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چکیده
«رئالیســم جادویــی» یکــی از عمدهتریــن گرایشهــای جهانــی در ادبیــات
داســتانی معــارص اســت؛ ســبکی نســبت ًا نویــن کــه در آن نویســنده از
شــاخصههایی مهچــون «وهــم و خیــال» و «عنــارص مــاوراء طبیعــی» مــدد
میگــرد و در بســر خیــال ،چنــان ماهرانــه آنهــا را بــه کار میگــرد کــه
شــخصیتها و رخدادهــای داســتان بــرای طیــف خمتلــف خماطبــان طبیعــی
و باورپذیــر مینامیــد« .بختیــار علــی» نویســندۀ شناختهشــده و نظریهپــرداز
ادبیــات کــردی اســت کــه اغلــب آثــار داســتانی خــود را بــا حمور ّیــت ایــن ژانــر
ادبــی بــه رشــتهی حتریــر درآورده اســت .از موفقتریــن رمانهــای او ،آخریــن
انــار دنیــا اســت کــه بــه چندیــن زبــان دنیــا ،از مجلــه فارســی ترمجــه شــده اســت.
در مقال ـهی پی ـشرو تــاش کردهایــم بــه روش اســتقرایی -حتلیلــی و تکیــه بــر
دادههــای کتابخانــهای و اســنادی ،بــا حمور ّیــت مطالعــهی مــوردی ،از منظــر
رئالیســم جادویــی و بــا نظرداشــت مؤلفههــای آن ،ماننــد وهــم و خیــال،
مهزیســتی مســاملتآمیز ،اســطوره و دوگانگــی ،ایــن رمــان را مــورد بررســی
قــرار دهیــم .بــا ایــن خوانــش جدیــد ،ضمــن دســتیابی بــه تفســری نســبت ًا
روشــن از رمــان و چگونگــی بازتــاب ویژگیهای برجســتهی رئالیســم جادویی
در آن ،بــه ایــن نتیجــه میرســیم کــه مؤلف ـهی «هبرهگــری از اســطوره» ،نمــود
بارزتــری نســبت بــه ســایر مؤلفههــای ایــن ژانــر در رمــان دارد.
واژگان کلیدی :رئالیسم جادویی ،آخرین انار دنیا ،بختیار علی ،اسطوره ،خیال.
)نویسنده مسؤول( 1- sh_tayefi@yahoo.com
2- mehrdad.mohsen@gmail.com
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 -1مقدمه
بختیـار علـی ،نویسـندهی معـارص کُـرد ،با رمانهـای خود جایـگاه شایسـتهای در ادبیات
کـردی دارد .رمانهـای او ،بهویـژه آخریـن انـار دنیـا کـه در سـال  2002در سـلیامنیه بـه
چـاپ رسـید ،بـه رسعـت در ادبیـات کـردی جایـی بـرای خـود بـاز کـرد؛ چنانکـه از آن
بـه عنـوان شـاهکار ادب کـردی نـام میبرنـد .ایـن رمـان ،بـه چندیـن زبـان دنیـا ،از مجلـه
زبـان فارسـی -دو بـار -ترمجـه شـده ،کـه ترمجـهی «مریـوان حلبچـهای» از سـوی «نشر
ثالـث» و ترمجـهی «آرش سـنجابی» بـه وسـیلهی «نشر افـراز» انتشـار یافتـه و بـه چـاپ
پنجـم نیـز رسـیده اسـت .تالش مـا در پیگریی پیشـینهی پژوهـش پیشرو ،نشـان میدهد
کـه تاکنـون نوشـتهی درخـور توجهـی دربـارهی ایـن رمـان ،بهویـژه از منظـر «رئالیسـم
جادویـی» منتشر نشـده اسـت؛ بنابرایـن تلاش مـا ایـن اسـت کـه در ایـن کار نـو ،ضمـن
تأکیـد بـر شـاخصهای رمـانُ ،بعـد کیفـی پژوهـش را نیـز مـد نظـر قـرار دهیـم.
 -2فرضیههای پژوهش
 -1-1-2ژانـر رئالیسـم جادویـی از زمان گسترش چشـمگری خود ،مهـواره مورد توجه
نویسـندگان کشـورهای در حـال توسـعه بـوده اسـت .بختیار علی نیـز رماننویسـی کُرد،
و اهـل کشـوری در حـال توسـعه اسـت؛ بنابرایـن دور از انتظـار نیسـت کـه او نیـز بـه ایـن
ژانـر توجهی ویژه داشـته باشـد.
 -2-1-2ژانـر رئالیسـم جادویـی دارای مؤلفههـای خاصـی ،از مجلـه دوگانگـی ،در هم
تنیدگـی واقعیـت و خیـال ،عادی نشـان دادن امور خیالی و ...اسـت .انتظـار میرود این
مؤلفههـا در رمـان آخریـن انار دنیا بسـامد باالیی داشـته باشـد.
 -3-1-2انتظـار مـیرود بـا هبرهگریی از مؤلفههای رئالیسـم جادویی ،بتـوان به تصویر
قابـل فهمـی از وقایـع و رویدادهـای خاصی کـه در رمان اتفاق افتاده ،دسـت یافت.
 -3رئالیسم جادویی
اصطلاح «رئالیسـم جادویـی» که نخسـتنی دور آن در سـالهای  1920میلادی در آملان
و دور دوم آن در دهـهی چهـل میلادی در آمریـکای التین مرکـزی آغـاز شـده ،واپسین
دور آن از سـالهای  1955در آمریـکای التین بنـا هنـاده شـده اسـت و تـا بـه امـروز نیـز
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ادامـه دارد (آن بـاروز« .)8 :1394 ،ایـن اصطلاح را اولنی بار منتقـد آملانی فرانس روه
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 اسـپانیاییزبان مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت» (حقروسـتا،
 .)20 :1385دربـارهی ظهـور و منشـأ اصطالح رئالیسـم جادویی ،مباحث و مناقشـات
بسـیاری درگرفتـه اسـت و اختلاف نظرهـای بسـیاری در ایـن زمینـه وجـود دارد ،ا ّمـا بـا
متـام اختلاف نظرهـا ،آنچـه میتـوان بـه آن اذعان کـرد ،این اسـت که در آمریـکای التنی
شـکوفا گردیـد و بـه ژانـری جهانـی تبدیـل شـد؛ بـه گونـهای کـه «بـه حمـض نـام بـردن از
رئالیسـم جادویـی بالفاصلـه آمریـکای التین و گابریـل گارسـیا مارکـز بـه ذهـن تداعـی
میشـود» (سیدحسـینی ،)327 :1394 ،ا ّمـا بـه طـور ک ّلـی از چهرههـای اصلـی و مؤثـر
ِ
س روه کـه بـه
هنـری آملانـی ،فرانـ 
در گسترش و اشـاعهی ایـن ژانـر ،میتـوان بـه منتقـد
واسـطهی اثـرش در دههی بیسـت شـناخته شـد؛ آخلـو کارپانتیـه 2نویسـندهی کوبایی قرن
بیسـتم؛ ماسـیمو بنتمپلـی 3نویسـندهی ایتالیایـی دهـهی بیسـت و سـی و منتقـد ادبـی نیمـه
قـرن بیسـتم؛ آنجـل فلـورس 4اهـل آمریـکای التین؛ و گابریل گارسـیا مارکـز (آن باروز،
 )16 :1394اشـاره کـرد.
بـا توجـه به گستردگی این ژانـر ادبی در رسارس جهـان ،نظریهپردازان ،نویسـندگان
و منتقـدان بسـیاری بـه تبیین و تعریـف آن پرداختهانـد کـه مهین امـر باعث شـده تعاریف
بسـیاری از ایـن نظریـه ارائـه شـود ،ا ّما با نگاهـی امجالی به متـام این تعاریـف ،بالفاصله به
وجـود عنـارصی مشترک در آنهـا پـی خواهیم برد کـه حمور بنیادیـن اغلب ایـن تعاریف
را شـکل میدهـد .هبتر اسـت قبـل از پرداختـن بـه معروفتریـن تعریفهـا ،بـا دو عنرص
اساسـی این تعاریف یعنی «جادو» و «رئالیسـم» آشـنا شـویم.
