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  چكيده
نويسـي اسـت    هاي جديد و كارآمد در حوزه داسـتان  يكي از شيوه، گرايش به سبك رئاليسم جادويي در ادبيات

ـ  ، مشكالت اجتمـاعي ، گيري اين سبك به تحليل انواع تضادها كه امروزه با به كار ات فولكـور بـه   سياسـي و ادبي
نوشـته منيـرو    كـولي كنـار آتـش    تـوان بـه   هاي رئاليسم جادويي مي از جمله اين رمان ؛پردازد صورت ضمني مي

اثر ابراهيم نصـراهللا نويسـنده و منتقـد فلسـطيني اشـاره       حارس املدينة الضائعةو ، ايراننويس معاصر   پور داستان رواني
نظـران ادبـي تعريـف و     توجه به ديدگاه منتقـدان و صـاحب  در اين مقاله مفاهيم و مباني رئاليسم جادويي با . كرد

پژوهش . اند هشدهاي رئاليسم جادويي تحليل  فهها و مؤّل هاي ذكر شده با توجه به ويژگي تبيين شده و سپس رمان
و  پـردازد  هـا مـي   فضـا در ايـن رمـان   و  صـر شخصـيت  احاضر به بررسي كاربست رئاليسم جادويي با تكيـه بـر عن  

، تـرس از تنهـايي  ، وهـم و خيـال   ،هـا  تشخصـي : رويكردهـايي همچـون   در اي رئاليسم جادوييه كاربست جلوه
  .اند نمود يافته، اغراقيو  بار نتعّف، آلود روحي و فضاي وهم  استحالة

  .حارس املدينة الضائعة، نصراهللا  ابراهيم، كولي كنار آتش، پور منيرو رواني، رئاليسم جادويي :واژگان كليدي  
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  پيشگفتار. 1
و ، واقعيت دارد ادبيات نوين عصر حاضر است كه سعي در نماياندن، 1گرايي يا رئاليسم ادبيات واقع

در . ستا ها نوعي كاويدن در خود و گذشته ،رئاليسم جادويي. ها است يكي از آن 2يرئاليسم جادوي
كند  سازي ميفضاهايي را باز، سنّتي و جادويي رفتن در فضاهايفرو، خشونت، يأس، ين نوع رئاليسما

مردمي كه در  فرهنگ و باورهاي ديرينة. كشاندسته به مرزهاي باور و ناباوري ميكه مخاطب را پيو
اسي رئاليسم جادويي از ساختارهاي اس، خود هستند ت گمشدةپي هوي  در، مرزهاي واقعيت و رؤيا

دليل اين امر تلفيق جهان . ال را زدوده استبين واقعيت و خي و مرز ات حدنوين در ادبي اين شيوة. است
رئاليستي  شود كه جنبة خيالي و فراواقعي به صورتي مطرح مي اقعي و جهان فراواقعي است كه جنبةو

، مسائل و مشكالت اجتماعيجديدي براي بيان  شيوة ،رئاليسم جادويي. داشته باشد آن نمود بيشتري
  .واقعيت است هدفش گسترشو بوده جهان كنوني سياسي و اقتصادي در 

تواند ساختار  تحت تأثير شرايط و اوضاع جامعه قرار دارد و مي، رمان بيشتر از هر اثر ادبي ،امروزه   
نوعي تقابل  ،در هر دو رمان :هات گزينش رمانعّل. سياسي و فرهنگي را در خود بازتاب دهد، اجتماعي

 ،از حقيقت، اند پسامدرن را برداشته ليةهاي او ها گامهر دو نويسنده در اين رمان، شود پنهاني ديده مي
پردازش رئاليسم جادويي در نزد هر دو نويسنده  شيوة مانندي قابل درك و فهم ملموسي برخوردارند و

حتي نسبت به  .نويسندگان معروف اين مكتب استفرد و متفاوت از سبك ديگر ه اي منحصر ب شيوه
پردازي و به  تهر دو در شخصي. رئاليسم جادويي دارند اند و جنبة ههايي كه خودشان نوشت ديگر رمان

اساس اي كه نگارنده بر نكته .اند اي جادويي بخشيده داستان را جلوه، داستاني كارگيري فضا و لحن
ر كاربست رئاليسم جادويي ت تبيين هر چه دقيق، مقدمات گفته شده در پژوهش حاضر به دنبال آن بوده

كيد بر با تأ حارس املدينة الضائعةو  كولي كنار آتشكردن شناختي از مضامين آن در دو رمان  و فراهم
رئاليسم جادويي  نگاهاز ، فضاو  بررسي شخصيت، ها ود در رمانموج رئاليسم جادوي جريان ادبي مباني

  .به روش تطبيقي است
  پيشينة تحقيق. 1-1

هاي اندكي صورت گرفته  پژوهش فارسي تاكنون هاي عربي و در زبان، در مورد رئاليسم جادويي 
هاي  ترين سبك چرا كه رئاليسم جادويي يكي از پيچيده) ايمدر زير به آن اشاره نموده( است؛
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چارچوب نظري آن  منتقدان غربي نيز فقط از عهدة. ستنويسي در چند دهة اخير بوده ا نداستا
با وجود محبوبيت اين سبك در بين . شان به درك بهتر اين سبك كمك كرده است اند و تالش برآمده

اطالعات . ل و حركت مستقل و جامعي صورت نگرفته استهنوز در اين زمينه تحو، نويسندگان معاصر
ختاري منسجم و اكتفا موجود در چند كتاب و معدودي مقاله پراكنده است كه عالوه بر نداشتن سا

از شعيب ، بنيات العجائيب يف الرواية العربيةكتاب . آنها نيز تكراري استبيشتر ،كردن به ذكر كليات

تاب ك،)1390(ي جواد جزين محمد، هاي رئاليسم جادويي آشنايي با داستانكتاب ، )۱۹۹۷(حليفي
بررسي «كارشناسي ارشد از بهاره اسكندرپور  رسالة، )1393( از مگي آن بوورز، جادويي رئاليسم

 رسالة، )1379( دانشگاه آزاد كرمانشاه از »هاي سيمين دانشور بر اساس رئاليسم جادويي رمان

بررسي « مقالة، )۲۰۱۱( سعودنورة بنت ابراهيم من جامعة امللک  »العجائيب يف الرواية العربية منازج خمتارة«

مقالة ، )1384( نيا از دانشگاه تربيت مدرس مريم رامين »اهل غرقرئاليسم جادويي و تحليل رمان 
پيرامون دو رمان  .)۲۰۰۷(ت فيصل غازي النعيمي من جامعة تکري »عدن یالعجائيب يف رواية الطريق ال«

  .انتخابي تاكنون هيچ پژوهشي به صورت مستقل يا تطبيقي در حوزه رئاليسم جادويي انجام نگرفته است
  هاي پژوهشتحقيق و پرسش روش. 1-2

انتخابي عناصر  تحليل تطبيقيِ شيوة بهبه ندرت پژوهشي ، ات عربي و فارسيادبي در اين زمينه در عرصة 
و با رويكرد تطبيقي فرهنگي  اساس نقد اجتماعيبر، روش پژوهش. است گرفته صورتاين مقاله 

با ، كوشد پژوهش حاضر مي .گيرد ميواهد درون متني انجام مكتب آمريكايي است كه با تحليل ش
هاي دو رمان مورد نظر را در  ها و تفاوت زير به صورت تفصيلي و استقرايي شباهت هايپاسخ به پرسش

حارس املدينة « مباني رئاليسم جادويي در دو رمان -1 :هاي رئاليسم جادويي بررسي كند درون مايه

هاي رئاليسم جادويي در اين دو  بازتاب جنبه -2چگونه جلوه كرده است؟  »كولي كنارآتش«و  »الضائعة
  چقدر نمايانگر ديد انتقادي نويسندگان به فرهنگ پيراموني خود و اعتراض آنها به جامعه است؟، رمان

  رئاليسم جادويي. 1-3

براي  1925هنرشناس و منتقد آلماني در سال  1روهاولين بار توسط فرانس  ،رئاليسم جادويي ةواژ
در حقيقت . اي جديد ابراز كنند كردند واقعيت را در شيوه تفسيرآثار نقاشاني ابداع شد كه سعي مي

واقعي به  هايشكلنقاشي ساده اكسپرسيونيستي بود كه در آن ، آنچه وي رئاليسم جادويي ناميد
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يزهاي عجيب و كوشند چ ها مي آن .با واقعيت روزمره همخواني نداشتكه  بودصورتي ارائه شده 
تصوير بكشند و هدفشان اين هاي گوناگون واقعيت روزمره به  مرموز و وهمناك را از جنبه، غريب

