
 

 

 
 ، دانشكدة ادبيّات و علوم انسانی دانشگاه رازی، كرمانشاهجستارهای داستانی در ادب فارسیفصلنامة 

 61-11 صص . /م 7112. / ش. هـ 1931، تابستان 1دورة جدید، شمارة 

 

 پورروانی منيرو اهل غرق هایرمان در جادویی رئاليسم هایهمؤلّف

 1گراس گونتر طبل حلبی و

 7شوهانی عليرضا

 ایالم دانشگاه ،فارسی ادبیّات و زبان گروه ستادیارا

 9ملكی فرشته

 ایالم دانشگاه ،فارسی ادبیّات و زبان دکتری دانشجوی

 چكيده
 خیال و واقعیّت عناصر آن در که است معاصر نویسیداستان در نوینی ةشیو ،جادویی گراییواقع یا جادویی رئالیسم اصطالح

 دو آمیزش شیوه، این در نیست. شبیه اشسازنده ةلیّاوّ  عناصر از کدامهیچ به که است اثری ،یقتلف این حاصل آمیزند.می درهم

 طبیعی و حقیقی کامالا  داستان، بستر در خیالی و غیر واقعی حوادث تمامی که گیردمی انجام استادانه چنان خیال و واقعیّت عنصر

پور و گراس تالش های پژوهش، روانیبر اساس یافته پذیرد.یم را اهآن سادگی به خواننده که ایگونه به کنند؛می جلوه

رو کردن خواننده با دنیایی ناآشنا، بین خواننده و داستان فاصله اندازند و برای این منظور، از زوایای دید متعدّد اند با روبهکرده

کنند. هر دو نویسنده، هان تخیّلی و بالعکس سیر میاند؛ یعنی از جهان واقعی به جهای دو اثر، دوگانهاند. شخصیّتبهره جسته

داده و شیوة رئالیسم جادویی را برای آفرینش های خود قرار اجتماعی جامعة خود را مبنای خلق رمان –مشکالت سیاسی 

است و رمان تر از نظر به کارگیری عناصر سحر و جادو و وهم و خیال پررنگ اهل غرقاند. رمان های خود به کار بردهداستان

 های دوگانگی و سکوت اختیاری داراست.های بیشتری از مؤلّفه، نمونهطبل حلبی

 .حلبی طبل ،غرق اهل جادویی، رئالیسم رمان، ها:كليدواژه
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 مقدّمه. 1
 در یامقاله درم . 1301 سال در (Franz Roh) رُه فرانس آلمانی منتقد بارنخستین را جادویی رئالیسم اصطالح

 امّا بودند؛ رئالیستی اصل در ها،ینقّاش این گرفت. کار به اکسپرسیونیسمپست اننقّاش از یاهعدّ کار فتوصی

 که بود تکنیکی از ناشی هاینقّاش این جادویی جنبة ،رُه نظر از داشتند. خیالی یا رؤیایی یا عجیب عنصر یک

 Angel)فلوورس لجآن ،1311 سال در بودند. کرده استفاده تصویر قالب در واقعیّت بیان برای آن از اننقّاش

Flores) بورخس فلورس، نظر از .برد کار به اسپانیایی یهانوشته توصیف در را اصطالح این (Borges) استاد 

 فلوورس، نظور بوه ،جوادویی رئالیسوم ،ادبیّوات قلمرو در .بود او یِاروپای همتای (Kafka) کافکا و سبک این

 واقعی اموری همچون را خیالی امور برانگیزد، را حیرتی یا تعجّب آنکهیب سندهنوی آن، در که است اییوهش

 ادبیّوات نقود و تحلیول در ااتمدع و یافت بسط تدریج به فلورس تعریف (.1331فلورس، کند )یم توصیف

 رسویاگا گابریول نام با همه از بیش روایت، در سبکی مثابة به جادویی، رئالیسم رفت. کار به التین امریکای

 آبراموز ادبوی اصوطالحات فرهنوگ در کوهچنان امّوا ؛اسوت خورده پیوند (Gabriel Garcia Marquez) مارکز

(Abrams) (1331) ،جمله از اروپایی نویسندگانی نیز و التین مریکایآ نویسندگان از انبوهی یهانوشته آمده 

 ایون چوارچوب در تووانیم نیز را سیانگلی (John Fulls) فولز جان و آلمانی (Günter Grass) گراس گونتر

 .کرد تحلیل و تجزیه سبک

 بوه آن، عناصور و جادویی رئالیسم نویسیداستان سبک به اشاره رهگذر از تا شده تالش حاضر مقالة در 

 هایهمؤلّفو پرداختوه، گوراس گونتر از طبل حلبی و پورروانی منیرو از اهل غرق یهارمان تحلیل و مطالعه

 تطبیقی مطالعة مورد هاآن کارگیری به چگونگی و میزان و شود بررسی و معرّفی هاآن در یجادوی رئالیسم

 مفهووم نموود: بیوان چنوین تووانمی را پژوهش این در مطرح هایپرسش تریناصلی ،رو این از گیرند. قرار

 رئالیسوم هوایگوزاره تورینمهم اسوت  کودام آن هایهمؤلّف و چیست داستانی ادبیّات در جادویی رئالیسم

  این در جادویی رئالیسم متمایز و مشترک هایگزاره ند ماکد طبل حلبی و اهل غرقهای داستان در جادویی

 و میزان چه جادویی رئالیسم سبک هایشاخصه از استفاده در اثر دو این از هریک سهم و ند ماکد هارمان

 است  بوده صورت چه به

 . بحث7

 جادویی رئاليسم تعریف. 7-1

 حساب به داستان نقل در تکنیکی صرفاا را آن توانمی :کرد تعریف طریق دو به را توانمی جادویی رئالیسم

 که تعریفی بنابر است. واقعیّت به نسبت خاص نگرشی بر مبتنی که دانست داستان نقل برای ایشیوه یا آورد
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 واقعیّوت بوه نسوبت بواور نوعی بر بلکه ،نیست تکنیک یک صرفاا جادویی رئالیسم ،شودیم عرضه اینجا در

 خورخه است. رازتر و رمز پر و تریچیدهپ بسیار ،آیدیم نظر به لاوّ وهلة در آنچه از که یواقعیّت است؛ مبتنی

 درواقوع، کنود،می بیوان را واقعیّوت بوه نسبت خود دیدگاه که آنجا ،(Jorge Luis Borges) بورخس لوئیس

 و گسترده هزارتویی شده، تشکیل هزارتوهایی از که بینممی هزارتویی» کند:می تعریف را جادویی رئالیسم

)بوورخس،  «شوودمی شوامل نیوز را سوتارگان نووعی، به و گیردمی دربر را آینده و گذشته که خم و پپچ پر

 یا اسطوره افسانه، از عناصری و خیالی و رؤیاگونه وقایع با است واقعیّت آمیختن جادویی رئالیسم (.1393

 که داستانی دل در غیرواقعی وقایعی جادویی، رئالیسم در که است آن تعریف این در اساسی نکتة لکور.فو

 باورنکردنی، ،غیر واقعی است ممکن خواننده نظر از فقط ،وقایع این اامّ ؛افتدیم اتّفاق ،رسدیم نظر به واقعی

 احتماالت قلمرو از خارج وقایع این استان،د یهاآدم و نویسنده نظر از برسد. نظر به ممتنع یا غریب و عجیب

 تواریخ در سوازد.یم متموایز را داسوتان نقول هایشویوه دیگور و جادویی رئالیسم میان مرز نکته این نیست.

