نظري اجمالي به آثار

اسماعيل فصيح )(٤

آناهيد ُا جاـکيانس

زمستان ٦٢
زمستان  (١٣٦٦) ٦٢تحت تأثير وقايع جنگ ايران و عراق و با درونمايه عشق و شهادت
نوشته شده است.

خالصه داستان
اهواز جنگزده و غرق خاموشي ميرسند» :جـالل
در اوايل دي  ٬١٣٦٢دو همسفر به
ِ
آريان« با هدفي شخصي و خودانگيخته براي جستجوي »ادريس« ٬پسر مـطرو ِد کـارگر
پيرش ٬که از معلولين جنگ و مجهول المکان است ٬و »منصور فرجام«  ٢٦ساله داراي
درجه دکتري در رشته رايانه از آمريکا ٬با مأموريت رسـمي راهانـدازي مـرکز آمـوزش
فناوري رايانه.
آريان روزها را صرف رديابي ادريس ميکند و شبها را در منزل »دکتر يارناصر« ٬از
دوستان ديرين ٬ميگذراند» .دکتر فرجام« نيز ٬با کوشش و شوقي ز ايدالوصف ٬به تـهيه
طرح هاي مقدماتي و فـهرست لوازم و امکـانات و کـادر مـورد نـياز طـرح مـرکز رايـانه
مــيپردازد و آريـان را در مـهمانيهاي دوسـتانه هـمراهـي مـيکند .در يکـي از هـمين
ديدارهاست که هردو با خانم »شايان )جزايـري(« و دو خـويشاوند جـوان او» ٬الله« و
»فرشاد« ٬آشنا ميشوند .شايان ٬همسر »مريم جز ايري« ٬پس از انقالب اعدام شـده و
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خود مريم نيز ٬که تحصيل کرده و از شاغلين پرسابقه شرکت نفت است ٬درگير مشکالت
شغلي و در خطر اخراج است .الله و فرشاد هم دچار غمهايي پنهانياند.
سرانجام ٬آريان ٬پس از تالشهاي فراوان ٬ادريس را ٬که يک دست و يک پاي خود
را از دست داده و صورتي نيمسوخته دارد ٬در آبادان مييابد .با شدت گـرفتن جـنگ٬
خطر بمباران اهواز و ساير شهرهاي جنوب حتمي است .فرشاد بـهزودي عـازم جـبهه
خواهد شد و الله ٬که به او عالقهمند است ٬از بيم از دست دادن او ٬دست به خودکشي
ميزند ٬اما نجات مييابد .مريم ٬که اينک بدون شغل و مسکن و در معرض تهديدهاي
تـنگ فـرزندي است کـه در خـارج بـه تـحصيل
دشمن ديرينهاش »ابوغالب« است ٬دل ِ
اشتغال دارد و او ٬به دليل ممنوع الخروج بودن ٬سالها از ديدارش محروم است .آريان٬
بـراي کـمک بـه مـريم ٬او را ٬بـا ازدواجـي مـصلحتي ٬بـه عـقد خـويش درمـيآورد و٬
بهـاينـوسيله ٬گذرنامه جديدي براي او آماده ميکند.
عاقبت ٬مريم و ادريس و حتي الله آماده ترک اهواز ميشوند .تنها دکتر فرجام است
مردگي ناشي از پيشرفت نداشتن طرح ٬که حاصل اهمالکاريهاي
ـکه ٬به رغم خشم و دل
ِ
برخي همکاران غير متعهد و پرمشغله بودن افراد دلسوز و نابسامانيهاي جنگ است ٬از
رفتن سر باز ميزند .روزي که مريم و الله عازم تهران هستند و فرشاد آمـاده رفـتن بـه
جبهه ٬سرانجام ٬فرجام نيز اعالم آمادگي سفر ميکند.
آريان ٬تا پايان يافتن دوره تدريسش ٬در اهواز باقي ميماند و ٬پس از چندي ٬خـبر
شهادت فرشاد را دريافت ميکند .زماني که او بر سر جسد فرشاد حضور مـييابد ٬بـا
ـکمال حيرت تنها با پيکر متالشي شده فرجام مواجه ميشود .نامهاي که فـرجـام بـراي
آريان باقي گذاشته است ماجرا را روشن ميکند .فرجام ٬در آخرين ساعات ٬دو دلداده
جوان ٬فرشاد و الله ٬را متقاعد ميکند که خود به جاي فرشاد عازم نبرد شود.
جسد فرجام با نام فرشاد کيانزاد به خاـک سپرده ميشود و تنها آريان و دکتر يارناصر
آـگاهاند که مر ِد درخاـکخفته تا چه حد به الله عشق ميورزيده است.

