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چکیده
رئالیسم جادویی ،یکی از شاخههای مکتب واقعگرایی
ت که در آن عنارص سحر و جادو و وهم و خیال چنان
اس 
با عنارص واقعی آمیخته میشوند که تشخیص آنها به آسانی
ممکن نیست و حقایق و جزئیات زندگی در آن با ترکیب دو
عنرص واقع ّیت و خیال طوری بیان میشوند که حوادث
خیالی ،حقیقی و طبیعی جلوه میکنند و خواننده به آسانی
حوادث و کنشهای فراواقعی را میپذیرد .رئالیسم جادویی
دارای مؤ ّلفههای خمتلفی است که مهمرتین آنها عبارتند از:
دوگانگی ،رازگونگی ،استحاله ،عین ّیت ،سکوت اختیاری
و صدا و بو .این سبک داستاننویسی با نام آمریکای التنی و
گاهی با نام خاورزمنی شناخته شده ،ا ّما در هنایت به یک سبک
جهانی بدل شده و نویسندگان ادبیات ملل خمتلف جهان آن
را در آثار داستانی خود به کار گرفتهاند .در ادبیات کردی نیز
برخی از نویسندگان و رماننویسان این سبک ادبی را برای
آثار خود برگزیدهاند .یکی از برجسته ترین این رماننویسان
بختیار علی ،شاعر و رماننویس رسشناس کردستان عراق
است که در واقع پرچمدار این سبک ادبی در ادبیات کردی
به حساب میآید .مهمترین اثر بختیار علی که میتوان برخی
از مؤ ّلفههای رئالیسم جادویی را در آن یافت ،رمان ئێوارهی
پهروانه است که در آن با هبرهگریی از این سبک ادبی به بیان
درد و رنج م ّلت کرد و جستجوی هو ّیت گمشدهی آنها
و معضالت و مشکالتی که جامعهی سنّتی کردی با آنها
مواجه است ،پرداخته است .در این پژوهش تالش میشود
با استفاده از روش توصیفی-حتلیلی ،مهمترین مؤ ّلفههای
رئالیسم جادویی ،در رمان ئێوارهی پهروان ه بختیار علی
بررسی شود .نتایج پژوهش نشان میدهد که بختیار علی این
مؤ ّلفهها را در قالب دوگانگی و تقابل جهان خیالی و واقعی،
رازگونگی پرواز پروانهها در جایجای رمان به ویژه در روز
اعدام پروانه ،استحاله پروانه به گرد و غبار ،کشمکش پروانه
بررس دنیای خیالی ،عین ّیت در غبار شدن پروانهها و صدا و بو
در صدای مرگ و بوی خون به کار برده است.
ی رئالیس م جادویی،
کلیدواژهها :رئالیسم جادویی ،مؤ ّلفهها 
بختیا ر علی ،ئێوارهی پهروانه.

کورتە
ڕیالیزمــی جادویــی یەکێــک لــە ژێرلقەکانــی مەکتەبــی
واقیعخوازیی ـ ه کــە تێیــدا هێامنهکانــی ســیحر و جــادوو و گومــان
و خەیــاڵ تاڕادەیــەک لەگــەڵ هێامن ـه واقیعییهکانــدا تێکــەڵ دەبــن
کــە جیاکردنەوەیــان لــ ه یهکــدی ئاســان نییــە و ڕاســتییەکان و
وردییەکانــی ژیــان لــەودا بــە تێکەڵبــون لەگــەڵ دو هێامنــهی
ڕاســتی و خەیــاڵ بــە شــێوەیەک بهیــان دهکرێــت کــە رووداوه
خەیاڵــی و ڕاســتییەکان بــە شــێوەیکی رسوشــتی خۆیــان پیشــان
دەدەن و ئــەو شــتانەی کــە بــە شــێوەیهکی رسوشــتی لــە ســەرەوەی
چیرۆکەکــەدا ڕوو دەدات ،لــە الیــەن خوێنــەرەوە پەســەند
دەکرێــت .ڕیالیزمــی جادویــی چەندیــن مۆرکــی جۆرواجــۆری
هەیــە کــە گرنگرتینــی برێتییــە لــە :دووفاقهیــی رهمزئاســابوون،
توانــهوه ،بابهتێتــی ،بێدهنگــی بــه دڵخــوازی خــۆ و دەنــگ و
بــۆ .ئــەم شــێوە چیرۆکنووســینە بــە نــاوی ئامریــکای التیــن
و هەنــدێ جاریــش بــە نــاوی ڕۆژهەاڵتــەوە دەنارسێــت ،بــەاڵم
لــە ئاکامــدا بووەتــە شــێوەیهکی جیهانــی و نوســەرانی ئهدهبــه
جۆراوجۆرهکانــی دنیــا لــە بەرهەمــە چیرۆکییەکانــی خۆیانــدا
بــە کاریــان هێنــاوە .هەروەهــا لــە ئەدەبــی کوردیشــدا هەندێــک
لــە نووســەران و ڕۆماننووســان ئــەم شــێوە ئەدەبییهیــان بــۆ
بەرهەمەکانــی خۆیــان هەڵبــژاردووە .یەکــێ لــە بەرچاوترینــی ئــەم
ڕۆمــان نووســانە بەختیارعەلــی شــاعیر و ڕۆماننووســی نــارساوی
کوردســتانی باشــورە کــە لــە واقیعــدا ئااڵهەڵگــری ئــەم شــێوازەیە
لــە ئەدبــی کوردیــدا .گرنگرتیــن بەرهەمــی بەختیــار عەلــی کــە
ئەتوانیــن هەندێــک لــه مۆرکهکانــی ڕیالیزمــی جادویــی تێــدا
ببینیــن ،ئێــوارەی پەروانەیــە کــە بــە بەکارهێنانــی ئــەم شــێوە ئەدەبییە
دەرد و ڕەنجــی نهتهوهیــهک دەردەبڕێــت و هەروەهــا بــەدوای
شوناســی ونبــوی ئەوانــه و هەروههــا کێشــە و گرفتهکانــی
نێوکۆمەڵــگای نەریتیــی کــوردی بــاس دەکات .لــەم لێکۆڵینــەوەدا
هــەوڵ دەدرێــت کــە بــە بەکارهێنانــی شــێوەی وهسفی-شــیکارانه
گرینگرتیــن مۆرکهکانــی ڕیالیزمــی جادویــی لــە ڕۆمانــی ئێــوارەی
پەروانــەی بەختیــار عەلیــدا لێــک بدرێتــەوە .لێکەوتەکانــی ئــەم
لێکۆڵینــەوە پیشــان دەدات کــە بەختیارعەلــی ئــەم مۆرکانــهی لــە
قاڵبــی دووفاقــی و بهرامبهرێتیــی جیهانــی خهیاڵــی و واقیعــی،
رهمزئاســابوون ،فڕینــی پهروانــهکان لــە تــەواوی شــوێنەکانی
ئــەم ڕۆمانــە بــە تایبــەت لــە ڕۆژی لەســێدارەدانی پەروانەکــەدا،
توان ـهوهی پهروانــە و بــوون ب ـ ه تــۆز ،ملمالنێــی پهروانــە لهس ـهر
دنیــای خهیاڵــی ،بابهتیبوونــی بهتۆزبوونــی پهروانــەکان و
دەنــگ و بــۆ لــە دەنگــی مــەرگ و بــۆی خوێنــدا بــە کار هێنــاوە.
وشــە ســەرەکییەکان :ڕیاڵیزمــی جادوویــی ،مۆرکهکانــی ڕیاڵیزمــی
جادوویــی ،بەختیــار عەلــی ،ئێــوارەی پەروانــە.
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 -1مقدّ مه
رئالیسـم جادویی سـبک نسـبت ًا نوینی در ادبیات داسـتانی اسـت که نخسـتنی بار در سـال
توسـط هنرشـناس آملانی به نام فرانتس روه ( ،)Franz Rohبه کار گرفته شـد .او
ّ 1925
از ایـن اصطلاح بـرای توصیـف آثـار هنری گروهـی از ن ّقاشـان پست-اکسپرسیونیسـت
اسـتفاده کـرد .در سـال  1943در نامیشـگاهی در مـوزهی هنرهـای مـدرن نیویـورک ایـن
اصطلاح دوباره به کار گرفته شـد .در سـال  1949آخلو کارپنتیر ()Alejo Carpentier
نویسـندهی برجسـتهی کوبایـی بـه صـورت جـدّ ی و حرفـهای بـه توصیـف ایـن اصطالح
پرداخـت و مدّ عـی شـد کـه ایـن سـبک متع ّلـق بـه کشـورهای آمریکایی اسـت و ریشـه در
فرهنـگ ،باورهـا ،و افسـانههای کشـورهای آمریـکای التنی دارد (پارسـی نـژاد:1382 ،
.)5-6
از دهـهی  1960مفهـوم رئالیسـم جادویـی بـه طـور فزاینـدهای بـا ادبیـات داسـتانی
آمریـکای التین مرتبـط گردیـد و نویسـندگانی چـون میخائیـل آسـتوریاس ،خـوان رالفو
و خورخـه لویـس بورخـس در شـکلگریی و رواج ایـن جریـان نقش بسـزایی ایفا کردند
و رسانجـام بـا خلـق رمـان صـد سـال تنهایـی گابریـل گارسـیا مارکـز کلمبیایـی در سـال
 1967ایـن سـبک ادبـی بـه یـک سـبک جهانـی تبدیـل شـد (نیکـو بخـت و رامنینیـا،
 )141 :1384و نویسـندگان ادبیـات ملـل خمتلـف جهـان آن را در آثـار داسـتانی خـود
بـه کار گرفتنـد.
در ادبیـات کـردی نیـز برخی از نویسـندگان و رماننویسـان ،این سـبک ادبـی را برای
آثـار خـود برگزیدهانـد .یکـی از برجسـتهترین ایـن رماننویسـان بختیـار علـی شـاعر و
رماننویـس رسشـناس کردسـتان عـراق اسـت کـه در واقـع پرچمـدار ایـن سـبک ادبـی
در ادبیـات کـردی بـه حسـاب میآیـد .مهمتریـن اثـر بختیـار علـی کـه میتـوان برخـی
از مؤ ّلفههـای رئالیسـم جادویـی را در آن یافـت ،رمـان ئێـوارهی پهروانـه اسـت کـه در آن
بـا هبرهگیری از ایـن سـبک ادبـی بـه بیـان درد و رنـج م ّلـت کـرد و جسـتجوی هو ّیـت
گمشـدهی آنهـا و معضلات و مشـکالتی کـه جامعه سـنّتی کردی با آنها مواجه اسـت،
پرداختـه اسـت.
در این پژوهش تالش میشود با استفاده از روش توصیفی-حتلیلی مهمترین
مؤ ّلفههای رئالیسم جادویی ،در رمان ئێوارهی پهروانه بختیار علی بررسی و به سؤاالت
زیر پاسخ داده شود.
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 -1مهمترین مؤ ّلفههای رئالیسم جادویی در رمان ئێوارهی پهروانه کدام است؟
 -2بختیـار علـی بـه چـه منظـوری در ایـن رمـان از رئالیسـم جادویـی اسـتفاده کـرده
است؟
 -1-1پیشینهی پژوهش
در زمینـهی رئالیسـم جادویـی در آثـار نویسـندگان خمتلـف ،کتابهـا و مقـاالت متعدّ دی
در داخـل و خـارج کشـور نگاشـته شـده اسـت ،که از مجلـهی آنهـا میتوان به مـوارد زیر
اشـاره کرد:
ابوامحـد ( )2000در کتـاب فـی الواقعیـة السـحریه بـه بررسـی رئالیسـم جادویـی
و عوامـل پیدایـش ایـن سـبک و تاریـخ پیچیـدهی آن در آمریـکای التین پرداختـه و
نمونههایـی از داسـتانهای مهمتریـن نویسـندگان آمریکایـی (گابریـل گارسـیا مارکـز،
آنخلفوئتـس و خورخـهلویـسبورخـس) را کـه موجـب پیدایش ،تثبیت و گسترش این
سـبک در رسارس جهـان شـدهاند ،مـورد بررسـی قـرار داده اسـت.
آن بـورز ( )1393در کتـاب رئالیسـمجادویـی با فرق گذاشـتن میان رئالیسـم جادو،
رئالیسـم جادویـی و رئالیسـم شـگفتانگیز  ،بـه ترشیـح و تبیین ریشـهها و رونـد رشـد
ایـن اصطالحـات در آمریـکای التین و کشـورهای انگلیسـیزبان پرداختـه اسـت و
از طریـق اجیـاد متایـز میـان رئالیسـم جادویـی بـا دیگـر مکاتـب هنـری و ادبـی ،سـعی در
روشـن سـاختن و زدودن اهبامهـای موجـود پریامـون ایـن اصطالحـات دارد و در هنایت
ی و بافتهـای فرهنگـی کـه آثار
بـه آینـدهی ایـن مکتـب ،و ارتبـاط آن بـا پسااسـتعامرگرای 
داسـتانی در آن شـکل گرفتـه ،میپـردازد.
نیکوبخـت و رامنینیـا ( )1384در مقالهی «بررسـی رئالیسـم جادویی و حتلیل رمان
اهـل غـرق» بـه تعریـف و تبیین مبانـی و مفاهیـم رئالیسـم جادویـی از دیـدگاه منتقـدان و
صاحبنظـران اروپایـی پرداختهانـد و سـپس گزارههـای موجـود در رمـان اهـل غرق را،
توجـه بـه مهمتریـن مؤ ّلفههای رئالیسـم جادویـی تعریـف کردهاند.
