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Abstract  
War fiction is a term for those stories which are written of war, for war or about war. Among the 

authors of war fictions is Esmail Fasih which is considered among this group for writing two stories 

called “Surayya dar Eghma” and “Zemestan 62”. Considering the fact that authors of war fiction in 

literature are divided tothree groups based on their attitudes (negative attitude, positive attitude or 

neutral), in this research we study these two publications and the consequences of war in them as 

well as the attitude of the author towards the imposed war. In this study which is conducted in a 

descriptive analytical method using library work, by reviewing the literature and related studies, we 

reached a different stance than any other authors about analyzing Fasih’s attitude towards his war 

fiction publications. Accurate and detailed study on these two publications indicated that Fasih does 

not have a negative and pessimistic attitude towards war, and he depicts the true nature of war and by 

considering two parallel streams (positive and negative) continues his stories. 
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 مقالة پژوهشی

 ، دانشگاه رازیپژوهشنامة ادبیّات داستانی

 .921-999صص ، 9911 زمستان، 4دورة نهم، شمارة 

 22زمستان و  ثریا در اغمانگاه اسماعیل فصیح به جنگ تحمیلی با تکیه بر 

 9*محمّدرضا نجّاریان

 راناستاد زبان و ادبیّات فارسی، دانشکدة زبان و ادبیّات، دانشگاه یزد، یزد، ای

 2سمیه شرونی

 دانشجوی دکتری زبان و ادبیّات فارسی، دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

 65/66/6599پذیرش:   6/6/6599 دریافت:

 چکیده 
جملده  و حواشی آن نوشته شدده باشددا از  گ جن شود که از جنگ، برای جنگ و دربارةهایی گفته میدسته از داستانداستانی جنگ به آن ادبیّات

 توجّده اسدتا بدا     در این گروه قدرار گرفتده   16زمستان و  ثریّا در اغمااسماعیل فصیح است که با نگارش دو اثر  ،داستانی جنگ ادبیّاتنویسندگان 

طرفانده   ت، نگاه منفی و نگاه خنثدی یدا بدی   )نگاه مثب اساس دیدگاه خود نسبت به جنگ، به سه گروهداستانی جنگ، بر ادبیّاتبه اینکه نویسندگان 

بررسدی شدده اسدتا در    نگداه نویسدنده نسدبت بده جندگ ت میلدی        هدا و دو اثر و پیامدهای جندگ در آن  این پیش رو وشتارشوند، در نتقسیم می

هدای مدرتبب بدا    یشدین و بررسدی  های پپژوهش ۀبا مطالع ،است  ای تنظیم شدهکتابخانه ت لیلی و شیوة - اساس روش توصیفیحاضر که برپژوهش 

دقید  و بررسدی ایدن دو     ۀایدما مطالعد  رسدیده  اشت لیل دیدگاه فصیح در آثار جنگی ةاین موضوع، به برداشتی متفاوت با برخی نویسندگان دربار

)مثبدت و منفدی     و جریدان مدوازی  کشد و با پیگیری دتصویر میبلکه واقعیّت جنگ را به ؛ای نداردفصیح نگاه منفی و بدبینانه که دهداثر نشان می

 دهدا  هایش را ادامه میداستان

ا16زمستان ، ثریّا در اغمارمان جنگ، اسماعیل فصیح،  :هاواژهکلید

                                                                                                                                                          
 reza_najjarian@yahoo.com                  نویسندة مسئول:   ا رایانامۀ6
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 . پیشگفتار9
هدا و  و بیدنش  ادبیّاتتردید  سازد، بیرا دگرگون می یدهنده که زندگی ملّتحوادث عظیم و رویدادهای تکان

 ۀوجود همد که جنگ ت میلی بدا  پنداشتگونه توان اینسازدا مییز مت وّل میکشور را ن آنهای مردم نگرش

ای ندو بده   که برای ایران داشت، باعث گشدودن دریهده   ای های اقتصادی، اجتماعی و انسانیها و خسارتزیان

ع یدا دفدا  جنگ و مقاومت  ادبیّاتعنوان ، باای ادبی تازه نوعگیری فرهنگ و ادب این سرزمین شد و آن شکل

 بودا  مقدّس 

ی تدوجّه داستانی سهم قابدل   ادبیّاتگیرند، این ژانر قرار می ۀهای مختلف ادبی که زیرمجموعمیان گونه از 

اسدتا نویسدندگان بسدیاری بده       دفداع مقددّس مطدرد شدده     ادبیّاتناپذیر از پیکرة جدایی یئان جزدارد و چون