فضا و مضامين
ايران ٬بهويژه مناطق جنوبي آن ٬در زمستان  ١٣٦٢داراي فـضاي خـاصي است :فـضاي
منو رها ٬صداي
جنگ و خونريزي ٬بمباران شهرها و مناطق مسکوني و اداري ٬فضاي ّ
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توپ و تفنگ ٬فضاي بمبهاي شيميايي و معلولين و آوارها و آوارگيها ٬فضاي کمبودها
و نابسامانيها ٬فضاي گريهها و فغانها و نوحهها ٬فضاي قبرستانهاي پر و شهادتها و
طنين آواز بسيجيان و پژواـک شوق به جـبهه رفـتن ٬فـضاي
ايثارها و حماسهها ٬فضاي
ِ
شعارها و پوستِ رها و وصيتنامهها ...و فضاي رشد دغلبازان و فرصتطلبان و کفتارهاي
جنگ  ٬...همان فضايي که فصيح سعي کرده است با جزئيات دقيق و مستندگونه در رماني
نهـچندان قطور بگنجاند و تنها بدان اـکتفا نکند .اين بار او هم ستايشگر است و هم منتقد.
هم از زيبايي عشق و شهادت و ايـثار سـخن مـيگويد و هـم از زشـتيها مـينالد .هـم
فرجـامها ٬ادريسهـا و پسـرهاي »نـنه بـوشهري« و هـم بـرادران بسـيجي و رزمـنده را
ميستايد و هم »مسعود«هـاي کـالهبردار ٬ابـوغالبهاي مسـلماننما و »بـيگلري«هـاي
فرصتطلب را به سخره ميگيرد و به محاـکمه ميکشاند؛ هم ستايشگر شوق سازندگي و
بالندگي فرجام است و هـم نـدانـمکاريها و بـرخـي نـابسامانيهاي بـعد از انـقالب را
ِ
ويراني جنگ
ميکوبد؛ هم برحقبودن دفاع ازوطن را اعالم ميدارد و هم از چهره زشت و
ِ
دردمند و ناالن است .اما ٬در نهايت ٬خجلتزده و خشمگين است.

لياقت
شرم و حقارت او در مقابل کساني است که »جربزه« شهيد شدن و جنگيدن و
ِ
دريافت معني عشق و ايثار را داشتهاند و خشم او متوجه کساني است که زنده ماندهاند و
ِ

نه تنها از ادراـک اين عظمتها عاجزند بلکه اجر شهدا را پايمال ميکنند و خونشان را تنها
آبياري مقاصد و منافع شخصي به کار ميگيرند.
براي
ِ
اصغر بندهخدايي و برادران است٬
ولي اينجا جاي محمد عبدالزهرا بچه ننهبوشهري و جاي
ِ

جاي مکانيکها و نانواها و دکترها و پنچرگيرها و بناها و جوشکارها و بچه مدرسهايهاست
ـکه به خط مقدم ميروند و بيشترشان بر نميگردند .جاي خواهرها و مادرهاي شهدا و زنهاي
شهداست که به پشت جبهه ميآيند و با عشق و درد لباسهاي خوني شهدا و زخميها را توي
ديگهاي گنده ميشويند و توي آفتاب پهن ميکنند و حجله شب زفاف و حجله شب اول
قبرشان يکي است .اينجا جاي احمد لواساني برادر کوچک حاج آقا لواساني است .ايـنجا
جاي ادريس بچه مطرود است .اينجا جاي برادر و جاي بچه عزيز زيتوني است .اينجا جاي