بـا ّ
حقروسـتا ( )1385در مقالـهی «تفـاوت میـان رئالیسـم جادویـی و رئالیسـم
شـگفتانگیز و نقـش زاویـهی دیـد در آنها با بررسـی آثـار گابریل گارسـیا مارکز و آخلو
کار پنتیر» بـا مراجعـه بـه بعضـی از متـون ادبـی بـه توجیـه ایـن نامگـذاری و تفاوتهـای
موجـود میـان رئالیسـم جادویی و رئالیسـم شـگفتانگیز پرداختـه و برای رسـیدن به این

4

ُ
پژوهشنامه ادبیات کردی /سال دوم ،شماره  ،2بهار 1395

هـدف ،دو اثـر معـروف صـد سـال تنهایـی گابریل گارسـیا مارکـز و قلمرو ایـن دنیا آخلو
مهـم ایـن دو سـبک پـی ببرد.
کارپنتیر را انتخـاب نمـوده؛ تـا بتوانـد بـه تفاوتهـای ّ
مسـجدی ( )1389در مقالـهی «رئالیسـ م جادویـی درآثـار غالحمسین سـاعدی»
عنـارص نامتجانـس (موجـودات عجیـب و غریـب) و انـواع گوناگـون ایـن موجـودات و
دگردیسـیهای انسـانی را در قالب رئالیسـم جادویی بررسـی کرده اسـت .او موجودات
فراواقعـی را در آثـار ایـن نویسـنده به چهار دسـته :حیـوان (نرمتن /سـختتن) جنگونه
(آدمیـان جننما /اجنـه آدمینما) و انسـآنهای مسـتحیل (اسـتحالهی روحـی شـده/
اسـتحالهی جسـمی شـده) و انسـان-حیوان تقسـیم کـرده و سـپس ایـن عنـارص را بـا
مصداقهـای آن در آثـار او ،تطبیـق داده اسـت.
کسـیخان ( )1390در مقالـهی «بررسـی تطبیقـی مؤ ّلفههـای رئالیسـ م جادویـی
در طبـلحلبـی اثـ ر گونرتگـراس و یکصـد سـال تنهایـی از گابریـل گارسـیا مارکـز» بـا
اسـتفاده از روش دقیقخوانـی و مقایسـهی آن بـا رمـان صـد سـال تنهایـی مارکـز و نیـز
بـا اسـتفاده از روش متثیـل و نمونـهآوری بخشهایـی از متـن دو رمـان را بررسـی کـرده
ّ
مشـخصههای تشـکیل دهندهی این سـبک و مقایسـهی
اسـت و علاوه بـر معرفـی کوتـاه
آن بـا عنـارص بهکاررفتـه در رمـان یکصـد سـال تنهایـی اثـر گابریل گارسـیا مارکـز و نیز
بـا اشـاره بـه برخـی وقایـع رمـان طبـل حلبـی ثابت کـرده ،که ایـن اثـر در یکی دو مـورد با
مؤ ّلفههـای رئالیسـم جادویـی تناقـض و تبایـن دارد؛ که منجـر به از دسـت دادن اعتبار آن
و قـرار نگرفتـن آن در قالـب رئالیسـم جادویـی گشـته اسـت.
عبـدی ( )2012در مقالـهی «الواقعیـة السـحریة فـی أعمال ابراهیـم کونـی روایـة
«الـورم» نموذجـ ًا» بـه تعریـف و تبیین رئالیسـم جادویـی در لغت و اصطالح و به نشـأت
ایـن سـبک در آمریـکای التین و پیرشفـت آن در رسارس جهـان پرداختـه و مهمتریـن
ویژگیهـای رئالیسـم جادویـی ،غلـو ،اغراق ،حلـن و دوگانگی در «الورم» را به شـیوهی
حتلیلی-توصیفـی بررسـی کـرده اسـت.
ناظمیـان ،و مهـکاران ( )1393در مقالـهی «بررسـی گزارههـای رئالیسـم جادویـی
در رمانهـای عـزاداران بیـل غالحمسین سـاعدی و شـبهای هـزار و یـک شـب نجیـب
حمفـوظ» تلاش کردهانـد ،کـه دو اثـر مذکـور را از نظـر بهکارگیری گزارههـای رئالیسـم
جادویـی ،مـورد مطالعـه و بررسـی قـرار دهنـد.
در مـورد بختیـار علـی و آثـار او هـم پژوهشهـای خمتلفـی صورت گرفته اسـت که به
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برخی از آنها اشـاره میشـود:
امحـدزاده ( ،)1386در کتـاب از رمـان تـا م ّلـت قسـمتی از بخـش ششـم کتـاب را بـه
حتلیـل رمـان ئێـوارهی پهروانـه اختصـاص داده و در آن شـخص ّیت ،طرح داسـتان ،زاویهی
دیـد و سـبک ،زمـان و مـکان و هو ّیـت را بررسـی کـرده و اشـارهی گذرایـی هم به سـبک
رئالیسـم جادویـی در رمـان نموده اسـت.
قـادر ( )2000در مقالـهی «رۆمانـی ئێـوارهی پهروانـه لـه نێـوان جهنگـی عهشـق و
جهنگـی فیکـردا» بـه جنبـهی فانتـزی رمـان اشـاره میکنـد و بعـد از اشـاره بـه نحـوهی
انتخـاب و گزینـش نـام شـخص ّیتها ،بـه بازتـاب تاریخ سیاسـی و اجتامعی کردسـتان در
رمـان پرداختـه و در پایـان هـم دو مقولـهی آزادی و دیـن را در رمـان مـورد بررسـی قـرار
داده اسـت.
جامـی ( )2000در مقالـهی «خوێنزانـی جهنگـهڵ لـه ئێـوارهی پهروانـهدا» بـه میـزان
توانایـی فـرد کـرد برای مبـارزه با حاکم ّیـت سیاسـی و اجتامعی حاکم بـر جامعهی کردی
اشـاره میکنـد.
بێخاڵـی ( )2000در مقالهی«بونیـاده مهعریفییهکانـی دهق لـه ئێـوارهی پهروانـهی
بهختیـار عەلـیدا» مبانـی معرفتـی موجـود در رمـان را مـورد بررسـی قـرار داده اسـت.
حیـدری ( )2000در مقالـهی «کازیـوهی عیشـق و ئێـوارەی پەروانـە» بـه بررسـی
مضمونـی رمـان مذکـور پرداختـه اسـت.
-2رئالیسمجادویی ()Magic Realism
تـا کنـون در مـورد رئالیسـم جادویـی تعاریـف خمتلفـی ارائـه شـده کـه در برخـی عنـارص
بـا هـم مشترک هسـتند .در واژهنامـهی ادبـی آکسـفورد در تعریـف رئالیسـم جادویـی
چنین آمـده اسـت« :رئالیسـم جادویـی نوعـی حکایـت مـدرن اسـت کـه در آن حـوادث
و رویدادهـای خیالـی و افسـانهای در واقع ّیـت گنجانـده شـدهاند و در آن بـا حلـن قابـل
اعتماد و باورپذیـری حفـظ میشـوند ...ایـن شـیوه بـا ویژگیهایـی از قبیل آمیـزش خیال
و واقع ّیـت کـه بـه طـور ماهرانـهای بـا یکدیگـر جـا عـوض میکننـد ،تغییر و جابجایـی
ماهرانـهی زمـان ،طرحهـا و روایـات پیچیـده و تودرتـو ،کاربـرد گوناگـون رؤیـا،
اسـطورهها و داسـتانهای پـریوار ،توصیـف اکسپرسیونیسـتی و حتّـی سـور رئالیسـتی
ّ
مشـخص میشـود» (نیکوبخـت و رامنینیـا. )142-143 :1384 ،
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در واقـع ﺭﺋﺎﻟﻴﺴـﻢ ﺟﺎﺩﻭﻳـﯽ بـه جمموعـه آثـار داسـتانی اطلاق میگـردد ،کـه در آن
عنـارص سـحر و جـادو ،خیـال و وهـم در هـم آمیختـه باشـد .در ایـن ترکیـب گاه قالبـی
پدیـد میآیـد ،کـه بـه هیـچ کـدام از عنـارص ّاولیـه شـبیه نیسـت .در ایـن داسـتان حقایـق و
روزمـره بـه تفصیـل نامیـان میگـردد و ترکیـب و آمیختگـی دو عنصر
جزئیـات زندگـی
ّ
واقع ّیـت و خیـال ،آنچنـان دقیـق انجـام میپذیـرد ،کـه متامـی حـوادث خیالـی ،کام ً
لا
طبیعـی و حقیقـی جلـوه میکنـد ،تـا جایـی کـه خواننـده بـه آسـانی پذیـرای کنشهـا و
حـوادث فراواقعـی میگـردد (پارسـی نـژاد .)5:1382،در یـک نـگاه میتـوان رئالیسـم
تصـور و شـاید خت ّیلـی ،در بافتـی رئالیسـتی
جادویـی را در هـم تنیـدن عنـارص غیر قابـل
ّ
و معقـول دانسـت؛ بـه طوریکـه ظاهـر امـر ،واقعـی و ممکـن جلـوه کنـد .در اینگونـه
نوشـتهها آنچـه را کـه در زندگـی برایمان طبیعـی و منطقـی نیسـت ،بـه پـارهای از وقایـع
روزمـرهی مـا تبدیـل میشـوند (مریصادقـی.)496:1387،
ّ
پیدایـش رئالیسـ م جادویـی را زاییـدهی چنـد عامـل دانسـتهاند؛ از آن مجلـه :حاکم ّیت
جـو خفقـان ناشـی از دیکتاتـوری و حکومتهـای اسـتعامری در مسـتعمرهها ،کـه مانـع
توسـط ایـن اقـوام و مل ّیتهـا میشـد ،مطالعـات
از جتربـهی آزادانـه درحـوزهی رئالیسـم ّ
مردمشناسـانهی غربـی دربـارهی افسـانهها و فرهنـگ رسخپوسـتان آمریـکایالتین ،کـه
سـبب بیـداری و خودآگاهـی ایـن اقـوام نسـبت بـه فرهنـگ خـود و کشـف دوبـارهی آن
گردیـد و نیـز عالقـهی شـدید مـردم ایـن رسزمنیهـا ،بـه روایـت حـوادث تارخیی ،کـه ر ّد
پـای اسـتعامر در آنهـا دیـده میشـد و بیان آزادانـهی آنهـا را غریممکن مینمـود (ثروت،
 141-140 :1390و سـلیمیو دیگـران.)82:1392،
درونمایـهی آثـار رئالیسـم جادویـی را بیشتر اسـطورههای بومـی یـا باسـتانی،
افسـانهها و جتربههـای فرهنگـی تشـکیل میدهنـد و ایـن سـبک در حـوزهی تکنیکهـای
روایـت بـه سـنّتهای ادبـی بـرای تعریـف رویدادهـای غریواقعـی وامـدار اسـت
(فاریـس.)41:1384،
 -1-2مؤ ّلفههای رئالیسم جادویی
 -1-1-2دوگانگی
زیسـت مهزمـان عنـارص متضـاد در بستر داسـتان ،از مهمتریـن ویژگیهایـی اسـت،که
بـه سـبک رئالیسـم جادویـی نوشـته شـدهاند .نویسـندگانی کـه ایـن دوگانگـی را در
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داسـتانهای خـود اسـتفاده میکننـد ،صحنههـای نامهگـون و ناسـاز را در قالـب
تقابـل صحنـه هـای روسـتایی و شـهری ،غربـی و بومـی ،واقعـی و خیالـی ،طبیعـی و
مافوقطبیعـی بـه طـور درهمتنیـده در آثارشـان میگنجاننـد و عنصر وهـم و خیـال را
مـدام بـا هـم میآمیزنـد و جابهجـا میکننـد .نویسـندهی رئالیسـم جادویـی بیشتر یـامتـام
معرفـی میکنـد؛ چیـزی
سـنّتهای رئالیسـتی داسـتان را میپذیـرد ،ا ّمـا چیـز دیگـری ّ
کـه بـرای متـن واقعـی نیسـت؛ بنابرایـن چیزیکـه معرفـی میکنـد بـه طـور کامـل متع ّلـق
ت نیسـت ،بلکـه خصوص ّیتـی مسـتقل از آن دو را دارد (نیکوبخـت و
بـه وهـم یـا واقع ّیـ 
رامنینیـا.)143-144:1384 ،
 -2-1-2رازگونگی
فراحسـی،
از مؤ ّلفههـای رئالیسـم جادویـی اسـت ،کـه بـا هـدف تلفیـق جهـا ن واقعـی و
ّ
ی رازگونـه و اسـطورهای و در هالـهای از اهبـام حرکـت میدهـد.