هدای  هدا جنبده  کددام از آن هر آثارشان پرداختده و  ناشی از آن، درانعکاس این رویداد و معضالت و مشکالت 

کده   اسماعیل فصدیح اسدت   ،این نویسندگان جملۀاندا ازههای خود قرار دادای از جنگ را موضوع داستانتازه

 ا  است  هجنگ ت میلی و پیامدهای آن نگاشت ةرا دربار 16زمستان و  ثریّا در اغمادو داستان بلند 

هدای خددود در آثارشددان  مقاومدت بدده بازتدداب عقایدد و اندیشدده   ادبیّددات ةزنویسدندگان و پژوهشددگران حدو   

هدای فدراوان و انددوه و مصدیبت مدردم بده       ساختن مشکالت و گرفتداری  ها با برجستهای از آنهاندا عدّ پرداخته

س انعکدا  ای دیگر بدا  هاند و عدّداشتهدید انتقادی  جنگبه نسبت حدودی اند و تا شناسی جنگ پرداخته آسیب

اسدت، ب دث   مهدم  انددا آنهده بسدیار    تدری بده آن نگریسدته   ، با نگاه مثبدت احساسات و همبستگی و اتّ اد مردم

نویسدندگان قدرار داد و آن نوشدتن     ةعهدد ی برحقیقدت جندگ، تکلیدف خاصّد    متعهّد و ملتزم استا در ادبیّات

 بیشدتر  در طدول جندگ  هدا  ضدرورت نگدارش ایدن داسدتان    ) نویسدندگان بدود   ۀهایی برای تقویت روحیداستان

تجربه کدرده بودندد، نگدران     آشوب رانیز نویسندگانی که آن روزهای پر از پایان جنگ پسشد ا احساس می

جندگ، بدا تکیده     ةهایی دربدار  بار دیگر به نگارش داستان ؛ بنابراینبودند مقدّسهای دفاع شدن ارزش فراموش

 ها پرداختندابر این ارزش

، نقددی اجتمداعی بدر    ثریّدا در اغمدا   رمدان  در ،است دوم نویسندگان یادشده ۀدست ءاسماعیل فصیح که جز 

هدای متفداوت   ا تضدادها و اندیشده  اسدت  هایراندی روا داشدت   ةفضای روشنفکری پس از انقالب و نسدل گمشدد  

ی ه گدوی این داستان جالل آریان است ک ةیابدا گویندها از آغاز تا پایان داستان ادامه میکاراکترها و تقابل آن

بده روایدت    و تنهدا گیری حدوادث داسدتان نددارد    نقشی در شکل برد و هیچسر میخود نیز در اغمای فکری به

، شدرد  اسدت  هدار جندگ ر  داد را از ایران بده پداریس کده در گیدر و      پردازد و ماجرای سفر خودداستان می

 ل و حضدور او در جمد   ای بدرای مهداجرت جدال   حقیقدت بهانده  آریدان، در  ةخدواهرزاد  ثریّدا دهددا اغمدای    می
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 جنگ استا   ةها دربارهای آنروشنفکران ایرانی و بیان دیدگاه

   تعریف موضوع .9-9
بنددی   هدای متفداوت نویسدندگان و تقسدیم    داسدتانی جندگ و دیددگاه    ادبیّدات  ۀبدا مطالعد   در پژووهش حاضدر 

و بدا بررسدی    شودخته میح پردااز اسماعیل فصی دفاع مقدّسداستانی  ادبیّاتدو اثر  ۀای جنگ، به مطالعه رمان

د خواهد بررسی نسبت به این پدیده دیدگاه نویسنده  ،دادن سیمای جنگ این دو اثر و نشان ءبه جز ءدقی  و جز

زیسدت ارزشدمند و    ۀتجربد  یبیدانگر ندوع   وتدرین آثدار فصدیح    دو از معروفهر 16زمستان و  ثریّا در اغماا شد

ل آریدان اسدت کده در حقیقدت خدود اسدماعیل فصدیح اسدت و         تیزهوشانه هسدتندا قهرمدان هدر دو اثدر، جدال     

 نداهست در هردو داستان مشترک ،آریان هستند ةهای داستان که خانوادشخصیّت

 . ضرورت، اهمّیّت و هدف  9-2

مخاطبان به رمان، بررسی و ت لیل منصدفانه و علمدی    ۀجنگ و عالق ادبیّاتداستانی و  ادبیّاتبه اهمیّت  توجّهبا 

