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که به روایت جنگ  رمان تقریر میلیسدر آثارش تأثیر فراوان داشته است.  داستانی نوعکه این  است

ترین آثار داستانی پردازد؛ یکی از شاخصهای اجتماعی، سیاسی و روانی آن میداخلی لبنان و ریشه
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 مقدمه

های دیگری مانند رئالیسم عنوان از آن به -اشتباه متاسفانه به – کهرئالیسم جادویی، 

و نویسی مدرن داستان هایگونهاز شود، میئبی، غرائبی یا فانتزی نیز تعبیر عجا

ساختارهای واقعیت دگرگون »در این گونة ادبی  آید.پسامدرن در غرب به شمار می

)هاترید، « شودشود و دنیایی واقعی با روابط علّت و معلولی خاصّ خود آفریده میمی

شود؛ پیوند و آنچه باعث دگرگون شدن واقعیت در این نوع داستانی می(. 13: 1831

با  1691در سال ، رئالیسم جادویی آمیزش واقعیت با خیال و عناصر سحرآمیز آن است.

مارکز، ادبیات داستانی جهان را تحت تأثیر قرار  گارسیا گابریل «صدسال تنهایی»رمان 

ای تبدیل شد که نویسندگان بتوانند مسائل اجتماعی، فرهنگی، داد و به اسلوب تازه

کوشد تا خط بطالنی بر این گونة روایی میتاریخی و بومی خود را تصویر کنند. 

فلسفة غرب کشد و رهیافتی بدیع را برای نگرش دوباره به واقعیت به  رویکرد رایج در

تالشی است برای »های جادویی، ارمغان آورد. به بیان دیگر، هدف از آفرینش داستان

های جامعة بورژوایی غرب را فرضبیان جهان به نحوی نامعقول، با این تصور که پیش

بنابراین، (. 149: 1861)میرصادقی، « نگاه کرد توان کنار گذاشت و با نظری تازه به جهانمی

اسلوبی بدیع برای کشف و »کن، انقالبی در شیوة روایت و ای بنیانآن را باید گونه

 :Zamoraand Faris,1995)« شناسی، سیاسی، جغرافیایی و زیستیدرنوردیدن مرزهای هستی

و غیرممکن، حدود و ثغور ای توفنده که از رهگذر امتزاج ممکن شمار آورد. شیوهبه ،(5

دارد تا بر نامالیمات موجود بشورد و افقی تازه را این دو طیف متضاد را از میان برمی

گذار و های ویرانگری، بدعتخاطر ویژگیدرحقیقت، رئالیسم جادویی به تعریف نماید.

ی هافرضو پیشرتمند برای به سخره گرفتن تعاریف اش به عنوان ابزاری قدبازنگرانه

کند خواه و استعمارگر و ریشخندِ اقتدار، قرارداد و قانون آنها عمل میهای تمامیترژیم

(Rios, 1999: 52) ، تا نویسندگان به یاری آن، گفتمانی استعمارستیز را در جامعه بنیان

نمود نمایند. همین امر، رمز موفقیت این شیوة نوظهور، در جهان پسااستعماری است. 

در ادبیات داستانی معاصر عربی، در آثار نویسندگان لبنانی به وفور یافت گونة ادبی این 
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م(، نویسنده و 1611ربیع جابر )ر آثار دبسامد صبغة رئالیسم جادویی شود. می

 بسیار گسترده است. ،نویس برجسته و معاصر لبنانیروزنامه

  

 پیشینة پژوهش

لبنان صورت  بیات داستانیهرچند پژوهش مستقلی در زمینة رئالیسم جادویی در اد

 بحث، ارتباط دارند. در ادبهایی به دست آمده است که با موضوع ؛ اما پژوهشنگرفته

ها و م( به بررسی ویژگی1003) «الواقعية السحريةفی »حامد ابو احمد در کتاب  عربی:

هایشان های رئالیسم جادویی در آمریکای التین از خالل تحلیل برخی از رمانریشه

شناسی این به سبکم( 1006) «الرواية العربية فی الواقعية السحرية» داخته است. و در کتابپر

 فی الواقعية السحرية»در کتاب  عیسی سعد فوزی پردازد.گونة روایی در ادبیات عرب می

عربی را تحلیل  های رئالیسم جادویی در ادبیاتم( برخی از نمونه1006) «الرواية العربية

 م(1019) «الرواية العربية فی الواقعية السحرية» با نام خود در کتاب نجالء مطری نموده است.

 ی نویسندگان عربی پرداختهدر برخ های آنو ویژگی به نقد و بررسی رئالیسم جادویی

الورم  رواية -فی أعمال إبراهیم الکونی الواقعية السحرية»در مقالة  صالح الدین عبدی .است

 نماید. های رئالیسم جادویی در رمان مورد بحث را تبیین میمؤلفه (،ق1488)« نموذجاً

محمّد جواد جزینی در  توان به موارد ذیل اشاره نمود:در ادبیات فارسی نیز می

های ش(، ضمن اشاره به ریشه 1860) «های رئالیسم جادوییتانآشنایی با داس»کتاب 

از ادبیات فارسی تحلیل نموده ی هایگیری، رئالیسم جادویی را در نمونه رمانشکل

های ویی در رمانهای رئالیسم جادبررسی گزاره»رضا ناظمیان و همکاران در مقالة  .است

 هایمؤلفه، (ش1868) «نجیب محفوظ« های هزار شبشب»غالمحسین ساعدی و « عزاداران بیل»

 اند.رئالیسم جادویی در دو رمان مورد بحث را مقایسه و تطبیق داده ساختاری

تقریر های جادویی در رمان لیلی، گزارهتح -با روش توصیفی کوشداین پژوهش می

 نماید.های رئالیسم جادویی تشریح و تبیین میلیس اثر ربیع جابر را بر اساس مؤلفه
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 های پژوهشسؤال

 شده است؟ آفریدههایی . رئالیسم جادویی در رمان تقریر میلیس بر پایة چه مؤلفه1

  ؟گونه استدر رمان میلیس چهای رئالیسم جادویی رداخت تکنیکنوع پ .1

 

   «تقرير میلیس»رمان خالصة 

ای است که دو چهل ساله ثروتمند سمعان یارد، قهرمان اصلی رمان، مهندس معماری

خواهرش ماری و امیلی به خارج کشور مهاجرت کرده و خواهر دیگر به نام جوزفین 

ای کشته شده است. داستان به طور به شکل وحشیانه در خطوط مرزی لبنان ربوده و

کشد. در جهان همزمان وقایع دو جهان، عالم زندگان و عالم مردگان، را به تصویر می

های ند که به دلیل جنگهخوازندگان، ماری و امیلی با اصرار فراوان از سمعان می

استة خود که انتظار داخلی و عدم امنیت، بیروت را ترک کند، امّا او همچنان بر خو

سابق لبنان،  نخست وزیررانه برای قرائت گزارش میلیس از قتل رفیق حریری، یپیگ

تصویرگر وقایع  مردة قصه،یگر، جوزفین، راوی در سوی دورزد. است پافشاری می

 .جهان مردگان است

 