پدیدههـا را در بافتـ 
نویسـنده بـه کمـک شـگردهای خمتلفـی چـون حضـور پدیـده در بستر تارخیـی ،نامعلومی
مبـدأ و مقصـد ،پیونـد بـا افراد و اماکن باسـتانی ،اهبـام نامهای زمان و مـکان ،رازگونگی
و اسـطورهگونگی پدیـده را بـه نامیـش میگـذارد (بینظیر و رضـی.)33:1389،
 -3-1-2استحاله
برجسـتهترین ویژگـی در ایـن مؤ ّلفـه ،قابل ّیـت تعویـضو جایگزینـی یـک پدیـده در چیـز
دیگـر اسـت ،کـه در بعضـی از داسـتانها جایگزینـی ایـن پدیـده بـه طـور مو ّقـت و در
بعضـی دیگـر تـا پایـان داسـتان صـورت میگیرد .ایـن شـیوه کـه نخسـتنی بـار ،از سـوی
معـرف مراسـم تارخیـی
میخائیـلباختین فیلسـوف و نظریهپـرداز ادبـی مطـرح شـد؛ هـم ّ
اسـت (مراسـمی کـه در اروپـای قدیـم برپـا میشـد و شـخص ّیتها در آن ماسـکهایی را
بـا اشـکال گوناگـون بـه صـورت میگرفتنـد و هر بار نقشـی متفـاوت را اجـرا میکردند)
و هـم بـه شـیوهی ادبـی خـاص اشـاره دارد .اسـتحالهی جسـمی مهانطـور کـه از نـام آن
پیداسـت ،در جسـم نمـود مییابـد ،ماننـد اسـتحالهی انسـان بـه حیـوان کـه نمونـهی
سـادهای از آن اسـت .برجسـتهترین ویژگـی ایـن شـیوه ،قابل ّیـت تعویـض و همنشـینی
مو ّقـت دو یـا چنـدچیـز اسـت (کسـیخان.)108:1390،
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 -4-1-2عین ّیت
پدیدههـا در رئالیسـم جادویـی مهچـون پدیـدهای ذهنـی و ومهی فقـط برای یـک نفر قابل
دیـدن نیسـت ،بلکـه نویسـنده آن را در عنی غریـب و عجیب بودنش به شـکلی اغراقآمیز
پیـش چشـم مهـگان نشـان میدهـد .ویژگـی ملمـوس و عینـی بـودن ،تالشـی در جهـت
شـخص ّیتپردازی و باورپذیـری مهگانـی پدیـده اسـت (بینظری و رضـی.)35:1389،
 -5-1-2سکوت اختیاری
ایـن مؤ ّلفـه بیانگـر سـکوت وخاموشـی نویسـنده و بیـان نکـردن احسـاس ،واکنـش یـا
سـختگریی او در برابـر رویدادهـای غریعـادی اسـت؛ بـه عبـارت دیگـر ،او به شـگفتی
توجهـی نمیکنـد ،نـه آن را تصدیـق میکند و نـه انکار؛ نه قصد توجیـه دارد و نه
خواننـده ّ
ترشیـح .ایـن ویژگـی ،نقطـه مقابـل تردید پایـدار در سـبک فانتزی اسـت .در ایـن مؤ ّلفه،
قهرمـان داسـتان یـا نویسـنده ،دربـاره حـوادث غریطبیعـی اظهارنظـر نمیکنـد؛ زیـرا
توضیـح آن ،داسـتان را خـراب و مبتـذل میکنـد .ایـن تکنیـک منجـر به حتمیـل پذیرش و
بـاور در رئالیسـم جادویـی میشـود تـا خواننـده دریابـد ،که اگرچـه معقـول و غریمعقول
دو قطـب متعـارض و متضـاد هسـتند ،ا ّمـا بـر ضد هم شـورش نمیکننـد و یکدیگـر را بر
هـم نمیزننـد؛ زیـرا مافوق طبیعـی در هنجارهـای شـخص ّیتها و راوی در جهان روایی
به تکامل رسـیدهاسـت (نیکوبخـت و رامنینیا  /144:1384کسـیخان/108:1390،
شمیسـا.)253:1390،
 -6-1-2صدا و بو
صـدا و بـو یکـی دیگـر از مؤ ّلفههـای رئالیسـم جادویـی اسـت ،کـه حضـور آن در اکثـر
آثـار بـا سـبک رئالیسـم جادویـی دیـده میشـود .حضور ایـن مؤ ّلفـه در فضاهایـی خاص
و بـا سـبک و سـیاق رئالیسـم جادویـی اسـت؛ هرچند که در مقـاالت متعدّ دی کـه در این
زمینـه نوشـته شـده اسـت ،سـهم ایـن مؤ ّلفـه نسـبت به سـایر مؤ ّلفههـای دیگر کمرت اسـت
و در مـورد آن توضیحـی کـه شایسـته آن اسـت داده نشـده اسـت.
 -3دربارهی رمان ئثوارەی پةروانة (غروب پروانه)
ئێـوارهی پهروانـه دومین رمـان بختیـار علـی اسـت ،کـه در سـال  1997بـا سـبکی
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پستمدرنیسـتی نوشـته شـده و در سـال  1998توسـط انتشـارات رهنـد در اسـتکهلم
سـوئد به چاپ رسـیده اسـت .این رمان در بیسـت و سـه قسـمت نوشـته شـده که قسمت
پایانـی آن حسـن ختامـی بـرای رمـان اسـت .عنـوان «ئێـوارەی پەروانـە» برگرفتـه از متـن
رمـان میباشـد ،کـه در آن بـه مـرگ پروانه دختری بیگنـاه در یک غروب غمگنی اشـاره
میکنـد .ایـن رمـان از دیـد ّاول شـخص( ،خنـدان کوچولـو) کـه یکـی از شـخص ّیتهای
حمـوری داسـتان اسـت ،روایـت میشـود .ئێـوارەی پەروانـە آمیـزهای از خت ّیـل و واقع ّیـت
بـا دیـدی تراژیـک اسـت  ،کـه مهزمـان اتّفاقـات داخـل مدرسـهی خواهـران توبـهکار و
رسزمین عشقسـتان را روایـت میکنـد .ایـن رمـان تقابـل دو جهـان مدرسـهی خواهـران
توبـهکار در دنیـای واقعـی و جهـان عشقسـتان در دنیـای خیالـی اسـت کـه در واقـع تقابل
دو جهـان سـنّت و مدرنیتـه را نشـان میدهـد.
فضـای سیاسـی ،اجتامعـی و مذهبـی حاکـم بـر جامعـه طـوری در رمان ترسـیم شـده
اسـت کـه گروهـی از جوانـان عاشـق جامعـه جمالـی بـرای ابـراز عواطـف و احساسـات
عاشـقانهی خـود نمییابنـد و بسـیاری از دختران و پسران عاشـق بـه جرم عشـق حماکمه
و جمـازات میشـوند و در نتیجـه تصمیـم میگرینـد کـه دنیـای واقعـی را تـرک و بـه دنیای
تصـور آنها یک مدینـهی فاضله اسـت و میتوانند
خیالـی خـود پنـاه بربنـد؛ دنیایی کـه به
ّ
در آنجـا آزادانـه و بـه دور از فضـای خفقـان جامعـهی بسـته و سـنّتی خـود زندگـی کننـد.
توسـط یکـی از شـخص ّیتهای داسـتان کـه عـکاس مشـهوری بـه اسـم
ایـن سـفر خیالـی ّ
نرصالدیـن خوشبـو بـود ،آغـاز میشـود و بـا رفتـن او تعـداد دیگـری از جوانـان عاشـق
شـهر مهـراه بـا معشـوقههای خـود ،بـه دنبـال او رهسـپار میشـوند و در رسزمینی مسـتقر
میشـوند که از نظر آنان عشقسـتان و از نظر حمافل اجتامعی و مذهبی جامعه شهوتسـتان
نامیـده میشـود.
مهزمـان بـا رفتـن عاشـقان بـه دنیـای خیالـی و افزایـش سـاکنان عشقسـتان ،خبر
فـرار دختران و پسران در جامعـه منتشر میشـود و بـه دنبـال آن مسـئوالن مدرسـهی
خواهـران توبـهکار دخرتانـی را کـه بـه نحـوی با جوانان فراری نسـبت داشـتند به مدرسـه
فرامیخواننـد ،تـا بـه زعـم خـود ریشـهی گنـاه را در وجـود آنهـا بخشـکانند و آنـان را
بـه توبـه و اسـتغفار از گنـاه ناکـرده وادار کننـد .از ایـن بـه بعـد حـوادث داسـتان بـه طـور
مهزمـان در عشقسـتان و مدرسـهی توبـهکاران جریـان مییابـد.
در اوائـل ،حـوادث دنیـای عشقسـتان بـه صـورت مطلـوب پیـش میرفت و عاشـقان
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احسـاس میکردنـد کـه بـه دنیـای ایـدهآل خـود رسـیدهاند .آنـان در آنجـا بـا سـاختن
جمسـمههایی از زنـان و مردانـی کـه مهدیگـر را در آغـوش گرفتهانـد و فروختـن آنهـا
ّ
در دنیـای واقعـی ،تلاش میکردنـد کـه ضمـن امـرار معـاش ،از ایـن طریـق رسزمین
عشقسـتان را بـه سـایر جوانـان رسزمین خـود معرفـی نامینـد و آنـان را بـه تـرک رسزمین
واقعـی و پنـاه بـردن بـه رسزمین عشقسـتان تشـویق نامینـد .ا ّمـا آسـایش و آرامـش ایـن
رسزمین چنـدان طـول نمیکشـد و بـه تدریـج اختلاف میـان سـاکنان آن بـاال میگیرد
و زندگـی آرام و زیبـای آنهـا آشـفته میشـود و حـوادث و اتّفاقاتـی برخلاف امیـال و
آرزوهـای آنـان روی میدهـد .کسـانی کـه قب ً
لا خـود مدافـع آزادی و حقـوق زنـان بودند
بـه اذ ّیـت و آزار و پایمال کـردن حقـوق زنـان و دختران آنجـا میپردازنـد و رسانجـام
معصومـه دوسـت سـیامند بـه خاطـر ظلـم و سـتم و زورگوییهـای وی ،عشقسـتان را
تـرک میکنـد و بـه دسـت تندروهایـی مذهبـی میافتـد که مدتهـا بود در جسـتوجوی
رسزمین عاشـقان بودنـد .بدیـن ترتیـب ،رسزمین خیالـی عشقسـتان فـاش میشـود و
تندروهـا بـه آنجـا محلـه میکننـد؛ پروانـه ،قهرمـان داسـتان ،و مدیـا اگرچـه از آنجـا فـرار
کردهبودنـد ،دسـتگری میشـوند و در یـک روز برفـی و در ملأ عـام توسـط بـرادران و
خویشـاوندان خـود اعـدام میگردنـد .در روز اعدام پروانه و میدیا ،مسـئوالن مدرسـهی
خواهـران توبـهکار ،خنـدان و فتانـه را بـه مراسـم اعـدام آوردنـد تـا بـا دیـدن ایـن صحنـه
حتـت تأثیر قـرار گرینـد و روحشـان پـاک شـود.
پـس از اعـدام پروانـه و مدیـا ،خنـدان کوچولـو و فتانـه را دوبـاره بـه مدرسـه بـر
میگرداننـد و معصومـه نیـز بـه آنهـا میپیونـدد .معصومـه مهـواره خـود را بـه خاطـر
فاشکـردن دنیـای خیالـی (عشقسـتان) ،رسزنـش میکـرد ،کـه اگـر ایـن راز را در جهـان
واقعـی فـاش نمیکـرد ،پروانـه و میدیـا هـم اعـدام نمیشـدند .پـس از گذشـت سـالها
از آن ماجـرا و تغییر رشایـط سیاسـی کشـور ،مدرسـه خواهـران توبـهکار تعطیـل شـد و
خنـدان کوچولـو و فتانـه و معصومـه برای مهیشـه از آنجا بیرون آمدند .بعد از رها شـدن
از مدرسـه ،خنـدان بـه کمک معصومه ،نرصالدیـن خوشبو طراح عشقسـتان را پیدا کرد
و از او کمـک گرفـت ،تـا رسنوشـت و زندگینامـهی خواهـرش پروانـه را بـه صـورت
یـک رمـان درآورد .نرصالدیـن ،دفتر میدیـای غمگین را که حـاوی خاطرات عشقسـتان
بـود ،بـه خنـدان داد و خنـدان بـه تدویـن داسـتان پروانـه و عاشـقان عشقسـتان پرداخـت.
خنـدان احسـاس میکـرد ،میتوانـد بـا نوشـتن ایـن رمـان ،پروانـه را بـه زندگـی واقعـی
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خـود برگردانـد و بـه قـول خـود وفـا کنـد ،کـه میگفـت :هرگـز او را از یـاد نمیبـرد.
 -4بررسی مؤ ّلفههای رئالیسم جادویی دررمان ئثوارەی پةروانة
در ایـن بخـش بـه بررسـی مؤ ّلفههای رئالیسـم جادویـی از مجلـه :دوگانگـی ،رازگونگی،
اسـتحاله ،کشـمکش ،عین ّیت ،سـکوت اختیاری و صدا و بو در رمان پرداخته میشـود.

 -1-4دوگانگی
ی اسـت ،که درداسـتانهای با سـبک رئالیسـمجادویی
دوگانگـی از مهمتریـن مؤ ّلفههایـ 
دیـده میشـود .ایـن مؤ ّلفـه بـا تقابـل و تعارضـی چشـمگری و بـا وجهـی دوگانـه در رمـان
نامیـان میگـردد .دوگانگـی ادبـی در متـام زمینههـای اقتصـادی ،روانشناسـی ،اجتامعـی،
تارخیـی ،فرهنگـیو غیره در طـرح و درونمایـهی داسـتان و ذهـن نویسـنده نمـود پیـدا
میکنـد .تقابلهـا و تعارضهـا ،مهچـون یـک مؤ ّلفـهی طبیعـی و خـارج از چارچـوب
غریعـادی ،در کنـار هـم قـرار میگرینـد.
