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فرم و معنا در متون
کهن پارسی

ابراهیم مهدی زاده

وقتی که فرم بــر معنا غلبه
کند ،چه اتفاقــی میافتد؟
فرمالیستها میگویند فرم
معنای متن را میســازد .آیا
این گفته درســت است؟ تا
چه انــدازه؟ آیا ایــن گفته
فرمالیستها مورد جدیدی
است یا تاریخچ ه آن به قدمت
تاریخ ادبیات برمیگردد؟ آیا به راستی فرم ،قادر
است معنای متن را بسازد؟ یا به ذوق و ذائقه و
دیدگاه خواننده بازمیگردد؟ ســؤال دیگر ،آیا
مقصود خوانند ه خاص است یا همه خوانندگان
را دربرمیگیرد و جنبه عمومی دارد؟ پاسخ این
سؤال ساده نیست .چون ما با طیف یکدستی
روبهرو نیستیم .خوانندگان ادبیات با نظرگاه،
جهانبینی ،ذوق و سالیق منحصر به فرد خود
به سوی اثر کشیده میشــوند ،اما سادهترین
مخاطبها ،زیبایی فرمی را تشخیص میدهند
ولی از آنجا که ذهنها ،اغلــب منطقپذیر و
نیل به رابطــه علت و معلولی دارنــد ،با جهان
خاص فرمی به هم ریختــه از قبیل مخدوش
بودن رابطه علــت و معلولی ،عدم رعایت زمان
خطی ،روایتهای متعدد وگاه غیر قابل اعتماد،
کوالژگونه ،اغلب نحوستیز و از عدم ساخت آشنا
بهره میگیرند .ممکن اســت گروهی خاص یا
اقلیتی محدود ،جذب شوند و ما مخاطب عام
را از دست بدهیم ،ولی منکر وجودی اینگونه
آثار هم نمیتوان شد ،اما ارجاع و انتساب مطلق
این مقوله بــه غرب و فرمالیســتهای روس
هم از کمآگاهی اســت .چون در آثــار ادبیات
کالسیک خودمان به کرات موضوع فرم (لفظ)
و معنا (محتوا) و غلبه هرکدام بر دیگری بارها
در مجلس ادبی و شــعری مطــرح و به نظم و
نثر نیز کشــیده شده اســت .غیر از شاعران و
ادیبان ،این مهم در میان اهالی فلسفه و کالم
از قبیل مشائیان ،معتزله ،سهروردی ،مالصدرا
و عرفایی مثــل خواجه نصیــر و عینالقضات
همدانی و دیگران مورد بحث و جدل بوده و در
آثار آنان منعکس است .توجه کنید« :طبیعت
بر معنا غلبه میکند ...وقتی که نشئه طبیعت
تمام شد ...جلوه معنا شروع میشود ...مادامی
که این نشــئه تمام نشــود ،معنی معنا محال
است که ظاهر شــود...؛» نمونه دیگر« :آدمی
در آغاز از طریق حس و خیال از محســوس به
معقول رسیده .از این رو از طریق صورت (لفظ
یا نشانه) برای طبع او مأنوس و مألوف نیست،
اگر خالف این باشــد آدمی توان درک معانی
را ندارد؛» از گفتههای بایزید بســطامی است:
«سخن من بر اقتضای حال میآید اما هرکس
آن را چنان که اقتضای وقت خویش است ادراک
میکند و سپس ادارک خویش را به من منسوب
میکند؛» بسیاری از نظریههای ادبی قدمایی
ما نظر به حضور و مداخله خواننده در بازسازی
معنا از طریق درک لفظ داشتهاند .البته حافظ
معتقد به وجود معنا در اندیشه شاعر است که
از طریق بیان (فرم) افاده و ادا میشــود .اساساً
گروهی گفتهاند که حافظ ،شاعری ارادی است
که آگاهانه سراغ شــعر میرفته است .گروهی
دیگر عقیده داشــتهاند که از طریق بیان است
که معنا امکان حضور و تجلی پیدا میکند ،اما
مولوی بلخی میگوید« :تو مپندار که من شعر به
خود میگویم/تا که بیدار و هشیار یکی دم نزنم...
ای که درون جان من تلقین شعرم میکنی/گر
تن زنم خامش کنم ترسم که فرمان بشکنم؛»
باز به این شعر منسوب به صائب توجه کنید« :از
شیشه بی می ،میبی شیشه طلب کن/حق را ز
دل خالی از اندیشه طلب کن ».از عصر رودکی تا
زمان شاعران سبک خراسانی ،عراقی و تا پایان
عصر جامی و شروع و پایان عصر سبک هندی
و نهضت بازگشت به ســبک خراسانی و شروع
مشروطه و قائل بودن کارکردی اجتماعی برای
شعر و ادبیات تا انقالب و زمان حاضر ،مباحث
غلبه فرم بر معنا و ضد آن ،اینکه فرم قالبی است
برای مضمون ،به اشکال گوناگون در مقولههای
ادبی ،مباحث کالمی ،فلسفی و عرفانی ما مطرح
و ندیدن آن در مباحث نظریه ادبی و نقد ادبی
خالی از اشکال نیســت .در این مقوله باز سخن
خواهم گفت.
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عاشقان به طعنه
روز جمعه را صدا میکنند
صدای عاشقان را
میشنوم
در انتهای کوچه بن بست
به عاشقان میرسم
میهمانان در هنگام
خداحافظی
میگویند :عاشقان در یک
غروب آدینه
به خواب رفتهاند
هنوز کسی آنها را
بیدار نکرد ه است
چهرهام را در آینه دفن
میکنم
احمد رضا احمدی
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هوسهای زیادی مایه گرفتاری است