 جـادو« :مفهومـی کمتر نظری اسـت و در رئالیسـم جادویی ،جادو بـه هر رویدادخـارق العـاده و بهویـژه روحانـی و غریعقالنـی پیونـد دارد .گوناگونـی رویدادهـای

1

1- franz roh.
2- Alejo Carpantier.
3- Massimo Bontempelli.
4- Angel Flores.
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جادویـی در آثـار رئالیسـم جادویـی شـامل وجـود ارواح ،معجـزات ،اسـتعدادهای
غریطبیعـی ،ناپدیدشـدن شـخصیتها و فضاهـای غریـب اسـت ،ا ّمـا بـه شـکل جادویـی
کـه در شـعبدهبازیها وجـود دارد نیسـت .جادوگـری حاصـل حیلههایـی اسـت کـه
ایـن توهـم را موجـب میشـود کـه چیـزی غریطبیعـی روی داده اسـت؛ در حالـی کـه در
رئالیسـم جادویـی آن چیـز غریطبیعـی حقیقتـ ًا رخ دادهاسـت» (مهـان.)40 :
 رئالیسـم« :ایـن اصطلاح از میـان مباحـث فلسـفی میانـهی قـرن هیجدهـم رسبـرآوردو ریشـههای آن را در مباحـث ارسـطو -یعنـی حمـاکات -میتـوان جسـت« .ایـان وات»
ایـن ایـدهی فلسـفی را تبیین میکنـد کـه رئالیسـم مـدرن از جایـی آغـاز میشـود کـه فـرد
میتوانـد حقیقـت را کشـف کنـد و رئالیسـم متضمـن ایـن نکتـه اسـت کـه جهـان خـارج
واقعیـت دارد و حساسـیت مـا گـزارش درسـتی از آن ارائـه میدهـد» (مهـان.)41 :
سیدحسـینی در مکتبهـای ادبـی می نویسـد« :رئالیسـم را باید پیروزی حقیقت واقع بر
ختیـل و هیجـان شـمرد .بنـای رماننویسـی جدیـد ادبیـات امـروز جهـان بـر روی آن هناده
شـده اسـت» (سیدحسـنی .)279 :1394، ،پاینـده در کتـاب «داسـتان کوتـاه در ایـران
(داسـتانهای رئالیسـتی و ناتورالیسـتی)» ،پـس از رشح و تفسیری مفصـل از معانـی
ارائهشـده از رئالیسـم در طـی قـرون متوالـی ،مینویسـد« :بـه طـور خالصـه رئالیسـم در
ادبیـات یعنـی گرایـش بـه اینکـه مهـه چیـز مهانگونـه کـه در واقعیـت هسـتند نشـان داده
شـوند .رئالیسـم بـه منزلـهی شـیوهای از نـگارش؛ یعنـی اجتنـاب کـردن از رمانتیسـم و
خیـال و اسـطوره» (پاینـده )21 :1391 ،اسـت .او در ادامـه ویژگیهـای اصلی داسـتان
رئالیسـتی را ایـن گونـه بـر میشـمرد:
الف) شفافیت روایی در مقابل فصاحت بالغی
ب) کارکردارجاعی در برابر کارکرد جمازی
پ) زبان حماورهای در برابر زبان رسمی
ت) مشخص بودن زمان و مکان وقوع حوادث
ث) توصیف دقیق از فضا ،مکان و شخصیتها و حوادث (مهان.)106-26 :
 رئالیسم جادوییمگـی آن بـاروز در تعریـف رئالیسـم جادویـی مینویسـد« :رئالیسـم جادویـی بـر بازنامیی
واقعـی و ختیلـی یـا جادویـی چیزهـا آنگونـه کـه گویـی واقعـ ًا رخ دادهانـد ،تکیـه میکند.
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ِ
سـاختامن
رمـز درک سـاز و کار رئالیسـم جادویـی فهمیـدن ایـن نکتـه اسـت کـه چگونـه
روایـت ،بافتـاری واقعـی بـرای رویدادهـای جادویـی داسـتان فراهـم میکنـد؛ بنابرایـن
رئالیسـم جادویـی بـر واقعگرایـی متکـی اسـت ،ا ّمـا تنهـا تـا آنجـا کـه آنچـه را بـه مثابـهی
واقعیـت قابـل پذیـرش اسـت ،بتوانـد بسـط دهـد» (مهـان« .)45 :آماریـل چنـدی 1در
کتـاب رئالیسـم جادویـی و خیالـی مینویسـد :رئالیسـم جادویی شـیوهای ادبی اسـت که
میخواهـد ترکیـب پارادوکسـی از احتـاد امـور متضـاد و نامهگـون بـه دسـت دهـد؛ بـرای
مثـال ،قطبهـای متضـادی ماننـد :زندگـی و مـرگ ،جهان مسـتعمراتی و جهـان صنعتی
امـروز در تقابـل هـم قـرار میگریند .رئالیسـم جادویی بـا دو قضیهی متضـاد و متعارض
مشـخص میشـود؛ یکـی بـر نگـرش معقـول از واقعیـت پایهریـزی شـده و دیگـری بـر
پذیـرش مافـوق طبیعـت به عنـوان واقعیتـی معمول و عـادی متکی اسـت» (نیکوبخت و
رامنینیـا« .)141 :1384 ،فاریـس ونـدی ب» در مقالـهی «رضورت وجـود «دیگـری»
(نقـد فرهنگـی رئالیسـم جادویـی)» مینویسـد« :متـن رئایسـم جادویـی از اختلاط
رئالیسـم و فانتـزی بـه وجـود میآیـد؛ بـه نحـوی کـه وجـه رئالیسـتی آن بـر متـن بچربـد.
در واقـع رئالیسـم آن انـدازه بـر متـن غلبـه دارد کـه عنـارص تقلیلناپذیـری که شـاخصهی
جـادو هسـتند بتواننـد نقـش خـود را ایفـا کننـد» (ونـدی ب .)40 :1384 ،در فرهنـگ
ادبـی آکسـفورد نیـز ذیـل واژهی رئالیسـم جادویـی 2آمـده اسـت :داسـتانها و رمانهـای
رئالیسـم جادویـی معمـوالً یـک حمرک قـوی روایی دارند کـه در آن واقعیت شناختهشـده
بـا آنچـه غریقابـل پیشبینـی و غریقابـل وصـف اسـت ،در میآمیـزد؛ در آن عنـارص یـک
رؤیـا ،افسـانه یـا اسـطوره با مسـائل روزمـره با الگویـی موزایـکوار و رنگارنـگ ترکیب
میشـوند (.)629 :2000 ،Drabble
 -1-3مؤلفههای شاخص رئالیسم جادویی
 -1-1-3مهزیستی مساملتآمیز
«در بررسـی سـاختاری و حمتوایـی رئالیسـم جادویـی مشـخص گردیـد ه اسـت کـه
اوالً حضـور عنصر ختیـل ،وهـم و جـادو بسـیار کمتر از عنصر حقیقـت اسـت و ثانیـ ًا
شـخصیتهای داسـتانی ایـن سـبک در دو جهـان متضـاد زندگـی میکنند و نویسـندگان
1- Amaryll Chanadyl.
2- Magic Realism.