 غیرمحتمول و انودذهن ساختة که وقایعی و رسندیم نظر به محتمل یعنی ،واقعی که وقایعی یی،سراداستان

 شویوة بوه شودهنقول یهاداسوتان موانس،ر ل،فابو اسوطوره، متموایز بویش و کم یهاقالب در کنند،یم جلوه

 میوان مورز جوادویی، رئالیسوم در اند.شوده بیوان فانتزی و یتخیّل - علمی هایداستان اجتماعی، ییگراواقع

 پیودا واقعوی یاجلووه و آمیزنودمی هوم به واقعی عناصر با خیالی عناصر و شودمی برداشته خیال و واقعیّت

باعث  داستانی در خیالی عناصر وجود صرفِ امّا دارد؛ وجود هاداستان از بسیاری در خیالی عناصر کنند.می

 فورق دادن نشوان بورای (0220) (Allende) آلنوده ایزابل .بدانیم جادویی رئالیسم را داستان آن که شودنمی

 - علموی یاگوزاره «کرد صعود سمانآ به زن» آورد:یم مثالی یتخیّل - علمی یهانوشته و جادویی رئالیسم

 پوشیده زن» :بگوییم اگر ،امّا ؛است غیرمحتمل و هالعادّخارق امری آسمان به انسان صعود زیرا است؛ یتخیّل

 رئالیسم این ،(0220)آلنده،  «کرد صعود آسمان به ،بود ساطع آن از اندک یاشعله که ابریشمی شمدی در

 هرچند ،دهدمی جلوه قبول قابل یحدّ تا است العادهخارق را آنچه س،ملمو تصویری با زیرا است؛ جادویی

 .است عجیب و منطقی غیر نویسنده توضیح که

 دو ایون که انگار ؛کردیم اشاره خیالی عناصر و واقعی عناصر دسته دو به جادویی، رئالیسم تعریف در 

 دو از باید واقع در را خیال و واقعیّت میان تمایز است. یدادن یزتم سهولت به هاآدم همة برای عناصراز  دسته

 بنگریم، خواننده دیدگاه از اگر داستانش. یهاآدم یا نویسنده منظر و خواننده منظر نگریست: متفاوت منظر

 ممکون دیگور عصوری و فرهنوگ در ،برسد نظر به خیالی است ممکن یعصر در یا فرهنگ یک در آنچه

 یکودیگر از خیوالی عناصور و واقعوی عناصور دسوتة دو خواننوده، نظور از شوود. تصووّر واقعوی کامالا است
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 بنگریم، داستانش یهاآدم یا نویسنده دیدگاه از اگر ندارد. معنایی جادویی رئالیسم وگرنه ؛پذیرندیکتفک

 ذهون سواختة خیاالت و اوهام پندارد،می واقعی غیر ،خواننده که رؤیا و جادو روح، فرشته، مانند عناصری

 ممکن خواننده است. واقعی جهان از جزئی که داستان یهاآدم جهان از جزئی فقط نه بلکه ؛یستن نویسنده

 تردید یاهذرّ یشهاآدم و نویسنده امّا کند؛ تردید هاآن بودن واقعی در یا بپندارد واقعی را عناصر این است

 .دهندینم راه خود به عناصر این بودن واقعی در

 واقعوی ظاهر به ولی ،اسرارآمیز رفتار و وقایع اشیا، توصیف با را واقعیّت سندهنوی جادویی، رئالیسم در 

 که یعادّ غیر وقایع از افراد این و کندنمی تحلیل و تجزیه را داستان هایآدم نویسنده. کندمی آشکار هاآدم

 اعتقوادات تواریخی، واقعیّات ه،روزمرّ واقعیّات نویسنده شوند.نمی تعجّبم یا مبهوت ،گذردمی داستان در

 از وی بدهد. دست به واقعیّت از یعدچندبُ تصویری تا آمیزدمی هم به را آینده و حال گذشته، زمان مردمی،

 توا نشواندمی واقعوی غیر عناصر کنار در را خیالی عناصر دیگر، طرفی از و کندمی بازگو را واقعیّت ی،طرف

 اظهوار نظور ،وقایع نادرستی یا درستی دربارة او نکند. تلقّی خرافی یا خیالی عناصری را عناصر این خواننده

 اعتقواد ،شودمی گفته آنچه به یشهاآدم و نویسنده کند احساس خواننده که شودمی باعث همین و کندنمی

 .دارند

 جادویی رئاليسم هایهمؤلّف ترینمهم. 7-7
 (Binarism) دوگانگی .7-7-1

 عناصر زمانهم زیست ،اندشده نوشته جادویی رئالیسم شیوة به که ییهاداستان هاییژگیو ترینمهم از یکی

 قالب در را ناساز و ناهمگون یهاصحنه ،نویسندیم شیوه این به که نویسندگانی است. داستان بستر در متضاد

 دهیتندرهم طور به طبیعی مافوق و طبیعی خیالی، و واقعی بومی، و غربی شهری، و روستایی یهاصحنه تقابل

 جاجابوه و آمیزنودمی بواهم مودام ،ذکرشوده عناصور آثوار، ایون در گنجانند.یم آثارشان در خورده پیوند و

 دیگوری چیوز اامّو پذیرد؛یم را داستان رئالیستی یهاتسنّ تمام یا بیشتر جادویی رئالیسم نویسندة شوند.یم

 تعلّقم وهم و خیال قلمرو به کامل طور به نه» ،این وجود با نیست. واقعی متن، برای که چیزی ؛کندیم معرّفی

 خیوال( و واقعیّوت) دو آن از مسوتقل تیخصوصیّ بلکه ؛گیردمی جای تجربه و واقعیّت قلمرو در نه و است

 (091 :1111 صادقی،)میر «.دارد

 (Irony) كنایه و آميزیطعنه. 7-7-7

 در آن با که باشد داشته گراییواقع به نسبت ادوییج ینیبجهان از انتقادی و یزآمطعنه یافاصله باید نویسنده

 درهوم فولکلوریوک ةسواد هایباور با را خیالی و جادویی عناصر نویسنده که هنگامی یعنی ؛نیست سازش
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 توصویف متن که هایینگرش و امور که نرسد نظر به طورنیا تا داردمی نگه دور هاآن از را خود آمیزد،می

