

بررسي رئاليسم جادويي وتحليل رمان اهل غرق
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عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس
مريم رامين نيا*
چكيده
در اين مقاله مفاهیم و مبانی رئالیسم جادويی با توجه به ديدگاه منتقدان و صاحبنظران ادبی
تعريف و تبیین شده و سپس رمان اهل غرق با توجه ويژگیها و مشخصههاي رئالیسم جادويی
تحلیل گرديده است.



كه در آن عناصر واقعیت و خیال در هم می آمیزند .حاصل اين تلفیق اثري است كه به هیچ
كدام از عناصر اولیة سازنده اش شبیه نیست .در اين شیوه ،آمیزش دو عنصر واقعیت و خیال
چنان استادانه انجام می گیرد كه تمامی حوادث غیر واقعی و خیالی در بستر داستان ،كامالً
حقیقی و طبیعی جلوه می كنند؛ به گونه اي كه خواننده به سادگی آنها را می پذيرد .به زعم
بسیاري از صاحبنظران ،رئالیسم جادويی شاخه اي از مكتب رئالیسم است و نمی تواند يك
مكتب ادبی مستقل محسوب شود ،چرا كه داراي ساختار و اصول بنیادين خاص و تازه اي
نیست و به طور كلی با ضوابط مكتب رئالیسم هماهنگی دارد.
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اصطالح رئالیسم جادويی و يا واقع گرايی جادويی شیوه نوينی در داستان نويسی معاصر است

* كارشناس ارشدزبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس

141

رمان اهل غرق يكی از شاخص ترين آثاري است كه در كشور ما به شیوة رئالیسم جادويی
ماركز به نگارش در آمده است ،بیش از همه در شخصیت پردازي و فضاسازي تحت تأثیر اين
شیوه است .حضور عناصر وهمی و تخیلی از قبیل:پريان دريايی ،غول زشت روي درياها ،نیمه
انسانی بودن قهرمان اصلی داستان و … رمان را در زمرة آثار رئالیستی جادويی جاي داده
است.نويسنده در تلفیق واقعیت و تخیل در بیشتر موارد به خوبی از عهده برآمده است ،لیكن در
برخی موارد با تفسیر و گزارش گونه كردن حوادث ،از لحن قابل اعتماد آن می كاهد.
كليد واژه :رئالیسم جادويی ،داستان نويسی معاصر ،اهل غرق ،منیرو روانی پور.
مقدمه
واژة رئالیسم جادويی اولین بار توسط فرانس روه « » Franz Rohهنر شناس و منتقد آلمانی
در سال  4291براي تفسیر آثار نقاشانی ابداع شد كه سعی می كردند واقعیت را در شیوه اي
جديد ابراز كنند .اين واژه براي روه يك روش ارائه و واكنش نسبت به واقعیت و همچنین رسم
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و شرح رموز واقعیت بود .در حقیقت آنچه وي رئالیسم جادويی نامید ،نقاشی ساده
اكسپرسی ونیستی بود كه در آن اشكال واقعی به صورتی ارائه شده بود كه واقعیت روز آن را
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تصديق نمی كرد؛ بنا بر اظهار روه ،اين هنرمندان موضوعات معمولی را از وراي چشمانی به
تصوير می كشند كه از هیجان بیرون زده است و در اين موضوعات نوعی باز آفرينی جادويی از
جهان ارائه می شود .در واقع اين نقاشان ،به اشیا و موضوعات و زندگی روزمرة اطرافشان
مینگرند و می كوشند چیزهاي عجیب و غريب ،مرموز و وهمناك را از جنبههاي گوناگون
واقعیت روزمره به تصوير بكشند .از آنجا كه هدف آنها اين است كه نگرشهاي رايج و معمول
اطرافشان را تغییر دهند ،اين كار را با معرفی عناصر واقعی و خیالی انجام نمی دهند ،بلكه تقريباً
نشان می دهند راههاي گوناگونی براي درك و ديدن اشیا و موضوعات روزمره وجود دارد «.به
تعبیر آنها رئالیسم جادويی فقط شیوه و ابزار متفاوت نگرش به اشیا از دريچه هنر و ادبیات
است) Baker ,1993:36 ( ».
در سال  ، 4218طی نمايشگاهی در موزه هنر هاي مدرن نیويورك اين اصطالح دوباره به كار
گرفته شد .در سال  ،4212آلخو كارپانتیه « »Alejo Carpentierبه صورت جدي و كامالً
حرفه اي به توصیف اين اصطالح پرداخت .وي خاطرنشان كرد كه رئالیسم جادويی شیوه هاي
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مؤثري براي مطالعه تاريخ امريكاي التین تعیین می كند 4.پس از آن در سال 4211آنجل
فلورس« » Angel Floresاين اصطالح را براي توصیف آثار و نوشته هاي فانتزي و خیالی
اسپانیا به كار برد)Flores ,1995 :109( .
از سال  4219به بعد به ويژه در دهة  4299مفهوم رئالیسم جادويی به طور فزاينده اي با
ادبیات داستانی امريكاي التین مرتبط گرديد .میخائیل آستورياس ،خوان رالفو ،خورخه لويیس
بورخس 9و خولیو كورتاسار به ترتیب باآفرينش آثاري چون مردان ذرت ()Men of Maize
 ،پدرو پارامو ( ، ) Pedro Paramoباغ گذرگاههاي هزارپیچ ( The Garden of
 ) Forking Pathsو لی لی بازي)Hopscotch( 8در شكل گیري و رواج اين جريان نقش
بسزايی ايفا كردند ،هر چند كه « بورخس هرگز نمی پذيرفت كه نامش با آنچه«رئالیسم
جادويی» نام گرفت همراه شود و اين به سبب حال و هواي منطقه گرا و واليتی اين نوع رمان
بود ،اما داستانهاي او به دلیل عالقهاي كه به توصیف غرايب داشت ،تأثیري نمايان بر
نويسندگانی چون آلخو كارپانتیه نهاد كه به رئالیسم جادويی گرايش داشتند.
(كوثري:4831،ص)89و سرانجام در سال  4297با خلق رمان يك صد سال تنهايی از گابريل
گارسیا ماركز ،اين شیوه به طور گسترده و جهانشمول مطرح گرديد وپس از آن نويسندگان
بسیاري در نقاط مختلف جهان به طبع آزمايی در اين شیوه داستان نويسی پرداختند و خود را
به اين حلقة ادبی متصل ساختند.
غیر قابل انكاري داشت ،نمی توان به طور قطع اين جريان ادبی را مختص كشورهاي التین –
آن گونه كه نويسندگان آن ديار مدعی شده اند ـ دانست و مبدأ پیدايش آن را براي اين كشور ها
در نظر گرفت.
رئاليسم جادويي و تعاريف
پس از رواج رئالیسم جادويی در گسترة داستان نويسی ،نويسندگان و منتقدان بسیاري به تبیین
اين اصطالح پرداختند و تعاريف نسبتاً زيادي از اين شیوه بیان كردند كه همة آنها وجوه كما
بیش مشتركی دارند .در اينجا به مواردي از آنها اشاره می شود.
آماريل چندي «» Amaryll ChanadyLدر كتاب رئالیسم جادويی و خیالی می نويسد:
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هر چند ادبیات امريكاي التین در شكل گیري اين جريان به مفهوم خاص خود تأثیر به سزا و
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رئالیسم جادويی شیوه اي ادبی است كه می خواهد تركیبی پارادوكسی از اتحاد امور متضاد و
ناهمگون به دست دهد .براي مثال قطبهاي متضادي مانند زندگی و مرگ ،جهان مستعمراتی و
جهان صنعتی امروز را در تقابل هم قرار می دهد .رئالیسم جادويی با دو منظر و جنبة متضاد و
متعارض مشخص می شود :يكی بر نگرش معقول از واقعیت پايه ريزي شده و ديگري بر
پذيرش مافوق طبیعی به عنوان واقعیتی معمول و عادي ،متكی است .رئالیسم جادويی اساساً با
خیال صرف متفاوت است ،زيرا متعلق به دنیاي مدرن عادي و معمول با توصیفات مقتدرانه از
انسان و جامعه است) Chanady , 1985 : 68 ( .
طبق نظر آنجل فلورس « ، » Angel FloreshL « ،رئالیسم جادويی مستلزم آمیزش خیال و
واقعیت است .حضور عناصر مافوق طبیعی در رئالیسم جادويی اغلب به ذهنیت شرقی 1ماقبل
تاريخی يا جادويی مربوط می شود كه در پیوستگی با معقولیت اروپايی است .وي همچنین بر
اين باور است كه كاركرد هاي رئالیسم جادويی به واقعیت متعلق است و اين كاركردهاي واقعی،
مانع از آن می شود كه قصه هاي پري وار و اسطوره ها را با آن يكسان بدانیم» ( : 135
144