 -د و اين كار را با معرفي عناصر خياليـر دهنـيـان را تغيــول اطرافشــج و معمـهاي راي نگرش است كه
گوناگوني براي درك و ديدن اشياء و هاي  راه، دهند تقريبا نشان ميبلكه  ،دهند ي انجام نميموه

ار متفاوت نگرش به اشياء و ابز بير آنها رئاليسم جادويي فقط شيوهبه تع«، موضوعات روزمره وجود دارد
   )36: 1993، بيكر(. »ات استهنر و ادبي از دريچة
ظر وجود در ميان پژوهشگران اتفاق ن» رئاليسم جادويي«جريان ادبي  پيدايش و ريشة ةدربار

- پوشاني همجادويي و سوررئاليسم  سمرئالي البته .دانند مي سوررئاليسممكتب  گروهي آن را ادامة.ندارد

ي و وجود به سبب تمركز بر شيء ماد جادويي رئاليسم«: ما نقاط تفاوت بنياديني نيز دارندا، دارند هايي
داراي  كهها مطلوب سوررئالشناختي كري و روانبا واقعيت ف به نحوي متضاد، واقعي اشيا در جهان

و ) 44-  42: 1393، بوورز آن( »باشدمي استشناختي فرويد و يونگتأثير روانهاي مانيفست و تحت جنبه
جادويي به عنوان فريب  برخي از رئاليسم. اند نظر گرفته اي از اكسپرسيونيسم در شاخه، گروه ديگر آن را

: 1390،جزيني(دانند  شي براي حفظ هويت بومي ميبرند و بعضي ديگر آن را تال فرهنگ غرب نام مي
توان آن را به  ولي مي. اند آمريكاي التين دانسته اكثر منتقدان خواستگاه اين مكتب را كشورهاي). 17

. در نقاشي نيز به ظهور رسيده بود، اتزيرا عالوه بر ادبي ؛عنوان يك سبك جهاني نيز در نظر گرفت
كه حاصل آن سبك ، )لتخي(و اكسپرسيونيسم ) واقعيت(امپرسيونيسم تلفيق دو سبك نقاشي 

 1955و پس از آن در سال  1آلخو كارپانتيه، 1949در سال «. است ييسم جادويرئال= پسااكسپرسيونيسم 
، فرست(» هاي فانتزي و خيالي به كار بردند اين اصطالح را براي توصيف آثار و نوشته 2آنجل فلورس

در ، نويسي داستاني گونه از اين نوع سبك ن تمايل به بازتاب گسترده و ديگربرايبنا .)109: 1995
شك  هاي چنين پردازش داستاني كه بي دارد كه در شناخت ريشه هاي ياد شده ما را بر آن مي رمان

  .كوتاهي نكنيم، هاي گذشته است محصول تفاوت در نگرش انسان عصر ما و خوانش متمايز او با دوره
مور حاد اخواهد تركيبي پارادوكسي از اّت ك شيوه ادبي است كه ميي: اي رئاليسم جادوييه تعريف

يزي ر كي در نگرش معقول از واقعيت پايهي، شود متضاد مشخص مي با دو جنبة. متضاد به دست دهد
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رئاليسم . متكي است، فوق طبيعي به عنوان واقعيتي معمول و عاديشده است و ديگري بر پذيرش ما
ت ق به دنياي مدرن عادي و معمول با توصيفازيرا متعّل با خيال صرف متفاوت است؛ جادويي اساساً

مند و قيد شرط كردن براي آن نيكو  بنابراين قانون. )68: 1985كندي، (مقتدرانه از انسان و جامعه است 
، كامل شعالن(است مند كردن آن مهم  فرهنگي و تمدن در قانون نةنيست و عوامل زمان و مكان و پيشي

نوستالوژيايي جهان مدرنيته در تقابل با جهان  قدان نيز رئاليسم جادويي را نشانةبرخي از منت .)12: 2002
  . اند سّنتي و از هم پاشيده دانسته

  مدرنيته   سّنت  
  
  

  رئاليسم جادويي                                            
  : هاي رئاليسم جادويي نيز عبارتند از ترين مؤّلفه اما شاخص

بيني جادويي نسبت به  آميز و انتقادي از جهان اي طعنه نويسنده بايد فاصله :1آميزي و كنايهطعنه) الف
ة يعني او عناصر جادويي و خيالي را با باورهاي ساد ؛گرايي داشته باشد كه با آن در سازش نيست واقع

بيني  دارد تا اين طور به نظر نرسد كه از جهان ها دور نگه  و خود را از آن آميزد هم   درفولكوريك 
  .نويسنده اقتباس شده است

 ؛يابد واقعيت تحقق نمي توهمِ، شيوه روايت نوين بر اين است كه: 2دگرگوني مرز خيال و واقعيت) ب
اگر چه امور  ؛واقعيت پا برجاست اند و كار فني در رئاليسم جادويي بر تحقق توهمِ اگر چه امور واقعي

  ).253: 1390شميسا، (اند  واقعي فرا
غربي و ، هاي روستايي و شهري زمان عناصر متضاد در قالب تقابل صحنهزيست هم :3دوگانگي)ج

اق داستان رئاليسم جادويي مشاهده يدر س، پيوند خوردهبه طور درهم تنيده و ، واقعي و خيالي، بومي
  . كيزيكال در علم فيپاراكس ير فضايتصو: مانند ؛شود يم
گونه اظهار نظر صريحي درباره درستي حوادث و  اين امر بدين معنا است كه هيچ: 1سكوت اختياري) د

  . ها در متن وجود ندارد توسط شخصيت، هاي بيان شده بيني اعتبار جهان
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داستان و روايت رئاليسم جادويي فقط تخيل و خيال نيست كه  :2وضعيت سياسي و اجتماعي) هـ
مثل كار ماركز در  بلكه براي او يك وظيفة سياسي و اجتماعي نيز هست؛، خواننده را به خود جلب كند

  .پاييز پدرساالر :اخلريف االبويةكتاب 
  هاي رئاليسم جادويي شخصيتهاي  مؤّلفه. 2-1

. آيد و از عناصر پر اهميت هر داستان به حساب مي متنوع، در داستان بسيار پيچيده بررسي شخصيت
اي در رويدادهاي داستان چه به صورت منفي و چه به صورت  هر شركت كننده: شخصيت يعني«

توانايي و ، امروزه معيارِ سنجش قدرت تخيل و استادي نويسنده) 68: 2009، زكريا قاضي(» .مثبت
 ).84: 1376، ميرصادقي(در مجسم كردن و واقعي جلوه دادن مخلوقات ذهن او است ، درت نويسندهق

اصلي داستان را با اعمال  كه تار و پود و هستة هاي آن است شخصيت، ساختمان و بناي فني يك روايت
ما كه با سرگرداني و افكاري مدرنيته  هايرمانهاي شخصيتمانند  ؛دهندو رفتارهاي خود تشكيل مي

شخصيت رئاليسم جادويي با شخصيت رئاليستي «. كنندمي نماييهداستان را جلوو سبك نوشتاري سياق 
اما با  ؛ست ا عادي و طبيعي شخصيتييا در عجيب و خيالي بودن يا اينكه ، عادي و معمولي در تمايزند

 شخصيتي، »عجائبيشخصيت «). 116 :1997،حليفي( »قرين است، هاي عجيب كارها و فعاليت
فعاليت  ).14- 11: 2011، خضر محمد( كنديزده است كه بيداري و گرايش در تغيير را حمل م بحران

غيب شدن و ربط دادن ، يق تحولاز طر، براي خلق يك دنياي جديد موازيِ با دنياي محسوس و مادي
غازي (است ، شود ه از شخصيت و رفتارهاي وي ساخته ميها به يك اتفاق عجيب و غريبي ك اين همة

  ). 123: 2007، النعيمي
گرايي و  تنييتضاد بين ع ،زمينه پيدايش رئاليسم جادويي فتشايد بتوان گ: 3خيال ووهم . 1- 2-1

، هايي بود اين سبك ادبي يكي از روش. پردازي اين نوع داستاني است وسعت خيال و رؤيا در شخصيت
اي را هم براي حضور  س عناصر وهم و خيال در شخصيت ايجاد نمود و عرصهرا براي تنّفكه عرصه 

 پس، اند يجزئي از رخدادهاي نمادين زندگ، رخدادهاي فراواقعي. سحر و جادو گشود، عناصر تخيل
بازتاب خيال و وهم در . مرزي وجود ندارد، ها بين جهان واقعي و جهان فراحسي شخصيت

                                                                                                                                                          

1 . Authorial Rieenee 

2 . Political and Social Sitoation 

3 . Fantasy 
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پيشبرد داستان هر دو در سبك رئاليسم توان بالقوه پور و ابراهيم نصراهللا  هاي رمان رواني شخصيت
  .جادويي است

