نظري اجمالي به آثار اسماعيل فصيح )(٦
َا ناهيد ُا جاـکيانس
فرار فروهر
رمان شگفتانگيز فرار فروهر ) (١٣٧٢با ساختاري بسيار بديع و کمنظير بيانگر شيفتگي
اسماعيل فصيح به پيامهاي دين زردشت است که ٬پيش از اين ٬در داستان جاويد به وضوح
و در جايجاي ديگر آثارش ٬در قالب اشارات کوتاه و غيرمستقيم ٬مشهود بوده است.
نويسنده نه تنها به ستايش روح و جوهره دين زردشت ميپردازد بلکه ٬بـا نگـاهي
جهان شمول و از منظري تاريخي و فرهنگي ٬سير رشد و بالندگي و سپس تضعيف اين
تعاليم را پي ميگيرد و تأثيرات آن را در فرهنگ و ادب ايران و جهان عجين ميداند .بستر
تاريخي رمان نشان از پژوهشي مشتاقانه دارد و مطابقت آن با داستان زندگي قهرمان رمان
به شيوهاي طنزآميز از خالقيت نويسنده حکايت ميکند.
خالصه داستان
در يکي از روزهاي اواسط مرداد » ٬١٣٦٨جالل آريان« از ماجراي فرار »فروهر« ٬استاد
پنجاه وپنج ساله و بازنشسته ٬از بيمارستان آـگاه ميشود .استادـفروهر مردي ديـندار و
نمازخوان و خانوادهدوست و داراي تأليفاتي در تاريخ و جامعهشناسي و بـرنده جـايزه
سلطنتي است .او ٬که پس از بازنشستگي و مفقوداالثرشدن پسرش در جنگ تـحميلي
عراق ٬دچار تألمات روحي و از چاپنشدن مجدد آثارش سـرخـورده و افسـرده بـوده
)آم ِن زيا( ٬در بخش امراض رواني
است ٬از چندماه پيش ٬بر اثر روانپريشي و نسيان حاد ْ
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بيمارستاني در شمال شهر به سر ميبرده است.
آريان ٬در جستجوي استاد فراري که خود را اخيرًا فَ روهَ ر ميخوانده است ٬در پـي
برقراري تماس با آشنايان و اقوام دور و نزديک و اغلب فر اموششده او برميآيد و بـه
تصاويري پر اـکنده از گـذشته او دست مـييابد .شـخصيت فـروهر ٬بـه صـورت فـردي
خودساخته که از خانوادهاي سنگتراش و کمفرهنگ برخـاسته و از مـدارس عـالي در
آمريکا سر درآورده است و پس از اختيار هـمسري از طـبقه مـرفه ٬غـرق در تـحقيق و
تأليف ٬زندگي منزويانهاي ميگذرانده است ٬در ذهن آريان شکل ميگيرد هر چند که در
يافتن فروهر ناموفق ميماند .در اين ميان ٬يادداشتهـاي فـروهر ٬کـه خـود آن را »اتـو
بيوگرافي واقعي« خوانده است نيز ٬در نظر اول ٬به هذيانهاي ذهني روان پريش شباهت
دارد.
در البهالي اين يادداشتها ٬فروهر خود را فرزند مردي سـنگتراش ٬مـتولد را در
سال ١٧٢٨ـق م در شهر راـگا )ري کنوني( مقارن با ظهور زردشت و رسميشدن دين او٬
معر في ميکند .زندگي او ٬در هيئت کاتبي با نام »خرتُ ک« ٬طي قرنها بسـط يـافته و بـا
ّ
وقايع تاريخي و فرهنگي ايران و جهان عجين بـوده است .او ٬نـخست ٬بـه عـنوان يک
زردشتي و ٬سپس ٬مسلمان دينداري که همچنان به ارزشهاي پندار و گـفتار و کـردار
نيک و روشني و مهرورزي و گزينش آزاد دين زردشت مؤمن باقي مانده است ٬شاهد
عيني ظهور و بسط فرهنگ و آداب آريايي و ايراني و تأثير آنها در تمدنهاي ديگر است و
تصوير او )زردشت( را در ذهن و روح خويش هادي و همراه زندگي چندهزارساله خود
و الهامبخش اديان و فرهنگهاي جهان ميداند.
بدينسان ٬زندگي او از زمان گشتاسب کياني آغاز و ٬همراه ديگر زردشتيان ٬در عصر
مادها و هخامنشيان و ساسانيان ادامه مييابد و ٬پس از غلبه اعراب بر ايران ٬همزمان با
حکومتهاي استبدادي و اهريمني سرزمين پارس ٬ادامه مييابد.
در عين حال ٬او گاهي از يونان و کنستانتينوپل )قسطنطنيه( و اروپاي قرون وسطي و
دوران رنسانس سر درميآورد و از حوادث برجستهاي چون انقالب صنعتي و انـقالب
فرانسه و يا از بزرگاني چون هُ مر و دانته و شکسپير و گوته و ديکنز و فردوسي و سعدي و
حافظ و موالنا و ساير مشاهير فلسفه و ادب ايران و غرب سخن ميگويد .اما ٬در همه
حال ٬با صدايي گرفته و حنجرهاي بيمار ٬شاهد و ناظر تضعيف و تـحريف آرمـانهاي
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زردشت و آزار و ستم و فراز و نشيب زندگي پيروان اوست.
زندگي خرتک اينچنين با امواج تاريخ به جلو رانده ميشود تا آن که به زمان حـال
ميرسد .در بيمارستاني در لندن ٬خرتک از اغما بيرون ميآيد و ٬نسيان گرفته ٬تنها به ياد
اندوه و تألمي است که هنگام ارتحال امامـخميني بر او عارض شده استـــ مردي که در
نظرش مبدأ نور بوده و به اسالم جان تازهاي بخشيده و عاقبت به عروج رسيده است.
سرانجام ٬آريان ٬به دنبال ردپاي فروهر ٬به شهر تاريخي يزد ميرسد و در آنجا با نامهاي
ـکوتاه از او روبهرو ميشود .فروهر ٬در نامهاش ٬اعالم کرده است که به همراه ناشناسي
)او ( قصد ترک ايران و رفتن به بلخ دارد .آريان ٬نوميد از يافتن او و پيش از مراجعت به
تهران ٬به ديدار »دخمههاي بسته« يا گورستان قديمي زردشتيان ميشتابد .در بلنديهاي
تپه و در درون دخمه ٬خاـکستر گرم باقيمانده از جسد فروهر و انگشتر معروفش ٬که نقش
» َف ْر َوهَ ر« دارد ٬و يادداشت فروهر تأييدي بر خودسوزي اوست.
مضامين ٬ساختار و نمادها
فصيح در اليه بروني رمان به پريشاني و از خودبيگانگي قهرماني ميپردازد که زيـر بـار
نابسامانيها و تالطمات زنـدگي فـرديــاجـتماعي خـويش ٬بـهتدريج ٬از واقـعيتهاي
زندگي منفک شده و به نوعي فرافکني روشنفکرانه پناه جسته است .اما ٬آنچه نسيان و
هذيان )پارانوئيک( او مينمايد آغاز اليه ديگري از روايت داستان است که به موازات
اليه اول به پيش ميرود و ٬در اوج بحران مشترک فروهر )اليه اول( و خرتک )اليه دوم(٬
به عبارت ديگر ٬در سوگ ارتحال امامـخميني به تالقي ميرسد و خواننده تنها به مدد
اليه دوم به درک بحران روحي فروهر و اوج داستان که همانا خـودسوزي اوست نـايل
ميشود .اـگر بخش بروني رمان سرگذشت ساده مردي است که ٬پس از تجربه غم و درد
عميق و بيگانگي با محيط و به رغم اعتقاد راسخ به احکام اسالمي ٬بـا گـزينش مـرگي
نامتعارف ٬مشتاقانه به سوي ابديت ميشتابد ٬در عوض ٬اليه دوم سرگذشت پـيچيده
روح جمعي و هويت قوم آريايي ساـکن اين سرزمين است که ٬هر چند با اتکا بر پيامهاي
اولين پيامبرش ٬زردشت ٬و ٬سپس ٬به مدد تعاليم واالي اسالم به شکفتگي فرهنگ و
ادبي شکوهمند دست يافته و الهامبخش ملل ديگر بوده است ٬آثار جراحات حاصل از
ظلم و ستم اهريمني تاريخ را کماـکان با خود حمل ميکند.
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نخست خودش را با فريادي نظامي معرفي کرد :ژنرال روبر تو آلفـونسو کـامپنلي! ...و چـند
لحظهاي ساـکت ماند تا اين کلمات در مغز من رسوب کند .پيرمرد ناـگهان رعد قهقهه بلند و
خوفناـکي را در اتاق سر داد .بعد سرش را باال گرفت و ٬رو به سويي که من ايستاده بودم ٬با گُرز
در هوا ٬گفت» :ميخوام با اين جوانک پارسي حرف بزنمـــ از مقام يک دشمن« .مادر بيچاره
ايزابال فوري بچههاي ديگر را بلند کرد و به اتاقهايشان فرستاد .ايزابال لرزان کنار من ماند .من
به او اشاره کردم که آرام باشد .سکوت کردم و گذاشتم بگذرد .پيرمرد ٬گرچه کور و ديوانه و
بيانديشه بود ٬اما خطري نداشت؛ من ميتوانستم از خود دفاع کنم .تنها زبان بد داشت .او
قهقهه ديگري سر داد و بعد ٬رو به ايزابال ٬به زبان التين ٬فرياد زد» :شما دو نفر نبايد با هـم
ازدواج ميکرديد!ـــ اين تراژدييه« .بعد رويش يا ماسکش را به سمتي که من بودم بازگرداند:
»شماها ٬شما پارسيها ٬شما آتشپرستها ٬فقط بايد کُ ِمدي باشيد ...هاهاها!«...
رگ هاي گردن و پيشانيام از خشم باد کرده بود .دستم را بلند کردم تا فرياد بزنم :اي مرد
ـکوردل ٬آتش سمبل نور است ٬خداوند يکتا مزدااهورا را ستايش ميکنيم ...اما ٬ايزابال مرا با
پيکر کور ادامه
اشاره دست آرام نگه داشت تا بگذرد .بنابراين ٬ساـکت ماندم.
ِ
سياهپوش غول ِ
خاور پست و اين
باختر بزرگ است و خاور
داد» :شما فقط بايد کمدي و مفلوک باشيد .باختر
ِ
ِ

