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چرا آثار نابود شده این قدر مهمند؟
کتابی که از دست رفته است فرق دارد با کتابی که هرگز نوشته نشده است...
به گزارش هنرآنالین ،فرض کنید تصادفا با چمدانی پر از دستنوشتهها روبهرو شدهاید .آن کاغذهای دره م و
برهم احتماال شما را جذب خود میکنند و مشغول باال پایینکردنشان میشوید .حاال فرض کنید که بفهمید
اینها دستنوشتههای معشوقهای است که هیچوقت نتوانستهاید به او برسید یا دستنوشتههای نویسندهای
به بزرگی والتر بنیامین .حاال حالتان چطور است؟ و نهایتا فرض کنید که بعد از دور ریختن یا سوزاندن آنها
بفهمید که چه چیزی را از دست دادهاید.
آلمانی
در ماه ژوئن سال  ۱۹۴۰میالدی که ارتش نازی در آستانه حمله به پاریس بود ،والتر بنیامین ،این
ِ
یهودیِ تبعیدی ،آماده میشد که پاریس را ترک کند .بنیامین که یکی از مهمترین روشنفکران قرن بیستم
است نمیتوانست مدارک الزم را تهیه کند تا بتواند از بندر مارسی کشور را ترک کند .پس او نیز به سایر
پناهندگانی پیوست که میخواستند با گذشتن از کوهستانها به اسپانیا برسند و از آنجا به لیسبون بروند تا با
سنگین سیاهرنگ داشت که سرعت او را کم میکرد.
هواپیما از اروپا خارج شوند .بنیامین یک چمدان بزرگ و
ِ
این چمدان حاوی دستنوشتههایش بود .بنیامین در صحبت با یکی از همسفران گفته بود محتوای آن چمدان
از جان خودش هم ارزشمندتر است.
در شهر مرزی پرتبو ،مقامات اسپانیایی به او گفتند که باید به فرانسه برگردد .آن شب ،بنیامین سیویک
قرص مورفین خورد که برای بیماری قلبیاش به همراه داشت .پس از خودکشی ،دیگر اثری از آن چمدان سیاه
یافت نشد .آن دستنوشتهها هرگز پیدا نشدند .این داستان و داستانهای دیگری از کتابهای از میان رفته ،در
کتاب جدید جورجیو ون استراتن ،در جستوجوی کتابهای از دسترفته آمدهاند .کتابهایی همچون بخش
دوم و سوم نفوس مرده که گوگول آنها را سوزاند ،رمانی به نام افشای مضاعف از سیلویا پالت که پس از مرگش
ناپدید شد ،خاطرات شخصی لرد بایرون که خانوادهاش آن را سوزاندند تا از شهرت او پاسداری کنند ،چمدانی
آهن پاریس ،در قطار به سرقت رفت.
پر از نوشتههای اولیه ارنست همینگوی که در یکی از ایستگاههای راه ِ
برای کتاببازهایی مانند من ،دانستن اینکه این آثار زمانی بودند و اینک نیستند دردآور است .ون استراتن
مینویسد« :نقلقولی از پروست هست که میگوید برای آزادکردن آن چشمه اندوه ،آن حس خوب نشدنی،
آن عذابها که راه عشق را میسازد ...باید خطر یک امر ناممکن وجود داشته باشد .من نیز فکر میکنم این
خواندن آن سرچشمه
ناممکنی
اشتیاق به کتابهای ازدسترفته نیز ،مانند عشق به یک انسان دیگر ،معموال از
ِ
ِ
میگیرد» .ون استراتن در کتابش میان آثار ازدسترفته و آثار گمشده فرق میگذارد .اگر دستنوشتهای گم
شده باشد ،هنوز این امید هست که جایی در یک بایگانی جای اشتباهی گذاشته شده باشد و روزی پیدا شود.
نوشتن آن کرد و در آتشسوزی کلبهاش
ولی برای آثار ازدسترفته ،مانند رمانی که مالکوم الوری ن ُه سال صرف
ِ
سوخت ،امیدی متصور نیست .البته مشخص است که ون استراتن هنوزدر جستوجوی کتابهای از دسترفته
است ،اگرچه خود او نیز بر بیفایدگی این کار واقف است .او این جستوجو را به تصورات کودکی خود از کاوش
