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Abstract 
 

Magical realism is a combination of reality, myth, and history that entered the world of 

literature from the magical world of Latin American peoples. The concern for the excluded 

from society and the downtrodden in reality mixed, with imagination, is the common principle 

of all writers of magical realism. Saudi writer and novelist, Abdul Rahman Munif, wrote the 

novel Al-Ashjar va Ightiyal Marzouq under the influence of magical realism to tell the life 

story of Mansour Abdul Salam and Elias Nakhla as excluded people from society. Munif 

considers the expulsion of Mansour and Elias from society a product of the backwardness of 

the Arab community and the persecution of government officials. In the novel Munif allowed 

Mansour and Elias to take control of the novel and discuss their private lives and the challenges 

of the Arab world with literature that blends reality and imagination. This study aimed to 

analyze, using a descriptive-analytical method, the critical atmosphere of contemporary Arabic 

novels, and such a research is necessary because investigating new methods in novel writing 

and the effectiveness of these methods on the evolution of Arabic novels requires ongoing 

discussion. The results show that Munif has wisely and deliberately created a dark imaginary 

world that should be viewed from two perspectives. First, there is no place for light, human 

rights, and pluralism in the novel, and individuals are persecuted regardless of religious 

affiliation or social class. Second, there are solid individual motives for rebelling against all 

the inings that limit humans in this novel.  
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 چکیده

میز مردم آمریکای بینی سحرآگرایی جادویی، ترکیبی از واقعیت، افسانه و تاریخ است که از جهانرئالیسم جادویی یا واقع

ل، اصل مشترک همۀ ها در بستر واقعیتی آمیخته با خیادیدهها و ستمادبیات وارد شد. پرداختن به طردشدهالتین به دنیای 

انر رئالیسم نویس سعودی با تأثیرپذیری از ژنویسندگان ژانر رئالیسم جادویی است. عبدالرحمن منیف، نویسنده و رمان

افراد طردشده  عنوانبهان زندگی منصور عبدالسالم و الیاس نخله را را نوشت تا داست« األشجار واغتیال مرزوق»جادویی، رمان 

م مقامات ماندگی جامعۀ عربی و ظلو دورافتاده از جامعه روایت کند. منیف، طردشدگی منصور و الیاس را محصول عقب

یار بگیرند و با ادبیاتی در اخت ، اجازه داده تا منصور و الیاس، روایت رمان را«األشجار واغتیال مرزوق»داند. وی در حکومتی می

گو کنند. ای از واقعیت و خیال است، دربارۀ زندگی خصوصی خود و مسائل جدی و چالشی جهان عرب گفتویژه که آمیخته

های شهدف از این پژوهش، تحلیل فضای انتقادی در رمان معاصر عربی است و انجامش ضرورت دارد، زیرا مطالعۀ رو

های یست. یافتهننیاز از بحث و بررسی مستمر ها در توسعه و تحول رمان عربی، بیو تأثیر این روشنویسی جدید، در رمان

آن نگریست:  دهد که منیف عالمانه و عامدانه دنیای تخیلی تاریکی ساخته است که از دو زوایه باید بهپژوهش نشان می

دون توجه به بگرایی وجود ندارد و افراد بشر و کثرت جایی برای نور، حقوق« األشجار واغتیال مرزوق»که در نخست این

ی قوی فردی، برای هاکه در این رمان، انگیزهگیرند. دوم اینوابستگی مذهبی یا طبقۀ اجتماعی، مورد اذیت و آزار قرار می

--توصیفی ،«قاألشجار واغتیال مرزو»شورش علیه عوامل محدودکنندۀ انسان وجود دارد. روش پژوهش در رئالیسم جادویی 

 تحلیلی است.

 ادبیات، جامعه، رمان، رئالیسم جادویی، عبدالرحمن منیف. ها:کلیدواژه
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 . مقدمه1

گرایی با خیال و وهم و عناصر رؤیاگونه و سحرآمیز جا گرایی جادویی، الگوهای واقعیا واقع 2رئالیسم جادویی 1در رمان

و اش شبیه نیست از عناصر سازنده کدامچیهآید که به ترکیبی به وجود میآمیزند؛ در این آمیزش، کنند و درهم میعوض می

ای جلوه ترین وقایعخورند که خیالیرؤیا و واقعیت در داستان چنان درهم جوش می خصوصیتی مستقل و جداگانه دارد،

-شود، اما خصوصیتهم عنوان میپذیرد. داستان در شکل خیال و ورا می کند و خواننده ماجراهای آنطبیعی و واقعی پیدا می

ها کیفیت نو و کند و به آنهای خیال و وهم جدا میگرای جادویی را از رمانهای واقعرا ندارد و همین مسأله رمان های آن

هم به ها ترتیب توالی زمانی آورد. در این نوع داستانای از داستان کوتاه و رمان را به وجود میدهد که نوع تازهبدیعی می

رنگی از های قصه، علوم خفیه و با تهگیری از ویژگیها با بهرهشود، داستانجا میوقایع استادانه جابهریزد و روایت زمانی می

( یا سوپررئالیسم به معنی گرایش به ماورای واقعیت یا 288: 1377)میرصادقی،  4و سوررئالیستی 3توصیفات اکسپرسیونیستی

 .(172)همان:  شودواقعیت برتر روایت می

شود و در واقع رئالیسم جهان سوم است در ذهن تداعی می 5رئالیسم جادویی با نام آمریکای التین و گابریل گارسیا مارکز

کلی ها که بهو هنوز در آغاز راه خود قرار دارد. رئالیسم جادویی، کندوکاوی است در ارتباطات غریب ذهن ابتدایی این ملت

ها جای آن فرهنگهای بومی و بهها و نابودی فرهنگه هستند. مشکالت اقتصادی، فشار دیکتاتوریبا فرهنگ غربی بیگان

های طوالنی، حتی از شناختن ها برای سالتتحمیل مصنوعی نوعی فرهنگ ساختگی غرب و شرق، سبب شده است که این ملّ

 (.317-318: 1387خودشان غافل بمانند )سیدحسینی، 

و در جریان یک  1967به سبک رئالیسم جادویی با میراث ادب عربی بیگانه نیست. مارکز در سال  نویسیداستان شیوۀ

(. صرف نظر از 12: 2009حمد، )أبو أدر ابداع رئالیسم جادویی اشاره کرد « شبهزار و یک»های مصاحبه به اهمیت داستان

نویسی است، باید به این حقیقت اعتراف کرد که رمان منابع الهام رئالیسم جادویی و مباحث پیرامونش که همواره محل نزاع

نویسان به سبک رئالیسم جادویی، در جهان عرب با استقبال مواجه شد و زمینۀ مناسبی را برای ظهور نسل جدیدی از رمان

 (.6: 1393زایی،برقرار کنند، فراهم آورد)نک.سادات الحسینی و میرقوی زنده و  خود، ارتباط جامعۀ جهان سومی که بتوانند با

وی  نویسد؛نویسان معاصر عرب است و به سبک رئالیسم جادویی مییکی از رمان (1933-2004منیف )عبدالرحمن 

اش را بیرون از عربستان سپری کرد. با ای است که ادبیات مدرن عربستان سعودی را بنیان گذارد. او سراسر زندگینویسنده

دهۀ هفتاد میالدی با  دانند. منیف درثارش مطرح کرده منیف را یک نویسندۀ سعودی میاین حال، به دلیل موضوعاتی که در آ