دو هرگز به هم نميرسند! باختر باختر ٬خاور خاور! اـگر گستاخي کنيد و سعي کنيد اين قانون

را بشکنيد ٬مرگ و خونريزي و بدبختي و دربهدري و گرسنگي داريد ...شماها بايد هـميشه
ـکمدي باشيد و مفلوک .من ٬در مقام دشمن ٬با شما حرف ميزنم! شما ميتوانيد گاهي با ما
الس بزنيد ٬عشق کنيد ٬گدايي کنيد ٬نوکر باشيد ...ما همه چيز داريم ولي دستآخر شما بايد با
فالـکت زندگي کنيد ٬گرسنه و بدبخت باشيد ٬يا از دست ما فرار کنيد .بسـوزيد ٬و بـميريد...
همانگونه که شمال شمال است و جنوب جنوب و به هم نميرسند و نبايد برسند .آن همه
الطائالت آشغال خداي يکتاپرستيها و آن بازيهاي شما! فکر مـيکنيد چـرا مـا آن مسـيح
ِ
فلسطيني انقالبي را برداشتيم و به چهارميخ کشيديم؟ ...چون مـيخواست بـاختر و
ناصري
ِ
ِ
خاور و شمال و جنوب را يکي کند ...صحبت از آمدن يک "نجاتدهنده پيامبر!" و "حکومت
الهي!" ميکرد« .دست به شمشير برد و آن را از غالف کشيد) .ص(١٣١-١٣٠

با اين همه ٬براي خواننده تيزبين و نکتهسنج آثار فصيح طرح پنهان ديگري از داستان نيز
قابل لمس است .آنچه به عنوان نقاط عطف و شکلدهنده شخصيت و زندگي فـروهر
بازگو ميشود شباهتي تام به خطوط برجسته و نقاط کور سرگذشت جالل آريان دارد که
خود همزاد گونه خود نويسنده است .بدين ترتيب ٬خوانـنده بـا فـرافکـني و انـعکاسي
آينهوار از نويسنده به شخصيت آريان و از او به فروهر و ٬سرانجام ٬با هويت ملي ايراني
روبهروست و نسيان فروهر بياني نمادين از فر اموشي و گذر او از شخصيت فردي و آغاز
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خودآـگاهي ملّ ي است که در نقطه يأس و حرمان ناشي از سـوگ ارتـحال امـامـخـميني
حادث ميشود .به اعتقاد فروهر ٬فجري که پس از قـرنها زنـدگي غـرق در اخـتناق و
تاريکي )ـکه در حنجره ضعيف و بيمار خرتک ٬از يک سو ٬و سکوت فروهر ٬از سوي
رسـتاخيز
ديگر ٬بياني نمادين يافتهاند( در تاريخ اين سرزمين روي ميدهد و به نوعي
ِ
همان نوري است که زردشت طليعه آن بـوده است ٬بـا ارتـحال امـامـخـميني بـه پـايان
ميرسد؛ زيرا شخصيت روانپريش فروهر مانع از دلبستن او به آينده است و دانشش از
تاريخ او را در خوف به تحريف درآمدن انقالب نور به دست تاريخ فرو برده است.
ـ