چرا كه برخالف است؛  م و خيال شدهدچار توه، پور يشخصيت اصلي و قهرمان داستان روان ،آينة
در حالي كه از عقايد و ، رفتهبلكه به خانة او ، مانست و قوانين قافله عمل نموده و نه تنها سراغ سّن

داند آشنايي او با نويسنده و عشق حاصل بين  چرا كه مي بوده است؛ قوانين قافله و عواقب كارش آگاه
تي آن مورد بازجويي و سخت سّن توسط قبيله و مردان سر اش مردود است؛ و حتماً آن دو از نظر قبيله

تي و پايبندي به اعتقادات سّن تقسيم كردن جامعة براي هر چه بهترنويسنده . عتاب قرار خواهد گرفت
در كنار ، نشين دختري كوچ، از كنار هم قرار دادن شخصيت اصلي داستان، ي در رمان خودمحّل و بومي

خياالتي كه در سر دخترك كولي براي  بنابرو جانشين به خوبي بهره برده است كشهري و ي شخصيتي
دختري » آينه«. دريگ ميشخصيت را دربر، از خيال و توهم اي هاله، پروراند رسيدن به مانس شهري مي

. كند و تحريك مي بغيتراري است كه پدرش او را به رقصيدن براي كسب درآمد صّف ايلياتي از قبيلة
خواهد تا به خانه او در  مرد از او مي. شود آشنا مي» مانس«ها با مردي شهري بنام  او در يكي از اين شب

حاال «: چاپ كند »آينه«ه نام هاي كهن و محلي را تعريف كند تا در كتابي ب و برايش قصهشهر بيايد 
خوش ، آدم حسابيِ«: دپدر گفته بو/ ، ...آمد چندين شب بود كه مي... روبه روي مانسي نشسته بود 

ز جيبش ا يدفتر كوچك. مرد لبخند گنگي زد/ ... آمد مرد به طرفش مي« /)2: 1378، پور رواني(» .برقص
/  )6: همان(» ...قصه ، نويسم من كتاب مي« : مرد گفت... /ي نوشتيچيزها، روي دفتر خم شد، درآورد

كتاب ، كنم چاپش مي« / »ني ؟وقتي تمامش كردي چه ميك«/ » آينه«/ » راستي اسمت چيه؟«: گفت مرد
، كنم مي عكس يه زن كولي روي جلدش چاپ، همين جوري«: مانس خنديد» چه جوري؟«/» ميشه

   ).24: همان(» ...ذارم آينه اسمش را هم مي
، فقر. رئاليسم جادويي است نويسندگان موضوعات مورد عالقةاز ، قرفمسائل اقتصادي همچون 

گيرد بر چشمان ما قرار ميهاي گوناگون آن هر روز ناخواسته در برا ت تلخي است كه جلوهواقعي .
خاطر همين مفهوم فقر بايد با توجه به ه ب. سنگي تفاوت داردنسبي است و با گر، اقتصادي فقر پديدة«

ترين  يكي از مهم. )22: 1358، فرجاد(» هنگ هر جامعه تعبير و تفسير گرددانتظارات و خصوصيات فر
پور  رواني. فقر مادي و نيز فقر فرهنگي فقر است؛ لةمسأ، آور براي شخصيت آينه دغدغهموضوعات 

مسائلي . رود اخالقي و فساد پيش مي هاي و نابهنجار، آوارگي، دري دربه :فقر موازيِ بادهد كه  نشان مي
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بلكه بخشي از زندگي و متن اصلي آن  ،نيستند حتي حواشي شخصيت يا آشفتگي روحي ذهني كه
  . است

شروع خيال و وهم كه ذهن آينه را پريشان كرده و او را به دنبال مانس در شهر  :شايد بتوان گفت
 بلكه وعدة پولي است كه بابت هر قصه، حاصل بين آن دو بودهعاطفي ابتدا نه وابستگيِ ، كشاند مي

ها را برايم تعريف  قصه«: ار آتش پا بر زمين نكوبدها را تا صبح در كن كه ديگر شب، هشد پرداخته مي
  ).11: همان(» دهم بابت هر قصه پولِ خوبي مي، هاي كه يادت هر قصه، كن

هاي  او را به كنش، و خياالتي كه تا آخر داستان بر رفتار و افكار وي احاطه داردآينه بر اثر وهم 
كه با ، زده است وهم شخصيتي يو. كند نابهنجار در مقابل مسائل و مشكالت پيش رويش مجبور مي

  . كند شكني اعالم استقالل مي تسّن
اما . پرداز است زده و خيال وهم شخصيتيپور  چون رواني، رمانشنيز قهرمان  ...ابراهيم نصرا

حارست سعيد در رمان شخصي برخوردار  يشترياز وهم و خيال ب، »كولي«در » آينه«ت نسبت به شخصي
، خيابان شدنزيرا به محض خروج از خانه و وارد  ؛زده و خيالي است وهم كامالً شخصيتي ،سعيد .است

سعيد دچار بهت . دبين قعي را رو به روي خود ميچرا كه شهري خيالي و فراوا دچار بهت و حيرت شده؛
ا و قوانين جهان واقعيت اين دنيا فاقد قرارداده، زيرا در دنياي متفاوتي قرار گرفته و حيرت شده است؛

ترامي « :رسد رؤيايي و غيرواقعي به نظر مي، سحرانگيز بع فضايي است كهتا، روابط در آن است و همة

وشرفات الدور ، وفاجأه العدد اهلائل من األعالم اليت ترفرف فوق أعمدة الکهرباء، والعربات، بالبشر، الشارع هادئا
أيکون / ال /: حاول أن يتذکر ما إن کانت هناک مناسبة وطنية؟.../کانت کثريه، و علي أبواب احملالت التجارية

، أن ما يدور حوله... / ،ة کاملة مرتساع!!/مل حيدث من قبل، غريب، هذا شي. : مهس لنفسه/ اإلحتفال قد فاتين؟ال 
، ال جرافات، وال سيارات تاکسي، وال سيارات سرفيس، ال عربات.../: ، ال ينتمي لفئة األحداث اليومية اليت يعيشها

، شيء غريب./: من هذا الشارع بالتحديد، و قد شاهد أکثر من و مرة هذه الناقالت متر هنا، دبابات، ناقالت وال
  ). ۱۰:۲۰۰۷، نصراهللا(املصادفات  الينتهي لعامل

ان فقط قوانين طبيعت را انس .كند يعني همان نوسان و انحرافي كه انسان با آن زندگي مي، جادو
انسان در مقابل اين ، ظاهري براي او پيش بيايدغير طبيعي از لحاظ  شناسد و زماني كه يك حادثة مي

، ها وجود خيابان، شهر چيز رئاليسم است؛ همه. شود ، دچار بهت و حيرت ميحادثه شگفت و عجيب
د دچار بهت و حيرت شده و به دنبال علت اين يلذا سع. اما وجود همه اينها غير طبيعي است... ، ها ماشين

وهم و خيال در شخصيت داستاني زماني روي داده است كه شهر را در سكون «. گردد حادثه غريب مي
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روانشناسان موقعيتي را كه . )97: 2010، احمد(» ير ممكن استبيند و اين امري غ و خالي از مردم مي
رئاليسم  يها پردازي در داستان شخصيت. نامند حالت رؤيازدگي مي، سعيد با آن مواجه شده است را

حالتي  1رؤيازده. با اين بحران مواجه استشخصيت سعيد نيز  و خيال دارد؛ هايي از رؤيا جادويي رگه
باشد و به زمان و  2زده گشته يا حيرت گم ممكن است عميقاً) بيمار(شخصيت  است شبيه رؤيا كه درآن

كار رفته كه در  هايي به شخصيت براي، اصطالح اسكيزوفرني رؤيازده. مكان وقوف كامل نداشته باشد
اند  اند و در عوض از درگيري با جهان واقع چشم پوشيده حالت توهمي خود شديداً غرق شده

  ).28: 1392، سادوك(
آينه . در برابر حيرت و خيال بسيار بارز و قابل رؤيت است» آينه و سعيد«وجه تفاوت شخصيت 

رويارويي سعيد با . مدرن و شهري است شخصيتي ،اما سعيد. ست ا اي تي و خرافي قبيلهسّن شخصيتي
ها و  دنبال حادثه هايش به آينه فقط در رؤياها و خيال بيشتر است تا آينه؛و خيالي  آور هاي حيرت صحنه

و  يبينيم تا حوادث خيال مي» تشبيهات خيالي«ها نيز نوعي  پردازي تفاقات خيالي است كه در اين خيالا
اين است كه خود را نگهبان ، ترين وهم و خيالي كه شخصيت سعيد دچار آن شده مهم. حيرت برانگيز

کيف ميکن لسکان مدينة رائعة کهذه «: كند داند و براي حفظ و نگهداري آن تالش مي و مسئول شهر مي

