نظري اجمالي به آثار

اسماعيل فصيح )(٥

آناهيد ُا جاـکيانس

اسير زمان
رمان اسير زمان ) ٬(١٣٧٣برخالف رمانهاي الله برافروخت و زمستان ٦٢و ثريا در اغماـــ که در
آنها ٬با تمرکز بر برهه زماني کوتاه ٬به جنبهاي خاص از کل روند انقالب اسالمي و جنگ تحميلي

پرداخته ميشودـــ اثـري است کـه ٬بـا ديـدي وسـيعتر ٬ازنـخستين بـارقههاي شکـلگيري
انقالب در سال  ١٣٤٢آغاز سخن ميکند و اوج وفرودهاي اين روند را تا سال  ١٣٦٦در
بستر اوضاع سياسي و اجتماعي ايران و بهخصوص در خ ّط ه خوزستان ٬پي ميگيرد.
مخرب
هرچند اين رمان ٬به لحاظ
طرح جنبههاي پليد نيروي اهريمني ساواـک و تأثير ّ
ِ
روزمر ه قشرهاي گوناـگون و نيز به لحاظ شور و شوق انقالبي قهرمانش علي
آن بر زندگي
ّ
ويسي ٬شباهتهايي محسوس با الله برافروخت دارد ٬امّ ا ٬از نظر فضاي داستان که طيف
زماني طوالني و بيست و چهارسالهاي را در بر ميگيرد و نيز با تکـيه بـر نـقش حـياتي

صنعت نفت در پيروزي انقالب اسالمي و با طرح دو داستان عشقي ٬که به موازات هم و
در بطن رويدادهاي تاريخي و جريان حوادث به پيش رانـده مـيشوند ٬تـنوع بـيشتري
عرضه ميدارد.

خالصه داستان
آريان
حوادث رمان از زبان »جالل آريان« و از سال  ١٣٤٢گزارش ميشود ٬در زماني که
ِ
سيساله دوران تحصيالت امريکايي و مرگ همسر جوانش را پشت سر گـذاشـته و در
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هنرستان شرکت نفت در اهواز مشغول تدريس است .در ميان دانشجويان او ٬جـوانـي
مستعد و کوشا ٬به نام »علي ويسي« ٬بيش از ديگران مورد توجه آريان قرار مـيگيرد و
بهتدريج روابط دوستانه و صميمانهاي ميان شاـگرد و استاد برقرار مـيگردد .در هـمين
دوران طفوليت علي ويسي و نيز تمايالت
مناسبات دوستانه است که آريان از وقايع تلخ
ِ
ِ ِ
ضــد رژيــم شــاهنشاهي و فــعاليتهاي پـنهان او و جـمعي از دانشـجويان کـه داراي
ِ
ِ
ـگرايشهاي متفاوت اما متّ حد در ضدّ يت عليه شاه هستند مطلع ميشود.
حضور سرواني ساواـکي به نام »نفيسي« در اهواز مسير زندگي علي ويسي را دچار
تالطم و دگرگوني ميسازد .نفيسي ٬مردي ميانسال و پولپرست و خوشگذران و داراي
زبان و رفتاري سبک و جلف ٬از »شهناز گنجويپور« ٬که همدوره علي ويسي و مـورد
در ارعاب در
عالقه اوست ٬تقاضاي ازدواج ميکند .اما ٬پس از دريافت پاسخ منفي ٬از ِ
ميآيد و ٬با توسل به مقام ساواـکي خويش ٬هم پدر شهناز و هم علي ويسي را با اتهامات