. منیف در این دو یل شدد)این دهه( تبزبان ترین نویسندۀ عرب، به مهم«شرق المتوسط»و « األشجار واغتیال مرزوق»دو رمان 

های ضد استعماری و را ضمن نهضت 1967در جنگ شش روزه علیه اسرائیل در سال  هاهای شکست عربرمان، ریشه

به  «األشجار واغتیال مرزوق»ها بررسی کرد و به طور خاص در ن عرب و با نظر به نقاط ضعف عرببخش در جهارهایی

 ها پرداخت.شخصیت درهم شکستۀ عرب

 سازد:مباحث فوق، طرح دو سؤال را ضروری می

 به سبک رئالیسم جادویی چیست؟« مرزوقاألشجار واغتیال »انگیزۀ منیف برای نوشتن رمان . 1
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 است؟شکل گرفته « األشجار واغتیال مرزوق»رمان . رئالیسم جادویی چگونه در 2

های در پاسخ به سؤال اول پژوهش، این فرضیه مطرح است که سبک رئالیسم جادویی جهان سومی، برای نشان دادن واکنش

تر بودن جذب مخاطب و همچنین هدایت جامعه به سمت هر چه انسانی های روشنفکری در ادبیات،انتقادی و انجام فعالیت

 را به سبک رئالیسم جادویی نوشته است.« األشجار واغتیال مرزوق»مناسب است و لذا منیف رمان 

ای باز به زندگی منیف پنجره« األشجار واغتیال مرزوق»در پاسخ به سؤال دوم پژوهش، این فرضیه مطرح است که رمان 

تر، آزادتر و اهل سفر و جابجایی است تا شاید بتواند یک زندگی انسانی ناچاربههای رمانش او همانند شخصیتاست؛ 

جهان عرب به دست آورد یا حداقل بتواند برای به دست آوردنش کاری انجام دهد،  ژهیوبهای از جهان، تر را در نقطهعادالنه

دهد تا در فضای رئالیسم جادویی سیر ها اجازه میخیال جریان دارد و به آن بین واقعیت و معموالًزندگی یک چنین افرادی 

 کنند.
 

 . پیشینۀ پژوهش2
 

هنرشناس آلمانی  6بررسی سوابق نظری رئالیسم جادویی نشان داد که اصطالح رئالیسم جادویی را اولین بار فرانس رو،

روزگار خود به کار برد. آثار این نقاشان از دربارۀ مشخصات و خصوصیات آثار نقاشان جرگۀ مونیخ هم 1925در سال 

ها اغلب خصوصیتی نامأنوس و حالتی از خیال و های آنهای نقاشیها و موضوعسوررئالیسم تأثیر پذیرفته بود و درونمایه

در ادبیات داستانی آلمان به وجود آمد،  1950شت و بعد این اصطالح به گرایشی که در سال گونگی داوهم و رؤیا و خواب

های خیالی و این اصطالح را برای توصیف آثار و نوشته 7آنجل فلورس، 1955(. در سال 288: 1377گفته شد )میرصادقی، 

سم جادویی به صورت جدی وارد ادبیات آمریکای به بعد مفهوم رئالی 1950(. از سال 109: 1995فانتزی به کار برد )فلورس، 

نویسندۀ گواتماالیی  9نویسندۀ آرژانتینی و میگل آنخل آستوریاس 8التین شد و در مورد آثار داستانی خورخه لوئیس بورخس

 12الو کالوینونویسندۀ انگلیسی و ایت 11نویسندۀ آلمانی و جان فاولز 10و گابریل گارسیا مارکز نویسندۀ کلمبیایی و گونتر گراس

با رمان  1967(. رئالیسم جادویی در سال 60: 1397؛ دانشگر، 288: 1377شود )میرصادقی، نویسندۀ ایتالیایی به کار برده می

ای تبدیل شد که گابریل گارسیا مارکز، ادبیات داستانی جهان را تحت تأثیر قرار داد و به اسلوب تازه« صد سال تنهایی»

های جادویی، سائل اجتماعی، فرهنگی، تاریخی و بومی خود را به تصویر بکشند. هدف از آفرینش داستاننویسندگان بتوانند م

توان کنار گذاشت های جامعۀ بورژوایی غرب را میفرضتالش برای بیان جهان به نحوی نامعقول است، با این تصور که پیش

 (.132: 1397و با نظری تازه به جهان نگریست )نجاتی و همکاران، 

از منظر رئالیسم « األشجار واغتیال مرزوق»بررسی سوابق پژوهشی مرتبط با رئالیسم جادویی نشان داد، اگرچه رمان 

حامد است. برای مثال،  به ژانر رئالیسم جادویی قابل مالحظهجادویی تاکنون مورد ارزیابی قرار نگرفته، اما توجه پژوهشگران 

های رئالیسم جادویی در میراث ادبیات ( ضمن تحلیل ریشه2009) «السحرية في الرواية العربيةالواقعية »أبو أحمد، در کتاب 

های عربی منتسب به این گرایش، عربی و همچنین معرفی منابع مؤثر در پیدایش رئالیسم جادویی، دربارۀ چند نمونه از رمان

( مروری بر گسترۀ 1394ترجمۀ سحر رضاسلطانی )« ییرئالیسم جادو»در کتاب  13مطالب تحلیلی نوشته است. مگی آن باورز
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الواقعية السحرية في »آن، از نظر منتقدان دارد. ناظمیان و شادمان نیز در مقالۀ  هایجغرافیایی و فرهنگی این گرایش و گونه
، اندبررسی کرده« حمدن المل»دی ( مسائل رئالیسم جادویی را در مجموعۀ پنج جل2018)« خماسية مدن الملح لعبد الرحمن منيف

باید نوشت که منیف در « مدن الملح»اند. دربارۀ ها بیش از معنا به ساختار رمان پرداختهدهد که آننتایج این مقاله نشان می

این رمان سعی کرده روایتی جدید از تاریخ عربستان سعودی ارائه دهد. وی در این رمان، کشف و استخراج منابع نفتی در 

این کشور را از اساس دگرگون ساخت، تحت عنوان شیوۀ تازۀ استعمار غرب و امپریالیسم و راهکار  ه سرعتستان که بعرب

  .ه استنوینی برای اعمال دیکتاتوری و سرکوب در عربستان تفسیر کرد
 

 های رئالیسم جادویی. مؤلفه3
 

عام بر آن حاکم نیست و بر همین اساس، شود، زیرا ضوابط و اصولی یک مکتب ادبی مستقل شمرده نمی ،رئالیسم جادویی

های ها از ویژگینیز بر اصول و موازین مشترکی بنا نشده است و هر کدام از آن گرایی جادویی نویسندگان جهانآثار متنوع واقع

 بندی کرد.طبقه های زیرتوان در قالب مؤلفهها را می. مجموع این ویژگیهستندخاصی برخوردار 
 

 واقعیت و خیالهمزیستی  .1. 3
 

 در واقعیت، و باورپذیر اعتمادقابلبا لحن را  یاو افسانه یخیال ینوعی حکایت مدرن است که رویدادها ی،رئالیسم جادوی

گیرد ها در نظر نمیها و پنداشته( و هیچ حد و حصری میان واقعیت و خیال و همچنین دیده480، 1999)ریوس،  پیچیده است