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آن بـه خوبـی میداننـد چـه روشـی پیـش گرینـد تـا در انتقـال شـخصیت از یـک جهـان بـه
یـک جهـان دیگـر دچار مشـکل نگردنـد .دو جهـان متضاد شـخصیت عبارتنـد از :جهان
حقیقـی و جهـان ختیلـی و فراحسـی؛ شـخصیتهای داسـتان ژانـر رئالیسـم جادویـی
بـه راحتـی قادرنـد در دو جهـان بـه زندگـی خـود ادامـه دهنـد و در انتقـال از جهانـی بـه
جهـان دیگـر دچـار شـگفتی نشـوند» (پارسـینژاد .)6 :1381 ،در واقـع «از آن جـا کـه
قوانین بنیادیـن دو جهـان بـا هـم ناسـازگار اسـت ،هیچکـدام در هنایـت بـه طـور کامل بر
دیگـری فائـق نمیآینـد و هـر دو معلق در یک رابطـهی متداوم دیالکتیک بـا یکدیگر باقی
میماننـد» (ونـدی ب.)41 :1384 ،
 -2-1-3حلن (بیان حوادث خیالی مبنی بر واقعیت)
حلـن راوی در داسـتان رئالیسـم جادویـی ،نقـش بسـیار مهـم و حمـوری دارد .نویسـندهی
توانـا میتوانـد بـه کمک حلـن راوی ،متامـی پدیدههـای غریملموس و باورهای شـخصی
و گاه بیاسـاس خـود را در نظـر خواننـده حقیقـی جلـوه دهد .چننی شـیوهای ،این امکان
را بـه نویسـنده میدهـد کـه از بیـان دالیـل و برهانهایـی کـه در آثـار رئالیسـم وجودشـان
رضوری اسـت ،معـاف شـود (پارسـینژاد .)8 :1381 ،در واقـع یکـی از خصایـص
اصلـی و یگانـهی رئالیسـم جادویـی« ،اطمینـان از ایـن اسـت کـه خماطـب مهچـون راوی
افقهـای جادویـی و واقعیـت را بـه یـک میـزان بپذیـرد» (آن بـاروز.)10 :1394 ،
 -3-1-3اسطوره و نامد (فرهنگ قومی و حملی)
از دیگـر مؤلفههـای سـبک رئالیسـم جادویـی ،میتـوان بـه حضـور پررنگ اسـطورههای
حملـی و ملـی اشـاره کـرد« .ایـن رویکـرد داستاننویسـی چنـان اسـت کـه یکـی از
پژوهشـگران حـوزهی ادبیـات داسـتانی ،رئالیسـ م جادویـی را متشـکل از سـه عنصر
وهـم و خیـال ،عنـارص مـاوراء طبیعـی و اسـطوره میدانـد» (ناظمیـان و دیگـران،
 .)161 :1393از سـوی دیگـر ،بـه دلیـل مهین نامدهـا میتوان گفـت ،رئالیسـم جادویی
«نشـانهی نوسـتالژی جهـان مدرنیتهشـده در تقابـل جهـان سـنتی و از هم پاشـیده اسـت»
(پارسـینژاد.)8 :1381 ،
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 -4-1-3دوگانگی
یکـی از مهمتریـن ویژگیهـای داسـتانهایی کـه در ژانـر رئالیسـم جادویـی نوشـته
میشـوند ،زیسـت مهزمـان عنـارص متضـاد در بستر داسـتان اسـت .نویسـندگانی کـه بـه
ایـن شـیوه مینویسـند ،صحنههـای نامهگـون و ناسـاز را در قالـب صحنههـای مـرگ و
زندگـی ،روسـتایی و شـهری ،غربـی و بومـی ،واقعـی و غیر واقعـی و طبیعـی و مافـوق
طبیعـی بـه طـور در هـم تنیـده در آثارشـان میگنجاننـد» (نیکوبخت و رامنینیـا:1384 ،
.)143
علاوه بـر مؤلفههـای ذکـر شـده ،میتـوان از چنـد گـزاره و مؤلفـهی دیگـر نیـز یـاد
کـرد :درونمایههـای عمیـق اجتامعـی ،سیاسـی و حتی اقتصـادی که به نوعی بـه نقدهای
فرهنگـی مـدرن نزدیـک میشـوند« .توصیفـات سورئالیسـتی و اکسپرسیونیسـتی یعنـی
خلـق تصاویـری کـه نـه از طریـق منطـق و تفکـر ،بلکه بـا ضمری ناخـوداگاه قابـل دریافت
اسـت» (ناظمیـان و دیگـران.)161 :1393 ،

ی رمان آخرین انار دنیا
 -4خالصه 
در ایـن رمان ،نویسـنده گویی متام اندوه ،دربـهدری و روزهای پناهندگیاش را با روایت
سـیال «مظفـر صبحـدم» از فـراز کشـتی ره ُگـم کـردهاش ،بـر ذهـن خماطبانـی نامعلـوم
رسازیـر میکنـد و بـا تکثیر «رسیـاس» از یـک تن به سـه تن ،سـیطرهی پخششـدگی درد
را مهچـون تقسـیم سـلولی رسطانـی بدخیم ،ایسـتا نمیدانـد .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 سـالها صحنهگـردان اصلـی و عامـل تباهی او ،مهین یعقوب صنوبـر ـ رهرب
انقلاب و شـورش ـ بـوده اسـت .اکنون پس از آزادی ،در قرصی نامدیـن ـ بازماندهی یک
ارشافیـت از هـم پاشـیده ـ بـه نوعـی دیگـر زندانـی میشـود؛ قصری کـه یعقـوب سـاخته
تـا بـه خیـال خـودش مظفـر را از سـیاهی دامنگیر جامعـه کـه طاعـون میخوانـدش ،دور
نگـه دارد ،ا ّمـا مظفـر در آنجـا هـم نمیمانـد؛ زیـرا او تنهـا یـک دلیـل بـرای زنـده مانـدن
داشـت؛ آن هـم فرزنـدش «رسیـاس صبحـدم» بـود .یعقوب خبر مرگ فرزنـدش را به او
میدهـد ،ا ّمـا مظفـر تنهـا بـه دنبـال دیـدن فرزنـدش نیسـت ،دنبال داسـتان زندگی اوسـت
و مهین او را وادار بـه تـرک قصر میکنـد .پـس از خـارج شـدن از قصر و دانسـتن راز
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زندگـی رسیـاس اول ،پـی میبـرد کـه شـخص دیگـری نیـز مهنـام بـا فرزنـد او در مهـان
شـهر زندگـی میکـرده اسـت .بـه جسـتجوی او مـیرود و پیدایـش میکنـد؛ زندانـی در
قلعـهای کـه هیچکـس نمیتوانـد بـه آن نفوذ کنـد و تنها راه ارتبـاط با او نوار کاسـتهایی
اسـت کـه خمفیانـه وارد قلعـه و برگردانـده میشـود .در جریـان مکاملـات با رسیـاس دوم،
پـی میبـرد کـه رسیاسـی دیگـر نیز در مهان شـهر اسـت؛ رسیاسـی کـه در جریـان بمباران
شـیمیایی سـالهای جنـگ کام ً
لا سـوخته و در بیامرسـتانی در مهـان شـهر اسـت.
رسیـاس اول در قالـب رسنوشـتی دردنـاک ،تراژیـک و زیبـا در هیـأت آنارشیسـتی
کمجتربـه در میـان دستفروشـان بـه خاطـر محایـت از آنـان ،بـه دسـت مأموران کشـته شـده
اسـت؛ جوانـی که او را پروفسـور شـبهای تاریـک مینامند ،خمالف جنـگ و خونریزی
اسـت ،میخواهـد فیلـم ببیند ،خوشنویسـی کند ،کتابفروشـی 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 مهانهـا راهنمای مظفـر صبحدم میشـوند بـرای پی
بـردن بـه راز زندگـی او؛ کسـانی چون الوالو سـپید ،شـادریای سـپید ،ژینـو خمملی و آدم
مرجان.
