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چشماندازي به يك قصه

روايت فرانسوي جنگ اسپانيا

[يزدان مهر]

يك :رويدادي تازه در شعر «نو كالسيك»
شعر نو كالسيك در دهه هش��تاد ،به عرصههايي قدم گذاشت
ك��ه پيش از آن حت��ي تصورش هم بعيد به نظر ميرس��يد گرچه در
دهه هفتاد ،شعرهاي ميرزايي و خوانساري و حاصل آن روند يعني
«غزل ف��رم» ،نويد حركتهاي تازه و متفاوت��ي را ميداد اما در دهه
حاضر ،قصه ،ك ً
ال چيزي ديگر ش��د .گرچه معتقدم كه بخش اعظم
ش��عر نو كالسيك در دهه هش��تاد ،بيش��تر به نوعي «شعر نيمايي»
متمايل ش��د تا اينكه پايبند بماند به مضمون و نقش آن در تضارب
با قافيه ،با اين همه هر چه به اواخر دهه نزديك تر شديم ،پشتوانه
فرهنگ��ي هزارس��اله ،حض��ور و نمودي بيش��تر و بهتر در ش��عرهاي
نوكالس��يك پيدا كرد ،تا رس��يديم به اواخ��ر  1387و اوايل1388
و ش��اهد كتابهايي بوديم از ش��اعران جواني كه شعرشان در عين
پيش��نهاددهندگي و گاه حت��ي ف��راروي از «قال��ب» ،عناصر حياتي
ش��عر كالسيك را همگام با استحكام زبان در بر داشتند .من درباره
شناختهترينش��ان ك��ه از حماي��ت معن��وي و فرهنگ��ي محمدعلي
بهمن��ی [يكي از چهار پيش��نهاد دهن��ده «غزل نو» در ده��ه پنجاه و
ش��اعري محبوب در هم��ه اين دههها] برخوردار اس��ت ،نوش��ته ام
و حاال ميخواهم درباره ش��عر ش��اعري بنويس��م كه چن��دان مقيد
به حفظ «قالب» نيس��ت [اما از چارچوب ش��عر كالس��يك هم عدول
نميكن��د .كاري كه مورد عالقه اوس��ت آميخت��ن قالبهاي تجربه
ش��ده كالسيك در يك شعراست و امس��ال هم ،مجموعهاش برنده
كت��اب منتخب «ش��عر جوان» بوده] يعن��ي حامد ابراهيم پ��ور .آيا با
توصيفاتي كه درباره شعر و مجموعهاش [«دروغهاي مقدس»] ارائه
شد نميتوان او را هم ميان همين شاعران نيماييگويي طبقهبندي
كرد كه مدعي كالسيك گويياند و فقط تساوي مصراعها را رعايت
ميكنند؟! ن��ه ،او در عين رعايت تس��اوي مصراعها« ،مضمون» را
هم به ش��يوه قدمايي و با توجه به نشانهها شكل ميدهد و قافيه در
كارش ،نه نقشي تزئيني ،كه كاربردي «تمام كننده» دارد و از طرف
ديگر ،آنقدر مس��لط است بر قالب [همين قالب مختلط و حاصل از
آميختگي قالبهاي كالس��يك] كه به همان راحتي كه بنده و شما
در شعر سپيد ،به توصيف و روايت ميپردازيم ،توصيف و روايتاش
را ب��ا ش��كلهاي روايي جدي��د ميآميزد .در ش��عر او ،وزن عروضي
نقشي تزئيني ندارد بلكه همچون موسيقي متن يك فيلم به گوش
ميرس��د و بهرهگيري او از س��ينما ،در انتخاب «نظرگاه» ،شعرش را
بش��دت «ديدني» كرده اس��ت يعني ما در عين خواندن يا ش��نيدن
ش��عرش ،مناظ��ر و رويدادها را هم ميبيني��م .نميدانم ابراهيم پور
چقدر ش��اهنامه فردوس��ي را خوانده اما به نظر ميرسد اين ويژگي
«ديدني» شدن ،فقط محصول عشق او به سينما نباشد!
جهاننگ��ري او در اي��ن كت��اب ،گس��ترده اس��ت و منحص��ر ب��ه
«عواط��ف»« ،سياس��ت»« ،تاريخ» يا «فرهنگ» نيس��ت گاهي در يك
ش��عر ،با هر چه��ار گزينه روبهروييم ب��ا محوريت يكي از آنها .ش��عر
حامدپ��ور گرچ��ه بيش��باهت نيس��ت به ش��عرهاي «م��رد بيمورد»
س��عيد ميرزايي اما ش��باهتش به آن كت��اب ،همانقدر اس��ت كه به
همه كتابهايي كه پيش از شعر او منتشر شده اند و پيشنهاد دهنده
بودهاند و با اين همه ،او تنها گردآورنده تجربيات گذشتگان نيست
بلك��ه خود نيز چيزي -اندي بيش از چي��زي! -به آن افزوده و آن را
ورز آورده و ...طبيعتاً ترجيح ميدهم شاعري به ثمر نشسته در يك
كتاب را آنقدر تحس��ين نكنم كه در مواجهه ب��ا كتاب بعدي ،دچار
غبن ش��وم! ولي او واقعاً شاعري است كه توانايي شگفتزده كردن
مخاطبان [چه خاص و چه عام] را دارد .باور نميكنيد؟ بخوانيد!
دو :فقدان «ابر استعاره» و باقي قصه!
« ...و پردهخواني ميكرد مجلس حر را
هجوم مردم پر كرده بود چادر را
پدربزرگ به اينجا رسيده بود كه باد
به حر رسيد و رسانيد بانگ « ...ينصر »...را
پدربزرگ در اين جاي قصه ميخنديد