(. به عبارت بهتر، در رئالیسم جادویی، امکان مرزبندی معین، میان جهان واقعی و جهان خیالی 194-195: 1357)گیبرت، 

ها به همراه شود تا شخصیتطبیعی و باورپذیر جلوه کنند؛ بنابراین اجازه داده می کامالًفراهم نیست، زیرا رخدادها باید 

و فراواقعی زندگی کنند و در لحظۀ انتقال از جهان واقعی به فراواقعی، دچار بهت و هیجان  داستانی که دارند، در جهان واقعی

 (.35: 1398نگردند )غالمی، 
 

 ها. دوگانگی2. 3
 

های عناصر متضاد، در بستر داستان است. در این آثار، صحنه زمانهمهای رئالیسم جادویی، زیست یکی دیگر از ویژگی

و طبیعی  یرواقعیغهای مرگ و زندگی، روستایی و شهری، غربی و جهان سومی، واقعی و قالب صحنهناهمگون و ناساز در 

 (.139: 1384نیا، وجود دارد )نیکوبخت و رامین دهیتندرهم طوربهو مافوق طبیعی 
 

 انگیز. عناصر جادویی و شگفت3. 3
 

 )تودوروف،انگیزی، مبتنی بر شک و تردید خواننده میان تفسیرهای طبیعی یا فراطبیعی رخدادهای داستانی است شگفت

رؤیا و  خودی، خواب،هایی همچون نگارش خودبهتوان با استفاده از تکنیک(، عناصر جادویی و شگرف را می25: 1975

(. عناصری مانند روح، فرشته، جادو، رؤیا که خواننده 23: 1386گونه خلق و کشف نمود )قهرمانلو، یزمهای هیپنوتنوشته
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 های داستان که جزئی ازنیست بلکه نه فقط جزئی از جهان آدمذهن نویسنده  ساختۀ پندارد، اوهام و خیاالتمی یرواقعیغ

کند، اما نویسنده و ها تردید جهان واقعی است. خواننده ممکن است این عناصر را واقعی بپندارد و یا در واقعی بودن آن

 (.8: 1384فر، ای تردید در واقعی بودن این عناصر ندارند )خزاعیهایش ذرهشخصیت
 

 هاپنداری با اسطوره. همذات4. 3
 

های منتسب به ژانر رئالیسم جادویی، قابل مالحظه است های محلی و ملی )و گاهی فراملی( در داستانحضور اسطوره

ها های تاریخی و اجتماعی سرزمین خود را با افسانهنویسنده در قالب این ژانر، تمایل دارد تا واقعیت(، زیرا 37: 1398)غالمی، 

 (.257: 1383ها تبیین و تفسیرشان کند )داد، و باورهای خودی، درهم آمیزد و براساس این باورها و افسانه
 

 . نمادپردازی5. 3
 

د، بستگی دارد. به عبارت بهتر، شوها خلق میامعی که این آثار در آننمادپردازی در آثار رئالیسم جادویی به بافت جو

کند، زیرا های هنری دارد. یعنی نویسنده نمادپردازی مینمادپردازی در رئالیسم جادویی جهان سومی، دالیلی عالوه بر انگیزه

 (.161: 1393)ناظمیان و همکاران،  دهدج میکه او و جامعه را رنبنویسد تواند با زبان صریح انتقاد کند و دربارۀ مسائلی نمی
 

 طرفی نویسنده. سکوت اختیاری عناصر واقعی و جادویی در فضای بی6. 3
 

شوند، نقش خود را در کنار عناصر واقعی و بدون درگیری های رئالیسم جادویی، عناصر جادویی وارد ماجرا میدر رمان

شوند. این شکل از همکاری و یا به تعبیری ، از مسیر روایت خارج میاتمام بازیو پس از کنند یا تضاد با این عناصر بازی می

کند. اند، باورپذیری ماجراها را برای مخاطبان بیشتر میهایی که به شیوۀ رئالیسم جادویی نوشته شدهسکوت اختیاری در رمان

داند، این سخنان در کند، هرچند که میر میشود و سخنان وی را باوبه عبارت دیگر، خوانندۀ داستان با راوی همراه می

(. بدون شک، حضور عناصر واقعی و جادویی در کنار هم 64-65: 1397واقعیت، غیرطبیعی و غیرقابل باور هستند )دانشگر، 

طرفی است که تمایلی به ایجاد درگیری بین این عناصر ندارد غرض و بیمخلوق راوی بی با یکدیگر، هاو حسن همکاری آن

 (.145: 1384نیا، )نیکوبخت و رامین
 

 برانگیزهای چالشمایه. درون7. 3
 

کنند و شرح آثار منتسب به ژانر رئالیسم جادویی، برخالف ژانر تا حدودی مشابه با آن، یعنی فانتزی، مسائلی را بیان می

جدی و چالشی هستند و در تماس مستقیم با زندگی مردم قرار دارند  کامالً فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، دهند که از جهت می

 (.109: 1390)کسیخان، 
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 «األشجار واغتیال مرزوق». رمان 4
 

خورده کرد. این شروع به نوشتن دربارۀ شهروند معاصر عرب از درون شکست« األشجار واغتیال مرزوق»منیف با رمان 

که با قطار به خارج  شدهتیرواشناس، السالم، مترجم و باستاناز زبان منصور عبدد و هر دو بخش رمان، دو بخش اصلی دار

محل روایت داستان را  دهد، خوانندههای منیف مبهم هستند و او اجازه میها اغلب در رمانکند. مکاناز وطنش سفر می

(. بخش اول رمان، دربارۀ 1397دارند )منیف،  باهم یتوجهقابلمشخص کند، زیرا به عقیدۀ وی کشورهای عربی، اشتراکات 

ای خود را باخت و همسرش را هم از های کهنه )و قاچاقچی( است. او در قمار، درختان ارثیهالیاس نخله، فروشندۀ لباس

دست داد و پس از این دو اتفاق، روستای خویش را ترک کرد. بخش دوم، دربارۀ خود منصور است. او با واقعیت خودش 

داشت هم عقب نشسته کشورش کنار نیامد، شغلش را از دست داده بود و از پیشنهاد خواستگاری دختری که دوستش میدر 

کرد. منیف در این رمان، دو شخصیت از یک بود. او با تجربۀ بازداشت شدن و همچنین ترور رفیقش، مرزوق، زندگی می

رار داده است. منصور یک روشنفکر مبارز است که به سیاست نسل )نسل بعد از جنگ جهانی دوم( را در برابر یکدیگر ق

دهد و الیاس یک انسان معمولی و یک قمارباز ماجراجوست، اما شدت درگیری با دیگران و جالی اجباری از اهمیت می

اش، میدهد، اولی آواره و تحت تعقیب است و دومی با از دست دادن رفیق قدیوطن، این دو را در کنار یکدیگر قرار می

 کند.مرزوق، در مبارزات سیاسی، سرانجام خودکشی می
 

 «األشجار واغتیال مرزوق»های رئالیسم جادویی در رمان . مؤلفه5

 واقعیت و خیالهمزیستی . 1. 5
 

 ،گیرند که مخاطبچنان در سیطرۀ خیال قرار میها گاهی آننویسد، اما این واقعیتهای زندگی میمنیف دربارۀ واقعیت