يادتان هست؟ اوايل انقالب هم مشکالتي بود تا دولت به طور مؤثر جابيفتد .اخالل منافقين٬
مليگراييهاي منحرفکننده ٬ترور شخصيتهاي مهم ...اما تولد تازه اسـالم در اثـر انـقالب
اسالمي ايران در جهان امروز بيچون و چراست.
' ـتولد تازه` ـ ' ...ـجان تازهدادن` ـ ...مثل روز روشن بود! ميدانست من از واژه ' ـتـولد تـازه` و
' ـسوشيانت` براي تجديد نيروهاي خوب دين احسـاسهايي ابـدي داشـتهام ...اشک تـوي
چشمهايم جمع شده بود .ميدانستم راست ميگويد .و ته دلم مطمئن بودم که مقصودش از
' ـسوشيانت` چيست ...ولي ٬چون سرم بدجوري درد ميکرد ٬ساـکت ماندم ...و به ديوار سفيد
نگاه کردم.
آنها از تاريخ و جغرافيايي که من گذشته بودم نگذشته بودند .خيال ميکردند من در تهرانم يا
لندنم يا توي بيمارستان روانيام .دنياي من سفيد و روشن و استوار و پاـک و آرامبخش بود .من
ماليخوليايي نداشتم.
جدّ ي فقط اينروزها دلم گرفته و چشمهايم بيخودي پر اشک بود .يک نفر خيلي خوب اين
روزها در ايران مرده ...بود .مبدأ نوري در اين روزها به آسمانها عروج کرده بود ...همين چند
روز پيش ...توي تلويزيون چه چيزهايي ديدم ...از آن روز بود که رو به ديوار کـردم و گـريه
ميکردم .چون احساس ميکردم ' ـاو` هم دنياي جسماني اينجا را ترک کرده ...به نور آخـر
رسيده .و حاال ميدانستم ...من هم بايد بلند شوم ...بايد ...من هم ..بلند) ...ص.(٤٨٤-٤٨٣

با چنين زمينهسازي و مقدماتي است که خواننده ٬به تدريج ٬به درک اوج و پيام داستان و
ـکنش نهايي خرتکـ فروهر هدايت ميشود که همانا گزينش و پيوستن به روشني و نوري
ِ
است که پيشتر زردشت و امامـخميني نيز بدان پيوستهاند.

در جستجوي اين هويت ملي ٬نويسنده ديدگاهي متفاوت نسبت به تاريخ دارد و آن را
جمع کل فعاليتهاي انسان نميداند.
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نهخير! تاريخ حتي متون ثبت و ضبطشده ' ـرويدادهاي تمام تاريخ جهان` هم نيست ...از نظر
اوبژکتيو نهايي ٬به قول خود بنده و تأييد جيمس هاروي رابينسون ٬تاريخ تمام چيزهايي است
ـکه نوع بشر الهام گرفته ٬انجام داده ٬فکر کرده ٬احساس کرده ٬يا اميد داشته است) .ص(٣٢٩

از اينرو رويدادهاي تاريخي شرح داده شده ٬جز در موارد نادر ٬فارغ از کُ دبندي ذـکر
سنوات تاريخي است.
نويسنده ٬با اتکا بر چنين نگرشي ' ٬ـالهامات` و ' ـاميدهاي` انسان را در اديان الهـي
متجلّ ي ميداند که با تعاليم زردشت آغاز و با مسيحيت ادامـه مـييابد و بـا اسـالم بـه
شکفتگي کامل ميرسند و امواج ' ـتفکر` و ' ـاحساس` يا ٬به عبارتي ديگر ٬فلسفه و هنر را
متأثر ميسازد .اما ٬در طول تاريخ ٬اغـلب مـقهور تـحريفات ٬جـهل و تـقابل نـيروهاي
اهريمني حاـکم بر جامعه ميگردند .از چنين منظري ٬سرگذشت انسان و باالخص تاريخ
ايران کنشي ' ـيويووار` ـ ٬ميان اين فراز و نشيبها و يا جهل و خرد انسان و يا روشـني و
تاريکي است و نويسنده ٬با گزينش سخنان زردشت بـه مـثابه سـنگ بـناي الهـامات و
اميدهاي انسان و ميزان و معيار قراردادن آن ٬به ارزيابي و محکزدن رويدادهاي بيشمار
تاريخي و فرهنگي ميپردازد.
اـگر ساختار پيچيده و گسست ظاهري ميان دو اليه اصلي داستان خواننده را نخست
دچار بهت و سردرگمي سازد ٬چندان دور از انتظار نخواهد بود .اما زبان نمادين و تمثيلي
اثر راه را هموار و درک رابطه و مطابقت دو اليه داستان و الجرم درک اوج و پيام داستان
را ميسر ميسازد .اين بهرهـگيري از تمثيالت و نمادها از عنوان اثر آغـاز مـيشود و در
القاي تشابهات زندگي آريانـ فـروهرـ خـرتک و تـعميم درخـونگاه )رفـتار خـواهـران و
برادران و اقوام فروهرـ خرتک( به عملکر ِد طبقه عوام در تاريخ ايران و نيز تمثيالتي در
شخصيتهايي نظير اليزابت ٬چوسر ) (Chaucerو ديگران و در ساير وقايع ادامه مييابد٬
به خصوص ٬در تصوير ابعاد شکلدهنده شخصيت و فرجام فروهر و اتصال نقاط کليدي
و رمزگشاي اثر نمود و اهميت بيشتري مييابد.
خواننده نخست با ماهيت رواننژند فروهر روبهروست که زاييده فشارهاي محيطي و
مصايب فردي است و عرصه زندگي را بر او تنگ کرده است و او را به سمت فر اموشي و
سپس خودکشي سوق داده است .در اين اليـه ٬شـباهتهاي تـمثيلي مـيان سـرنوشت
فروهر و فرخ نوجوان ٬که در اوج سرگشتگي روحي و دورماندن از عشـق و زخـمديده
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اوضاع و شرايط پيرامون ٬در واني پر از آب داغ با ضربات چاقو خود را به مرگي فجيع
ميسپارد ٬پيشآـگهي سرنوشت محتوم فروهر است.
از سوي ديگر ٬چنين بنبستي در بعد ديگر شخصيت فروهر نيز مشاهده ميشود .او٬
در مقام مورخي فرهيخته و مجذوب دين زردشت و متأثر از سرنوشت تاريخي آن و نيز
متألم از ارتحال امامـخميني که پيامآور جديد نور و روشنايي است ٬به نوعي خالٔ و فقدان
اميد به آينده رسيده است.
عد مج ّز ا حکايت کوتاه و کهن و مستعملي به نام
اما ٬نقطه اتصال و يگانگي اينـدو ُب ِ