 است. شده اقتباس نویسنده بینیجهان از قطع طور به و صریحاا ،کندمی

 اختياری سكوت. 7-7-9

  شدهبیان هایینیبجهان اعتبار و حوادث درستی دربارة صریحیاظهار نظر  گونهیچه که معناست بدان امر این

 جوادویی رئالیسوم در باور و پذیرش تحمیل به منجر تکنیک این ندارد. وجود متن، در هاشخصیّت توسّط

 داشوت بواور و واقعی نگرش رفتن بین از باعث خیالی، عناصر و طبیعی مافوق حوادث تبیین زیرا ؛شودیم

 داده نشوان جوادویی رئالیسم در یفراواقع و طبیعی مافوق عناصر و حوادث ،دلیل همین به شود؛می داستان

 هوم ضودّ بور کوه هسوتند یمتضادّ و متعارض قطب دو معقول، غیر و معقول که دریابد خواننده تا شوندنمی

 در راوی و هاشخصویّت هوایهنجار در طبیعوی موافوق زیرا ؛زنندنمی هم بر را یکدیگر و کنندینم شورش

 هووای و حوال که - طرفیب و غرضیب راوی یک حضور ،رو این از ؛است رسیده تکامل به روایی جهان

 .است جادویی رئالیسم ذاتی اتمشخّص زا دیگر یکی - دهدیم نشر داستان تمام در را متعادلی کامالا

 آثار گونهینا در پردازیشخصیّت و لحن عنصر دو کارگیری به نحوة شد، ذکر که ییهاهمؤلّف بر عالوه 

 بایود لحون دارد. عهده به کلیدی و اساسی نقش جادویی رئالیسم داستان در لحن عنصر .است اهمّیّت حائز

 بوه نویسونده تا دهد جلوه حقیقی و هموجّ خواننده نظر در طوری را وسملم غیر و فراحسّی هاییدهپد بتواند

 کوه بنشواند موتن در را غلوّ و اغراق عنصر یاگونه به باید لحن همچنین ؛باشد نداشته نیازی برهان و توضیح

 عوقوو بوه نسوبت خواننده آنکهیب بیفتد؛ اتّفاق طبیعی طور به و سادگی به ملموس غیر و فراحسّی هایپدیده

 متقاعودکردن داسوتان، جوذّابیّت ویژگوی سه باید لحنی چنین .باشد داشته تردیدی ینترکوچک حوادث

 رئالیسوم کوه آنجوا از (.6 :1190، نوژادپارسویر.ک: ) باشود داشته خود در را خواننده گیریلافغ و خواننده

 دو در سبک این ستانیدا هایشخصیّت است، فراحسّی و یتخیّل جهان با واقعی جهان تلفیق حاصل جادویی

 هاشخصویّت پوردازش در هاداسوتان گونوهینا نویسوندگان کنند.می زندگی متضاد و متفاوت ظاهر به جهان

 جهوت همین به .نشوند مشکل دچار دیگر جهان به جهانی از هاشخصیّت انتقال در تا برندیم کار به ایشیوه

 جهان از انتقال در آنکهیب ؛دهند ادامه خود حیات به هانج دو هر در که دارند را آن توانایی هاشخصیّت این

 امور همة و است نداده رخ شگفتی حادثة اصالا گویی شوند؛ حیرت و بهت دچار بالعکس و خیالی به واقعی

 .روندیم پیش طبیعی و یعادّ طور به

 اهل غرق رمان خالصة. 7-9

 در جفوره موردم .کند ازدواج دریایی پریان از ییک با است قرار که است یزانگهول و زشت غولی «بوسلمه»
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 بفرستند. دریا به نی نواختن برای و کنند انتخاب را نفر یک تا اندشده جمع ده دانای حکیم احمد زایر خانة

 خوود، کوردن غرق و زدن نی با تواندیم او زیرا است؛ خوبی انتخاب است، پری و آدم نسل از که جمالمه

 ، او رادریوایی پریوان از برهنهنیمه زنیدر آنجا  رودیم دریا به جمالمه دهد. نجات مهبوسل خشم از را آبادی

 آبوادی بوه بازگشوت منتظور کوه بینودیم را آبوادی مغروق مردان تمام آنجا در جمالمه برد.می دریا عمق به

 .آوردمی آب سطح به را جمالمه و زندبازمی سر بوسلمه با عروسی از جمالمه دیدن با دریایی پری هستند.

 را جمالموه بوازوی بوسولمه، دادن فریب برای احمد زایر شود.می طوفانی یادر و شودمی خشمگین بوسلمه

 و گیوردمی آرام مورده، جمالموه که کندیم فکر چون بوسلمه .ریزدیم دریا به را خونش و کندیم زخمی

 .رهندیم طوفان از آبادی مردان

 توالش هرچوه غورق اهل آیند.یم خشکی سمت به غرق اهل که شوندیم توجّهم آبادی اهالی روز یک 

 مور  پذیرفتن با مغروق مردان و پزندیم غذا هاآن برای آبادی زنان .برسند خشکی به توانندینم کنند،می

 لجماموه آیود.یم خشوکی به جمالمه عشق به دریایی پری ،ماجرا این از پس گردند.یبازم ناامیدی با خود،

  توجّهم خطری تا کندیم ترک را آبادی دریایی پری .شودمی پنهان باغی در ،بازگردد دریا به خواهدینم که

 درصودد و دانندیم آن عامل را جمالمه حضور بر بوسلمه خشم مردم لرزد.یم آبادی روزی .نشود جمالمه

 از ییهاصوندوق و گیوردمی آرام موینز .شوودمی لمتوسّ خود دریایی مادر به جمالمه آیند.یبرم او کشتن

 بوسلمه ،جمالمه آسمانی نیروی که پندارندیم اهالی شود.می ظاهر دریا سطح بر پرتقال و سیب و نوشیدنی

 .کندیم ازدواج - احمد زایر دختر - خیجو با جمالمه شوند.یم مهربان او با بنابرایناست؛  کرده مهار را

 نوشویدنی و دارو موردم بوه و آینودمی آبوادی بوه دریوا از غریوب ایلهجه با بور مو مرد سه یمدّت از پس 

 نوام بوه موردی روزی .شووندیم رمتحیّ جادویی جعبة این از مردم. دارند همراه رادیو خود با هاآن دهند.می

 موردان هبو و دهودمی شوانه و شکالت آبادی زنان و هاهبچّ به و آیدمی آبادی به موتور بر سوارپلنگ ابراهیم

 تشوکیالت در کوه مرتضوی بوا پلنوگ ابوراهیم مدوّ بار .ببرد شهر به را هاآن بعد دفعة که دهدمی قول آبادی

 صدای دیگر .آیدیدرم صدا به رادیو دوباره آورد.می باتری رادیو برای و آیدمی جفره به است الفعّ حزبی

 شوهر بوه خوود بوا و کنودمی کامیونی سوار را آبادی مردان ،پلنگ ابراهیم رسد.ینم گوش به دریایی مرغان