هوسهای مورچهای

این نوشته که از حکایات ادبی دیرین ایران زمین است،
سر راست و ساده به سراغ پندی که در پوست نرم قصه
جا دارد میرود؛ اینکه نیازهایت را به میزانی که احتیاج
است مشــخص کن و به آنچه خداوند برای تو سهمی
کنار گذاشته است راضی باش ،چرا که هوسهای عنان
گسیخته بالی جان آدمیاند.

یک مورچه در پی جمع کردن دانههای جو از راهی میگذشت و
نزدیک کندوی عسل رسید .از بوی عسل دهانش آب افتاد ،ولی
کندو بر باالی سنگی قرار داشت و هر چه ســعی کرد از دیواره
سنگی باال رود و به کندو برسد ،نشد .دست و پایش لیز میخورد
و میافتاد.
هوس عسل او را به صدا درآورد و فریاد زد« :ای مردم ،من عسل
میخواهم ،اگر یک جوانمرد پیدا شــود و مرا به کندوی عســل
برساند یک جو به او پاداش میدهم».
یک مورچه بالدار در هوا پرواز میکرد .صدای مورچه را شنید و به

او گفت« :مبادا برویها ...کندو خیلی خطر دارد!»
مورچه گفت« :بیخیالش باش ،من میدانم که چه باید کرد».
مورچه بالدار گفت« :آنجا نیش زنبور است».
مورچه گفت« :من از زنبور نمیترسم ،من عسل میخواهم».
مورچه بالدار گفت« :عسل چسبناک اســت ،دست و پایت گیر
میکند».
مورچه گفت« :اگر دســت و پای کســی گیر میکرد ،هیچکس
عسل نمیخورد».
مورچه بالدار گفــت« :خودت میدانی ،ولی بیا و از من بشــنو و
از این هوس دست بردار ،من بالدارم ،ســالدارم و تجربه دارم ،به
کندو رفتن برایت گران تمام میشود و ممکن است خودت را به
دردسر بیندازی».
مورچه گفت« :اگر میتوانی مزدت را بگیر و مرا برســان ،اگر هم
نمیتوانی جوش زیادی نزن .من بزرگتر الزم ندارم و از کسی که
نصیحت میکند خوشم نمیآید».
مورچه بالدار گفت« :ممکن است کسی پیدا شود و تو را برساند

گفتگو با محمد محمدعلی رماننویس معاصر

واقعگرایی جادویی
یعنیجابهجایی
آرمان و واقیعت

در ادبیات جادو ،اغلب خوانندگان احساس میکنند
که در بخشی از تصاویر و مضامین اثر شریک هستند