واهي به زندان مياندازد .دختر جوان ٬پس از چندي ٬بهناچار به ازدواج با سروان نفيسي
تنـدرـميدهد تا سبب رهايي پدر و مرد محبوبش از حبس گردد .سالهاي بعدي زندگي
آريان به تدريس در اهواز و آبادان و مسافرتهاي گوناـگون به تهران و امريکا ميگذرد و
زندگي علي ويسي با تحصيل و کار و مبارزات پنهان در سازمانهاي دانشجويي و پيروي
خط مشي امام خميني و ساير مبارزان سپري ميشود .در اين ميان ٬شهناز نگونبخت٬
از ِ
اسير شکنجهـگاه ساواـکي منزل نفيسي ٬با انواع ضرب و شتم و محدوديتها و تحمل تيغ
سلماني نفيسي ٬که هرـازـچندگاهي موهاي سر او را ميتر اشد ٬بهتدريج تـعادل روانـي
انـقالب مـردمي ايـران ٬بـا
خود را از دست ميدهد و دچار بحران ميگردد .سرانجام٬
ِ
مجاهدتهاي مردم و بهخصوص همکاري مؤثّر کارکنان شرکت نفت در جنوب ٬به ثمر
ميرسد و نظام طاغوتي ٬ساواـک و تشکيالت حکومت فاسد فرو ميپاشد .نفيسي ٬که با
لباس مبدّ ل زنانه سعي در فرار از آبادان دارد ٬با دخالت آريان دستگير و به دست علي
ويسي ٬که اـکنون از مهرههاي مهم تشکيالت انقالبي جنوب است ٬تحويل دادگاه انقالبي
ميشود .شهناز ٬که کامًال دچار اختالل حواس و نسيان شـده است ٬بـه بـخش روانـي
بيمارستان آبادان منتقل و مقدمات طالق او از نفيسي با مساعدت آريان فراهم ميشود.
)مادر علي( رهايي کامل از سرهنگ نفيسي و پايان
اـکنون تنها نگراني آريان و »افسانه«
ِ
دادن به اثر شوم او بر زندگي شهناز و افسانه است ٬پـيش از آنکـه عـلي ويسـي از راز
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سرهنگ و افسانه مطلع شود؛ زيرا نفيسي کسي جز پدر علي نيست کـه ٬در سـالهاي
جواني در اهواز ٬افسانه چهاردهساله را به عقد خويش در ميآورد؛ اما ٬پس از تولد علي٬
با عقدنامه و شناسنامه افسانه و بدون گرفتن حکم طالق ناپديد ميگردد و زن و نـوزاد
هوي ت باقي ميگذارد.
خود را بي ِ
سند ّ

نفيسي به اعدام انقالبي محکوم ميشود؛ اما با برـ مال کردن راز خويش بـراي عـلي

ويسي از چنگال مرگ نجات مييابد .سرانجام ٬ازدواج علي ويسي با شهناز و آريان بـا
افسانه صورت ميگيرد .اما عمر روزهاي آرامش و صفا و يکرنگي آنها با شروع جنگ
شهناز باردار بـه
تحميلي به پايان ميرسد .در اولين بمبارانهاي آبادان ٬افسانه شهيد و
ِ
بيمارستان مـنتقل مـيشود و سـرهنگ نـفيسي از زنـدان مـتواري مـيگردد .شـهناز در
بيمارستان قرباني کينه و انتقام نفيسي ميشود و به دست او به قتل ميرسد و علي ويسي
در زمره اسراي جنگي به عراق انتقال مييابد .پس از رهايي علي ويسي از اسارت و پس
از جستجوهاي آريان ٬عاقبت محل اختفا و هويّ ت جديد نفيسي آشکار ميگردد .علي
ويسي ٬در مواجهه با نفيسي ٬تنها به ابراز انزجار و شماتت و نواختن سيلي به صورت او

اـکتفا ميکند؛ اما زندگي پر نکبت نفيسي همان شب بر اثر سکته قلبي به پايان ميرسد.

مضامين
آشکار کنش و واـکنشهاي مـيان نـهادهاي اجـتماعيـ سـياسي ٬از
پرداختن به مضامين
ِ
يکـسو ٬و توده مردم و انقالب و جنگ ٬از سوي ديگر ٬نويسنده را از پرداختن به ديدگاه

شخصي و فلسفي باز نداشته است .اسارت انسان در جبر زمان و مکان و سرنوشتي که
بدينسان براي او رقم ميخورد مضموني است که نويسنده در اين اثر و برخالف شيوه
همبستگياش به صراحت و مکررًا بيان ميکند و آن را پيام اصلي داستان خويش قـرار
ميدهد .فصيح ٬در آثار قبلي خود ٬از اين اسارت بيشتر از منظري فلسفي و صـرفًا در
تقابل زندگي و مرگ و سرنوشت محتوم انسان سخن گفته است؛ در حاليکه اينبار بدين
»اسارت در زمان« از بُ عدي اجتماعي و سياسي نظر دارد و ٬بـا پـذيرفتن اسـارت کـلي
انسان ٬معتقد است که ميتوان با مهر و عشق به »زمان اسارت« حالوت بخشيد .اما ٬تنها