) Flores ,1995
ري ورزاسكونی«  ،» Ray Verzasconiمنتقد  ،رئالیسم جادويی را حاصل آمیزش عناصر
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واقعی تمدن اروپايی با عناصر نامعقول امريكاي بدوي می داند .آنجال بايلی طبق مطالعات و
تحقیقاتی كه دربارة رئالیسم جادويی انجام داده است بیان می دارد كه «:رئالیسم جادويی ،جادو
به معنی طلسم و افسون كردن يا زير نفوذ آوردن واقعیت نیست ،بلكه به معنی گذشتن از
مرزهاي ناب و صرف اوضاع واقعی است ،به گونه اي كه به قسمتی از وضع جديد تبديل
میشود؛ به عبارت ديگر واقعیت جا عوض می كند و به حالت خاص جادويی تبديل میشود.
وي اضافه می كند كه رئالیسم جادويی بايد طبیعی ،غیر قابل توضیح و غیر قابل پیش بینی
باشد(Theory and History، Baily ،2001 ( ».
در واژه نامه ادبی آكسفورد آمده است:
«رئالیسم جادويی نوعی حكايت مدرن است كه در آن حوادث و رويداد هاي خیالی و افسانه اي
در واقعیت گنجانده شده اند و در آن با لحن قابل اعتماد و باور پذيري حفظ می شوند .اين
شیوه معرفی گرايش داستان مدرن براي رسیدن به ماوراء حدود رئالیسم و ترسیم قابلیتهاي
داستان ،حكايات فولكلوريك و افسانه ،همزمان با ابقاي مناسبات اجتماعی است .اين شیوه با
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ويژگیهايی از قبیل :آمیزش خیال و واقعیت كه به طور ماهرانه اي با يكديگر جا عوض می كنند،
تغییر و جا به جايی ماهرانة زمان ،طرحها و روايات پیچیده و تو در تو ،كاربرد گوناگون رويا،
اسطوره ها و داستانهاي پري وار ،توصیف اكسپرسیونیستی و حتی سوررئالیستی مشخص می
شود) Rios ,1999 : 480 (» .
از تعاريف ياد شده چنین بر می آيد :رئالیسم جادويی تركیبی است از دو عنصر واقعیت و تخیل
كه در آن سويههاي خیالی و واقعی به گونه اي در هم می آمیزند كه تشخیص آنها به طور
جداگانه آسان نیست .در اين تركیب بديع حوادث فرا واقعی و خیالی طوري در متن داستان
گنجانده می شوند و با واقعیت تنیده می شوند كه گويی اتفاق غیر منتظره و عجیبی روي نداده
است و داستان در مسیر طبیعی خويش پیش می رود .بنابراين رئالیسم جادويی را نمی توان در
زمرة آثار فانتزي و خیالی انگاشت؛ زيرا آن قدر از واقعیت فاصله نمی گیرد كه بتوان منكر آن در
تمام عرصه ها و در تمام مدت زمان داستان شد .از همین جا می توان در يافت كه علی رغم
حضورعناصر سحر ،جادو ،رويا و خیال،حوادث خیالی همیشه با دنیاي واقعی مرتبط است تا
مانع ازآن شود كه داستان در تمامیت خود به سوي خیال پردازي صرف و رويا گونه درغلتد .از
سوي ديگر وجود عناصر غیر واقعی و نحوة توصیف آنها ،رئالیسم جادويی را تا حدي به
سوررئالیسم نزديك می كند ،چرا كه حوادث و واقعیتهاي روزمرة انسان معمولی در طی داستان
بزرگ نمايی می شود و بعضی از بخشها با عناصر فرا واقعی و ماوراء طبیعی شكل می گیرد.
دست می يازد و بدين سان توصیف صريح اشیا و پديده هاي شگفت انگیز و غیر عادي ،جزء
اركان كار در می آيد؛ اما بايد توجه داشت كه آن جريان خود به خود و ناآگاهانه كه بر آثار
سوررئالیستی حاكم است،در تمامی جنبه ها و زمینه هاي آثار رئالیستی جادويی ديده نمی شود
و فقط بخشهايی از داستان ممكن است با توصیفات سوررئالیستی همراه شود.ديگر آن كه در
رئالیسم جادويی پديدههاي فرا واقعی به هیچ وجه توضیح و تفسیر روانشناختی ندارند؛ زيرا
بازگشت به امر غیر عقالنی و غیر واقعی ،توضیح و تفسیر آن به باور پذيري اثر و لحن قابل
اعتماد آن لطمه می زند.
مهمترين مشخصه هاي رئاليسم جادويي
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بنابراين رئالیسم جادويی از مرزهاي واقع گرايانه عبور می كند و به فرا واقعی و ماوراء طبیعی
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الف) دوگانگی ( : )Binarismيكی از مهمترين ويژگیهاي داستانهايی كه به شیوة رئالیسم
جادويی نوشته شده اند ،زيست همزمان عناصر متضاد در بستر داستان است .نويسندگانی كه به