 در رمان رئالیسم جادويیکاربست 

 عبارت است از:یر میلیس های رئالیسم جادویی در رمان تقرترین مؤلفهمهم

 

 ماية عمیقدرون

تعامل نزدیک با  گرا، به دلیلهای واقعچون روایت، همم جادوییهای رئالیسداستان

. امّا خصوصیتی که این گونة داستانی را از باشندمیهای ژرف مایهدرون دارایجامعه، 

ها در فرد آن ر بهداستانی و منحص سازد؛ نوع پرداختهای رئالیستی برجسته میروایت

 رئالیسم جادویی از اینرو، نویسندگان. ها برای خواننده استمایهارائه و عرضة این درون

هایی جادویی به تصویر کشند و با خود را در قالب رماناجتماع کوشند تا معضالت می

 شکنی از نگاه مخاطب به این مسائل دارند.نگاهی واسازانه، سعی در شالوده
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 ی لبنانجنگ داخل

های بسیاری را به خود اختصاص داده است؛ مایة رمانهرچند جنگ داخلی لبنان درون

های تکنیک پتانسیل و با پرداختی بکر و با استفاده از در رمان تقریر میلیس، نویسنده،امّا 

 گستراند.ای دیگرگون از واقعیت جنگ را فرا روی خواننده میپرده رئالیسم جادویی،

کند روایت می 1001حالت انتظار، اضطراب و نگرانی مردم لبنان را در سال  ،رماناین 

به تصویر کشد. ، کوشد تا فضای داخلی جامعة لبنان را پس از ترور رفیق حریریو می

تر از آن ، عریانربیع جابرهای سیاسی و ایدئولوژیک هایی از داستان، اندیشهدر پاره

محو و ناپیدا باشد. از اینرو، چون بار تعهد  انگیز روایت،است که در فضای خیال

پرده با مخاطب خود در کند؛ آرا و افکارش را بیاجتماعی بر شانة نویسنده سنگینی می

سوز لبنان را های جنگ خانمانگذارد. برای نمونه، او پیامدها و نتایج ناامنیمیان می

َُ تَاملمَ سَ انقَ َاحلربَ َأثناءَ » کشد:گونه به تصویر میاین َُ يدننتیَ إلیَمَ َيدنن .َإنسانَ َلفَ أ ََ.َق ت لَمئ
ر بحبوحة جنگ، شهر به دو قسمت تقسیم د)(. 14: 1001)جابر،  «ألفاَ َعشرننَ َوَ وخ ط فَنَ 

مشاهدة  .(گردید. صدهزاران انسان کشته و نزدیک به بیست هزار تن ربوده شدند

ا در ذهن قهرمان رهای جنگ صحنههای یویرانانفجارهای پیاپی و تخریب مناطق، 

َوَ َرفاتَ الشَ َرأنتَ » :نمایدداستان تداعی می َرأنتَ عَ قَ التی َالسَ لَ عَ َجاجَ الزَ َحیَ طَ َت. َياراتَ ی

َرأنتَ نتونَ الزَ َوأشجارَ َصيفَ الرَ وَ  َُ َخالتَ النَ َ. َرأنتَ احملروق َمَ إلَ َجَ تَ َشرَ البَ َشودَ حَ َ... َکانَ ی
داری را دیدم که فرو های کنگرهساختمان). (116ن: )هما «احلربَ َنواتَ سَ َرتَ کَ ذَ ت َوَ َاالنفجارَ 

روها و درختان زیتون دیدم. ها و پیادهشده را بر ماشینخوردهای ریختند. شیشه

روند، گرفته را دیدم ... جماعت بشر را دیدم که به سمت مکان انفجار میهای آتشنخل

 و جادومدار ا اسلوبی بدیعاز سوی دیگر، نویسنده ب (.های جنگ را فرایاد آوردمو سال

وار و پردازد و با ترسیم حاالت تشویشمی ،از قربانیان جنگ لبنان ،به استنطاق جزوفین

گزارش میلیس  اش ازهای مصرّانهگیریپی جویی وحقجهان مردگان و  پُرآشوب او در

نگ، اثرات مخرّب ناشی از ج نماید کهبرای رسوایی عامالن جنگ، به خواننده تفهیم می

  گیر جامعه است.نتا سالیان متمادی پس از آن نیز گریبا
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خوانندة خود را های رئالیسم جادویی، به یاری تکنیکربیع جابر در تقریر میلیس، 

چرخاند و اماکن و های بیروت میفریبد و او را با خود در کوچه پس کوچهمیبارها 

گوشزد  مخاطبشها، به ی این توصیفکند تا از البالهای شهر را به او معرفی میرگاهگذ

در تالش  لبنانشهر عمران و آبادانی بوده است و به او بگوید که مردم  ،کند که بیروت

ای هستند که شوکرانی از آوار و کابوس را رفت از جنگ داخلی پانزده سالهبرای برون

ماری در جام عیش و عشرت آنان ریخته است. حتی اشاره و انتخاب شغل مهندسی مع

لبنان  اهالیبرای سمعان یارد نیز با دقّت و تأکید بر این مسأله صورت پذیرفته است که 

 های سرزمینشان را آباد کنند.خواهند تا خود ویرانهمی

 

 هويت 

با های رئالیسم جادویی داستانی است که در هایمایه، از مهمترین درونهویتمسئلة 

در اعمال  ،جوییهویت حساسااین ه است. اسلوبی تازه، واکاوی و پرداخت گردید

سمعان یارد، دست از فعالیت خود کشیده است و قهرمان داستان بسیار آشکار است. 