بنا داشتم تا بحث در باب رئالیسم جادویی و فهم بیشتر آن و نیز چرایی
مسعود
عالی
این پرسش که ،با وجود آن همه میراث کهن ادبی در سرزمینمان ،بسیار
محمودی
اندک از آموزههایش بهره بردهایم ،سلسله گفتگوهایی را ترتیب بدهم.
این اتفاق رخ داد و گفتگوها انجام شد و رسیدم به یکی از داستاننویسان با اهمیت
کشورمان که در بسیاری از آثارش از سرچشمه ادب کهن نوشیده و در نوشتههایش،
به گونهای از نگاه دســت یافته که خاص خود اوست .هرچند فرصت کوتاهی برای
دیدار داشت و باید خودش را به دخترش در آنسوی مرزها میرساند با این همه،
مهربانانه پذیرفت و با او و ابراهیم اقلیدی در کتابفروشــی نشر تندیس مالقاتی
داشتیم و بسیار در این مورد بحث کردیم .شب قبل پرسشهایم را در میان گذاشتم
و قرار شد چیزی را قلمی کند و به من برســاند و با وجود گرفتاری بر سر قرار ماند
و آمد .آنچه از نظر میگذرانید به نوعی تحقیق و نظریه محمد محمدعلی در باب
رئالیسم جادویی است که طی سالیان دراز ،تجربه و نوشتن و همنشینی با بزرگان
ادب جهان به دست آورده است.

ولی من صالح نمیدانم و در کاری که عاقبتش خوب نیســت،
کمک نمیکنم».
مورچه گفت« :پس بیهوده خودت را خسته نکن .من امروز به هر
قیمتی شده به کندو خواهم رفت».
مورچه بالــدار رفت و مورچه دوباره داد کشــید« :یک جوانمرد
میخواهم که مرا به کندو برساند و یک جو پاداش بگیرد».
مگسی سر رسید و گفت« :بیچاره مورچه ،عسل میخواهی و حق
داری ،من تو را به آرزویت میرسانم».
مورچه گفت« :بارکاله ،خدا عمرت بدهد .به تو باید گفت حیوان
خیرخواه!»
مگس ،مورچه را از زمین بلند کرد و او را کنار کندو گذاشــت و
رفت.
مورچه خیلی خوشحال شــد و گفت« :به به ،چه سعادتی ،چه
کندویی ،چه بویی ،چه عسلی ،چه مزهای ،خوشبختی از این باالتر
نمیشود ،چقدر مورچهها بدبختند که جو و گندم جمع میکنند
و هیچوقت به کندوی عسل نمیآیند».