اين شیوه می نويسند صحنه هاي ناهمگون و ناساز را در قالب تقابل صحنه هاي روستايی و
شهري ،غربی و بومی ،واقعی و خیالی ،طبیعی و مافوق طبیعی به طور درهم تنیده و پیوند
خورده در آثارشان می گنجانند .در اين آثار ،عناصر ذكر شده ،مدام با هم می آمیزند و جا به جا
می شوند .نويسندة رئالیسم جادويی بیشتر يا تمام سنتهاي رئالیستی داستان را می پذيرد ،اما چیز
ديگري معرفی می كند ،چیزي كه براي متن ،واقعی نیست .با وجود اين« نه به طور كامل به
قلمرو خیال و وهم متعلق است و نه در قلمرو واقعیت و تجربه جاي می گیرد ،بلكه خصوصیتی
مستقل از آن دو ( واقعیت و خیال ) دارد( ».میر صادقی : 4877،ص ) 934
ب) طعنه آمیزي و كنايه :) Irony( 1نويسنده بايد فاصلهاي طعنه آمیز و انتقادي از جهان بینی
جادويی نسبت به واقع گرايی داشته باشد كه با آن در سازش نیست .يعنی هنگامی كه نويسنده
عناصر جادويی و خیالی را با باور هاي سادة فولكلوريك در هم می آمیزد ،خود را از آنها دور
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نگه می دارد ،تا اين طور به نظر نرسد كه امور و نگرشهايی كه متن توصیف می كند صريحاً و
به طور قطع از جهان بینی نويسنده اقتباس شده است .گونزالس اچه وريا « Gonzales
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» Echcheveriaدر اين باره می گويد :اينكه نويسنده خودش را از باور هاي مورد حمايت يك
گروه اجتماعی ،دور نگه می دارد ،باعث می شود وي را به عنوان نمايندة آن جامعه تصور
نكنیم)Chanady ,1985 ,108 ( .
ج) سكوت اختیاري ( : ) Authorial Reticenceاين امر بدان معناست كه هیچگونه اظهار
نظر صريحی دربارة درستی حوادث و اعتبار جهان بینیهاي بیان شده توسط شخصیتها در متن،
وجود ندارد .اين تكنیك منجر به تحمیل پذيرش و باور در رئالیسم جادويی می شود ،زيرا تبیین
حوادث مافوق طبیعی و عناصر خیالی ،باعث از بین رفتن نگرش واقعی و باور داشت داستان
می شود .به همین دلیل حوادث و عناصر مافوق طبیعی و فرا واقعی در رئالیسم جادويی قابل
بحث نشان داده نمی شوند تا خواننده دريابد كه معقول و غیر معقول ،دو قطب متعارض و
متضادي هستند كه بر ضد هم شورش نمی كنند و يكديگر را بر هم نمی زنند ،زيرا مافوق
طبیعی در هنجار هاي شخصیتها و راوي در جهان روايی به تكامل رسیده است .از اين رو
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حضور يك راوي بی غرض و بی طرف -كه حال و هواي كامالً متعادلی را در تمام داستان نشر
می دهد -يكی ديگر از مشخصات ذاتی رئالیسم جادويی است.
عالوه بر مؤلفه هايی كه ذكر شد ،نحوة به كارگیري دو عنصر لحن و شخصیت پردازي در اين
گونه آثار حائز اهمیت است .عنصر لحن در داستان رئالیسم جادويی نقش اساسی و كلیدي به
عهده دارد.لحن بايد بتواند پديده هاي فرا حسی و غیر ملموس را طوري در نظر خواننده موجّه
و حقیقی جلوه دهد تا نويسنده به توضیح و برهان نیازي نداشته باشد.همچنین لحن بايد به
گونه اي عنصر اغراق و غلو را در متن بنشاند كه پديده هاي فرا حسی و غیر ملموس به سادگی
و به طور طبیعی اتفاق بیفتد ،بی آنكه خواننده نسبت به وقوع حوادث كوچكترين ترديدي داشته
باشد.چنین لحنی بايد سه ويژگی« جذابیت داستان ،متقاعد كردن خواننده و اغفال كردن
خواننده» را در خود داشته باشد(.پارسی نژاد :4839 ،ص )9از آنجا كه رئالیسم جادويی حاصل
تلفیق جهان واقعی با جهان تخیلی و فرا حسی است  ،شخصیتهاي داستانی اين سبك در دو
جهان به ظاهر متفاوت و متضاد زندگی می كنند .نويسندگان اين گونه داستانها در پردازش
شخصیتها شیوه اي به كار می برند تا در انتقال شخصیتها از جهانی به جهان ديگر دچار مشكل
نشوند.به همین جهت اين شخصیتها توانايی آن را دارند كه در هر دو جهان به حیات خود ادامه
دهند ،بی آنكه در انتقال از جهان واقعی به خیالی و بالعكس دچار بهت و حیرت شوند؛گويی كه
اصالً حادثة شگفتی رخ نداده است و همة امور به طور عادي و طبیعی پیش