بیند برای فهم معانی متن و غرض نویسنده بین واقعیت و خیال پل بسازد و از آن برای آمد و شد بین این خود را ناچار می

در  هاستتغم و تاریکی مدّکه کند دو دنیا که در سازگاری کامل با یکدیگر هستند، استفاده کند. برای مثال، منیف اشاره می

های رنگ از البالی ورقکند این مهمان همچون شیطانی آبیانی که خاطراتش را مرور میو منصور زم ر جای گرفتهسینۀ منصو

 شود:ظاهر می دفتر خاطرات

)منيف، « ولکنه أحس أن الکآبة التي تعيش في صدره منذ وقت طويل، نبعت مثل شيطان أزرق من الألوراق التي قلبها في حياته الماضية»
 (.182د.ت: 

اش میان واقعیت و خیال در این رمان، متوجه اعتیاد الیاس به خیالبافی و رؤیاپردازی است. او گذشتهمعنای دیگر همزیستی 

خواهد با فرار از واقعیت به خیال پناه ببرد و در پاسخ به همسفرش، را تباه ساخته و همه چیز را باخته و به همین علت می

توانند از من گوید این تنها چیزی است که نمیانگیز میه با حالتی رقتکه از او بابت اعتیاد به خیالبافی ایراد گرفت ،منصور

 دهد:بربایند و این تنها چیزی است که امکان ادامۀ زندگی را به من می

 ماذا کنت أستطيع أن أفعل؟ لقد اختل عقلي کثيرا.»
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 أنت تحلم کثيرا يا الياس! -
 لم أعد أملك إال الحلم، هل تريد أن تسرقه مني؟ -
 هذا الشئ الوحيد الذي ال يمکن أن يسرقه أحد! -
 (.129)همان: « وهذا الشئ الوحيد الذي يخفف من عذاب هذه الحياة. صدق أنه لوال الحلم لما تمکنت من الحياة لحظة واحدة! -

خود نیز به دلیل  گرفت، سرانجام،و جدا افتادن از دنیای واقعی ایراد می یبافالیخمنصور که روزی به الیاس بابت اعتیاد به 

توانند از او بدزدند خیال است، ولی تنها چیزی است که نمی، ناامیدی از واقعیت، به راه الیاس رفت و به این باور رسید

 دید:الیاس نبود، منصور خواب روزهای تلخ و تاریک زندگی در وطن را می یهایبافالیخاو از جنس  یهایبافالیخ

 اترکني ... احلم، -»
 هذا الشئ الوحيد الذي ال يمکن أن يسلبه أحد منك! -
 ولکني لم أعد أحلم باالشياء الحلوة، االشياء التي افتقدها! أصبحت أحلم بااليام الموحشة القاتمة التي تظلل الحياة في الوطن -
 (.314)همان: « لقد فقدت ارتباطي بعالمکم الواقعي. أريد أن أحلم فقط -

 

 ها. دوگانگی2. 5

ها در قالب نزاع دائمی انسان با انسان، انسان با خودش، هاست. این دوگانگیصحنۀ دوگانگی« شجار واغتیال مرزوقاأل»

است. برای نمونه، منصور که استاد دانشگاه و یک روشنفکر  گرفتهشکلانسان شرقی با انسان غربی، و انسان با دنیای واقعی 

کشورش گریخته تا زندگی جدیدی را جستجو اش از سیاسیکند، او به خاطر افکار است، در دنیای ویژه به خود زندگی می

کند و الیاس همسفر اوست؛ الیاس یک انسان معمولی و روزمره است که همانند منصور، مجبور به ترک خانه و کاشانۀ خویش 

 اند خالق یک دوگانگی ویژهنشان داده است، اما تفاوت این دو در انگیزۀ جالی وطن و نوع نگاه به وطن و رفتاری که از خود

 .این رمان به شرح زیر است هایبرخی از دوگانگی در جامعۀ عربی است،
 

 . منصور و الیاس1. 2. 5
 

ها است. آن گرفتهشکلکه خالق ناسازگاری و آشفتگی باشد، بین منصور و الیاس ترین دوگانگی این رمان، بدون آنقوی

که ها به ظاهر، شباهتی به همدیگر ندارند، دوم اینۀ ویژه به خود در جامعۀ عربی هستند و این طبقهدر وهلۀ اول، نمایندۀ طبق

های طبقاتی خود نیز متأثر های مشترک به دلیل زندگی در محیط عربی، از مسائل و ضرورتها با داشتن باورها و تجربهآن

اند و نسبت به وضعیت نابسامان جامعه خستگی و سردرگمی رسیده، هر دو به یک نقطۀ مشترک از احساس حالنیبااهستند. 

کند، های کهنه معرفی میهای ابتدایی رمان، خود را تاجر لباسو نگاه نامهربان به انسان، موضع انتقادی دارند. الیاس در صفحه

وع است و اگر عوامل حکومتی ممن کامالًگوید بله، دهد که این شغل ممنوع باشد و الیاس در پاسخ میمنصور احتمال می

فروشی سیگار و لباس و ... مشکلی آید، ولی مردم مرزنشین با تجارت و دستمی حساببهبخواهند سخت بگیرند، قاچاق هم 

 ندارند:
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 اشتري مالبس قديمة، وأبيعها في أول مدينة بعد الحدود. -»
 وهل هذه تجارة مسموح بها؟ -
أن يشددوا يعتبرونها تهريبًا، ولکن الجماعة في الحدود، علی الجهتين موافقون. ابتسم وهو يقول بصوت في األساس ممنوعة. وإذا أرادوا  -

 (.28)همان: ...« مختلف: سجائر، جوراب، دواء 
ترین اندیشد، شاید حق با الیاس باشد، کار مهممنصور که مدعی روشنفکری است و تحصیالت عالی دارد، با خود می

دهد. قاچاق هم بد نیست، حداقل بهتر جوید و برای به دست آوردنش، تن به هر خطری میآن را می چیزی است که انسان

ی شرایطی فروشی هم بهتر از بیکاری است و حتی شاید، تن دادن به این کارها بهتر از قبول کارهااز بیکاری است، حتی تن

 و با حداقل دستمزد است:
، العمل هو الشيء الوحيد الذي يفتش عنه االنسان، يغامر من أجله، حتی لو تعرض للخطر، إذن يمکن لالنسان أن يجد عماًل. نعم»

 للموت. البطالة موت من نوع آخر. لماذا لم أفکر بعمل من هذا النوع؟ أن أصبح مهربًا للمالبس القديمة؟ أليس عيبًا؟ العيب يا منصور أن
 )همان(.« لتکسب خبزها، أشرف من الذين ال يعلمون! تکون دون عمل. شرف االنسان أن يعمل. حتی البغي تعمل

های عربی و ای را که خطاب به آقای فرانسوا و در پاسخ به آگهی وی برای جذب مترجم مسلط به زبانمنصور متن نامه

دربارۀ سوابق آورد. منصور در این نامه ضمن قبول شرایط استخدامی مندرج در آگهی، با نهایت احترام فرانسه نوشته به یاد می

 دهد:عالی علمی و آموزشی خود به فرانسوا توضیح می
 شارع مدام کوري، باريس. 74السيد فرانسوا مارتان، »

أتشرف بتقديم وافر التحية واالحترام، وأشعرکم أني قرأت االعالن الذي نشرتموه مؤخرًا، حول حاجتکم لمترجم يتقن اللغتين العربية 
مؤهالت المطلوبة تتوفر لدي، أکون شاکرًا لو تفضلتم بالموافقة علی استخدامي، وضمن الشروط المعلنة، وبانتظار والفرنسية. وباعتبار أن ال
 ردکم تقبلوا فائق التقدير.

