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چکیده
»رئالیسـم جادویـی« یکـی از عمده تریـن گرایش هـای 
سـبکی  اسـت؛  معـارص  داسـتانی  ادبیـات  در  جهانـی 
شـاخصه هایی  از  نویسـنده  آن  در  کـه  نویـن  نسـبتًا 
مهچـون »وهـم و خیـال« و »عنـارص مـاوراء طبیعـی« 
مـدد می گـرید و در بسـرت خیـال، چنـان ماهرانـه آن هـا 
رخدادهـای  و  شـخصیت ها  کـه  می گـرید  کار  بـه  را 
طبیعـی  خماطبـان  خمتلـف  طیـف  بـرای  داسـتان 
نویسـندۀ  علـی«  »بختیـار  می نامیـد.  باورپذیـر  و 
کـه  اسـت  کـردی  ادبیـات  نظریه پـرداز  و  شناخته شـده 
ژانـر  ایـن  حمورّیـت  بـا  را  خـود  داسـتانی  آثـار  اغلـب 
ادبـی بـه رشـته ی حتریـر درآورده اسـت. از موفق تریـن 
رمان هـای او، آخریـن انـار دنیـا اسـت کـه بـه چندیـن 
در  اسـت.  شـده  ترمجـه  فارسـی  مجلـه  از  دنیـا،  زبـان 
مقالـه ی پیـش رو تـالش کرده ایم بـه روش اسـتقرایی- 
بـر داده هـای کتابخانـه ای و اسـنادی،  حتلیلـی و تکیـه 
رئالیسـم  منظـر  از  مـوردی،  مطالعـه ی  حمورّیـت  بـا 
جادویـی و بـا نظرداشـت مؤلفه هـای آن، ماننـد وهم و 
خیـال، مهزیسـتی مسـاملت آمیز، اسـطوره و دوگانگـی، 
ایـن رمـان را مورد بررسـی قـرار دهیم. با ایـن خوانش 
نسـبتًا روشـن  تفسـریی  بـه  جدیـد، ضمـن دسـت یابی 
از رمـان و چگونگـی بازتـاب ویژگی هـای برجسـته ی 
رئالیسـم جادویـی در آن، بـه ایـن نتیجـه می رسـیم کـه 
بارزتـری  نمـود  اسـطوره«،  از  »هبره گـریی  مؤلفـه ی 
نسـبت بـه سـایر مؤلفه هـای ایـن ژانـر در رمـان دارد. 

واژگان کلیـدی: رئالیسـم جادویـی، آخریـن انـار دنیـا، 
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1- مقدمه 
بختیـار علـی، نویسـنده ی معـارص ُکـرد، با رمان هـای خود جایـگاه شایسـته ای در ادبیات 
کـردی دارد. رمان هـای او، به ویـژه آخریـن انـار دنیـا کـه در سـال 2002 در سـلیامنیه بـه 
چـاپ رسـید، بـه رسعـت در ادبیـات کـردی جایـی بـرای خـود بـاز کـرد؛ چنان کـه از آن 
بـه عنـوان شـاهکار ادب کـردی نـام می برنـد. ایـن رمـان، بـه چندیـن زبـان دنیـا، از مجلـه 
زبـان فارسـی -دو بـار- ترمجـه شـده، کـه ترمجـه ی »مریـوان حلبچـه ای« از سـوی »نـرش 
ثالـث« و ترمجـه ی »آرش سـنجابی« بـه وسـیله ی »نـرش افـراز« انتشـار یافتـه و بـه چـاپ 
پنجـم نیـز رسـیده اسـت. تالش مـا در پیگریی پیشـینه ی پژوهـش پیش رو، نشـان می دهد 
کـه تاکنـون نوشـته ی درخـور توجهـی دربـاره ی ایـن رمـان، به ویـژه از منظـر »رئالیسـم 
جادویـی« منتـرش نشـده اسـت؛ بنابرایـن تـالش مـا ایـن اسـت کـه در ایـن کار نـو، ضمـن 

تأکیـد بـر شـاخص های رمـان، ُبعـد کیفـی پژوهـش را نیـز مـد نظـر قـرار دهیـم. 

2- فرضیه های پژوهش
2-1-1- ژانـر رئالیسـم جادویـی از زمان گسـرتش چشـمگری خود، مهـواره مورد توجه 
نویسـندگان کشـورهای در حـال توسـعه بـوده اسـت. بختیار علی نیـز رمان نویسـی ُکرد، 
و اهـل کشـوری در حـال توسـعه اسـت؛ بنابرایـن دور از انتظـار نیسـت کـه او نیـز بـه ایـن 

ژانـر توجهی ویژه داشـته باشـد. 
2-1-2- ژانـر رئالیسـم جادویـی دارای مؤلفه هـای خاصـی، از مجلـه دوگانگـی، در هم 
تنیدگـی واقعیـت و خیـال، عادی نشـان دادن امور خیالی و... اسـت. انتظـار می رود این 

مؤلفه هـا در رمـان آخریـن انار دنیا بسـامد باالیی داشـته باشـد. 
2-1-3- انتظـار مـی رود بـا هبره گریی از مؤلفه های رئالیسـم جادویی، بتـوان به تصویر 

قابـل فهمـی از وقایـع و رویدادهـای خاصی کـه در رمان اتفاق افتاده، دسـت یافت.

3- رئالیسم جادویی
اصطـالح »رئالیسـم جادویـی« که نخسـتنی دور آن در سـال های 1920 میـالدی در آملان 
و دور دوم آن در دهـه ی چهـل میـالدی در آمریـکای التـنی مرکـزی آغـاز شـده، واپسـنی 
دور آن از سـال های 1955 در آمریـکای التـنی بنـا هنـاده شـده اسـت و تـا بـه امـروز نیـز 
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ادامـه دارد )آن بـاروز، 1394: 8(. »ایـن اصطـالح را اولنی بار منتقـد آملانی فرانس روه1 
بـرای توصیـف »اکسپرسیونیسـم« آملـان و معرفـی تعـدادی از نقاشـان ایـن سـبک بـه کار 
برد. خصوصیاتی که فرانس روه برای متایز بنی اکسپرسیونیسـم و پسـت اکسپرسیونیسـم 
)رئالیسـم جادویـی( در هنرهـای نقاشـی مطرح کـرد، در ادبیات نیز قابـل توجه بود و ]از 
سـوی[ نویسـندگان آمریـکای اسـپانیایی زبان مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت« )حق روسـتا، 
1385: 20(. دربـاره ی ظهـور و منشـأ اصطالح رئالیسـم جادویی، مباحث و مناقشـات 
بسـیاری درگرفتـه اسـت و اختـالف نظرهـای بسـیاری در ایـن زمینـه وجـود دارد، اّمـا بـا 
متـام اختـالف نظرهـا، آن چـه می تـوان بـه آن اذعان کـرد، این اسـت که در آمریـکای التنی 
شـکوفا گردیـد و بـه ژانـری جهانـی تبدیـل شـد؛ بـه گونـه ای کـه »بـه حمـض نـام بـردن از 
رئالیسـم جادویـی بالفاصلـه آمریـکای التـنی و گابریـل گارسـیا مارکـز بـه ذهـن تداعـی 
می شـود« )سیدحسـینی، 1394: 327(، اّمـا بـه طـور کّلـی از چهره هـای اصلـی و مؤثـر 
در گسـرتش و اشـاعه ی ایـن ژانـر، می تـوان بـه منتقـد هنـرِی آملانـی، فرانـس  روه کـه بـه 
واسـطه ی اثـرش در دهه ی بیسـت شـناخته شـد؛ آخلـو کارپانتیـه2 نویسـنده ی کوبایی قرن 
بیسـتم؛ ماسـیمو بنتمپلـی3 نویسـنده ی ایتالیایـی دهـه ی بیسـت و سـی و منتقـد ادبـی نیمـه 
قـرن بیسـتم؛ آنجـل فلـورس4 اهـل آمریـکای التـنی؛ و گابریل گارسـیا مارکـز )آن باروز، 

1394: 16( اشـاره کـرد. 
بـا توجـه به گسـرتدگی این ژانـر ادبی در رسارس جهـان، نظریه پردازان، نویسـندگان 
و منتقـدان بسـیاری بـه تبیـنی و تعریـف آن پرداخته انـد کـه مهـنی امـر باعث شـده تعاریف 
بسـیاری از ایـن نظریـه ارائـه شـود، اّما با نگاهـی امجالی به متـام این تعاریـف، بالفاصله به 
وجـود عنـارصی مشـرتک در آن هـا پـی خواهیم برد کـه حمور بنیادیـن اغلب ایـن تعاریف 
را شـکل می دهـد. هبـرت اسـت قبـل از پرداختـن بـه معروف تریـن تعریف هـا، بـا دو عنرص 

اساسـی این تعاریف یعنی »جادو« و »رئالیسـم« آشـنا شـویم.
- جـادو: »مفهومـی کمـرت نظری اسـت و در رئالیسـم جادویی، جادو بـه هر رویداد 
رویدادهـای  گوناگونـی  دارد.  پیونـد  غریعقالنـی  و  روحانـی  به ویـژه  و  العـاده  خـارق 

1- franz roh.