در نظام اجتماعيـ سياسي سالم و عدالتخواه و بهدور از فساد و نـابساماني است کـه
ميتوان به شکوفايي و باردهي اين مهر و عشق رسيد.
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شخصيتها
جالل آريان  ٬با حفظ طرح کلي شخصيت آشـناي خـويش ٬روايت داسـتان را بـه عـهده
ميگيرد با اين تفاوت که طنز او اينبار کمرنگتر و متعادلتر است و تکگوييهاي گاه
هذيانوار و خوابهاي کابوسناـک او ٬به اقـتضاي سـاختار داسـتان ٬مـجال خـودنمايي
ـکمتري مييابد .او ٬با داشتن شخصيتي نظارهـگر و متعادل و مداراـگرـــ هرچند در آغاز
سرتق گذشته« است و به شيوه »آرياني« از »برگشتن و به صورت او
رمان درگير »هيوالي
ِ
نگاه کردن« ابا داردـــ در طول داستان تحت تأثير وقايع پيرامون و شخصيتهاي دور و بر
تحو لي تدريجي حتي تا آستانه عشق و ازدواج و آرزوي داشتن فرزند پيش
خويش ٬با ّ
ميرود .او ٬در مقام يک معلم ٬همدردي هميشگي خود را اينبار تقديم شاـگردي ميکند
ـکه او نيز به نوبه خويش منشأ تحول در زندگي آريان و تکـامل شـخصيت او مـيشود.
آريان ٬در نقش راوي ٬نهتنها به حکايت رويدادها و گاه تفسير آنها ميپردازد بـلکه ٬بـا
تشريح روابط قهرمانان و خصوصيات شخصيتي و اخالقي آنان ٬کار شخصيتپردازي را
غالبًا به تنهايي و بيمد ِد گفتوشنودها انـجام مـيدهد .امـا ٬در نـهايت ٬از قـالب راوي
مروج احتياط و ميانهروي درميآيد و ٬متأثر از حوادث انقالب٬
نظارهـگر و منفعل و
معلم ّ
ِ
به نقشي پويا و فعال ميرسد و تا مرز استفاده از اسلحه و تهديد و دستگيري نفيسي و
ديگر اسير زمان
آمادگي براي قتل او پيش ميرود .با اينحال ٬او نيز چون شخصيتهاي
ِ

سرتق گـذشته« را چشـمبهراه خـود
است و بار ديگر ٬با از دست دادن عشق» ٬هيوالي
ِ
ميبيند .شگفت آنکه آريان اينبار ميتواند برگردد و بـه چـهره »ـگـذشته سـرتق« نـظر
بدوزد؛ ميتواند بار ديگر به آثاري چون طاعون کامو و اسير فروغ فرخزاد و اشعار پروين

اعتصامي روي آورد و با ياد »افسانه« سر کند؛ شايد از اينرو که دريافته است که اسارت
او نيز چون ديگر اسارتهاست:
بعضي جاها و بعضي وقتها اسير خاـک بودن و با خدا بودن راحتتر است.
اين دشت خوابگاه شهيدان است...ـ.

شخصيت ويسي  ٬با ابعادي گوناـگون ٬يادآور ديگر شخصيتهاي آثار فـصيح است.
اسالمي او يـادآور
ـگرايش مذهبي و توان ذاتي رهبري و اعتقاد راسخ به نظام مشارکت
ِ

شخصيت »رضا نبوي« است و پايداري و شيدايي او در عشق يادآور شخصيت »ناصر
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نبوي« در رمان الله برافروخت  .در شور و شوق انقالبي نـيز ٬بـه »مـيترا صـدر« ٬قـهرمان
پرشور الله برافروخت  ٬شباهت بسيار دارد و همانند او اسير کابوس ارتباط خوني با مظهر
فسادي است که بر ضدّ ش قيام کرده است .هرچند شخصيت ويسي مسـتحکمتر و بـا
بحران هويت و در لحظه رويارويي با پدري ساواـکي٬
ثباتتر از ميتر است ٬ولي ٬در اوج
ِ