می روند.

در كشور ما گرايش به رئالیسم جادويی حاصل ترجمة رمانهاي نويسندگان امريكاي التین و
تأثیر پذيري از ادبیات آن ديار است .مترجمان توانا و چیره دستی چون زنده ياد احمد
میر عاليی با ترجمة آثاري از جمله داستانهاي ويرانه هاي مدور و باغ گذرگاههاي هزارپیچ و
يا هزارتوهاي بورخس و عبداهلل كوثري با ترجمة كتابهاي «پوست انداختن» از كارلوس
فونتس،مجموعه داستانهاي كوتاه از كارپانتیه ،اچه وريا ،خوان رولفو ،آستورياس و بیشتر آثار
ماريو بارگاس يوسا سهم بسزايی درمعرفی و رواج اين جريان داستان نويسی در كشور ما
داشتند.
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رويكرد به رئاليسم جادويي در ادبيات داستاني معاصر ايران
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«ترجمة رمانهاي ماركز و آستورياس در دهة  ،4819عمدتاً با انگیزه هاي سیاسی و ضديت با
ديكتاتوري صورت می گرفت .موج ترجمة اين آثار در سالهاي پس از انقالب نیز تداوم يافت،
اين بار بیشتر به دلیل فضاي رازناك و عجیب آنها ،اين رمانها كه تركیبی بديع از تاريخ و
اسطوره و شاعرانگی بودند ،امكانات ادبی تازه اي فرا روي نويسندة ايرانی قرار دادند و چون با
عاليق روز همخوانی داشتند ،گسترش يافتند .در اين سالها آفرينش آثاري كه با كیفیت سحر
آمیزشان تخیل خواننده را برانگیزاند و او را از جهانی سخت به دنیاي دلنشین قصه ها ببرند و
اسیر جادوي كلمات كنند ،مشغلة ذهنی گروهی از نويسندگان می شود ( ».میرعابدينی:4839 ،
ص ) 288
از سوي ديگر رئالیسم وهم آلود غالمحسین ساعدي درآثاري چون «عزاداران بیل »« ،دو برادر»
و «گدا» با آن فضا سازيهاي دلهره انگیز و وهم آلود به نوبة خود نقش قابل توجهی در پیدايش
رئالیسم جادويی ايران داشته است.
از میان آثاري كه در كشور ما به سبك و سیاق رئالیسم جادويی به نگارش درآمده اند 9،رمان
148