2- Alejo Carpantier.

3- Massimo Bontempelli.

4- Angel Flores.
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اسـتعدادهای  معجـزات،  ارواح،  وجـود  شـامل  جادویـی  رئالیسـم  آثـار  در  جادویـی 
غریطبیعـی، ناپدیدشـدن شـخصیت ها و فضاهـای غریـب اسـت، اّمـا بـه شـکل جادویـی 
کـه  اسـت  حیله هایـی  حاصـل  جادوگـری  نیسـت.  دارد  وجـود  شـعبده بازی ها  در  کـه 
ایـن توهـم را موجـب می شـود کـه چیـزی غریطبیعـی روی داده اسـت؛ در حالـی کـه در 

رئالیسـم جادویـی آن چیـز غریطبیعـی حقیقتـًا رخ داده اسـت« )مهـان: 40(. 
هیجدهـم  قـرن  میانـه ی  فلسـفی  مباحـث  میـان  از  اصطـالح  »ایـن  رئالیسـم:   -
رسبـرآورد و ریشـه های آن را در مباحـث ارسـطو- یعنـی حمـاکات- می تـوان جسـت. 
آغـاز  از جایـی  مـدرن  رئالیسـم  کـه  می کنـد  تبیـنی  را  فلسـفی  ایـده ی  ایـن  وات«  »ایـان 
می شـود کـه فـرد می توانـد حقیقـت را کشـف کنـد و رئالیسـم متضمـن این نکته اسـت که 
جهـان خـارج واقعیـت دارد و حساسـیت ما گزارش درسـتی از آن ارائـه می دهد« )مهان: 
41(. سیدحسـینی در مکتب هـای ادبـی مـی نویسـد: »رئالیسـم را بایـد پـریوزی حقیقـت 
واقـع بـر ختیـل و هیجـان شـمرد. بنـای رمان نویسـی جدیـد ادبیات امـروز جهـان بر روی 
آن هنـاده شـده اسـت« )سیدحسـنی، ،1394: 279(. پاینـده در کتاب »داسـتان کوتاه در 
ایران )داسـتان های رئالیسـتی و ناتورالیسـتی(«، پس از رشح و تفسـریی مفصل از معانی 
ارائه شـده از رئالیسـم در طـی قـرون متوالـی، می نویسـد: »بـه طـور خالصـه رئالیسـم در 
ادبیـات یعنـی گرایـش بـه اینکـه مهـه چیـز مهان گونـه کـه در واقعیـت هسـتند نشـان داده 
شـوند. رئالیسـم بـه منزلـه ی شـیوه ای از نـگارش؛ یعنـی اجتنـاب کـردن از رمانتیسـم و 
خیـال و اسـطوره« )پاینـده، 1391: 21( اسـت. او در ادامـه ویژگی هـای اصلی داسـتان 

رئالیسـتی را ایـن گونـه بـر می شـمرد:
الف( شفافیت روایی در مقابل فصاحت بالغی

ب( کارکردارجاعی در برابر کارکرد جمازی
پ( زبان حماوره ای در برابر زبان رسمی

ت( مشخص بودن زمان و مکان وقوع حوادث
ث( توصیف دقیق از فضا، مکان و شخصیت ها و حوادث )مهان: 106-26(.

- رئالیسم جادویی
مگـی آن بـاروز در تعریـف رئالیسـم جادویـی می نویسـد: »رئالیسـم جادویـی بـر بازنامیی 
واقعـی و ختیلـی یـا جادویـی چیزهـا آن گونـه کـه گویـی واقعـًا رخ داده انـد، تکیـه می کند. 
رمـز درک سـاز و کار رئالیسـم جادویـی فهمیـدن ایـن نکتـه اسـت کـه چگونـه سـاختامِن 
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روایـت، بافتـاری واقعـی بـرای رویدادهـای جادویـی داسـتان فراهـم می کنـد؛ بنابرایـن 
رئالیسـم جادویـی بـر واقع گرایـی متکـی اسـت، اّمـا تنهـا تـا آنجـا کـه آنچـه را بـه مثابـه ی 
واقعیـت قابـل پذیـرش اسـت، بتوانـد بسـط دهـد« )مهـان: 45(. »آماریـل چنـدی1 در 
کتـاب رئالیسـم جادویـی و خیالـی می نویسـد: رئالیسـم جادویی شـیوه ای ادبی اسـت که 
می خواهـد ترکیـب پارادوکسـی از احتـاد امـور متضـاد و نامهگـون بـه دسـت دهـد؛ بـرای 
مثـال، قطب هـای متضـادی ماننـد: زندگـی و مـرگ، جهان مسـتعمراتی و جهـان صنعتی 
امـروز در تقابـل هـم قـرار می گریند. رئالیسـم جادویی بـا دو قضیه ی متضـاد و متعارض 
مشـخص می شـود؛ یکـی بـر نگـرش معقـول از واقعیـت پایه ریـزی شـده و دیگـری بـر 
پذیـرش مافـوق طبیعـت به عنـوان واقعیتـی معمول و عـادی متکی اسـت« )نیکوبخت و 
رامنی نیـا، 1384: 141(. »فاریـس ونـدی ب« در مقالـه ی »رضورت وجـود »دیگـری« 
اختـالط  از  جادویـی  رئایسـم  »متـن  می نویسـد:  جادویـی(«  رئالیسـم  فرهنگـی  )نقـد 
رئالیسـم و فانتـزی بـه وجـود می آیـد؛ بـه نحـوی کـه وجـه رئالیسـتی آن بـر متـن بچربـد. 
در واقـع رئالیسـم آن انـدازه بـر متـن غلبـه دارد کـه عنـارص تقلیل ناپذیـری که شـاخصه ی 
جـادو هسـتند بتواننـد نقـش خـود را ایفـا کننـد« )ونـدی ب، 1384: 40(. در فرهنـگ 
ادبـی آکسـفورد نیـز ذیـل واژه ی رئالیسـم جادویـی2 آمـده اسـت: داسـتان ها و رمان هـای 
رئالیسـم جادویـی معمـوالً یـک حمرک قـوی روایی دارند کـه در آن واقعیت شناخته شـده 
بـا آنچـه غریقابـل پیش بینـی و غریقابـل وصـف اسـت، در می آمیـزد؛ در آن عنـارص یـک 
رؤیـا، افسـانه یـا اسـطوره با مسـائل روزمـره با الگویـی موزایـک وار و رنگارنـگ ترکیب 

 .)629  :2000  ،Drabble( می شـوند 

3-1- مؤلفه های شاخص رئالیسم جادویی
3-1-1- مهزیستی مساملت آمیز 

کـه  اسـت  گردیـده   مشـخص  جادویـی  رئالیسـم  حمتوایـی  و  سـاختاری  بررسـی  »در 
اوالً حضـور عنـرص ختیـل، وهـم و جـادو بسـیار کمـرت از عنـرص حقیقـت اسـت و ثانیـًا 
شـخصیت های داسـتانی ایـن سـبک در دو جهـان متضـاد زندگـی می کنند و نویسـندگان 
آن بـه خوبـی می داننـد چـه روشـی پیـش گرینـد تـا در انتقـال شـخصیت از یـک جهـان بـه 

1- Amaryll Chanadyl.

2- Magic Realism.
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یـک جهـان دیگـر دچار مشـکل نگردنـد. دو جهـان متضاد شـخصیت عبارتنـد از: جهان 
رئالیسـم جادویـی  ژانـر  داسـتان  فراحسـی؛ شـخصیت های  و  و جهـان ختیلـی  حقیقـی 
بـه راحتـی قادرنـد در دو جهـان بـه زندگـی خـود ادامـه دهنـد و در انتقـال از جهانـی بـه 
جهـان دیگـر دچـار شـگفتی نشـوند« )پارسـی نژاد، 1381: 6(. در واقـع »از آن جـا کـه 
قوانـنی بنیادیـن دو جهـان بـا هـم ناسـازگار اسـت، هیچ کـدام در هنایـت بـه طـور کامل بر 
دیگـری فائـق نمی آینـد و هـر دو معلق در یک رابطـه ی متداوم دیالکتیک بـا یکدیگر باقی 

می ماننـد« )ونـدی ب، 1384: 41(.