کردن زوایای پنهان آن، میزان قوّت نویسنده را در پرداخت و تلفید  و ترکیدب   تواند، ضمن آشکارمیاین اثر 

منددان   هگشای عالقد افزاید و راهدهدا ت لیل دقی  این رمان به فهم و درک خواننده میاجزای داستان نشان می

 های داستانی جنگ خواهد بوداو پژوهشگران در پژوهش

 های پژوهش . پرسش9-9

های جنگی در کددام دسدته   بندی رمان  در طبقه16زمستان و  ثریّا در اغما) های جنگی اسماعیل فصیحرمان -

 گیرند؟قرار می

   بازتاب وقای  و رویدادهای جنگ در این دو اثر چگونه است؟ -

 دیدگاه نویسنده نسبت به جنگ چگونه است؟ -

 . پیشینة پژوهش9-4

میان سهم آثدار فصدیح و   ایناستا در   های بسیاری صورت گرفتهاستانی پژوهشت لیل م توایی آثار د ةدربار

 ایگونده  بده  ،اندد  دهوشدی ک پایداری ادبیّاتداستانی و  ادبیّات ةکم نیست و پژوهشگران حوز ثریّا در اغما ویژههب

هدا بدا   ام از آنکدد  بدا ذکدر ایدن نکتده کده هدیچ       -شده امهای انجبه برخی از پژوهشدر ذیل کنندا  توجّهبه آن 

 :شوداشاره می - پوشانی نداردهم نوشتار پیش رومطالب 

ت آن را دارد کده کتدابی درسدت    که ایدن کتداب فرفیّد    است نوشته ثریّا در اغما  دربارة 6565) مهاجرانی 

ا اسدت  طدور مختصدر بده آن پرداختده     اش نوشته شود؛ هرچند خود در چند صف ه و بده اندازة خودش درباره به

هدای ثرّیدا در اغمدا، پسدران جزیدره و سده دختدر        رمدان های سبک زبانی، فکری و ادبی   ویژگی6596ی )خیر
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در  پدردازی  شخصدیّت  هدای  شیوه و شخصیّتانواع   6595) دارائی عطرفی وا است هکردبررسی را  فروش گل

ی سیمای دیگدری در رمدان   ی تطبیقبررس  در 6596دهنوی و همکاران )ا ندا هکرد بررسی را  ثریّا در اغمارمان 

های شرقی و غربدی را در گروهدی از روشدنفکران    اثر عالء األسوانی، تقابل سنّت شیکاگوو رمان  ثریّا در اغما

را داسدتان فصدیح    هجدده   6596زاده )دهنددا عظدیم   اندد، نشدان مدی   ایرانی که به خارج از ایران مهاجرت کرده

هدا  هدا، بده هرکددام از آن   به تعداد زیاد داسدتان  توجّههاست و با  آنیکی از  ثریّا در اغماکه  است هکردبررسی 

 در ایدن پدژوهش بده آن پرداختده     ثریّدا در اغمدا  که تمام مطالبی که دربدارة  ؛ چناناست پرداخته طور مختصربه

هدای روایدت   و نویسنده در این حجدم بده طدرد، زمدان، شخصدیّت، زبدان و تکنیدک        است ، شش صف هاست

هدای  نخدل  هدای جامعه را در رمدان جندگ بدا تکیده بدر رمدان         سیمای6593احمدپور بیرانوند )ا است پرداخته
ی مشدابه  پژوهشد کنون شدود تدا   گونه که دیده مدی  همان ااست ارزیابی کردهسر، زمین سوخته و ثریّا در اغما  بی

 ااست انجام نشده جستار پیش رو

 . روش پژوهش و چارچوب نظری9-1

 ةی و شدیو  لیلد ت - یوصیفاساس روش تعلوم انسانی بر ةهای حوزیاری از پژوهشکه مانند بسحاضر پژوهش 

ا با شروع جنگ ایدران و عدراد در   است هقرار داد توجّهداستانی جنگ را مورد  ادبیّاتای تنظیم شده، کتابخانه

خشدی از  هدای مختلدف، ب  جنگ و پرداختن بده آن در قالدب   ادبیّاتهای بعد، و ادامۀ آن تا سال 6539شهریور 

جندگ   ۀماید آثداری در قالدب رمدان بدا درون     نویسدان، مشغولی نویسندگان را به خود اختصاص دادا داستاندل