 مالحظة:
خ زيادة علی اتقاني اللغتين العربية والفرنسية، أشعرکم إني حاصل علی مؤهل عال في التاريخ من جامعة بروکسل، وقمت بتدريس التاري

 (.28-29)همان: « في الجامعة لمدة ثالث سنوات
اند. براساس کند که با استخدام شرایطی او موافقت کردهای با امضای شارل بونیه دریافت میمنصور بعد از دو هفته نامه

دوساله با دستمزد  این شرایط، منصور باید تا چهار ماه با حداقل دستمزد کار کند و بعد از آن اگر پسندیده شد، دربارۀ قرارداد

شناس باشد. منصور یک نیروی کار جدید، بسیار وقت عنوانبهشود. عالوه براین، منصور باید مورد توافق طرفین، مذاکره می

 هایی از تقابل شرقی/ عربی با غربی را هم نمایان ساخته است:با مرور این خاطره نشانه
 بعد اسبوعين تلقيت الرسالة التالية:»

 ... 923ور عبد السالم. ص. بالسيد منص
اطلع المسيو فرانسوا علی رسالتکم، وإذ يبعث إليکم بتحياته، يشعرکم بالموافقة، مبدئيًا، علی أن تعملوا معنا، وسيکون الراتب خالل 

 تب باتفاق الطرفين.الشهور األربعة األولی، ضمن الحد األدنی، کما في االعالن، يصار بعدها إلی التعاقد معکم لمدة سنتين، ويحدد الرا
في حالة موافقتکم يرجی اشعارنا بأسرع وقت ممکن، وفي فترة أقصاها نهاية آب. علمًا بأن وجودکم في مواقع العمل يجب أال يتأخر، بأي 

 حال من األحوال، عن األول من تشرين األول.
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 تموز 4باريس 
 )همان(.« التوقيع: شارل بونيه

 

 ضعیف. انسان قوی و انسان 2. 2. 5
 

ترین مخلوق خداوند در ترین و هم ضعیفتواند قویمنصور اعتقاد دارد، انسان موجود عجیبی است. این انسان هم می

ای است که تنها به ارادۀ خودش بستگی دارد. به عبارت بهتر، انسان اگر بخواهد زمین باشد، اما قوی و ضعیف بودنش مسأله

 العاده دست پیدا کند:تواند به قدرتی خارقتواند ضعیف باشد و اگر بخواهد میمی
االنسان أقوی المخلوقات علی هذه األرض، وأضعفها أيضا ... االنسان، هذا المخلوق العجيب الذي يحمل تحت جلده کل شيء، فإنه »

 (.168)همان: « يستطيع أن يکون ضعيفًا، ويستطيع أن يکون قويًا بال حدود، ان هذا يتوقف علی االنسان نفسه!
 

 . دنیای بهتر در برابر دنیای فعلی3. 2. 5
 

(. الیاس و منصور باور دارند 32: 1971تخیل حقیقت یا ایجاد یک دنیای برتر، ویژگی مهم رمان است )کونراد و دیگران، 

توافق  و تباهی باشد، ؛ بنابراین بر سر نابودی آن و خلق یک دنیای جدید که خالی از فسادپذیر نیستکه دنیای فعلی اصالح

روز در اختیارش بود، حتما با استفاده از آن گوید اگر قدرت داشت و این قدرت تنها برای یکدارند. برای مثال، الیاس می

هایی متولد های دنیای فعلی، یک دنیا جدید ساخته شود، تا شاید از دنیای جدید، انسانکرد تا شاید بر ویرانیدنیا را ویران می

 پاک کنند:ها ها و حقارتین را از پلیدیشوند که بتوانند زم
فن، آه لو امتلك السلطة، لو امتلکها يومًا واحدًا لدمرت هذا العالم. العالم ال يحتاج إال التدمير. لقد فسد کل شئ فيه، تفتت خالياه، تع»

بشرا من نوع جديد يأتون من صلب عالم آخر، لکي لم يعد ممکنًا اصالحه أبدا. يجب أن يدمر نهائيًا، لعل عالمًا جديدًا يقوم علی أنقاضه. لعل 
 (.33)منيف، د.ت: « يطهروا هذه األرض التي تعلوها اآلن طبقة سميکة من القذارة والتفاهة

کند، او تصور کرد، اما منصور برای نابودی دنیا برنامه دارد، او به یک بمب اتم فکر میالیاس، تنها به نابودی دنیا فکر می

شود توان آن را در لباس قرار داد یا لبۀ کتابخانه گذاشت، با این بمب میهاست، میبازی بچهاتم مانند اسباب کند که بمبمی

 :ها فراهم ساختتمام دنیا را ویران کرد و امکان تولد یک دنیای جدید را از دل ویرانی
وب، علی المکاتب، ... لو أمتلکت قنبلة ذرية لدمرت کل ما أحتاجه قنبلة ذرية فقط. القنابل الذرية مثل لعب األطفال، توضع في الجي»

 (.189)همان: « شئ، لعل عالما جديدا يولد
این  ،گوید، حتی اگر دنیای جدید ساخته نشد، برای من چه اهمیتی دارد؟ فقط نابودی دنیا مهم استمنصور با خودش می

ندارد، داستان بسیار ساده  زمین هیچ چیزی ارزش دفاعن سردر ای است،دنیا پریشان و گرفتار به تقلب، خطاکاری و رذالت 

 خواهم انجام بدهم:است، دزدی کنم، دروغ بگویم، رشوه بگیرم، هر کاری می
وحتی لو لم يولد أی عالم ماذا يهمني؟ المهم أن يدمر هذا العالم الکئيب المبني علی معادالت الغش والخطأ والخسة. في هذا البلد ال »

 )همان(.« افع عنه. المعادلة ببساطة: أسرق، أکذب، أرتش، أفعل کل شیءشیء يستحق أن يد
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را ندارد؛ بنابراین در که به نابودی دنیا با یک بمب اتم معتقد است، اما جسارت نابودی آنرسد، منصور با اینبه نظر می

 :گذرد که خدا را شکر، بمب اتم ندارمذهنش می
 )همان(.« امتلکت قنبلة ذرية لما ترددت باستعمالها. لکن شکرًا لله أني ال أملکهاهذا العالم بحاجة إلی نسف. لو »

 

 انگیز. عناصر جادویی و شگفت3. 5
 

این  موضوعات ان را درگیرمخاطبساخته است تا  ی تخیلیدنیای را در کنار« األشجار واغتیال مرزوق»دنیای واقعی  ،منیف

از جمله  العادهانگیزی، حضور ارواح و اشباح و همچنین رویدادهای خارقخیالوهم و کند.  د و اسرارآمیزجهان وهم آلو

 .است انگیز وی در این رمانشگفت ترین عناصر جادویی ومهم
 

 . وهم و خیال1. 3. 5
 

نویس فقط بیان مسائل بیرونی نیست وظیفه رمان»منیف، دنیای خیالی رمانش را از واقعیت عربی گرفته و باور دارد که 