درگير همان جدال دروني و ترديد عاطفي ميتر است ٬هرچند عمر اين تـرديد لحـظاتي
بيش نيست و برفور جاي خود را به حس عدالتخواهي انـقالبي مـيدهد؛ امـا ٬چـون

چالش
پاشنه آشيل در شخصيت کامل ويسي ٬به تراژدي مرگ شهناز ميانجامد .ليکن
ِ
اصلي در صحنه ديدار مجدّ د و نهايي ويسي با نفيسي نهفته استـــ که به لحاظ خـواه
مکاني و خواه واـکنش ويسي با ديدار قدير و مختار در رمان دل کور شباهت بسيار دارد.
در اين کشمکش دروني و چالش نهايي و اوج داسـتان است کـه ويسـي ٬بـا پشت سـر
ـگذاشتن انتقامجويي شخصي و عدالتخواهي اجتماعي ٬به عدالت الهي روي ميآورد.
زمان « علي ويسي به پايان رسيده و »تولدي ديگر« در جبهههاي دفاع
سرانجام »اسارت ِ
مقدس در انتظار اوست.

نفيسي  ٬با داشتن رذايل متعدّ د و بيبهرگي از فضيلت ٬ضد قهرمان مطلق است .تقابل
او با علي ويسي و افسانه و شهناز ٬در واقع ٬تمثيل و جلوه تقابل بسيار عظيمتري است که
ميان حکومتي خودکامه و پنجه پليدش ٬ساواـک ٬از يک سو ٬و مردم ستمديده ٬از سوي
ديگر ٬در جريان است .هرچند نقش نفيسي در طرح رمان به مثابه نقش تيمسار نصيري
در رمان الله برافروخت است و همان رابطه پدر فرزندي و طغيان مظلوم بر ضد ظالم ميان
او و علي ويسي برقرار است ٬اما ٬در نگاهي کلي ٬شخصيت او بسيار خشنتر و زشتتر
و منفورتر و حقيقيتر از شخصيت نصيري ترسيم شده است.
افسانه و شهناز  ٬اسير در چنگ زمان ٬ستمي مضاعف ميبينند و در مقام زن ٬هم دچار
قيود اجتماعي و آسيبپذيرند و هم درگير با نظام سياسي حاـکم و نگرش تحقيرآميزش
به زن و نيروي ددمنشانه ساواـک.
شهناز گنجويپور ٬که به دليل داشتن گـرايشهـاي مـذهبي و شـيفتگياش بـه نـظام
اسالمي ميتوانست به مبارزي چون علي ويسي بدل شود ٬با انتخاب عشـق ويسـي و
جانفشاني در راه آن ٬بهتدريج در شکنجهـگاه نفيسي ٬که نمادي از زنداني بزرگتر يعني
زندان ساواـک است ٬به شخصيتي ستمديده و بسيار شکننده مبدّ ل ميشود .او قـرباني
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همان ظلمي است که ملتي دچار آن است و قيام قهرماناني چون ويسي و يارانش را موجه
و برحق ميسازد.
»اسارت زمان« ٬شـهناز و افسـانه
با برچيده شدن بساط ظلم و در باقيمانده دوران
ِ
تالش دارند تا با مهر و عشق به حالوت زندگي دست يابند غافل از آنکه آفت »طاعون«
يا ٬به عبارت ديگر ٬طاغوت و استکبار ٬اينبار در چهره کريه جنگ ٬عمر اين حالوت را
ـکوتاه خواهد کرد و ٬در زمره اولين شهداي جنگ به »اسارت زمـان« آنـان نـيز خـاتمه
خواهد داد.
شخصيتهاي آشناــ فصيح در خلق شخصيتها و حوادث آثار خويش داراي طرحهاي
اوليهاي است که ٬به گفته خو ِد او ٬متأثر از تجربيات شخصياند .برخي از اين طرحهاي
هنرمندانه ٬در پرتو تخيل خالق او ٬چون خميري نرم تغيير شکل مييابند و گاه ٬با وام
ـگرفتن خصوصياتي از شخصيتهاي ديگر ٬با هـويتي جـديد در ديگـر آثـارش ظـاهر
ميشوند .در برابر اين دسته از شخصيتها ٬گروهي ديگر ٬با حفظ هويت کامل ٬مکررًا
از چهرههاي داستاني آثار متعدد او ميشوند و هر بـار گـوشهاي از ذهـنيات و زنـدگي
خويش را نشان ميدهند .شخصيتهايي چـون »فـرنگيس« و »ثـريا نـقوي« و »خسـرو
ايمان« در رمان اسير زمان از اين گروه اخيرند.
فرنگيس نقوي  ٬به عنوان مرکز ثقل ثبات عـاطفي و روانـي زنـدگي آريـان ٬در غـالب
داستانهايي که از زبان آريان روايت ميشوند حضور دارد .هرچند اين حضور در حاشيه
و تنها در نقش خواهر آريان مطرح ميشود ٬اما عطوفت و مهرباني اين زن روشنفکر ٬که
در صبر و شکيبايي همتاي آريان است ٬در بحرانهـاي روحـي آريـان ٬چـون مـرهمي
تأثيرگذار است .اينبار ٬فرنگيس از حاشيه بهدرميآيد و نهتنها با چهرههاي اصلي رمان
اسير زمان محشور ميگردد بلکه گوشههايي از زندگي او نيز در داستان درج ميشود.
خاموش ثريا در اغما که سرنوشتش در آنجا بـه
ثريا نقوي  ٬دختر فرنگيس و قهرمان
ِ