شبیه میبیند ،به اشتیاقش برای اینکه «قهرمانی باشد که معما را حل میکند».
کتابی که از دست رفته است همچنین فرق دارد با کتابی که هرگز نوشته نشده است .کتابی که زمانی وجود
داشته است موجب چیزی میشود که ون استراتن آن را «خأل» مینامد ،خألیی که ما آن را با تصوراتی در
مورد اینکه چه میتوانست باشد پُر میکنیم .آیا پرسشی بیپاسخ را پاسخ داده بود؟ آیا به کمال ادبی رسیده
بود؟ آیا اثری هنری بود که ما اینک به خاطر ازدستدادن آن موجوداتی حقیرتر هستیم؟
مانند ون استراتن ،من نیز به این حفرههای کتابشکل در گنبد اندیشه عالقهمند هستم .وقتی دانشجو
بودم ،بزرگترین فانتزی من این بود که کتاب یا دستنوشتهای را بیابم که گمان میرفت از دست رفته باشد
یا معمایی تاریخی را حل کنم .این ایده جستوجو برای چیزی گمشده شبیه آن حس ماجراجویی است که
در کودکی هر تابستان با یکی از بچههای فامیل تجربه میکردیم وقتی ساحل را در جستوجوی گنج دزدان
دریایی میگشتیم .اتفاقا والتر بنیامین کسی است که میتواند اصالتی را توضیح دهد که گمان میرود آن آثار
ازدسترفته دارند .در یکی از مقاالتش با نام اثر هنری در عصر بازتولید مکانیکی میگوید که حضور کاالهای
چاپشده با روش تولید انبوه باعث شده است تا وقتی یک کتاب با جلد کاغذی را در دست میگیریم دیگر
هیبت آن را حس نکنیم .چون اینک همگی میتوانیم نسخهای از یک کتاب را داشته باشیم ،پس آن کتاب
دیگر خیلی هم خاص نیست؟ این همان حس سرخوردگی است که بسیاری از بازدیدکنندگان موزه لوور بر
آن تأکید دارند :پس از اینکه بازتولیدهای بسیاری از تابلوی مونالیزا را دیدهایم ،دیدن یک نقاشی کوچک که بر
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بد است TestMy.net .همچنین یک گراف از اتصال اینترنت شما ارائه میدهد تا بدانید که ارتباط شما
تا چه حد دچار اختالل میشود .اگر با اصطالحات فنی آشنا نیستید ،چند فایل و راهنما در این وبسایت
وجود دارد که به شما همه چیز را توضیح میدهد.
Speedtest.net
نام آشناترین وبسایت برای تست سرعت  Speedtest.netاست که همیشه در نتایج گوگل در
صدر ظاهر میشود و شما هم احتماال در اکثر مواقع از این وبسایت استفاده کردهاید .تکنولوژی شرکت
 Ooklaهم هوشمند است و هم سریع .وقتی تست را آغاز میکنید ،از بین بیش از هزار سرور ،یکی
انتخاب میشود و تمام دادهها از جمله سرعت دانلود و آپلود ،لتنسی و پاکت الس را در اختیارتان قرار
میدهد .پس از انجام تست هم میتوانید به یک نظرسنجی در مورد سرعت اینترنت ادعایی از سوی
نکننده( )ISPو قیمت ماهانه پاسخ دهید که همین نظرسنجی انبوهی از اطالعات را در اختیار
تامی 
 Ooklaقرار میدهد .شما به عنوان کاربر نیز میتوانید این اطالعات را مشاهده کنید.
تست سرعت شرکت ارائهدهنده اینترنت
برخی از شرکتهای ارائهدهنده اینترنت یک سرویس جداگانه برای تست سرعت دارند که در صورت
استفاده از آن میتوانید رقم دقیقی را به دست آورید .بسته به شرکتی که از آن سرویس میگیرید،
اطالعات و دقت این تست میتواند متغیر باشد .برخی از شرکتها هم چنین سرویسی را ندارند و تنها
در صورتی میتوانید از زبان آنها سرعت دانلود و آپلود خودتان را بدانید که با پشتیبانی شرکت تماس
بگیرید و از واحد پشتیبانی بخواهید آمار دقیق را در اختیارتان قرار دهد.
منبع:دیجیاتو