میتوانید یک تعریف جامع از رئالیسم جادویی
ارائه بدهید؟ مشــخصههای این ســبک را در چه
میبینید؟
نخستین بار آلیخو کارپتیه ،نویسنده کوبایی در سال،1949
اصطالح واقعگرایی جادویی را برای این نوع داستانها به کار
برد .او در توصیف و تشــریح آن نوشــت ...« :در این نوع آثار،
شیوهایازنگارشبهکاررفتهاستکهدرآنحوادثمنطقیو
معقولزندگیروزمرهدرکنارجنبههای مافوق طبیعیادیان
و اسطورههای بومی و محلی مردم امریکای التین عرضه شده
است و تفاوت آن با سوررئالیسم این است که در سوررئالیسم
چیزهای غریب و شگفتانگیز هنرمندانه به وجود میآیند،
اما در واقعگرایی جادویی زندگی روزمره در شگفتیها و اعجاز
حلمیشود».
کارپتیه در مقدمه «پادشاهی این جهان» تأکید میکند که
رئالیسم جادویی راه مؤثری برای درک تاریخ امریکای التین
است .وقتی نویسندهای از تکنیک رئالیسم جادویی استفاده
میکند ،در واقع قصد دارد موقعیتی اسرارآمیز و جادویی از
واقعیتارائهدهد.آثاریچون«پدروپارامو»نوشتهخوانرولفوو
«صدسالتنهایی»اثرگابریلگارسیامارکزنخستیننمونههای
رماننویسی به شیوه رئالیسم جادویی هستند .داستانهای
کوتاهکارلوسفوئنتسنیزنمونههایبسیارخوبیدراینزمینه
محسوب میشوند .در این آثار عقاید ذاتی و عمومی نسبت به
واقعیتهایبیرونیوغیرقابلباوربومیبیشترنمایندهشناخت
حقیقتاست.ب هعبارتدیگردراکثراینآثار،نویسندهگذشته
را به نوعی وارد زندگی میکنــد و خواننده را مجبور به درک
گذشتهایمیکندکهبخشحیاتیزندگیآدمیاست.
به واژه «اجبار» توجه داشته باشید .یعنی رجوع به بخشی از
روح و روان که آدمی آن را دوست دارد یا از آن متنفر است ولی
همیشه جلوی چشمش است .ریشه این بحث روانشناسی
برمیگردد به سال 1925که «فرانس رو» هنرشناس آلمانی
درباره نقاشان جرگه مونیخ همروزگار خود گفت« :آثار این
نقاشان تأثیر پذیرفته از سوررئالیسم است .چراکه درونمایه و
مضامیننقاشیهااغلبخصوصیتینامأنوسووهموخیالو
رؤیاییوخوابگونهاستوبعیدنیستهرکسهنگامخیالو
وهمورؤیایخوابگونهخودبهتصاویریانتزاعیوگاهبیمعنا
وغیرهدفمندبرسد.اینخوابهاورؤیاهاممکناستاورجینال
وصادقانهباشنداماهدفیرادنبالنکنند،حالآنکهدرادبیات
واقعگرایی جادویی اصیل ،نوعی از اجبار و التزام وجود دارد به
ارجاع بخشی از روح و روان که آدمی آن را دوست دارد یا از آن
متنفراست».
چشــماندازی که این سبک به دست میدهد
چیست؟
رئالیسمجادوییمنظریرامیگشایدکهنویسندگانعالوهبر
کنجکاویدرونوبرمالساختنضمیرناخودآگاهخودهویت
ملیخودرانیزبهگونهایمتفاوتواصیلشرحدهند.اینشیوه
نگارشیبهظاهرسنتیوموهومپرستیشفاهی،نگرشیرابه
جهان ارائه میکند که مقابل عقاید غربیها قرار میگیرد و به
آن گوشزد میکند« :جهانی که در مناطق عقبافتاده برای ما
ساختهایدتاابدهمانینخواهدبودکهمیپنداشتید.پس،هدف
واقعگراییجادویینخستگسترشحوزهواقعگراییاستبه
گونهایکهجنبههایمافوقطبیعیدینواسطورهرانیزدربر
میگیرد و پیشفرضهای جامعه بورژوازی غرب را زیر سؤال
میبردوبانظریتازهبهجهانمینگرد».
چطور میتوان فرق بین ســوررئال و رئالیسم
جادوییرافهمید؟
در آثار واقعگرایی جادویــی الگوهای واقعگرایی از جمله
هدفمندی در توصیفها و تأثیر بیرونی و درونی واقعیتها
بر هم و عینی بودن حــوادث با خیال و وهــم و عناصر
رؤیاگونه و سحرآمیز گاه جا عوض میکنند وگاه در
هم میآمیزند و در این آمیزش ترکیبی به وجود
میآید که به هیچ کدام از عناصر ســازندهاش
شبیه نیست و خصوصیت مستقل و جداگانه
دارد .رؤیا و واقعیت در داســتان چنان در
هم گره میخورند که خیالیترین وقایع،
جلوهای طبیعی و واقعــی پیدا میکند و
همین مسئله ،داســتانهای واقعگرایی
جادویی را از داستانهای نوع خیال و وهم

مورچه قدری از اینجا و آنجا عسل چشید و مدام پیش رفت تا
رسید به میان حوضچه عســل .ناگهان دید که دست و پایش به
عسل چســبیده و دیگر نمیتواند از جایش حرکت کند .مور را
چون با عسل افتاد کار/دست و پایش در عسل شد استوار/از تپیدن
سست شد پیوند او/دست و پا زد ،سختتر شد بند او.
هرچه برای نجات خود کوشش کرد نتیجه نداشت .آنوقت فریاد
زد« :عجب گیری افتادم ،بدبختی از این بدتر نمیشود،ای مردم،
مرا نجات بدهید .اگر یک جوانمرد پیدا شــود و مرا از این کندو
بیرون ببرد دو جو به او پاداش میدهم».
گر جوی دادم ،دو جو اکنون دهم/تا از این درماندگی بیرون جهم
مورچه بالدار از سفر برمیگشــت ،دلش به حال او سوخت و او را
نجات داد و گفت« :نمیخواهم تو را سرزنش کنم اما هوسهای
زیادی مایه گرفتاری اســت .این بار بختت بلند بود که من سر
رســیدم ،ولی بعد از این مواظب باش پیش از گرفتاری نصیحت
گوش کنی و از مگس کمک نگیری .مگس همدرد مورچه نیست
و نمیتواند دوست خیرخواه او باشد».