کـار سـاعتيچند
منصور فرجام است ...جاي تو نيست.
ْ
عاشقان قرارداد نميبندند .حـرف از ِ
عاشقان يک
کارت تعاوني و ُبن نميخواهند.
عاشقان کوپن و
نميزنند .حرف مزايا نميزنند.
ْ
ْ
ِ
پول
کارشناس حسابگر نيستند...
عاشقان بوروکرات و
ـگوشه نميتمرگندِ ٬زر نميزنند.
ْ
ْ
عاشقان ِ
ِ
مردهها و مريضهاي فاميل را نميخورند ٬طال و ارز خارجي جمع نميکنند...
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***
منصورفرجامي وجود داشته و
با حسينجهان بيگلري که حاال سعي ميکند همه فراموش کنند
ِ

تمام اساسنامهها و چارتها و دستور العملها و حتي کتابها و جزوههاي منصور فرجام را به
حساب زحمات چندين ساله خودش گذاشته...

شخصيتها
منصور فرجام :ميان شخصيت دکتر منصور فرجام و جالل آريان شباهتهاي فراواني ديده
ميشود .هر دو با عقدههايي از دوران کودکي عازم آمريکا شده و تحصيل کردهاند .هر دو
طعم تلخ عشق ناـکام را در همان سرزمين چشيدهاند و ٬براي رهايي از اين غم و تنهايي٬
راهي وطن شدهاند .هر دو به کار عشق ميورزند و ٬از حيث شوخطبعي و بذلهـگويي و
ِ
حساسيت ٬نظير يکديگرند.
اما فرجام بهشدت کمالطلب است و بلندپروازي و خوشبيني و عـدم تـطابقش بـا
محيط غيرمتجانس
يادآور شخصيت »ناصر تجدد« در رمان شراب خام است .فرجام بـه
ِ
ِ
اطراف خود توجه دارد و ٬به رغم ظاهر و شيوه زندگي غربزدهاش ٬از بصيرتي عميق
ـرق مـيهنپرستي و
برخوردار است .او بـه بـرخـي از اصـول بـنيادين پـايبند است و ِع ِ
ـکنجکاويش نسبت به ارزشهاي حاـکم و ٬بهويژه ٬شهادت از همان ابتدا آشکار است٬
هرچند که از درک کامل آنها عاجز است .ليکن جوهر پاـک وجودش بهزودي تحت تأثير
عقيدتي حاـکم بر محيطش قرار ميگيرد .او ٬که براي گريز از غم عشق به
فضاي ديني و
ِ
شوق کار روي آورده است ٬بهزودي ٬در وجود الله ٬که شباهتهاي صوري بـا نـامزد
ِ

ازدسترفتهاش دارد ٬عشق جديدي مييابد که بار ديگر بيثمر خواهد ماند .شوق او به

انـدازي طـرح مـورد عـالقهاش نـيز بـه يأس و سـرخـوردگي شـديدي
ســازندگي و راه
ِ
ْ
حاصل برزخي است که فرجام را در بر گرفته است و او را درگير کشـمکش
ميانجامد.
دروني و اشتغال ذهني با مرگ نموده است.
دکتر منصور فرجام ٬تو کثيفي! بايد بلند شوي حمام بگيري .ريش بتراشي .تميز و پاـک شوي.
حاضر شوي .عازم شوي .پرواز کني .بايد خيلي کارها بکني .بايد خـيلي کـارها مـيکردي...
سرت درد ميکند .بوي بد ميدهي .دستهايت کرخ است .سردت است .چند تا يکچهارم
اسپيد بال زدي؟ معجون هروئين وکوکائين پنجاهـ پنجاه .محصول مشترک لوس آنجلسـ کلمبيا.
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همه اينها را ميريختي توي موشک به کجا پرواز ميکرد؟ کدام پرواز؟ ...تو به هيچ جا پرواز
عاشقان برگزيده است« »به خدا رسيدن کارراهيان عشق است«.
اجر
ِ
نکردهاي» .پرواز ِ
***