 ،میان این در و کنندیم حمله هاآن اجتماع به دولتی مأموران دهد.یم شرکت مرتضی سخنرانی در و بردیم

 بوا و شوودمی یواغی پوس آن از و شوودمی آزاد جمالموه احمود، زایر وساطت با شود.می دستگیر جمالمه

 پردازد.می دولتی نیروهای با مبارزه به کمر و کوه در و گریزدمی جفره از جمالمه افتد.یدرم دولتی مأموران

  تغییر آبادی مدّت این در آید.یدرم پای از و گیردمی قرار دولتی مأموران هایگلوله هدف جمالمه سرانجام
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 و آیندمی جفره به هاخارجی نفت، کشف با گیرد.می فاصله خویش زاللین تبدویّ از روز به روز و کندمی

 .است خاکستری ،اثر پایان در جفره دریای رانند.می بومشان و زاد از را هاجفری

 اهل غرق در جادویی رئاليسم هایهمؤلّف. 7-1

 خوورد.می چشم به بارزی نحو به اهل غرق رمان در جادویی رئالیسم پردازیشخصیّت و یفضاساز پای ردّ

 روزگوارانی آغوازین زاللوی در که ایدهکده شود،می توصیف زاللین یتبدویّ با آبی دریای کنار در جفره

 .(11 :1111 یاوری،ر.ک: ) اندشده ساخته دور بس

 بوا «احمود زایور» کوه بودوی و نخوردهدسوت اسوت جهوانی ماست، روی پیش اهل غرق در که جهانی 

 باصفا مردمانی با آغازین تلیّزال از که است ایجفره تاریخ اهل غرق .هستند آن نساکنا لیناوّ اشخانواده

 ایون در .شوودمی بدل خود اصلی سکنة از خالی و نفت به آلوده خاکستری دریای کنار در تجاری منطقة به

 توالش زنودگی بوه بازگشوت بورای هواآب عموق در مغروق مردان لرزد.می روز یازده مدّت به زمین ،جهان

 یاغیوان شوکل بوه دریوایی مرغان رسند.ینم ساحل به هگایچه ولی ؛شوندیم ظاهر آب سطح در و کنندمی

 دیگوری جوای جفوره از غیور ،مردم ریزد.یفروم پاسگاه که ریزندمی پاسگاه بر سنگ قدرآن و آیندیدرم

 آبوادی وارد شوهر از موتووری وقتوی نودارد. سوند نیوز یشانهاخانه و ندارد شناسنامه کسیچه شناسند.نمی

 . ...و نگرندیم آن به شاخ دو شیء عنوان به و دندارن برایش نامی شود،می

 دریا یروزشت غول ،«بوسلمه» آبادی، اهالی است. انداخته سایه مردم بر نگرانی و وحشت رمان، این در 

 سپس و آبی جسدش ؛شودمی یربارانت جمالمه است. یزانگغم اهالی سرنوشت .دانندمی بالها تمام بمسبّ را

 ناپدیود هواآب عموق در و آیودیدرم دریوایی مرغ شکل به که دودیم قدرآن ستاره نام به زنی شود.می محو

 دیگری زن شود.می تمام تا کندیم گریه ینهآ در قدرآن ،است گرفته را پسرانش دریا که مادری گردد.یم

 کوه حوالی در جفوره( )بوانی احمود زایور میورد.می خویش جنون در غالم زایر شود.می ناپدید موج بر سوار

 . و... سپاردیم جان گرفته را وجودش سراسر یامرده سرمای

 رئالیسوتی یهارمان پردازیشخصیّت کهچنانآن - گفت توانیم ،اثر این پردازیشخصیّت تحلیل در 

 جهوان به واقعی جهان از ،باشد الزم هرگاه و انددوگانه هاشخصیّت این از برخی - کندمی ایجاب جادویی

 پریوان داسوتان، یتخیّلو و وهموی هایشخصویّت از ینود.درآ شگفتی به آنکهیب ،روندیم بالعکس و یتخیّل

 حاصل که جمالمه دارند. یاهمشخّص چنین که برد نام توانیمرا  جمالمه انسانی، هایشخصیّت از و دریایی

 را دریوا اهوالی و رودیم آب اعماق به ،کند ایجاب موقعیّت که بار هر است، دریایی پری با مردی آمیزش

 شوادی، و رقص یا و گریه با و آیندیم ساحل به حادثه بروز هنگام به دریایی پریان ،سوآن از کند.یم نظاره
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 وارشماهی نیمة تعویض و خشکی به عاشق دریایی پری آمدن کنند.یم ابراز را خویش خوشحالی و اندوه

 را نویسونده ،دوگانه پردازیشخصیّت این دارد. وی صیّتشخ دوگانگی از نشان احمد، زایر همسر پاهای با

 عالوه بیفزاید. آن انگیزییالخ بار بر تا کند تحمیل داستان محمل بر را خیالی و عجیب وقایع تا سازدیم قادر

 تصویر و دولتی مأموران با مبارزه هنگام به جمالمه به هاآن رساندنکمک خشکی، به دریایی پریان برآمدن

 و جوادویی یاصوبغه که است دیگری موارد جمله از ،نالدیم اهالی هایینهآ در که (1)فانوس نام به یدختر

 .است بخشیده رمان به انگیزیالخ

 به است. کرده پر ادبی یهاقطعه و انشا و تفسیر با را داستان جهان و خواننده جهان میان فاصلة ،پورروانی 

 آن مفهومی تماهیّ بلکه ؛کندینم منتقل را احساس تصویر، طریق از اهل غرق نویسندة یرسازی،تصو لحاظ

 (.12 :1163 ،بهارلور.ک: ) کندیم بیان دمجرّ یهاعبارت با را

 آمیزش حاصل است، یافته نگارش جادویی رئالیسم شیوة به که دیگری رمان هر مانندبه اهل غرق رمان 

 با مردمانش که دهدیم رخ یعادّ و رئالیستی محیطی در ،خیالی و عجیب وقایع این ؛است تخیّل و واقعیّت

 روابط و روستایی زندگی نوع توصیف معاش، امرار برای تالش .اندتعامل در هم با صمیمانه و ساده روابطی

 از را رمان و کنندیم حفظ را اثر گرایانةواقع عدبُ که هستند مسائلی جمله از ولد و زاد و ازدواج آبادی، اهالی

 .رهانندیم صرف پردازیِیالخ ورطة به غلتیدن خطر

 یینماواقع در نویسنده توفیق که است سؤال این طرح نماید،یم ضروری گفتنش آنچه ،مبحث این پایان در

 است  میزان چه تا یتخیّل و ذهنی مسائل به بخشیدن عینیّت و

 پردازد،یم دریایی پریان و جفره توصیف به که آنجا رمان لاوّ بخش در نویسنده که گفت باید پاسخ در 

 دنیای به و کند جدا خود دنیای از را خواننده شودمی قادر راحتیبه که تندیم درهم چنان را تخیّل و واقعیّت