اهل غرق از منيرو رواني پور به لحاظ فضاسازي و شخصیت پردازي به رئالیسم جادويی ماركز
شباهت بیشتري دارد و مؤلفه هاي آن در اين كتاب نمود بیشتري دارد كه در جاي خود به آن
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خواهیم پرداخت.
هر چند رئالیسم جادويی ـ به طور مشخص ـ از امريكاي التین شروع شد و پس از جهان
شمول شدن آوازة آن ،نويسندگان ديار ما نیز به آن پیوستند و آثاري چند به اين سبك و سیاق
پديد آوردند ،نمی توان گفت كه پیروي از اين شیوه در كشور ما تقلید صرف بوده است؛ بلكه
رئالیسم جادويی با گشودن افقهاي جديدي فرا روي نويسندگان ما به آنها اين امكان را بخشید
تا بدين وسیله هويت ملی ،تاريخی و فرهنگی خويش را از طريق باز نگري در گذشته و توجه
به سنّتها ،آداب و رسوم سرزمین خود را باز شناسند و به جهانیان عرضه كنند.
خالصه رمان« اهل غرق»
«بوسلمه» غولی زشت و هول انگیز است كه قرار است با يكی از پريان دريايی ازدواج كند،
مردم جفره در خانة زاير احمد-حكیم داناي ده -جمع شده اند تا يك نفر را انتخاب كنند و
براي نواختن نی به دريا بفرستند« .مه جمال» كه از نسل آدم و پري است ،انتخاب خوبی است؛
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زيرا او می تواند با نی زدن و غرق كردن خود ،آبادي را از خشم بوسلمه نجات دهد .مه جمال
به دريا می رود و توسط زنی نیمه برهنه از پريان دريايی به عمق دريا برده می شود .مه جمال
در آنجا تمام مردان مغروق آبادي را می بیند كه منتظر بازگشت به آبادي هستند .پري دريايی با
ديدن مه جمال از عروسی با بوسلمه سر باز می زند و مه جمال را به سطح آب می آورد.
بوسلمه خشمگین می شود ودريا طوفانی می شود .زاير احمد براي فريب دادن بوسلمه ،بازوي
مه جمال را زخمی می كند و خونش را به دريا می ريزد.بوسلمه چون فكر می كند كه مه جمال
مرده،آرام می گیرد و مردان آبادي از طوفان می رهند.
يك روز اهالی آبادي متوجه می شوند كه اهل غرق به سمت خشكی می آيند .اهل غرق هر چه
تالش می كنند ،نمی توانند به خشكی برسند .زنان آبادي براي آنها غذا می پزند و مردان مغروق
با پذيرفتن مرگ خود ،با ناامیدي باز می گردند .پس از اين ماجرا پري دريايی به عشق مه جمال
به خشكی می آيد .مه جمال كه نمی خواهد به دريا باز گردد ،در باغی پنهان میشود.پري
دريايی آبادي را ترك می كند تا خطري متوجه مه جمال نشود.
روزي آبادي می لرزد .مردم خشم بوسلمه بر حضور مه جمال را عامل آن می دانند و درصدد
كشتن او برمی آيند .مه جمال به مادر دريايی خود متوسل می شود.زمین آرام میگیرد و
صندوقهايی از نوشیدنی و سیب و پرتقال بر سطح دريا ظاهر می شود .اهالی می پندارند كه
نیروي آسمانی مه جمال ،بوسلمه را مهار كرده با او مهربان می شوند .مه جمال با خیجو-دختر
پس از مدتی سه مرد موبور با لهجه اي غريب از دريا به آبادي می آيند و به مردم دارو و
نوشیدنی می دهند .آنها با خود راديو همراه دارند.مردم از اين جعبة جادويیمتحیر می شوند.
روزي مردي به نام ابراهیم پلنگ سوار بر موتور به آبادي می آيد و به بچه ها و زنان آبادي
شكالت و شانه می دهد و به مردان آبادي قول می دهد كه دفعة بعد آنها را به شهر ببرد.بار دوم
ابراهیم پلنگ با مرتضی كه در تشكیالت حزبی فعال است به جفره می آيد و براي
جعبةجادويی(راديو) باتري می آورد .دوباره راديو به صدا در می آيد.ديگر صداي مرغان دريايی
به گوش نمیرسد .ابراهیم پلنگ مردان آبادي را سوار كامیونی می كند و با خود به شهر می برد
و در سخنرانی مرتضی شركت می دهد .مأموران دولتی به اجتماع آنها حمله می كنند و در اين
میان مه جمال دستگیر می شود .با وساطت زاير احمد ،مه جمال آزاد می شود و از آن پس ياغی
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زاير احمد -ازدواج می كند.
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می شود و با مأموران دولتی در می افتد .مه جمال از جفره می گريزد و در كوه و كمر به مبارزه
با نیروهاي دولتی می پردازد .سر انجام مه جمال هدف گلوله هاي مأموران دولتی قرار می گیرد
و از پاي در می آيد .در اين مدت آبادي تغییر می كند و روز به روز از بدويت زاللین خويش
فاصله می گیرد .با كشف نفت ،خارجی ها به جفره می آيند و جفرهاي ها را از زاد و بومشان
می رانند .درياي جفره در پايان اثر خاكستري است.
بررسي اثر:
رمان اهل غرق در  823صفحه و  81فصل نوشته شده است و از زمرة رمانهاي اجتماعی بومی و
محلی است كه به شیوة سوم شخص ،داناي كل روايت شده است .درون ماية رمان تقابل سنت
و مدرنیته است .رمان اهل غرق نوستالژيا و حسرت نويسنده است بر از هم پاشیدن جامعة سنتی
جنوب بر اثر كشف نفت و ورود صنعت ،در حالی كه سرسبزيها می میرد و زندگی صنعتی جاي
آن را می گیرد.
111