پرینـگ ایـن رمـان از دو زندگـی ،از دو جهـان ،از دو صحنـه ،از دو خملـوق ،از دو
رسشـت تشـکیل شـده اسـت ،که در کنار هم روند داسـتان را به پیش میبرند و با کمک
هـم ،یکدیگـر را بـه امتـام میرسـانند و مهچـون دو متقابل پیـش میروند و شاخههایشـان
در هـم میآویـزد (حهیـدهری .)131:2000،دوگانگـی در ئێـوارەی پەروانـە ،بازتابـی از
تقابـل و تعـارض میـان جامعـهی سـنتی -مـدرن ،واقعـی -خیالـی ،شـهری -روسـتایی،
مـرگ -زندگـی ،و تقابـل زن و مرد بویژه در جامعهی مردسـاالر اسـت؛ ا ّمـا آنچه در این
رمـان ،جادویـی بـودن ایـن تقابل را نشـان میدهـد ،دوگانگی در جهان واقعی مدرسـهی
خواهـران بـه اصطلاح توبـهکار و جهـان خیالـی عشقسـتان اسـت .یـک دنیـای واقعی به
عنـوان یـک جهـان بسـته و احاطهشـده ،کـه جوانـان در آن قـادر بـه زندگـی و مهاهنـگ
سـاختن خـود بـا آن رشایـط نیسـتند و در مقابـل آن یـک جهـان خیالـی ،با توصیفاتـی زیبا
و عاشـقانه و ّ
لذتبخـش کـه عاشـقان بـه آنجـا پنـاه میبرنـد .ابتـدا دو جهـان متضـاد بـه
عنـوان دو جبهـهی متفـاوت ،روبـهروی هـم قـرار میگرینـد؛ ا ّمـا پـس از وقـوع حوادثـی
کـه در جهـان خیالـی اتّفـاق میافتد ،با کاربـردی رمزگونه و نامدین ،هـر دو جهان در یک
ردیـف قـرار میگرینـد .نویسـنده از جهـان توبهخانـه بـه عنـوان یـک مکان معنـوی جهت
هتذیـب و پاکـی نفـس گناهـکاران و از عشقسـتان بـه عنـوان جهـان عاشـقانهای کـه در آن
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جوانـان بـه دنبـال آزادی بودهانـد ،نـام میبـرد .در واقـع نویسـنده میخواهـد از ایـن دو
جهـان ،جهانـی واقعـی در دوزخ و جهانـی خیالـی در هبشـت بسـازد ،البتّـه جهـان خیالی
نیـز در هنایـت بـه جهنّمـی بـرای جوانـان مذکـور تبدیل میشـود.
میتـوان تفـاوت و دوگانگـی میـان ایـن دو جهـان را برطبـق تقابـل و دیـدگاه
متعصبانـی کـه خـود را باایمان و
متعصبـان ،جهـان کفـر و ایمان نیـز نامیـد .از دیـدگاه
ّ
ّ
باخـدا میدانسـتند ،عاشـقانی کـه بـه ّ
متوسـل شـدهاند ،کافـر
لذتهـای مـا ّدی و دنیـوی ّ
متعصـب دینی،
خوانـده میشـوند .پـس مهاهنـگ سـاختن ایـن جوانان بـا جهان سـنّتی و
ّ
حت ّققناپذیـر و سـخت بـود ،ا ّمـا رفتـه رفتـه جهـان خیالی آنها پـس از مدّ تـی خصوص ّیات
یـک جامعـهی عقبمانـده و نابسـامان ،بـه خـود میگیرد.
توسـط معصومه ،به روشـنی منشـأ و
فـاش شـدن دنیـای خیالـی بـرای گـروه مذهبیّ ،
توسـط
خاسـتگاه دوگانگـی جهـان رمـان را نشـان میدهـد .یافتـن چنین مکانـی خیالـی ّ
توبـهکاران یـک شـهر در جهـان واقعـی ،سـبب تداخل و در هـم تنیدن دو جهـان متفاوت
توسـط شـخص ّیتهای دنیـای واقعـی ،سـبب
میگـردد؛ بنابرایـن یافتـن جهانـی خیالـی ّ
خلـق شـگفتی در ارتبـاط میـان دو جهـان در داسـتان میگـردد  ،کـه چطـور ممکـن اسـت
توسـط توبـهکاران یـک شـهر افشـا گردد.
جهـان خیالـیّ ،
بختیـار علـی بـا توصیـف دو جهـان خیالـی و واقعـی ،ابتـدا سـعی در متامیزکـردن دو
گـروه متفـاوت جامعـهی خـود دارد ،که در آن گروهی از شـدّ ت خسـتگی و ناامید شـدن
تصورکـرده ،بـا ایـن
حـس رسکـوب و خفقـان ،جهانـی خیالـی را بـرای خـود ّ
از امیـال و ّ
امیـد کـه در آن از هـر نظـر آزاد باشـند ،ا ّمـا بعدهـا رسگردانـی و حریانـیچننی افـرادی در
دنیـای خالـی از مـراد و آرزو ،سـبب دوری و فاصلـهی آنهـا از دنیـای واقعـی میگـردد.
متعصبـان دینـی یـک
او بـا خلـق گـروه دیگـری از مـردم در جهـان واقعـی تفکّـر و نـگاه
ّ
جامعـه را بـه نحـوهی رفتار با جوانان عاشـق نشـان میدهـد .نویسـنده میخواهد بگوید:
جهانـی کـه آنهـا بـرای زندگـی برگزیـده بودنـد ،رسزمینـی ناشـناخته و فراموششـده
بـود کـه در آن مهـه چیـز حتّـی عشـق و زیبایـی از بین مـیرود و بـه گـردی تبدیـل و پـودر
متعصبـان دینـی زیرنظـر گرفتنـد و در جهـت
میشـود .پـس چنین دنیایـی را گروهـی از
ّ
نابـودی و ویرانـی آن برآمدنـد.
عبارت زیر تقابل این دو جهان را به وضوح نشان میدهد:
«دەبێـت گونـد بـه گونـد کـەژاوەی ئیمان ئـەم واڵتـه بگەڕێـت و
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بـڕواداران کـۆ بکاتـەوه و بـەرەو ئـەو جەنگەڵـه بکەونـەڕێ ،راوکردنـی
شـەیتان پێویسـتی به هێـزی رۆح و هێـزی دەروونی هەموومـان هەیه...
دەبێـت لەمـڕۆوه جیهادێکـی گـەوره بۆ راوکردنـی ئەو جانـەوەره تاریکه
رابگەیەنیـن( »...عهلـی.)260:2014 ،
ترمجـه« :بایـد کاروان ایمان روسـتا بـه روسـتای ایـن رسزمین را جسـتجو کنـد و
ایامنـداران را مجـع بکنـد و بـه سـوی آن جنـگل راه بیفتنـد ،شـکارکردن شـیطان بـه نیروی
روح و ارادهی درونـی مهـهی مـا نیـاز دارد ...بایـد از امـروز جهـادی بـزرگ بـرای
شـکارکردن ایـن درنـدهی سـیاه اعلام کنیـم.»...
در ئێـوارەی پەروانـەدوگانگـی دیگـری در رفتـار و حرکات خنـدان کوچولو و فتانه در
برخـورد بـا مسـئوالن مذهبـی بـه ویژه زینـب کوهسـتان به چشـم میخورد ،که افسـون و
جادویی بودن دو شـخص ّیت را در مدرسـهی خواهران توبهکار به نامیش گذاشـته اسـت.
خنـدان کوچولـو و فتانـه از شـخص ّیتهای برجسـته رمـان هسـتند ،کـه بـه مهـراه
دختران دیگـر در توبهخانـه بـه رس میبردنـد .هـر آنچـه را کـه از طـرف مسـئوالن ماننـد
توبـه کـردن و از خـدا پاکـی طلبیـدن و دورانداختـن لباسهـای شـیطانی بـر آنهـا توصیه
میشـد ،اطاعـت میکردنـد؛ حتّی خندان با ورود به این مدرسـه واقع ّیتها و اشـتباهات
گذشـتهی خـود را بـرای زینبکوهسـتان تعریـف کـرد .خندان هربـار که دچـار خواب یا
ّ
توهـات ترسـناکی میشـد ،زینـب آن را مطابـق با میل خود بـه ارتباط با شـیطان و وجود
روح شـیطان در او پیونـد مـیداد (او را گناهـکار به شمار میآورد) و انـگار هیچ انگیزه و
امیـدی در رونـد پـاک شـدن گناهـان او نمیدیـد ( مهـان.)237-250،
تفسیر ایـن خوابها سـبب انزجـار و نفرت خندان از حمیط مدرسـه شـد ،البتّه لبخند
و چهـرهی خنـدان او نیـز در ایـن سـختگرییها تأثیر داشـت ،کـه زینـب کوهسـتان ،آن
ِ
لبخنـد انسـانی اسـت کـه،
را از فریـب و نرینـگ شـیطان میدانسـت ،غافـل از اینکـه ایـن
جمبـور بـه قبـول واقع ّیتهـای دردنـاک اطراف خود اسـت.
دوگانگـی در شـخص ّیت خنـدان و فتانـه بعـد از ایـن عوامـل شـکل گرفـت؛ یعنـی
دلیلـی بـرای ایـن دوگانگـی نیز وجـود داشـت .بنابراین خنـدان تصمیم گرفـت ،چهرهی
خنـدان خـود را زیـر چهـرهای خشـن و عصبانـی پنهـان کنـد و دیگرخوابهـای واقعـی
خـود را بـرای زینـب کوهسـتان تعریف نکنـد (عهلـی ،)321:2014،اگرچه بارهـا فتانه
ن حقیقـت گذشـتهی خـود در دل توصیـه میکـرد .خنـدان و فتانه برای
او را بـر نگهداشـت 
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رسدرگمکـردن او در علـم و دانـش دینـی حمدودش ،دسیسـهای راه انداختند و کتابهای
تفسیر خـواب او را مطالعـه کردنـد ،تـا هـر آنچـه را کـه در آن وجـود نـدارد ،بـه صـورت
متنوعـی را
یـک خـواب بـرای او تعریـف نامینـد؛ پـس هـر روز -خوابهـای متفـاوت و ّ
بـرای او بازگـو کردنـد و پوشـش و حجـاب خـود را هـم در کنـار آن رعایـت میکردنـد،
تـا بـه ایمان آنهـا شـک نکنـد .این خوابهـای گوناگـو ن پـس از مدّ تـی او را دچار شـک
و گمان کـرد ،تـا اینکـه روزی کـه فتانـه داسـتان خیانـت دختر پادشـاه را بـرای خنـدان در
حین در دسـت داشـتن کتابهـای تفسیر ،تعریـف میکـرد ،زینـب کوهسـتان بـر آنهـا
وارد شـد و بـه رفتـار متظاهـر آنهـا ،در رویارویـی بـا خـود پیبـرد و کتابهـای تفسیر
را کـه فتانـه در زیـر آن خـط کشـیده بـود ،مشـاهده کـرد (مهـان .)319-327،دوگانگـی
ایـن دو شـخص ّیت اینچنین آشـکار شـد .خنـدان و فتانـه از یـک طـرف تظاهـر بـه ایمان
کـرده و پـا بـه پـای آنهـا در مراسـمها رشکـت نمودنـد و از طـرف دیگـر ایامنپـروران را
بـه گـرداب شـک و گمان انداختنـد .الزم بـه ذکـر اسـت ،دوگانگی کـه در اینجـا صورت
گرفتـه اسـت ،نیـاز بـه تفسیر و تعبیری جـدی دارد .رسزنشهـا و سـختگرییهای
افراطیـان دینـی در توبهخانـه سـبب خلـق انسـآنهایی دوگانـه شـده اسـت .آنهـا دیگـر
حتمـل زورگوییهـای ایـن گـروه مذهبـی را نداشـتند ،بنابرایـن بـه دلیل اینکه بیشتر
تـاب ّ
مـورد رسزنـش و سـختگریی قـرار نگرینـد ،در ظاهر بـا آنها همرنگ و همصدا شـده،
ولـی در باطـن بـا فریـب و نرینـگ ،چهـرهی واقعـی خـودرا حفـظ کردنـد ،تـا شـاید بـه
هدفـی کـه مدّ نظـر دارنـد ( فـرار از توبـه خانـه) برسـند .مههی ایـن عوامل کـه رسپیچی از
دیـن را بـه مهـراه دارد ،بـه غلبـهی نابهجـا و غلط گروههـای افراطی برمیگـردد ،که منجر
توجهـی مـردم بـه دیـن میشـود.