بیند. همین آویز رسیدن به آرامش روزانة خود میرا تنها دست گذار در معابروگشت

و از  ،نهای سمعاگردیدهد تا از ورای خیابانمسأله، این امکان را به نویسنده می

شکوه گذشتة لبنان هایش بپردازد و دریچة نگاه او، به توصیف بیروت و اماکن و محله

را بازگشت به  عظمت دیرینآن مقایسه کند و تنها راه رسیدن به را با وضعیت کنونی 

سمعان با اینکه از اهالی اشرفیه است و مردم آن گرایی معرفی نماید. هویت و بومی

شناسند، امّا قهرمان داستان، استفاده از زبان عربی بهتر از عربی می محل، زبان فرانسه را

َُ َأهلَ » دهد:را ترجیح می َُ َونَ فَ عرَ ن ََاألشرفي َُ َنَ مَ َأکثرَ َالفرنسي ََطَ غلَ ن ََوَ هَ َهَ .َلکنَ العربي َواعيدَ َقَ ف 
 َُ َُ َلَ نفضَ .َوَ الفرنسي بهتر بلد اهالی اشرفیه، فرانسوی را از عربی ) (.10: 1001)جابر،  «العربي

برد و زبان عربی را هستند. ولی او )سمعان(، قواعد زبان فرانسه را اشتباه به کار می

-اندیشه، به عنوان نماد اصلی هویتنویسنده با تأکید بر زبان مادری (. دهدترجیح می

سمعان از سوی دیگر،  نماید.اش را به مخاطب گوشزد میگرایی قهرمان قصهبومیهای 

وجهی  ؛دهنداز انفجارهای بیروت بیم می ی پیاپی دو خواهرش که او راهابه درخواست
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او معتقد است که  .گزیندمی رای ادامة حیات خود برزادگاهش را تنها مکان بو  نهدنمی

 پرست لبنان را از سرزمین اجدادیشان بیرون راند:تواند اهالی میهنهیچ نوع جنگی، نمی

َاحلربَ » ب.َذهَ َنَ لَ هاَوَ کلَ ََقينا.َاحلربَ ب ََننَ یَوَ قَ ب َ َيدا ...َالبيتَ أبَ َکَالبيتَ أتر ََا.َلَ نَ هاَهَ لَ کَ ََعشت 
ََ لَ َالسنتیَ َحربَ  َُ َحربَ ا.َوَ جنَ رَ َ ََ لَ َومَ ن ََاملئ ََ لَ َالقواتَ َعَ مَ َاجلنرالَ َیَحربَ تَ ا.َحَ جنَ رَ َ  «اجنَ رَ َ

نکردم. خانه پابرجا تمام جنگ را در اینجا زندگی کردم. خانه را هرگز ترک ) .(10)همان: 

از (. ایمما )از وطنمان( بیرون نرفتهایم. سراسر جنگ بوده، ولی مانده و ما باقی مانده

ی آید تا سایة مرگآنگاه که شبح جنگ داخلی، دوباره بر فراز شهر به پرواز در میاینرو، 

تلخ و اش را در سکوتی مان قصهرا بر گوشه و کنار شهر بگستراند؛ ربیع جابر قهر شوم

روهای سوت و کور شهر رها و جنازة او را در پیاده فرستدانزوایی کامل به قربانگاه می

خوردگی هویت ی و گرهآمیختگهمتا این در گیردکرده و ادامة روایت خود را از سر می

 برای خوانندة خود به تصویر کشاند: ،ای منحصر به فردزادبومش را به شیوهشخص با 

َمَ نَمسعانَ َماتَ » ََاألو لَ َتشرننَ 02ََاخلميسَ َساءَ ارد َکانَ 0222)أکتوبر( َفنيدقَ عائيدا َمَ َ. َن
َبعيدَ  َسَ امَ دَ َسباحَُ َفينيسيا َلَ اعتیَ ت َبيتَ بلَ َنَ . َغ َف  َعَ السعيدَ َغنيدورَ َارعَ َشَ ه مطعمَ»َابرا َأمامَ .

َبالتوسَ  »َ ََفظيعَ َبألَ َ–َإنذارَ َونَ نَدَ مَ َ–أحس  َت َ يدرَ َصَ ف  َأننَ جهَ یَوَ لَ عَ َطَ قَ سَ وَ َرَ ث َعَ ه. َعَ قَ ن َ َه.
ََعَ قَ ن َ َ؟َاملطعمَ ذلکَ َغِّيَ اذاَنَ مَ ؟َوَ «بالتوسَ َمطعمَ »َالضبطَ بَ  َالتَ َبّيوتَ َسطَ َوَ ف  َنتصفَ َمَ جاري.َف 

َإلیَساحَُ َنَفنيدقَ مَ َالطرنقَ  شنبه سمعان یارد در پنج. )(160: 1001)جابر،  «الربملانَ َفينيسيا

اش در خیابان غندور السعد نرسیده هنوز به خانهدرگذشت...  1001اکتوبر  10شب، 

اش ، سوزش شدیدی در معدهبود. روبری غذاخوری بالتوس، بدون هیچ عالئمی

احساس کرد. افتاد و مُرد. غذاخوری بالتوس، دقیقاً کجا قرار گرفته؟ و چه چیزی آن را 

این قطعه  رد(. تغییر داده است؟ غذاخوری در وسط ساختمان تجاری بیروت قرار دارد

رو، از اینشود. م مید، توصیف زادگاه قهرمان داستان، حتی بر مرگ او نیز مقنیز

های تفسیری و شود که در سراسر رمان تقریر میلیس، عمل داستانی با قطعهمالحظه می

هویت جامعه بر هویت فرد  ،، چراکه برای نویسندهاطالعاتی از جامعة لبنان همراه است

 برتری دارد.
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 تهتضاد سنت و مدرنی

ترین مسائل ناشی از ورود مدرنیته به بسیاری از رویارویی سنت و مدرنیته یکی از مهم

های رئالیسم جادویی، با پرداختی مایة اجتماعی، در داستاناین درون جوامع بوده است.

در توصیفاتی در رمان تقریر میلیس،  متمایز و جادو محور مورد توجه قرار گرفته است.

که در نتیجة رویارویی ، سنت و مدرنیته تضاد دهد؛روت ارائه مینویسنده از بی که

ربیع به وضوح قابل مشاهده است.  ؛ها با فرهنگ بیگانه ایجاد شدهفرهنگ بومی و سنت

کوشد تا بیروت را سرزمینی سنتی معرفی کند که در تقابلی اجباری با جابر می

کند که در مخاطب خود گوشزد می او هوشمندانه به های مدرنیته قرار گرفته است.نشانه

ها و آداب آرزوی بازگشت به سنتمآب، مردم لبنان  پشت این نقاب تجدد و مدرنیسم

دارد؛ های بیروت گام برمیرو، هرگاه که سمعان در خیابانو رسوم خود را دارند. از این

سال پیش با دستان پدربزرگش کاشته  31و درخت بلوطی که  خاطرة فضاهای سنتی

َُ هَ عنيدَ » گیرد:او را در خود می ده بود؛ش َُ 52َهاَعمرَ َمَسنيدنان َُ َعَ زرَ َهَ يدَ .َجَ سن ه.َييدَ ب ََالسنيدنان

َُ َعَ زرَ  َُ َالسنيدنان : 1001)جابر، «0202َا:َهَ لَ أسفَ َاألسودَ َربَ احلَ ب ََالتارنخَ وَ ..َ.هَاألرضَ هَهذَ رائَ شَ َسن