رسیـاس دوم ،کـه بـه سـوی زشـتی جنبیـده اسـت -مـوازی رسیـاس یکـم -در
سـیاهچالی شـبیه بـه عمیقتریـن مغـاک و تاریکـی درون خـودش ،عمر نکـردهی رسیاس
ِ
جانـی بالفطـره اسـت و بختیـار علـی بـا فصلهایـی
اول را پیـش میبـرد .رسیـاس دوم،
کـه روایتـش را بـه او سـپرده ،برائتـش بخشـیده و جنـگ و دسـتاوردهای پـس از جنـگ
را مهچـون نقابـی بـر چهـرهی ژولیـدهاش میکشـد .اینجـا اسـت کـه فریبخوردگـی
رسیـاس دوم در شمار کاسـتهای پیدرپـی کـه از زنـدان بـرای پـدرش میفرسـتد،
رنـگ میگیرد و هـر نـوار بـه سـیامی معصـوم ایـن فـدا شـده ،نقشـی تـازه میزنـد و تـا
آنجـا پیـش مـیرود کـه رسیـاس دوم رس نـخ وجـود رسیـاس دیگـری را بـه دسـت پـدر
میدهـد .رسیـاس سـوم در بیامرسـتانی عجیـب کـه پـر از سـوختگان و دردکشـیدگان و
ذوبشـدگان جنگـی اسـت ،بستری اسـت؛ بیامرسـتانی کـه فضـای آن کام ً
لا سـورئال
و اکسپرسیونیسـتی اسـت .رسیـاس سـوم ،کام ً
لا ذوب شـده و بیآنکـه چیـزی بگویـد،
مظلـوم و خامـوش در زیـر آخریـن انـار دنیـا رس بر زانوهـای مظفر میگـذارد؛ درختی که
پیشتر دو رسیـاس دیگـر و حممـد دلشیشـه ،صاحـب نازکترین قلـب جهان که بـ ه دنبال
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عشـقی نـاکام دلـش شکسـته میشـود و جـان میدهـد ،در زیـر آن پیمان بـرادری بسـته و
بـا خـون خـود امضـا کـرده و در عمـق ریشـهاش چـال کـرده بودنـد؛ پیامنـی کـه مهمرتیـن
پیـام آن ،گذشـتن از جـان خـود بـرای انسـانی دیگـر در آن روزگار جنـگ و خشـونت و
بیرمحـی ،و دوسـت داشـتن انسـانیت و جنـگ نکـردن بـا هیـچ انسـانی دیگـر بـود.
نکتـهی شـگفتانگیز رمـان ،جایـی اسـت کـه مظفـر صبحدم پـس از پیدا کردن سـه
رسیـاس ،بـاز هـم بـه اسـارت یعقـوب صنوبـر در میآیـد و آنجـا اسـت کـه میفهمـد تنها
یکـی از آن سـه ،فرزنـد حقیقـی او هسـتند ،بیآنکـه گـره ایـن راز برملا شـود ،هرچنـد
مدارکـی بـرای برمال شـدن در دسـت هسـت؛ مهچـون دوقلو بـودن دو تـن از رسیاسها،
ا ّمـا چـون مشـخص بـودن رسیاس اصلـی اص ً
ال مهم نیسـت ،فرض بر فاش نشـدن گرفته
میشـود .دو فرزنـد دیگـر ،فرزنـدان ناخواسـتهی یعقـوب صنوبـر هسـتند« .فـرم روایـت
در ابتـدای قصـه تـا فصل ده یک در میان ،در گذشـته و حال در نوسـان اسـت؛ به گونهای
کـه فصلهـای فـرد روایـت حال اسـتمراری مظفـر صبحگاهی اسـت و فصلهـای زوج،
رشح گرهخوردگـی حممـد دل شیشـهای بـا خواهـران سـپید و رسیـاس اسـت ،ا ّمـا در
نیمـهی دوم رمـان زمـان در هـم اسـتحاله شـده و اهـرم پیشبرنـده رمـان بـه بـازوی خـود
خواننـده میافتـد» (قاسـمزاده.)80 :1390،

 -5بررسی مؤلفههای رئالیسم جادویی در آخرین انار دنیا
 -1-5عنارص رئالیستی
درونمایـهی داسـتان ،واقعـی اسـت و حتـی زمـان و مـکان آن تقریبـ ًا مشـخص؛ دوران
حکومـت بعـث و منطقـهی کردسـتان .ایـن درونمایـه ،بیـان دردهـای چندیـن سـالهی
مـردم کـرد عـراق در جنـگ بـا صـدام و دسـتیابی بـه رسزمینـی مسـتقل اسـت کـه آواره
شـدنها و کشـته شـدنهای مـردم و از بین رفتـن کامـل روسـتاها و شـهرها را بـه دنبـال
دارد« .در آن شـبی کـه مهـهی شـهر و روسـتاها بریون آمدند به سـوی کوهها فـرار کردند»
(علـی )127 :1394 ،کـه هسـتهی اصلـی و حقیقـی داسـتان اسـت و در متـام سـاختار
آن جریـان دارد .علاوه بـر ایـن ،دو نمـود رئالیسـتی بسـیار قـوی دیگـر در رمـان ،یکـی
توصیفـات دقیـق نویسـنده از شـخصیتها ،مکانهـا و زمانهاسـت« :بـه گونـهای 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 انـدازهای بـزرگ بـود کـه
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میتوانسـت مـن را مهچـون دو تیکـه اسـتخوان مجـع کنـد بـر دوش هنـد و بـه هـر طـرف
کـه بخواهـد ببرد» (مهـان .)79 :دربـارهی زمـان علاوه بـر تاریـخ مشـخص رویدادهـا،
حتـی در مـواردی ماننـد روز کشـته شـدن «رسیـاس اول» ،از اول صبـح ،زمـان حـوادث
را دقیقـ ًا بـا ذکـر سـاعت و گاهـی دقیقـه بـه دقیقـه اعلام میکنـد« :سـاعت یـازده کنـار
آدم مرجـان بـه فتیلههـای ایرانـی کـه او بـه نـرخ فتیلـهی انگلیسـی میفروشـد شـوخی
میکنـد .در سـاعت یـازده و ربـع «ملـک دلبر» بـا چنـد پلیـس دیگـر پیدایشـان میشـود.
در سـاعت یـازده و بیسـت دقیقه ملک دلرب جلوی «سـینهی کـژال» (گاری رسیاس اول)
میرسـد( »...مهـان .)156 :ویژگـی دیگـر ،بـه کارگیری زبـان حمـاورهای اسـت نـه در
متـام داسـتان ،بلکـه بـرای تیپهـای مناسـب شـخصیتها .رسیـاس دوم هنـگام روبـهرو
شـدن بـا «رسیـاس اول» و «حممـد دل شیشـهای» چنین میگویـد ـ البته اگر ترمجـه توانایی
رسـاندن درسـت مطلـب را داشـته باشـد« :کدوم پدرسـگ با ایـن چیزها بازی کـرده مگه
چنین چیـزی ممکنـه؟ ...من نمیدونم کیم و پاسـبان دنیام ...پاسـبان ایـن ترهات ...ببنی
بـرادر زمانـهی گوهیـه( »...مهـان.)182 :
 -2-5عنارص جادویی
مهانگونـه کـه پیشتر گفتیـم ،عنـارص جادویـی در رمـان ژانـر رئالیسـم جادویـی شـامل
وجـود هـر رویـداد خارقالعـاده ،ماننـد حضـور ارواح ،ره دادن معجزات ،اسـتعدادهای
غریطبیعـی شـخصیتها ،ناپدیدشـدن شـخصیتها و فضاهـای غریب میشـود .از مجله
رویدادهـای خارقالعـاده در ایـن رمـان ،میتـوان بـه سـوار شـدن حممـد دلشیشـهای بـر
موج سـیالب و رفتن به خانهی خواهران سـپید (تا عاشـق« الو الو» شـود) اشـاره کرد.