 نویسونده، بافیسیاست و اییهحاش و فرعی مسائل به پرداختن مدوّ بخش در اامّ کند؛ وارد اشقصه واریپر

 و نویسونده گواهبوی و گواه گریزهای ،این بر عالوه ؛کاهدمی آن جذّابیّت از و کندیم گونهگزارش را رمان

 که متن مطالب دربارة وی یهااظهار نظر و داستان حوادث تأیید خصوص در خود از جمالتی کردن همراه

 در را ستاندا مخاطب بلکه کند،یم دارخدشه را اثر بومی و عامیانه سبک تنهانه شود،می بیان ادیبانه زبانی با

 قابل لحنِ رفتن دست از با حوادث یریباورپذ ،جهت همین به کند.یم تردید و شکّ دچار ماجراها پذیرش

 داشتن شد، گفته جادویی رئالیسم مبحث در کهچنان زیرا خورد؛یم لطمه و شودمی متزلزل نویسنده اعتماد

 نگاشوته جوادویی رئالیسوم سویاق و کسوب بوه کوه اسوت آثاری اساسی رکن یر،باورپذ و اعتماد قابل لحن

 ماند.ینم ثابت رمان پایان تا لحن این فانهمتأسّ شوند.یم
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 طبل حلبی رمان خالصة. 7-6
 توصیف به شروع روانی، آسایشگاه یک درون از است، یمتریسانت 101 مردی که اسکار داستان، ابتدای در

 بوه را خودش سرنوشت و خانواده مردم، یبغر و عجیب رفتار آلمان، جنگ خالل در ؛کندیم اشیزندگ

 سوخن طوبلش کموک بوه خود با مردم رفتار طرز و شیهایسرخوردگ تمایالتش، ازوی  .کشدیم تصویر

 گوید.می

 زده ییهواحرف چوه و افتودیم اتیاتّفاق چه اطرافش که شدمیتوجّه م و بود آگاه تولّد ةلحظ از اسکار 

 را خوود آرزوی هرکودام و بودنود ایسوتاده او سر باالی مادرش، و پدر ،آمد دنیا به اسکار که شبی شود.می

 ایون از هم مادرش و بسپارد او به را یخواروبارفروش امور که خواستیم پدرش .گفتندیم فرزندشان برای

 ،لحظوه هموان در اسوکار .خریود خواهود حلبی طبل یک او برای ،شود ساله سه پسرش که زمانی که گفت

 بپردازد. ینوازطبل به و نکند رشد دیگر شد، ساله سه وقتی که گرفت تصمیم

 از کوه نوداد اجوازه خوودش به دیگر و گرفت را موعودش ةهدی او و رسید اسکار سالگی سه تولّد روز 

 توقّوف کوه کننود فکور هموه توا کنودیم پرت ارتفاعی از را خود او روز همان در کند. رشد جسمی لحاظ

 .است بوده سقوط همین دلیل به رشدش،

 خوود بوا جاهمه را طبلش او نکشید. قد هم متریسانت یک یحتّ دیگر اشیسالگ سه تولّد روز از اسکار 

 در دیگوری توانواییتوجّوه م اسکار ،زمان این در .نواختیم طبلش با را دادهایرو و هاحرف تمام و بردیم

 کند. خرد را هاشهیش فریادش، با توانستیم او شود:می خودش

 ،موادربزر  زنودگی مسوائل تموام و کنودیم شروع ،پدربزرگش و مادربزر  آشنایی زمان از اسکار 

 .کشدیم تصویر به را آشنایانش و دوستان تمام و برادر معشوقه، احتمالی، پدر دو مادر، ،پدربزر 

 ،کندیم زندگی او با دارد مادرش که مردی است؛ کسی چه پدرش که بود تردید این در همواره اسکار 

 هستند، لهستانی یکی و آلمانی یکی که مرد دو این  گذراندیم او با را خود زمان بیشتر مادرش که مردی یا

 .شودیم مربوط اسکار به نحوی به هم احتمالی پدر دو هر مر  .شوندیم اسکار سرگردانی باعث همیشه

 در او .کنودیمواحسواس گنواه  شاننفر سه هر مر  از ،اشیاحتمال پدر دو و مادر مر  از پس اسکار 

 بوه را خوود ،سوپارندیمو خواک به است، نفره سه ةحلق این ةبازماند آخرین که را اشیظاهر پدر که زمانی

 کند. رشد خواهدیم که کندیم اعالم شکل این به و کندیم پرتاب او قبر داخل

 به و رسدیم ناقصی رشد به او عاقبت تا است همراه فراوانی درد با و سختی به اسکار، ةدوبار رشد شروع 

 کشد.می قد متریسانت 101 تا گوژپشت یک شکل
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 بوا .کنودیمو زنودگی برادرش و ماریا از جدا و رسدیم استقالل به کمکم رشدش، شروع از پس اسکار 

 کسوب زیوادی پوول و شوهرت ،اشینوازطبول بوا ؛رسدیم زیادی یهاتیّقموفّ به او مستقل، زندگی شروع

 .کندیم

 سراسور کوه ایزنودگی از خوودش، قول به ،کمکم نکهیا تا کندیم زندگی شرایط این با هاسال اسکار 

 پیودارا  مینخوا انگشوت ،مزرعه یک در روزی مسئله، این دنبال به .شودیم خسته ،است شهرت و تقیّموفّ

 جدیودش دوسوتان از یکوی از خودش ،یمدّت از پس ؛کندیم یدارنگه الکل در و داردیبرم را آن ؛کندیم

 کردن شکایت با و کند گزارش پلیس به را منخا انگشت سرقت که خواهدیم بود، شهرت کسب پی در که

 ایون بوه توا شوود نوشوته هاروزناموه در نوامش بواری چند او، کشاندن زندان به و اسکار چون معروفی دفر از

 روانوی بیمارسوتان بوه ،شودیم وارد او به که سرقتی هاماتّ هب اسکار، سرانجام .برسد شهرت به هم او صورت

 .سدینویم را خاطراتش آنجا از و شودیم فرستاده

 پایوان و سووّم رایش سقوط و هیتلری آلمان شکست با زمانهم که است .م 1321 سال ،رمان پایان ةنقط 

 است. هقارّ این معاصر تاریخ در جدیدی ةدور آغاز و اروپا در جنگ

 از یاخالصوه خووبی بوه کوه دیوگویم اشیزندگ ةدربار جمله چند اسکار کتاب، این حاتصف آخرین در

 :کندیم ارائه را داستان

 هدیه ،طبل ،کرده توقّفم را خود رشد عمد به سالگی سه در ،شده تولّدم چراغ المپ زیر ؛بگویم باید چه»

 نظر زیر را هامورچه ،کرده سرفه کلیسا رد ،کرده استشمام وانیل بوی ،کرده خرد آواز به را هاشهیش ،گرفته