»پيرانگاه بسته« است که دربرگيرنده کـليديترين تشـبيهات و تـمثيالت است .قـهرمان
حکايت ٬خرتک دينيار ٬به پيرانگاه بستهاي هدايت ميشود که ٬در آن ٬سالکين اسکلت
اندامي با شباهت حيرتانگيز به نقش زردشت به ذـکر امشاسپندان زردشت پرداختهاند.
نقطه پاياني حکايت پيوند خرتک با زني اسکلتاندام است که شباهت فـراوان بـه
نخستين عشق خرتک دارد و خود را مهتاب يا روشنک ميخواند .در وصلت با اين زن
است که خرتک پي ميبرد که او خود نيز اسکلتي بيش نيست .اين حکايت پيوندگاه دو
خـرتک ديـنيار شـخصيتي مسـتقل از
اليه داستان و کليد درک اوج آن است .هر چند
ِ
خرتکـ فروهر به نظر ميآيد ٬اما نام روشنک در حکايت يادآور نخستين عشق خرتکـ
خـرتک ديـنيار را بـه
فروهر و نمادي است از مهر و روشنايي و نوري که او ساقيوار
ِ
سمت آن هدايت ميکند و او را به سمت اسکلتهاي هزاران سالهاي ميکشاند که پيش
از او به نور و روشنايي زردشت پيوستهاند.
سرانجام ٬در نامه فروهر به آريان ميخوانيم که فروهر همراه او عازم بلخ است .واژه
بلخ عنصر کليدي ديگري در رمزگشايي اوج داستان است .به ياد ميآوريم که شهر بلخ نه
تنها محل ظهور زردشت بلکه جايگاه عروج او نيز بوده است.
بدينسان تکتک اجزاي تمثيلي و نمادي شکلدهنده اوج داستان در جاي خود قرار
ميگيرند و الجرم ما را به دنياي دروني فروهر در آخرين ساعات عـمرش مـيکشانند.
ديگر خواننده تنها با خاـکستر فروهر روبهرو نيست .او حاال ميداند که 'بلخ` فـروهر و
'پيرانگاه بسته`
خرتک دينيار همان دخمههاي يزد است و فـروهر ٬هـمچون خـرتک٬
ِ

زردشتي درون دخمه است که
عازم پيوستن به انبوه استخوانهاي بهجامانده از مردگان
ِ

پيش از او به مهر و روشنايي رسيدهاند.
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مرگ فروهر در پنجاه و پنج سالگي ٬در گرماي مردادماه شهر يزد ٬گذرگاهي است به
جاودانگي ٬همانگونه که زردشت نيز در پنجاه و پنج سالگي از امشاسپند مرداد به معناي
جاودانگي سخن رانده بود.
از مـن خواست بلند شوم بـيايم دم پنجره بايستم و هفت امشاسپندان ٬يا هفت پايه جاويدان
دينـي زرتشت را از بر ٬بلندبلند ٬ايراد کـنم .من نخست کمـي ترسيدم و اينپا و آنپا کـردم٬
چون احساس ميکردم از دست من نژند است .اما برخاستم ٬رفتم و ٬با آوايي رسـا و بـلند٬
هفت امشاسپندان را بيان کردم» :به نام آفريدگار داناي بخشنده و مـهربان ٬دانـاترين هسـتي٬
هفت امشاسپندان چنيناند :يک( يگانگي هستي و يکتايي اهورامزدا و ايـنکه همه جهان و
مردم جهان از يک گوهرنـد .دو( و هومن که انديشه نيک است و همانا بهترين و پـربارترين
وـرساترين فکر و انديشه آدمي است که آدمي بايد در دنيا بـه کـار گـيرد .سـه( ارديـبهشت٬
ايمانداشتن به يک وجود پايدار ٬يا يک نظم و سيستم و هنجار پايدار ٬بر جهان هستي کـه
همانا راستي است و پيروي از آن با دل و جـان الزم .چـهار( شـهريور ٬هـمه مـردم بـايد در
نگهداري اين دولت خدايي يا نظام اهورايي که حکومت راستي بر جهان است تالش کـنند٬
باـپليديها و کژيها و کاستيها مبارزه کرده و آنها را ريشهـکن سازند .پنج( سپندارمذ ٬مـهر:
عشق پاـک و فروتني شايسته است ٬بدين معني که همانا بايد ٬همچو پروردگار ٬همه چيز و
گوهر مهر در جهان
همه کس را دوست داشت و با همه مهربان بود؛ چون همه زمين و جهان
ِ

ما ّدي است و بايد از جهان ما ّدي به نور مهر دست يافت .شش( خرداد ٬آبادانـساختن گيتي و
به کمالـرساندن آن .بايد کوشيد که دنياي آينده را بهتر از دنياي کنوني و گذشتهها ساخت .بايد
با بديها و کمبودها پيکار کرد و بر نيکيها افزود .و هفت( امرداد ٬معراج يـا وارسـتگي بـر
جهان بيني زرتشتي که اين راه ناميراشدن است و جاوداني!« کلمه آخر را زدم .بعد هم سکوت.
تمام کالس در سکوت ماند(٤٤٩-٤٤٨) .

سخن آخر اينکه فرار فروهر اثري فوقالعاده و قابل ستايش است که رضايت خواننده آـگاه
و شکيبا را برميآورد و نه تنها شناخت صريح و به دور از تعصبات و تحريفات تاريخي از
دين زردشت را ميسر مـيسازد بـلکه تـصويري کـلي از رونـد رويـدادهـاي تـاريخي و
فرهنگي سههزار ساله ايران ارائه و آن را به نـقاط عـطف تـاريخ و تـمدن غـرب پـيوند
معر ف سبک اوست نيز در اين زمان نسخي جذاب و فراخور
ميدهد .طنز نويسنده که ّ
مضمون تاريخي اثر مييابد و ٬چون امري تعديلکننده در برابر فوران دادههاي بيشمار
تاريخي ٬خواننده را به ادامه مطالعه ترغيب ميکند.
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حال گوگيجهام بلند کرد
خبري هم که يک روز از طهران آمد و باز دود از کله
بدبخت کمکم در ِ
ِ
اين بود که ناصرالدينشاه آخر عمر ناـگهان شاعر و خاطرهنويس و عـارف شـده و کـتابش را
و زارت معارف مستظرفه وابسته به دربار ٬با طمطراق زياد ٬چاپ و پخش کرده بود! و چـون
حاال نزديک چهل و هشت سال پادشاهي کرده بود و ميخواست مطمئن شود و همه دنـيا
بدانند که او فقط يک پادشاه مـزخـرف نـبوده ٬کـتاب را بـا نـام » خـاطرات نـاصر الديـنشاه