«حممـد بیتـرس بـر روی آب کوچـه بـه کوچـه سـیالب مـیآوردش .او بیآنکـه غـرق
شـود مهاننـد بلمـی کوچـک بـر روی آب میافتـد و چهـار زانـو روی آب مینشـیند و بـا
خنـدهای ملیـح بـر لـب نظارهگـر دنیاسـت ...آبهـا حممـد را بـه سـوی خانـهای میبرند،
او میخواهـد بازگـردد .میخواهـد بـر روی آبهـا مسیر آمـده را برگـردد از کوچـهای
دیگـر بـرود ،ا ّمـا نمیتوانـد و قدرتـی هنانی میـان موجها او را به سـوی آن خانـه میبرند»
(مهـان .)20-19 :از دیگـر رویدادهـا ،چهـل بـار لرزیـدن زمین بـود کـه خواهران سـپید
نیـز بـا آن در ارتبـاط بودنـد و گویـی زمان هر زلزله را تشـخیص میدادنـد و پیش از آمدن
هـر زلزلـه ،از خانـه بیرون میآمدنـد ،ا ّمـا شـاید عجیبتریـن رخـداد داسـتان ،مربـوط به
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داسـتانی باشـد کـه «سـتارهی سـیاه» ،دوسـت رسیـاس سـوم ،تعریـف میکنـد؛ داسـتان
پسری کـه آتـش گرفتـ ه خامـوش نمیشـود« .بـر رویـش آب میرخیتنـد بـاز هـم خاموش
نمیشـد ...داخـل حوضـش میانداختنـد .هنگامـی کـه بیرون میآمـد ،دوبـاره بـه مهـان
صـورت بـود ...شـبی از دسـت نگهبانـان فـرار کـرد و گـم شـد .کـس نمیدونـه کجـاس
هبـش میگفتـن گولـه آتیـش» (مهـان.)334 :
اسـتعدادهای غریطبیعـی برخی شـخصیتهای داسـتان« :ادریس انگبین» ،نگهبان
قلعـهای کـه رسیـاس دوم در آن زندانـی اسـت ،اسـتعداد عجیبـی در پیـدا کـردن النـهی
زنبورهـای عسـل و یافتـن هبرتیـن عسـلها را دارد (مهـان .)215 :یعقـوب صنوبـر
بـا طبیعـت در ارتبـاط اسـت« .دروغ کـه میگفـت پرنـدگان مهـه پـرواز میکردنـد .از
بچگـی ایـن گونـه بـود ،هـرگاه دروغ میگفـت ،اتفاقـی میافتـاد یـا بـاران میباریـد ،یـا
درختـان میافتـادن و یـا پرنـدگان گروهـی بـر بـاالی رسمـان پـرواز میکردنـد» (مهـان:
 )5و نمـردن رسیـاس دوم :بـا اینکـه پایـش بـر روی منی مـیرود ،یا در خـط مقدم جنگ
و سـختترین درگرییهـا در حالـی کـه متـام دوسـتانش کشـته میشـوند ،او زنـده بـر
میگشـت« .نیروی آسمانی نمیگذاشـت مـن بمیرم .یک بـار مینی زیـر پایم منفجر شـد
و هیـچ چیـزم نشـد( »...مهـان.)250 :
از دیگـر عنـارص جادویـی برجسـته ،پیشبینیهـا و بـه واقعیـت پیوسـتن
خوابهاسـت؛ ماننـد پیشبینـی رسیـاس اول کـه بـه رسیـاس دوم میگویـد« :روزی
مـردی از بیایـان میآیـد ...از بیابانـی بسـیار بسـیار دور مـردی تنهـا کـه نمیدانـد چـکار
کنـد بـه کجـا بـرود مـا را در آغـوش میگیرد و میگویـد مـن پـدر شما هسـتم ...مـن
پـدر مهـهی شما هسـتم» (مهـان ،)256 :یـا خوابـی کـه الوالو سـپید دربـارهی گـم شـدن
مظفـر صبحـدم در دریـا دیـده اسـت ،بـه واقعیـت تبدیـل میشـود (مهـان .)376 :حممـد
دلشیشـهای هـم اکثـر اتفاقاتـی را کـه برایـش روی میدهـد ،یـا پیشبینـی میکنـد (مهان:
 ،)143یـا دربـارهی آنهـا خـواب میبینـد (مهـان.)46 :
 -3-5مهزیستی مساملتآمیز شخصیتها
برخـی از شـخصیتها معمولـی و عـادی هسـتند؛ بدیـن معنـی کـه آنهـا را در اطـراف
خـود و در واقعیـت میبینیـم؛ مهچـون مظفـر صبحـدم ،یعقـوب صنوبـر ،سـلیامن مـزن
(یکـی از رهبران شـورش کـه روحـی غمگین دارد) ،خـود رسیاسهـا ،ژینـوی خمملـی
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(دوسـت رسیـاس اول کـه در بـازار ماهیفروشـی میکنـد) ،آدم مرجـان (کـه در بـازار
بلـور میفروشـد) ،سـید مـژدهی شـمس ،و عبـاس فافـون که آنهـا را در زندگـی روزمره
میبینیـم و ملـس میکنیـم .در مقابـل بـا شـخصیتهایی روبـهرو میشـویم کـه بـر عنصر
خیـال تکیـه دارنـد و تنهـا بـا تصویـر اکسپرسیونیسـتی قابـل توصیـف هسـتند؛ مهچـون
خواهران سـپید (الوالو و شـادریا) که مهیشـه لباس سپید میپوشـند ،هیچگاه موهایشان
را کوتـاه نکردهانـد ،موهایـی کـه در بـاد گویـی بـا ابرهـا در میآمیـزد« .پنجره را بـاز کرده
و باالتنهشـان را از پنجـره بیرون آورده بودنـد .بـاد تـا دورهـا دور دور گیسوانشـان را بـا
خـود بـرده بـود .حممـد دلشیشـهای چـون دیـد کـه گیسوانشـان بـا ابرهـا درآمیختـه اسـت
و میدیـد کـه کبوتـران دستهدسـته میـان آن گیسوانشـان در جسـتوخیزند» (مهـان:
 .)45کنـار آب کـه مینشـینند ،مویشـان بـر آب شـناور میشـود ،هیـچگاه بدون هـم آواز
نمیخواننـد و هرگـز ازدواج نمیکننـد ،در صـدای آوازشـان چیـز عجیبـی هنفتـه اسـت
و بـا زلزلـه در ارتبـاط هسـتند« .مهیشـه قبـل از هـر زلزلـه خواهـران سـپید از خانـه بیرون
میآمدنـد؛ گویـی کـه آنهـا زمـان اتفـاق افتـادن زلزلههـا را میدانسـتند» (مهـان )90 :و
حتـی در صحنـه هـای پایانـی رمـان ،به نوعـی پیشگویی میکننـد که مظفر به سـفر نرود؛
زیـرا در دریـا گـم خواهـد شـد (مهـان.)375 :
از دیگـر شـخصیتهای جـذاب و خیالـی« ،حممـد دلشیشـه» اسـت کـه صاحـب
نازکتریـن دل جهـان اسـت« :مـن دمل از جنـس شیشـه اسـت از شیشـهای بسـیار ظریف،
کوچکرتیـن دلشکسـتن مـرا میکشـد ،مـن کسـی هسـتم از شیشـه کـه بشـکنم خـورد
خواهـم شـد ...خواهـم مـرد» (مهـان .)23 :حممد دلشیشـه کلید متـام هنانگاههـا را دارد
بـه جـز هنـانگاه عشـق؛ «آن کلیدهـا از جنـس شیشـه بودنـد و ِ
در متـام دنیاهـای آسمانی و
رسزمنیهـای خیالـی را بـاز میکردنـد» (مهـان )17 :و خانـهاش را از شیشـه میسـازد؛
زیـرا از پنهـان شـدن و هنانبودگـی میترسـد ،و در هنایـت قلـب شیشـهایاش در اثـر
عشـقی نـاکام تـرک بـر مـیدارد و میشـکند و او میمیرد.