[يزدان سلحشور]

نگاهي به مجموعه شعر نو كالسيك حامد ابراهيم پور

پردهخواني ميكرد مجلسحر را
در شعر ابراهيم پور وزن
عروضي نقشي تزئيني ندارد
بلكه همچون موسيقي متن
يك فيلم به گوش ميرسد
و بهرهگيري او از سينما ،در
انتخاب «نظرگاه» ،شعرش را
بشدت «ديدني» كرده است
كسي در آن طرف شهر اسب را هي كرد
كشيد از سر مادربزرگ چادر را...
فلشبك است :به ده سال پيش برگرديم
نميشناخت كسي ربط نان و آجر را
پدربزرگ به لبخند داس عادت داشت
نميشناخت اگر گريه تراكتور را
بنا نبود كه تنها شود ،غريب شود
روا نبود كه ريحانه نانجيب شود...
*
 پدر بزرگت لبخند دلپسند نداشتقد بلند؟ نه جانم! قد بلند نداشت
براي دنيا يك اتفاق عادي بود

شعرهايي شبيه داستان

تغزل گريزي در غزلي كه ديگر غزل نيست
ش��عر حامد ابراهيمپور ،حتي در جاهايي كه به سمت
ي��ك قالب خاص مث ً
ال «غ��زل» رو ميكند تجس��م ذهنيت
شناخته شده آن قالب نيست يعني ما به عنوان مخاطب با
«غزل» رودررو نيستيم شرح حالي است فارغ از «تغزل» كه
بايد بنيان «غزل» باش��د .قب ً
ال هم در شعر پس از مشروطه،
از اين نوع «غزل بدون تغزل» داش��تهايم مث ً
ال كارهاي فرخي يزدي يا عارف قزويني
يا حتي در بخش قابل توجهي از غزل روزگار جنگ؛ ش��عر ابراهيمپور به اين تعبير،
غزل گريز است و البته به «حماسه» هم تمايل ندارد ،قصدش بازروايي قصهاي است
كه به زندگي ش��اعر ،جهاننگ��رياش يا اجتماعاش برميگ��ردد؛ و در اين كار هم
موفق اس��ت با اين همه غزلي كه بدون تغزل باش��د ،مخاطب را تا حدي نس��بت به
اثرنااميدنميكند؟