ادان و نویسدندگان اصدطالد رمدان جندگ     های نقّد دنبال خل  چنین آثاری، در نقدها و مصاحبهخل  کردندا به

 دةطور مستقیم یدا غیدر مسدتقیم بده پدید     به ی تمامی آثار ادبی کهطور کلّ به ا 66: 6535فرد، )رشیدی پدید آمد

 جنگ قابل بررسی هستندا   ادبیّات ةپردازند، در حوزجنگ می

 . پردازش تحلیلی موضوع2

جندگ و   ةشود که از جندگ، بدرای جندگ و دربدار    هایی گفته میدسته از داستانداستانی جنگ به آن ادبیّات

جنگدی نامیدده    ی، اثرشود داستانیقت آنهه باعث میحقدر ؛ 665: 6533)حنیف،  حواشی آن نوشته شده باشد

هدایش  هدا و شدیرینی  ، جنگ با تمام تلخدی داستانی ادبیّاتاین نوع از شود، رود حاکم بر آن داستان استا در 

)کسدی کده    اسدت  هواق  مهم نیست نویسنده از دیدگاه چه کسی سخن گفتد در ؛شودبه مخاطب نشان داده می

یک هدا در برهدۀ شدلّ   شخصدیّت زندگی  ۀشود ، بلکه مهم این است که روند ادامکشد یا کسی که کشته میمی

کند بده انعکداس اوضداع سیاسدی، اجتمداعی و      رمان یا داستان جنگ تالش می ةشودا نویسندگلوله بررسی می

چندد بعضدی از نویسدندگان بدا دیددی      ها را مدنعکس کنددا هر  ۀ درگیر جنگ بپردازد و واقعیّتاقتصادی جامع
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خدارج از هرگونده    ه،هایی هستند کده نویسدند   های جنگی آنبهترین رمان ،نگرندارانه به وقای  جنگ میجانبد

درگیدر جندگ    ۀتوانیم تصویری واقعی از جامعد ین صورت است که میب و جانبداری بنویسد و تنها در اتعصّ

رش عناصر داسدتانی بدا الهدام    های دیگر تخیّل نویسنده در پرو مانند رمان ،های جنگرا مشاهده کنیما در رمان

ای هندری بازسدازی   گونده ت را بده واقعیّد  ،لگیری تخیّد کدار ؛ یعنی نویسنده بدا بده  از واقعیّت، نقش بسیاری دارد

ندوع   ةهای دیگر ندارند و تمامی عناصدر سدازند  رمان نظر قالب باهای جنگ درحقیقت تفاوتی ازکندا رمان می

و صد نه از   شخصدیّت دارد؛ بدا ایدن تفداوت کده عناصدر موضدوع،       های جنگی هم وجدود  ادبی رمان در رمان

تدرین عناصدر   مهدم  کنند و این سه عنصر،های جنگ را از دیگر انواع رمان متمایز میعناصری هستند که رمان

 های جنگی هستندا رمان ةسازند

نگدر،   مثبدت هدای  رمدان  ۀهای جنگ بده سده دسدت   جنگ، داستان نویسان دربارةهای داستاناساس دیدگاهبر 

یدا   ،های اصلی داسدتان شخصیّتهایی هستند که نگر رمانهای مثبترمانشوندا طرف تقسیم مینگر و بیمنفی

انددا  هدا جندگ را نعمدت دانسدته و آن را میددانی بدرای آزمدایش الهدی یافتده         اند یا عزیزانشانا آنخود رزمنده

هدایی هسدتند کده در    نگدر رمدان  های منفدی  ا رماندانندض عظیمی میها شهادت را فیهای این داستانشخصیّت

نظدر   جندگ و تبعدات مخدرّب    هدا تببیشدتر بده مصدی   ها  نویسندگان آنو  یستها نگاه نویسنده نگاه ارزشی نآن

طدور  بده های منفی نگر، های اصلی در داستانشخصیّتاندا بار دانستهای شوم و مصیبتجنگ را پدیده و داشته

یدا بدرای   عبارتی یا قربانی جنگ هسدتند   به ؛ال در جنگ ندارندکه خود حضوری فعّ روشنفکرانی هستند هعمد

ها مسائل اجتمداعی،  طرف یا خنثی هستندا در این رمانهای بیرمان ،سوم ۀسوزانندا دستقربانیان جنگ دل می

کندار  ر درید، زندگی همدراه بدا مدرف، فدرا    همراه با ام نومیدیر اثر جنگ، آوارگی، دآمده وجودمشکالت به