او نه تنها خود را نگهبان و  ).۲۹۲: مهان(» وصنتهالقد وضعت عمان يف عنقي أمانة !!!! / االبتعاد عنها؟ کيف؟
هاي جامعة جهاني و بين  اقتصادي كشور و واقعيت، بلكه تمام مسائل سياسي، داند مسئول شهر عمان مي

تمام مسائل ، ...ابراهيم نصرا. دهد ميرا مورد نقد و انتقاد قرار ) به ويژه اعراب(ها  ها و ملت المللي دولت
ها و جوامع بين الملل به  و از حكومت ت رمانش جلوه دادهن در شخصيفلسطين را در قالبي نمادي
  .رده استصورتي منصفانه انتقاده ك

   3ترس از تنهايي يا گم شدن. 2- 2-1

مر براي آن دو كنند و حوادث در ظاهر ا قهرمانان اين دو رمان در جهاني طبيعي و منطقي زندگي مي
و در پي  اند توان ديد كه هر دو سرگردان و وحشت زده اما با كمي تعمق مي، عادي و معمولي است

هميشه از ، پس از مجازات و آوارگيت قافله و پشت پازدن به سّنآينه با «: به عنوان نمونه .اندرهايي
در جاده خاكي «: گردد ست كه به دنبال مانس مي ا زدودن تنهايي در پيو  ها وحشت دارد ديدن آدم

                                                           

1 . Oneiroid 

2 . Perplexed 

3. Fear of Loneliness or Loss 
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. شد تر مي رنگ درد لحظه به لحظه كم. گرفت كه از هجوم تاريكي سرعت مي يهاي رفت با گام مي
خواهد خود را از تنهايي نجات يم). 46 :همان( »!مانس... ساخت استوار مياش را  شوري قامت خميده

مدام از تنهايي فرار  يو. حال چه به دنبال مانس آمده باشد و چه هدفي غير از آن داشته باشد، بدهد
ر وقت دي«: در نيافتن مانس در شهر پناه بردن به دريا مثالً كوشد به كسي يا چيزي پناه ببرد؛ يكند و م مي

هاي دريا  و خودش را به دست موج... رو به درياي سياه بنشيند، ها در پناه صخره، ...توانست، ...شب 
   )53-  52: همان(» ....بسپارد

امنيت و . كند ز احساس تنهايي و ترس ميين  اما در آن، شهر و مردمانش را دوست دارد، آينه
در ، هاي پارانوييد بدگماني و تفكر پارانوييد و نيز ترس. كند مين نميآرامشيِ از جانب تنهايي او را تأ

رانندگان و ، ها مانس، قافله، آينه بدگمان است از قبيله،خورد هر دو شخصيت اصلي داستان به چشم مي
او دچار اضطراب اجتماعي شديد شده كه در حالت آشنايي هم . در برخي مواقع حتي نسبت به نويسنده

  . شود بر طرف نمي
رئاليستي هم چنان بر شخصيت سعيد  لذا جنبة، از تنهايي گريزانند اصلي هر دو رمان يها شخصيت

 متوجه سرگرداني و، ل خواندنِ رماناما در وهلة او ،هاي فراواقعي در او ضمني است غلبه دارد و جنبه
  . شويم اش مي حيراني سعيد و تالش او براي فرار از تنهايي

ها  ها و پنجره مغازه، ها اتوبوس، ها چرا كه تمام خيابان ل جستجو بوده است؛از او نگاه سعيد به قضيه
هاي عجيب و غريب  او در رويارويي با اين صحنه. اما كسي را نيافته است، را كنجكاوانه نگريسته است

 هاي مهم و حضور او در مكان .از تنهايي گريزان استپس سعيد . گشته است نوعي مي به دنبال هم
گوياي اين است كه سعيد به دليل عدم وجود انسان در » ميدان اهلامشية« و» االستقالل«مثل ، شهر يآشنا

لکنه « :اي است هاي آشنا و در جاي جاي شهر به دنبال جنبنده شهر دچار وهم و ترس شده و در مكان

.../ خييم عليها صمت القبور: دائماً باحلرکةوأن احملالت اليت تعج ، خال متاماً من البشر، أيضاً، عندما الحظ أن الشارع
جممع السيارات رغدان  متضي به إيل، أن يستقلّ حافلة أخري، حيث بإستطاعنه هناک، قرر أن ميشي بإجتاه الشارع العام

  ).۱۱: مهان( »و الساحة اهلامشية

اند و آنان  كردهسياسي جامعة خويش ، درگير مسايل اجتماعي خود را شخصيتنويسندة هر دو رمان  
با تكنيك روايي فراواقعي در پي حل اين حوادث و ، هاي واقعي براي مقابله در برابر اين رويداد

آرامش و آسودگي خيال را از  ؛آينه و سعيد .براي آرامش هستند، يآنان به دنبال مأمن. مشكالت هستند
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ل در و آرامش آينه او يسد آسودگر به نظر مي. بينند ها مي در كنار انسان، وضعيت آشفته پيش آمده
زده و  اما سعيد در شهر وهم، كند خاب مياو جنسيت مرد را انت، باشد دوم يك مرد مي، كنارخانواده

 یيف العثور عل«: اي و حتي هر جنبنده، چه مرد چه زنبه دنبال انسان است ،  آورِ خالي از انسان حيرت

لو کنت الکائن  یحت.../:و ، و أنه ميشي جبوار احملکمة، و أنه حي، أنه هنا: وجود حياة یو أن الدليل القوي عل، دودة
  ). ۱۳۹: مهان( »فليس هناک أي مشکلة، أو يف اململکة کلها، الوحيد يف عمان

ه و اميدوار خوشحال شد» كرم«اي مثل او در ميان سكوت سنگين و شهر مرده با ديدن جنبنده
و اين، با وجود  داند؛ چرا كه او اينجاست و زنده است خوبي براي حيات مي شود و آن را نشانة مي

  . ست ا نداي خوبي، سكوت مرگبار حاكم بر شهر
يابي به ان اين است كه آينه به دنبال دستهاي محوري داست توجه تفاوت فرار از تنهايي در شخصي

موجودي  ،اما سعيد. در آن است او در پي نجات خود از قيد و بند گرفتار شده. اهداف خودش است
، خواهد آن مي براي نجات شهر عمان و مردمان گمشدةاي را  تر است و يافتن انساني يا جنبنده اجتماعي

شهري كه . او در پي نجات شهرش است. پناه استشهر او تنها و بي. ردهه متا شهر را زنده فرض كند َن
بلكه ، زدگي نيستسرنوشت سعيد جنون. ي نداردرك شهرو تح گم شده و هيچ نشاني از مدّنيت

و اين تنهايي و سرگرداني استعاره  )319: 2006، ابونضال(تنهايي و ذّلت در شهري خالي از انسان است 
هاي  چرا كه امروزه رمان« ؛كه به طور ضمني بدان پرداخته، است براي كل ملت و آوارگان فلسطين

: 2008، ولسون(» پردازد ملي مي، ياسي با گرايش و رويكرد بوميس، رئاليسم جادويي به مسائل اجتماعي
23.(  

 ت در مقابل عوامل بيروني را عمدتاًيتغيير در رفتارهاي ظاهري يا كنش شخص: 1روحي  استحالة .3- 2-1
طبق ، اتدانند و اين دگرديسي رفتاري را در ادبي از تغيير و تحول در درون شخصيت يا روان وي مي

رفتار  سازندة، ار و عقايد روحي هر شخصيتافك، گفتارها. دهند روانشناسي مورد بررسي قرار ميعلم 
هاي  در داستان). 111: 2010، عالم( »ت آن در دل متن پراكنده استو هوي«او در داستان است؛ 

مورد  شخصيتترين جزئيات هر كوچك، وار هاي جزئي و سلسله كارگيري تكنيك دليل بهه امروزي ب
  . گيرد بررسي قرار مي
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 »اختالل شخصيت اسكيزوتايپي«نوان تحت ع روانشناسي بالينيروحي يك مبحث  بحث استحالة
، شود دگرديسي مي هاي امروزي كه شخصيت در طول داستان دچار ات و داستاناما در ادبياست؛ 

ليسم جادويي عقايد و هاي اساسي رئا و يكي از پايه كنند را عنوان مي» استحالة روحي«اصطالح 
نويسان  رمان. ين سبك دور از انتظار نيستهاي داستاني ا روحي در شخصيت لذا استحالة. خرافات است

اند؛ چرا كه  شان سود برده هاي ازي داستانپرد ما به طرز شگفتي از اين مباحث روانشناختي در شخصيت
 ت و عقايد را به عرصةسّن، پردازي برخاسته از تجربه و شخصيت تحصيالت دارند، روانشناسي در رشتة