بورخس از همان دوران نوجواني استعداد و عالقه خود
را به ش��عر و هنر به ديگران نش��ان داد .او را ميتوان ش��اعر،
فيلس��وف و مقالهنويس هم به ش��مار آورد ،اما ش��هرت وي
بيش��تر به س��بب داس��تانهاي كوتاهش اس��ت .در جواني
ب��ا مقال��هاي ب��ه عن��وان «نويس��ندگي و ج��ادو» بوطيق��اي
داستانس��رايي م��درن را مطرح كرد .او آنچن��ان كه در اين
مقال��ه آورده ،معتق��د اس��ت كه« :ادبي��ات تصوي��ر واقعيت
نيست ،بلكه كوششي جهت رضايت و كنجكاوي خواننده
اس��ت ».او با وجود نظريهپردازي در زمينه داس��تان و ش��عر
و س��رودن اشعار بس��يار و نوشتن داس��تان و مقاله هيچگاه
موفق به نوشتن رمان نشد .بسياري بر اين اعتقادند كه هيچ
نويس��ندهاي به اندازه بورخس مورد مصاحبه با رسانههاي
مختلف قرار نگرفته است.
وقتي خبرنگار ماهنامه ادبي «مگزين ليتهرر» از او سؤال
ميكند كه :از كدام داس��تان بيشتر خوش��تان ميآيد؟ در
جواب ميگويد« :فكر كنم از داستان «جنوب» ،چون درباره
زندگيشخصيخودمبوده»بورخسدرجوابسؤالديگري
ميگويد« :تقريباً تمام داس��تانهايم اتوبيوگرافي هستند.
خيلي س��خت اس��ت كه آدم در مورد چي��زي كه به خودش
مربوط نيس��ت بنويس��د ».به ه��ر تقدير اين ه��م نظر جناب
بورخس است در مورد اتوبيوگرافي .او در جايي نوشته است
كه قبل از اينكه در س��ال  1962در امريكا با يك فيزيكدان
ايراني به نام فريد هوشفر آش��نا ش��ود با ادبي��ات ،عرفان و
فرهن��گ ايراني ،از جمله «زرتش��ت»« ،فريدالدي��ن عطار» و
كتاب «هزار و يك ش��ب» آشنا بوده و به فرهنگهاي شرقي
از جمله ايران عالقه داش��ته اس��ت .او به آث��ار «جان الك»،
«هابز»« ،هيوم»« ،بركلي» و «اسپينوزا» عالقهمند بوده و آنها
را مطالعه كرده است .منتقدين و محقق آثار او ،وي را تحت
تأثيرفلسفهكالسيكايدهآليستهايانگليسميدانند.او
«هنري جيمز»« ،كنراد»« ،آلن پو» و «كافكا» را معلمين ادبي

براي عالم يك آدم زيادي بود
قرار بود كه سرباز سادهاي باشد
هميشه مهره بياستفادهاي باشد...
كالفه بود ،غم زندگي وبالش بود
به شهر آمد ،ريحانه پنج سالش بود
*
پالن بعد :به ده سال بعد برگرديم
نميشناخت كسي فرق نان و آجر را
نخواست چون پدران خدا بيامرزش
صبور باشد و پنهان كند تنفر را
لباس ايل به تن كرد و با ادب بوسيد
دوباره شانه پير تفنگ سر پر را
و رفت تا كه به ياد زمين پربارش
درو كند دو سه قزاق پرتبختر را
اگر كه شير نشد ،گرگهاي همراهش
اگر كه شاه نشد ،چند تا سناتور را
طنين تيرش در خواب شهر ميپيچيد
و نعره ميزد« :الهكم التكاثر »...را...
*
عقاب پير به اين آشيانه بازنگشت
پدر بزرگت ديگر به خانه بازنگشت»...
در همين شعر «روايت» ميتوان شاخصههاي تسلط بر قالب،
كاربرد وزن عروضي به منظور رسيدن به موسيقي طبيعي كالم و

را

خ��ود به حس��اب آورده و «عطار»« ،بودا» و «ش��وپنهاور»
را اس��تادان فلس��في خوي��ش دانس��ته اس��ت .بورخ��س به
ش��عر كوتاه معتقد ب��ود و ميگفت ش��عر نبايد بلند باش��د.
داس��تانهاي كوت��اه او انقالبي در فرم ايجاد كرد و ش��هرت
او ام��روزه نه به س��بب ش��عرها و ي��ا مقاالت ،بلكه بيش��تر به
خاطر داستانهاي كوتاه اوست .او را پايهگذار سوررئاليسم
آرژانتيني و فوتوريس��م اسپانيايي ميدانند« .جاودانگان»،
«نوش��ته خداون��د»« ،ويرانهه��اي م��دور»« ،زخم شمش��ير»،

بورخس
در مدار
عطار
«مزاحم»« ،جنوب» و «مرد مرده» از جمله داستانهاي كوتاه
او هستند و از مقاالت او ميتوان به «تاريخ ابديت»« ،اين هنر
شعر»« ،تحسين سايه»« ،پرچم سياه» و ...اشاره كرد.