(. الیاس بعد از 187: 2006)المحادین، « ها را بیان نمایدگیری از خیال آنها را احساس کند و با بهرهبلکه او بایستی واقعیت

تنهایی گذراند. وی در کوه بسیار به  جادر آنبه کوه رفت و مدتی را که درختانش را از دست داد، طیبه را ترک کرد، این

کرد، شب و روز به درختانش شد، منظرۀ درختانش، یک لحظه او را رها نمییال غرق میغمگین بود و گاهی در فکر و خ

اند و گنجشکان را در آغوش ها و در مسیر باد، استوار ایستادهکه میان دشتکرد، در حالیکرد، درختانش را تصور میفکر می

اند و در اند و در تابستان میوۀ بسیار دادهشکوفه شده که در بهار سرشار ازآورد، در حالیدرختانش را به یاد می ،اندکشیده

 اند:زمستان از سرما برهنه شده
ذهبت إلی الجبل، وأصبحت أعيش هناک. کنت أعيش وحيدًا ... کنت في الجبل أستغرق في التفکير والحزن، لکن منظر األشجار لم »

وخ ال يقهر وسط السهول الجرداء المتربة، أتصورها تداعب الرياح وتحتضن يفارقني لحظة واحدة. کنت أفکر فيها ليل نهار. أتصور واقفة بشم
ألشجار العصافير. أتصورها أيام الربيع تتفجر بالزهر، وأيام الصيف تتفجر بالثمر. کنت أتصورها مقرورة في الشتاء وقد نحلت و تعرت ... کانت ا

 (.58د. ت:  )منيف،« الشيء الوحيد الذي أراه وأفکر فيه في الليل والنهار
 

 . ارواح2. 3. 5
 

در ارتباط است، او حنه را در عالم رؤیا  ،با ارواح در ارتباط هستند. الیاس با روح همسرش، حنه ، هر دو،الیاس و منصور

شناسم و آن روزهایی را که با هم زندگی گوید که تو محبوب من هستی، تو را خوب میبیند، حنه خطاب به الیاس میمی

 ازدواج کنی: که بمیری و نزد من بیایی یاتوانی نجات پیدا کنی، مگر اینبرم، اما نگران تو هستم، تو نمییاد نمیکردیم، از 
أنت حبيبي يا الياس، أعرفك جيدًا، ولن أنسی تلك األيام التي عشناها. ولکن بدأت أخاف عليك اآلن. أخاف عليك من نفسك. وال يمکن »

 (.140)همان: « لّي، أو أن تتزوجأن ينقذك إال أن تموت وتأتي إ
گوید که الیاس، در جواب می و حنه« سوف آيت اي حنة. أريد أن أموت»:دهد تا دوباره به حنه برسدالیاس مردن را ترجیح می

 .)همان(« أريدك أن تتزوج» تو باید ازدواج کنی:
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گوید، روح مقتول، صور از زبان مادرش میزند. منمنصور با روح رفیق مجاهدش، مرزوق در ارتباط است و با او حرف می

ای، تو گنجشکی هستی که هزار رنگ داری، مرزوق صدای مرا پروانه است، گنجشک آبی است و تو ای مرزوق، پروانه

 شنوی:می
 مرزوق أنت ال تموت.»

 قالت أمي: روح القتيل فراشة. عصفور أزرق.
 (.356)همان: « تسمعني يا مرزوق؟أنت يا مرزوق فراشة. أنت عصفور لك ألف لون. هل 

 

 . اشباح3. 3. 5
 

نگریست. تصاویری که شکل ها چون موجودات خبیث میآیند نیست و مسیحیت به آنبه طورکلی مالقات شبح خوش

 کنند. اشباح شاید به نحوی نشانۀبیانگر ترس از موجوداتی هستند که در عالم دیگر زندگی می دهند عمومااشباح را نشان می

های شود؛ ترسی که به تاریکیظاهر شدن من، یک من ناشناس باشد که از ناخودآگاه بیرون آمده و باعث ترسی وحشتناک می

شده است. علم روانشناسی، شبح را بازگشت انگیز و سرکوبناخودآگاه عقب رانده شده است. شبح واقعیتی انکارشده، وحشت

« األشجار واغتیال مرزوق»(. در رمان 35-36: 1385داند )شوالیه و گرابران، نشاندۀ ناخودآگاه میشده، یک پسیک سرکوب

 :شودآمده که الیاس موقع گریختن از طیبه و دویدن در تاریکی، تصور کرده توسط اشباح تعقیب می
 (.90)منيف، د. ت: « أرکض في الظالم هاربًا من الطيبة. کنت أتصور أن أشباحًا ورائي»

وبدأت أرکض خارجا »ند: بندبار در بیابان راه را بر او میکردند، اینالیاس را موقع گریز از طیبه تعقیب می زمانی اشباح که
 (.93)همان: « من الطيبة نحو الفالة واألشباح تسد في وجهي الطريق

 

 العاده. امور خارق4. 3. 5
 

ای خارج از شکل معمول دارند و به تعبیری صبغه العاده برای انسان، بیشتر از آن روست کهشگفتی و جذابیت امور خارق

ای با طبیعت پیدا کرد که البته شوند. الیاس بعد از فرار از طیبه و پناه گرفتن در کوه، ارتباط ویژهخارج از عادت محسوب می

د جریان داستان از ها نیز با او حرف بزننتواند با حیوانات حرف بزند و آنموضوع عجیبی نیست، اما وقتی تصور کرد که می

 رود:العاده میشود و به سمت امور خارقمسیر عادی خارج می
إن االنسان في الجبل يتحول إلی مخلوق عجيب، يسمع أحسن مما يسمع أهل الطيبة، ويری أحسن منهم أيضًا. والريح واالحجار والقمر، »

أن لها طباعًا غريبة. کانت تخاف في األمر، تهرب، ولکن لم تمر شهور وکل شيء يصبح أفضل بکثير ... ولو سألتني عن الحيوانات هناك لقلت 
 (.60)همان: « قليلة حتی أصبحت أراها تقترب، وقد أعطيت لعدد منها أسماء جميلة، وکنا نتحدث من بعيد. کنت أفهمها وکانت تفهمني

بادها در جای خودتان بایستید و جان گوید، ای دربارۀ خودش تفکری غیر معمول دارد و خطاب به بادها مینیز منصور 

 مرا بگیرید:
)همان: « قلت للرياح التي تهب من المحيطات البعيدة، اجمدي في مکانك أيتها الرياح، زلزلي روحي، مزقيها، ألمت في هذه اللحظة!»
214.) 
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-داند که میناپذیر میالعاده، قدرتمند و شکستچنین تفکری دارد، او مرزوق را انسانی خارقاو دربارۀ مرزوق هم یک

 ها شکار کند و بر همۀ مشکالت چیره گردد:توانست االغ وحشی را در صحراها و پلنگ را در بیابان
 مرزوق»

 الذي صاد حمار الوحش في البراري والنمر في البادية
 (.352)همان: « والذي تغلب علی جميع الصعاب

 

 هاپنداری با اسطوره. همذات4. 5
 

با ای، در این رمان مشهود است، منصور و الیاس تجربۀ جالی وطن و گرفتار آمدن به رنج و سختی را فضاسازی اسطوره

ای ، طردشدگی در نگاه اسطورهگریدعبارتبهاندازند، ای میهای بیرونی، نگاه اسطوره؛ بنابراین گاهی به واقعیتدارندخود