شگردهایی با خاصیت
گرهگشایی ،رضایت
بسیاری در خواننده به
وجود میآورد .جاذبه
و کشش داستان با
هماهنگی و همخوانی
با خواننده ،هم یادآور
قصههای کهن است و
هم در عین حال مسائل
امروزی را نیز بازتاب
میدهد

و سوررئالیســتی متمایز میکند .هیچ خوانندهای هنگام
خواندن یک اثر سوررئالیســتی و خیالانگیز احســاس
ی اســت و
نمیکند در حال درک مطلب و مضمونی واقع 
بیشتر محصور شگردها و اصالت خوابها و رؤیاهاست .حال
آنکه در ادبیات جادو اغلب خوانندگان احساس میکنند
در بخشی از آن تصاویر و مضامین شریک هستند و بعید
نیست هنگام زندگی واقعی دچار این اوهام زمینی کاربردی
شوند .نگاه کنید به اشتیاق عموم به علوم خفیه و غریبه و
غیبگویی و دانستن آینده و چگونگی مرگ نزدیکانشان
که ناگهان مردهاند و...
در ادبیــات واقعگرایی جادویــی ،منظور از جادو ،اشــتباه
گرفتن رابطههــای آرمانی ،به جــای رابطههــای واقعی
اســت .به عبارت دیگر ،انســانها نظام اندیشههایشــان
را با نظام طبیعت اشــتباه میگیرند و از این رو ،میپندارند
همانطورکهبراندیشههایشانتسلطدارند-یابهنظرمیرسد
دارند-میتوانندبراشیایپیرامونخودنیزتسلطداشتهباشند.
نیازبهیادآورینیستکهجادوووهموخیال،پنداریاستکه
نباید در دنیای جدید دست کم گرفت .تمام هنرها تا اندازهای
ازجادونیرومیگیرند.انگیزهایکهپایهوبنیادشبرچیرگیو
غلبهبرجهانیاساختنجهانجدیدبهیاریواژهها،آهنگها
ودیگرتصاویروعالئماست.جادویهنرمندآنجاستکهفکر
میکندباآفرینشاثریتوانستهبهیکیازنادانستههایخودو
دیگریپاسخبدهد.
باتوجهبهگرایشبسیاریبهاینسبکدرجهان
و نیز دستهبندیهای درست یا نادرستی که گاهی
صورتمیگیردآیابهواقعمیتوانگفتکهاینسبک
انواعیهمدارد؟
داستانهای واقعگرایی جادویی یک نوع نیست .یعنی فرمول
از پیش تعیینشدهای وجود نداشــته و ندارد تا نویسندگان
بر اساس آن الگوها بنویسند .در برخی از آثار عمدتاً اروپایی
توصیفها اکسپرسیونیستی (انتقال عواطف درونی به جهان
بیرونی)وجوددارد.احساساتوسایرجنبههایتجربیدرونیو
عاطفیباشگردهاوتمهیداتیغیرواقعگرایانهبهنمایشدرآمده
استیادرخصوصبهرهوریواقعگراییجادوییازسوررئالیسم
بهمعنیگرایشبهماورایواقعیتیاواقعیتبرترنیزمیبینیم
برایخروجاززندگیروزمرهعینیوتوجهبهزندگیغیرعادی
ذهنی تالشهایی شده است تا به واقعگرایی جادویی نزدیک