واقعيت تماس با ، افراد داراي اختالل شخصيت اسكيزوتايپي. اند علم و سپس صحنة داستان آورده
هاي اصلي اختالل  تفكر عجيب كه يكي از ويژگي. مانند سعيد د؛دهن را از دست نمي، )1رئاليسم(

خود را نشان  2هاي پارانويد و ايده) مانند آينه( پرستي تواند در خرافه كيزوتايپي است مياس شخصيتي
افكار خرافاتي و پارانوييدي در يك شخصيت داستاني هر چند قابل درك ، عقايد، پس باورها. دهد

اين تفكر و . انسجام و سست نيست اما بي، ارج از موضوع داشته باشدباشد و ارتباطي غير مستقيم خ
 استحالة(صيت اسكيزوتايپي داستان عارف است كه نقش اصلي را در تشخيص شخارتباطات نامت

   .كند ايفا مي) روحي
س و احساس شيفتگي ل داستان كه با ديدنِ ماناو :داراي دو نوع استحالة روحي است» آينه«خصيت ش 

 شود روحي منفي مي دچار استحالة- ت پول بابت هر قصه اثر وعدة چاپ كتاب يا پرداخبر - نبست به او
مخالف قانون قافله بود و كاري بيهوده و زشت ، گيري آينه اين تصميم كه-  ت قبيلهطبق عقايد و سّن-

پس آينه دچار اختالل شخصيت اسكيزوتايپي منفي شده و . شود نكه از قبيله رانده مييشد تا ا تلقي مي
تنهايي و ، دن از قبيله دچار سرگردانيلذا پس از رانده ش. زده است) شكني تسّن(دست به چنين عملي 

اما در آخر . آوارگي در شهرها شده است و هيچ جا احساس امنيت و آرامش به دست نياورده است
يك هنرمند نقاش شده ، ها و آوارگي و ذلت و خواري كه كشيده است داستان با عبور از تمامي سختي

كه نشان دهندة ، ه عنوان يك زن متحول شدهب، گردد برمي، و به قافله و قبيله كه ساكن شده است
آرامش و : روحي مثبت كه و به استحالةجلوتر از آن تكامل يك جامعه است تكامل يك انسان و 

روحي استحالة ) قبيله و بازگشت به قبيلهرانده شدن از (در هر دو مورد . دست يافته است، امنيت است
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روحي  است و نيز پيرزن سوخته كه دچار استحالة به صورت پنهاني صورت گرفته» آينه«در شخصيت 
« .../ ها را خاموش كني؟ خواهي فانوس نمي« :كند ها را روشن مي َخرد و فانوس تعدادي چراغ مي، شده
و در پايان نيز براي رهايي از دنياي تاريكي و سياهي ) 115: همان(» ...برد نََفسم در تاريكي مي. توانم نمي

مردي است ، روحي شده هاي رمان كولي كه دچار استحالة يتديگر شخص. شدك خود را به آتش مي
و اين جنون در اثر جدايي همسرش  دهد خودش را به اين و آن نشان ميكه در قبرستان بدن تيغ خورده 

  ).96: همان( و دست داده استاز وي به ا
او كه دچار . شود روحي در ِبستر داستان مي سعيد نيز دچار استحالة ة الضائعةيناملد حارسدر رمان 

بر اثر مواجه شدن با شهري كه مرده و هيچ تحرك و نشاني از حيات ، و وحشت شده 1رؤيازدگي
اما در ، گردد اي مي گشته ه دنبال گمدر هر جايي ب، آشفتهخورد  دات زنده در آن به چشم نميموجو

اختالل شخصيت اسكيزوتايپي در شخصيت  .يابد دست ميبي اميدوار به آينده نهايت با روحي آرام و قل
چندان دست خوش اين ، هاي داستاني به جز پدرش ديگر شخصيت. به صورت پنهاني است، سعيد

او  .شود وري دخترش آرام آرام دچار استحالة روحي ميپدر سعيد كه بر اثر د. اند تكنيك روايي نشده
حمل ديدن وي را در آن وضعيت ندارد و به سوريه رود كه سعيد ت آنقدر حالش رو به وخامت مي

ليلتها صرخ أيب بعد منتصف الليل ./سيقتله فراق وحيدته./: فغرينا الوسادة/ غريوا يل الوسادة« :رود مي

وقد أصحبت کلّ ، و يف ليلة أخري./إفتحوا النافذة: قال.../ فغريناها./الأستطيع النوم غريوا يل هذه الفرشة.../بقليل
أريد سريراً غري هذا السرير !!/کيف ميکن للهواء أن يدخل منها؟، النافذة ضيقة :.../صرخ، متشاة الليايل
 ىة مرت علسنة کامل./ورشة حقيقية حولنا البيت إىل./أن نرفع السقف جيب، ./...فأحضرنا له سريراً خشبياً./املعدين

  ).۱۷۸ اىل ۱۸۲: مهان( »...إتغري البيت: قالت.../وحنن معه، هذا احلال

و بيماري  گيري است م در حال بهانهدچار بيماري اسكيزوفرني شده و مدا ،شخصيت پدر سعيد
 لذا مبتال به استحالة. كند كار مياش را با بهانه گرفتن در تنگي و گشادي خانه و سقف آش روحي دروني

دهد  ابراهيم نصراهللا در داستان نشان مي. روحي منفي شده است كه وي را به حالت جنون كشانده است
با از بين رفتن تعادل ميان اين دو  در پيوند تنگاتنگ است؛كه محيط بيروني و فيزيكي با درون انسان 

  . شود ها ميسر مي شخصيت آيد و امكان استحالة وجود ميه ناهنجاري ب، عامل
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  فضا . 2-2

به وام گرفته شده است و در اصطالح ادبيات و هنر به تأثيرات از علم هواشناسي  1اتمسفر واژه فرنگي 
اي سر و كار دارد كه  فضا و رنگ با حالت مسّلط مجموعه، در ادبيات. شود اثر ادبي يا هنري عطف مي

حارس و «حيرت و وحشتي كه بر رمان ). 36: 1390، داد(شود  توصيف و گفتگو تشكيل مي، از صحنه
عنصر غالب بر داستان ، بعضي اوقات فضا. حاكم است متناسب با موضوع و درخور آن است »كولي

كه بر  يمثل فضا و رنگ دهد؛ ن را تحت الشعاع خود قرار ميداستا ع و درونمايةاست و پيرنگ و موضو
بدون فضا سازي داستان و  و كوليحارس گ داستان رن پي. حاكم است »حارس و كولي«سراسر رمان 

ها است كه اين نقض و ايراد را  فضا و رنگ مؤثرِ داستان .هاي آن دچار نقض و اشكال است فصل
فضاي زماني مكاني كه «و فضا نيست مگر  دهد ه جلوه ميها را تا حدودي موج پوشاند و داستان مي

به يك ، كنند تا اين كه اند و عواملي را دنبال مي خود گرفته هها و اشياء آميخته با حوادث را ب شخصيت
امكان جدايي اما ). 21: 1988، مييالبور( »ديدگاه فلسفي و به نوع جنس ادبي و احساس نويسنده برسند

نه آن  ؛شود پس فضا شامل زمان و مكان مي«. مگر در بافت پژوهش، ممكن نيست زمان و مكانبين 
  ).25: 2001، جنداري(شوند  ق ميگونه كه در داخل متن محّق بلكه آن ،گونه كه در واقعيت هستند

  انواع فضا. 2-2-1
به پور و ابراهيم نصراهللا  هاي رواني هاي داستان ترين خصلت يكي از مهم :2آلود فضاي وهم. 2- 2-2

هاي رواني حاصل از آن را  خوف و ترسناك زندگي و ناراحتي خدمت گرفتن مضاميني است كه لبة
هاي هر دو نويسنده ايجاد همين فضا و رنگ وهمناك احاطه شده بر  يكي از قدرت. دهد نشان مي

 يول، كند مبالغه آميزتر جلوه مي» كولي«نسبت به رمان  »حارس«اگر چه رمان . شان است هاي داستان
در هر دو رمان به چشم ، هاي نمادين و تمثيلي نيز به خود گرفته جنبه انگيز و غريب كه مضامين هراس

بيش از آن حدي است كه در زندگي واقعي امكان وقوع و خودنمايي حارس البته در رمان  .خورد مي
مرموز و  آلود و پور و نصراهللا براي آفريدن چنين فضاهاي وهم اين تمايل رواني. داشته باشد

ط يهاي روانشناسي و مح ها و دانش هاي غريب ظاهراً برگرفته از آگاهي موضوعمريض و هاي  شخصيت
هفت شبانه : برد يپور براي ايجاد فضاي وهمي از اين تصاوير بهره م رواني كوليدر . آنان است يزندگ
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روز صداي ني رقصند و مردان مست و ناشكيبا ها مي زن. پيچد ها مي ي انبان و دايره در چادري جفتي و ن
  . )16-  15: همان... (گذاشتند شان مي كولي سر به دنبال زنان