 ها به محیط مؤثر است.آن
 

 . گیلگمش و انکیدو1. 4. 5
 

در راه رسیدن »به اسطورۀ جاودانگی مشهور شده و گیلگمش در این حماسه، نماد ابرمردی است که  14حماسۀ گیلگمش

 مرگ(، گیلگمش به دنبال 319: 1379)مجیدزاده، « سر گذاشت به جاودانگی و حل معمای مرگ، حوادث زیادی را پشت

(. 78: 1393زاده، روز گریست )نامورمطلق و فخاریاو شش شبانهو برای  شدبسیار منقلب  همزاد و یار و همراهش، 15،نکیدوا

پنداری کند و این همذاتپنداری دارد. وی خود را گیلگمش و مرزوق را انکیدو تصور میمنصور با حماسۀ گیلگمش همذات

ت شب گرید و شش روز و هفدهد که همانند گیلگمش، او نیز در مرگ یارش، شب و روز میرا به حدی گسترش می

 کند:عزاداری می
 مرزوق»

 انه انکيدو )مرزوق( صاحبي وخلي الذي أحببته حبًا جمًا لقد انتهی إلی ما يصير إليه البشر جميعًا.
 (.352)منيف، د. ت: « فبکيت اثناء الليل والنهار، ندبته ستة أيام وسبع ليال

 

 . مرگ و رستاخیز2. 4. 5
 

شود و به از قبر خارج می ،نوری آبی، شبیه برق صورتبهحنه ای نمود یافته که هجزئی در صحن صورتبهاین اسطوره 

نه ای؟ الیاس با مرگ حها بودی، قوی و شجاع بودی، چرا اآلن ترسو شدهترین انسانگوید تو نسبت به من مهربانالیاس می

وی  حنه تنها پناه برد و قبرمردگان پناه می، وی بعد از مرگ حنه به دنیای کنددچار بحران شده و رنج بسیاری را تحمّل می

 (:65-64: 2017شود )شتوح و بخوش، می
 ضوء أزرق يشبه البرق خرج من القبر. ضربني علی عيني أول األمر، ثم ارتفع إلی السماء. وفي أقل من دقيقة سمعت صوتها:»

 (.138)منيف، د. ت: « ائف؟يا الياس ... کنت أحن انسان علّي. کنت قويًا وشجاعًا، لماذا أنت اآلن خ
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 . نمادپردازی5. 5

باشد، درختان و  عنوانبهپیداست و اگر نگاه ما فقط  است، این مسأله از عنوانش نمادین« األشجار واغتیال مرزوق»رمان 

نماد هویت، اصالت، وابستگی، سرزمین و آزادی هستند و  16درختان»؛ نمادهای این اثر ادبی دانستترین قوی را باید مرزوق

و عدالت در جامعۀ عربی  که آزادیبینیم . در پوشش داستان الیاس و منصور می.. مرزوق نماد آزادی و حقوق شهروندی است

از دانشگاه  برند، منصور به خاطر افکار سیاسی ضد حکومتیوجود ندارد، هر دو قهرمان از فقدان آزادی و عدالت رنج می

تحمل کرده است، در نهایت های زیادی را های متعددی را تجربه و سختیالیاس نیز در طول زندگی، شغل اخراج شده و

شاکر نابلسی بر این باور  (.2018)حسین، « کنندضبط می ،اموال او را در قطار ،شود، اما مأموران گمرگتجارت می سرگرم

آزادی در جامعۀ عربی و همچنین نماد از بین رفتن خیر و برکت و رزق و روزی در این نماد ترور »است که عنوان رمان، 

 .(64: 1991)نابلسی،  «جامعه است
 

 . درختان1. 5. 5
 

، شما به کردید را قطع قتانشما رز گوید،های درختان میکنندهدر تأیید معانی نمادین درخت، الیاس خطاب به قطع

الیاس (. 54)منیف، د.ت:  «قلت لهم إنکم تقطعون أرزاقکم وأنتم تقطعون األشجار، إنکم تعتدون علی الحياة» تان رحم نکردید:زندگی

؟ یخبردارگوید، انجامد. الیاس با خود میوطنی و نابودی انسان میکه به بی داندهم میباختن وطن  نمادباختن درختان را 

که ضرر سر درختان قمار کنم، مردم، نه فقط به خاطر اینقبول کردم بر  ام، شاید در آن شبی کهاست که من مرده یرزمانید

در معرض ضرر است بلکه به این دلیل که من بر سر چیزی قمار کردم که جایز نیست کسی روی آن  دائماً کردم، نه، انسان 

 :سر طبیعت قمار کردم، من مالک طبیعت نبودمبر قمار کند، من 
طويل، وربما في تلك الليلة التي وافقت فيها علی أن ألعب علی األشجار. ليس ألني خسرت، فاالنسان أتعرف؟ لقد مت قبل زمن »

« معرض دائما للخسارة، ولکن ألني قامرت علی شئ ال يجوز ألحد أن يقامر عليه. قامرت علی الطبيعة، علی هذا الشيء الذي ال أملکه
 (.96)همان: 

 

 مرزوق .2. 5. 5
 

لیاس ا هاست، او درخت است، او چشمه است، او، او همۀ عربمردم است همۀمرزوق نمادی از  ،یک تن نیستمرزوق 

 :میرداست که نمی 17اینخله
 (.349)همان: « مرزوق ليس واحدًا، مرزوق کل الناس. مرزوق شجرة. مرزوق ينبوع. مرزوق هو الياس نخلة الذي ال يموت»

 

 طرفی نویسندهدر فضای بی . سکوت اختیاری عناصر واقعی و جادویی6. 5
 

دهد تا دهد و اجازه میواکنش نشان نمی« األشجار واغتیال مرزوق»منیف در رابطه با رخدادهای طبیعی و غیرطبیعی 

دانای  عنوانبه ، اوگریدعبارتبهباشند.  یرواقعیغرمان، خود روایتگر ماجراهای خویش، در فضاهای واقعی و  یهاشخصیت
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برچیده شده،  یرواقعیغها و در فضایی که تضاد یا ناسازگاری بین عناصر واقعی و داستان از زبان شخصیت دهد،کل اجازه می

قرار گرفتن در چارچوب رئالیسم جادویی، برای خوانندگان باورپذیر  باوجودگونه است که ماجراهای رمان شکل بگیرد. این

در فضای  یرواقعیغانستن معنای سکوت اختیاری عناصر واقعی و های قبلی آمدند برای دهایی که در عنوانشود. مثالمی

 طرفی نویسنده مفید هستند.بی
 

 برانگیزهای چالشمایهدرون .7. 5

جدی و سرشار از  کامالًیی جریان دارد، اما یک اثر گرایی جادواگرچه در فضای واقع« األشجار واغتیال مرزق»رمان 

است.  از اسرائیل هاعرب زندان، شکنجه، فقر، بیکاری، ظلم، استعمار، تبعید و تجربۀ شکست مثل برانگیز،چالش یهاهیانمدرو

به خاطر مسائل جامعۀ خودی، دچار شکست، یأس  ،کشد، این انسانمنیف در این رمان، انسان معاصر عربی را به تصویر می

  .و سرخوردگی است
 

 از اسرائیل هاشکست عرب. 1. 7. 5
 

از اسرائیل اشاره دارد و از زبان منصور  هاعرب های مکررنوشته شده به شکست 1967 د از جنگدر این رمان که بع ،منیف