بردن رمدان نددارد و   نویسنده نقشی در پیشهایی  در چنین داستانشودا هم دیده میها باقرار، مشکالت و تلخی

   ا 65: 6531)حنیف،  کندگر عمل میصورت روایتبه

  اسماعیل فصیح .2-9

 ادبیّدات رزمیندۀ  دلیل دسدتاوردهایش د ران زاده شدا بیشترین شهرت او بهدر ته 6565اسماعیل فصیح در اسفند 

ا فصدیح پدس   اسدت  هخوانندگان ایرانی م بوب ساخت نزدی دارد که او را توجّه داستانی استا فصیح آثار قابل

 مددرک   بده اخدذ   و در کدال  ایدالتی نانتاندا موفّد     رفدت به آمریکدا   6553شدن از خدمت سربازی در  از معاف

فصدیح  دا دانشگاه مانتاندا مدزود دریافدت کدر     ازز نیانگلیسی را  ادبیّاتد و پس از آن لیسانس لیسانس شیمی ش

د و بده ایدران   کاره رها کر ا درس را نیمهامّ ؛دفود لیسانس را شروع کر مقط و  رفتبه دانشگاه میشیگان سپس 

د و آمد نجف دریابندری و صادد چوبک به اسدتخدام شدرکت نفدت در    با کمک 6566در سال  او اشتباز گ
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و همهندین   فدت رآبادان تددریس زبدان انگلیسدی را برعهدده گ    نفت  ةدر دانشکدوی شدا ۀ اهواز و آبادان روان

 ا 665: 6535)رشیدی فرد و غالم،  درکنویسی را در شرکت نفت برگزار  های گزارشدوره

 ، 6539) داسدتان جاویدد   ، 6536) کدور  دل ، 6566) شراب خاماند از:  عبارت فصیحهای برخی از داستان 

 فددرار فروهددر ، 6519) شددهباز و جغدددان ، 6511) 16زمسددتان  ، 6516) درد سددیاوش ، 6515)ثریّددا در اغمددا
 طشدت خدون   ، 6561) کشدتۀ عشد    ، 6563) پنداه بدر حداف     ، 6565) اسیر زمدان   6565) کهن ةباد ، 6566)

ای بده   نامده  ، 6566) دله برافروخدت  ، 6566) تراژدی کمدی پارس ، 6566) بازگشت به درخونگاه ، 6561)
   ا 6531) کام تلخ  و 6535) عش  و مرف ، 6536) گردابی چنین هایل ، 6569) در انتظار ، 6569) دنیا

گیدردا مدرف   هدا م دور قدرار مدی     های فصیح ساخت ادواری دارندا در هر رمان زندگی یکی از آدمرمان 

ر و خطدو   هدای اهریمندی، عناصد    عش  و غم گذشته، جبر زمان و مکان، رن  و درد ناشی از مشداهدة پلیددی  

ای سدنده  ا فصدیح را نوی 166: 6536)میرعابددینی،   ندهای فصیح هسدت های داستانشخصیّتدهندة اصلی شکل

رسد این اندزوا بدازخوردی از حدوادث زنددگی اوسدتا دوران زنددگی او بدا        نظر مینامند که بهگیر میگوشه

روحیدۀ   راه بود و ایدن حدوادث بدا   ، انقالب اسالمی و سپس جنگ ت میلی هم6556مرداد  63حوادث متالطم 

ذات پندداری  هدای داسدتانش هدم    شخصدیّت  برانگیزی بدا طرز ت سین فصیح به او سازگاری نداشتا یطلبصلح

 نمای ذهن و دنیای نویسنده هستندا  های او آینۀ تمامداستان توان گفت ای که می گونه ؛ بهکندمی

 ثریّا در اغما. 2-2

روشنفکران ایراندی مقدیم خدارج اسدت کده در       ۀهای جنگ و اندیشایران سال م توای این اثر فضای حاکم بر

ی قشدر خاصّد   ةکددام نمایندد  کردگدان ایراندی کده هر   کنندا نویسدنده از اغمدای ت صدیل   دنیای دیگری سیر می

دلیدل حمدالت موشدکی    ای فراوان به مندازل مسدکونی کده بده    هبردستد و هستند، از زد و بندها و فساد اداری

هدا، بنددها   از درد در خالل حوادث جندگ،  گویدا نویسنده در این اثرالی از سکنه هستند، سخن میدشمن، خ