سطرپایان

حجيمنويسي آقاي77ساله
[آزاد گلمحمدی]

ظرفيتي افزون بر قالبهاي نو

گاهي وقتها در ش��عرهاي اين كتاب ،فاصله «عمق
صحنه ش��عري» ب��ا «عم��ق صحنه داس��تاني» آنق��در كم
ميشود كه ما در عين روبهرو بودن با شعر ،خواننده يك
داستان هم هستيم البته نه داستاني كه كامل و بينقص
باشد اما به هر حال داستان .شعر «سهراب كشان» كه آدم
رايادداستانيبههمينناماززندهيادبيژننجديمياندازد،اززمرهچنينشعرهايي
است« :از دوردست دشت خبر ميرسيد كه /آمد براي جنگ سواري رشيد كه/...
راوي پكي عميق زد و چند سرفه كرد آن وقت گفت قصه به اينجا رسيد كه/...
خاراند گوشههاي س��رش را و مكث كرد /ميگشت در پي كلماتي جديد كه /يك
دفعه گفت :قصه قبلي دروغ بود /آن وقت بين جمله قبلي پريد كه /:شايد حكيم
طوسكمياشتباهكرد»...

ههاي

روايت س��ه بعدي را ش��اهد بود .ما كل قصه را ميبينيم و در عين
حال ،ش��اعر نه تنها از قواعد شعر كالس��يك عدول نكرده [هر جا
ب��ه مثن��وي گراييده يا غزل ،تابع قواعد چند س��دهاي اس��ت] كه
مضمونس��ازي را ب��ه همان ش��يوه قدماي��ي و البت��ه در «فضا»يي
تازه ،ش��كل بخش��يده؛ گرچه نميتوان منكر اين مشكل شد اين
«روايت» واجد «ابر استعاره» فراز متن نيست يعني ما غير از معناي
نخس��ت شعر ديگر با چه چيزي سر وكار داريم؟ محتم ً
ال اين ايراد
نميتواند براي ش��اعري متولد ،1359ايرادي جدي باشد البته
با آرزوي تداوم اين مس��ير و ثمربخشي حركتهاي بعدياش اما
وقتي همين شاعر ،چلچلياش را هم پشت سر گذاشت ،ميتوان
اينقدر به س��هولت از كنار اين ضعف گذشت ،در دهه هفتاد ،اين
ضعف ،الاقل درمورد  20شاعر متولد سالهاي  45تا  49ناديده
گرفته شد و حاصل مخاطبان ،اكنون ،حتي نام بسياري از آنان را
در حافظه ندارند .آنها هم ش��اعران خوبي بودند پيشنهاد دهنده
بودند و بر «زبان» ،تس��لطي نسبي داش��تند و در تقاطع «روايت» و
«توصيف» ،گاه« ،شگفت» مينمودند اما تكاليه بودن شعرشان،
همهچي��ز را به باد داد .بعضي از آنه��ا حتي مدعي چنداليگي در
شعرش��ان هم بودند ب��ا اين همه «تاريخ ادبي» با كس��ي ش��وخي
ندارد! حامد ابراهيمپور ش��اعر خوبي اس��ت وخ��وب ميماند اگر
بالفاصله در كتاب بعدي كه اميدوارم انتش��ارش به دير نينجامد،
اين ضعف را برطرف كند.
[ب��ه گمانم همه يا اكثر كس��اني كه اين كت��اب را خواندهاند،
منتظر چنين واقعهاي هستند!]