بـه بیدینـی و بی ّ
دوگانگی دو شخص ّیت در عبارت زیر نامیان است:
«ئـەو رۆژانه فەتانه بـەردەوام دەیچپانـد بە گوێمدا کـه تووڕەیییەکانم
دەرنەخـەم ،کـه دەموچـاوی راسـتەقینەی خـۆم له ژێـر تەمێکی سـپی و
ساردوسـڕدا داپۆشـم ،هەرئەویش فێری کردم به وریایی و لەسـەرەخۆیی
سـەر دانەوێنـم و بـڕۆم ،فێـری کـردم کـه هەنگاوەکانـم وادابنێـم کـه
ترسـی خودایـان تیـا ببیرنێتـەوە .پـاش ماوەیەکـی کـەم لـە مەشـق و
خۆماندووکـردن بـۆ دووبـارە دروسـتکردنەوەی خـۆم بـه جۆرێک ببم
بـه گیانێکـی دوو سـیام و دوو ڕەنـگ ،فێربـووم رێـک بـڕۆم و رێـک
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بگەڕێمـەوە ،بێئـەوەی ئـەو فزوڵه راسـتەقینەی نـاو رۆحم لـه چاوامندا
دەربکەوێـت» (همان.)321-322 :
ترمجـه :آن روزهـا فتانـه مدام در گوشـم میخواند ،که خشـم خود را نشـان ندهم ،که
چهـرهی واقعـی خـود را زیـر یـک مـه سـپید و رسد پنهان کنم .او بـود که به من یـاد داد که
هوشـیار و آرام باشـم و رسبـه زیـر ،راه بـروم ،او بـه مـن یـاد داد ،کـه پاهایـم را طـوری بـر
زمین بگـذارم کـه تـرس از خـدا درآن دیده شـود .بعد از مدّ تی کـم که دوباره خـودم را به
دسـت آوردم بـه موجـودی دو چهـره و دو رنـگ تبدیـل شـدم ،یادگرفتم که درسـت بروم
و درسـت برگـردم ،بـدون اینکـه آن نرینـگ واقعی روحم ،در چشـمهایم ظاهر شـود.
 -2-4راز گونگی
متنوعـی
رازگونگـی یکـی دیگـر ا ز مؤ ّلفههـای رئالیسـم جادویـی اسـت ،کـه بسترهای ّ
(اسـطوره ،تاریخ ،فرهنگ ،مکان) را در داسـتان به خود اختصاص میدهد و درونمایه
را بـا نوعـی از اهبـام و پیچیدگـی آمیختـه میکنـد .ایـن پیچیدگـی بـه حـدّ ی اسـت ،کـه بـا
رسدرگـم شـدن خواننـده در تشـخیص مقصـود نویسـنده ،از بـه کار بـردن چنین اهباماتی
مهـراه اسـت .رازگونگـی مهانطـور که از نامش پیداسـت ،خواننده را به وجـود رازی در
داسـتان فـرا میخوانـد؛ ا ّمـا از بیـان ایـن راز امتنـاع میکنـد ،پس ایـن خواننده اسـت که با
تبحـر خـود بـه شـناخت راز در داسـتان پـی میبرد.
توجـه و ّ
ّ
در ئێـوارەی پەروانـە مـا بـا وجـود دنیایـی دیگـر در خیـال عاشـقان روبـهرو هسـتیم؛
عاشـقانی کـه بـ ه خاطر سـختیها و ناکاممانـدن در امیال و آرزوهایشـان ،بـه دنیای دیگر
پنـاه بردهانـد؛ دنیایـی کـ ه چـون سـاختهی ذهـن گروهـی از عاشـقان و زجردیـدگان شـهر
اسـت ،کسـی از مـکان و جایـگاه آن خبر نـدارد .نامعلومـی مقصـد و مکان این عاشـقان
تفحـص و کشـف ایـن دنیـای ناشـناخته وادار میکنـد.
در بستری رازگونـه ،مهـه را بـه ّ
توسـط دوسـت قدیمـی او (شیرین)
ایـن مـکان بـرای راوی داسـتان (خنـدان کوچولـو) ّ
بـا توصیفاتـی عجیـب و شـگفتآور از دنیای عاشـقان و دوردسـتی آن کشـف شـد؛ ولی
هنـان بـودن ایـن راز بـرای شـخص ّیتهای رمـان ،حتّـی بـا کشـمکشها و درگرییهـای
شـخص ّیتها در دنیـای واقعـی نتوانسـت فـاش شـود؛ تـا اینکـه در پایـان رمـان ،اختلاف
میـان سـیامند پرنـده و معصومـه در دنیـای خیالـی و تـرک کـردن رسزمین خیالـی ،او را
وادار بـه فـاش کـردن رسزمین عشقسـتان کـرد.
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بختیـار علـی بـا گذاشـتن ایـن مـکان در بستری رازگونـه ابتـدا خواهـان حت ّقـق امیـال
و خواسـتههای آنهـا در جهـت اجیـاد جامعـهی ایـدهآل و مطلـوب مردمـی اسـت ،تـا
خودشـان حاکـم و درجهـت اجیـاد یـک حکومـت مردمـی تالش کننـد؛ ولی پـس از آنکه
متعصبـان دینی در سـوزاندن کتابخانهی
ش و آشـوب گروههای خمالـف ،به ویژه
بـا شـور 
ّ
شـهر در جهـت پیداکـردن ایـن مـکان روبهرو شـد ،از حت ّقق دنیـای ایدهال نـزد آنها ناامید
گشـت .بختیـار علـی بـا خلـق شـخص ّیتهایی چـون گوونـد و فریدون سـعی بـر آن دارد
کـه ذهـن جوانـان را بـا جامعـهی خیالـی آنهـا ،مرتبـط سـازد و بیـان کنـد کـه ایـن ذهـن
(خیـال) و اندیشـهی آدمـی اسـت کـه حت ّقـق یـک جامعـهی مطلـوب یـا نامطلـوب را مه ّیـا
میسـازد؛ پـس نـوع جامعـهی آنهـا بـا خیـال آنهـا در ارتباط اسـت.
نویسـنده در ایـن داسـتان بـا فاشکـردن دنیـای خیالـی سـعی در نشـاندادن رویـدادی
دارد ،کـه اگـر م ّلتـی خـود در وضع ّیـت ایدهالـی بـه رس نبرد ،هـر م ّلتـی میتوانـد ،او را
تعـرض قـرار دهـد.
مـورد هجـوم و ّ
«شـیرین باوەشـی پیاکـردم و گووتـی« :خەنـدان ،لـه جەنگەڵێکـی
سـەیردان ،جەنگەڵێکـی دووردەسـت و عاسـی ،بەاڵم کەس بـه تەواوی
نازانێـت ئـەو جەنگەڵـه دەکەوێتـه کوێـوه ...کەسـیش نازانێـت ئـەوان
لەوێـن» .بـه نائومێدییەکـی گـەورە گووتـم« :چـی دەکەن لـه جەنگەاڵ،
جەنگەڵـی چـی ،تۆ باسـی چیـم بـۆ دەکەیـت؟»( ...عەلـی.)76:2014 ،
ترمجـه« :شیرین مـرا در آغـوش کشـید و گفـت« :خنـدان کوچولـو ،آنـان در جنگلـی
عجیـب بـه رس میبرنـد ،جنگلـی دوردسـت و صعبالعبـور ،ا ّمـا کسـی دقیقـ ًا نمیدانـد،
کـه آن جنـگل در کجـا اسـت ...کسـی هـم نمیدانـد کـه آنهـا آنجـا هسـتند» .در اوج
ناامیـدی گفتـم «در آن جنـگل چـه کار میکننـد ،کـدام جنـگل؟ درمورد چـی داریحرف
میزنی؟»
شیرین خبر اقامـت گـروه عاشـقان را از یـک دالل جـوان چشـمآبی شـنیده بـود،کـه
جمسـمه و پیکرههایـی را از دو عاشـق کـه مهدیگـر را در آغـوش
از رسزمین عشقسـتان ّ
جمسـمهها را کـه پروانه
کشـیدهاند ،بـرای فـروش بـه جهـان واقعـی مـیآورد .یکـی از ایـن ّ
اسـم خـود را بـا ّ
خـط ریـز بر آن حـک کرده بود ،به طور اتّفاقی به دسـت شیرین و سـپس
جمسـمه بـا شـکل دو
بـه دسـت خنـدان کوچولـو رسـید .خنـدان کوچولـ و نتوانسـت راز ّ
عاشـق را بفهمـد .میتـوان راز پیکـرهی دو عاشـق را نشـان از دنیای عاشـقان عشقسـتان
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و بـه مـراد رسـیدن عشـق در آنجـا در ابتـدای سـفر دانسـت ،کـه به نوعـی وسـیلهای برای
ترغیـب و جـذب جوانـان عاشـق بـه آن رسزمین بود.
«لـه ژێـر پەیکەرەکـەدا پەروانـه نـاوی خـۆی بـه وردی هەڵکەندبوو،
مـن خەتـه ورد و نازکەکەیـم ناسـییەوه ،خەتـی کچێکـی غەمگیـن لـه
گۆشـەیەکی دوورەدەسـتی دونیـادا» (همان.)77 :
جمسـمه ،پروانـه اسـم خـود را حـک کـرده بـود ،مـن خط ریـز و نازک
ترمجـه« :در زیـر ّ
او را شـناختم ،خـط دختری غمگین در گوشـهای دوردسـت دنیا».
نمونـهی دیگـری از رازگونگـی در ئێوارهی پهروانـه ،حضـور مهیشـگی پروانههـا
در کتابفروشـی نزدیـک خانـهی پروانـه بـود ،کـه بـا رفتـن پروانـه بـه کتابفروشـی و بـودن
فریـدون ملـک در آنجـا ایـن پروانههـا به گـرد تبدیلشـدند .اگرچه فریدون ایـن گردهای
پروانـه را در میـان کتابهـا و دفرتخاطـرات خـود نگـه میداشـت و بـه نوعـی خماطـب را
در عشـق سـامل و حقیقـی خـود بـه پروانه فریب مـیداد؛ ا ّما میتوان بیان داشـت ،هدف از
نگهـداری ایـن پروانههـا در الی کتابهـای خـود ،رسـیدن بـه پروانهی حقیقـی در دنیای
حقیقـی بـود ،کـه فریـدون از رسـیدن به آن عاجز گشـت.
نمونههـای دیگـری از رازگونگی را میتوان در پـرواز پروانههایی در الی کتابهای
کتابخانـه ّ
(حمـل مالقـاتفریـدون و پروانـه) یافـت ،ایـن کتابهـا با فـرار پروانه بـه جهان
متعصـب ،در آتـش انداختـه شـده و بـه
توسـط زنـان دفبهدسـت و ایامنپـروران
ّ
خیالـیّ ،
گـر د تبدیـلشـدند .حضـور ایـن پروانههـا و تبدیـلشـدن آنها به گـرد ،وجهـی فانتزی و
رازآلـود بـه رمـان بخشـیده اسـت .حضـور پروانههـا در کتابخانـهی مدرسـهی خواهـران
توبـهکار و نگهـداری آنهـا توسـط خنـدان کوچولو و فتانـه را نیز میتوان رازی برجسـته
در رمـان دانسـت ،کـه در بستر رؤیایـی و خوابآلـود جهـان نویسـنده نمـود پیـدا کـرده
اسـت .آنچـه بـه ایـن فضـای جادویـی ،وجهـی واقعـی میدهـد ،پـرواز پروانههـا در روز
قبـل از اعـدام پروانـه بـود ،کـ ه بـدون هیچ رابطـهی ع ّلـی و معلولـی و هیـچ پیشزمینهای
در فصـل رسد پاییـز ،در کتابخانـه ظاهـر شـده و بـه پـرواز درآمدند.
بـا تبدیـل شـدن ایـن پروانههـا به گـرد و غبـار ،حـس ناخوشـایندی به خواننده دسـت
میدهـد ،کـه چـرا بایـد ایـن پروانههـا بـه گـرد تبدیـل شـوند؟ یـا چـرا بایـد در روز قبـل از
مـرگ پروانـه ایـن پروانههـا در کتابخانه پیدا شـده و به پـرواز در بیایند؟ پـرواز پروانهها و
تبدیـل شـدن آنهـا بـه گرد و غبـار در این رمان ،تعبیری نامدین و رمزگونه از زوال عشـق
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ش شـده و آهنا به مراد نمیرسـند و تنها
در رسزمنی خیالی دارد ،که در آنجا عشـق فرامو 
روح عاشـق اسـت کـه سـوخته و نابود میگـردد .بختیا ر علـی با این توصیـف میخواهد
روح دخرتانـی ،امثـال پروانـه را در چنین جامعهای نشـان بدهد ،کـه در نتیجهی این ابراز
عشـق بـه یکدیگـر روح آنهـا چـون پروانه ،پرپر شـده و قربانی میشـوند و بـه نوعی خرب
از مـرگ روزانـهی دختران یک جامعهی سـنّتی کردی دارد.
«ئـەو پەپوولەیـه ،تاکـه پەپوولەیـەک نەبـوو لـەو قوتابخانەیـدا...
بەڵکـوو کـون و کەلێنەکانـی ئـەو خانـووه گەورەیـه پـڕ بوو لـه پەپووله،
ئـەو پەپووالنـە له کوێوه دەهاتن ،چـۆن لەم پاییزه سـاردەدا دەردەکەوتن،
تەفسـیرێکامن بـۆی نەبـوو» (عەلـی.)289:2014 ،
ترمجـه« :ایـن پروانـه ،تنهـا پروانـهای نبود ،کـه در ایـن کتابخانه وجود داشـت ...بلکه
متـام سـوراخهای آن خانـهی بزرگ پر از پروانه شـده بـود ،آن پروانههـا از کجا میآمدند،
چگونـه در ایـن فصل رسد پاییز پیدا میشـدند ،برایش تفسیری نداشـتیم».