تازههاینشر

شود که بر اساس احتماالت و تعبیرها و تفسیرها قصد دارد
باورپذیر شود .نگاه کنید به رمان «پاییز پدرساالر» اثر مارکز.
در آن میخوانیم« :امریکاییها دریاچه پشت قصر پدرساالر را
بستهبندیکردهوباخودبردهاند»...
آیا در واقعیت چنیــن احتمالی وجود دارد؟ بعید نیســت
روزی با پیشرفت علم و صنعت چنین شرایطی پیش بیاید
که امریکاییها دریاچه را تکه تکه کنند و تکهها را جدا جدا
بستهبندی کنند و با خود به امریکا ببرند .میتوان این حرکت
غیرعادیدرشیوهبیانوضدیتباامریکاییهارااینگونهتعبیر
کرد که امریکاییها وقتی همه بهرهها را از دریاچه گرفتند ،آن
را به آب زیپویی تبدیل کردهاند که تفاوتی با کویر پشت قصر
پدرساالرندارد.همینطوردر«صدسالتنهایی»بعدازکشته
شدن خوزه آرکادیو (یکی از شخصیتهای خانواده بوئیندیا)
خونش راه میافتد و مسافتی را طی میکند تا به آشپزخانهای
که ارسوال-مادرش-در آن اســت میرسد که خصوصیتی
روانشناختی را بازتاب میدهد و میتوان آن را چنین تعبیر
کرد که پیش از آنکه مادر خبر مرگ فرزند را بشنود ،مرگش
به دل او افتاده بوده است یا پروانههای طالیی که دور سر مرد
عاشق-شخصیت رمان دیگرش-میگردند نمادی از زندگی
هستند .رنگ طال یادآور نور طالیی خورشید است و خورشید
ی و حیات است .پس کسی که عاشق است
نیز نمادی از زندگ 
واقعاًزندگیراحسمیکندو...
بانگاهبهنمونههاییادشدهمیتوانگفتواقعگراییجادوییدر
تنیدنعناصرغیرقابلتصوروشایدتخیلیدربافتیرئالیستیو
معقولاستبهطوریکهظاهرامر،واقعیوممکنجلوهکندیا
ذوبشدنواقعیتملموسومنطقیوعینیاستدرواقعیت
جادویی،واقعیت مبتنیبررؤیاووهمکهبههرحالاستداللی
پشتآنخفتهاست.ب هعبارتدیگررئالیسمجادویی،مهجوری
ناشناختهها و آنچه را برای خواننده مألوف نیست را میگیرد
و تبدیل میکند به تصاویری که خواننده درون آنها زیسته
است .توصیفهای صریح موارد شگفتانگیز و غیر عادی از
ویژگیهایآثارواقعگراییجادوییاست.
آیا دلیل اقبال این آثار توسط مردم نیز به همین
امربرمیگردد؟
چنین شگردهایی با خاصیت گرهگشایی ،رضایت بسیاری
در خواننده به وجود میآورد .جاذبه و کشــش داستان با
هماهنگی و همخوانی با خواننده ،هم یــادآور قصههای
کهن است و هم در عین حال مسائل امروزی را نیز بازتاب
میدهد .در واقع ســیالن خیال ،وهــم و واقعیت در هم
میآمیزد و آمیزهای از رؤیا و واقعیت ،خرافه ،سیاســت،
اعتقادات مردمی و قومی و بومی را میسازد و خود تمثیلی
پر بار و پر معنا از تاریخ ذلتبار مردم امریکای التین به دست
میدهد؛ بههمین دلیل اغلب آثــار واقعگرایی جادویی را
تاریخ نمادین مردم امریکای التین میدانند .به نمونهای
از رمان «صد ســال تنهایی» توج ه کنید که چگونه همه
ی اســت و یکباره عنصری غیر واقعی
چیز نخســت عاد 
در آن میان وارد میشــود« :کولیهــای دیگر هم آمدند.
زنان و مــردان جوانی که تنها به زبان خودشــان صحبت
میکردند .اینان نمونههــای اصیل و زیبایــی بودند که
پوســت صاف و براق و دستان زیبایی داشــتند .رقص و
آوازهایشــان ،خیابانها و دهکدهها را غــرق در هیجان و
شادی میکردند .طوطیهای رنگارنگی که اپراهای ایتالیایی
میخواندند ،مرغی که با صــدای نواختن طبل تخم طال
میکرد ،میمونی تربیت شده که فکر انسانها را میخواند،
ماشینی که هم دکمه میدوخت و هم تب را پایین میآورد
و هم خاطرات غمانگیز را از خیــال آدمی میزدود ،نوعی
ضماد برای کشتن وقت و هزار اختراع غیرعادی و عجیب
دیگری که خــوزه آرکادیــو بوئندیا دلش میخواســت
یک دســتگاه خاص اختراع کند تــا بتواند آنهــا را به
خاطر بســپارد »...واقعگرایی جادویی شاخهای از مکتب
واقعگرایی-رئالیســم-و شــگرد تازهای برای ارائه داستان و
تحول بخشیدن به آنهاست و مکتب ادبی مستقلی شمرده
میشود چون ضوابط و اصولی عام بر آن حاکم نیست و آثار
متنوعواقعگراییجادویینویسندگانجهانبراصولوموازین
مشترک بنا نشــد ه و هر کدام از آنها از ویژگیهای خاص
بواقعگرایی
برخورداراستاماب هطوریکهباضابطههایمکت 
هماهنگیندارد.