وقتي توي اس��پانيا جنگ ش��د هنوز جنگ دوم شروع نشده بود.
اي��ن جنگ ،يك ج��ور جنگ كوچك بود كه ميتوانس��ت نمونهاي از
جنگ بعدي باشد .همان دولتهايي كه بعدها توي جنگ دوم با هم
درگير شدند مستقيم و غير مستقيم در اين جنگ سهيم بودند و خيلي
از س��ينماگران ،نويس��ندگان و ش��اعران هم درگير اين جنگ شدند،
مخصوص��اً آنهايي ك��ه هم مرز بودند با اس��پانيا؛ يعني فرانس��ويها.
قصههاي زيادي با پسزمينهاين جنگ شكل گرفت كه خيليهاشان
از ياده��ا رف��ت اما بعضيهاش��ان هم به ي��ادگار مان��د؛ قصههايي كه
نويسندگانش��ان مالرو ،همينگوي و البته س��ارتر بودند .بله ،س��ارتر!
كسي كه بيشتر بهعنوان فيلسوفي اگزيستانسياليست مطرح است تا
يك نويس��نده ،اما قصه «ديوار» ،واقعاً قصه خوبي است .به اين دليل
كه نويس��نده ،بدون آنكه بخواهد مثل قصههاي بعدياش اول يك
«اس��تعاره» توي ذهناش داش��ته باش��د و بعد براس��اس آن «استعاره»
قصهاش را بس��ازد قصه را مينويسد و عينيت قصه آنقدر خوب است
كه اليههاي معنايي بعدي آن ،خود به خود ،آن «استعاره» را در ذهن
ما ميس��ازند« .ديوار» درباره «انتخاب» اس��ت و اين ك��ه «انتخاب» اگر
براس��اس دادههاي عقالني و پيش فرضهاي عقاليي ما باش��د ،چه
چيزي را رقم ميزند .پيرنگ قصه س��اده اس��ت .يك «جمهوريخواه»،
توس��ط ارتش سلطنت طلب دستگير ش��ده و بايد لو بدهد كه فالني
كجا قايم ش��ده و اينقدر هم كشاش ميدهد تا مطمئن شود فالني
در رفته و بعد ،گراي يك جاي نامربوط را ميدهد:
«بيرون رفتند .بلژيكي و دو زندانبان هم رفتند .من تنها ش��دم.
نميدانس��تم چ��ه اتفاقي براي��م ميافتد ،ولي دلم ميخواس��ت كه
همين حاال كل��ك را بكنند .صداي رگبارها را ب��ه فاصلههاي تقريباً
منظم شنيدم .با هر رگباري از جا ميپريدم .نزديك بود نعره بكشم
و موهاي��م را بكن��م ،ول��ي دندانهاي��م را روي هم فش��ار م��يدادم و
دس��تهايم را ت��وي جيبهاي��م فرو ميك��ردم و ميخواس��تم تميز
بمانم».م��ا اي��ن آد م را ب��ا همه ضعفه��اي انس��انياش ميبينيم در
حالي كه س��عي ميكند از س��د اي��ن ضعفها بگ��ذرد و تميز بماند.
[تمي��ز مان��دن معناي��ي اخالقي هم ميياب��د ].ج��اي نامربوطي كه
او گ��راياش را ميدهد يك قبرس��تان اس��ت و از س��ر اتف��اق ،بدون
هي��چ دلي��ل موجه��ي ،فالني هم همانجاس��ت و كش��ته ميش��ود.
چقدر بايد آدم بدش��انس باش��د! خب ،آدم ديوانه ميش��ود« :همه
چي��ز به چرخيدن افت��اد و من بياختيار روي زمين نشس��تم .چنان
ميخنديدم كه اشك به چشمهايم آمد ».واقعاً عقالنيت ،گاهي چه
شوخيهايي كه با ما نميكند!

جنگلي

ي��ك يا دو س��ؤال س��اده :وقت��ي ميش��ود همه اين
كارهايي را كه حامدپور در ش��عر كالس��يك ميكند در
شعر نيمايي يا سپيد كرد چرا بايد قالبهاي اصيل را از
درونمايههاي هزارس��اله خود عاري كرد؟ آيا اين كار،
خيانت به فرهنگ و ادب گذشته ما نيست؟
يك يا دو جواب آماده :اگر ش��اعر فقط وارد همان حدود اختيارات ش��اعران
نيمايي يا س��پيدگو ش��ده باش��د كه ما ميشناس��يم ،جواب به س��ؤال يك و دو،
يك «علتي ندارد» و يك «آري» اس��ت اما اگر توانس��ته باشد به ظرفيتي افزون بر
قالبهاي ياد شده برسد ،جواب ،تطهير كننده اوست! اين ظرفيت در شعرهاي
اين كتاب موجود اس��ت گاهي زياد و گاهي ك��م ،اما به هرحال در معرض ديد!
پس ...موفق باشي ،برو جلو!