صاحبقران « )و با عکس شمشير روي زانوي خودش روي جلد( بيرون داده بودـــ يعني پادشاه
صاحب دو قرن! به تاريخنويسان و منجمين هم حکم کرده بود قرن بايد  ٢٤سال باشد .آنها
غر ايي کرده بودند و گفته بودند که البته اعليحضرتا ٬کدام خري گفته  ٢٤سال
همـالبد تعظيم ّ

بيشتر است؟ قرن هميشه در دنيا  ٢٤سال بوده است! اين آتشپرستهاي نفهم قديم خـيال
ميکردند قرن صدسال است و ميگفتند »سده« و غربيهاي بيفرهنگ هم ٬که تـمدنشان را
ازـپارسهاي قديمي دزديدهاند ٬آنها هم گفتهاند قرن صدسال است! غلط ميکنند .من وقـتي
نسخهاي از کتاب کذايي را ديدم ٬خواسـتم نـامهاي بـه رئـيس دفـتر فـرهنگ بـنويسم و بـه
اطالعشان برسانم که تقويم روزها و هفتهها و حتي سالهاي کبيسه را در سده هيجده پيش
ازـميالد شخص زرتشت رصـد کـرده بـود و حـتي سـال کـبيسه را مـحاسبه نـموده و هـمه
حسابهاي نجومي قديمي را رسيدگي و تصحيح کـرده بـود؛ امـا ولش کـردم .بـا مأمـورين
انتشارات دربار ناصرالدينشاه نميشد نه و نو کرد .يا حالش را نـداشـتند بـخوانـند يـا پـاش
ميافتاد اذيت ميکردند) .ص(٤٦٣

باده کهن
در ميان آثار متعدد اسماعيل فصيح ٬باده کهن اثري است که بيش از ساير نوشتههاي او
بازتاب دغدغه غالب ّام ا غالبًا مستور و کـنايهوار ايـن نـويسنده است .بـدين مـعني کـه
اشارات گاهبهـگاه او به عرفان ٬که اغلب در سايه مضامين ديگر آثارش باقي ميمانند ٬در
ِ
ايـن رمـان بـرجسـتگي کـامل مـييابند و ٬بـه شکـل عـرفان اسـالميّ ٬
کـل مـضمون را
دربرميگيرند .در مجموع ٬اين اثر تمايزي نظرگير با ساير آثار نويسنده ٬چـه بـه لحـاظ
مضمون و چه از حـيث زبـان و شـخصيتها و سـاختار ٬دارد .در ايـن رمـان ٬از تـعدد
مکرر نشاني نيست .به رغم اين سـادگي
شخصيتها و درگيري آنها و اوج و فرودهاي ّ
ساختار ٬باده کهن اثري است بسيار پيچيده و مشکل که بسياري از خوانندگان فصيح را
پرسان و حيرتزده باقي ميگذارد.
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خالصه داستان
قهرمان داستان پزشکي پنجاه و پنج ساله به نام »ـکيومرث آدميت« است که تا اين سـن
زندگي کامًال معتدلي را پشت سر گذاشته و جدا از اختالفات خانوادگي با همسرش ٬که
منجر به متارکه آندو گشته ٬از زندگي مرفه و پربار و موفقيتآميزي برخوردار بوده است.
در آغاز رمان ٬روز جمعه چهارم بهمن  ٬١٣٧٠خواننده دکترـآدميت را ٬کمي دلمـرده و
واخورده ٬عازم مأموريتي چندماهه به آبادان ٬به قصد تجهيز بيمارستان شـرکت نـفت٬
مييابد .روزهاي نخست اقـامت او در آبـادان صـرف رسـيدگي بـه امـور بـيمارستان و
شبهاي تنهايي در آپارتمان مسکونيش به مطالعه و ميخوارگي و حسرتمصاحبي طناز
سپري ميشود .اما ٬پس از گذشت يک هفته ٬زني جوان به نام »پري کمال« ٬که تکنيسين
آزمايشگاه و بيوه شهيدي مبارز است ٬براي کسب پارهاي اطالعات علمي و فني قدم در
دفتر کار کيومرث آدميت مينهد .گفتگوي ساده و حرفهاي آنها به تدريج به تـمايل بـه
آشنايي بيشتر و حتي عقد موقت ميانجامد .اما ٬پري کمال اين وصلت را به رويآوردن
دکترـآدميت به خداوند و خواندن عاشقانه نماز مشروط ميسازد .آدميت ٬که سالهاي
طوالني ترک نماز و ايمان به خدا کرده است ٬اين ميثاق را نيم جدي و نيم شوخي تلقي و٬
براي تمرين ٬شروع به خواندن نماز ميکند .طي هفتهاي که ميگذرد ٬نماز و تـفکر بـه
خداوند و مطالعه قرآن مجيد و سخنان خواجه عبداهلل انصاري در کشف االسرار  ٬تحوالت
عظيمي در دکترـآدميت پديد ميآورند .پري کمال ٬پس از هـفت روز و مـجددًا در روز
جمعه ٬در دفتر کار آدميت حاضر ميشود و اعالم آمادگي ميکند تا به عقد دکتر درآيد.
صيغه عقد موقت را روحاني شهير آبادان جاري ميکند و دکتر ٬به رسم يادبود ٬گـردن
آويزي به شکل ' اهلل` ـکه طرحي خاص دارد و عـالمت تشـديد آن بـه صـورت مـورب
طالـکاري شده است ٬به زن هديه ميکند.
روزهاي بعد را دو دلداده ٬با »عشق و يگانگي« ٬به راهنمايي پري ٬با بحثهاي ديني
و عرفاني و طي مدارج سلوک عرفاني و خواندن اشعار عرفاني ميگذرانند.
راهي نماز
در چهارمين جمعه اقامت آدميت ٬پري کمال عازم اهواز ميشود و آدميت
ِ