مهمترين محور محتوايی اين اثر ،طرح اعتقادات و انگاره هاي ذهنی مردم منطقة جنوب
است .اعتقاد به پريان دريايی ،نسبت دادن حوادث طبیعی به موجودات وهمی ،متوسل شدن به
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طلسم و جادو ،اعتقاد به زنده بودن مغروقان و … از اين نوعند.
طرح اثر با حادثههايی كه بر مه جمال ،شخصیت اصلی داستان ،می گذرد ،پیش می رود .در
واقع مه جمال در كانون وقايع داستان جاي دارد و به منزلة گرانیگاه رمان است .نويسنده
ماجراهاي متعددي گرد اين شخصیت شكل می دهد .اين ماجراها در خدمت بحران اصلی
داستان نیستند و تقريباً هیچ ربطی به آن ندارند .به نظر می رسد هدف نويسنده از وارد كردن
حوادث فرعی ،ترسیم اعتقادات و باورهاي بومیان منطقة جنوب است .از اين رو می توان گفت
حوادث فرعی در خدمت فضاي نمادين اثر هستند و در ايجاد هیجان مؤثرند .تعلیق و بحران
عمدة رمان به دستگیري مه جمال ،سرگردانی وي در كوهها و جنگیدنش با نیروهاي دولتی
مربوط می شود .نقطة اوج رمان ،كشته شدن مه جمال به دست نیرو هاي دولتی است ،ولی رمان
بالفاصله پس از اين حادثه پايان نمی پذيرد .بخش پايانی رمان به بیان حوادثی می پردازد كه در
آن شكل سنتی جفره به تمامی از بین می رود.

بررسي رئاليسم جادويي و...

زمان اثر مربوط می شود به سالهاي قبل از  4889و پس از آن .اين مسأله از داستان برداشت
میشود :مردان آبادي در سال  4889دستگیر می شوند ،اموالشان سند ندارد و خود نیز شناسنامه
ندارند و وجود اعلیحضرت و … همه مسائلی هستند كه زمان تقريبی اثر را نشان می دهند.
مكان اثر آبادي جفره است كه يكی از توابع بوشهر است .جفره براي نويسنده به منزلة جهان
بدوي است كه مردمانش در صلح و صفا زندگی می كنند .آب دريا سبز است و صداي مرغان
دريايی بر فراز آبها بر نشاط آن می افزايد ..در قاموس نويسنده جفره از يك مكان جغرافیايی
فراتر می رود و به جهانی آغازين تبديل می شود كه در آن همة عناصر ناب و زالل هستند.
جهانی كه هر چه جلوتر می رود از اصالت خود دور می افتد .فضاي تیره اثر نشأت گرفته از
اعتقادات اهالی به حضور مردگان و نیروهاي نامرئی است كه در بسیاري از مواقع با ترس و
وحشت و نگرانی و اضطراب همراه است  .سرنوشت مردم آبادي ،جفره اي كه با ورود صنعت و
كشف نفت تغییر شكل می دهد و دريايی كه كدورت زندگی شهري صفاي آن را می آاليد از
ديگر عواملی هستند كه بر تیرگی و گرفتگی اثر می افزايند .لحن اثر با عنايت به روحیات خاص
مردم آبادي و حوادثی كه بر جفره می گذرد ،غمگین است .نويسنده از آبی دريا و صفاي موجود
در كنار آن به درياي خاكستري آ لوده به قیر و نفت پايان اثر می رسد؛ اين امر با تحسر خاصی
همراه است كه در طول اثر ديده می شود.

111


زبان اثر ساده و روان است و وجود تصاوير شاعرانه و تخیلی ،وجهه اي شاعرانه به آن
ثابت می كند« :هوا تاريك می شد .ماه غبار گرفته و دلتنگ توي آسمان نشسته بود… صداي
دايره زنگی آبیها روي آسمان جفره بال بال می زد…» (روانی پور:4892،ص  )2از سوي ديگر
بهره گیري از واژه ها و اصطالحات بومی و محلی مردم جنوب ،زبان اثر را عامیانه و محلی
نشان می دهد .هر چند وجود لغات و اصطالحات بی شمار محلی در جاي جاي متن ،رنگ و
بويی عامیانه و بومی به زبان اثر بخشیده است ،گريزهاي گاه و بی گاه نويسنده و همراه كردن
جمالتی از خود در خصوص تأيید حوادث داستان و اظهار نظرهاي وي دربارة مطالب متن -كه
با زبانی اديبانه بیان می شود -به سبك عامیانه و بومی اثر لطمه وارد كرده است .به عبارت ديگر
نويسنده «فاصلة میان جهان خواننده و جهان داستان را با تفسیر و انشا و قطعه هاي ادبی پر كرده
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بخشیده است و نثر را در بعضی موارد اديبانه جلوه می دهد .نمونه اي از نثر كتاب اين نكته را