3-1-2- حلن )بیان حوادث خیالی مبنی بر واقعیت( 
حلـن راوی در داسـتان رئالیسـم جادویـی، نقـش بسـیار مهـم و حمـوری دارد. نویسـنده ی 
توانـا می توانـد بـه کمک حلـن راوی، متامـی پدیده هـای غریملموس و باورهای شـخصی 
و گاه بی اسـاس خـود را در نظـر خواننـده حقیقـی جلـوه دهد. چننی شـیوه ای، این امکان 
را بـه نویسـنده می دهـد کـه از بیـان دالیـل و برهان هایـی کـه در آثـار رئالیسـم وجودشـان 
از خصایـص  رضوری اسـت، معـاف شـود )پارسـی نژاد، 1381: 8(. در واقـع یکـی 
اصلـی و یگانـه ی رئالیسـم جادویـی، »اطمینـان از ایـن اسـت کـه خماطـب مهچـون راوی 

افق هـای جادویـی و واقعیـت را بـه یـک میـزان بپذیـرد« )آن بـاروز، 1394: 10(.

3-1-3- اسطوره و نامد )فرهنگ قومی و حملی(
از دیگـر مؤلفه هـای سـبک رئالیسـم جادویـی، می تـوان بـه حضـور پررنگ اسـطوره های 
از  یکـی  کـه  اسـت  چنـان  داستان نویسـی  رویکـرد  »ایـن  کـرد.  اشـاره  ملـی  و  حملـی 
از سـه عنـرص  متشـکل  را  رئالیسـم  جادویـی  داسـتانی،  ادبیـات  پژوهشـگران حـوزه ی 
دیگـران،  و  )ناظمیـان  می دانـد«  اسـطوره  و  طبیعـی  مـاوراء  عنـارص  خیـال،  و  وهـم 
1393: 161(. از سـوی دیگـر، بـه دلیـل مهـنی نامدهـا می توان گفـت، رئالیسـم جادویی 
»نشـانه ی نوسـتالژی جهـان مدرنیته شـده در تقابـل جهـان سـنتی و از هم پاشـیده اسـت« 

.)8  :1381 )پارسـی نژاد، 

3-1-4- دوگانگی 
نوشـته  جادویـی  رئالیسـم   ژانـر  در  کـه  داسـتان هایی  ویژگی هـای  مهم تریـن  از  یکـی 



87 نقد مؤلفه های رئالیسم جادویی در رمان آخرین انار دنیا اثر بختیار علی

می شـوند، زیسـت مهزمـان عنـارص متضـاد در بسـرت داسـتان اسـت. نویسـندگانی کـه بـه 
ایـن شـیوه می نویسـند، صحنه هـای نامهگـون و ناسـاز را در قالـب صحنه هـای مـرگ و 
زندگـی، روسـتایی و شـهری، غربـی و بومـی، واقعـی و غـری واقعـی و طبیعـی و مافـوق 
طبیعـی بـه طـور در هـم تنیـده در آثارشـان می گنجاننـد« )نیکوبخت و رامنی نیـا، 1384: 

.)143
عـالوه بـر مؤلفه هـای ذکـر شـده، می تـوان از چنـد گـزاره و مؤلفـه ی دیگـر نیـز یـاد 
کـرد: درون مایه هـای عمیـق اجتامعـی، سیاسـی و حتی اقتصـادی که به نوعی بـه نقدهای 
فرهنگـی مـدرن نزدیـک می شـوند. »توصیفـات سورئالیسـتی و اکسپرسیونیسـتی یعنـی 
خلـق تصاویـری کـه نـه از طریـق منطـق و تفکـر، بلکه بـا ضمری ناخـوداگاه قابـل دریافت 

اسـت« )ناظمیـان و دیگـران، 1393: 161(.

4- خالصه ی  رمان آخرین انار دنیا 
در ایـن رمان، نویسـنده گویی متام اندوه، دربـه دری و روزهای پناهندگی اش را با روایت 
سـیال »مظفـر صبحـدم« از فـراز کشـتی ره ُگـم کـرده اش، بـر ذهـن خماطبانـی نامعلـوم 
رسازیـر می کنـد و بـا تکثـری »رسیـاس« از یـک تن به سـه تن، سـیطره ی پخش شـدگی درد 
را مهچـون تقسـیم سـلولی رسطانـی بدخیم، ایسـتا نمی دانـد. مظفر صبحـدم، جنگجوی 
صادقـی کـه در راه اهـداف ملـی حـدود بیسـت و یـک سـال در زندانـی میـان صحـرا در 
حبس بوده اسـت؛ حبسـی که برای نجات جان »یعقوب صنوبر« کشـیده اسـت و شـگفتا 
در متـام ایـن سـال ها صحنه گـردان اصلـی و عامـل تباهی او، مهـنی یعقوب صنوبـرـ  رهرب 
انقـالب و شـورشـ  بـوده اسـت. اکنون پس از آزادی، در قرصی نامدیـنـ  بازمانده ی یک 
ارشافیـت از هـم پاشـیده ـ بـه نوعـی دیگـر زندانـی می شـود؛ قـرصی کـه یعقـوب سـاخته 
تـا بـه خیـال خـودش مظفـر را از سـیاهی دامنگـری جامعـه کـه طاعـون می خوانـدش، دور 
نگـه دارد، اّمـا مظفـر در آنجـا هـم نمی مانـد؛ زیـرا او تنهـا یـک دلیـل بـرای زنـده مانـدن 
داشـت؛ آن هـم فرزنـدش »رسیـاس صبحـدم« بـود. یعقوب خـرب مرگ فرزنـدش را به او 
می دهـد، اّمـا مظفـر تنهـا بـه دنبـال دیـدن فرزنـدش نیسـت، دنبال داسـتان زندگی اوسـت 
و مهـنی او را وادار بـه تـرک قـرص می کنـد. پـس از خـارج شـدن از قـرص و دانسـتن راز 
زندگـی رسیـاس اول، پـی می بـرد کـه شـخص دیگـری نیـز مهنـام بـا فرزنـد او در مهـان 
شـهر زندگـی می کـرده  اسـت. بـه جسـتجوی او مـی رود و پیدایـش می کنـد؛ زندانـی در 
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قلعـه ای کـه هیچ کـس نمی توانـد بـه آن نفوذ کنـد و تنها راه ارتبـاط با او نوار کاسـت هایی 
اسـت کـه خمفیانـه وارد قلعـه و برگردانـده می شـود. در جریـان مکاملـات با رسیـاس دوم، 
پـی می بـرد کـه رسیاسـی دیگـر نیز در مهان شـهر اسـت؛ رسیاسـی کـه در جریـان بمباران 

شـیمیایی سـال های جنـگ کامـاًل سـوخته و در بیامرسـتانی در مهـان شـهر اسـت. 
رسیـاس اول در قالـب رسنوشـتی دردنـاک، تراژیـک و زیبـا در هیـأت آنارشیسـتی 
کم جتربـه در میـان دستفروشـان بـه خاطـر محایـت از آنـان، بـه دسـت مأموران کشـته شـده  
اسـت؛ جوانـی که او را پروفسـور شـب های تاریـک می نامند، خمالف جنـگ و خونریزی 
اسـت، می خواهـد فیلـم ببیند، خوشنویسـی کند، کتاب فروشـی بـاز کند. در واقـع به متام 
معنـا در آن دوران جنـگ و قتـل و خونریـزی، دورانـی کـه بـه قـول خودش بـرادری مرده 
اسـت، زندگـی کنـد و بـرادر مـردم باشـد. رسیـاس اول هنگامـی کـه زنـده بـود، بـا چنـد 
نفـر دوسـت و بـرادر بـود کـه بعدهـا مهان هـا راهنـامی مظفـر صبحدم می شـوند بـرای پی 
بـردن بـه راز زندگـی او؛ کسـانی چون الوالو سـپید، شـادریای سـپید، ژینـو خمملی و آدم 