در واقـع ،مـا در جریـان داسـتان بـا دو دنیـای کام ً
لا متضـاد مواجهیـم :دنیایـی کـه
رسیاسهـا و مظفـر و یعقـوب صنوبـر در آن زندگـی میکننـد یـا کردهانـد ،دنیایـی پـر از
جنـگ و خشـونت و بیرمحـی اسـت کـه آدمهای ایـن دنیا نیز خـود دو دسـتهاند؛ آدمهایی
چـون «یعقـوب صنوبـر»« ،سـلیام ن مـزن» و «کیخرسوخـان سـوفیان خـان صـدر ارمحی»
کـه سـود برنـدگان و سـوء اسـتفادهکنندگان از موقعیتانـد و کسـانی چـون «مظفـر
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صبحگاهـی»« ،رسیاسهـا» و «اکـرام کوهـی» ازبنیرفتـگان و نابودشـدگان ایـن دنیـا
هسـتند .البتـه کسـانی دیگـر هـم در ایـن دنیـا زندگـی میکننـد؛ مهچـون عبـاس فافـون که
تنهـا بـه فکـر خویشانـد و کار و بـار خویـش؛ «مسفروشـی کـه گوشـش بدهـکار هیـچ
اتفاقـی در دنیـا نیسـت؛ نـه تغییر زمـان و نـه آشـوب زمین ،یکـی از آن کسـانی کـه تنهـا به
دنبـال کار خـود اسـت ،حتـی اگـر پادشـاه هم بمیرد ،ملـت دور و برش شکسـت بخورد
یـا پیروز شـود ،او مهـان کار خـود را میکند» (مهـان .)141 :دنیای دیگـر ،دنیایی خیالی
و آرمانـی اسـت؛ دنیایـی کـه در آن ،انسـانها جـان خـود را بـرای جـان انسـان دیگـر
میبخشـند؛ دنیایـی کـه انسـان تنهـا بـه خاطـر عشـق میمیرد .نامینـدگان عینـی ایـن دنیـا،
«خواهـران سـپید» ـ «دو خواهـر بودنـد کـه میخواهنـد دور از دنیـای سیاسـت و جنـگ
زندگـی کننـد ...اسـم هیـچ حـزب و گـروه سیاسـی را نمیداننـد و رادیـو و اخبـار آن را
گـوش نمیدهنـد و دیـواری از آواز بـه دور خـود کشـیده بودند» (مهـان )147 :ـ و «حممد
دلشیشـهای» هسـتند ،ا ّمـا ایـن دنیاهـا در هـم تنیدهاند و هیچگاه نمیشـود آنهـا را کام ً
ال
از هـم جـدا کـرد و بـا پیامنـی کـه رسیـاس اول و دوم بـا حممـد دلشیشـهای میبندنـد و در
زیـر آخریـن انـار دنیـا ،جایـی کـه پای هیـچ انسـان دیگری بـدان نرسـیده اسـت؛ جایی که
انسـان بـه خـدا نزدیکتر اسـت؛ بـاالی کوهی کـه مرکز ثقـل دنیـای خیالی اسـت و راوی
میگویـد« :آن انـار بـاالی آن کـوه مـرز دو مملکـت بود؛ مملکـت حقیقـت و مملکت خیال،
زمین و واقعیـت و آسمان و افسـانه» (علـی)141 :1394 ،؛ چـال میکننـد ،بیشتر در
هـم تنیـده میشـود .علاوه بـر ایـن در هـم تنیدگـی دنیاهـا ،شـخصیتها بـدون اینکـه از
حـوادث غریعـادی و اسـتعدادهای غریعادی برخی شـخصیتها تعجب کننـد ،کنار هم
زندگـی میکننـد؛ ماننـد دوسـتی حممد دلشیشـه و رسیـاس اول؛ حتی رسیـاس انارش را
بـه حممـد میدهـد تـا راز آن را پیـدا کنـد؛ زیـرا میدانـد حممـد کلیـد متـام ارسار را دارد.
 -4-5حلن
راوی داسـتان ،بسـیار ماهرانـه عمـل میکند؛ به گونهای که خواننـده مثل او متام فضاهای
خیالـی را ماننـد فضاهـای واقعـی بـاور میکنـد و مهچـون واقعیتـی عینی میپذیـرد« .مهه
حممـد دلشیشـه را میبیننـد کـه میـان مردههـا بـازی میکنـد و بـه بـاالی ماشینهایی کـه
سـیالب آن را آورده ،مـیرود ،در میـان سـیالب بـه آب شیرجه میزنـد ،بـر روی آب راه
مـیرود ،میوههـای روی آب را بـر مـیدارد ...حممد دلشیشـهای در میـان آن تراژدی مهه
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را بـه خنـده وا مـیدارد» (مهـان .)20 :هیچکـس از راه رفتـن حممـد بـر روی آب تعجـب
نمیکنـد ،حتـی بـه کارهایـش نیـز میخندنـد و ماجـرای مرگ او از عشـق نیز که در شـهر
پخـش میشـود ،اتفاقـی عجیب غریب نیسـت و کسـی را به تعجب وا نمـیدارد ،هرچند
پـدرش بـرای جلوگریی از مرگ پرسش به خواسـتگاری «الوالو سـپید» میرود (مهان:
 .)49ایـن حلـن و رفتـار راوی و شـخصیتهای داسـتان ،در رسارس آن و هنـگام رخـداد
حـوادث غریعـادی تکرار میشـود کـه انگار چیزهـای معمولـی در دنیای عادی هسـتند.
حتـی زمانـی کـه «سـتارهی سـیاه» داسـتان شـعلهی آتـش را تعریـف میکنـد ،راوی هیـچ
اظهـار نظـری نمیکنـد و موضوع بـرای او کام ً
ال عادی اسـت ،طوریکـه باورپذیریاش
را نـزد خواننـده بـاال میبرد.
 -5-5دوگانگی
کل داسـتان ،بحث دوگانگی و تضاد اسـت؛ دوگانگی دنیاها ،انسـانها و شـخصیتها،
ا ّمـا بارزتریـن دوگانگـی ،برخـورد «مـرگ و زندگـی» اسـت؛ «روزگاری کـه مـرگ اهبت
خـود را باختـه بـود» (مهـان ،)207 :چنانکـه در چنـد موقعیـت ،راوی در برابـر فضـای
مرگبـار حاکـم بـر داسـتان و جامعـه ،شـعارگونه لـب بـه سـخن میگشـاید« :اگرچـه
زنـده بـودن مایـهی متـام دردهـای دیگـر اسـت ،ا ّمـا از مهـهی دخلوشـیهای دیگـر زندگی
بزرگتـر اسـت» (مهـان .)189 :مـرگ مطـرح در داسـتان نیـز خـود بـه دو گونـه اسـت:
مرگـی کـه در راه عشـق و جوانمـردی اسـت ،ماننـد مـرگ حممـد دلشیشـهای 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 سـختترین جنگهـا میرفتنـد .رسیـاس دوم پـس از ناامیـدی متـام از زندگـی و
تنهـا بـرای مـردن اسـت کـه بـه مرگبارتریـن جاهـای جنگ مـیرود.