شم هاي از زندگي خويش را ارائه
حال تعليق باقي ميماند ٬در اين رمان لب ميگشايد و ّ
ميدهد و بدينسان ُب عدي از تفکر سياسي او که با علي ويسي و خسرو ايمان مشترک

ميس ر ميگردد.
است آشکار و شناخت بيشتر او براي خواننده ّ
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نمادهاي دشت مشوش
نمادهاي دشت مشوش ) (١٣٦٩مجموعهاي است از داستانهاي کوتاه با مضاميني درباره
کنار زيباييها و حماسهها
آثار جنگ تحميلي .در سرزمين جنگزده و ّ
مشوش ايران ٬در ِ
ـکه به اوج کمال ميرسند زشتيها و فرصتطلبيها نيز مجال رويش و تکثير مييابند و
مشوش تبديل ميشوند .اما در نهايت اين مرگ
در ميان اللهها به نمادهايي از اين دشت ّ
است که جوالنگاه خويش را يافته است.

نقطه کور
واـکنش فصيح در قبال جنگ و شهادت تنها تـحسين رشـادتها و ايـثارها و حـماسهها
نيست .او ٬در مقام نويسندهاي واقعگرا ٬در قبال پارهاي از حقايق احساس رسالت ميکند.
او ٬در ثريا در اغما  ٬از فرارهـا و بـيتفاوتيها در تـقابل بـا ايـثارها سـخن مـيگويد و ٬در
زمستان ـ  ٬ ٦٢از پايمال شدن خون شهدا ناراحت و خشمگين است و ايـنک ٬در داسـتان
ـکوتاه و نمادين نقطه کور  ٬شهدا را در فرياد خشم خويش سهيم ميسازد.
آبادان جنگزده و ويران ٬از زيباييهاي بربادرفته
او ٬ضمن ارائه تصويري غمناـک از
ِ
آن ياد ميکند و به شرح داستان مردي فرهيخته و دست به قلم ميپردازد که دوران جنگ
را به دور از وطن سپري کرده و اـکنون ٬براي جمعآوري بقاياي متعلقات خويش ٬به آبادان
بازگشته است .اين مرد با اشباحي روبهروست که شباهت کامل به دوسـتان و آشـنايان
شهيد او دارند و با لباسهايي خونين در گوشه و کنار مراقب رفتوآمدهاي او هستند.
عاقبت اشباح خشمگين ٬که به شمار درنميآيند ٬راه را بر مرد ميبندند و مانع خروج او
از شهر ميشوند.
معني تمام اين ماجراي هولناـک چه بود؟ شايد از اينکه آنها را رها کرده بود خشمگين بودند...
ميخواستند نابودش کنند .شايد قطعنامه يا اعالميهاي داشتند براي دنيا ...شايد از مظلمهاي
ـکه به آنان شده بود شکايت داشتند ...شايد از اينکه داستانشان را ننوشته بود در عصيان بودند!
فعًال او را وسط خودشان فقط نگه داشته بودند ...در صحراي خالي .در سيل خاـک و شن.
سرش را بلند کرد ٬نگاهشان کرد .ولي مغزش کار نميکرد .وسط يک خيل خشمگين از آنها
بودـــ که وسط دشت تيره موج ميخوردند و سرگردان بودند .در نقطه کور.