رگش آن درخت را با بوده است. پدربز 31اند که عمر آن درخت بلوطی داشته(. )89

تی که زمین را خریده، کاشته است... و با جوهر سیاه، پایین آن دستان خودش وق

انی کاشت آن با زمبیان هم ،ذکر دقیق سن درخت(. م1610درخت نوشته شده بود: 

ت و قداستِ هویت و ر اهمیّ، همه بدرختنوشتة روی شاره به تاریخخرید زمین، و ا

که بارها در  ،درخت بلوط تصویریِ موتیفِگذارد. صحه می دهنویسنهانبینی سنت در ج

آرامش و دهد تا ای دور از اجدادش سوق میسمعان را به خاطره ؛شودرمان تکرار می

ناَهَ ا،َوَ نَ اَهَ هَ رعَ زَ » :یابدتجلی  سار این درخت تنومندسایهفضای نوستالژیک گذشته، در 

َالصالونَ َشبابيکَ َتغمرَ وَ َالبيتَ َجانبَ َاَتغمرَ ،...َظاللَ الطرنقَ یَلَ مَعَ هَ وَ َابرونَ اَالعَ راهَ ت.َنَ اشَ عَ 
َقطعَ أرادَ َ…  پدربزرگ آن را اینجا کاشت و همین). (89)همان: «َلقبَ َنَ هَلَ يدَ جَ َها.َلکنَ وا

های سالن را سار آن، گوشه و کنار خانه و پنجره. سایه.. جا، رشد و زندگی کرد

  (.بزرگش موافقت نکردررا قطع کنند. ولی پدخواستند آن پوشانیده بود... می
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جای  را در خودگرایی های مثبت سنتتمام مؤلفه تصویر درخت بلوط در این رمان،

تأکید نویسنده در به تصویر کشیدن پافشاری پدربزرگ و ممانعت وی از است. داده 

ن با ت سنت از نگاه ربیع جابر و تضاد دیالتیک آبر اهمیّ گویاقطع درخت، دلیلی 

های دوردست پرواز ال به گذشتهخیسمند  سوار بر قهرمان داستان،مدرنیته است. 

وعی حس یابد. به همین دلیل، ننمی ؛چیز را آنطور که بوده استهیچ کند، امّامی

جنجال اجدادش جوی گذشتة آرام و بیو، او را به جستهانوستالژیک نسبت به سنت

بنابراین،  مان حاضر آن را در خود فرو بلعیده است.ای که هیاهوی زکشاند؛ گذشتهمی

، «های قدیمی بیروتها و خانهکوچه»شوند: فضاهای قدیمی، پیوسته در رمان یادآور می

گرایی را برای و ... همه و همه ارزش سنت« خانة قدیمی پدربزرگ»، «درخت بلوط»

روح، ش، اکنون فضایی بیسرشار از آرامهای مکاندر مقابل این  .کندمینویسنده بیان 

 حدی که اهالی ، تارشد کرده است ،پیرامونهای تفاوت نسبت به انسانبیپُرشتاب و 

َأالَتَ قالَ َمسعانَ » :آورندهای سنتی را به خاطر نمیمکاندیگر  شهر، ...َ َجرةَ الشَ َرننَ ذکَ :
 َُ َ َ َالعمالق سمعان گفت: ... آیا درخت ) .(130: 1001)جابر،  «؟الطرنقَ وَ َصيفَ یَالرَ لَ مَعَ يَ اليتَ

گاه جابر، در ن(. آوری؟رو و جاده سایه افکنده بود را به خاطر نمیتنومندی که بر پیاده

پرسشی کند. مقدس را القا می فضاییاصالت بیشتری دارد و چیزهای مربوط به گذشته، 

مثبت بیان نگرش عالوه بر  ،های داستان داردیکی از شخصیت ،که سمعان از سیسیلیا

  است.خود بیانگر چالش همیشگی و تقابل دائمی سنت و مدرنیته  ،نویسنده به گذشته

 

 بخشی به آننمايی واقعیت و عینیتبزرگ

پدیدة »های رئالیسم جادویی ملموس و عینی هستند. به این معنی که ها در داستانپدیده

چشم همگان آمیز، پیش جادویی، در عین عجیب و غریب بودنش، به شکلی اغراق

ای در بافت داستان به کار . این عینیت، به گونه(81: 1836نظیر و رضی، )بی« یابدجریان می

رفته است که رخدادها در نظر خواننده، کامال طبیعی و باورپذیر به نظر آید. به عبارتی 

نویسنده جهت تقویت جنبة باورپذیری رخدادهای خیالی و فراواقعی، هرگز در »دیگر، 

)ناظمیان و دیگران، « شودر این اتفاقات غافلگیر و دچار تردید و بهت و هیجان نمیبراب
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داستان پیدا شدن موش صحرایی بزرگ، هرچند در رمان تقریر میلیس،  .(190: 1868

امّا وجود این موجود شگفت، به صورت کامال کارد؛ هراسی بزرگ را دل افراد می

ة و هریک دربارة نحوة پیدایش و حجم آن، عقیدطبیعی در برابر دید همگان وجود دارد 

إن هَوَ َالقططَ کَ ََهَ عرَ شَ وَ َونَ اللَ َبنیَ َکانَ ََاجلرذَ َإنَ َاحمللََِیَزبوناتَ تَإحيدَ قالَ وَ » مخصوصی دارند:
ش صحرایی، مو گوید:یکی از فروشندگان محله می)(. 13: 1001)جابر، َ«واحيدةَ َیَ عَ ب ََجرذَ 

  (.و یک چشم دارد هاچون گربهای رنگ، با موهای قهوه

 از طریق تلوزیون با، آنگاه که دلتنگ دنیای زندگان گردند، نیز ساکنان عالم مردگان    

شگفت، برای  این مسألة .کنندارتباط برقرار و رخدادهای آن را رصد می ،آن جهان

َاَتلفزنوناتَ نَ ناَهَ عنيدَ » :گرددساکنان برزخ، بسیار عادی و معمولی تلقی می َبيتَ َلََِکَ .َف  ََ،َف 
َُ َلَِکَ  َاشتيدَ يدَتلفزنونا .َإذَ يدَت َ ،َقَ غرف  )همان: «ظرَ ننَ وَ َالتلفزنونَ َنفتحَ َاألحياءَ َیَعالَ إلَ َناَاحلنیَ ب ََا