واقعیّدت   ،اسدت  خدوبی توانسدته   بده  ،به فضدای حداکم بدر داسدتان     توجّهبا  ونویسد های روزگار نیز میو ماللت

هدای  اسدتان، انسدان  هدای ایدن د  شخصدیّت های زندگی دنیدایی را بدرای خوانندده بدازگو کنددا      دردناک عذاب

 خواهند و بسا  های دنیا، مرف را میاندوه و ماللت ای هستند که فارغ ازناراضی و خسته

قددر   )یکی از شدهرهای فرانسده  و آن   بوردو رویمفردا جمعه است ما می» نویسد:لیال آزاده برای جالل می 

  از 696: 6519)فصدیح،   «ایرند تدا زنددگی کنندد   ممی قدر آنها ه، بهّکنیم تا بمیریما در آبادانِ شمازندگی می

داستان تا چه اندازه از م یطی کده در آن زنددگی    شخصیّتتوان دانست که ی میخوب  بهکوتاه  ۀهمین دو جمل

خدود را   دهندد، آبادان زیر خمپاره جان می وطنانش که در هم باواق  با مقایسۀ خود ناراضی است و در ،کندمی
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سازد که ایرانیانی که درفداهر در فضدای   ها، خواننده را آگاه میوگوبا ذکر این گفتکندا فصیح سرزنش می

هدای  هدا تنهدا بدا نوشدیدن جدام     حقیقت شاد و خوشبخت نیستند؛ بلکده آن برند، درسر میپر از آرامش غرب به

 ر باشندا  وطنانشان دوچند کوتاه از افکار اندوه همند برای دقایقی هروشکمی ،پیاپی مشروبِ فراموشی

ده و یتصدویر کشد  بده خدارج از کشدور    هدای  دیدد ایراندی   ۀزاوید اسماعیل فصیح در ایدن رمدان، ایدران را از     

 از هدر در همدان حدال، بدا نقبدی کده       ؛اسدت  نمایانده روشنیهنشین را نیز ب غرب های ایرانیچهرة  ،آن موازات  به

  در یدک ا دکند  میدو طرف را مقایسه  و احوال  ضاعاو و ها آدم، زند میبه ایران راوی داستان در افکار  چندگاه

هدیچ و   سدر  بدر هم  هنوز شان نویسندگی لمکه در عوا کند میفی پور را معرّ نادر پارسیاس حکمت و عبّ طرف

نویسندگان ایراندی بریدده    نمادفی این دو ، پس از معرّو از دیگرسوپردازند ا یکدیگر به ب ث و جدل میپوچ ب

 ، آبدادانِ دهدد وجدانشان اجدازه نمدی  ، فقر و نداریکه با همۀ  کند میرا توصیف  «ادریس» و «مطرود» از وطن،

دسدت  مردمدانش زنددگی معمدولی خدود را از     آبادانی اسدت کده  دا در یک طرفِ داستان، در خون را رها کنن

ا خدراب  هد ههدا بدر سدر زن و بهّد    خانده »نابودی اسدتا   الدر چنگ ة آن،شد اند و مناط  تسخیرشده و ویرانداده

ها تبدیل به نیزارهای خشدک و گورسدتان جدانوران مدرده     چمن ااست هریختها درهم فروبازارها و مغازه ؛شده

 هها و مددارس درهایشدان بسدت   دانشکده ااندها رفتهها و گربهی سگحتّ ؛انداند یا آوارهمردم یا کشته شده ؛شده

کدارگر اسدتا   هدا خشدک و کشدتزارها بدی    خالی، چاه ها تعطیل، روستاهاکارخانه ؛میان رفتهآموزش از  ااست

هدای خسدته و   ههدا و بهّد  ا مردهدا و زن اسدت  هلک و پدیس گرفتد   ،های سوختهدشت با دشۀ خودروها و تانک

طدرف    و در 561 :6519)فصدیح،   «اپذیرندا تمدام سدرزمین در التهداب اسدت     چیز را می گرسنه و فرسوده همه

 «، پدول و دروغ، نوشدیدن و سدیگار کشدیدنااا    عشد  وااا ، ادبیّدات تاریخ و  پاریس پر از زندگی و هنر،» دیگر،

  ا 566)همان: 

هدای خدالی   د مقاومت و پایداری مردم وطن را با دستوشکها میحقیقت با این مقایسهداستان در ةنویسند 

ارزشدمند نشدان   برجسدته و   بسدیار  ه،توانستند مانند بسیاری دیگر ترک وطن کنند، برای خوانندحالی که میدر