 -3-4استحاله
اسـتحاله ،تغییر و حتـول چیـزی به چیزی دیگر اسـت .اسـتحاله بـر اثر عوامـل تأثریگذار
درونـی و بریونـی صـورت پذیرفتـه و شـکل ظاهـری یـا باطنـی آدمـی را تغییر میدهـد،
طـوری کـه در آن شـخص ّیت بـر اثـرعدمکنترل و نظارت بـرذهن خود ،دچار دگردیسـی
میشـود .ایـن دگردیسـی گاه تـا پایـان رمـان و گاه نیـز بـه صـورت مو ّقـت ادامـه مییابد.
در واقـع ،اسـتحاله ،واکنـش نویسـنده در برابـر پوچـی و بیارزشـی زندگی اسـت ،که آن
توجـه قـرار میدهـد.
را از جانـب یکـی از شـخص ّیتهای رمـان مـورد ّ
اسـتحالهی جسـمی یـک انسـان بـه پدیـدهای دیگـر (انسـان بـه گـرد و غبـار) ،از
نمونههـای چشـمگری اسـتحاله در ئێـوارەی پەروانـە اسـت ،کـه نویسـنده علاوه بـر
دنبالکـردن رونـد جادویـی و شـگفتی در آن ،بـه دغدغـهی فکـری شـخص ّیت در مـورد
توجه دارد ،کـه او را وادار به
آرزوهـا و امیـال خـود در حمیـط حمارصهشـده و پر از خفقـان ّ
اسـتحاله و خـارج کـردن از شـکل و شمایل پیشین خـود کـرده اسـت .نـاکام بودن عشـق
در جهـان واقعـی ،فریـدون و پروانـه را وادار بـه سـفر بـه دنیـای خیالی کرد؛ تـا بتوانند در
آنجـا زندگـی عاشـقانه و آزادانـهای در کنـار هم داشـته باشـند .در اوائل ،رشایـط زندگی
در عشقسـتان ،کـه بعدهـا بختیار علی از آن به عنوان جنگل فراموشـی نـام میبرد ،عادی
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حتملناپذیرتر میگشـت؛ زیرا
پیـش میرفـت ،ا ّمـا پـس از مدتـی ،روزبـهروز سـختتر و ّ
هیچکـدام از عاشـقان بـه دنیـای خیالـی کـه تصـور میکردنـد ،دسـت نیافتنـد .جنـگل
فراموشـی اسـتعارهای از یـک جامعـهی سـنّتی و عقبمانـدهی کـردیاسـت .مهانطورکه
از نـام آن برمیآیـد ،در ایـن جامعـه ،مههچیـز خودبهخـود فرامـوش میشـود ،حتّـی
عشـق میمیرد و اثـری از آن بـر جـای نمیمانـد .ایـن جنـگل ،جنـگل فراموشـی بـود،
فراموشـیای کـه مهیشـه پروانـه از آن وحشـت داشـت (مهـان .)183 :اختلاف میـان
ّ
عشـاق ،نفـرت و انزجـار آنهـا را نسـبت بـه هـم برمیانگیخـت و عشـق میـان آنهـا را
توجهیهـا و کمحم ّبتیهـای فریـدون و
بـه نفـرت تبدیـل میکـرد .پروانـه نیـز بـه خاطـر بی ّ
مهچنین زوال عشـق از جانـب فریـدون ،کـه روز و شـب را در خیـال پروانهها و سـاختن
تندیسهـای آنهـا بـه رس میبـرد ،بـه گـرد و غبار تبدیل شـد .اسـتحالهی پروانه بـه گرد و
غبـار بـه صـورت مو ّقت صـورت میگرفت و بـر پایهی ع ّلـی و معلولی بود؛ زیـرا هرگاه
اوج رسدی و سـپیدی و حموشـدن در جنـگل اوج میگرفـت ،او بـه گـرد و غبـار تبدیـل
میگشـت .ایـن گـرد و غبـار بـر متامـی افـراد در جنـگل نیز پخش میشـد ،طـوری که رس
و روی آنهـا کام ً
لا غبـاری میشـد .بختیـار علی بـا تبدیل پروانـه به گرد و غبـار به حقری
ی و مردسـاالر کـردی اشـاره دارد ،که روز
بـودن و ضعیـف بـودن زنـان در جامعهی سـنّت 
توسـط مـردان رسکـوب و پایامل شـده و نابـود میگـردد .پروانه در هر
بـه روز روح آنهـا ّ
دو جامعـه ،قربانـی نظـام مردسـاالرانه و رفتـار مشـمئزکنندهی آنهـا قـرار گرفتـه اسـت.
عبارت زیر استحاله را به وضوح نشان میدهد.
فەرەیـدوون پەروانـەی دەبینـی دەڕوات ،پەروانـەی دەبینـی دەبێتـه
غوبـار ،دەبێتـه ئـەو تـۆزە نەرمـه و لـه هـەوادا پەخش دبێتـەوە ،تـا زیاتر
پەروانـه دوور بکەوتایەتـەوە ،تـا زیاتـر ببوایـە بە گـەرد ،فەرەیـدوون پرت
الیەنـی ئەفسـانەیی و ناماقووڵەکانـی ئەو عەشـقەی بـۆ دەردەکەوت که
ڕۆژێـک وەکـوو چارەیـەک بـۆ هەمـوو ڕووبـەرە خاڵـی و پووچەکانـی
ژیانـی تەماشـای کردبـوو (عەلـی.)215 :2014 ،
ترمجـه :فریـدون پروانـه را میدیـد کـه مـیرود ،او را میدید،کـه بـه غبـار تبدیـل
میشـود و بـه گـرد نرمـی در هـوا تبدیـل و پخـش میگـردد .هـر چقـدر پروانـه دورتـر
میشـد و بیشتر بـه گـرد تبدیـل میشـد ،فریدون بیشتر به افسـان ه بـودن و نامعقـول بودن
عشـق میانشـان پـی میبـرد ،کـه روزی آن را چـون راه چـارهای ،بـرای مهـه جویبارهـای
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خالـی و پـوچ زندگـیاش میدیـد.
تبدیـل شـدن پروانـه بـه گـرد و غبـار در ایـن رسزمنی ،بـه خاطـر نبود عشـق و حمبت و
عـدم وفـاداری فریـدون بـه او بـود .آنهـا بـه خیـال وجـود عشـق و زندگـی خوش بـه این
رسزمین فـرار کـرده بودنـد ،غافـل از اینکـه خـواب و خیـال آنهـا بـه جامعـهی واقعـی و
حمیـط زندگـی ابتدایـی آنهـا نزدیکتـر بود.
 -4-4عینیت
عینیـت ،از مؤ ّلفههـای بـارز رئالیسـم جادویـی اسـت ،کـه حضـور آن در داسـتان ،پدیـده
را ّ
جذابتـر و جادوییتـر میسـازد .در عین ّیـت ،پدیـدهی غریعـادی پیـش چشـم مهـه
شـخص ّیتهای داسـتان ظاهـر میشـود و مهـه آن را میبیننـد .عین ّیـت بـه صـورت یـک
رویـداد عـادی و معقـول در داسـتان اتّفـاق میافتد .در ئێـوارەی پەروانـە ،پدیدهی جادویی
توجـه و باورپذیـری خـود را بـ ر خواننـده و شـخص ّیتهای دیگـر رمـان متمرکز
بیشترین ّ
کـرده اسـت .قبـول چنین پدیـدهی خارقالعـاده و بـروز آن در دنیـای رمـان سـبب خلـق
ارتباطـی نـو و هدفمند با دنیای واقعی شـده اسـت .نویسـنده با ترسـیم عین ّیـت در ئێوارەی
پەروانـە سـعی در نامیانـدن آن پیـش چشـم مهـهی شـخص ّیتهای رمـان دارد .در اینجـا
تلاش میشـود نمونههایـی از عین ّیتبخشـی ،در رمـان ئێـوارەی پەروانـە مـورد بررسـی
قـرار بگرید.
غبـارشـدن پروانـه :نویسـنده بـا آوردن گردهایـی از پروانـه بـر رختخـواب پروانـه در
توجهـی و بی ارزشـی پروانـه را در
ایـن بخـش از داسـتان بـه نوعـی در تلاش اسـت ،بـی ّ
حمیـط و خانـوادهی پـدری وی بـه نامیش بگـذارد .راوی رمان پس از فـرار پروانه از دنیای
واقعـی و رفتـن او بـه دنیـای خیالی ،خاطرات و سـختیهای متـام دوران زندگیاش را به
تصویـر میکشـد تـا گـرد بـودن و پرپر شـدن یک دخرت بـی گنـاه جامعهی سـنّتی کردی را
از مهـان ابتـدای زندگیاش نشـان دهد.
«ئـەو گـەردەی مـن دەمێـک سـاڵ بـوو دەمبینـی ،لـە سـەر جێگای
خەوتنەەکـەی دەمبینـی ،له نزیک ئەو گواڵنه دەمبینی کـه ئاوی دەدان...
بـەاڵم هەرگیـز باسـم نەدەکـرد .لێـم نەدەپرسـی ئـەو گـەردی پەروانانـه
چییـه کـه جار جـار لـه دەورت دەیبینـم؟( »...عەلـی.)38:2014،
ترمجـه« :مـن َگـرد پروانـه را از خیلـی وقـت پیـش میدیـدم ،بـر رس رختخوابـش

ّ
بررسی مؤلفههای رئالیسم جادویی در رمان ئصوارهی پهروانهی بختیار علی

21

میدیـدم ،نزدیـک گلهایـی میدیـدم کـه آب مـیداد ....ا ّمـا هیـچ وقـت در مـورد آن
سـخن نگفتـم ، ...و نمیپرسـیدم کـه این گردهـای پروانه که بعضی وقتهـا در اطرافت
میبینـم چیسـتند».
وجـود بـاد سـیاه :بـاد سـیاهی کـه بـه خنـدان کوچولـو نسـبت میدادنـد ،پدیـدهی
شـگفت انگیـزی اسـت،که نویسـنده در چنـد جـای رمـان بـه آن اشـاره کـرده اسـت،
ا ّمـا خنـدان کوچولـو نسـبت دادن آن بـاد را بـه خـود خرافاتـی بیـش نمیدانـد .او چنین
میگویـد :حکایتـی کـه میگوینـد در روز بـه دنیـا آمدنـم بـاد سـیاهی نصفـی از شـهر را
ویـران کـرده بـود ،خرافـهای بیـش نیسـت .آنهـا ایـن دروغ را رس هـم کردنـد تـا ارتبـاط
بیشتر و حمکمتـری بین مـن و پروانـه و شـیطان اجیـاد کننـد (مهـان.)71 :
زمانـی کـه پروانـه به سـفر خیالی رفت،پدرش خنـدان کوچولو را به دسـت عمهاش
سـپرد ،تـا در کنـار دختران او ترب ّیـت شـود و روش زندگـیکـردن را بیامـوزد .در واقـع
فرسـتادن او بـه خانـهی عمـه ،تنبیهـی بـود ،تـا او هـم مثـل خواهـرش فـراری نشـود .او
در مـدّ ت سـه ماهـی کـه در آنجـا بـود ،زندگـی سـخت و سـنگینی را پشـت رسگذاشـت؛
تـا اینکـه یـک صبـح روز کـه صبرش متـام شـد ،باعـث وزش بـادی سـخت و ویرانگـر
گشـت؛ بـادی کـه کسـی نتوانسـت جلـوی آن را بگیرد و تـا زمانیکـه خنـدان کوچولـو
خواهـان وزش ایـن بـاد بـود ،ادامـه داشـت .بـاد را میتـوان در ایـن داسـتان نماد قهـر و
غضـب دانسـت .بختیـار علـی خواهـان خلـق شـخص ّیتی در داسـتان اسـت ،که هـرگاه با
بـی عدالتـی یـا زورگویـی در جامعـه روبـهرو شـد ،با وزش این باد سـخت سـبب نابودی
و درهـم رخیتگـی آنهـا شـود و بعـد از آن بـه آسـایش و آرامـش برسـد .بـه نظـر میرسـد
خلق چننی باد سـهمگینی ،نشـان از آرزوی درونی نویسـنده دارد ،که با عین ّیت بخشـیدن
بـه چنین بـادی در داسـتان ،سـعی در عـدم سـکوت در برابـر بـی عدالتیهـا دارد.
وزش بـاد در ایـن بخـش از داسـتان عین ّیـت دارد ،طـوری کـه عمه و دختر عمههایش
شـاهد وزش این باد بوده و حتّی آن را نیز شـیطانی دانسـته که در درون خندان کوچولو
رشـد کـرده و قابـل از بنی بردن نیسـت (مهان.)70 :
«ئـەوان هەمـوو سەراسـیمه وەسـتابوون و گوێیان دەگـرت ،له یەک
کاتـدا بایـەک دەهـات و هەمـوو قورئانەکانـی پێکـەوه هەڵدەدایـەوە،
هەمـوو پڵپڵـەی دەفەکانـی دەلەرانـدەوە ،یـاری بـه هەمـوو پرچـەکان
دەکـرد ،پـەڕۆی موفڕکەکانـی دەخسـته شـەکاندنەوە» (همان.)68 :
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ترمجـه« :آنهـا (عمـه و دختر عمههایـم) مهـه رساسـیمه ایسـتاده بودنـد و گـوش
میدادنـد ،در یـک حلظـه بـادی میآمـد و صفحـهی مهـهی قرآنهـا را بـا هـم ورق مـیزد
و متـام آویزههـای اطـراف دفهـا را بـه لـرزش در مـیآورد و بـا متـام موهـای رس ،بـازی
میکـرد و رورسی و شـال دخرتخالههـای مـو فرفریـم را تـکان مـیداد».