از دیگـر دوگانگیهـای بـارز در داسـتان ،تعـارض میـان روسـتا و شـهر ،بـورژا
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 میدهـد ،آمدن
روزنامهنـگاری میـان دستفروشـان بـرای نوشـتن مقالـهای دربـارهی آنهاسـت کـه بـا
رسیاسـی اول سـاعتها بحـث میکنـد؛ روزنامهنـگاری کـه «پـر بـود از غـرور آهنایـی که
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مردمان روسـتایی را به چشـم سـگ میبینند» (مهان .)114 :به درازنای شـب با رسیاس
اول بـر رس اینکـه چـرا مـردم روسـتایی بـه روسـتا برنمیگردنـد ،بحـث کـرد و رسیـاس
او را شکسـت داد (مهـان ،)115 :یـا رسیـاس دوم دربـارهی روسـتا میگویـد« :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 میخورد ،تعارضی اسـت کـه گاه یک فرد
دچـار آن میشـود و نویسـنده آن را در قالـب «پیشـمرگه» مطـرح کرده اسـت .در فرهنگ
کُـرد ،پیشـمرگه انسـانی اسـت کـه در راه نیـل بـه اهـداف و آرمانهـای ملـت کـرد ،تالش
میکنـد و چـه بـاک کـه در ایـن راه جسـم و جانـش را ببـازد .در مقابـل ،واژهی «جـاش»
نماد تریهتریـن و خودفروختهتریـن آدمـی اسـت که به آرمانهـا و عقاید ملت کـرد خیانت
میکنـد .در رسارس رمـان ،تعـارض ایـن دو بسـیار چشـمگری اسـت بختیـار علـی در ایـن
رمـان پرتأثیر خـود ،در نامیشـی عجیـب و در فاصلـهای کمتر از یـک مـو ،رسیـاس دوم
را در هیـأت «جـاش» و «پیشـمرگه» عـوض میکنـد ،.رسیـاس دوم کـه از بچگـی میـان
دلـهدزدان و جاشهـا زندگـی میکـرده اسـت ،بـه نـاگاه از خانـهی جاشـی کـه بزرگـش
کـرده ،مـیرود و بعـد از آن اسـت کـه غـروب یـک روز در نیروی پیشـمرگه نامنویسـی
میکنـد (مهـان ،)253 :کـه ایـن جابهجایـی فقـط در رسیـاس نیسـت ،در میـان سـپاهیان
نیـز روی میدهـد« .در مهـان حلظـه نگاهـی بـه «سـامال کونجـی» انداختـم و دانسـتم کـه
بـه چـه میاندیشـد .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 دشـمنهایامن رفتـه تـا جاسوسـیمان را بکنـد .بایـد ایـن جـا را خالـی کنیـم»...
(مهـان )281 :و حتـی یکـی از جاشهـای بـزرگ« ،کیخرسوخـان سـوفیان خـان صـدر
ارمحـی» ،روزگاری بعـد یکـی از پیشـمرگههای بـزرگ میشـود .ایـن امر ،نشـان میدهد
کـه پیشـمرگ از نگاهـی دیگـر میتوانـد جـاش و جـاش نیـز در بـاوری دیگـر ،میتوانـد
پیشـمرگ باشد.
 -6-5اسطوره و نامد (فرهنگ قومی و حملی)
«کـوه در نامدشناسـی اسـطورهای ،آیـت پرصالبـت آفرینـش اسـت کـه در فرهنـگ قبل از
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اسلام و بعـد از آن مهـواره ارزش نامدیـن داشـته اسـت» (هاشـمی« .)194 :1384 ،کوه
نردبانـی بـود کـه انسـان بـا صعود به آن میتوانسـته اسـت بـه بلندترین نقطـهی طبیعت...
و بـر متـام طبیعـت دسـت یابـد .کوههـا بـه دلیـل برافراشـتگی ،حمـل بردمیـدن خورشـید و
جایـگاه خدایـان بـوده اسـت .در اسـطورهها بین فـر و کـوه ارتبـاط عمیقـی وجـود دارد
و رسچشـمهی نعمـت و برکـت بودهانـد .اغلـب آینیهـای مذهبـی نیـز بـر فـراز کوههـا
برگـزار میشـده چـرا کـه در تصـور مـردم ،کـوه نزدیکتریـن مـکان بـه آسمان اسـت»
(راشـدحمصل و دیگـران .)120 :1391 ،در فرهنـگ مـردم کردسـتان ،کـه در متـام طـول
تاریـخ در میـان کوهسـتانها سـاکن بودهانـد ،مهـواره کـوه چنین نگریسـته شـده اسـت؛
جایـی مـاوراء زندگـی خاکـی؛ جایـی کـه آسمان بـا زمین پیونـد میخـورد .ایـن بـاور
اسـطورهای و حملـی ،در جایجـای 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 نمیرسـد؛ جایـی کـه گویـی پـای هیـچ بشر دیگـری بـه آنجـا نرسـیده اسـت و
شـخصیتهای رمـان هـرگاه بدانجـا میرسـند ،بـا دنیـای آرمانـی روبـهرو میشـوند
کـه آرمانیتریـن خیاالتشـان بـه ذهنشـان میآیـد .ندیـم شـاهزادهی کـور مـادرزاد در پـی
بازیابـی بینایـیاش بدانجـا مـیرود و از درون بینـا میشـود .در آنجـا رسیـاس دوم،
زشـتترین خیـاالت خـود (مهچـون قتـل و جنـگ) را دور میریـزد .رسیـاس و حممـد
دلشیشـه و ندیـم پیمان برادریشـان را مانند آیینـی جدید در روزگاری کـه برادریها مرده
اسـت ،میبندنـد و در زیـر درخـت انـار بـاالی کـوه چـال میکننـد.
از سـوی دیگـر ،وقتـی مظفـر صبحـدم پـس از بیسـت و یـک سـال زنـدان در
میـان صحـرا کـه گویـی چلـهای بـوده بـرای پاکسـازی روح جنگطلـباش؛ روحـی
کـه تنهـا فرزنـد بیکـس خـود را کـه حتـی مـادرش بـر رس زا مـرده ،پـس از یـک روز
تنهـا میگـذارد و بـه جنـگ مـیرود ،بـه وسـیلهی یعقـوب صنوبـر بـه بـاالی کوهـی پـر
درخـت بـرده میشـود تـا بـه دنیـای طاعـونزدهی مـردم زمینـی آلـوده نشـود .ارتفاعـی
کـه مهچـون هبشـت پوشـیده از درخـت اسـت و هیچکـس گـذرش بـه آن نمیافتـد،
جـز «اکـرام کوهـی» ،مـردی کـه کارش آزاد کـردن و رهاییبخشـی دیگـران اسـت و
در شـبی تاریـک نیـز ،مظفـر صبحـدم را کـه از هـر آلودگییـی بـه دور اسـت ،بـه شـهر
رهنمـون میشـود؛ گویـی انسـان هبشـتی اسـت کـه بـه زمین هبـوط میکنـد« .هبـوط
انسـان در اسـاطری گنوسـی نیـز آمـده اسـت و در آن انسـان شـیفتهی جهان پسـت طبیعت
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میشـود و بـه گونـهی تـن مـادی هبـوط میکنـد» (اسماعیلپور )27 :1391 ،و در
اینجـا مظفـر عاشـق پسر خویـش اسـت و بـه دنبـال او در شـبی ظلامنـی بـه دنیـای شـهر
هبـوط میکنـد و جالبتـر آنکـه پـس از رسـیدن بـه رسیـاس سـوم ،او را بـر بـاالی کـوه
آخریـن انـار دنیـا میبـرد؛ ماننـد مهان حسرت گمشـدهی برش برای بازگشـت به هبشـت.