کنندد و از  های پاریس ب ث می شان در کافهاس حکمت بر سر نوع نوشیدنی سفارشیدهدا جعفر پارسی و عبّ

ا امّد  ؛دوست داشدته  وار دیوانهرا  ترش بزرفکه برادر  آورد مییاد در آبادان بسیجی نوجوانی را به، سوی دیگر

و  عشد   ،پداریس  آرامشدر فضای پدر  فصیح همهنینا تاس و کشته گرفته ها اشتباه عراقیوی را با  هنگام شب

 ةتداز  هدای  تجربده هنوز هم به  که حالیدر ؛دکش میتصویر   و مهاجر ایرانی را بهموفّ ةنویسند لیال آزاده، زیبایی

بدرای   هدایش  بددبختی فدرنگیس را بدا همدۀ    مداجرای زنددگی    ،یر خطرژو در تهران زیر فشار آ پردازد میعش  

ن و سدیمین از میشدیگان حدرف    مد »یابددا  آغاز تا پایان داسدتان ادامده مدی    این تقابل از کنداخواننده روایت می
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 ؛وینستون بفروشد، فقدب یدک عشد  داشدت     توانست نمی بعد از آنکهادریس آل مطرود در آبادان،  ااازنیم می

  666)همدان:   «ابشدتابد  ااااهلل لقداء در بسی  قبدولش کنندد و بده صدفوف عاشدقان حسدین بپیونددد و بده          که  این

کنندد و دلیدل آن شداید     مدی اخالص فهدور  و بدا دسدت  تهدی  هدای  بسدیجی گداه   ا در اغماثریّ فضای داستانیدر

 - ، راه دراز تهدران ا در اغمدا ثریّد بستر حوادث  آریان باشد وگرنهجالل ها در ذهن ها و جدال اندیشهکشمکش

ب و از طبقدات متوسّد  هدایی  انسدان رمدان،   های یّتشخصپاریس است و  های کافهو  ها هتل، ها خیاباناستانبول و 

 هدای  فیلم خور کتکاستاد دکتر کوهسار، سرهنگ دکتر افشار، نصرت زمانه، شاعر و  ، همهوناند جامعهه مرفّ

  فدود پدور   ندادر پارسدی   سدرهنگ علدوی،   خدارجی،  هدای  شرکتساب  یکی از  مدیرعاملدکتر متین،  فارسی،

   اب انتشارات وااا حصا ، نویسنده،ساز فیلم، لیسانس
کدوچکی کده حدوادث داسدتان      ۀا جامعاست فراریروشنفکران  بافی بیانگر افکار پوچ و خیال ا در اغماثریّ 

و  گذرانندد  روزگدار مدی  کده بدا خداطرات گذشدته،      ای واخدورده از نویسدندگان  پر است ، افتد میفاد اتّ آندر 

بده پدوچی و    آنان در خل  آثارشدان بدود،   بخش الهامو  شناختندش میکه خوب  یاینک، پس از دوری از وطن

حال نوشدتن رمدانی   درحقیقت در هابینندا آنفریبی نمی عوامو  جز فاهرسازی ای چارهو  اند رسیدهواخوردگی 

 رسدا نمیپایان به هستند که هرگز

 ثریّا در اغما رمان ةخالص .2-9

حال خدروج از  ، دراست هدر پاریس به اغما رفتکه  ثریّااش  جالل آریان برای رسیدگی به وضعیّت خواهرزاده

ت شددّ  گدذرد و اوضداع کشدور بده    ماه از جنگ ت میلی و تجاوز عراد به مرزهای ایدران مدی   ایران استا چند

آنجدا بده پداریس بدرودا داسدتان بدا توصدیف         شدود تدا از  ا جالل با اتوبوس عازم استانبول مدی است هریخت  هم  به

رسد و همهنین روزگدار آشدفتۀ مدردم    گوش میب بهدای آژیر خطر که مرتّم وطۀ ترمینال جنوب تهران، ص

العداتی را بده خوانندده    دو، اطّاست و نویسنده بدا گفتگدوی بدین آن    اب سهیلی همسفر آریانشودا وهّ آغاز می

گیدر   دلیدل بیمداری زمدین   دهدا جالل آریان کارمند شرکت نفت جنوب است و خواهرش فرنگیس کده بده  می

چیدزش را جمد    اب سهیلی هدم همده  فرستد تا دخترش را به ایران بیاوردا وهّالل را به پاریس می، جاست هشد