«خورخه لوئيس بورخس» در شهر بوينس آيرس پايتخت
آرژانتي��ن و در  24آگوس��ت  ،1899در خانواده مرفه چش��م
به جهان گش��ود .تب��ار مادري و پ��دري بورخ��س از دو مليت
آرژانتيني و انگليس��ي بود .او در خان��واده تحصيلكرده بزرگ
ش��د .به س��بب مليت متفاوت والدينش ،در خانه ب��ه دو زبان
اس��پانيايي و انگليس��ي س��خن ميگفتن��د و از فرهنگهاي
مختل��ف برخ��وردار بودن��د .پدرش به ش��غل وكالت اش��تغال
داش��ت ،گرچ��ه اس��تاد روانشناس��ي نيز ب��ود و هميش��ه آرزو

علي قرباننژاد

دنياي
تاريك
بورخس
داشت نويسنده شود .مادر او نيز يك مترجم بود .در كودكي
تنه��ا همبازي او خواهرش «نورا» بود و اوقاتش��ان را يا در باغ و
يا در كتابخانه س��پري ميكردن��د .پدر او م��ردي آزاديخواه و

عالقهمند ب��ه مابعدالطبيع��ه و عرفان ب��ود و همين ستاره

عالي��ق پدر باعث گرايش بورخس به فلس��فه و نويس��ندگي
ش��د .بورخس عالوه ب��ر زبان مادري ،زبانهاي اس��پانيايي و
انگليس��ي را نيز آموخت .به اصرار خانواده به اروپا سفر كرد و
در س��وئيس و انگلستان به تحصيل پرداخت .وي تحت تأثير
مادر بزرگش كه انگليس��ي بود ،اين زبان را مناسبترين زبان
براي سرودن شعر ميدانست.
او اگرچ��ه فردي من��زوي بود اما در س��الهاي دهه  30با
رشد روزافزون مخالفت با يهوديان در اروپا و گسترش تفكرات
فاشيس��تي از اروپا به ديگر نقاط جه��ان از جمله آرژانتين كه
از جانب حكومت آلمان تقويت ميش��دند ،فضاي سياس��ي
تازهاي بر آرژانتين حكمفرما شد.
در اين اوضاع بورخس به گروههاي ضدفاشيسم و نازيسم
پيوس��ت و به عضويت «نخستين كنگره مبارزه با نژادپرستي»
درآمد .او به س��بب روحي��ه انزواطلبي كمت��ر در اجتماعات و
تظاهرات شركت ميكرد و بيشتر ترجيح ميداد تا در نشريات
معتب��ر آرژانتين مقاالت تن��د و تيزي عليه فاشيس��م به چاپ
برس��اند.وي در س��ال  1915ب��ه ژنو رف��ت و در آنجا جديتر
و حرفهايت��ر ب��ه كار نويس��ندگي پرداخ��ت .با بازگش��تش به
آرژانتي��ن در س��ال  1923چندين مجموعه ش��عر را به چاپ
رس��اند .چندين مجله ادبي را با موفقيت پايهگذاري كرد .در
 1927چش��مهايش را به س��بب آب مرواري��د عمل جراحي
كرد ،اما تالش پزش��كان براي او س��ودي نداش��ت و در پايان
زندگ��ي در تاريك��ي مطل��ق فرورف��ت .او مدت��ي ني��ز رئي��س
كتابخانه ملي پايتخت كشورش بود و يك سال بعد يعني در
س��ال  1956پروفسور ادبيات انگليسي و امريكايي دانشگاه
بوينسآي��رس ش��د .او جاي��زه مل��ي ادبي��ات كش��ورش را نيز
دريافت كرد .س��رانجام خورخ��ه لوئيس بورخ��س كه تقريباً
نيمي از عمرش را در تاريكي به س��ر برده بود در س��ال 1986
در ژنو سوئيس به پايان راه خود رسيد.