مرجان.
در  یکـم-  رسیـاس  -مـوازی  اسـت  جنبیـده  زشـتی  سـوی  بـه  کـه  دوم،  رسیـاس 
سـیاه چالی شـبیه بـه عمیق تریـن مغـاک و تاریکـی درون خـودش، عمر نکـرده ی رسیاس 
اول را پیـش می بـرد. رسیـاس دوم، جانـِی بالفطـره اسـت و بختیـار علـی بـا فصل هایـی 
کـه روایتـش را بـه او سـپرده، برائتـش بخشـیده و جنـگ و دسـتاوردهای پـس از جنـگ 
را مهچـون نقابـی بـر چهـره ی ژولیـده اش می کشـد. این جـا اسـت کـه فریب خوردگـی 
می فرسـتد،  پـدرش  بـرای  زنـدان  از  کـه  پی درپـی  کاسـت های  شـامر  در  دوم  رسیـاس 
رنـگ می گـرید و هـر نـوار بـه سـیامی معصـوم ایـن فـدا شـده، نقشـی تـازه می زنـد و تـا 
آنجـا پیـش مـی رود کـه رسیـاس دوم رس نـخ وجـود رسیـاس دیگـری را بـه دسـت پـدر 
می دهـد. رسیـاس سـوم در بیامرسـتانی عجیـب کـه پـر از سـوختگان و دردکشـیدگان و 
ذوب شـدگان جنگـی اسـت، بسـرتی اسـت؛ بیامرسـتانی کـه فضـای آن کامـاًل سـورئال 
و اکسپرسیونیسـتی اسـت. رسیـاس سـوم، کامـاًل ذوب شـده و بی آنکـه چیـزی بگویـد، 
مظلـوم و خامـوش در زیـر آخریـن انـار دنیـا رس بر زانوهـای مظفر می گـذارد؛ درختی که 
پیشـرت دو رسیـاس دیگـر و حممـد دل شیشـه، صاحـب نازک ترین قلـب جهان که بـه  دنبال 
عشـقی نـاکام دلـش شکسـته می شـود و جـان می دهـد، در زیـر آن پیـامن بـرادری بسـته و 
بـا خـون خـود امضـا کـرده و در عمـق ریشـه اش چـال کـرده بودنـد؛ پیامنـی کـه مهمرتیـن 
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پیـام آن، گذشـتن از جـان خـود بـرای انسـانی دیگـر در آن روزگار جنـگ و خشـونت و 
بی رمحـی، و دوسـت داشـتن انسـانیت و جنـگ نکـردن بـا هیـچ انسـانی دیگـر بـود.

نکتـه ی شـگفت انگیز رمـان، جایـی اسـت کـه مظفـر صبحدم پـس از پیدا کردن سـه 
رسیـاس، بـاز هـم بـه اسـارت یعقـوب صنوبـر در می آیـد و آنجـا اسـت کـه می فهمـد تنها 
یکـی از آن سـه، فرزنـد حقیقـی او هسـتند، بی آنکـه گـره ایـن راز برمـال شـود، هرچنـد 
مدارکـی بـرای برمال شـدن در دسـت هسـت؛ مهچـون دوقلو بـودن دو تـن از رسیاس ها، 
اّمـا چـون مشـخص بـودن رسیاس اصلـی اصاًل مهم نیسـت، فرض بر فاش نشـدن گرفته 
می شـود. دو فرزنـد دیگـر، فرزنـدان ناخواسـته ی یعقـوب صنوبـر هسـتند. »فـرم روایـت 
در ابتـدای قصـه تـا فصل ده یک در میان، در گذشـته و حال در نوسـان اسـت؛ به گونه ای 
کـه فصل هـای فـرد روایـت حال اسـتمراری مظفـر صبحگاهی اسـت و فصل هـای زوج، 
اّمـا در  بـا خواهـران سـپید و رسیـاس اسـت،  رشح گره خوردگـی حممـد دل شیشـه ای 
نیمـه ی دوم رمـان زمـان در هـم اسـتحاله شـده و اهـرم پیش برنـده رمـان بـه بـازوی خـود 

خواننـده می افتـد« )قاسـم زاده،1390: 80(. 

5- بررسی مؤلفه های رئالیسم جادویی در آخرین انار دنیا
5-1- عنارص رئالیستی 

درون مایـه ی داسـتان، واقعـی اسـت و حتـی زمـان و مـکان آن تقریبـًا مشـخص؛ دوران 
حکومـت بعـث و منطقـه ی کردسـتان. ایـن درون مایـه، بیـان دردهـای چندیـن سـاله ی 
مـردم کـرد عـراق در جنـگ بـا صـدام و دسـت یابی بـه رسزمینـی مسـتقل اسـت کـه آواره 
شـدن ها و کشـته شـدن های مـردم و از بـنی رفتـن کامـل روسـتاها و شـهرها را بـه دنبـال 
دارد. »در آن شـبی کـه مهـه  ی شـهر و روسـتاها بریون آمدند به سـوی کوه ها فـرار کردند« 
)علـی، 1394: 127( کـه هسـته  ی اصلـی و حقیقـی داسـتان اسـت و در متـام سـاختار 
آن جریـان دارد. عـالوه بـر ایـن، دو نمـود رئالیسـتی بسـیار قـوی دیگـر در رمـان، یکـی 
توصیفـات دقیـق نویسـنده از شـخصیت ها، مکان هـا و زمان هاسـت: »بـه گونـه ای ریـش 
و سـبیلش را زده بـود کـه اثـری از یـک تـار مـو بـر صورتـش پیـدا نبـود، ابروهایـی سـیاه، 
ُتنُـک و باریـک و لبهایـی بسـیار کلفـت و پرخـون، هیکلـش بـه انـدازه ای بـزرگ بـود کـه 
می توانسـت مـن را مهچـون دو تیکـه اسـتخوان مجـع کنـد بـر دوش هنـد و بـه هـر طـرف 
کـه بخواهـد بـربد« )مهـان: 79(. دربـاره ی زمـان عـالوه بـر تاریـخ مشـخص رویدادهـا، 
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حتـی در مـواردی ماننـد روز کشـته شـدن »رسیـاس اول«، از اول صبـح، زمـان حـوادث 
را دقیقـًا بـا ذکـر سـاعت و گاهـی دقیقـه بـه دقیقـه اعـالم می کنـد: »سـاعت یـازده کنـار 
آدم مرجـان بـه فتیله هـای ایرانـی کـه او بـه نـرخ فتیلـه ی انگلیسـی می فروشـد شـوخی 
می کنـد. در سـاعت یـازده و ربـع »ملـک دلـرب« بـا چنـد پلیـس دیگـر پیدایشـان می شـود. 
در سـاعت یـازده و بیسـت دقیقه ملک دلرب جلوی »سـینه ی کـژال« )گاری رسیاس اول( 
می رسـد...« )مهـان: 156(. ویژگـی دیگـر، بـه کارگـریی زبـان حمـاوره ای اسـت نـه در 
متـام داسـتان، بلکـه بـرای تیپ هـای مناسـب شـخصیت ها. رسیـاس دوم هنـگام روبـه رو 
شـدن بـا »رسیـاس اول« و »حممـد دل شیشـه ای« چنـنی می گویـدـ  البته اگر ترمجـه توانایی 
رسـاندن درسـت مطلـب را داشـته باشـد: »کدوم پدرسـگ با ایـن چیزها بازی کـرده مگه 
چنـنی چیـزی ممکنـه؟... من نمی دونم کیم و پاسـبان دنیام... پاسـبان ایـن ترهات... ببنی 

بـرادر زمانـه ی گوهیـه...« )مهـان: 182(.

5-2- عنارص جادویی
مهان گونـه کـه پیشـرت گفتیـم، عنـارص جادویـی در رمـان ژانـر رئالیسـم جادویـی شـامل 
وجـود هـر رویـداد خارق العـاده، ماننـد حضـور ارواح، ره دادن معجزات، اسـتعدادهای 
غریطبیعـی شـخصیت ها، ناپدیدشـدن شـخصیت ها و فضاهـای غریب می شـود. از مجله 
رویدادهـای خارق العـاده در ایـن رمـان، می تـوان بـه سـوار شـدن حممـد دل شیشـه ای بـر 
موج سـیالب و رفتن به خانه ی خواهران سـپید )تا عاشـق» الو الو« شـود( اشـاره کرد. 
»حممـد بی تـرس بـر روی آب کوچـه بـه کوچـه سـیالب مـی آوردش. او بی آنکـه غـرق 
شـود مهاننـد بلمـی کوچـک بـر روی آب می افتـد و چهـار زانـو روی آب می نشـیند و بـا 
خنـده ای ملیـح بـر لـب نظاره گـر دنیاسـت... آب هـا حممـد را بـه سـوی خانـه ای می برند، 
او می خواهـد بازگـردد. می خواهـد بـر روی آب هـا مسـری آمـده را برگـردد از کوچـه ای 
دیگـر بـرود، اّمـا نمی توانـد و قدرتـی هنانی میـان موج ها او را به سـوی آن خانـه می برند« 
)مهـان: 19-20(. از دیگـر رویدادهـا، چهـل بـار لرزیـدن زمـنی بـود کـه خواهران سـپید 
نیـز بـا آن در ارتبـاط بودنـد و گویـی زمان هر زلزله را تشـخیص می دادنـد و پیش از آمدن 
هـر زلزلـه، از خانـه بـریون می آمدنـد، اّمـا شـاید عجیب تریـن رخـداد داسـتان، مربـوط به 
داسـتانی باشـد کـه »سـتاره ی سـیاه«، دوسـت رسیـاس سـوم، تعریـف می کنـد؛ داسـتان 
پـری کـه آتـش گرفتـه  خامـوش نمی شـود. »بـر رویـش آب می رخیتنـد بـاز هـم خاموش 
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نمی شـد... داخـل حوضـش می انداختنـد. هنگامـی کـه بـریون می آمـد، دوبـاره بـه مهـان 
صـورت بـود... شـبی از دسـت نگهبانـان فـرار کـرد و گـم شـد. کـس نمی دونـه کجـاس 