نقطه کوري که در وجدان هر يک از ساـکنان اين سرزمين هست و سبب ميشود تا خاطره
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روزمر ـگيهاي زندگي قرار گيرد نمادهاي اين دشت مشوش است که
شهدا تحتالشعاع
ّ

نويسنده تالش دارد ٬با تقديم اثرش به ياد و خاطره »دانشجويان شهيد دانشکده نـفت

آبادان در انقالب اسالمي و جنگ ايران و عراق« ٬توجه ما را به آنها جلب کند .تا زماني که
اين نقاط کور وجود دارند ٬پژواـک خشم شهدا در وجدان ما طنينانداز خواهد بود.

دو داستان »سکته ناقص« و »دوري از عزيزان«
از آثار مسلّ م و الينفک هر جنگي جدايي استـــ جدايي از تعلقات و زادگاه و عزيزان .دو
داستان کوتاه »سکته ناقص« و »دوري از عزيزان« ٬با انتقادي ظريف ٬از اين جدايـيها
سخن ميگويد.
سکته ناقصــ ماجراي زنده شدن مردي بسيجي است کـه ٬بـر اثـر هـيجانات نـاشي از
غس الخانه سپرده شده است .مرده زندهشده٬
بمبارانها ٬دچار سکته ناقص گشته و به ّ
در ميان شادي و هـلهله اقـوام نـزديک از گـورستان بـيرون مـيآيد؛ امـا ٬در طـول راه٬
مينيبوس حامل او و بستگانش ٬بر اثر تصادف با کاميون کمکهاي جنگي و انفجار دو
ـگالن گازوئيل ذخيرهشده در مينيبوس ٬به انبوهي از آتش و ذغال و دود و خاـکستر تبديل
ميگردد .يگانه بازمانده او فرزند هشتسالهاي است که از دور شاهد ماجراست .دوري
از عزيزان او را به تيمارستاني کشانده است تا در آنجا به روايت ماجراي سکته ناقص
پدرش بپردازد.
حين مأموريتي در اصفهان ٬با يکي از مديران ارشد شرکت نفت
دوري از عزيزانــ راويِ ٬
مالقاتي دارد .در محيط آرام و زيباي هتل آر استه ٬مهندس بازنشسته از جدايي يکساله
خويش از زن و فرزندانش ٬که ساـکن آمريکا هسـتند و بـا رفـاه و آسـودگي در تـدارک
مقدمات عروسي دختر اويند ٬شکوهها و نالهها سرـميدهد و از اوضاع سياسي کشور و
از جنگ و بسته بودن سفارتخانهها ٬که بر سر راه اخذ رواديد سدّ بستهاند ٬ابراز خشم
ميکند.
ساعاتي بعد ٬دو دوست به زيارت »تکيه شهدا« ميروند .قبرستان مملو از مزارهايي
است که جوانان و نوجوانان و حتي کودکان هشت نه ساله شهيد را در خود جاي دادهاند
و در گوشهاي زني بر مزار چهار فرزند شهيدش به بهتي ابدي فرو رفته است.
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اشکهايي که دو مرد سعي در پنهان داشتن آنها دارند حاـکي از آن است که آنها نيز به
حقيقي »دوري از عزيزان« پي بردهاند.
مفهوم
ِ