است .به لحاظ تصوير سازي ،نويسندة اهل غرق از طريق تصوير ،احساس را منتقل نمی كند،
بلكه ماهیت مفهومی آن را به وسیلة عبارتهاي مجرد بیان می كند( ».بهارلو :4892 ،ص )79
گزاره هاي رئاليسم جادويي در اهل غرق
همانگونه كه پیش از اين گفته شد رد پاي فضا سازي و شخصیت پردازي رئالیسم جادويی
ماركز در اهل غرق به نحو بارزي به چشم می خورد« .جفرة»اهل غرق كه در كنار درياي آبی با
بدويتی زاللین توصیف می شود ،همتاي «ماكوندو»ي ماركز در صد سال تنهايی است كه در كنار
رودخانه اي با آبهاي زالل قرار دارد« .دو دهكدهاي كه يكی در پیگريز «زاير احمد» از برابر
نیروهاي دولتی و ديگري در پی گريز گناه آلود«خوزه آركاديو بوئنديا» از داشتن فرزندانی
با دم ،در زاللی آغازين روزگارانی بس دور ساخته شده اند(».ياوري:4878،ص  )14صد سال
تنهايی داستان يك شهر و يك خانواده است،آن هم در جهانی چنان تازه كه اشیا هنوز نامی
ندارند و براي نشان دادنشان بايد با دست به آنها اشاره كرد .صد سال تنهايی تاريخ است .تاريخ
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صد سالة يك شهر ،يك خانواده و يك جهان .شهري كه خانوادة«بوئنديا» سنگ بنايش را
می گذارند .جهانی كه در صد سال تنهايی با آن آشنا می شويم،جهانی است كه در آن فرشها به
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پرواز در می آيند .مردگان از نو زنده می شوند.باران ،درست چهار سال و يازده ماه و دو روز
می بارد .دختري با ملحفه اي تازه شسته شده و تمیز به آسمان می رود و هرگز باز نمی گردد.
اين جهان ،جهانی است با آدمهايی چون خوزه آركاديو بوئندياي پدر ،كه در اواخر عمر
مشاعرش را از دست می دهد و به درختی بسته می شود كه خود در جوانی در حیاط خانه
كاشته بود،ديگر ح رف نمی زند و پس از مرگ نشانی از او بر جا نمی ماند ،چرا كه با درخت
يكی شده است .در اين رمان هیچ چیز آن گونه كه مردم انتظار دارند اتفاق نمی افتد ،همه
شكست می خورند ،همه ناكام هستند .يأس و نا امیدي و سرنوشت غم انگیز بر همه سايه
افكنده است.
جهانی كه در اهل غرق پیش روي ماست ،جهانی است دست نخورده و بدوي كه «زاير
احمد» با خانواده اش اولین ساكنین آن هستند .اهل غرق تاريخ جفره اي است كه از زاللیت
آغازين با مردمانی با صفا به منطقة تجاري در كنار درياي خاكستري آلوده به نفت و خالی از
سكنة اصلی خود بدل می شود .در اين جهان زمین به مدت يازده روز می لرزد.مردان مغروق در
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عمق آب ها براي بازگشت به زندگی تالش می كنند و در سطح آب ظاهر می شوند ،ولی هیچ
گاه به ساحل نمی رسند.مرغان دريايی به شكل ياغیان در می آيند و آنقدر سنگ بر پاسگاه می
ريزند كه پاسگاه فرو می ريزد .مردم غیر از جفره جاي ديگري نمی شناسند.هیچ كس شناسنامه
ندارد وخانههايشان نیز سند ندارد .وقتی موتوري از شهر وارد آبادي می شود،نامی برايش ندارند
و به عنوان شیء دو شاخ به آن می نگرند….
در اين رمان ،وحشت و نگرانی بر مردم سايه انداخته است .اهالی آبادي «بوسلمه»غول زشت
روي دريا را مسبب تمام بالها می دانند .سرنوشت اهالی غم انگیز است .مه جمال تیر باران می
شود ،جسدش آبی می شود و سپس محو می شود .زنی به نام ستاره آنقدر می دود كه به شكل
مرغ دريايی در می آيد و در عمق آبها ناپديد می گردد .مادري كه دريا پسرانش را گرفته ،آنقدر
درآينه گريه می كند تا تمام می شود .زن ديگري سوار بر موج ناپديد می شود .زاير غالم در
جنون خويش می میرد .زاير احمد(بانی جفره) در حالی كه سرماي مرده اي سراسر وجودش را
گرفته جان می سپارد و …
در صد سال تنهايی ،زمان به صورت خطی -دورانی مشاهده می شود .سرهنگ بوئنديا در
لحظة اعدام گذشته را به ياد می آورد و رمان شكل می گیرد .در واقع طرح رمان بر يادآوري
گذشته پی ريزي شده است ،هرچند كه حوادث در بطن رمان از سیر منطقی و خطی پیروي می
كنند .لیكن در اهل غرق ،زمان فقط به صورت خطی است.
رئالیستی جادويی ايجاب می كند -برخی از اين شخصیتها دو گانه اند و هرگاه الزم باشد از
جهان واقعی به جهان تخیلی و بالعكس ،می روند بی آنكه به شگفتی در آيند.از شخصیتهاي
وهمی و تخیلی داستان  ،پريان دريايی و از شخصیتهاي انسانی  ،از مه جمال می توان نام برد كه
چنین مشخصه اي دارند .مه جمال كه حاصل آمیزش مردي با پري دريايی است ،هر بار كه
موقعیت ايجاب كند به اعماق آب می رود و اهالی دريا را نظاره می كند .ازآن سو پريان دريايی
به هنگام بروز حادثه به ساحل می آيند و با گريه و يا رقص و شادي ،اندوه و خوشحالی خويش
را ابراز می كنند .آمدن پري دريايی عاشق به خشكی و تعويض نیمة ماهی وارش با پاهاي همسر
زاير احمد ،نشان از دوگانگی شخصیت وي دارد .اين شخصیت پردازي دوگانه نويسنده را قادر
می سازد تا وقايع عجیب و خیالی را بر محمل داستان تحمیل كند تا بر بار خیال انگیزي آن
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در تحلیل شخصیت پردازي اين اثر می توان گفت -آن چنان كه شخصیت پردازي رمانهاي
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بیفزايد .عالوه بر آمدن پريان دريايی به خشكی  ،كمك رساندن آنها به مه جمال به هنگام مبارزه
با مأموران دولتی و تصوير دختري به نام فانوس 7ك ه در آينه هاي اهالی می نالد از جمله موارد
ديگري است كه صبغه اي جادويی و خیال انگیز به رمان بخشیده است.
رمان اهل غرق به مانند هر رمان ديگري كه به شیوة رئالیسم جادويی نگارش يافته است،
حاصل آمیزش واقعیت و تخیل است، .اين وقايع عجیب و خیالی در محیطی رئالیستی و عادي
رخ می دهد كه مردمانش با روابطی ساده و صمیمانه با هم در تعامل اند .تالش براي امرار
معاش ،توصیف نوع زندگی روستايی و روابط اهالی آبادي ،ازدواج و زاد و ولد از جمله مسائلی
هستند كه بعد واقع گرايانة اثر را حفظ می كنند و رمان را از خطر غلتیدن به ورطة خیال پردازي
صرف می رهانند.
در پايان اين مبحث آنچه گفتنش ضروري می نمايد ،طرح اين سؤال است كه توفیق نويسنده در
واقع نمايی و عینیت بخشیدن به مسائل ذهنی و تخیلی تا چه میزان است؟
در پاسخ بايد گفت كه نويسنده در بخش اول رمان آن جا كه به توصیف جفره و پريان
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دريايی می پردازد ،واقعیت و تخیل را چنان در هم می تند كه به راحتی قادر می شود خواننده را
از دنیاي خود جدا كند و به دنیاي پري وار قصه اش وارد كند؛ اما در بخش دوم پرداختن به
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مسائل فرعی و حاشیه اي و سیاست بافی نويسنده ،رمان را گزارش گونه می كند و از جذابیت
آن می كاهد .عالوه بر اين گريزهاي گاه و بیگاه نويسنده و همراه كردن جمالتی از خود در
خصوص تأيید حوادث داستان و اظهار نظر هاي وي دربارة مطالب متن كه با زبانی اديبانه بیان
می شود ،نه تنها سبك عامیانه و بومی اثر را خدشه دار می كند ،بلكه مخاطب داستان را در
پذيرش ماجراها دچار شك و ترديد می كند .به همین جهت باور پذيري حوادث با از دست
رفتن لحن قابل اعتماد نويسنده متزلزل می شود و لطمه می خورد؛ زيرا چنانكه در مبحث
رئالیسم جادويی گفته شد ،داشتن لحن قابل اعتماد و باور پذير ،ركن اساسی آثاري است كه به
سبك و سیاق رئالیسم جادويی نگاشته می شوند .متأسفانه اين لحن تا پايان رمان ثابت
نمی ماند.