تجسم رویایی جدید…
جاهطلبیهای فزاینده ام جی با خودروی مفهومی جدیدی بنام  X-Motionادامه خواهد یافت .این
خودرو  25آوریل در نمایشگاه پکن به همگان معرفی میشود.
ام جی این خودرو را «کاپیتان شاسیبلند» خوانده و گفته که در طراحی آن از خودروی احساسبرانگیز
 E-Motionالهام گرفته شده است.
در نمای جلو شاهد جلوپنجرهای با فرم مشابه مدل  E-Motionهستیم که توسط چراغهای مدرن
و دیالیتهای  LEDاحاطه شدهاند .همچنین از دیگر شاخصههای نمای جلوی  X-Motionباید به
کاپوت عضالنی آن اشاره کرد .پروفایل جانبی خودرو روان و نرم بوده و ما را به یاد کانسپت یاد شده قبلی
میاندازد .البته با نگاه به نمای عقب این خودرو شاید به یاد چراغهای برخی محصوالت آئودی بیفتید.
کانسپت جدید ام جی  X-Motionبر پایه شاسیبلند پرچمدار رووی  RX8ساخته شده است.

کافهفرهنگ 

دیوار موزه آویزان است چه چیز عایدمان میکند؟
کریستوفر دوآمِل یکی از افرادی است که این هیجان باال را چشیده است :تماس با نوشتههایی منحصربهفرد.
کتاب او با نام دیدار با دستنوشتههای جالب گنجینهای از دستنوشتهها را ارائه میدهد که او فرصت مطالعه
آنها را داشته است .تصویرسازیهای کتاب کیلز و کتابِ ساعات جین ملکه ناوار و چند مورد دیگر نفس را
در سینه حبس میکنند و دوآمل هم تاریخچه این دستنوشتهها را ارائه میدهد و هم از احساس و واکنش
خودش به این آثار میگوید .چرا یک دستنوشته بیش از یک کتاب چاپشده و نهایی برای ما ارزشمند است؟
دوآمل میگوید« :به این بستگی دارد که میخواهید چه چیزی را تجربه کنید .خواندن نسخههای مدرن اثر
شخصی لمس و ورقزدن نسخه اصلی بیهمتاست .همه ما دوست داریم تاریخ
چاوسر راحتتر است ولی لذت
ِ
را لمس کنیم» .حال که میتوان نسخه چاپی کتاب کیلز را از کتابفروشی سر کوچه خرید ،آیا از جذابیت
این کتاب کاسته شده است؟ دوآمل میگوید نه« :چیزهایی در نسخههای دستنویس میبینید که حتی در
میکروفیلم یا نسخه دیجیتالی شبیهسازیشده منتقل نمیشوند ،چیزهایی مانند صیقل سوزنکاری ،جای
پاکشدگی ،سوراخهای صحافی ،خطوط اولیه طرح ،تغییرات کاغذ پوستی ،ظرافتهای رنگ ،صدمههایی که
به صفحات وارد آمده است ،فرسودگی ناشی از استفاده از کتاب ،حتی بو و صدا و جنس کتاب وقتی کاتب آن
را ساخت و نخستین خواننده آن را دید ،چیزهایی که حتی میتواند دانش و فهم آن متن را تغییر دهد» .پس
وقتی ما برای دستنوشتههای ازدسترفته سوگواریم ،این سوگواری فقط برای ناپدیدشدن متون نیست ،بلکه
ما فهمی از فرایند این آفرینش را هم از دست میدهیم ،بدخطیهای نویسنده و چیزهایی که باعجله به متن
افزوده شدهاند و بخشهایی که از سر نگرانی حذف شدهاند .کتابهای ازدسترفته بسیاری هستند که دوآمل
امیدوار است روزی آنها را ببیند« :کتاب کیلز در قرن هفدهم میالدی تعداد صفحات بیشتری داشت .آیا این
شخصی کسی هستند؟ انجیل وینچستر مربوط به قرن دوازدهم میالدی،
صفحات گمشده اکنون در مجموعه
ِ
که شاید بتوان گفت بزرگترین اثر هنری انگلیس در قرونوسطاست ،حاوی چندین مینیاتور بود که احتماال
همین اواخر و در قرن بیستم آنها را از کتاب جدا کردهاند :حداقل برخی از اینها هنوز هم موجود هستند .واقعا
دلم میخواهد پیش از مرگم یکی از اینها را پیدا کنم» .اگرچه فکرکردن به سرنوشت این آثار دردناک است ،باز
به استدالل ون استراتن بازمیگردم که کتابهای گمشده مانند عشقهای گمشده هستند .همانطور که آلفرد
تنیسون در شعر «به یادِ» مینویسد ،بهتر که عاشق باشیم و ببازیم تا اینکه هرگز عاشق نباشیم ،دانستن اینکه
این آثار زمانی وجود داشتهاند بهشکلی عجیب آرامشبخش است ،حتی اگر هرگز یافته و مرمت نشوند .جای
آن دانش خالی نیست ،خأل است .چنانکه ون استراتن مینویسد« :در پایان این سفر ،دریافتهام که کتابهای
ازدسترفته چیزی دارند که سایر کتابها ندارند :امکان خیالپردازی و امکان خلق دوباره و داستانسرایی برای
کسانی که هرگز آن را نخواندهاند».