هبـش می گفتـن گولـه آتیـش« )مهـان: 334(. 
اسـتعدادهای غریطبیعـی برخی شـخصیت های داسـتان: »ادریس انگبـنی«، نگهبان 
قلعـه ای کـه رسیـاس دوم در آن زندانـی اسـت، اسـتعداد عجیبـی در پیـدا کـردن النـه ی 
صنوبـر  یعقـوب   .)215 )مهـان:  دارد  را  عسـل ها  هبرتیـن  یافتـن  و  عسـل  زنبورهـای 
بـا طبیعـت در ارتبـاط اسـت. »دروغ کـه می گفـت پرنـدگان مهـه پـرواز می کردنـد. از 
بچگـی ایـن گونـه بـود، هـرگاه دروغ می گفـت، اتفاقـی می افتـاد یـا بـاران می باریـد، یـا 
درختـان می افتـادن و یـا پرنـدگان گروهـی بـر بـاالی رسمـان پـرواز می کردنـد« )مهـان: 
5( و نمـردن رسیـاس دوم: بـا این کـه پایـش بـر روی منی مـی رود، یا در خـط مقدم جنگ 
بـر  او زنـده  و سـخت ترین درگریی هـا در حالـی کـه متـام دوسـتانش کشـته می شـوند، 
می گشـت. »نـریوی آسـامنی نمی گذاشـت مـن بمـریم. یک بـار مینی زیـر پایم منفجر شـد 

و هیـچ چیـزم نشـد...« )مهـان: 250(. 
پیوسـتن  واقعیـت  بـه  و  پیش بینی هـا  برجسـته،  جادویـی  عنـارص  دیگـر  از 
»روزی  می گویـد:  دوم  رسیـاس  بـه  کـه  اول  رسیـاس  پیش بینـی  ماننـد  خواب هاسـت؛ 
مـردی از بیایـان می آیـد... از بیابانـی بسـیار بسـیار دور مـردی تنهـا کـه نمی دانـد چـکار 
کنـد بـه کجـا بـرود مـا را در آغـوش می گـرید و می گویـد مـن پـدر شـام هسـتم... مـن 
پـدر مهـه ی شـام هسـتم« )مهـان: 256(، یـا خوابـی کـه الوالو سـپید دربـاره ی گـم شـدن 
مظفـر صبحـدم در دریـا دیـده اسـت، بـه واقعیـت تبدیـل می شـود )مهـان: 376(. حممـد 
دل شیشـه ای هـم اکثـر اتفاقاتـی  را کـه برایـش روی می دهـد، یـا پیش بینـی می کنـد )مهان: 

آن هـا خـواب می بینـد )مهـان: 46(. یـا دربـاره ی   ،)143

5-3- مهزیستی مساملت آمیز شخصیت ها 
برخـی از شـخصیت ها معمولـی و عـادی هسـتند؛ بدیـن معنـی کـه آن هـا را در اطـراف 
خـود و در واقعیـت می بینیـم؛ مهچـون مظفـر صبحـدم، یعقـوب صنوبـر، سـلیامن مـزن 
)یکـی از رهـربان شـورش کـه روحـی غمگـنی دارد(، خـود رسیاس هـا، ژینـوی خمملـی 
)دوسـت رسیـاس اول کـه در بـازار ماهی فروشـی می کنـد(، آدم مرجـان )کـه در بـازار 
بلـور می فروشـد(، سـید مـژده ی شـمس، و عبـاس فافـون که آن هـا را در زندگـی روزمره 
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می بینیـم و ملـس می کنیـم. در مقابـل بـا شـخصیت هایی روبـه رو می شـویم کـه بـر عنـرص 
خیـال تکیـه دارنـد و تنهـا بـا تصویـر اکسپرسیونیسـتی قابـل توصیـف هسـتند؛ مهچـون 
خواهران سـپید )الوالو و شـادریا( که مهیشـه لباس سپید می پوشـند، هیچ گاه موهایشان 
را کوتـاه نکرده انـد، موهایـی کـه در بـاد گویـی بـا ابرهـا در می آمیـزد. »پنجره را بـاز کرده 
و باالتنه شـان را از پنجـره بـریون آورده بودنـد. بـاد تـا دورهـا دور دور گیسوانشـان را بـا 
خـود بـرده بـود. حممـد دل شیشـه ای چـون دیـد کـه گیسوانشـان بـا ابرهـا درآمیختـه اسـت 
)مهـان:  جسـت وخیزند«  در  گیسوانشـان  آن  میـان  دسته دسـته  کبوتـران  کـه  می دیـد  و 
45(. کنـار آب کـه می نشـینند، مویشـان بـر آب شـناور می شـود، هیـچ گاه بدون هـم آواز 
نمی خواننـد و هرگـز ازدواج نمی کننـد، در صـدای آوازشـان چیـز عجیبـی هنفتـه اسـت 
و بـا زلزلـه در ارتبـاط هسـتند. »مهیشـه قبـل از هـر زلزلـه خواهـران سـپید از خانـه بـریون 
می آمدنـد؛ گویـی کـه آن هـا زمـان اتفـاق افتـادن زلزله هـا را می دانسـتند« )مهـان: 90( و 
حتـی در صحنـه هـای پایانـی رمـان، به نوعـی پیش گویی می کننـد که مظفر به سـفر نرود؛ 

زیـرا در دریـا گـم خواهـد شـد )مهـان: 375(.
از دیگـر شـخصیت های جـذاب و خیالـی، »حممـد دل شیشـه« اسـت کـه صاحـب 
نازک تریـن دل جهـان اسـت: »مـن دمل از جنـس شیشـه اسـت از شیشـه ای بسـیار ظریف، 
کوچکرتیـن دل شکسـتن مـرا می کشـد، مـن کسـی هسـتم از شیشـه کـه بشـکنم خـورد 
خواهـم شـد... خواهـم مـرد« )مهـان: 23(. حممد دل شیشـه کلید متـام هنان گاه هـا را دارد 
بـه جـز هنـان گاه عشـق؛ »آن کلیدهـا از جنـس شیشـه بودنـد و دِر متـام دنیاهـای آسـامنی و 
رسزمنی هـای خیالـی را بـاز می کردنـد« )مهـان: 17( و خانـه اش را از شیشـه می سـازد؛ 
اثـر  پنهـان شـدن و هنان بودگـی می ترسـد، و در هنایـت قلـب شیشـه ای اش در  از  زیـرا 