جمعه ٬با اين عهد که مجددًا يکديگر را همان شب و يا روز بعد مالقات کنند .ولي ٬پري
ـکمال ناـگهان نـاپديد مـيشود و جسـتجوهاي دکـترـآدمـيت تـنها او را بـه بـنبستها و
تکانهاي عجيب و خارقالعاده ميکشاند .در اين پيگيريهاست که آدميت درمييابد که
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خانه پري کمال در واقع متعلق به شخصي ديگر و مدتها خالي بوده است و خود پري
ـکمال ٬پس از شهادت همسرش ٬مدتي در خانه مقابل که اـکنون خرابهاي بـيش نـيست
ساـکن بوده است و نيز آشکار ميشود که عاقد آنها سالها پيش ٬در بحبوحه جنگ ٬به
شهادت رسيده است .همچنين آزمايشگاهي تحت عـنوان ' وحـدت` وجـود خـارجـي
ندارد .عاقبت ر ّد پاي پري دکترـآدميت را به گورستان آبادان و بر سر مزار پري ٬که در سال
 ١٣٦٠شهيد شده است ٬ميکشاند .اما ٬دکترـآدميت بايد دو واقعه حيرتانگيز ديگر را
نيز شاهد باشد .در فاصلهاي نه چندان دور از مزار پري ٬به قبري بـرميخورد کـه ٬بـه
ـگواهي سنگنوشته آن ٬دکتر خداداد جنّ تمکان در آن مدفون است .تاريخ تـولد روي
سنگ قبر همان تاريخ تولد آدميت است و تاريخ مرگ همان جمعهاي است که روز ميثاق
ديدار مجدد بين پري و آدميت است .اما آدميت ٬به رغم اين يـافتههاي حـيرتانگـيز٬
ميداند که پري کمال همچنان زنده است و به ميثاق خود در آبادان عمل خواهد کرد.
روز بعد ٬آدميت شاهد ورود زني جوان به دفتر کار خويش است .او »سهيال کر امتي«
نام دارد و داراي گردنبندي با نقش »اهلل« است که طرحي خاص دارد و عالمت تشديد
آن کمي کج طالـکاري شده است.
مضمون و نمادها
مضمون عرفاني رمان ٬در داستاني نامتعارف و فراواقعي ٬با آهنگي ماليم ٬در بستري از
ـگفتگوهاي جدي و سنگينـــ که با سبک طنزآلود فصيح درهم ميآميزد و شاهد مـثال
هايي در زندگي روزمره قهرمانان مييابد و تضادي شيرين به حـالوت و گـيرايـي آنـها
ميافزايدـــ به پيش ميرود تا به فصل نهايي و اوج داستان برسد.
هر چند درک سلسله مراتب عروج عرفاني و سلوک معنوي ٬که با اشارات مستقيم به
سورهها و آيات قرآن مجيد و تفسيرهاي عرفاني خواجه عبداهلل انصاري در کشف االسرار و
نيز اشعار مولوي و حافظ صورت ميگيرد ٬براي خواننده امکانپذير است ٬اما برقراري
رابطه عقالني ميان اين اشارات و شخصيتها و رويدادهاي نمادين ٬که به ويژه در فصل
پاياني حيرتانگيز است ٬چندان آسان و ملموس نيست.
زبان نمادين اثر با عنوان »باده کهن« ٬که کنايه از شراب کهن کوثر و عشق انسـان بـه
مستي رسيدن به اوست ٬آغاز و با نام »ـکيومرث آدميت« که نمادي از نوع بشر و
خداوند و
ِ
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مبارزه او عليه ناپاـکيها و ديوهاي درون است ادامه مييابد .آن گاه پري کمال يا ' ـساقي
ـکوثر` با کنايه ظريف ٬از بارقه الهي که در نهاد آدمي به وديعه گذاشتهشده و کمالي که
انسان را در آزمايشگاه دنياي مـادي بـه وحـدت بـا خـداونـد سـوق مـيدهد اوج ايـن
نمادگرايي است .در اين ميان ٬اشارات و تمثيالت ديگر نظير ' کوي جنت` که حاـکي از
منزلگاه پري کمال و بهشتي است که او بدان نايل گشته است و تعبيراتي چون ' ـآزمايشگاه
وحدت` و ' ـدکتر پيرطريقتي` و 'ـروز

جمعه` و ' ـعدد هفت` و ' ـآبادان` و ' ـخانه درويشان`

و جز آن ٬هر يک ٬گريزي به مفاهيم عرفاني است که نويسنده ٬از زبـان قـهرمانان و يـا
اشعار عرفاني ٬سعي در بيان آنها دارد .شايد بتوان قبر دکترـ ' خداداد جنّ تمکان`  ٬را نيز
نمادي از ' ـفنا` ـي آدميت دانست که با وصلت با پري کمال به منطقه ظهور رسيده است.
بميراي دوست پيش از مرگ اـگر خوش زندگي خواهي همچنانکه شايد

گردنبند ' ـاهلل`

ـکه در صحنه پاياني بر گردن سهيال کرامتي ميبينيم ٬کنايه و تأـکيدي بر عروج کامل آدميت
و رسيدن او به پري کمال و »وحدت« و »بقا«ي جاويدان باشد.
چـون مـرا ـديـدي خـدا را ديـدهاي
ـگـردـ کـعبـهي صـدق برگـرديـدهاي
خدمت من طاعت و حمد خداست
ِ
تا نـپنداري که حـق از مـن جداست
چـشـم نـيـکو بـاز کـن در مـن نـگر
ِ
نـور حـق انـدر بـشـر
بـبـيـنـي
تـا
ِ
تـن شـنـاسـان زود مـا را گـم کـنـند
تـرک مـشک و خُ م کنند
آب نـوشان
ِ
جـان شـنـاسـان از عـددها فـارغـند
غـرقـه دريـاي بيچـونـند و چـنـد
جان شو و از را ِه جان جان را شناس
فـرزنـد قـياس.
يـار بـينـش شـو نـه
ِ
ِ

با اين همه ٬تحليل و تفسير اين اثر ٬بنا به ذوق و درجه اشراف هر خوانـنده بـه مسـائل
عرفاني و به خصوص به عرفان اسالمي ٬بدون شک متفاوت و داراي درجات عـمق و
بسط گوناـگوني خواهد بود .اما ٬به يقين ٬ارزيابي باده کهن  ٬به عنوان اثري جذاب و گيرا که
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خواننده را به تفکر و تفحص و تمايل به مطالعه آثار عرفاني برميانگيزاند ٬نزد همه کس
يکسان خواهد بود.
نگاهي بر آخرين آثار اسماعيل فصيح )(١٣٧٩-١٣٧٥
مضامين اصلي آثار فصيح را ميتوان در مفاهيمي چون عرفان ٬عشق ٬مباني دين زردشت
)پيکار نيروهاي اهريمني و اهورايي( و ٬سرانـجام ' ٬ـدر خـونگاه` خـالصه کـرد کـه در
آخرين آثارش نيز جلوهاي بارز مييابند.
پناه بر حافظ )(١٣٧٥
فصيح در ديگر اثر عرفانياش ٬پناه بر حافظ  ٬به حديث نفس ميپردازد و شخصيت آريانـ
فروهر را اين بار در هيئت سالکي ژندهپوش به قرن هشتم و به دير مغان حافظ ميکشاند
و ٬بار ديگر ٬سخن از دغدغههاي ذهن و رنجهاي ديـرين مـيکند .مـرگ عشـق و غـم
ـگذشته ٬جبر زمان و مکان ٬حرمان و رنج ناشي از مشاهده پليديهاي اهريمني عناصر و
خطوط آشنا و اصلي شکلدهنده شخصيت نويسندهـ آريان است که اين بار ٬در انطباق با
ِ
فضاي شيراز قرن هشتم ٬در شخصيت کاتبي در دربار شاهـشجاع الدين خلق ميشود و
حوادث و صور بروني و تاريخي زندگي او يادآور بخش هايي از زندگي خرتک در فرار

