا به همین اندازه بین 
مخاطبان هم قدر یافته؟ متأسفانه این طور نیست و من گاهی احساس 
که  کسی  هر  به  دارم.  نوشته هایش  ترویج  در  تک نفره  رسالتی  می کنم 
می خواهد بنویسد، می گویم »امشب در سینما ستاره«؛ خوانده ای؟ چون 
دنیا در آثار او به جهانی از خاطره ها تبدیل می شود؛ خاطراتی که من آنها را 
ندیده ام اما بین شان زندگی کرده ام. اسمش را می گذارم عمر رفته؛ روزگار 
بازنگشته. دقیقا مثل خودش که  سال 53 از ایران رفت و هرگز برنگشت. اما 
کوچه پس کوچه ها،  پنجره ها،  درختان،  اینجاست.  هنوز  نظر  به  دوایی 
را  زواردررفته ها  قدیمی،  خانه های  درها،  لوالی  زنگ زده  صدای  خیابان ها، 
برداشته با خودش برده. تا در آن سوی آب ها، دوباره آنها را تماشا کند، دوباره 
از آنها بنویسد. پرویز دوایی را برای همین ها دوست دارم. دستش به قلم با 
بیرون  نویسندگی  فتوکپی  دستگاه های  از  ندارد.  شابلون  می رود.  غریزه 
نیامده است. کاربن های نوشتن را زیر دست نگرفته و برای همین نسخه ای 
برچسب  نوعی  با  همیشه  را  آثارش  عده ای  هرچند  است.  بی بدل 
سانتی مانتالیسم رانده اند. اما به نظر می رسد نه تنها درک و دریافتی از جهان 
او نداشته اند بلکه به جهان بینی او دست نیافته اند. چون احساس من این 
است که اصوال نوشته، داستان و حتی جهان و هرگونه جهان بینی ملهم از آن 
شکسته  دل های  مرمت  برای  فقط  نویسنده  است.  ُمرده  دوایی  برای 
می نویسد؛ برای بازیابی آنچه از دست رفته. قصد احیا و تجدید بنا هم ندارد. 
راوی اصال خسته است. فقط نشسته می گوید: »امروز صبح هم از کنار آن باغ 
که  را  از پرملخی  هایی  گذشتم و به پشت نرده و پرچین که رسیدم، یکی 
جلوترش جمع کرده بودم درآوردم،  بوسه ای بر بال اش دادم )مثل بوسه ای 
که قبل از هوا کردن نثار پرهای سفید می کردیم( و َپَرش دادم. پر دادمش و 
. از سر درخت ها  گفتم برو بپر بر سر چمن و باغ و باغچه ها. بپر و برو باال و باالتر
، بر  ل  ها، رنگ بگیر و بپر و برو؛ هر چه از زمین دورتر

ُ
باالتر و از فواره، نور بگیر و از گ

خ بر سر بساط این  این چمِن مخملی و جاِی پای آن بچه و مادر پرواز کن. بچر
ُخّرِم  فیلم های  از  که  جنگل  و  باغ  چند  از  است  تصویری   که  بهشت  باِغ 
گذشته هایمان همیشه در سر داشتیم.... بپر و برو باال و باالتر تا با هم بر 
صندلِی قهوه ای سینمای عید فرود بیاییم؛ سبک بال. چشم به اعجاز بازِی 
خواب هایمان بر پرده   نقره ای دوخته؛  تا در لحظه ای که دخترک سر بر می دارد 
و بین همه تماشاگران به ما لبخند می زند، برگردیم و به هم نگاه کنیم و با این 
نگاه به هم بگوییم: دیدی؟!« )بخشی از »پرملخی« از کتاب »امشب در سینما 

ستاره«( 

تاریخ

تأمالت

اندیشه

داستان

زنان دیکتاتورها
نویسنده: دایان داکرت
ترجمه: محمدعلی عسگری
انتشارات: پیدایش
549 صفحه
94 هزار تومان

تابستان 80
نویسنده: مارگریت دوراس
ترجمه: قاسم روبین
: اختران نشر
100 صفحه
13 هزار تومان

فیلسوف و گرگ
نویسنده: مارک رولندز
ترجمه: شهاب الدین عباسی
انتشارات: خزه
131 صفحه
20 هزار تومان

امشب در سینما ستاره
نویسنده: پرویز دوایی
انتشارات: روزنه کار
160 صفحه
23 هزار تومان

شرارت های خصوصی 
کتاب »زنان دیکتاتورها« روایتی از زندگی خصوصی بعضی دیکتاتورهای تاریخ است؛ 
البته از منظر ارتباطات آنان با زنان. چه زنانی در زندگی این دیکتاتورها موثر بوده اند؟ کدام  
یک مسیر زندگی شان را تغییر داده اند؟ این اربابان جنایتکار تاریخ کجا جنایاتی در حق زنان 
مرتکب شده اند؟ به چه هرزگی هایی تمایل داشته اند؟ و درنهایت جایگاه زنان در زندگی 
این گروه کجا بوده است؟ دیکتاتورهایی نظیر هیتلر، استالین، مائو، لنین، موسولینی، 
صدام و بن الدن. بعضی نکاتی که در این کتاب مطرح می شود، بسیار قابل تأمل و بدیع  
است؛ ازجمله اینکه مثال بیشترین نامه های عاشقانه را تا به حال در سراسر جهان زنان 
برای آدولف هیتلر نوشته اند. البته هیتلر به هرزگی های این چنین اعتیاد نداشت و چندان 
تمایلی هم به پاسخ نداشت، اما از آن سو، زندگی صدام را می بینیم که پر است از نگاه تیره، 
چرک و خودمحور نسبت به زنان. صدام در طول زندگی خود با دو زن ازدواج کرد؛ ساجده و 
سمیرا. اما هیچ می دانید دومین زن رسمی او نوعی تعدی به زندگی شخصی یکی از 
افسرانش بود؟ دایان داکرت در این کتاب با نوعی شیوه روایی داستانی، تالش می کند 
واقعیت های زندگی خصوصی این چهره های شرور تاریخی را از دل جمالت و مصاحبه های 
مختلف بیرون بکشد و فصل به فصل ارایه کند. مطالعه این کتاب شما را از خواندن 
گزارش های مختلف و متعدد درباره زندگی خصوصی دیکتاتورها و ارتباطات آنان با زنان 