انسـان پرنـده :ورود یـک انسـان پرنـده بـه شـهر و عین ّیـت یافتـن او در پیـش چشـم
مردمـان یـک شـهر ،نمـودی از یـک پدیـدهی جادویـی و شـگفت انگیـز در رمـان اسـت.
در رئالیسـم جادویـی عین ّیـت پدیـدهی جادویـی بایـد عـادی و طبیعـی بـه نظـر برسـد ،ا ّمـا
در ایـن نمونـه بـا آمـدن یـک انسـان پرنـده بـه شـهر مهـه از شـکل و ظاهـر او بـه تعجـب
افتـاده و آن را موجـودی شـگفتآور میداننـد .درحالیکـه یکـی از ویژگیهای رئالیسـم
ی خـارق العاده بـرای نویسـنده و شـخص ّیتهای
جادویـی عـادی و طبیعـی بـودن پدیـد ه 
رمـان اسـت؛ ا ّمـا در اینجـا نویسـنده در نظـر دارد ،بـا برانگیختـن هبـت و حریت افـراد در
شـهر ،جادویـی بـودن این موجود را پیش چشـم خواننده و شـخص ّیتهای رمان آشـکار
کند .
توسـط یـک پریمـرد هیزمشـکن در جنگل پیدا شـد .این
سـیامند پرنـده ،سـالها پیـش ّ
پریمـرد تـا دو سـال رسپرسـتی او را بـر عهـده گرفـت ،ا ّمـا پـس از مرگـش ،بـه زنـی نـازا
حـس ناخوشـایندی در او بـه
از خانـدان بـگ ،داده شـد .روز بـه روز بـا بـزرگ شـدنشّ ،
وجـود میآمـد ،کـه مـردم از شـکل و شمایلش بـه یـک پرنـده ،با دماغـی عقابـی و موهای
کـم پشـت و دسـتان چنگالـی میترسـند .دورشـدن انسـانها بـه خاطـر ظاهـر متفـاوت
و خارقالعـادهی یـک انسـان و شـباهت آن بـه پرنـده ،منجـر بـه طـرد او از حمیـط زندگـی
انسـانها و روی آوردن بـه زندگـی در جنـگل شـد (عەلـی.)207:2014،
بختیـار علـی بـا خلـق این شـخص ّیت میخواهـد ،موجودی مرکّـب از انسـان و پرنده
نشـان دهـد ،کـه در ابتـدا یـک انسـان سـامل و عـادی بـوده ،ا ّمـا چـون از جتربـهی زندگـی با
همنوعـان خـود بـه تنـگ آمـده اسـت ،ناچار به فـرار از زندگی انسـانی شـده و بـه زندگی
در میـان پرنـدگان پنـاه بـرده و زندگـی میـان آنهـا را بـر زندگـی انسـانی برگزیـده اسـت
و حتّـی سـعی در تـرک هـر چـه زودتـر حمیـط انسـانی میکنـد .سـیامند پرنـده میتوانـد،
نشـان از یـک انسـان ا ّمـی هـم باشـد ،چون بـا ورود او به شـهر بـرای ّاولنیبـار و برخورد
تعجـب میافتـد و
او بـا کتابخانـه و کتابهـا و حتّـی شـنیدن بعضـی از اصطالحـات ،بـه ّ
اعتراف میکنـد ،کـه مـن فقـط شـهرها را از دور مشـاهده کـردهام .سـیامند پرنـده انـس
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نگرفتـن بـا شـهرها را افتخـاری میدانـد و سـعی در تـرک هرچـه زودتـر حمیـط انسـانی
میکنـد ،کـه مهـهی اینهـا در داسـتان پیـش چشـم مهـگان نمـود یافتـه اسـت.
عەرسێکـی درەنگـی ڕۆژێکـی پایـز ،پیاوێکـی سـەیر لـه بـەردەم
«کتێبفرۆشـییەکه»دا دەرکـەوت و بـه هێمنـی گووتـی« :دەمەوێـت
فەرەیدوونـی مەلـەک ببینـم »...دەرکەوتنـی ئـەو پیـاوه باڵندەیـه و بـەو
شـێوە کوتوپڕه له ناو شـاعیر و رۆژنامەنووسـهکاندا شـتێکی سـەیر بوو،
ئـەو وەکـوو باڵندەیەکـی غەمگیـن بێدەنـگ بوو ،بـەاڵم ئاشـکرا بوو که
نهێنییەکـی قـووڵ و سـەیری پێیـه (همان.)102 :
ترمجـه :در عصر درنـگ یـک روز پاییـزی  ،مـردی عجیـب در جلـوی کتابفروشـی،
ظاهـر شـد و بـه آرامـی گفـت« :میخواهـم فریدون ملـک را ببینـم »...ظاهر شـدن چننی
مـرد پرنـدهای بـه طـور ناگهانـی ،در میان شـاعران و روزنامهنویسـان جلوی کتابفروشـی
عجیـب بـود ،او مهاننـد یـک پرنـدهی غمگین سـاکت بـود ،ولـی آشـکار بـود ،کـه رازی
عمیـق و شـگفتانگیز بـا خـود دارد.
بارزتریـن عنصر جادویـی عین ّیـت در داسـتان ،حضـور پروانههایـی در روز اعـدام
پروانـه و میدیـای غمگین اسـت ،کـه مهزمـان بـا مـرگ آنهـا بـه گـرد تبدیـل شـدند و در
ت گذاشـتن
میـان گروههایـی از مـردم بـه پـرواز درآمدنـد .گـرد شـدن پروانههـا و بـه عین ّی 
آنهـا در چنین روزی ،نشـان از پرپـر شـدن روح جوانـان عاشـق در جامعـهی بسـته و
حمارصهشـدهی سـنّتی دارد .بختیـار علـی بـا تعـدّ د ایـن پروانههـا و گـرد شـدن آنهـا و
پخش شـدن گرد آن در غروب یک روز سـفید سـعی در بیان مرگ مهیشـگی و روزانهی
عاشـقان م ّلـت کـرد دارد ،کـه مهـه روزه از آنهـا قربانـی میشـود .ایـن غـروب رسد و
غمگین و سـفید پـر از گـرد ،فقـط بـه غـروب مـرگ پروانـه تع ّلـق نـدارد .ایـن غـروب،
غـروب مـرگ متـام جوانـان عاشـق و بیگنـاه جامعـهی سـنّتی اسـت.
نمونـهی زیـر بـه روشـنی عین ّیت این گردهـای پروانـه را ،نه تنها برای شـخص ّیتهای
داسـتان بلکـه برای خواننـده نیز به نامیـش میگذارد.
هـەر ئێمـه نەبوویـن لـه ئێـوارەی پەپوولـه غەمگینەکانـدا ئـەو گەردە
وەریـو و باچـووەی جوانیمان سـەرنجدابوو ،بەڵکـوو هـەزاران کـچ و
کـوڕی دیکـه ،کـه زۆربەیـان لـه تەمەنـی ئێمـەدا بـوون ،بـه جۆرێک له
جـۆرەکان تـرس و ئەشـکەنجەی ئـەو ئێوارەیـه ژیابـوون ،ئەوانیـش ئەو
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لەشـکری پەپوولـه ژاکاوانەیـان بینیبـوو .ئـەو ئێوارەیـه پەپوولـهکان لـه
هەمـوو هەرێـم و زەوییهکانـدا ،لـه هەمـوو شـارەکاندا ،بـه شـێوەیهکی
سـەیر بـه سـەر حـەوش و مـاڵ و رێـگا و شـەقامهکاندا باریبـوون...
تـا نیـوەڕۆی رۆژی دواتریـش گـەردی پەپوولـهکان دونیـای گرتبـوو،
حەوشـی هەموو قوتابخانهکان ،ژووری هەموو بەندیخانهکان ،قاووشـی
تووتنـاوی کارگـەکان ،مەیدانهکانی پـاس ،فولکه غەمگینـەکان ،خەرەند
و لێـڕەواره دوورەکان ،گۆڕەپانـه کپەکانـی شـەڕ ،هەموویـان سـەرتاپا
گـەردی پەپوولـەکان بـوون ،بـەاڵم لەگـەڵ ئەوەشـدا تەنها مـن و فەتانه،
ئـەو ئێوارەیەمـان نـاو نـا «ئێـوارەی پەروانـە» (عەلـی.)358:2014،
ترمجـه :فقـط مـا نبودیـم ،کـه در غـروب پروانههـای غمگین ،ریـزش گردهـای بـر
زمین افتـاده و بادبـردهی جوانیمان را زیـر نظـر گرفتـه بودیـم ،بلکـه هـزاران دختر و پرس
دیگـر ،کـه بیشتر آنهـا هـم سـن و سـال مـا بودنـد ،بـه نوعـی بـا تـرس و شـکنجهی آن
روز زندگـی کـرده بودنـد ،آنهـا هـم آن لشـکر پروانههـای پژمـرده را دیـده بودنـد ،در آن
غـروب ،پروانههـا در متـام منطقـه و زمین اطـراف ،در متـام شـهر ،بـه طـرزی شـگفت آور
بـر روی حیـاط و خانـه و راههـا و خیابانهـا باریـده بودنـد ...تا بعـد از ظهـر روز بعد هم
گـرد پروانههـا متـام دنیـا را فراگرفتـه بـود .حیاط متام مـدارس ،اتـاق متام زندانهـا ،هوای
ق و جنگلهـای دور و
آلـودهی کارخانههـا ،میـدان اتوبوسهـا ،فلکههـای غمگین ،خند 
میدانهـای سـاکت جنـگ ،متـام گـرد پروانه بـود ،ا ّما بـاز با وجـود این مهه گـرد پروانه در
شـهر تنهـا مـن و فتانـه بودیـم ،کـه غـروب ایـن روز را غـروب پروانـه نامیدیم.
ی مـورد
الزم بـه ذکـر اسـت ،سـفر بـه دنیـای خیالـی از مهمتریـن پدیدههـای جادویـ 
نظـر نویسـنده اسـت ،ا ّمـا بـه دلیل قـرار گرفتـن آن در بافتی رازگونـه و اسـطورهای ،برای
متامـی شـخص ّیتهای رمـان در ایـن داسـتان بـه اسـتثنای خنـدان کوچولـو کـه راوی آن
اسـت ،قابـل رؤیت نیسـت.
 -5-4سکوت اختیاری
سـکوتی کـه در داسـتانهای رئالیسـم جادویـی وجـود دارد ،بـه افکار و رشایط سیاسـی،
فرهنگـی و زیسـتحمیطی نویسـنده برمیگـردد .سـکوت اختیـاری نویسـنده در برابر یک
حادثهی غریطبیعی ،سـکوتی اسـت که نویسـنده آن را بر گفتامن و قانع کردن شـخص ّیت
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بـه قبـول جـادو ،ترجیـح میدهد .نویسـنده در این رمـان ،جایی برای قضـاوت و دخالت
خواننـده نگذاشـته اسـت؛ زیـرا او در رویارویـی بـا حـوادث شـگفتانگیز سـکوت
نمیکنـد و بـه توجیـه و اظهارنظـر دربـارهی آن میپـردازد و احسـاس و عقیـدهاش را در
مـورد آن بـر زبـان مـیآورد ،تـا دلیلی بر رد یا قبول آن داشـته باشـد .این ویژگـی ،رمان را
از حیطـهی رئالیسـم جادویـی دور میکنـد؛ زیـرا یکـی از ویژگیهـای رئالیسـم جادویی،
سـکوت اختیـاری نویسـنده یـا راوی در برابـر حـوادث شـگفتانگیز و پذیرفتـن آن بـه
عنـوان یـک رویـداد عـادی اسـت .نویسـنده بـا توجیـه ایـن وقایـع غریعـادی میخواهـد،
حق
خماطـب را بـه واقع ّیتهـای هنـان در رمـان وارد کنـد و به بیان مشـکالتی کـه هیچگاه ّ
قضـاوت دربـارهی آن را نداشـتهاند ،دعـوت نامیـد.
پروانـه از مهـان روز ّاول کـه بـا خنـدان کوچولـو گوشـتهای نـذری قربانـی را در
میـان اهالـی حم ّلـه تقسـیم میکنند ،بـا خون فراوانـی در شـهر و کوچه روبه رو میشـوند.
خنـدان کوچولـو ،راوی داسـتان ،از آن حادثـه اظهـار شـگفتی و شـخص ّیت اصلـی رمان
هـم بـه اظهارنظـر دربـارهی آن میپـردازد ،کـه این حـوادث تا چنـد حلظه برجسـته و قابل
رؤیتانـد ،بعـ د از کمـی کمرنـگ شـده و از یـاد مـیرود (عەلـی )10-9 :2014 ،بختیار
علـی بـا قربانـی کـردن این حیوانات و جاری شـدن خـون آنها در کوچه و خیابان سـعی
ِ
آوردن کشـت ه شـدن جوانانـی دارد ،کـه بـه خاطر مقاومتشـان در برابـر اوضاع
در بـه یـاد
نابسـامان جامعـه و سـکوت نکـردن در برابـر آن ،کشـته و خونشـان جاری میشـود.