 ،داده دسوت از را شورق ،رفتوه غورب سوفر بوه ،کورده مودفون را طبول ،شوده ممصومّ دمجدّ رشد به ،گرفته

 را انگشوت ،درآورده فوراوان پول ،کرده بازدید بتون از ،بازگشته طبل به ایستاده مدل ،آموخته تراشیسنگ

 داده تحویول ،شوده محکووم ،شده توقیف ،آمده باال ،شده فراری دانخن ،داده هیهد را انگشت ،داشته نگاه

 سویاه شوپزآ از هنووز و امگرفتوه جشون را متولّود سالگرد نیامیس امروز .شد خواهد تبرئه آینده در و شده

 .(11: 1192)گراس،  «آمین دارم. وحشت

 طبل حلبی رمان در جادویی رئاليسم هایهمؤلّف. 7-1

 مهوار را خوود بودن فیزیکوی رشد تواندیم که شویمیم آشنا طبیعی غیر کودکییّت شخص با ،رمان این در

 اشیزندگ که هنگامی بعد، سال چند و کندیم توقّفم را خود قدّ رشد ،دالیلی به سالگی، سه در او نماید.

 د.شو بزرگساالن همچون جسمی نظر از و کند رشد دوباره گیردمی تصمیم گردد،یم تغییراتی خوشدست
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 جنینوی دوران در یحتّو کوه شوودیم معرّفوی ،یعوادّ غیر کودکی اسکار رمان، نخست یهامرحله همان از

 سوخن درک بوه قوادر ؛دهدمی نشان واکنش خود پیرامون محیط و صداها برابر در که است باهوش قدرآن

 کند. حلیلت و تجزیه نیز را احساساتشان آنان، افکار خواندن ضمن تواندمی و است بزرگساالن

 و ایحاشویه مسوائل برخوی بوه پورداختن با و گرددیم آغاز دور خیلی ةگذشت از اسکار، زندگانی شرح 

 و ناآشونا فضوایی ایجواد هودف بوا و عمود بوه را کوار ایون گوراس رسود.یم حال زمان به موضوع، از خارج

 است؛ مغز عملکرد شبیه ار،ک این نیست. نزدیک چندان تیسنّ روایت شیوة به که دهدیم انجام یدآمیزترد

 را زمووان مرزهوای پیوسوته و...؛ حوال بوه آینوده از و رودیموو آینوده بوه گذشوته از موانعی و مشوکل هیچیبو

 و... حوال بوه گذشوته و گذشته به آینده از چرخش و داستان زمان تغییر همواره رمان، طول در نوردد.یدرم

 وجوود بوه زداییییآشونا نووعی ،دارد عوادت موانز بوودن یخطّو بوه کوه یاخواننده برای و است محسوس

 آورد.یم

 یجوشوهم ی،تخیّل و اجتماعی واقعی مسائل تاریخی، و خیالی عناصر آمیختگی توانیم ،رمان این در 

 جهوان تلفیوق فانتزی، و یجدّ امور تشریح داستان، روایت شیوة چند یا دو ادغام وقایع، مختلف یهازمان

 از ترکیبوی اسوکار، فرهنوگ و تیّوملّ موثالا دید؛ را و...شخصیّت  و خواننده دنشیکی زندگان، و مردگان

 و هیبت نظر از بزرگسال. هم و است کودک هم واحد آنِ در نیز یهویّت عدبُ از وی است. لهستانی و آلمانی

 واقعوی هویّت خردمند. ،است بزرگسالی ،درایت و هوش حیث از و معصومانه چهرة با است کودکی ،هجثّ

 روح (0)تثنویّ ةنظریّ گرفتن سخره با گراس است. متباین نیروی دو پایانیب تضادّ و ترکیب محصول ،اسکار

 کوه صوورتینبد دهد؛یم نشان روحی هاییشگرا و یمادّ هاییلتما فشار زیر را اسکارشخصیّت  گوته،

 است. شده گرفتار منطق و طبیعت نیروی دو بین سو، دو از وی

 باال قداست درجة تا گاه که شده تشکیل ناسازگار و ناهماهنگ ترکیب دو از ،اسکار ممزوجشخصیّت  

 و آرام گواه ناپایودار؛ و متزلوزل اسوت یشخصیّت وی آید.یم پایین کارگنه یکشخصیّت  تا گاه و رودمی

 دهد.یم بروز خود از شدیدی احساسات گاه و صداستیب

 اییتماشاچ نقش در نیز گاهی وبیند می زندان کلید سوراخ از او را شنگهبان که است بازیگری ،اسکار 

 و مبهم است یشخصیّت او کند.یم نظاره را تماشاچیان و حاضران واکنش ،کلید سوراخ از که گرددیم ظاهر

 پشوت اسوت توانسوته مهوارت بوا و کورده ترکیوب خوود در را کوودکی و بزرگسالی هاییژگیو که رمتغیّ

 کند. دوری بزرگساالن اجتماعی هایمسئولیّت پذیرش از و گردد نپنها خردسال یکشخصیّت 

 دو از اسوکار تفردیّ دارند. عمیق یریتأث اسکار ةدوگان هویّت و رفتار در نیز یااسطوره هایشخصیّت 
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  آوای طنین سویک از او .اندگذاشته اثر او فکر طرز و رفتار روان، بر بیرون از که است رمتأثّ اساطیری الگوی

(Apollo) آپولو
 را سفر احتمالی خطرهای و کندمی تشویق دانزیگ بندر در ماندن به را او که شنودیم را (1)

(Dionvsus) دیاناسوس صدای دیگر سوی از ،کندمی گوشزد وی به
 تلوذّ رفتن، به را او که شنودمی را (2)

 را کتوابی چوه پرسدیم آنان از مشورت مقام در اسکار که هنگامی کند.می ترغیب گذراندن خوش و بردن

 آن بیوانگر ،نکته این کند.یم پیشنهاد را (6)گوته کتاب آپولو و (1)راسپوتین کتاب دیاناسوس کنند  مطالعه

 دو محاصورة در اسوکار کند. برقرار تعادل و هماهنگی متباین نیروی دو این بین کوشدیم اسکار که است

 و یموادّ هواییلتما ؛منطوق و فطرت کشاند:یم خود سمت به ار وی هریک که گیردیم قرار برابر نیروی

 معنوی. یهاخواسته

  نگرییکنواخت از را او ذهن سانینبد و کندیم مطرح خواننده روی پیش را متفاوتی رویکردهای گراس   

 هاییگرانن از شانییرها و هاتملّ همة مردم پیشرفت و رفاه به همواره او گرداند.یم معطوف دنگریتعدّ به

 و بنگورد متفواوت هاییچوهدر از مسوائل به مضامین، و مفاهیم تعویض با کندیم سعی و اندیشدیم جهانی

 و کنودیم مقایسوه هوم بوا را چوین و آلموان موثالا بزند؛ محک مختلف رویکردهای از را مشکالت حلّراه