عشق مرگ به جان مخ ميافتد چکار ميشود کرد؟ وقتي سرطان مرگ مغزت را مـثل
وقتي
ِ

خوره ميخورد چکار ميشود کرد؟ وقتي فکر مرگ و مردن جزو کسب و کار روزانه ميشود
چکار ميشود کرد؟ هر روز ٬هر شب ٬هر ساعت ٬نقطه سرطان ميجوشد .عشق مرگ و مرگ
عشق .اما اين سرطان سرطان حسابي هم نيست که بکشد و راحت کند .سـرطاني است کـه
مرگ
جو د و ميمکد و ميخورد و ميپوساند و ريشههاي حياتي را خشک ميکند ٬ولي از ِ
مي َ
مطلق دريغ ميکند.
بس کن! ميخواستي تصميم بگيري.

سرانجام ٬ايثار در راه عشق و شهادت يگانه روزنهاي است که او در دنياي تاريک خويش
رستگاري او را به ارمغان ميآورد.
ميبيند و
ِ
منصور فرجام ٬تو روي خطي .راه بـاز است .تکـليف و پـيام روشـن است .تـو ايـنجا
برادر
ِ

تشريف داري .تو اهل اينجايي و اينجا خواهي ماند .سردرگم ٬مغشوش ٬در التهاب .بچهاي
در انتظار عشق و در احتضار مرگ ٬يک روز باال ٬يک روز پايين .تو اينجايي .از اينجا هر جا
مغناطيسي اينجا را با خودت بردي .باز هم مـيبري .از  ٩٠فـولر
رفتي ٬ديسک و »چيپس«
ِ

هپروت اهواز .وقتي عشق يا درد عشق در مغزت ثبت و
سنت پال آمدي اينجا توي حومه
ِ
ضبط و حک شد ٬با چه نيرويي ميتواني آن را پاـک کني؟ هرچه دلت ميخواهـد آه بکش.
جواب آخر روي ترمينال آخر فالش ميزند .تو اينجايي ٬تـو ايـنجايي! و چشـمهاي او را
ديدهاي که براي زندگي عذاب ميکشند .تو آن چشمها را دوست داشتي و دوست داري ٬و کار
تمام است .آن چشمها ميتوانند به مرگ نگاه کنند ٬ميتوانند به زندگي نگاه کنند ٬يا ميتوانند
به مرد ديگري نگاه کنند ٬ولي کار تو معلوم است .وقتي در گرداب عشق افتادي ٬کـار تـمام
است .دربهدري تمام است .ديگر حق انتخابي نيست .جنگ نيست .مـوشک نـيست .بـمب
نيست .ترس نيست .زندگي و مرگ نيست .فقط عشق است .روي پيشانيت نوشته.
***
طرف پل صداي نوحه غمانگيزي ميآمد .اما من آن را نميشنيدم چون غـزل
از بلندگوي آن
ِ
عاشقانه بود .من ميخواهم در زندگي شادي و خنده و عشق باشد .اـگر براي من نيست پس
بگذار براي ...او ميسر باشد.
خوب پس ٬هم خدا حافظ ٬هم بهاميد ديدار ...وقت حرکت و وقت عشق است.