شود. ی یافت میتلویزیونهایی داریم. در هر خانه، هر اتاق، تلویزیوناینجا ) .(111

را روشن و به آن نگاه  تلویزیونشود؛ هنگامی که اشتیاق ما به عالم زندگان بیشتر می

  (.کنیممی
 

 ناپذيری برخی وقايعدهشت و توجیه

های جادویی با کمک این شیوه، خوانندة خود را در گیرودار های داستاننویسنده

برای خواننده تازگی و از آنجا که این رویداد،  دهندیرخدادهایی غیرمعمول قرار م

آن را درک کند. گسترة  تا از رهگذر خیال، وشدکنماید و میدارد؛ به آن توجّه می

و  بافت و سیاق داستان؛ هرچند در دهدبسیاری از وقایعی که در تقریر میلیس روی می

پذیر است، امّا در جهان خارج از داستان، به یاری قوة تخیل، قابل قبول و توجیه

 ا شخصیت جوزفین،نماید. در رمان تقریر میلیس بناپذیر رخ میانگیز و توجیهدهشت

تصاویر تلویزیونی، وقایع و از عالم مردگان از طریق امواج و تواند شویم که میآشنا می

َ نَ » رخدادهای دنیای زندگان را رصد نماید: یَ.َأرَ یَالتلفزنونَ إلَ َأقومَ فَ َاحلنیَ وَ َينَاألرقَ هاج 
َأرَ مسعانَ  َنَ یَأخَ ، ََسّيَ ی، َمصابيحَ بّيوتَ َوارعَ َشَ ف  َُ َنّيَ ت ََالکهرباءَ َ. َناسَ امليدنن یَلَ عَ َونَ کَ حر َتَ ن َ َ.

آورد. پس به سوی بیداری و اشتیاق به من هجوم میشب)(. 111: 1001)جابر، «َاألرصفَُ 
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های بیروت در حال گذر است. بینم که در خیابانروم. برادرم سمعان را میمی تلویزیون

  (.در حال حرکت هستند روکنند. مردمانی در پیادههای برق، شهر را روشن میچراغ

شود که هر اقلیم به نوبة خود، ، جهان مرگ به هفت اقلیم تقسیم میاین رماندر 

های بزرگی ها و کتابخانهتلویزیونهفت سرزمین دیگر را در بر دارد. در آن جهان، 

اعمال و  یتماماز سوی دیگر، نویسند. فرانسوی می (Bic)است. افراد با خودکار بیک 

رو، از این ،شودبه عینه تداعی و تصویر مینیز  گان زندگان، در عالم مرعادات جه

که وقوع  ... و خواندن، نوشتن حمام رفتن،کارهایی مانند خوردن، آشامیدن، خوابیدن، 

در جهان مرگ ناپذیر است؛ بسان امری معمولی نامعقول و توجیه ،آنها در دنیای مردگان

ر، خوانندة خود را در ورود به عالمی نامأنوس و اینچنین، ربیع جاب. در جریان است

های آورد، تا خواننده در صحت گفتهکند و تخیّل او را به پرواز درمیناآشنا همراهی می

، های پایانیجابر در بخش به وی اعتماد و با او ارتباط برقرار کند. ،راوی تردید ننماید

فضایی جادویی خلق  (،موش صحرایی بزرگبا شخصیت بخشیدن به یک حیوان )

 ،انگیزافکند و حضور او به عنوان عنصری وهمکند که بر تمام روایت سایه میمی

با گرسنگی بیدار شده  ،پس از پانزده سال خواب ،این موش. کندداستان را تعقیب می

َمنذَ الطونلَ َهَ نَنومَ ائعا َمَ جَ َيقظَ استَ َالکبّيَ َاجلرذَ » است: َُ سَ 02ََ. َسَ نائمَ َوَ هَ وَ َن َلمَ السََِنواتَ .
موش صحرایی بزرگ با گرسنگی . )(110: 1001)جابر،  «النومَ َثَ َ.َاجلوعَ النومَ َتهَ األهليَأعطَ 

های صلح سال، خوابیده بوده است. سال 11اش بیدار شد. او حوالی از خواب طوالنی

 (.داخلی او را به خواب برده بود. گرسنگی سپس خواب

ین تکنیک، درک و معرفت خواننده را از واقعیت در حقیقت، نویسنده با کاربست ا

تری از سازد، چالشی که او را در شناخت عمیققرار و نگران میزند و او را بیبرهم می

  دهد.وقایع پیرامونش قرار می

 

 های مردهراوی

ای است برای فرم که در واقع شالوده»ترین ارکان روایت و زاویة دید یکی از اساسی

و  (13: 1833)خسروی، « کندیدن وقایع داستانی را برای نویسنده ایجاد میروش چگونه د
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دانای کل ». هرچند روایت تقریر میلیس با کندراوی از خالل آن، داستانش را بازگو می

پردازد؛ امّا شود و راوی از دریچة نگاه قهرمان، به روایت قصه میآغاز می« محدود

نقل روایت به  پاید که زمامماند و دیری نمینمی نویسنده چندان به این شیوه وفادار

از جوّ رئالیستی  شود تا به یاری این تمهید جادویی، خوانندههای مرده سپرده میراوی

راوی » ». در این رمان با در فضای روایتی موهوم محصور گرددابتدای داستان جدا و 

گر موضوع را چند روایت» هایی از این دست،سر و کار داریم. در داستان« ایزنجیره

« گیرندها هر کدام نقل بخشی وقایع داستان را به عهده میکند، یعنی شخصیّتبازگو می

در شروع قصه، راوی دانای کل، اطالعاتی را از سمعان به  (.118: 1831)میرصادقی، 

ا نها از بیرون به قضایدهد. اما نویسنده برای شیوة روایت خود، تخواننده انتقال می

تر جلوه دادن قصه، قدری هم بر چشمان نگرد، بلکه برای کسب اطالعات و واقعینمی

ای معین، فقط به واسطة تکیه دارد تا خواننده بتواند قهرمان داستان را در لحظه« سمعان»

کند؛ بشناسد و باور کند. داستان با ترکیبی از روایت سوم بیند و احساس میآنچه می

گردد. امّا جایی که های رمان، روایت میوّل شخص، تا میانهشخص )دانای کل( و ا

پیماید؛ روایت داستان را به نویسنده مرزهای عالم واقع را به سوی دنیای خیال می

سپارد، تا دو راوی مرده، نقل ادامة قصه را بر عهده جوزفین و سپس به رفیق حریری می

انگیز و در هان تخیل و امور شگفتشود این رمان به جهمین امر، باعث می»گیرند، و 

 .(84: 1861)اصغری، « نتیجه به سبک رئالیسم جادویی نزدیک شود

نویسندة تقریر  ی است کههای، از دیگر تکنیک«قهرمان -راوی»کارگیری تمهید به       

با انتخاب  جابر. ز آن استفاده نموده استمیلیس برای آفرینش رمان جادویی خویش ا

های جوزفین و حریری، آن دو را آگاهانه در وّل شخص برای شخصیتزاویة دید ا

نماید تا خواننده همگام با آنها، بر حقایق امور آگاه های خود محصور میحصار دانسته

وقتی داستان از زبان کسی نقل شود که خودش نیز در ماجراهای آن سهم »گردد. چراکه 

. بنابراین، ربیع (91: 1861)میرصادقی، « دشوداشته، خواننده بیشتر آمادة پذیرش آن می

های مشرف جابر با انتخاب این زاویة دید، کسوت راوی را بر قامت شخصیت

های روایت را برای پوشاند تا هم طبیعی بودن صحنهمی« رفیق حریری»و « جوزفین»
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هایش های شخصیتتر نماید و عالوه بر آشنایی زدایی در سبک، تجربهخواننده ملموس

 را نیز به او انتقال دهد. 