 هاانسان که یقابلیّت و کارایی همین با توانستیم بازهم آیا بود، چین دولت جای آلمان دولت اگر گویدیم

 اگر که گیردمی نتیجه هادولت کنونی عملکرد تغییر از او آورد. فراهم را رفاهشان و خوراک کشد،یم را

 قحطوی، مهوار بورای شوود، افزارجنوگ ةتهیّو و جنگ صرف آنکه جای به هاآن قدرت و ثروت امکانات،

 و مشکل دچار حد این تا بشر گردید،یم صرف مزمن هایرییماب از جلوگیری و سوادییب کردن کنیشهر

  و اندیشه نوع کردنعوض و بزرگسال و کودکشخصیّت  تموقّ تغییر با گراس رمان، این در نبود. گرفتاری

 با و کند بررسی مختلف یهانگاه از را جامعه معضالت کوشدیم ،اخالقی و اجتماعی مسائل به رویکردشان

 و مور  منوادی شوکل بوه گواه و شودیم ظاهر ناجی عیسی قالب در گاه اسکار سنجد.ب متفاوت معیارهای

 است. آلمان سقوط به رو ةجامع ماندگیکودک نماد و واقعی الطبّ که کندیم اندام عرض ،هیتلر نیستی،

 ایون شخص.سوّم گاه و است شخص لاوّ ،راوی گاه کند؛یم تغییر دید زاویة پیوسته ،گراس رمان در 

 با او .شودیم هم از خواننده و ناقل دورشدن موجب و اندازدیم فاصله روایت و راوی بین همواره ،یضتعو

 یافته نمود عقلی و جسمی تمعلولیّ با کودکی قالب در که یبدشکل و یماندگعقب چون مفاهیمی نمایاندن

 نشان جنگ از پس آلمان بدشکل و ناقص جامعة با را نازی آلمان ذهنی ةماندعقب ةجامع جایگزینی است،

 دهد.می

 یکدیگر به همواره دو این و ندارد وجود بازیگر و ناقل بین مشخّص مرزی که گونههمان ،رمان این در 
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 به و شوندیم تبدیل هم به آینده و حال گذشته، کند؛ینم پیروی یمشخّص قانون از نیز زمان شوند،یم تبدیل

 وجوود بوه را موبهم فضایی ینی،نشهم و تعویض این نتیجة کنند.یم عوض هم با را جایشان ت،موقّ صورت

 از یکوی درست این کند. دنبال الفعّ صورتی به را جریان هوشیاری، با کندیم ناگزیر را خواننده و آوردیم

 حقیقت. یافتن ومسئولیّت  پذیرش انفعال، از پرهیز است: جادویی رئالیسم سبک یهاهدف

 هرکدام که آیدمی فراهم امکان این ها،شخصیّت و نویسنده خواننده، بین رزهایم رفتن بین از نتیجة در 

 ایجاد با باشند. یرگذارتأث دیگری هایگیرییمتصم در و کنند زندگی گذارند، قدم دیگری دنیای در بتوانند

 بوه انوددنمی خواننوده و گورددمی دشوار واقعیّت غیر از واقعیّت تشخیص ی،مشخّصنا و مبهم فضای چنین

 نکند. اعتماد کدام به و کند اعتماد رویداد یا واقعه حالت، کدامین

 او کوه هنگوامی گردان.یبواز گواه و اسوت بازیگر گاه اسکار و است اسکار همان گراس ،رمان این در 

 به چشم گراس که است سالی همان یعنی (.م 1301در ) سازد توقّفم را خود فیزیکی رشد گیردمی تصمیم

 و هیتلور تصوویر جووانی، در نیز گراس و آویخته را بتهوون و هیتلر از تصویری اتاقش در او ود.گش جهان

 در و کندیم ترک دوسلدو مقصد به را دانزیگ بندر اسکار داشت.یم نگه خود اتاق در را ع() یحمس عیسی

 در گراس که است یکارهای همان درست این ؛شودیم کار به مشغول جاز ةنوازند و برسنگ عنوان به آنجا

 است. داده انجام جوانی زمان

 عقایود، ،هاگفتوه هسوتند. گوراس یشخصویّت ابعواد نموایتمام آیینة نوعی به هریک رمان هایشخصیّت 

 یهاجنبوه بازتواب همگوی رموان، هایشخصویّت هاییهمودرد و هوانفرت هوا،ینگران ،هواترس ها،یشوهاند

 پشوت اسوکار کوه گونوههمان است؛شده  پنهان آنان از ریکه چهرة پشت گراس هستند. گراس یشخصیّت

 یوک بوه رمان، آغاز در باشد. داشته نظر زیر بهتر را بزرگان رفتار بتواند تا شده پنهان ساله سه کودکی چهرة

 مهوم که سازدمی مشخّص ابتدا همان از اسکار است. شده اشاره هاتیّمحدود و مرزها از گذر ظریف نکتة

 در مسوتقر شوخص شود، نگریسته درون به بیرون از اگر شود؛ نگاه کلید سوراخ طرف مینکدا از که است

 عین در و کاشف و است گرنظاره بنگرد، بیرون به درون از شخص همین اگر اامّ شود؛یم دیده اتاق محیط

 سالخرد کودکی وجودی روزنة از ساله سه اسکار .است برخوردار بیشتری روحی آرامش و تامنیّ از حال

 بیرونوی محویط اجتمواعی، هایمسوئولیّت پوذیرش از ،فرار امکان از برخورداری ضمن تا نگردیم را بیرون

 و سوالگی سوه اتاقوک از ،کورد تامنیّو احسواس هرگواه و کند ارزیابی را آنان ؛گیرد نظر زیر را بزرگسالی

 بگذارد. پای بزرگان دنیای وسیع محیط به و زند بیرون خود مصنوع کوچک

 ةادامو بوه قوادر کوه داردیمو اذعوان جوایی در او بمانود. باقی ثابت یشخصیّت قالب در نیست مایل کاراس 
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 چورخش نتیجوة در کنود. یواری کوار این در را او خواهدیم برونو خود، نگهبان از و نیست داستان نگارش
 ندرت به ذهنش که بینیمیم فروتن و تنبل اامّ ،باهوش بسیار فردی را اسکار نگاه، مجرای تغییر و اندازچشم
 کند.یمتوجّه  حال زمان به

  جلویش کندیم دعوت خواننده از گاهگاه اسکار نیست. اثرشخصیّت  و خواننده بین مرزی ،رمان این در 

 اگر یحتّ ؛است ضروری و مهم بسیار خوانندهتوجّه  و حضور او برای دهد. گوش یشهاحرف به و بنشیند

 تا داندیم دسترس در و حاضر را خواننده همواره راوی باشد. وی اتاق هباننگ سمت در فردی ،شخص آن

 طلبد.یم کمک یشهانوشته تکمیل و تحریر در وی از یحتّ که یحدّ

 دوسوتانی آنوان دارد. وجوود همیشگی و دوجانبه تعاملی و رابطه اسکار و نویسنده بین ،رمان سراسر در 