جالل آريان :آريان را اين بار حساستر و لودهتر و بذلهـگوتر مييابيم .اين کـه او مـراقب
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خواهرش فرنگيس و مطرود باشد و در جستجوي ادريس رهسپار اهواز شود و يا اين که
به ياري مريم جزايري بشتابد و اين که به فکر فرجام باشد و او را در روزهاي بحرانـي
همراهي کند نبايد مايه حيرت باشد و دور از انتظار.
کنايات گاه جسارتآميزش را نيز گاه بايد جدي گرفت و
لودگيها و طنزهاي گزنده و
ِ
ـگاه بايد تنها خـنديد .حـتي ايـن کـه گـاهي رجـعتي بـه گـذشته کـند و يـادي از هـمسر
ازدسترفته يا يوسف و مادرش کند نيز طبيعي است .دشنامهاي او به خودش هم که از
خصايل بارز اوست و البته بايد کتابي هم باشد که مونس شبهاي تنهايي او باشد که اين
کتاب در انتظار گودو ست.
بار ٬برحسب تصادفِ ٬

غالب
اما خشم و فرياد اعتراض آريان اين بار بيسابقه است .مرگ دغـدغه هـميشه ِ
ذهن اوست و اين بار هم بهحق بايد فريادش به آسمانها برسد .ولي اين بار مرگ رنگ
باخته و چهره ديگري پيدا کرده است :چهره عشق .پس خشم او اين بـار تـنها از مـرگ
نيست بلکه اين برخي زندگاناند که او را ميآزارند و او در اين ميان همچنان تنهاست.
تنهاييم .با هم ٬ولي تنها.

سبک و نثر
مشخصات سبک و زبان فصيح در اين رمان دربرگيرنده همان خطوط برجستهاي است
ـکه قبالً بارها ذـکر شده است .استفاده از رجعت به گذشته اين بار براي ايجاد مقايسه ميان
رونق و آباداني مناطق جنوب با ويرانيهاي جنگ يا معرفي بيشتر شخصيتها صورت
کنايات زبان نيز سنگينتر و نه تنها از زبان آريان بلکه از سـوي
بار طنز و
ِ
ـگرفته استِ .
شخصيتهايي چون دکتر يارناصر و مريم و فرجام نيز شنيده ميشود و حتي به حريم
صحنههاي جدي و غمانگيز رسـوخ مـيکند و فـضاي غـمزده رمـان را قـابل تـحملتر
ميسازد.
از نمادها نيز بهره شايستهاي گرفته شده است .نـماد گـل الله ٬کـه فـرجـام هـميشه
شاخهاي از آن را در اتاق تـنگ خـويش نگـاه مـيدارد ٬پـيشآـگـهي از تـعلق فکـري و
اسمي آن با معبودش ٬الله جهانشاهي ٬نـيز
سرنوشتي است که در انتظار اوست و هم
ِ

هدف و مقصود اين شهادت را ميرساند.

١٣٢

نامه فرهنگستان ١/ ٥
نظري اجمالي به آثار اسماعيل فصيح

نقد و بررسي

شهادت فرجام شکوفايي گل زندگي الله را در پي خواهد داشت .نام منصور فرجام
نيز کنايه از سعادتي است که فرجام در اواخر زندگي احساس ميکند .او از بخت خويش
ســپاسگزار است کـه او را يـاري داده است تـا فـرجـام زنـدگيش را شکـل دهـد و ٬در
زمستان زندگي خود و برخي از هموطنانش ٬به رستگاري و حيات جاودان دست يابد.
ِ

جبهه جزاير مجنون نيز ٬که راه رستاخيز را براي فرجام فراهم ميآورد ٬کنايات ظـريفي
مجنون ليلي ميشود و ٬از
دربردارد .از يک سو ٬در رمان ٬اشاراتي به اهل جنوب بودن
ِ
راهي جبهه جزاير مجنون ميشود کـه
مجنون عشق الله است٬
سوي ديگر ٬فرجام ٬که
ِ
ِ
شايد در چشم برخي متقارن با جنونزدگي باشد.

 ...يادت هست آن شب که درباره بخت واال و آن شعر حرف ميزديم و تو گـفتي بـعضيها
دارند و بعضيها ندارند؟ من دارم يا اين روزهاي آخر داشتم .ناـگزيري يا ديوانگي عظيم ٬هرچه
ميخواهي اسمش را بگذارـــ من خوشحالم...
)ادامه دارد(