چهره خبر

«تمامی آنچه که مردان در باب
زنان میدانند»

پیمان خاکسار تحقیقی با جغدها
را ترجمه کرد

چاپ بیست و هشتم از کتاب «تمامی آنچه که مردان در
باب زنان میدانند» با ترجمه محمد صالحعال در سرزمین
اهورایی منتشر میشود .چاپ بیست و هشتم کتاب «تمامی آنچه که مردان در باب زنان
میدانند» به قلم و ایده محمد صالحعال و با طرح جلد مجید ضرغامی منتشــر میشــود.
صالحعال در مقدم ه این اثر ،آورده اســت« :در آن سالهای شــورانگیز ،آباد و نوین زندگی،
هنگامیکه این کتابِ پژوهشی-دانشــی را (به سال  1979ترســایی) ترجمه کردم ،گمان
نمیبردم که بارها و بارها تجدید چاپ و باز کمیاب شود .اســتادم پروفسور احمد کامیابی
مسک ،آن را به فرانسوی ترجمه کردند و به زودی در آنجا هم نایاب شد و نیز آقای مریوان
حلبچهای که ترجمهشــان در میان عربزبانها و مناطق کردنشین قحطی افتاد .امروز که
این اثر بدون بازنویسی در متن اصلی ،با طراحی زیبای جناب آقای مجید ضرغامی و به همت
انتشارات محتر م سرزمین اهـورایی در آستان ه چاپ تازه است ،شوربختانه استاد عبدل اسمیت
از دنیا خارج شده است .کسی که خود فرآورده یک عشق ،از مادری انگلیسی و پدری عرب
بود .البته او هرگز مادر خود را ندید ،خواهری نداشت و ازدواج نکرد اما اثری فناناپذیر از خود به
جای گذاشت که تا دنیا دنیاست سندی دانشی-حکمی و ریشهدار در شناخت روانشناختی و
هم جامعهشناختی زن (از دیرین ه سال ،باستانشناسی زن تا دوران مدرن) برای پژوهشگران،
دانشگاهیان و عموم مردم دنیا پدید آورد.

کتابهای «جزء از کل»« ،شاگرد قصاب» و «بیا با جغدها درباره
دیابت تحقیق کنیم» مراحل پایانی ویراستاری را میگذرانند و
به زودی یکی یکی وارد بازار کتاب میشوند.
پیمان خاکسار (مترجم) از دریافت همزمان مجوز برای سه ترجمه جدیدش خبر داد .به گفت ه او
کتابهای «جزء از کل»« ،شاگرد قصاب» و «بیا با جغدها درباره دیابت تحقیق کنیم» مراحل
پایانی ویراستاری را میگذرانند و ب ه زودی یکی یکی وارد بازار کتاب میشوند .خاکسار در همین
رابطه اضافه کرد :رمان «جزء از کل» نوشته استیو تولتز نویســنده استرالیایی است که با این
کتاب به جمع کتابخوانهای ایرانی معرفی میشود .این کتاب نامزد جایزه بوکر سال 2008
بوده و دراصل داستان زندگی پدر و پسری است که در مقاطع و بازههای زمانی مختلف روایت
میشود .داســتان ماجراهایی پیچیده و تودرتو دارد که از رابطه عجیب و خاص این پدر و پسر
شکل میگیرد .پیچیدگی داستان به قدری است که عم ً
ال خالصه نوشتن را دشوار میکند ،چرا که
مطمئناً در کمتر از پنج صفحه نمیتوان خالصه داستان را جمعبندی کرد« .جزء از کل» احتماالً
اسفند منتشر میشود .وی ادامه داد« :شاگرد قصاب» نوشته پاتریک مک کیب هم یکی از آثار
برجسته و شاخص ادبیات ایرلند است که کاندیدای دریافت جایزه بوکر سال  1992هم شده بود.
این کتاب شاید از این نظر متمایز و جالب باشد که راوی آن پسربچهای است که در یک خانواده
نابسامان رشد کرده و به همین دلیل از مشکالت روحی و روانی متعددی مثل جنون رنج میبرد.