 

 های بديل و غیرعقالنیآفرينش جهان

الگوهای »ت که در این آثار، نگاهی به آثار رئالیسم جادویی مبین این مطلب اس

کنند و در هم گرایی با خیال و وهم و عناصر رؤیاگونه و سحرآمیز جا عوض میواقع

یک از عناصر سازنده شبیه به هیچ آید کهآمیزند؛ در این آمیزش، ترکیبی به وجود میمی

در . به عبارت دیگر، (436: 1833)میرصادقی، « نیست و خصوصیتی مستقل و جداگانه دارد

های رئالیسم جادویی، واقعیت و جادو و به تبع آن، جهان عقالنی و غیرعقالنی، داستان

شی یکسان سازد که در عین استقالل، ارزیابد و جهان سومی را برمیبا هم آمیزش می

کند. از اینرو، برای هر دو جهان پیشین قائل است و تأثیر آن دو را نیز باورپذیر می

ها به معنای این است که تمایل متون رئالیسم جادویی نسبت به پذیرش تعدد جهان»

ها قرار ای و مرزی بین یا میان این جهاندر حوزة آستانهها اغلب خودشان را آن

. داستان ربیع جابر نیز هرچند روایت جهان زندگان و (180: 1868 )آن بوورز،« دهندمی

بلکه هریک هرگز به معنای تفکیک و تمایز این دو جهان نیست، این مردگان است؛ امّا 

ها، جهانی دهد تا از آمیزش آننما، دیگری را بازتاب میای تماماز آن دو، بسان آیینه

 بحث از ،در روایتِ تقریر میلیسید گردد. تولباز، آفریده و مدار و جادو محورواقع

وقایع ترور رفیق حریری و گزارش میلیس که از رخدادهای معاصر خواننده است، او را 

روایت بر آن نیست  این جابر در ،امّا مدار مهیا کند.واقع روایتی گیرودار برای ورود به

اش ارائه دهد که با همحور روزمرتا گزارشی صرفاً رئالیستی را از رویدادهای واقعیت

، روایت داستانی خیالی را در حکایت او معمول احتماالت سنجیده شده باشند،مفاهیم 

، سرشتِ رازناکِ جهان مردگانکند. غرابتِ موقعیتِ گرا تصویر میداستانی واقعبطنِ 

فضای موش صحرایی بزرگ، و طبیعت سحرآمیز عالم مرگ  و قوانین حاکم بر رسوم

رو، در بخش از این کند.سو با بُعد رئالیستی اثر، تقویت و تأکید میرا همخیالی روایت 

 در امور بسیاری بهشود که دیگری از رمان، جهانی خیالی فرا روی خواننده تصویر می
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پای راوی گذارد تا پابهجهانی که او را آزاد می؛ شباهت دارد، شناسدجهان واقعی که می

آنگاه که امر واقعیت اینچنین،  آور آن بپردازد.و حیرت فضای مبهمبه گشت و گذار در 

های خود را از شود؛ نویسنده، شخصیتمحض وقایع داستان بر خواننده مشتبه می

فرستد و با این گذار از نیستی به هستی، زمام زمان مرزهای جهان تخیّل به عالم واقع می

زیستی تا از رهگذر همسپارد ها( میو مکان را به طور مطلق به آنها )شخصیت

ذهَا َهَ َرباکَالسهرةَ َن نهونَ َالناسَ » :آمیز واقعیت و خیال، بر حیرت خواننده بیفزایدمسالمت
مَهَ مَوَ امیاءاتَ َلَ م.َأتأمَ هَ جوهَ یَوَ إلَ َ.َأنظرَ ميليسَ َقرنرَ ت ََاقرتابَ َمعَ َيدنيدةَ جَ َفجّياتَ ت ََشونَ يايل.َیَ اللَ 
َکلَ املساءَ َياتَ تَ َونَ لَ بادَ تَ ن َ  ََنصعيدَ َواحيدَ َ. َالسياراتَ هَ ارتَ َسيَ ف   «یَامليدننَُ تَأهالَ افَ أخَ َاملفخخَُ َ.

نزدیک شدن زمان گزارش ها تا صبح بیدارند. با دم این شبمر)(. 111: 1001)جابر، 

های نگرم. به اشارههای آنها میترسند. به صورتمیلیس، از وقوع انفجارهای جدید می

. هر کس سوار ماشین خودش اندیشمگویند؛ مییآنها که دارند به هم شب بخیر م

  (.گذاری شده، اهالی شهر را ترسانده استهای بمبشود. ماشینمی

شود که چگونه مرز واقعیت و خیال مخدوش شده است. شخصیتی که مالحظه می

به قلمرو هستی پا نهاده، یعنی جوزفین، در گذشته به شکلی وحشیانه  ،از نیستیعبور با 

کند و از وقایع آن، از گزارش سیر می ،امّا با این حال، در عالم واقع .رسیده استبه قتل 

های عالم گونه، شخصیتاین. باخبر استفجارات پیاپی و وضعیت مردم، میلیس، از ان

کنند که بدون روادید و به مردگان در رمان تقریر میلیس، در هیأت مسافرانی ظهور می

نهند. نوردند و به دنیای واقع گام میو اوهام را درمیطور غیرعادی، مرزهای تخیّل 

جهانی که با زیست عناصر تخیّل در آن، واقعیتش از سوی خواننده مورد تشکیک واقع 

و متزلزل تبدیل کند ثبات شود تا نویسنده، آن را نیز همچون عالم تخیّل، به حالتی بیمی

دنیایی دیگری برای خواننده و خیال، یزش پارادوکسیکال واقعیت و از این طریق، و با آم

عالمی که نویسنده با آفرینش آن، ها برای او امکان تحقق یابد. بنا کند که در آن، ناممکن

سخن  ،تواند از آننمی ،قادر است از رازهایی سر به مُهر پرده برگیرد که در جهان واقع

  .گوید
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 خموشی نويسنده و باورپذيری پديدة جادويی