چریکی بودند  هایها فقط گروهارتش داشتیم و آن کهیدرحالگوید، ما به کدام دلیل، بار اول از اسرائیل شکست خوردیم می

 ها فقط ارتش داشتند:چریکی داشتیم و آن یهاگروههمهم ارتش و  کهیدرحالو چرا دوباره از اسرائیل شکست خوردیم 
لماذا هزمنا أول مرة، وکانت لدينا جيوش، وکانوا هم عصابات؟ ولماذا هزمنا للمرة الثانية وکانت لدينا جيوش وعصابات، وليس لديهم »

 (.310)همان: « إال جيوش؟
 

 پرستی. وطن2. 7. 5
 

برانگیز، این رمان است. اگر درختان را نماد سرزمین و عامل رزق مردم در های چالشاز درونمایهپرستی یکی دیگر وطن

خطاب به فرزندش گفت، الیاس این  ،پدر یابیم؛نظر بگیریم، اهمیت وصیت پدر الیاس و ضرورت حفظ خاک وطن را درمی

 یخوببهها الدش را بکشد، اگر من از دنیا رفتم، تو از آنکنم که آدم اودرختان مثل اوالد و باالتر از اوالد هستند، گمان نمی

 :نگهداری کن، این درختان نزد تو امانت هستند
مانة في يا الياس هذه األشجار مثل األوالد، أغلی من األوالد، وال أظن أن في الدنيا انسانًا يقتل أوالده، فاحرص عليها إذا مت، أنا أترکها أ»

 (.54همان: )« رقبتک
 

 نتیجه
 

پژوهش بود، اول سؤال  سبک رئالیسم جادویی، موضوع به« األشجار واغتیال مرزوق» برای نوشتن رمان انگیزۀ منیف،

ی درستبهجوامع عربی است، برای دیدن مناظر، تنها باید رمان را  یسوبهای باز دهد که رمان منیف، پنجرهها نشان مییافته

را  متعارف و رویدادهای درونی، اوماهیت نا نویسی منیف است.رمانان، تأمل در سبک منظور از درست خواندن رم بخوانیم؛
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و این به یمن موهبتی بود که منیف داشت، یعنی رز واقعیت و خیال در آن کمرنگ است واداشته تا به طریقی بنویسد که م

این رویدادها  را دگرگون ساخت، منیفکه تاریخ  (؛ رویدادهایی1933-2004)شاهد و بازیگر رویدادهای عصر خویش بودن 

 سومی نام داشت. او در فضای رئالیسم جادویی،رئالیسم جادویی جهان  ای تازه گذراند کهرا تحت تأثیر شور و هیجان تجربه

 هایبافالیخچنین نیست و این این درواقعنماید، اما دالنه میساده یهایبافالیخگاهی به نقل چیزهایی پرداخته که در چشم ما 

زدگی، ترس، نفرت، استحکام و حیاتی بیش از هر موجود ساخته شده از گوشت و اشباحی هستند که زودباوری، شگفت

 بخشند.خون را به مخاطب خود می

ها نشان پژوهش بود، یافته دوم سؤال موضوع «األشجار واغتیال مرزوق»رمان در چگونگی شکل گرفتن رئالیسم جادویی 

کند، ما برای آموختن و برای پشیمانی و مشتاق های کوچک تغییر میر زندگی ما با هر انتخابی، حتی انتخابدهد که مسیمی

های در دسترس کافی نباشد. این زندگی، برای تجربه کردن همۀ گزینه بارکی، شاید حالنیباادهیم، شدن، زمان اختصاص می

السالم )استاد دانشگاه و تاده است. در یک قطار، منصور عبداتفاق اف« مرزوقاألشجار واغتیال »همان چیزی است که در رمان 

کند و داستان همزمان در دو روشنفکر اخراجی از دانشگاه به دالیل امنیتی( با الیاس نخله )مرد سادۀ روستایی( مالقات می

کند و نسبت به مسافران حرکت می جلووبهرافتد، قطار نمادی از زندگی است که مستقیم و مسیر واقعیت و خیال به جریان می

گذارد مگر در این حد که چند داستان کوتاه برای یکدیگر تعریف کنند. عشق، ها باقی نمیاعتناست و فرصتی برای آنخود بی

و را و اکنون احساس پشیمانی، ا شدهراندهزند، انگار وی آدم است و از جنت های الیاس موج میفقر و رهاشدگی در داستان

زادگاه او، سرزمین اوست و هرچند این سرزمین با او نامهربانی کرد، درختانش را  حالنیبااآواره و سرگردان ساخته است، 

کند. اکنون یک سؤال پیش از ریشه کند، همسرش را کشت و دالیل زنده ماندن را از او گرفت، اما همچنان به طیبه فکر می

هایی همانند الیاس برخوردار بود، یعنی درخت و زمین های ناتمامی که گذرانده از تجربهنداستا یجابهآید، اگر منصور، می

هایی که کرد؟ چرا منصور دوست دارد خودش را به دردسر بیندازد و شکنجه شود، آیا شکنجهو معشوقی داشت، چه می

دهد چیزی ست که زندگی به شما اجازه نمیاند؟ پاسخ این ابیند کافی نیستند؟ چرا مردم در وطن خود گرسنهپیرامونش می

مگر آنچه تقدیرتان است را تجربه کنید. با این تفاسیر، رؤیا تنها چیزی است که محدودیتی ندارد و به همین دلیل، الیاس 

ما در یک رؤیا شما آزادی مطلق دارید، ش تواند ببیند،مشتاق رؤیابینی است، او در عالم رؤیا هر چیزی را که بخواهد می

خوردۀ استاد شکستتوانید هر کاری انجام دهید. منصور نگاه کنید، در آنجا می عشقتانتوانید یک کشور را آرام ببینید و یا به می

آموزد که ای شبیه زندگی ناامید الیاس با چاشنی صبر و عشق و درد است. منیف به ما میدانشگاه در حسرت زندگی ساده

کنند کنند، به او کمک میکنند و او را تنبیه میکنند، او را خوشحال میکه انسان را تحریک میخاطرات همان چیزهایی هستند 

دست روح انسان است، ی چیرهاور« األشجار واغتیال مرزوق»ها غرق شود. منیف در رمان ها را تحمل کند یا در آنکه غم

هایی که دربارۀ خودش و دیگران استاد دانشگاه در تحلیل هایش و غرق شدنها و مصیبتسخنان الیاس فقیر نادان، دربارۀ غم

 واقعی است. ،پنداریم داستان منیفکنیم و میانگیز را فراموش میاند که عناصر خیالداشت، طوری نوشته شده
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2. Magical realism 
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8. Jorge Luis Borges 

9. Miguel Ángel Asturias 
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11. John Fowles 

12. Italo Calvino 
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وان رمان واضح است و هیچ ابهامی رسد( و بر این اساس که عنمحمد دریدی در یک نگاه متفاوت )که صحیح به نظر نمی. 16

 .(164: 2010دریدی، در آن نیست، اشجار را خالی از معانی نمادین دانسته است )

آغاز زندگی جدیدی برای الیاس است، حنه، الیاس را به مقاومت و دوری  نماد. مرزوق، الیاس بعد از مرگ حنه است، حنه 17
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