ت و فقر كه ناشي از جهلِ سّن، به زنان ستمبازگو كنندة فضاي تحجر و  ،آلود اين صحنة وهم
انديشد كه  آنجا كه آينه با خود مي، در قسمتي ديگر. در قشر پايين جامعه است يفرهنگي و اقتصاد

قافله او را رها كرد ... كفتار پاهايش را جويده بود، دخترك... « :مانس بگوييدكدام قصه را امشب براي 
خونش روي ، دختركي كه سرش را بريدند«: اي.../ ؟؟؟، يا .)20: همان(» ...ها شود تا خوراك كفتار

هان د تا قصه او را دهان به دني را بريد و بر، چوباني از آنجا گذشت... زمين ريخت نيزاري از آن برآمد
  ). 20 :همان... (گان بگويد هم

جاي . رساند را نيز مي يخرافه پرست، حسرت و غم، وهم، فضاي حاكم بر اين قسمت عالوه بر ترس
حاكي از آن است كه عالوه بر ، شود هاي مادر در ذهن آينه تداعي مي ديگري از رمان كه نصيحت

نان و به استثمار كشيدن آنان است و در گوياي ظلم مردان نسبت به ز، انگيز آلود و هراس فضاي وهم
تا مانسي ببيند كه ... ودمادر گفته ب: قبيله چادر نشين زنان منبع درآمد اقتصادي خوبي براي مردان هستند

به ناز ... گذارد  به دست هيچ كس تو را وا نمي، كند از دور حراجت مي، دهد نمايش مي، ر داردجيبي پ
   ).24: همان(شوند  سگان شكاريش زياد مي... كند اسب و قاطر جمع مي ،به رقص تو، كند تو زندگي مي

ت و اخالق و يت با انسانينوعي ضد، فضاي اين صحنه عالوه بر تحقير و شكستن حرمت زن
، گساري دختركان با مردان شهري رقص و مي، فضاي حاكم .پاسداري از كيان خانواده را دارد

پردازي فضاي خوبي را براي روز  پور با صحنه رواني. ممكن استترين چيز  ترين و عجيب آلوده وهم
فضايي تيره و . ها و دست رد زدن به قبيله و قانونش ترسيم نموده است تجدايي آينه از پايبندي به سّن

هاي  باد خاكستر چاله. هاي خالي ها و شيشه استكان، گاه در ميدان«: انگيز آلود و در نهايت وهم خاك
ها دلگير  ها كه باالي سر جدا شده مرغ پر مرغان كشته شده در هوا و خروس. راندتا آتش را مي

گردبادي در دور دست جاده باريك زبانه . غباري زرد رنگ آسمان آبي را دور كرده بود. خواندند مي
فضايي  فضاي حاكم بر اين صحنه. )26: همان(» كرد خش و خاشاك را به هوا بلند مي... ، كشيد مي

ها كه بر احساس  هاي سركنده و آواز خروس به ويژه با همراه شدن مرغ، آور و ترس وحشتناك، تيره
  . رعب و دلهره مي افزايند، ترس
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پور از تصاوير عالي به همراه شخصيت در كنار مكان براي ايجاد  نيز چون رواني ...ابراهيم نصرا
كه محيط داستان شهر -  حارسدر رمان . آور به نحو احسن استفاده كرده است آلود و دلهره فضاي وهم
ذهن ، انگيز بيشتر است كه به احتمال خيلي زياد آلود و هراس استفاده از عناصر وهم -عمان است

باشد و يا حتي  هاي آوارگان آن مي تأثير فضاي شهرهاي فلسطين و اردوگاه نويسنده بيشتر تحت
سرگردان و دور افتاده از وطن زندگي ، غريب، هاي مختلف يني كه در كشورآوارگان و مهاجران فلسط

همان فضاي مدنظر و مورد هدفي است كه راوي ، فضاي داستاني«چرا كه . گذرانند انگيزي را مي غم
او نكته مهمي را در اين اثر رعايت كرده و آن هم توجه بسيار به  ).786: 1975كريستوا، ( »بيند مي

، شگفتي، دلهره ويي در داستان است كه همواره مايةجادفضاسازي و ايجاد حال و هواي سحرانگيز و 
سازي سحرانگيز به خواننده القاء وحشت است و ديگر به تبع همين فضاسردرگمي و گاه رعب و 

اين . كند كه در دنيايي متفاوت قرار دارد و اين دنيا فاقد قراردادها و قوانين جهان واقعيت است مي
عمان پايتخت كشور اردن ، مكان رويداد حادثه، است» سعيد«ه نام داستان سحرانگيز قهرماني ب، رمان
اما با شهري ، شود تا طبق معمول به سر كار خود رود روزي هنگام صبح از خانه خارج مي ،سعيد. است

 ياو با فضاي ).۷ :مهان(» ...ترامي الشارع هادئا بال بشر وال عربات«: شود خالي از سكنه روبه رو مي
ساكنان عمان چطور به ، شود دچار سردرگمي و حيرت مي شهر رو به رو وزده بر  آلوده و وحشت وهم

آلودگي و ايجاد  همه به وهم، هاي برافراشته در باالي ساختمان اين همه پرچم، اند يك مرتبه محو شده
زدگي و  حيرت و بهت، پس فضاي حاكم بر اين تصوير. كنند رعب در شخصيت كمك مي

به  ؛دهد زدگي فضا را افزايش مي وجود چيزهاي غيرمعمولي در شهر كه وهم. آلودگي است وهم
خاطر ه اگر ابر پر باراني بر سر شهر ببارد ب: گويد هاي برافراشته زيادند كه مي طوري كه آنقدر پرچم

رة واحدة من فإن قط، لو أن الغيمة هبطت بأکملها«: رسد اي از آن به من نمي ها قطره موجود و كثرت پرچ

  ).۷: مهان( .»مائها لن تصل ايلّ
ه جلوه دادن شرايط است و لذا به دنبال موج ؛سعيد با فضايي مواجه شده كه برايش قابل درك نيست

به . ها در سطح شهر معمولي و طبيعي است كند خودش را قانع كند كه ظهور اين پديده تالش مي
 يزدگ يابد و اين موضوع بيشتر بر وهم گردد اما كسي را نمي ميهاي شهر  ها و ميدان جستجو در خيابان

وأن احملالت اليت تعج دائماً ، أيضاً خال متاماً من البشر أن الشارع ...، مرور مخس دقائق أخري بعد« :افزايد او مي

و شهر  ه بودسكوت قبرها سايه افكند، هاي شهر ها و ميدان تمام خيابان بر) ۱۱:مهان(»...باحلرکة
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فضاي حاكم . كند اي در آنجا زندگي نمي وحشتناك چون قبرستاني خاموش شده بود كه موجود زنده
در را  شخصيتاين . گيري درست نيست بر شهر چنان او را مضطرب و نگران كرده كه قادر به تصميم

اي  جنبده چرا كه جز خودش موجود نامند؛ آلود و مضطرب مي زده و وهم وهم شخصيتياصطالح ادبي 
شود و تصادفي هم نيست و  مربوط نمي ن حادثه به دنياي حوادث و اتفاقاتيا .يابد را در شهر نمي
براي شخصيت  ياليفضايي كه ابراهيم نصراهللا از شهر خ. اتفاقات و حوادث طبيعي است خارج از حيطة

آلود  انتزي و وهمف شخصيتيسزايي گذاشته و او را ه پردازي كرده است بر او تأثير ب صحنه، اش داستاني
: برد شود كه داستان را به پيش مي يمات و خياالتي مبدين صورت كه او دچار توه .جلوه نموده است

کما لو أن يداً عمالقة محلتين أثناء ../:کان املشهد يواصل فراغه و وحشته، أحس بغربة قاسية وفزع، تلفت حوله«
  )۱۷: مهان(» مهجور نومي وألقت يب يف صحراء جليدية أو کوکب

كند غولي به هنگام خواب او را بغل  يوحشت و ترس دارد كه گمان م، آنقدر احساس تنهايي
آلود را به وضوح در اين  وهم يفضا. اي دور افتاده پرت كرده است كرده به صحرايي يخي يا ستاره

عالوه بر آنچه كه بر وحشت و ، كنيم كه اين نكته را اضافه مي. توان لمس كرد ها مي تصويرها و كلمه
فضا را از لحاظ ترس و ، حركت و وزش باد و صداي آن، ذكر شده غالب بود يها ترس در اين فضا
هاي آتش را  باد خاكسترهاي چاله: در رمان كولي آنجا كه مثالً. دهد شتري ميياضطراب جلوه ب