سرعت اینترنت خود را در این وبسایتها بسنجید
ارائهدهندگان سرویسهای اینترنتی همیشه دوست دارند در وبسایت خودشان به شما بگویند که
اینترنتی با سرعت دانلود و آپلود مشخصی دریافت میکنید اما تا به حال شده که فکر کنید واقعا چنین
سرعتی در اختیار شما قرار میگیرد یا خیر؟ در ادامه قصد داریم آزمونهای تست سرعت اینترنت درجه
یکی را به شما معرفی کنیم که بهتر از شرکت تامینکننده اینترنت شما میتواند سرعت دانلود و آپلود را
مشخص کرده و رقمی واقعی در اختیار شما قرار دهد .این وبسایتها به شما مشکالت تاخیر و اتصاالت
فیزیکی خط اینترنت و دادههای دیگر نظیر پاکت الس را هم میگویند.
بهترین گزینهSpeedof.me:
وبسایت  Speedof.meبر اساس  HTML5ساخته شده و در تست به عمل آمده ،وبگردی عادی
و سرعت دانلود را با فایلهایی که حجمهای متفاوت دارند تقلید میکند تا متوجه شود که سرعت دانلود
شما چقدر است .نه تنها شاهد یک گراف از سرعت دانلود هستیم ،بلکه قادر هستید تا نتایج پیشین را هم
با نتیجه فعلی بسنجید .به جای انتخاب یک مکان خاص ،خود سایت سریعترین و قابل اتکاترین سرور
را از میان  ۸۸سرور در سراسر جهان انتخاب میکند و همه فایلها به ترتیب دانلود و آپلود میشوند تا
شرایط به طور کامل شبیهسازی شده و دقیقترین نتایج به دست آید.
TestMy.net
اگر به دنبال وبسایتی میگردید که اطالعات بیشتری جز سرعت اینترنت در اختیارتان قرار
دهد TestMy.net،گزینه مناسبی است که دادههای مقایسهای بسیاری هم دارد .گزینههای
جداگانهای برای تستهای سرعت آپلود و دانلود وجود دارد ،بنابراین هر دو را بیازمایید .وقتی تست انجام
میشود ،نتایج شما رده بندی میشود تا بدانید که سرعت اینترنتتان در مقایسه با دیگران چقدر خوب یا