بی نیاز می کند، چراکه تمام اطالعات در فصل های مختلف جمع شده است. 

دانش

جهان مرموز نامرئی 
ماده و نوری که در عالم مشاهده می کنیم، تنها 5 درصد از تمام کیهان است و 
95 درصد دیگر از دید ما پنهان است. این مسأله بزرگ ترین معمایی است که 
علم تاکنون با آن مواجه شده است. از دهه 1970، اخترشناسان می دانند مقدار 
ماده ای که در کهکشان ها وجود دارد، با الگوی چرخش آنها همخوانی ندارد. 
درواقع اگر ماده موجود در کهکشان ها به همان مقداری باشد که ما می بینیم، 
پس کهکشان ها می بایست هنگام چرخش به این سو و آن سو پرتاب شوند؛ 
، ماده تاریک  درحالی  که چیزی پنهان آنها را مستحکم نگه می دارد. آن چیز مرموز
است؛ ماده ای نامرئی که مقدار آن پنج برابر جرمی است که ستاره ها و سیارات 
دارند. تا دهه 1990 می دانستیم که روند انبساط عالم سرعت گرفته است. چیزی 
که انرژی تاریک نام گرفت، روند انبساط را سریع و سریع تر می کند. انرژی الزم برای 
چنین انبساطی باید به قدری باشد که تمام ماده قابل مشاهده در هستی و 
جرمی معادل چهارده برابر این مقدار را نیز پوشش دهد. برایان گلک در کتاب 
»ماده تاریک و انرژی تاریک« به این موضوع می پردازد. از جدیدترین آثار او می توان 
به کتاب های »شیطان دوروی پرفسور ماکسول« )2019( و »قاب حقیقت« )2017( 
اشاره کرد. دو عنوان از کتاب های علمی او با نام های »دنیای تاس گونه« و »مروری 
بر تاریخ ابدیت« در فهرست منتخب کتاب های علمی »رویال سوسایتی« برای 
اهدای جایزه قرار گرفته اند. گلک تا به حال با نشریه های معروفی همکاری داشته 
است که از بین آنها می توان به »وال استریت ژورنال«، »دنیای فیزیک« و »تایمز« 

اشاره کرد. 

ماده تاریک و انرژی تاریک
نویسنده: برایان گلک
ترجمه: علیرضا  هاشمی
انتشارات: چترنگ
162 صفحه
26 هزار تومان

غ رسانه ها نفرین بر درو
جکسون پنج ساله در گروه »5 جکسون« شروع به کار می کند؛ اوایل دهه 70 
در  موسیقی  مدرن.  انسان  سرگرمی های  بهترین  از  یکی  رادیو،  هنوز  و  است 
خانه ها رواج پیدا کرده است و ستارگان پاپ کاری کرده اند که همه می خواهند به 
آنها برسند. پدر جکسون هم هشت فرزند دارد؛ پنج پسر و سه دختر. خودش به 
کارگری مشغول است، اما گیتاری خریده و وقتی عصرها به خانه  کار سخت 
می آید، شروع می کند به نواختن. دوست دارد از این بچه ها، موزیسین بیرون 
بیاید، بنابراین همه را مدیریت می کند و پنج پسرش را به کار می گیرد؛ تمرینی 
آنها در  سخت و مداوم. جکسون پنج ساله از همین جا شروع می کند. کم کم 
محله معروف می شوند، بعد در ایالت و بعد به ایالت های دیگر آمریکا دعوت 
می شوند. همه فعال او را به اسم »مایکل کوچولو« می شناسند، اما چه اتفاقی 
می افتد که او ناگهان به یکی از مظاهر مهم سیاه پوستان جهان تبدیل می شود؟ 
ح می دهد و می گوید چه  در این کتاب مایکل جکسون تمام زندگی اش را شر
اتفاقی برای او می افتد. ضمن اینکه از تمام دروغ هایی که رسانه ها به او بستند، 
اعالم برائت می کند؛ به خصوص عمل زیبایی سفیدشدن پوست که هرگز آن را 
انجام نداد و بعدها هم تأییدیه های پزشکی بر آن صحه گذاشت. در بخش های 
متعددی از زندگی نامه اش، فداکاری های مادرش را هم به یاد می آورد و اینکه 
چطور در راه شهرت او کمک کرده است. نام مایکل جکسون بعدها به عنوان 
ح شد. هرچند او در این کتاب به آن  بزرگ ترین کمک کننده تاریخ به خیریه ها مطر

اشاره نمی کند، اما از عشقش به کودکان و نیازمندان می نویسد. 

زندگینامه

ماه  َنَورد
نویسنده: مایکل جکسون
ترجمه: پریسا شیریان
انتشارات: نوای مکتوب
283 صفحه
40 هزار تومان