كشيد  زبانه مي... دي در دور دستگرد با... غباري زرد رنگ در آسمان... ها  صداي خروس، تاراند مي
» صوت األعالم اخلفافة القادم من کل جهة یسو، والصوت، الحرکة«: آنجا كه حارسو در رمان ) 26 :همان(

  ).۲۰: مهان(

و انساني تنها و  هايي كه از هر طرف آويزانند پرچمساكت و خموش و صداي ، شهري مرده
ها به  دلواپسي و گوياي فضايي سنگين و مخوف كه صداي پرچم، دلهره، هايي از همه نشانه، سرگردان

يعني » فضا«ترين عنصر سازنده  شايسته است در اينجا به اصلي. كند هنگام وزش باد آن را چند برابر مي
، ها با اندكي تأمل در مورد مكان وقوع حوادث اين رمان. هاي مورد نظر بپردازيم عنصر مكان در رمان

هاي  هايي كه آينه براي گذراندن شب زده جنوب و مكان ن وقوع حوادث منطقه وهمدر رمان كولي مكا
مكان وقوع ، حارسو در رمان  )قبرستان( آوارگي در شهرهاي شيراز و تهران انتخاب كرده است

ان متوجه با اندكي تأمل در مورد مكان وقوع حوادث اين رمان يعني شهر عم. حوادث شهر عمان است
دهد و نويسنده با انتخاب  يك مكان تخيلي است كه اتفاق شگفتي در آن رخ مي، شهرشويم اين  مي
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يعني تنها ماندن آوارگان ، در پي القاي مفهوم مورد نظر خود، اين نام كه براي خوانندگان آشنا است
مشاهدات شخصيت داستان : لاو :شود ين رمان از دو طريق انجام ميخلق مكان در ا. فلسطيني است

، اما از اين طريق، يابد اي در شهر است و چيزي نمي در جستجوي جنبنده، هاي خود كه با نگاه) دسعي(
موقعيت سعيد در كنار : دوم. كند مكان را به نحوي دقيق و سحرانگيز براي خواننده توصيف مي

 ؛بينيم اين ويژگي را در رمان كولي نمي اما. شود ه توسط راوي بازگو ميان كهاي مهم شهر عم مكان
پور فضاي مكاني  رواني. پور براي ارائه فضاي مكاني داستان بيشتر به توصيف روي آورده است رواني

رود تا شب را در آنجا سپري نمايند با توصيف  قبرستاني را كه آينه به همراه پيرزن سوخته به آنجا مي
: همان( »به قبرستان برويم... قبرستان... «: كند را ترسيم مي صحنه قبرستان فضايي ترسناك و وهمناك

آلود و  پور انتخاب كرده وهم مكاني كه رواني. دهد پور با چيدن كلمات فضا را جلوه مي رواني) 88
ت داستان با اين مكان بر ها در حقيقت همجواري شخصي در اين صحنه! قبرستان؟. برانگيز است ترس

  .ن فضا افزوده استآلود بود وحشت و وهم
ه آرايش كلمات و چيدمان آنها فضاهايي را ب، هاي رئاليسم جادويي در داستان: 1بار فضاي تعفّن. 3- 2-2

زدگي و تهوع براي فرد  و نوعي دل رساند ايندي به مشام خواننده نميآورد كه معناي خوش وجود مي
پردازي نيستيم مگر در رمان  صحنههاي مزبور چندان شاهد اين  در رمان. آورد وجود ميه مخاطب ب

جان در  آلود و بي ها خون و شب«: نهيو شتم آ ضرب، خوريم ميمورد جزيي بردو  كولي كه به يكي
آلود خودش را روي  ت روي زمين با زانوان زخمي و خوندو كف دس: افتاده ها مي چادري مثل مرده

سرش را ، به سختي خم شد. فرو رفته بود ها در گوشت پايش خلخال... «: يا )36: همان( »گليم كشيد
، و در جاي ديگر رمان )40: همان( »...نتوانست، ها را باز كند تقال كرد تا با نيش دندان آن، پايين آورد

چرا كه خودش هم همين احساس را دارد  ه وجود آورد؛تواند تصويري تعفّني را ب زن سوخته مي چهرة
  ). 90: همان... (كند نميديگر كسي در روز نگاهم : گويم و مي

يا جايي كه مرد چاقوكش در قبرستان  دهنده است آور و آزار ندشها به نوعي ِچ توصيف اين صحنه
دشنه انگار قاشقي كه در كاسه بگردانند در «.../ شود گيرد و با مرد ديگري درگير مي تيغ به خود مي

... «: نمايد در جايي ديگر كه چهره فيزيكي زن سوخته را ترسيم مي). 98: همان(» چرخيد سينه مرد مي
توصيف ) 89 :همان(» ....زني با صورتي سوخته كش آمده و پلك پشمانش آب شده با دستي پالسيده

                                                           

1. Stink space-time 
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ل دل را فضايي كه شايد با نگاه او. كند زدگي را ترسيم مي آور همراه با دل اي وحشت چهره، اين تصوير
بلكه نسبت به زنان بدبخت ، م نه نسبت به پيرزنترح. زديانگ يحس ترحم را برم، ما با نگاه بعديا، بزند

ما شاهد فضاي  حارسدر رمان . هاي متفاوت دارند شيوهسرنوشتي يكسان اما با ، اي كه همه و رنج ديده
  .تعفّني نيستيم

ها و  اغراق در حادثه، رئاليسم جادوييترين عناصر تشكيل دهنده  يكي از مهم: 1فضاي اغراقي. 4- 2-2
به  ،خورد چشم ميهايي از فضاهاي اغراقي به  رگه كوليو  حارسهاي  در رمان .دادهاي رمان است رخ

به صورت كلّي درد و رنجي است كه بر سر زنان  كوليفضاي اغراقي در رمان . حارسدر رمان  ويژه
ن هم به صورت ده روز آ، زدن زن. ي استمحّل ،ها و عقايد بومي اغراق در سّنت. وارد كرده است

و يا دختر را از خانه بيرون كردن و آواره ساختن او در دنياي  زدن موهاي يك دختر آتش، مداوم
نفس براي هر  تپور در داستانش آن را فراموش كرده و آن احساس عزّ امنيتي كه رواني، غريب و تنها

ت نفس و حرمت خويش نگهداشتن عزّ! باشد مسلمان ميآن هم ، زن و دختر ايراني و غير ايراني
پور با ايجاد فضاي اغراقي بر داستان  اما رواني. ست كه در تار و پود هر زني تنيده شده استا  جوهري

  .آن را به يغما برده است
ترين  مهم ،خواهي و پايمال كردن حقوق ديگران ط و خودتسّل، تجاوز، اغراق در هر دو رمان

شود و يك نابودي  منعكس مي اين صفات در دنياي خيالي ذهن. ستزميني واقعي ا ويژگي مكان
لذا هر اتفاق و جنايتي كه در مكان و فضاي . آورد وجود ميه شومي را بر عليه ساكنان فضاي خيالي ب

مثل همان . يابد در دنياي خيالي و ذهني با فضاي اغراقي به چندين برابر افزايش مي، دهد واقعي رخ مي
كه بهاي سوختن را بابت آن پرداخت نموده ، يا تاوان پس دادن پير زن سوخته، تنبيه كتك زدن آينه

روي ، دست و پايم را به قاطر بستند.../ رضا ندادم كه گيسويم را بچينند .../ زير قانونشان زدند«. است
   )92، 91: همان(» ...دم قاطر را هم آتش زدند، موهايم نفت ريختند و آتش زدند

قبرستان چون  ،در اين داستان .زندگي در قبرستان است، از ديگر فضاهاي اغراقي در رمان كولي
براي خود صاحب دارد و هر كسي يا هر ، اي است كه هر كدام از قبرهايش مثل يك خانه همحّل
احب اين قبرستون ص، آهاي گم شين«: گزيند اي روي يكي از قبرها منزل و مأوي مي خانمانِ آواره بي

و از  كنند و ميآن فضا را آب و جار، جالب آنكه). 89: همان(» كجا مياي، اوهوي اين قبر منه«/ »...داره
                                                           

1. Hyperbolic space 
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كنند و از روح مردگانش به عنوان همدم  نهند و آشپزي مي هايش سنگ اجاق بنا مي هاي مرده استخوان
   .باشد ميترسيم اين فضاي مكاني داراي اغراق . نمايند استفاده مي... و 

، گوياي درد عميقي است كه نويسنده از جامعه رئاليستي خود دارد ،حارسفضاي اغراقي بر رمان 
اثر  دهندة هاي قوام فهرود و يكي از مؤّل مي به سراغ آن سرخپس با زبان  .اما توان گفتن آن را ندارد