کند تا نگرشی عینی به رخدادهای پیرامون داشته یک، نویسنده تالش میدر این تکن

، از و به طرزی خودآگاه پردازدطرفانه به روایت قصه میبا لحنی بی ،و اغلب ،باشد

رمان، این های شاخص یکی از ویژگی .کندهای داستان خودداری میداوری شخصیت

انتظاری نافرجام که هستة لبنان است، طرفانه از انتظار منفعالنة مردم رش بیشکل گزا

استانش را تجزیه و های د. ربیع جابر، شخصیتچرخدمحوری رمان بر پاشنة آن می

آنکه حیرتی را برانگیزد، امور خیالی را در این تکنیک، نویسنده بیکند. تحلیل نمی

، از انگیزتوضیح و تفسیر امور شگفت»چراکه  ،کندهمچون رخدادهای واقعی تصویر می

رو، راوی آن از این. (31: 1481)مطری، « کاهدشرعیت و پذیرش آن در نزد خواننده می

های شخصیت کشد و به تبع آن،چون حوادث عادی به تصویر میامور دهشتناک را هم

، . به عنوان نمونهشوند،زده نمیوقایع خرق عادت، شگفت در مواجهه با آن ش نیزداستان

در عالم مرگ  ، ماجرای گفتگوی پدربزرگ جوزفین با اون وقایعتریانگیزینیکی شگفت

ََليکَ ،َعَ نَاجلرذَ فَمَ الََاَ َا.َنقولَ هَ الَأفهمَ َيَأشياءَ جيدََِنقولَ »َاست: َاحلياةَ َ.َنقولَ نهَ َمَ أالََاف 
 َُ ََباقي َُ َ.َأنتَ کثّيةَ ََکَ َجسمَ ف  َمازالَ َاحلياةَ َلکنَ َاآلنَ َميت ذهَهَ َيَوکلَ رتاحَ نَتَ .َلَ کَ َجسمَ تَف 
َُ َاحلياةَ  ََباقي َاجلرذَ .َهَ کَ َجسمَ ف  ََ ناَناَجوزفیَ نَأجلَ مَ َموجودَ َذا  (.181: 1001)جابر،  «فاَ .َالَ

های گوید هنوز قسمتشوم... میگوید که متوجه آنها نمیپدربزرگم چیزهایی می)

ولی زندگی پیوسته در ای، بسیاری از زندگی در جسم تو باقی مانده است. تو مرده

در جهان مرگ رخ داده و  ،شود که سخن گفتن آن دومالحظه می(. ت جاریستجسم

 ،گوید که با ذهن و عقل و منطق ما در این عالمسخنانی میپدربزرگ جوزفین 

سازگاری ندارد، امّا شیوة توصیف و لحن بیان راوی صورتی کامال عادی دارد تا 

در ظهور موش صحرایی بزرگ این موضوع،  خواننده صحت آن رخدادها را باور نماید.

و توصیف وقایع پیرامون آن نیز به وضوح قابل مشاهده است. بنابراین، باید گفت در 

نویسنده به طور کامل رعایت شده است. راوی در رمان تقریر میلیس، اصل خموشی 

رویارویی با وقایع خرق عادت، مُهر سکوت بر لب دارد و هرگز در پی توضیحی علمی 

گیری و هرجا که خواننده به دنبال موضع طقی برای رخداد آن امور نیستی منو توجیه
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کند تا سایة میان خود و خواننده بنا می ،آید؛ راوی دیواری از سکوتنویسنده بر می

های جادویی است، بر سرتاسر تردید بین واقعیت و خیال، که هدف اصلی داستان

  داستان سایه افکند.

 

 توصیفات اکسپرسیونیستی

نگرد و ، بیشتر از دریچة احساسات به وقایع پیرامون میگرایی()گزاره اکسپرسیونیسم

ت عیات را، از خالل ذهنیات یک شخصیتصویر ذهنی این واق»کوشد تا نویسنده می

بنابراین، در این نوع از توصیفات،  .(13: 1836)ناظرزاده کرمانی، « اصلی، عینیت بخشد

ن ترس، نفرت، ویژه عواطفی چوشخصیت اصلی، بهت شاهد به نمایش درآمدن احساسا

از  و دقیق . نویسندة رمان تقریر میلیس به شکلی هوشمندانهعشق و اضطراب هستیم

در به نمایش کشیدن احساسات و هیجانات قهرمان داستانش  توصیفات اکسپرسیونیستی

شده فاصله  گذاریماشین بمبخواهد از آنگاه که می، قهرمان داستان بهره جسته است.

 افکند:؛ به یاری توصیفاتی اکسپرسیونیستی، فضایی سحرانگیز بر روایت سایه میبگیرد

َبَ طَ خَ » َُ ی َالعَ طيئ َوَ بَ شَ َ َ َضالتَ . َُ عَ َت َ لَ َاملفاصلَ ت. َمرن َکأنَ يد َفَ . َمَ فاصلَ مَ َيدتَ قَ ين ازالتَي.
َُ تَ يَمَ ظامَ عَ  هایم کند است. گام) (.11: 1001ر، )جاب «الَمفاصلَ ب ََصلَ تَ ت َ َهاَاآلنَ يَلکنَ عظامَ ب ََصل

هایم دیگر قابل انعطاف نیست؛ گویی آنها را از دست عضالتم خشک شده است. مفصل

هایم به هم هایم به هم متصل بودند، اما آنها اکنون، بدون مفصلام. پیوسته استخوانداده

ی بلکه گوی ؛نه تنها عضالت سمعان خشک شده ،فضایی که در آن(. متصل هستند

 عامل حرکتی خود، بدون ،هاتا استخوان مفاصلش را به طور کامل از دست داده است

س و انفعال در جایی است که اوج این هرا. مفاصل، به یکدیگر متصل شده باشند

نَکَ َتَ هاَلَ .َلکنَ ر.َأعرفَ َتنظَ ال ََالسيارةَ » کند:جسم میماشین را به شکل غول تآن سمعان، 
َکَ سيارةَ  دانم. ولی آن، ماشین نبود؛ کند، میماشین نگاه نمی) ( .10: 1001)جابر،  «تَغوالَ انَ .

  (.غول بود

ترس قهرمان داستان برای اینکه مخاطب را هرچه بیشتر در احساس ، این تصویردر 

به نگاه غول گذاری شده همان تشبیه نگاه ماشین بمبکه خود سهیم گرداند، گفتة خود، 



 711 جابر ربیع اثر «میلیس تقرير» رمان در جادويی رئالیسم هایمؤلفه

که  ،دارد که در آن صحنه، او نه با ماشینقاطعیت اذعان می کند و بارا تصحیح می ،است

در سطرهای باال، کابرد شگرد هنری نمایش با کمک  با غول مواجه شده است.