 و فکرهوا طورز عقاید، ها،ینشب ،هاتجربه و اندمیسه همدیگر ندوها و شادی در که اندیجدانشدن و صمیمی

 هوم بوا آنوان نیسوت. جودا اسوکار از گواهیچه نویسونده دارند. زندگی بلندی و پستی در مشترکی احساسات

 که جایی دهد؛یم نشانش اسکار بیند،ینم نویسنده آنچه دارند. تنگاتنگ عاطفی ارتباط و کنندیم صحبت

 بوه را او اسوکار گیورد،یم آرام نویسونده کوه جوایی و کندیم اشییراهنما اسکار برود، تواندینم نویسنده

 و خردسال کودکی قالب در یکی دارد: وجود اسکار دو رمان این در ،واقع در ؛داردیوام طغیان و حرکت

 به شودیم موجب دو این یهویّت و یشخصیّت شباهت است. پنهان نویسنده چهرة پشت که اسکاری دیگری

 باشند. داشته تعامل و ارتباط هم با و گذارند قدم یکدیگر دنیای به راحتی

 نتيجه
 معرّفوی دیگوری چیوز اامّو پوذیرد؛یم را داستان رئالیستی یهاتسنّ تمام یا بیشتر جادویی رئالیسم نویسندة
 وهوم و خیوال قلمرو به کامل طور به نه مورد بررسی، یهارمان نیست. واقعی متن، برای که چیزی ؛کندیم

 دارند. دو این از مستقل تیخصوصیّ بلکه گیرند،یم جای تجربه و واقعیّت قلمرو در نه و اندمتعلّق
 بوا مووارد برخی در که گردد روهروب ناآشنا دنیایی با خواننده کنندیم تالش نویسندگان ،رمان دو هر در 

 خواننده بین ،شیوه این کارگیری به با ،گراس و پورنیروا دارد. تناقض آدمیان زندگی یعادّ و علمی اصول

 راوی دیود زوایوای تنهانه ،رو این از ؛دارندیم نگاه بیگانه هم از را هاآن و اندازندیم فاصله داستان روای و

 و گورددیم معرّفوی غریب و عجیب ی،شخصیّت نظر از نیز داستان ناقل بلکه ،شودیم انتخاب دمتعدّ داستان

 تصحّ در خواننده شوندیم موجب موارد این همة دهد.یم نشان خود از را یزیانگشگفت و محصور دنیای

 کند. برقرار ارتباط وی با یا و کند اعتماد او به نتواند و کند تردید داستان راوی یهاگفته

 در جمالمه) انددوگانه هاشخصیّت این از برخی گفت توانیم ،اثر دو این پردازیشخصیّت تحلیل در 



 11/ گراس گونتر طبل حلبی و پورروانی منیرو اهل غرق هایرمان در جادویی رئالیسم هایمؤلّفه

 

 بالعکس و یتخیّل جهان به واقعی جهان از باشد الزم هرگاه و (حلبی طبل رمان در اسکار و غرق اهل رمان

 ثابوت خوود یمووقعیّت مودار در نودرت به رمان دو اصلی هایشخصیّت یند.درآ شگفتی به آنکهبی ،روندمی

 جمالمه کنند. رصد متفاوتی منظر از را سائلم یابندمی فرصت خویش جایگاه مداوم تغییر با هاآن ؛مانندیم

 آورندمی فراهم را امکان این ،قالب مداوم تغییر با و بماند باقی ثابت یشخصیّت قالب در نیستند مایل اسکار و

 شود. نگریسته هاآن به گوناگون هاییدگاهد از که

 خود یهارمان خلق مبنای را دخو جامعة اجتماعی - سیاسی مشکالت ها،داستان این در نویسنده دو هر 

 و «دوگانگی» ،اساس این بر اند.برگزیده خود رمان خلق برای را جادویی رئالیسم ةشیو ،دو هر و اندداده قرار

 ،نویسنده دو هر دهد.می شکل را هاداستان این اساس و شالوده ،«واقعیّت» عنصر از پس «اختیاری سکوت»

 «کنایه و یزیآمطعنه» و «خیال و وهم» ،«جادو و سحر» همچون دیگری اصرعن از ،ادشدهی عنصر دو بر افزون

 هایهمؤلّفو دیگور از نیوز اجتمواعی مایوةدرون انود.برده بهوره جوادویی رئالیسم هایهمؤلّف دیگر عنوان به نیز

 است. داستان دو میان جادویی رئالیسم مشترک

  تربرجسته و ترپررنگ ،«خیال و وهم» و «جادو و رسح» عناصر کارگیری به نظر از اهل غرق ،میان این در 

 سوکوت» و «دوگوانگی» هوایهمؤلّفو از بیشتری هاینمونه ،طبل حلبی در ،حال عین در ؛است طبل حلبی از

 شود.می دیده «اختیاری
 

 هانوشتپی
 به که زنی ماجرا، هر آن از پس شود.یه متکّهتکّ تبر با برادرانش دست به عاشقی جرم به که است دختری فانوس، (1)

 .بدطلیم کمک و گریدیم که بیندیم را او تصویر کند،یم نگاه آینه

ثنویّوت بودی و خووبی را هریوک بوه منشوأی  طرفوداران. استثنویّت یا دوگانگی، به مفهوم قبول دو مبدأ خیر و شر  (0)

 .شوندیمی افراد بخترهیتدانند و معتقدند که قوای خیر باعث سعادت و نیروهای شر، مسبّب جداگانه مربوط می

 .استترین خدایان کوه المپ یچندوجهین و ترمهمدر اساطیر یونان و روم باستان نام یکی از  (1)

بودن جنون و دیوانگی، وجد و خلسه و خوشی مفرط  بخشالهامدر اساطیر کالسیک نام خدای شراب است که به  (2)

 معروف است.

و  نیکالی دوّممدار روسی است. وی قدرت و نفوذ عجیبی در گریگوری افیمویچ راسپوتین راهب ماجراجو و سیاست (1)

ی نیبشیپکرد. او توسّط سه تن از اشراف روسی در آب خفه شد. و در اغلب کارهای درباری دخالت می همسر او داشت

ای از مردم، وی را به عنوان آید. عدّهدر تاریخ به حساب می هاینیبشیپ نیرتمعروفانقالب روسیه توسّط راسپوتین از 

 شود.شناخته می صفتطانیشای دیگر به عنوان یک موجود و در بین عدّه شفابخشیک قدّیس 

بود. او  آلمانی مدارسیاستو  فیلسوف، شناسانسان، محقّق، نقّاش، نویسنده، ادیب، شاعریوهان ولفگانگ فون گوته:  (6)

اروپا و یکی از  13و  19وی یکی از مردان بزر  فرهنگی قرون  رود.به شمار می آلمانی ادبیّاتیکی از کلیدهای اصلی 
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