پي نوشت
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 .4بسیاري از نويسندگان و منتقدان ادبیات امريكاي التین ،كتاب پادشاهی اين جهان( The Kingdom
)4212( )of This Worldنخستین اثر مهم وي را آغازگر رئالیسم جادويی در رمان امريكاي التین
می دانند .رك:اچه وريا:داستانهاي امريكاي التین ،ص 499و

:Encyclopedia of Latin

Rowe,William American Literature,P.506
 .9بو رخس،رئالیسم جادويی را به البیرنتی(داالن پر پیچ و خم ،ماز) تشبیه می كند كه گذشته وآينده،
واقعیت و خیال را در بر می گیرد و به صورت بافت بی درزي در هم می تند .ركMartin, :
Gerald: Journey through the labyrinth, P.3
 .8ركRowe,William: Encyclopedia of American Literature,P.506-7 :
 .1تعبیر ذهنیت شرقی مبین اين نكته است كه شرق به دلیل فرهنگ و تمدن خاص خود ،ظرفیت و
قابلیت انطباق بیشتري با خیال پردازيهاي شاعرانه ،افسانه سرايی و اسطوره سازي دارد.
 .1بايد در نظر داشت طعنه آمیزي و طنز در اين گونه داستانها ،كه اغلب حاصل نگاه و داوري نويسنده
به آداب و رسوم و باورها ،روابط انسانی و اجتماعی است ،با آن طعنه و كنايه اي كه درآثار پست
مدرنیستی معلول ديدگاه شك گرايانه نسبت به قطعیتهاي زندگی و نظام هستی است ،متفاوت است.
 .9آقاي حسن میر عابدينی در كتاب «صد سال داستان نويسی» كتابهاي آدمهاي غايب از تقی مدرسی
و رازهايسرزمين من از رضا براهنی را از چشم انداز فضا سازي هاي خاص داراي جنبه هاي
رئالیستی جادويی –هر چند اندك – می دانند.
 .7فانوس ،دختري است كه به جرم عاشقی به دست برادرانش با تبر تكه تكه می شود .پس از آن ماجرا
هر زنی كه به آينه نگاه می كند ،تصوير او را می بیند كه می گريد و كمك می طلبد.

 .4اچه وريا ،گنزالس؛«داستانهاي كوتاه امريكاي التین»؛ ترجمة عبداهلل كوثري؛چ پنجم،
تهران :نشر نی.4831،
 .9بهارلو ،محمد؛ «رسوب تصوير در اهل غرق»؛ دنیاي سخن ،شمارة  ،82اسفند .4892
 .8پارسی نژاد ،كامران« ،مباني و ساختار رئاليسم جادويي» ،ادبیات داستانی ،شماره
.4839،99
 .1روانی پور ،منیرو؛ «اهل غرق»؛ چ دوم ،تهران :نشر نی.4892،
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