ت فلسطين انش است و مّلفلسطين سرزمين مادري مردم. آميز است رئاليسم جادويي ايجاد فضاي اغراق
. د به آن برگردنددانند كه باي خاك وطن را چون آغوش مادري مي، در آغوش هر خاكي كه باشند

در هويت فلسطين و خاطر عرق ملّي ميهني ريشه ه ها و سرودهايش ب تمام نوشته، ...ابراهيم نصرا
كه پرداختن و نوشتن در مورد  ترين عواملي است از مهم، يمّل، عامل قومي«چرا كه  مشكالت آن دارد؛

فضاي رئاليستي  تمامدر ). 27: 1986، عبدالرّحمن مبروك(» .گردد ن و ميراث كهن برميآن به تمد
اصل و . از پنجره اغراق به آن نگريسته شده تا قالب رئاليسم جادويي را به خود بگيرد ،حارسرمان 

اغراقي كه ابراهيم نصراهللا بر تن  .اغراقي بيش نيست، اسم و عنوان رمان و نيز محتواي رمان، اساس رمان
، ها حادثه، فضاي مكاني. آن را به مخاطب نشان بدهد ةواقعيت پوشانده تا بتواند شكل مجسم شد

ان كه همه شرايط يك شهر بزرگ و متمدن را دارا فضاي مكاني شهر عم. شخصيت همه اغراق است
 :مانند، هاي مهم و اداري شهر ساختمان، هاي شهر ميدان، توبوسهاي ا ايستگاه، ها كوچه، ها خيابان. است

اما چه  .، پايتختي را داردتمام ويژگي يك شهر  سينما، مجلس شورا، يكتابخانه مّل، بانك مركزي
شود و يا چه موجودي نيازمند  دارد و باعث رونق و جريان حيات در آن مي چيزي شهر را زنده نگه مي

حتي وجود يك  ،اما اين شهر خالي از انسان است. خت و سازها است؟ انساناين همه تجمالت و سا
ايي از دخترش دچار پردازي پدر سعيد كه در آخر داستان بر اثر جد تشخصي در. به جز سعيد! انسان

غريوا يل « :نيز نوعي اغراق در توصيف وضعيت بيماري به كار رفته است ،شود روحي مي بيماري استحالة

  .)۱۸۲-۱۷۸ :مهان( »...الوسادة

  نتيجه. 3
ها در جامعه با تلفيق واقعيت و  اصطالحي بود كه به بازنمايي واقعيت مورد تجربة انسان، ت خوديرئاليسم جادويي در كّل. 1

دو رمان نيز نويسنده سعي در در هر يك از اين . كرد اشاره مي اوهام و فرهنگ فولكور، فراواقعيت با تكيه بر خرافات
كه شاهد آن زماني و مكاني حيات خود دارد هاي مطرح شده در سبك رئاليسم جادويي در دورة  دادن همين واقعيت نشان
گزينش موضوعات عمدة جامعه با با  هاآن .اند دن صريح آن مجاز نبودهدر بيان كر، اند ولي به علت خفقان حاكم بوده
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- نيز ايجاد فضاهاي وهمسرگردان و آشفته و ، اسكيزوتايپيهاي تشخصيدر غالب ايجاد ، آميز كردن داستان هدف هيجان

  . انداجراي اين فن پرداختهبه گونه ناك و خيال
حتي ، فرد و متفاوت از سبك نويسندگان معروف اين مكتب استه اي منحصر ب شيوه ،شيوه پردازش هر دو نويسنده .2

پردازي و به كارگيري  هر دو در شخصيت. رئاليسم جادويي دارنداند و جنبه  هايي كه خودشان نوشته نسبت به ديگر رمان
در (نها با مطرح كردن مسايل واقعي جامعه در لباس خرافات آ، اند اي جادويي بخشيده داستان را جلوه، فضا و لحن داستاني

اما آنان اين جنبه ، اند دهرئاليستي و فراواقعي را براي خواننده ترسيم نموفضايي غير) در حارس(ت رؤياگونه و خياال) كولي
واقعي بودن ، اند كه خواننده بدون هيچ درنگي آوردهتكنيكي در متن داستان به اجرا دراي و  را با چنان ظرافتي حرفه

  .باورپذير امكان يافته است و اين در اثر به كارگيري لحن كند داستان را پذيرفته و داستان را يكسره دنبال مي
بل بين تقا كوليدر رمان ، شود در هر دو رمان نوعي تقابل پنهاني ديده مي، اجراي فن دوگانگي يا تقابل رئال جادويي .3

هر دو نويسنده در اين رمان . تقابل بين آنچه كه هست و آنچه كه بايد باشد حارسو در  قبيله ساكن و قبيله متحرك
اي را  قصه. رمان از حقيقت مانندي قابل درك و فهم ملموسي برخوردار است هر دو، اند ليه پسامدرن را برداشتههاي او گام

ت با تحرك و آزادگي در تقابل سّن، اي از پويايي مايه خود به تصوير كشيده كه در آن به زندگي به مانند مقوله در درون
، گردد كه تنهايي كون ميمحكوم به نابودي و س، هاي خودكامه و منفعت طلب سياستمداري، هاي متحجرانه سختگيري

  .آوارگي و سرگرداني از تبعات حتمي آن است، غربت

 ها منعكس شده است؛ها و سپس در مكان داستانشخصيتل روحي در كه حاصل تحو، هاتغيير در حال و هواي مكان. 4
همة احساسات خود را به اين مكان پوشانده و اين حاصل ارتباط متقابل ميان ساختار مكان و ساختار ، شخصيتچرا كه 

  .شوندخلق مي هاهمجواري وي با مكان و» شخصيت«لذا مكان و فضاي داستان از طريق . است شخصيت
نويسندگان در زاويه ديد اين دو رمان  .شويم مواجه مي، زاوية ديد و نظرگاه اسكيزوفرنيك فراوانهر دو رمان با نوسان . 5

نويسندگان بر آنند تا از طريق . اند به منظور تمركز زدايي در روايت بهره برده، هاي زاويه ديد چرخش :از شگردهايي چون

هاي روايتي مختلف درگير سازند و با اين شيوه در به هم زدن توالي خطي  مخاطب را در كانون، اغتشاش در زاوية ديد

خواهند سرگرداني و تزلزل شخصيت را بازگو  در واقع مي. ان در پي نفي هرگونه نظم و انسجام و تسلسل و قايع باشندداست

قطعه شدگي اساس داستان پست  بايد توجه داشت كه قطعه. كنند و خواننده را نيز در آشفتگي داستان سرگردان نمايند

هاي  سرگرداني شخصيت، در نتيجه نوسان در ساختار روايت. است هاي به سبك رئاليسم جادويي مدرن و به ويژه داستان

  .رساند قهرمان داستان را مي

  كتابنامه

  ها كتاب :الف
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  يات الواقعية السحرية يف الروايتنيجتلّ

  ١)دراسة مقارنة(
  ٢خاقانی اصفهانی حممد      

  رانية وآداا، جامعة اصفهان، اياللّغة العربيف  أستاذ
  ٣رضا ابن الرسول حممدد يس

  راني، اة وآداا، جامعة اصفهانيقسم اللّغة العرب أستاذ مشارک يف
  ٤ه صاعدیيرق

  رانية وآداا، جامعة اصفهان، اياللّغة العرب قسم يف ةريماجست

  
صامللخ  

يعترب النظر إلی األدب من منظور الواقعية السحرية من األساليب احلديثة وذات الکفائة يف فن الرواية؛ و يف يومنا هذا مع 
من هذه الروايات . توظيف هذا األسلوب يتطرق إلی حتليل أنواع التعارض والصعوبات االجتماعية والسياسية واألدب الشعيب

إلبراهيم نصراهللا  حارس املدينة الضائعةبور روائية بالدنا املعاصرة؛ و لمنريو رواين النارکويل جنب ميکن اإلشارة إلی رواية 
لقد تبني يف هذه املقاله املفاهيم و املباين الواقعية السحرية مع الترکيز علی وجهة نظر . الکاتب والناقد الفلسطيين املعاصر

هذه الدراسة تتطرق إلی . التشخيص والفضاء يف الروايتني: فن االدباء والناقدين البارزين، ويتجلّي ذلک بکل وضوح يف
وجتليات املالمح الواقعية السحرية . دراسة جتليات الواقعية السحرية مع الترکيز علی عناصر الشخصية و الفضاء، يف الروايتني

  .واالستغرابتتبلور يف الشخوص، الوهم واخليال، اخلوف من الوحده، التحول الروحي؛ والفضاء الومهي، 
  

  .حارس املدينة الضائعة، هاللّم نصريابراه،  جنب النارکويل، ورب و رواينريمن، ةية السحريالواقع: ةيليکلمات الدلال
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