داستان »اعانه« و »زن آل بوتاوه«
دو
ِ

دو زن ٬در دو نقطه از اين سرزمين در طي دو داستان مستقل ٬با ارائه دنياهايي متفاوت٬
نمادهاي ديگري از اين »دشت مشوش«اند .يکي حيلهـگر و فرصتطلب )»اعانه«( ٬در
تالشي پيروزمند و با ايفاي نقش همسر مردي که رخت از جهان بربسته و هـرگز زن و
فرزندي نداشته است ٬به ارثيه صد و پانزدههزار توماني او ٬که طبق وصيتش وقف بسيج
شده است ٬دست مييابد .آن ديگري )»آل بوتاوه«( زني است دستفروش و عربنژاد
و آواره که همسر و فرزندانش را در بمبارانها از دست داده و ٬طي داد و ستدي با راوي٬
سعي دارد باقيمانده پول معامله روسري صدتوماني را دواندوان به راوي بازـگرداند.

دو داستان »مرغهاي عشق در بمباران« و »ـگزارش«
داستان کوتاه را گريزي از آن نيست.
اين دشت جوالنگاه مرگ است و قهرمانان اين دو
ِ
ـگويا پيماني فسخناپذير ميان مرگ و سرنوشت برقرار است.

عشق »روحي خانم« در بحبوحه بمبارانهـاي شـهر
مرغهاي عشق در بمبارانــ سه مرغ
ِ
تهران به »آريان« و »فرنگيس« سپرده ميشوند تا از آنها مراقبت شود .يکي از مـرغها٬
ـگرفتار موج انفجار ٬حالتي نامتعادل دارد و دو مرغ ديگر را به سختي زخمي و خونين
ـکرده است .روحي خانم قصد دارد فرزندان خردسالش را ٬کـه دچـار تـرس و کـابوس
بمباراناند ٬به شهري در شمال ايران انتقال دهد و تا آرام شدن اوضـاع در آنجـا بـاقي
عشق موجي ٬در شب اول ٬دو مرغ ديگر ٬زار و ضـعيف ٬در
بمانند .پس از مردن مرغ
ِ
ِ
زيرزمين خانه ٬در ساعات پراضطراب و مملو از هياهوي بمبارانها و آژيـرهاي خـطر٬
همدم آريان و فرنگيساند.
ِ

عشق محبوب روحي خانم مـيميرند٬
سرانجام ٬با فرارسيدن صبح ٬نهتنها مرغهاي
ِ
بلکه ديري نميگذرد که خبر تصادف و مرگ او و دو فرزندش نيز به گوش آريان ميرسد.

ـگزارشــ تکنيسين جواني از آزمـايشگاه مـرکزي پـااليشگاه نـفت آبـادان ٬در روزهـاي
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آغازين جنگ تحميلي ٬به اسارت عراقيها در ميآيد .او ٬که از زن و فرزندانش خواسته
جـهنمي اسـارت و زيـر شکـنجههاي
بود تا به شهر امن بـهبهان بـروند ٬طـي روزهـاي
ِ
وحشيانه و تحقيرها و اعتصابها ٬تنها به سالمت و امنيت خانوادهاش ميانديشد و از
امن بودن محل اقامتشان خوشحال است .عاقبت ٬فرصت فرار پيش ميآيد و او ٬با تحمل
مشقات و مصايب فراوان ٬خود را به بهبهان و به منزل پدرزنش ميرساندّ .ام ا ٬تنها تلي از

خاـک و آجر و آوار و خاطراتي از زن و فرزندان شهيدش در انتظار اوست.
***

از ميان داستانهاي نمادهاي دشت مشوش » ٬نقطه کور« ٬از حيث توصيف زنده فضاي
شهري وير انشده و شخصيتپردازي و زبان نـمادينش و داسـتان »ـگـزارش« ٬از حـيث
مجس م ساختن فضاي اسارتگاههاي عراقي متمايزند.
ّ

داستان »آل بوتاوه« نيز به لحاظ شخصيتپردازي و بيان طـنزآمـيز و زبـان جـذابش

درخـور تـوجه است .سـرانـجام» ٬سکـته نـاقص« ٬بـا طـنز مـوقعيتها و زبـان درخـور
شخصيتهاي خود ٬اثري بهـيادـماندني است.
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