چاپ :روزتاب44545076 -

ماشینبازی
ش

 RX8طول/عرض/ارتفاع به ترتیب برابر با  1810/1930/4923میلیمتری داشته و از یک پیشرانه 2
لیتری توربوی بنزینی با قدرت  221اسب بخار سود میبرد .همین پیشرانه شاید در  X-Motionنیز
دیده شود.
ام جی گفته این کانسپت را سال آینده روانه خط تولید کرده و آن را در چین عرضه خواهد
کرد.
هرچند ،از آنجایی که این برند تحت تملک سایک به دنبال گسترش تأسیسات خود و حضور بیشتر
در عرصههای جهانی است شاید  X-Motionرا در برخی بازارهای جهانی نیز ببینیم .در این صورت
محصول جدید ام جی جایگزین ارزانتری برای خودروهایی همچون آئودی  Q7خواهد بود.
منبع :پدال ()pedal.ir

محققان دستگاهی ساختهاند که رمزهای غیرقابل پیشبینی
میسازد .این دستگاه با کمک مکانیک کوانتومی رمزهای مذکور
را میسازد .به گزارش مهر به نقل از تلگراف ،گروهی از محققان
دستگاه تولید رمزی ساختهاند که با کمک رفتارهای مکانیک
کوانتومی میتواند رمزهایی واقعا غیرقابل پیشبینی بسازد .از این
فناوری میتوان در روشهای رمزگذاری استفاده کرد که غیرقابل
نفوذ هستند .محققان انستیتو ملی استاندارد و فناوری در مریلند
مبدعان این ماشین هستند .کوانتوم مکانیکی یک ابر منبع برای تولید
رمزهای تصادفی به شمار میرود زیرا برخورد برخی ذرات کوانتومی
نتایجی غیرقابل پیشبینی دارد .پیتر بیرهورست یکی از ریاضیدانان

شرکت کننده در این پروژه میگوید :منبع کوانتومی ما و پروتکل آن
شببه یک گاو صندوق است .ما مطمئن هستیم هیچ کس نمیتواند
آن را پیشبینی کند .دلیل این امر ویژگی ذرات ریزتر از اتم است.
ذرات با کمک این ویژگی میتوانند همزمان در دو وضعیت متضاد
وجود داشته باشند .چنین حالتی ابر وضعیت نامیده میشود .مثال
در وضعیت کدهای صفر و یک رایانهای ،این ذرات میتوانند همزمان
صفر و یک باشند ،به این ترتیب شناسایی اطالعات مربوطه غیرممکن
خواهد بود.
محققان با استفاده از فوتونهای منتشر شده از یک لیزر به طور
تصادفی اعدادی تولید میکنند .این فرایند  Bell testنامیده میشود.

مجازخانه

ارتش ُبد ا ِلکترال :مبلغی که بابت خرید
کتاب میپردازید به مراتب پایین تر
از هزینههایی است که در آینده بابت
نخواندن آن پرداخت خواهید کرد.
mhmdgholami :آدماي كوچيک
تو جمعها بقيه رو كوچيک ميكنن که
بزرگ جلوه كنن
حسینپاکدل:
کدام جنگ به جنگ پایان میدهد؟

 :Mir Mojaمن آخر تفاوت
برنامههای شب والدت با شب شهادت
تو صدا و سیما رو نفهمیدم
اشکان مدیری :چقدر بارون اومد
امروز .دیگه تا آخر سال با خیال
راحت شیرآبو باز میذارم و تو حموم
کتاب میخونم

رامین راستاد:
پشت صحنه فیلم بازگشت به خانه

گاوروش :تو ایران سختترین کار
دفاع از حقوق زنانه .باید راجع به
استقالل زنان با خانومایی بحث
کنی که عکس پروفایلشون نوشته
«آقامون گفته عکس نذارم»