فروهر است .پيام اثر در عنوان آن متجلّ ي است و حافظ و عرفانش مأمن و پناهگاه و نقطه
عروج درويشي است که با ياد عشق زميني و با عشق الهي به مـعراجـي عـارفانه دست
تاريخي مـوفق و زبـان
فضاسازي
مييابد .به رغم بهرهـگيري از عناصر آشناي يادشده٬
ِ
ِ

تلفيقي منظومـ منثور اثر از وجوه تمايز آن است .نويسنده ٬در خالل اثر ٬به طبعآزمايي
پرداخته و با سرودن ابياتي در استقبال از غزليات حافظ به چـالشي جـديد روي آورده
است.
تراژديـ کمدي پارس ) (١٣٧٧و نامهاي به دنيا )(١٣٧٩
در دو ُر مان تراژديـ کمدي پارس و نامهاي به دنيا  ٬مضمون عشق در شخصيت دو قهرمان زن
تجلي مادرانهاي مييابد و معنابخش هستي ايندو ميگردد» .ليال صالح« ٬قهرمان تراژدي

ـکمدي پارس  ٬در سوگ از دستدادن فرزند ٬در واني مملو از آبي نيلگون و الجوردي به
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زندگي خويش خاتمه ميدهد و »آنجال گاسينسکي« قهرمان نامهاي به دنيا نيز ٬که در اوج
نوميدي حاصل از مرگ فرزند دست به خودکشي زده و نجات يافته است ٬در راه
خشم و
ِ

نجات کودکي ناشناس ٬شهيد ميشود.

با اينهمه ٬مضمون عشق در هردو داستان از حصار عشق مادري بيرون جسته و ُب عد

عامتر و جهان شمولتري پيدا ميکند که مظهر پيام نويسنده است .آنجال ٬در مقام زني
آمريکايي و مجذوب تمدن ايران و با گذشتهاي خالي از مهر ٬شيفته عشقي واالتر و در
آرزوي همبستگي ميان ملل و صلح ابدي است که در سايه شـوم جـنگها و سـياست
جـهاني
بازيهاي دول جهان مجالي براي شکفتن در اين دنـيا نـيافته است .ايـن بـينش
ِ
عيني تيافتن آرمان
آنجال ٬در مواجهه با زشتيهاي جنگ و لمس مظلوميت ملت ايران و ّ
شهادت ٬به مراتب عمق بيشتري مييابد و او را با رسالت جديدي ٬که همانا انـعکاس
جهاني اين مظلوميت و اين
عشق به شهادت است ٬روبهرو ميسازد .اما ' ٬ـنامه` آنجال
ِ
' ـبهـدنيا` ـ ٬و دعوتش به عشق هرگز نوشته نميشود و ٬همچون نـامه امـيلي ديکـنسون٬
شاعره امريکايي بدون پاسخ ميماند» :اين نامه من است بـه دنـيا ــ کـه هـرگز بـه مـن
ننوشت«.
از سوي ديگر ٬فصيح ٬در تراژديـ کمدي پارس  ٬در کنار پرداخت دقـيقتر بـه مـفاهيم
عشق زنانه و عشق مادرانه ٬اين بار از منظري محدودتر به بررسي عشق و کين در گذشته
ساـکنان سرزمين پارس ميپردازد .به عبارت ديگـر ٬آنـچه نـويسنده در فـرار فـروهر  ٬بـا
ـکن دـوـکاو در گذشته تاريخي ايران ٬به تصوير ميکشاند و دنيايي تاريک و پر از خشونت و
محروم از فروغ مهر و روشنايي را در برابر نظر خواننده عريان ميسازد ٬در اين رمان نيز٬
مجددًا مطرح ميشود .سرنوشت ليال صالح و همسر و فرزندش ٬در خروش بيرحمانه
ـکين و تعصب خانداني و عشيرهاي و اختالفات قوم عـرب و عـجم ٬تـالطمي مـرگبار
مييابد و آنها را در سلک قربانيان تر اژديهاي بزرگي چون ليلي و مجنون نظامي گنجوي و
رومئووژوليت شکسپير و اسـاطير شـاهنامهاي قـرار مـيدهد و خشـم و کـين و فـجايع را
نموداري از سرنوشت ساـکنان سرزمين پارس ميسازد.
اما ٬با وجود تشابهاتي در مـضمون و در پـيام ٬ايـن دو اثـر ٬بـه لحـاظ سـاختاري و
شخصيتپردازي ٬فرقهاي بارزي دارند .در نامهاي به دنيا  ٬نويسنده ٬با شـروع رمـان از
نقطه پايان و اوج داستان )مـرگ آنـجال( ٬بـا روايـتي دوگـانه امـا مـتوازي و مـتناوب از
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ـگذشتههاي دور و نزديک ٬به انتقال فضاي پـيش از انـقالب و پس از آن مـيپردازد .در
حاليکه تراژديـ کمدي پارس  ٬به لحاظ الگوهاي شخصيتي ٬به فضاسازي و زبان تمثيلي و
نمادين و استعاري و بهرهـگيري فراوان از قهرمانان اساطير شاهنامه و متون ادبـي ديگـر٬
شباهتي آشکار به آثار پيشين نويسنده دارد .اين رمان را ميتوان يادوارهاي از قهرمانان
آثار فصيح دانست که ٬به فراخور رويدادها و محتواي اثر ٬بار ديگر عرض وجود ميکنند.
بدين گونه ٬ليال صالح ٬همچون تلفيقي از شـخصيت »شـهناز« و »افسـانه« )اسـير زمـان(
جلوهـگر ميشود و صحنه قتل »ايرج آبتين« ٬همسر ليال ٬در باغي دورافتاده يادآور مرگ
»سياوش« )درد سياوش ( ميگردد .اشاراتي ٬هر چند کوتاه ٬به چهرههاي داسـتاني چـون
»ارباب حسن«» ٬ـکوکب خانم« »پوري«» ٬خاله توري«» ٬ثريا نقوي« و »خسـرو ايـمان«٬
»فروهر«» ٬آنابل« و »ليال آزاده« در متن رمان ٬به آثار فصيح ٬موجوديتي کـلي و حـاوي
عناصر همبسته ميبخشد .در اين ميان ٬شخصيت فرنگيس ٬همراه جداييناپذير آريان٬
در روند حوادث داراي بيشترين سهم است .گويي نـويسنده در صـدد وداع عـاطفي و
طوالني با اين شخصيت است که ٬در پايان رمان ٬سرنوشتي همانند سرنوشت دخترش
»ثريا« ٬در انتظار اوست.
بازگشت به درخونگاه ) (١٣٧٧و طشت خون )(١٣٧٦
در رمان بازگشت به درخـونگاه  ٬نـويسنده ٬بـا قـراردادن چـهرههاي داسـتاني ٬در فـضاي
در خونگاه ٬آنان را همچون »ـگِ ر گوار« ٬قهرمان مسخ کافکا ٬به حالتي مسخگونه ميکشاند و
»خسرو اير انفر« ٬جوان درگير عشق را ٬به گزينش واميدارد .اما وصال خسرو با معشوق
از جنس همان پيوندي است که »منصور فرجام« در زمستان  ٦٢برميگزيند .او مردن پيش
از مرگ را راهي براي نجات معشوق و پيوند ابدي خود با قلب »شهناز« مـييابد و ٬بـا
اشعارش ٬پيام عرفاني رمان را ٬که با اشعار موالنا پررنگتر شده است ٬بار ديگر ابالغ
ميکند.
طشت خون
عشق سخن آغازين و پاياني
در تکگوييهاي طوالني روايتگر در رمان طشت خون نيز٬
ْ
است که ٬در فضاي تهران عهد ناصرالدين شاه ٬عشق به نور و کمال هنري ٬در تقابل با
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جهل و کين ٬سرنوشتي تلخ و مرگبار مييابد و »ـکمال« ٬قهرمان جوان داستان ٬متعاقب
پارهشدن تابلوهايش به دست عمال حکومت قاجار ٬همچون »رسول« ٬قهرمان رمان دل