. این دهدتوصیفات اکسپرسیونیستی، توجه ویژة نویسنده را به فرم روایت نشان می

تر او به صحنة و با انتقال ملموسی حس دیداری را در خواننده ایجاد نوع ،تکنیک

  کند.های قصه تشدید میاش را با شخصیتنواییداستان، هم

 

 گیرینتیجه

که رمان تقریر میلیس با وجود عناصر نامحتمل یا غریبش برای خواننده توجیه این

این رمان یکی از  های رئالیسم جادویی یافت.جذاب است را باید در کارکرد تکنیک

های رئالیسم جادویی در ادبیات عربی و از بهترین نمونهترین آثار ربیع جابر معروف

مایة مهم و عمیق، عینبت پدیدة جادویی، دهشت و توجیه درونشود. قلمداد می

آمیز واقعیت و خیال، خموشی نویسنده، ناپذیری برخی از وقایع، همزیستی مسالمت

وان از مهمترین ترا میچرخش ناگهانی و هنری زاویة دید و توصیفات اکسپرسیونیستی 

آنچه تقریر میلیس را میان آثار جابر  برشمرد.این رمان های رئالیسم جادویی در مؤلفه

های گوناگون و قریحة منحصر بفرد سازد؛ تنوع نویسنده در استفاده از تکنیکمتمایز می

 جابر گویی با تکیه بر توصیفاتی گیرا از فضای وقوع داستان )لبنان( است.او در داستان

با مهندسی دقیق اتفاقات  های جادویی استفاده نموده ودر این رمان، به خوبی از تکنیک

پردازی که بر پایة ذهن مشوش از جنگ داخلی قهرمان داستان و چیدمان صحیح روایت

داستان برد. این داستان معلق می )سمعان یارد( بنا گردیده است، مخاطب را به پیچشِ

گرایی زندگی روزمره )جنگ لبنان و پیامدهای ناشی از واقع ای ازتقریر میلیس، آمیزه

نویسنده در  آن( است و رخدادهای غریبی که پیوندی ناگسستنی با وقایع قصه دارند.

پیِ آن است تا از رهگذر دگردیسی در آگاهی و گریز از چارچوب ذهنیت خواننده، 

ه از جهان واقع به سوی درکی تازاو را و  مخاطب را درهم شکندهای فرضپیش

 رهنمون سازد.
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 مآخذ و منابع
، مجلة زبان و ادبیات عربی، «های فرمی در آثار داستانی ربیع جابرنوآوری»ش(، 1861اصغری، جواد ) -

  .11 -44شمارة هفتم، 

ش(، رئالیسم جادویی، مترجم مؤسسه خط ممتد اندیشه )زیر نظر عبّاس 1868آن بوورز، مگی ) -

 ، تهران، نشر نشانه.رهپیما(، چاپ اوّل

، شیراز: «درهم تنیدگی رئالیسم جادویی و داستان موقعیت»ش(، 1836نظیر، نگین و احمد رضی )بی -

 .16 -49، 9مجلة بوستان ادب، سال دوم، شماره چهارم، پیاپی 

 م(، تقریر میلیس، بیروت، دار اآلداب.1001جابر، ربیع ) -

 مبانی داستان، شیراز، نشر ثالث. ای برش(، حاشیه1833خسروی، ابوتراب ) -

 : النادی األدبی الثقافی. جدة. الرواية العربية فیالواقعية السحرية  .ق(1481مطری، نجالء علی ) -

 نویسی، تهران، انتشارات سخن.ش(، راهنمای داستان1831میرصادقی، جمال ) - 

 خن. ش(، عناصر داستان، چاپ ششم، تهران، انتشارات س1833) _________ -

 های خیالی، تهران، انتشارات سخن.ش(، داستان1861) _________ -

 گرایی )اکسپرسیونیسم( در ادبیات نمایشی، تهران، سروش.ش(، گزاره1836ناظرزاده کرمانی، فرهاد ) -

« عزاداران بیل»های های رئالیسم جادویی در رمانبررسی گزاره»ش(، 1868ناظمیان، رضا و دیگران ) -

 .111 -113، 1، فصلنامة ادب عربی، شمارة «نجیب محفوظ« های هزار شبشب»ن ساعدی و غالمحسی

 های ادبی، ترجمة رضا سید حسینی، چاپ چهارم، تهران، جهانگیر.ش(، مکتب1831هاترید، پیر ) -

- Rios, Alberto. (1999) Magical Realism: Definition, Arizona state University, Tempe AZ. 

- Zamora, Lois, and Wendy B. Faris, eds. (1995) Magical Realism: Theory, History, 

Community.  Durhan: Duke UP 
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 الملّخص
العريبَاملعاصر،َومنَهذهَالتقنياتَهيَللتقنياتَالسردنَُاحليدنثَُفَالغربَظهورَممي زَفَاألدبَالقصصيََکان

رجهاَ  َ ُ َمنَجهُ،َومنَجهَُأخری،َ َمنَالروانَُالواقعيَُت شب ه َالواقعي َکنوع  َالروانَُالسحرنُ الواقعيَُالسحرنُ.َإن 
َف يدث  َت  َواقعي  َسرد َالسحرنُ َفالواقعيُ َالواقعيُ. َحي ز َمن َامليدهشُ ََاألحيداث  َسحري . َسياق َإن جابر،َربيع

َمنَأشهرَالکت ابالروائیَ َاملعاصر،َن  ع يد  َکانَلذهَالتقنيَُالسردنَُفَمؤلفاتهَتأثّيََفَاللبنانی  األدبَالعريبَوالذي
َروانَُتقرنرَميليسَاليتَتقومَبتوصيفَاحلربَاألهليَُفَلبنانَومعاجلَُجذورهاَاالجتماعيَُوالسياسيَُملحوظ.َ إن 

َمنَأبرزَاملؤلفاتَالروائيَُ هذهَاليدراسُ،َوبعيدَتبيیَاملفاهيمَلربيعَجابرَفَجمالَالواقعيَُالسحرنُ.َوالنفسيُ،َت  ع يد 
فيَالتحليلي،َوعلیَأساسَمکو ناتَهذاَلربيعَجابرَوفقَاملنهجَالوص«َيستقرنرَميل»تحليلَروانَُرنُ،َتقومَبالسح

ومضمونا . َهذهَالتقنياتَعلیَالروانَُشکالَ  أثر  َوت عاجلَ  لقيدَاستخيدمَالکاتبَأن هََننتهيَالبحثَإلیَالنوعَالقصصی 
وجودَ،َتسيمَالواقعالتقنياتَاملختلفَُفَهذهَالروانَُلي ظهرَاجلوانبَاملرنرةَمنَاحلياةَاالجتماعيَُللمتلقی،َمنها:َ

َُ.،َدراسَُاخلصائصَالتعبّينَ تفظاتَاملؤلف،َعقالنيُعوالَبيدنلَُوغّيَالرواةَاملي تون،َخلقَأحيداثَالَمرب رَلا،َ
َ
َ
َ
َ
َ

 تقرنرَميليس،َربيعَجابر.،َاألدبَالقصصي،َالواقعيَُالسحرنُ :الرئيسية الکلمات
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