یـا هنگامـی کـه پروانـه بـه سـفر خیالـی جنـگل عشقسـتان مـیرود ،ابتـدا در برخـورد
بـا چنین جنـگل ومهناکـی مـات و مبهـوت میشـود و پـس از آنکـه بـی نظمیهـا و
درهمرخیتگیهـای آنجـا را میبینـد ،بـه تکذیـب و غریعـادی بـودن ایـن دنیـا در مقایسـه
بـا دنیاهـای دیگـر میپـردازد (مهـان .)305 :در جایـی دیگـر از ایـن رمـان ،بـا سـکوت
نکـردن و قضـاوت نویسـنده در برابـر تبدیـل شـدن پروانه به گـردوغبـار در رختخوابش
در دنیـای واقعـی روبـهرو میشـویم (مهـان،)38 :کـه آن را بـه سـختیها و رنجهـای
زندگـی او در خانـواده پدرسـاالریاش ربـط میدهـد ،کـه پروانـه هیـچ وقـت ماننـد یـک
انسـانی کـه حـق زندگـی دارد ،بـه او نگاهـی نشـده اسـت.
توجـه بـه نمونههـای فـوق ،میتـوان گفـت کـه سـکوت اختیـاری نویسـنده
پـس بـا ّ
توسـط نویسـنده و شـخص ّیت اصلـی رمـان رعایـت نشـده اسـت.
ّ
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 -6-4صدا و بو
مهـم نویسـنده در پررنـگنمـودن فضـای وهمآلـود و ارسارآمیـز
صـدا وبـو از ابزارهـای ّ
داسـتانهای بـا سـبک رئالیسـمجادویی اسـت (ناظمیـان ودیگـران .)161:1393،این
مؤ ّلفـه در فضایـی وهـمآور و خت ّیلـی و پـر از سـکوت زجـرآور ،بـهطـور ناگهانـی ظاهـر
میشـود .گویـی کـه نویسـنده در آن میخواهـد ،رشایـط حمیـط را بـا آوردن صداهایـی
دردآور و بـا استشمام بویـی غریطبیعـی بـه خواننـده بفهامنـد .صدایـی کـه در ایـن فضـای
ومهناک به گوش میرسـد ،صدایی دردآور اسـت .نویسـندهی رئالیسـم جادویی مهچننی
بـا آوردن بوهـای نامطبـوع و خفهکننـد ه در داسـتان ،سـعی در نشـان دادن فضـای خفقان
و گرفتـهی آن دارد .ایـن نـوع مؤ ّلفـه نـه تنهـا راوی را در ّ
توهـات بیاسـاس رهـا میکند،
بلکـه نوعـی احسـاس غرابـت مرمـوز و آزاردهنـده را نیـز در خواننـده اجیـاد میکنـد.
نویسـنده در ئێـوارەی پەروانـە از عنـارص صـدا و بـو بـا اصطالحـات متفاوتـی مهچـون
سـجاده و خـون) ،بۆنـی خنکاو
«بۆنـی خوێـن (بـوی خـون) ،بۆنـی بەرمـاڵ و خوێـن (بـوی ّ
(بـوی خفـه شـده) ،بۆنـی مـردن (بـوی مـرگ) ،دهنگـی خهنجـرهکان (صـدای خنجرهـا)،
دهنگـی خنـکاو (صـدای خفـه شـده) ،دهنگـی دهفـهکان و حهیئـەاڵی پیـرهکان (صـدای
دفهـا و حـی اهلل پریمـردان) و دهنگـی مـردن (صـدای مـردن)» ،هبـره بـرده اسـت کـه در
اینجـا بـه حتلیـل چنـد مـورد اکتفا میشـود.
توجه بـه عبارتیکـه در ذیل به آن اشـاره میشـود،
صـدای خفـه شـده در ایـن رمـان بـا ّ
نشـاندهندهی حضـور اجبـاری دختران و زنـان در مدرسـهی توبـهکاران اسـت ،کـه
بـدون هیـچ دلیلـی از آنهـا خواسـته میشـد ،توبـه کننـد و از خداونـد آمـرزش و پاکـی
بطلبنـد« .ئـهوی دهمبیسـت تهنهـا دهنگێکـی خنـکاو بـوو» (عەلـی« .)335:2014،آنچـه را
میشـنیدم ،تنهـا صدایـی خفهشـده بـود».
در جایـی دیگـر نویسـنده بـا بخشـیدن وجهـی اسـتعاری بـه مـرگ ،در صـدد اسـت،
کـه مـرگ را چـون انسـانی کـه صـدا میزنـد ،بیـاورد تـا بـر رعـب و وحشـت آن در رمـان
توسـط خندان کوچولو ،اشـاره
بیفزایـد .شـنیدن صـدای مـرگ در میان لشـکری از مردم ّ
بـه آشـنایی مردمـان جهـان داسـتان بـا مـرگ و کشـتارهای زیـادی اسـت کـه در جامعـه
آنهـا اتّفـاق میافتـد .پـس مـرگ و نیسـتی بـرای آنها امـری معمولـی گردیده اسـت ،که
هـرگاه قـرار باشـد کسـی کشـته شـود ،بـوی مـرگ را قبـل از آن احسـاس میکننـد« .هـەر
دەنگێکـم دەبیسـت ،دەمگـووت« :ئەمـه دەنگـی مەرگـه» (مهـان« .)344 :هـر صدایی را که
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میشـنیدم ،میگفتـم :ایـن صـدای مـرگ اسـت».
سـجاده ،بـوی
در ئێـوارەی پەروانـه مؤ ّلفـهی بـو در قالـب بـوی خـون ،بـوی خـون و ّ
مـرگ بـه کار رفتـه اسـت .بختیـار علـی در ایـن کتـاب بـا آوردن بـوی خـون ،در تلاش
اسـت تـا حقیقـت رخیتـن خـون جوانـان عاشـقی را تداعـی بکنـد ،کـه بـه گنـاه عشـق بـه
متعصـب یـا پـدران و برادرانشـان رخیتـه
توسـطگروههای
ّ
آزادی ،روز بـه روز خونشـان ّ
متعصـب همچنـان بـا افکار بسـته و حمـدود خود،
میشـود ،جالـب اینکـه ،ایـن جامعـهی
ّ
بـر ایـن روال کشـت و کشـتار ادامـه میدهنـد و گامـی در جهـت تغییر و پیشبرد افـکار
برنمیدارنـد.
«هـەر جێگایـەک دەچوویـت ،هـەر خوێـن بـوو ...بۆنـی خوێـن له
گـەوره و بچووکـی ئەو شـاره هەڵدەسـتا» (همان)9 :
«بـه هرجـا کـه میرفتـی ،فقـط خـون بـود ...بـوی خـون از بـزرگ و کوچک آن شـهر
(مـردم) برمیخاسـت».
سـجاده میخواهـد
بختیـار علـی در قسـمتی دیگـر از رمـان ،بـا آوردن بـوی خـون و ّ
بگویـد :در شـبی کـه پروانـه و فریدون فـرار کردند ،زنان دفبهدسـت و گـروه ایامنداران
آمـده بودنـد و خنـدان کوچولـو را بـه خاطـر گناهـی کـه خواهـرش بـه آن دچـار شـده
بـود ،رسزنـش میکردنـد ،آنهـا از جهنّـم و آتـش آن بـرای خنـدان صحبـت میکردنـد،
سـجاده از آنهـا برمیخاسـت .نویسـنده بـا اجیـاد
درحالیکـه بـوی کشـند هی خـون و ّ
متعصبـان دینـی دارد ،که
سـجاده و خـون ،سـعی در بیـان رفتـار بسـیاری از
ّ
ارتبـاطمیـان ّ
باطـن آنهـا بر خالف ظاهرشـان عمل میکند .ایامنـداران متظاهر با ریاکاری خودشـان،
مـرگ را بـه آغـوش جوانـان و عاشـقان یـک جامعـه هدیـه کردنـد و روز روشـن آنهـا را
چـون شـب تاریککردنـد« .تەنهـا ئـەو بۆنەکوشـندەیەیان دەگەیشـته مـن ،بۆنـی بوغـرد و
شـەو ،بۆنـی بەرمـاڵ و خوێـن» (مهـان« .)40 :تنهـا ایـن بـوی کشـندهی آنـان بـه مشـامم
سـجاده و خـون».
میرسـید ،بـوی گوگـرد و شـب ،بـوی ّ
نمونـهای دیگـر از عنـارص ومهنـاک در ئێـوارەی پەروانـە بـوی مـرگ اسـت ،کـه در آن
روز کـه خنـدان کوچولـو و فتانـه بـه پیشـواز خواهرانشـان رفتنـد ،قبـل از اینکـه آنهـا را
ببیننـد ،بـوی مـرگ را احسـاس میکردنـد .ایـن عبـارت گویای آن اسـت که آنهـا آگاه به
قـدرت و رشایـط جامعـهی خفقـانزدهی خـود بودنـد و میدانسـتند کـه قبـل از برگشـتن
پروانـه و میدیـای غمگین ،مـرگ بـه پیشوازشـان خواهـد رفـت و آنهـا بـه خاطـر چنین
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گناهـی حت ً
ما کشـته خواهنـد شـد « .هـەر بۆنیکم دەکـرد ،دەمگـووت« :ئەمه بۆنـی مردنه»
(مهـان« .)344 :هـر بویـی را استشمام میکـردم ،میگفتـم :ایـن بـوی مـرگ اسـت».
 -5نتیجهگریی
رئالیسـم جادویـی شـاخهای از مکتـب رئالیسـم اسـت کـه در آن سـحر و جـادو و وهـم
و خیـال چنـان بـا عنـارص واقعـی آمیختـه میشـوند کـه تشـخیص آنهـا بـه آسـانی ممکـن
نیسـت .رئالیسـم جادویـی دارای مؤ ّلفههای خمتلفی اسـت که مهمرتین آنهـا عبارتند از:
دوگانگـی ،رازگونگـی ،اسـتحاله ،عین ّیـت ،سـکوت اختیـاری و صـدا و بو .اگـر چه این
سـبک داستاننویسـی بـا نـام آمریـکای التین شـناخته شـده ،ا ّمـا در هنایـت بـه یک سـبک
جهانـی بـدل شـده و نویسـندگان ادبیـات ملـل خمتلـف جهـان آن را در آثار داسـتانی خود
بـه کار گرفتهانـد.
بختیـار علـی یکـی از رماننویسـان نوگرای معارص کرد عراقی اسـت ،کـه در زمینهی
شـعر و رمـان صاحـب قلـم و پـرآوازه اسـت و آثـار بسـیاری در زمینـهی ادبیات داسـتانی
دارد .ئێـوارهی پهروانـه دومین رمان اوسـت که در آن از سـبک رئالیسـم جادویی هبره برده
و مؤ ّلفههایـی چـون دوگانگـی ،رازگونگـی ،اسـتحاله ،عین ّیـت و صـدا و بـو را در آن بـه
کار برده اسـت.
در ئێـوارەی پەروانـه ،دوگانگـی در نتیجـهی تقابـل میـان دو جهـان متفـاوت ،جهـان
واقعـی و جهـان خیالـی ،بـه وجود میآید،که با قـرار گرفتن آنها در یـک ردیف ،جهانی
واحـد کـه مهـان جهـان واقعـی ذهن نویسـنده اسـت ،خلق میشـود .علاوه بـر تقابل این
دو جهـان ،وجـود گروهـی مذهبـی نیز در جهان واقعـی و ناتوانی آنهـا در درک صحیح
احـکام دینـی و تعلیـم آن بـه دیگـران ،موجب خلـق افرادی دوگانـه و متظاهر در داسـتان
شـده اسـت کـه نشـان میدهـد کـه بختیـار علـی از مسـائل اجتامعـی سیاسـی و مذهبـی
جامعـه خـود نیـز غافل نبوده اسـت.
توسـط جوانان به سـتوهآمده از خفقان
رازگونگی با جسـتجوی یک مکان ناشـناخته ّ
موجـود در جامعـه و وجـود گردهایـی از پروانـه در رمـان نشـان داده شـده اسـت ،کـه هر
یـک بـه نوعـی خواننـده را به کشـف رازی در داسـتان فـرا میخوانـد .هدف بختیـار علی
از ایـن مؤ ّلفـه تلاش برای یافتن هو ّیت م ّلی اسـت .او در اسـتحاله نیـز پروانه را به گرد و
غبـار تبدیـل میکنـد تـا حتقیر زنان و تضییـع حقوق آنـان در جامعهی سـنّتی و مردسـاالر
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کـردی را به تصویر بکشـد.
عین ّیتبخشـی در ایـن رمـان در قالـب تبدیـل پروانـه بـه گرد و خـاک ،وجود باد سـیاه
بـا خنـدان ،انسـان پرنـده و حضور پروانههـا در روز اعدام پروانه و میدیای غمگنی نشـان
داده شـده اسـت .مؤ ّلفـهی دیگـر رئالیسـم جادویـی در رمـان ئێـوارهی پهروانـه صـدا و بـو
اسـت .بختیـارعلـی میخواهـد از طریـق صداهـای دهلـرهآور و بوهـای نامطبـوع ،دردها
و رنجهـای م ّلـت خـود را نشـان دهـد و فضـای خفقـان حاکـم بـر جامعـه را بـه تصویـر
بکشد .
سـکوت اختیـاری کـه یکـی از مؤ ّلفههـای رئالیسـم جادویـی اسـت ،در ایـن رمـان
رعایـت نشـده اسـت ،چـرا کـه نویسـنده در رویارویـی بـا حوادث شـگفتانگیز سـکوت
نمیکنـد و بـه توجیـه و اظهارنظـر دربـارهی آن میپـردازد و احسـاس و عقیـدهاش را در
مـورد آن بـر زبـان مـیآورد.
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