عشـقی نـاکام تـرک بـر مـی دارد و می شـکند و او می مـرید.
در واقـع، مـا در جریـان داسـتان بـا دو دنیـای کامـاًل متضـاد مواجهیـم: دنیایـی کـه 
رسیاس هـا و مظفـر و یعقـوب صنوبـر در آن زندگـی می کننـد یـا کرده انـد، دنیایـی پـر از 
جنـگ و خشـونت و بی رمحـی اسـت کـه آدم های ایـن دنیا نیز خـود دو دسـته اند؛ آدم هایی 
چـون »یعقـوب صنوبـر«، »سـلیامن  مـزن« و »کیخروخـان سـوفیان خـان صـدر ارمحی« 
»مظفـر  چـون  کسـانی  و  موقعیت انـد  از  اسـتفاده کنندگان  سـوء  و  برنـدگان  سـود  کـه 
دنیـا  ایـن  نابودشـدگان  و  ازبنی رفتـگان  »اکـرام کوهـی«  و  صبحگاهـی«، »رسیاس هـا« 
هسـتند. البتـه کسـانی دیگـر هـم در ایـن دنیـا زندگـی می کننـد؛ مهچـون عبـاس فافـون که 
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تنهـا بـه فکـر خویش انـد و کار و بـار خویـش؛ »مس فروشـی کـه گوشـش بدهـکار هیـچ 
اتفاقـی در دنیـا نیسـت؛ نـه تغیـری زمـان و نـه آشـوب زمـنی، یکـی از آن کسـانی کـه تنهـا به 
دنبـال کار خـود اسـت، حتـی اگـر پادشـاه هم بمـرید، ملـت دور و برش شکسـت بخورد 
یـا پـریوز شـود، او مهـان کار خـود را می کند« )مهـان: 141(. دنیای دیگـر، دنیایی خیالی 
دیگـر  انسـان  بـرای جـان  را  انسـان ها جـان خـود  آن،  در  کـه  دنیایـی  اسـت؛  آرمانـی  و 
می بخشـند؛ دنیایـی کـه انسـان تنهـا بـه خاطـر عشـق می مـرید. نامینـدگان عینـی ایـن دنیـا، 
»خواهـران سـپید« ـ »دو خواهـر بودنـد کـه می خواهنـد دور از دنیـای سیاسـت و جنـگ 
زندگـی کننـد... اسـم هیـچ حـزب و گـروه سیاسـی را نمی داننـد و رادیـو و اخبـار آن را 
گـوش نمی دهنـد و دیـواری از آواز بـه دور خـود کشـیده بودند« )مهـان: 147(ـ  و »حممد 
دل شیشـه ای« هسـتند، اّمـا ایـن دنیاهـا در هـم تنیده اند و هیچ گاه نمی شـود آن هـا را کاماًل 
از هـم جـدا کـرد و بـا پیامنـی کـه رسیـاس اول و دوم بـا حممـد دل شیشـه ای می بندنـد و در 
زیـر آخریـن انـار دنیـا، جایـی کـه پای هیـچ انسـان دیگری بـدان نرسـیده اسـت؛ جایی که 
انسـان بـه خـدا نزدیکـرت اسـت؛ بـاالی کوهی کـه مرکز ثقـل دنیـای خیالی اسـت و راوی 
می گویـد: »آن انـار بـاالی آن کـوه مـرز دو مملکـت بود؛ مملکـت حقیقـت و مملکت خیال، 
زمـنی و واقعیـت و آسـامن و افسـانه« )علـی، 1394: 141(؛ چـال می کننـد، بیشـرت در 
هـم تنیـده می شـود. عـالوه بـر ایـن در هـم تنیدگـی دنیاهـا، شـخصیت ها بـدون این کـه از 
حـوادث غریعـادی و اسـتعدادهای غریعادی برخی شـخصیت ها تعجب کننـد، کنار هم 
زندگـی می کننـد؛ ماننـد دوسـتی حممد دل شیشـه و رسیـاس اول؛ حتی رسیـاس انارش را 

بـه حممـد می دهـد تـا راز آن را پیـدا کنـد؛ زیـرا می دانـد حممـد کلیـد متـام ارسار را دارد. 

5-4- حلن
راوی داسـتان، بسـیار ماهرانـه عمـل می کند؛ به گونه ای که خواننـده مثل او متام فضاهای 
خیالـی را ماننـد فضاهـای واقعـی بـاور می کنـد و مهچـون واقعیتـی عینی می پذیـرد. »مهه 
حممـد دل شیشـه را می بیننـد کـه میـان مرده هـا بـازی می کنـد و بـه بـاالی ماشـنی هایی کـه 
سـیالب آن را آورده، مـی رود، در میـان سـیالب بـه آب شـریجه می زنـد، بـر روی آب راه 
مـی رود، میوه هـای روی آب را بـر مـی دارد... حممد دل شیشـه ای در میـان آن تراژدی مهه 
را بـه خنـده وا مـی دارد« )مهـان: 20(. هیچ کـس از راه رفتـن حممـد بـر روی آب تعجـب 
نمی کنـد، حتـی بـه کارهایـش نیـز می خندنـد و ماجـرای مرگ او از عشـق نیز که در شـهر 
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پخـش می شـود، اتفاقـی عجیب غریب نیسـت و کسـی را به تعجب وا نمـی دارد، هرچند 
پـدرش بـرای جلوگریی از مرگ پرش به خواسـتگاری »الوالو سـپید« می رود )مهان: 
49(. ایـن حلـن و رفتـار راوی و شـخصیت های داسـتان، در رسارس آن و هنـگام رخـداد 
حـوادث غریعـادی تکرار می شـود کـه انگار چیزهـای معمولـی در دنیای عادی هسـتند. 
حتـی زمانـی کـه »سـتاره ی سـیاه« داسـتان شـعله ی آتـش را تعریـف می کنـد، راوی هیـچ 
اظهـار نظـری نمی کنـد و موضوع بـرای او کاماًل عادی اسـت، طوری کـه باورپذیری اش 

را نـزد خواننـده بـاال می برد. 

5-5- دوگانگی
کل داسـتان، بحث دوگانگی و تضاد اسـت؛ دوگانگی دنیاها، انسـان  ها و شـخصیت ها، 
اّمـا بارزتریـن دوگانگـی، برخـورد »مـرگ و زندگـی« اسـت؛ »روزگاری کـه مـرگ اهبت 
خـود را باختـه بـود« )مهـان: 207(، چنان کـه در چنـد موقعیـت، راوی در برابـر فضـای 
»اگرچـه  بـه سـخن می گشـاید:  لـب  و جامعـه، شـعارگونه  داسـتان  بـر  مرگبـار حاکـم 
زنـده بـودن مایـه ی متـام دردهـای دیگـر اسـت، اّمـا از مهـه ی دخلوشـی های دیگـر زندگی 
بزرگ تـر اسـت« )مهـان: 189(. مـرگ مطـرح در داسـتان نیـز خـود بـه دو گونـه اسـت: 
مرگـی کـه در راه عشـق و جوانمـردی اسـت، ماننـد مـرگ حممـد دل شیشـه ای از عشـق و 
مـرگ رسیـاس اول در راه جوانمـردی؛ دیگری، مرگی که سیاسـیون و جنـگاروران بانی 
آن هسـتند، ماننـد متـام کسـانی کـه در جنـگ کشـته شـدند، یـا بـرای کشـته شـدن بـه خـط 
مقـدم سـخت ترین جنگ هـا می رفتنـد. رسیـاس دوم پـس از ناامیـدی متـام از زندگـی و 

تنهـا بـرای مـردن اسـت کـه بـه مرگبارتریـن جاهـای جنگ مـی رود. 
بـورژا  و شـهر،  میـان روسـتا  تعـارض  داسـتان،  در  بـارز  دیگـر دوگانگی هـای  از 
و غریبـورژا اسـت: »دسـتش را گرفتـم بـه او گفتـم: بـه ایـن جنـگ نـرو. ایـن جنـگ تـو 
نیسـت. ایـن جنـگ بورژواهاسـت بـرای گرفتـن تکه نـان ماهـا« )مهـان: 201(. در جای 
دیگـر کـه تضـاد و تعـارض روستانشـینی و شهرنشـینی را بـه خوبی نشـان می دهـد، آمدن 
روزنامه نـگاری میـان دست فروشـان بـرای نوشـتن مقالـه ای دربـاره ی آن هاسـت کـه بـا 
رسیاسـی اول سـاعت ها بحـث می کنـد؛ روزنامه نـگاری کـه »پـر بـود از غـرور آهنایـی که 
مردمان روسـتایی را به چشـم سـگ می بینند« )مهان: 114(. به درازنای شـب با رسیاس 
اول بـر رس این کـه چـرا مـردم روسـتایی بـه روسـتا برنمی گردنـد، بحـث کـرد و رسیـاس 
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او را شکسـت داد )مهـان: 115(، یـا رسیـاس دوم دربـاره ی روسـتا می گویـد: »مـن از 
آنجایـی کـه در خاطـرم اسـت در روسـتایی بـودم... روسـتایی بسـیار بسـیار کوچک. من 
متنفـر از روسـتا حتـی زیباتریـن و دلپذیرتریـن روسـتا در نظـر مـن ماننـد جهنـم اسـت. 