ش��ايد يكي از داليل ش��هرت هكتور مال��و ()Hector – malot
پرداختن به مضامين اجتماعي باش��د .مضامين��ي كه از بطن جامعه
برميخي��زد و در عي��ن حال با معم��اري تم��ام ريزهكاريهاي زندگي
اجتماعي اروپا را در قرن نوزدهم در رمانهايش به تصوير ميكش��د.
مردم در قرن نوزدهم بش��دت به مسائل روز جامعه عالقهمند بودند و
تحوالت قبل از قرن نوزدهم از رنسانس گرفته تا انقالب صنعتي مردم
اروپا را بشدت عالقهمند و شيفته خواندن كتاب ،باالخص رمانهاي
رئاليستي –اجتماعي كرده بود .فرهنگ مباحثه و مطالعه زياد توأمان
باعث شد كه نويسندگان بشدت رمانهاي حجيم توليد كنند.
هرچن��د نميتوان مالو را بنيانگذار رمانهاي قطور و چند جلدي
نام نهاد اما او متأثر از جامعه وقت فرانس��ه رمانهاي دو جلدي و س��ه
جلدي نوش��ت كه در جامعه فرانسه بس��يار محبوب و مورد توجه قرار
گرف��ت .ام��روزه اين نوع رمانه��ا در دنياي فوق پيچيده ماش��يني به
دليل سرعت ارتباطات و كمبود زمان به حاشيه رفته است .دنيايي كه
آن را همچ��ون دهكده جهاني تصور كردهاند و خبر كوتاه و داس��تان
كوتاه بيشتر براي مخاطب چشمك ميزند .امروزه رمانهاي حجيم را
بيشتر در قفسه كتابخانهها ميتوان يافت تا در ويترين كتابفروشيها.
هكتور مال��و رماننوي��س يا بهتر بگويي��م حجيمنويس فرانس��وي در
س��ال( )1830به دنيا آمد و در هفتاد و هفت س��ال زندگي در حدود
 70رمان نوشت ،كه بعضي از آنها در چند جلد انتشار يافته است .از
آن جمله« :مهمانسراي دنيا» در چهار جلد و «زد و خوردهاي ازدواج»
در س��ه جلد .مالو هر چند بيش��تر يك رماننويس بود ،اما در چندين
حوزه ديگر هم فعاليت كرد .او پس از پايان تحصيالت در شهر «روان»
به پاريس رفت و در رش��ته حقوق ادامه تحصيل داد و س��پس در دفتر
اسناد رسمي به كارآموزي پرداخت ،تأثيرات فعاليتهاي حقوقي او
بر رمانهايش كام ً
ال مشهود است و در ضمن او با روزنامههاي مختلف
ه��م همكاري كرد .مالو جايزه آكادمي فرانس��ه را نيز در كارنامه خود
دارد .در داس��تانپردازي لحني صادقانه بهكار ميبرد .به همين دليل
رمانهاي او تازگي و تأثير خود را در نسل جوان حفظ كرده و پيوسته
تجديد چاپ ش��ده اس��ت .مالو عالوه ب��ر اينكه به مس��ائل تربيتي و
اخالقي در داس��تانهايش توجه زيادي دارد ،از زندگي عصر جديد و
رنج انس��ان عصر جديد ادراكي كامل دارد .دقت فراوان او و وسواس
در شرح وقايع عيني محيط كار و زندگي موجب مقبوليت يافتن آثار او
گرديدهاست.درزبانفارسيرمان«درآغوشخانواده»چندبارترجمه
و چاپ شده است از رمانهاي ديگر او «رومن كالبري» كه بسيار مورد
توجه جوانان قرار گرفت و از رمانهاي خوب او بهشمار ميرود .رومن
كالبري قهرمان داستان كه در روستایي در منطقه «مانش» زاده شده
اس��ت پس از مرگ پدر به عمويش سپرده ميشود كه مردي خسيس
است با رفتاري بد .رومن بر اثر تحملناپذيري خوي عمو ميگريزد و
با ماجراهاي غيرمنتظره روبهرو ميشود .مالو در  77سالگي يعني در
سال  1907دار فاني را وداع گفت.