ـکور  ٬با بريدن رگهاي گردن به مرگ ميرسد .طشتي از خون ميراثي است که هر هنرمند
متحج ر و هنرستيز از پيشکسوتان خود به ارث ميبرد و از خـود
ـکمالطلب در جامعه
ّ
خون درون طشت ٬کمال
باقي ميگذارد و پدر »ـکمال« ٬در واـکنشي نمادين ٬با
سرکشيدن ِ
ِ
هنري فرزندش را به آيندگان منتقل ميسازد.
ِ
در انتظار )(١٣٧٩
و سرانجام ٬در رمان در انتظار  ٬عشق و تعليق مرگ مضمون اشعاري است که نويسنده به
سبک نو سروده است.
سخن آخر
اسماعيل فصيح را بايد نويسندهاي صاحب سبک دانست و اين ويژگي سبکي را در کليه
عناصر شکلدهنده آثارش ٬در زبان طنزآميز و هزل شيرين گرفته تا شخصيتپردازي و
پـيوستگي گـاه مشـهود و گـاه
مضامين و ساختار ٬ميتوان بازشناخت .افـزون بـر ايـن٬
ِ
محسوس داستانهاي او نيز کليّ ت و انسجامي انکارناپذير به آثار او ميبخشد.
نهچندان
ِ

در تحليل روند فکري نويسنده نيز ٬به چنين تداومي پي ميبريم .بنمايههايي چون

مثلّ ث عشقـ مرگـ عرفان ٬نگاه ستايشآميز به اصول بنيادين آيين زردشت ٬پيکار جهل و
ـکين با عشق و نيکي و سرانجام ٬در خونگاه ٬تفکر و فلسفه زندگي جلوهـگر در آثار او را پي
ميريزند.
نگاه سرخورده و واقعگرايانه او ٬هر چند معطوف به جامعه و شرايط محيطي است٬
بيشتر ماهيتي فردي و هنرمندانه دارد و همدردي او عمدتًا با روشنفکري است که در
اين شرايط اجتماعي گرفتار است.
اين ديدگاه اجتماعي ٬در آثار پس از انقالب نويسنده دچار تحول و دگرگوني ميشود
ـکه ٬بدون ترديد ٬معلول تحولي است که در نظام فکري جامعه ايراني روي داده است.
قهرمانان فصيح ديگر تنها درگير جدال و تعارضي منفرد با ضد قهرمانان نيستند ٬بـلکه
دامنه اين تقابل ابعادي سياسيـ اجتماعي و ٬با شروع جنگ تحميلي ٬عقيدتيـ مـذهبي

١٤٢
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مييابد و درونمايهاي جديد به نام شهادت را به آثار فصيح مـيافـزايـد کـه بـا مـضمون
عــرفاني درهــم مــيآميزد؛ بـهطوريکه ٬در آثـار اخـير او ٬عشـق و عـرفان بـه عـنوان
پربسامدترين مضامين ٬نگاه تلطيفيافته نويسنده را در رابطه با مسئله مـرگ و زنـدگي
ارائه ميدهند.

*

©

*ــآثار بررسينشده
 .١داستانهاي کوتاه
برخي از داستانهاي کوتاه اسماعيل فصيح ) ـگزيده داسـتانها  (١٣٦٦ ٬کـه در ايـن سـلسله مـقاالت گـنجانده
نشدهاند به اين شرح است:
ــ آخرين سروش؛ آزادي عمو مسعود؛ زيگور ات! زيگورات؛ قصه رشتييه وقزوينييه و تُ رکه؛ قـضيه هـليم و سـيا
ديوونه.
ــ خواب؛ کابوس :اين دو داستان کوتاه ٬با فضاي فر اواقعي ٬تداعيگر شخصيت روانپريش »فروهر« و بيانگر
نوعي از خودبيگانگي و تضادهاي دروني نويسنده است.
درخونگاهي
ــ تولد ٬عشق ٬عقد )داستان سه بخشي( :از اين ميان ٬تولد و عشق داراي مضامين و فضاي آشناي
ِ
دل کور و عقد ٬با پرداختن به مضمون مرگ فضايي فر اواقعي ٬از پيچيدهترين و مشکلترين و مشهورترين آثار
نويسندهاند.
 .٢رمان
رمان کوتا ِه کشته عشق ).(١٣٧٦
ِ