رسیـاس اول هـم ایـن گونـه بـود« )مهـان: 246(.
دوگانگـی دیگـری کـه در رمـان به چشـم می خورد، تعارضی اسـت کـه گاه یک فرد 
دچـار آن می شـود و نویسـنده آن را در قالـب »پیشـمرگه« مطـرح کرده اسـت. در فرهنگ 
ُکـرد، پیشـمرگه انسـانی اسـت کـه در راه نیـل بـه اهـداف و آرمان هـای ملـت کـرد، تالش 
می کنـد و چـه بـاک کـه در ایـن راه جسـم و جانـش را ببـازد. در مقابـل، واژه ی »جـاش« 
نـامد تریه تریـن و خودفروخته تریـن آدمـی اسـت که به آرمان هـا و عقاید ملت کـرد خیانت 
می کنـد. در رسارس رمـان، تعـارض ایـن دو بسـیار چشـم گری اسـت بختیـار علـی در ایـن 
رمـان پرتأثـری خـود، در نامیشـی عجیـب و در فاصلـه ای کمـرت از یـک مـو، رسیـاس دوم 
را در هیـأت »جـاش« و »پیشـمرگه« عـوض می کنـد.، رسیـاس دوم کـه از بچگـی میـان 
دلـه دزدان و جاش هـا زندگـی می کـرده اسـت، بـه نـاگاه از خانـه ی جاشـی کـه بزرگـش 
کـرده، مـی رود و بعـد از آن اسـت کـه غـروب یـک روز در نـریوی پیشـمرگه نام نویسـی 
می کنـد )مهـان: 253(، کـه ایـن جابه جایـی فقـط در رسیـاس نیسـت، در میـان سـپاهیان 
نیـز روی می دهـد. »در مهـان حلظـه نگاهـی بـه »سـامال کونجـی« انداختـم و دانسـتم کـه 
بـه چـه می اندیشـد. بعـد از دو سـاعت کـه مـا مشـغول دفـن آن کـودک بودیـم، سـامال 
گـم شـد. مـن بـاالی سـنگی رفتـم بـه متـام جنگجویـان گفتـم سـامال فـرار کـرده اسـت. 
بـه پیـش دشـمن هایامن رفتـه تـا جاسوسـی مان را بکنـد. بایـد ایـن جـا را خالـی کنیـم...« 
)مهـان: 281( و حتـی یکـی از جاش هـای بـزرگ، »کیخروخـان سـوفیان خـان صـدر 
ارمحـی«، روزگاری بعـد یکـی از پیشـمرگه های بـزرگ می شـود. ایـن امر، نشـان می دهد 
کـه پیشـمرگ از نگاهـی دیگـر می توانـد جـاش و جـاش نیـز در بـاوری دیگـر، می توانـد 

باشد.  پیشـمرگ 

5-6- اسطوره و نامد )فرهنگ قومی و حملی(
»کـوه در نامدشناسـی اسـطوره ای، آیـت پرصالبـت آفرینـش اسـت کـه در فرهنـگ قبل از 
اسـالم و بعـد از آن مهـواره ارزش نامدیـن داشـته اسـت« )هاشـمی، 1384: 194(. »کوه 
نردبانـی بـود کـه انسـان بـا صعود به آن می توانسـته اسـت بـه بلندترین نقطـه ی طبیعت... 
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و بـر متـام طبیعـت دسـت یابـد. کوه هـا بـه دلیـل برافراشـتگی، حمـل بردمیـدن خورشـید و 
جایـگاه خدایـان بـوده اسـت. در اسـطوره ها بـنی فـر و کـوه ارتبـاط عمیقـی وجـود دارد 
و رسچشـمه ی نعمـت و برکـت بوده انـد. اغلـب آینی هـای مذهبـی نیـز بـر فـراز کوه هـا 
برگـزار می شـده چـرا کـه در تصـور مـردم، کـوه نزدیک تریـن مـکان بـه آسـامن اسـت« 
)راشـدحمصل و دیگـران، 1391: 120(. در فرهنـگ مـردم کردسـتان، کـه در متـام طـول 
تاریـخ در میـان کوهسـتان ها سـاکن بوده انـد، مهـواره کـوه چنـنی نگریسـته شـده اسـت؛ 
بـاور  ایـن  پیونـد می خـورد.  بـا زمـنی  جایـی مـاوراء زندگـی خاکـی؛ جایـی کـه آسـامن 
اسـطوره ای و حملـی، در جای جـای رمـان جاری اسـت. جایی کـه آخرین انار دنیا کاشـته 
شـده، بـر بـاالی کوهـی اسـت روی ابرهـا؛ جایی که دیگر صـدای گلوله و تـوپ و تفنگ 
بـه گـوش نمی رسـد؛ جایـی کـه گویـی پـای هیـچ بـرش دیگـری بـه آنجـا نرسـیده اسـت و 
می شـوند  روبـه رو  آرمانـی  دنیـای  بـا  می رسـند،  بدان جـا  هـرگاه  رمـان  شـخصیت های 
کـه آرمانی تریـن خیاالتشـان بـه ذهنشـان می آیـد. ندیـم شـاهزاده ی کـور مـادرزاد در پـی 
دوم،  آنجـا رسیـاس  در  بینـا می شـود.  درون  از  و  مـی رود  بدان جـا  بینایـی اش  بازیابـی 
زشـت ترین خیـاالت خـود )مهچـون قتـل و جنـگ( را دور می ریـزد. رسیـاس و حممـد 
دل شیشـه و ندیـم پیـامن برادریشـان را مانند آیینـی جدید در روزگاری کـه برادری ها مرده  

اسـت، می بندنـد و در زیـر درخـت انـار بـاالی کـوه چـال می کننـد.
در  زنـدان  سـال  یـک  و  بیسـت  از  پـس  صبحـدم  مظفـر  وقتـی  دیگـر،  سـوی  از 
میـان صحـرا کـه گویـی چلـه ای بـوده بـرای پاک سـازی روح جنگ طلـب اش؛ روحـی 
از یـک روز  بـر رس زا مـرده، پـس  بیکـس  خـود را کـه حتـی مـادرش  تنهـا فرزنـد  کـه 
تنهـا می گـذارد و بـه جنـگ مـی رود، بـه وسـیله ی یعقـوب صنوبـر بـه بـاالی کوهـی پـر 
درخـت بـرده می شـود تـا بـه دنیـای طاعـون زده ی مـردم زمینـی آلـوده نشـود. ارتفاعـی 
نمی افتـد،  آن  بـه  گـذرش  هیچ کـس  و  اسـت  درخـت  از  پوشـیده  هبشـت  مهچـون  کـه 
و  اسـت  دیگـران  رهایی بخشـی  و  کـردن  آزاد  کارش  کـه  مـردی  »اکـرام کوهـی«،  جـز 
در شـبی تاریـک نیـز، مظفـر صبحـدم را کـه از هـر آلودگی یـی بـه دور اسـت، بـه شـهر 
»هبـوط  بـه زمـنی هبـوط می کنـد.  کـه  اسـت  انسـان هبشـتی  رهنمـون می شـود؛ گویـی 
انسـان در اسـاطری گنوسـی نیـز آمـده اسـت و در آن انسـان شـیفته ی جهان پسـت طبیعت 
در  و   )27  :1391 )اسـامعیل پور،  می کنـد«  هبـوط  مـادی  تـن  گونـه ی  بـه  و  می شـود 
این جـا مظفـر عاشـق پـر خویـش اسـت و بـه دنبـال او در شـبی ظلامنـی بـه دنیـای شـهر 
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هبـوط می کنـد و جالب تـر آنکـه پـس از رسـیدن بـه رسیـاس سـوم، او را بـر بـاالی کـوه 
آخریـن انـار دنیـا می بـرد؛ ماننـد مهان حـرت گمشـده ی برش برای بازگشـت به هبشـت.
توصیفات اکسپرسیونیسـتی و سورئالیسـتی که از فضای باالی کوه ارائه می شـود، 
فضـای کـوه را بیشـرت بـه سـوی ایـن نـامد و اسـطوره سـوق می دهـد. هبرتیـن توصیفـی کـه 
ایـن پیونـد اسـطوره ای و نامدیـن را بـه طـرز روشـنی بیـان مـی  کنـد، هنگامـی اسـت کـه 
حممـد دل شیشـه ای و رسیـاس اول و ندیـم شـاهزاده بـرای بـار اول بـه بـاالی کـوه کنـار 
آخریـن انـار دنیـا می رونـد. زمانـی کـه در دنیـای پایـنی جنـگ و خونریـزی و آوارگـی 
مـوج می زنـد، بـه بـاالی کـوه می رسـند. »صبح هنـگام بـه بـاالی کـوه می رسـند؛ قلـه ای 
بـاالی ابرهـا مهاننـد جزیـره ای میـان دریا. چهـار دورش ابرهـای زرین هـوا آن قدر خنک 
و آفتـاب آن قـدر دلنشـنی بـود که گویی کودکان از سـتاره ای به سـتاره ای دیگر سـفر کرده 
بودنـد... گویـی سـنگهایش بـه حکم مهسـایگی ازلی بـا ابر و آسـامن و آفتاب نـرم بودند« 
)علـی، 1394: 134(، یـا هنگامـی کـه رسیـاس دوم بـه بـاالی کـوه می رسـد، توصیفـی 
جالـب ارائـه می دهـد، کـه پیونـدی با مهـان اسـطوره های کـوه در فرهنـگ باسـتان آریایی 
دارد: »مـن کـه بـه بـاالی قلـه ی آن کـوه جادویـی رسـیدم، مهـه چیـز از خاطـرم رفـت. در 
آنجـا آسـامن زمـنی دیگـر گونـه بودنـد، جایـی بـود بـه رؤیـا نزدیـک. می دانـی ایـن بـه چـه 
معناسـت؟ یعنـی نـه دیگـر اثـری از جنـگ بود، نـه از مریضـی و نه از پـریی. در آنجـا تنها 