توصیفات اکسپرسیونیسـتی و سورئالیسـتی که از فضای باالی کوه ارائه میشـود،
فضـای کـوه را بیشتر بـه سـوی ایـن نماد و اسـطوره سـوق میدهـد .هبرتیـن توصیفـی کـه
ی کنـد ،هنگامـی اسـت کـه
ایـن پیونـد اسـطورهای و نامدیـن را بـه طـرز روشـنی بیـان مـ 
حممـد دلشیشـهای و رسیـاس اول و ندیـم شـاهزاده بـرای بـار اول بـه بـاالی کـوه کنـار
آخریـن انـار دنیـا میرونـد .زمانـی کـه در دنیـای پایین جنـگ و خونریـزی و آوارگـی
مـوج میزنـد ،بـه بـاالی کـوه میرسـند« .صبحهنـگام بـه بـاالی کـوه میرسـند؛ قلـهای
بـاالی ابرهـا مهاننـد جزیـرهای میـان دریا .چهـار دورش ابرهـای زرین هـوا آنقدر خنک
و آفتـاب آنقـدر دلنشین بـود که گویی کودکان از سـتارهای به سـتارهای دیگر سـفر کرده
بودنـد ...گویـی سـنگهایش بـه حکم مهسـایگی ازلی بـا ابر و آسمان و آفتاب نـرم بودند»
(علـی ،)134 :1394 ،یـا هنگامـی کـه رسیـاس دوم بـه بـاالی کـوه میرسـد ،توصیفـی
جالـب ارائـه میدهـد ،کـه پیونـدی با مهـان اسـطورههای کـوه در فرهنـگ باسـتان آریایی
دارد« :مـن کـه بـه بـاالی قلـهی آن کـوه جادویـی رسـیدم ،مهـه چیـز از خاطـرم رفـت .در
آنجـا آسمان زمین دیگـر گونـه بودنـد ،جایـی بـود بـه رؤیـا نزدیـک .میدانـی ایـن بـه چـه
معناسـت؟ یعنـی نـه دیگـر اثـری از جنـگ بود ،نـه از مریضـی و نه از پیری .در آنجـا تنها
چنـد چیـز نـاب پیـدا بودنـد؛ آرامـش ،زیبایـی و روشـنایی» (مهـان.)258 :
انـار میـوهای اسـت که در رسارس رمان حضـوری رمزآلـود دارد .در کتاب «فرهنگ
ت فارسـی» دربـارهی انـار آمـده اسـت :انار میـو ه و نام
اسـاطری و داسـتانوارهها در ادبیـا 
درختـی مقـدس اسـت و چنـد بـار در تـورات از آن یـاد شـده اسـت .در اسـاطری یونـان،
مظهر باروری و فراوانی اسـت .انار بیدارکنندهی غریزهی جنسـی اسـت و آن را موجب
آبسـتنی دانسـتهاند .در فرهنـگ مسـیحی ،سـبب رسـتاخیز و جاودانگـی بوده اسـت و در
نـزد آنـان رمـز عفـاف و پاکـی نیـز بـه شمار مـیرود .در قـرآن نیـز از آن بـه عنـوان میـوهای
هبشـتی یـاد میشـود (سـورهی الرمحـن ،)68 :و در فرهنگ ایرانی نیز بیشتر نماد باروری
و زایندگـی اسـت (یاحقـی .)165 :1391 ،بـا توجـه بـه ایـن نامدهـای ارائهشـده از انـار،
شـاید بتـوان راحتتـر بـه حضـور آن در داسـتان پـی بـرد .سـه انـار شیشـهای کـه مهـراه
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رسیاسهـا اسـت ،نمادی اسـت از پاکـی و عفافـی کـه ایـن سـه شـخصیت دارنـد و آنچه
ایـن گمان را بیشتر میکنـد ،هنگامـی اسـت کـه رسیـاس دوم بعـد از مرگ رسیـاس اول،
دوبـاره بـه سـوی جنـگ و خشـونت مـیرود و انار شیشـهای را به میـان دره پـرت میکند
و حتـی پیشتر هـم تلاش میکنـد آن را بشـکند« .آن انـار شیشـهای را بـر میداشـتم بـر
دیوارهـا میکوبیـدم و نمیشکسـت زیـر لگـد میگرفتمـش و بـاز هـم نمیشکسـت»...
(علـی« .)268 :1394 ،خواهـران سـپید» در خانهشـان درختـی دارنـد کـه راوی آن را
قرینـهی آخریـن انـار دنیـا بـر باالی کـوه میدانـد؛ خواهرانـی کـه هرگـز ازدواج نمیکنند
و از حممـد دل شیشـهای میخواهنـد انـار شیشـهای را بـه آنها بدهـد ،ا ّمـا او میگوید انار
پیـش او امانـت اسـت و مـال او نیسـت .از مهـه مهمتـر ،درخـت انـاری کـه بـاالی کـوه
رسـته اسـت ،پیونـد دنیـای خاکـی را بـا هبشـت و دنیـای آرمانـی برقرارمیکند.
بـاز بـا تأکید یـادآوری میکنیم که رمـان از درونمایهی اجتامعـی و فرهنگی خاصی
برخـوردار اسـت کـه نمودهـای آن بیـان مصیبتهـا و دردهـای جامعهی کردنشین عراق
اسـت؛ جامعـهای سـنتی کـه در معـرض انـواع هجومهـای جامعـهی مدرن امـروزی قرار
گرفتـه اسـت .شـاید از بارزترین انتقادهای سیاسـی اجتامعی نویسـنده بـه جامعهی خود،
متامیتخـواه بـودن رهبران شـورش و آزادیخـواه پـس از پریوزی اسـت کـه اینگونه از
زبـان «اکـرام کوهـی» نقـل میکنـد« :مظفـر صبحـدم ،شـورش و انقلاب دروغـی بزرگ
اسـت ،تـو خوشـبختی ،تـو شورشـی بـودی بیآنکه شـورش کنـی ...ایـن نعمتـی خدایی
اسـت ...مـن اینگونـه فکـر میکـردم زمانـی کـه شـورش و انقلاب پیروز شـود هبشـتی
از زیـر زمین خواهـد جوشـید و بـر روی زمین خواهـد آمـد ا ّمـا افسـوس کـه از دومین
صبحـدم ،از دومین روز کـه صورتـت را میشـوری چشـمهایت را کـه بـاز میکنـی
چشـمت بـه رشوع شـدن دوبـارهی مهـهی چیزهـا میافتـد .من روز بـه روز زاده شـدن آن
شـیطان را دیـدم ،شـیطانی کـه ابتـدا چیـزی کوچک اسـت ،اول بـار میگویی چه اشـکال
دارد ایـن شـیطان قسـمتی از مهـهی ماسـت ...ا ّمـا کمکـم بـزرگ میشـود و مهه چیـز را با
خـود میبـرد» (مهـان.)104 :
 -6نتیجهگریی
مطالعـهی رمـان آخریـن انـار دنیـا بـا تأکیـد بـر پیگیری گزارههـا و مؤلفههـای رئالیسـم
جادویـی در آن و نقـد و حتلیـل آنهـا ،مـا را بـه ایـن نتیجـه میرسـاند کـه ایـن اثـر از مجلـه
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رمانهایـی اسـت کـه بـه شـیوهی رئالیسـم جادویـی نوشـته شـده اسـت و نویسـنده بـا
هبرهگیری از ایـن سـبک در پـی بیـان دردهـا و آرزوهـای قومـی و حملـی خـود در برابـر
دیکتاتـوری بعـث و تاختـن بـر ایـن رژیـم متامیتخـواه بـوده اسـت .از دیگـر سـو ،پـس
از فـرو رخیتـن حکومـت بعـث و بـه نتیجـه رسـیدن قیامهـای مردمـی ،بـاز مـردم بـه آن
آرمـان خـود نرسـیدند ،چـرا کـه سیاسـتمدارها نیـز از درون متامیتخـواه و دنبـال
آسـایش خویشـتن بودنـد و کسـانی چـون یعقـوب صنوبـر حکومـت را به دسـت گرفتند.
دوگانگـی دنیـای در هـم تنیـدهی رمـان ،نمادی از دوگانـی و تضادهای درونـی جامعهی
نویسـنده اسـت .اسـطورههای موجـود در داسـتان ،بهخصـوص اسـطورهی بازگشـت به
وطـن موعـود ،بیانگـر دغدغـهی نویسـندهای پناهندهشـده در آملـان و دور از وطـن اسـت
کـه بـرای هرکسـی هبشـت موعود حسـاب میشـود .با نقـد مؤلفههـای رئالیسـم جادویی
موجـود در رمـان ،روشـن میشـود ،مهمترین ابزار کار نویسـنده در این ژانر« ،اسـطوره»
و «دوگانگـی» اسـت بـا تأکیـد بـر عنـارص جادویـی ،ا ّمـا تأکیـد بـر عنـارص جادویـی در
فضـای رئالیسـم چنـان ماهرانـه اسـت کـه جـدا کـرن آن دو از هـم اگـر غریممکـن نباشـد،
کاری بـس دشـوار اسـت .بـه نظـر میرسـد نویسـندهی رمـان ،در ایـن کاربسـت موفـق
عمل کرده اسـت .از سـوی دیگر ،نویسـنده در طرح و حلن داسـتان به این سـبک ،موفق
بـوده اسـت و شـاید مهین امـر باعـث موفقیـت چشـمگری کتـاب ،چـه در ایـران و چـه در
میـان کردهـا بوده اسـت.
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