چنـد چیـز نـاب پیـدا بودنـد؛ آرامـش، زیبایـی و روشـنایی« )مهـان: 258(.
انـار میـوه ای اسـت که در رسارس رمان حضـوری رمزآلـود دارد. در کتاب »فرهنگ 
اسـاطری و داسـتان واره ها در ادبیـات  فارسـی« دربـاره ی انـار آمـده اسـت: انار میـوه  و نام 
درختـی مقـدس اسـت و چنـد بـار در تـورات از آن یـاد شـده اسـت. در اسـاطری یونـان، 
مظهر باروری و فراوانی اسـت. انار بیدارکننده ی غریزه ی جنسـی اسـت و آن را موجب 
آبسـتنی دانسـته اند. در فرهنـگ مسـیحی، سـبب رسـتاخیز و جاودانگـی بوده اسـت و در 
نـزد آنـان رمـز عفـاف و پاکـی نیـز بـه شـامر مـی رود. در قـرآن نیـز از آن بـه عنـوان میـوه ای 
هبشـتی یـاد می شـود )سـوره ی الرمحـن: 68(، و در فرهنگ ایرانی نیز بیشـرت نـامد باروری 
و زایندگـی اسـت )یاحقـی، 1391: 165(. بـا توجـه بـه ایـن نامدهـای ارائه شـده از انـار، 
شـاید بتـوان راحت تـر بـه حضـور آن در داسـتان پـی بـرد. سـه انـار شیشـه ای کـه مهـراه 
رسیاس هـا اسـت، نـامدی اسـت از پاکـی و عفافـی کـه ایـن سـه شـخصیت دارنـد و آن چه 
ایـن گـامن را بیشـرت می کنـد، هنگامـی اسـت کـه رسیـاس دوم بعـد از مرگ رسیـاس اول، 
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دوبـاره بـه سـوی جنـگ و خشـونت مـی رود و انار شیشـه ای را به میـان دره پـرت می کند 
و حتـی پیشـرت هـم تـالش می کنـد آن را بشـکند. »آن انـار شیشـه ای را بـر می داشـتم بـر 
دیوارهـا می کوبیـدم و نمی شکسـت زیـر لگـد می گرفتمـش و بـاز هـم نمی شکسـت...« 
)علـی، 1394: 268(. »خواهـران سـپید« در خانه شـان درختـی دارنـد کـه راوی آن را 
قرینـه ی آخریـن انـار دنیـا بـر باالی کـوه می دانـد؛ خواهرانـی کـه هرگـز ازدواج نمی کنند 
و از حممـد دل شیشـه ای می خواهنـد انـار شیشـه ای را بـه آن ها بدهـد، اّمـا او می گوید انار 
پیـش او امانـت اسـت و مـال او نیسـت. از مهـه مهم تـر، درخـت انـاری کـه بـاالی کـوه 

رسـته اسـت، پیونـد دنیـای خاکـی را بـا هبشـت و دنیـای آرمانـی برقرارمی کند.
بـاز بـا تأکید یـادآوری می کنیم که رمـان از درون مایه ی اجتامعـی و فرهنگی خاصی 
برخـوردار اسـت کـه نمودهـای آن بیـان مصیبت هـا و دردهـای جامعه ی کردنشـنی عراق 
اسـت؛ جامعـه ای سـنتی کـه در معـرض انـواع هجوم هـای جامعـه ی مدرن امـروزی قرار 
گرفتـه اسـت. شـاید از بارزترین انتقادهای سیاسـی اجتامعی نویسـنده بـه جامعه ی خود، 
متامیت خـواه بـودن رهـربان شـورش و آزادی خـواه پـس از پریوزی اسـت کـه این گونه از 
زبـان »اکـرام کوهـی« نقـل می کنـد: »مظفـر صبحـدم، شـورش و انقـالب دروغـی بزرگ 
اسـت، تـو خوشـبختی، تـو شورشـی بـودی بی آنکه شـورش کنـی... ایـن نعمتـی خدایی 
اسـت... مـن این گونـه فکـر می کـردم زمانـی کـه شـورش و انقـالب پـریوز شـود هبشـتی 
از زیـر زمـنی خواهـد جوشـید و بـر روی زمـنی خواهـد آمـد اّمـا افسـوس کـه از دومـنی 
می کنـی  بـاز  کـه  را  چشـم هایت  می شـوری  را  صورتـت  کـه  روز  دومـنی  از  صبحـدم، 
چشـمت بـه رشوع شـدن دوبـاره ی مهـه ی چیزهـا می افتـد. من روز بـه روز زاده شـدن آن 
شـیطان را دیـدم، شـیطانی کـه ابتـدا چیـزی کوچک اسـت، اول بـار می گویی چه اشـکال 
دارد ایـن شـیطان قسـمتی از مهـه ی ماسـت... اّمـا کم کـم بـزرگ می شـود و مهه چیـز را با 

خـود می بـرد« )مهـان: 104(.

6- نتیجه گریی 
مطالعـه  ی رمـان آخریـن انـار دنیـا بـا تأکیـد بـر پیگـریی گزاره هـا و مؤلفه هـای رئالیسـم 
جادویـی در آن و نقـد و حتلیـل آن هـا، مـا را بـه ایـن نتیجـه می رسـاند کـه ایـن اثـر از مجلـه 
بـا  نویسـنده  و  اسـت  نوشـته شـده  رئالیسـم جادویـی  بـه شـیوه ی  کـه  اسـت  رمان هایـی 
هبره گـریی از ایـن سـبک در پـی بیـان دردهـا و آرزوهـای قومـی و حملـی خـود در برابـر 
دیکتاتـوری بعـث و تاختـن بـر این رژیم متامیت خواه بوده اسـت. از دیگر سـو، پس از فرو 
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رخیتـن حکومـت بعـث و بـه نتیجـه رسـیدن قیام هـای مردمـی، بـاز مردم بـه آن آرمـان خود 
نرسـیدند، چـرا کـه سیاسـت مدارها نیـز از درون متامیت خـواه و دنبـال آسـایش خویشـتن 
بودنـد و کسـانی چـون یعقـوب صنوبـر حکومـت را بـه دسـت گرفتنـد. دوگانگـی دنیـای 
در هـم تنیـده ی رمـان، نـامدی از دوگانـی و تضادهـای درونـی جامعـه  ی نویسـنده اسـت. 
اسـطوره های موجـود در داسـتان، به خصـوص اسـطوره ی بازگشـت بـه وطـن موعـود، 
بیانگـر دغدغـه ی نویسـنده ای پناهنده شـده در آملـان و دور از وطن اسـت که برای هرکسـی 
هبشـت موعـود حسـاب می شـود. بـا نقـد مؤلفه هـای رئالیسـم جادویـی موجـود در رمان، 
روشـن می شـود، مهم تریـن ابـزار کار نویسـنده در ایـن ژانـر، »اسـطوره« و »دوگانگـی« 
اسـت بـا تأکیـد بر عنارص جادویـی، اّما تأکید بر عنـارص جادویی در فضای رئالیسـم چنان 
ماهرانه اسـت که جدا کرن آن دو از هم اگر غریممکن نباشـد، کاری بس دشـوار اسـت. به 
نظر می رسـد نویسـنده ی رمان، در این کاربسـت موفق عمل کرده اسـت. از سـوی دیگر، 
نویسـنده در طـرح و حلـن داسـتان به این سـبک، موفق بوده اسـت و شـاید مهـنی امر باعث 

موفقیـت چشـمگری کتـاب، چـه در ایـران و چـه در میـان کردهـا بوده اسـت. 
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