های مختلف نارضایتی خدودش را نشدان   تا به تعبیر خودش از این ناکجاآباد برودا او پیوسته به شیوه است هکرد

تا او در اسدتانبول از  همدۀ فکدرش در ایدران و آبدادان اسد      جدالل  اامّد  ؛دهد و برای ترک وطن عجلده دارد می

 شودا   کند و عازم پاریس میسهیلی خداحافظی می

رو  سدنده و هنرپیشدۀ تئداتر و سدینما روبده     پدور شداعر، نوی   بدا ندادر پارسدی   به پداریس  در بدو ورودش جالل  

ین فرصدت بدا او تمداس بگیدردا جدالل      نخسدت کند در دهد و اصرار میتماسش را می ةشودا نادر به او شمار می
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فانه گذرد و متأسّد  ت میدهد که سه هفته از این وضعیّتوضیح می ثریّارودا پزشک ست به بیمارستان میرا یک

روزة او سدرزدن بده    رودا کدار هدر  ا جدالل خسدته بده هتدل مدی     اسدت  هوجدود نیامدد  به ثریّات تغییری در وضعیّ

گیرد و به او امیدد بهبدودی    ش تماس میا با خواهرامّ ؛را ببیند ثریّاتواند از پشت شیشه بیمارستان است و تنها می

هدر شدب گروهدی از ایرانیدان     کده   -در آنجا  و کنددهدا نادر پارسی او را به کافۀ غربت دعوت میرا می ثریّا

پدردازدا یکدی   ن مدی فی حاضرابه معرّ - شدندهم جم  می نامند، دورمقیم پاریس که خود را نسل گمشده می

سرای ایراندی اسدت   پور، شاعر نو یکی بیژن کریم ؛و زنش است هستاد دانشگانویسنده و ا ،دکتر احمد کوهسار

هنرمندد و کتابددار    ،و دیگری رضدا مجیددی اسدت    راهنمایی است، یار هنردوست هویدا دیگر مجید ؛و زنش

شدناس مشدهور    زرتشت دیگر استاد جالل کشاورز مترجم و ؛نمایشان های خارجی دو با زنخصوص فرد، هرم

سرهنگ جواد علوی هدم هسدت، بدا زندش کده       یک جناب ؛حزب ایران نوین با زنش ۀلیاحان اوّطرّ ایرانی و از

 ةمددیر  تء هیئد جز ، با شوهرش که یکی از کارمندان وست؛ خانم هما عالیی مترجم هم هستفامیل کشاورز ا

نشدان هدر   هدا کیلومترهدا دور از وط   همدۀ ایدن آدم  ، قاسم خطیبی، دکتر کافم مکدارمی  ؛ساب  شرکت نفت بود

اینجدا  » :پرسدد ها از خود می دهند و جالل در جم  آن میآلود سر های شرابد و نالهشونشب دورهم جم  می

ا جدالل همهندین در   ابندد و باز خیابان احمدآباد و موشک و خمپدارها هایش را می او چشمکند؟ چه غلطی می

پرسدد  ندا لیال از اوضاع ایران مدی کاو گفتگو میبیند و با های جوانی خود، لیال آزاده را میاین سفر عش  سال

 ا  «کثیف و وحشتناک»گوید: و جالل می

و  اسدت  ههددفی گذشدت  گوید که در پوچی و بدی اش می هبارِ پر از غم و غصّ لیال از زندگی سرد و کسالت 

گونده   ا هرگدز ایدن  امّ ؛چیز آرام است فاهر همهدر کند که در پاریس و دنیای روشنفکران ایرانی،جالل باور می

مِدی و  بدی  و به ایران برگردد و این موضوع که یک نفر به کشدور پدر از بداروت    گیرد مینیستا جالل تصمیم 

ایجداد   ثریّدا ا تا پایدان داسدتان تغییدری در وضدعیت     درک نیست  ، برای اهالی کافۀ غربت قابلگرددمعشود باز

گدذردا جدالل روی تخدتش دراز    مارسدتان و هتدل مدی   آمد جالل بدین بی  و  های پایانی با رفتشود و فصلنمی

 یابدااندیشد و داستان پایان میرحم میانصافی و سرنوشت بی به پوچی و بیهودگی و بی ؛کشدمی

 22زمستان . 2-4

چنددین سدال از    یعندی زمدانی کده    ؛است 6516سال  ،آن زمان وقوع ،گونه که از نام داستان آشکار استهمان

هدا  ها و هتدل ها و خیابان ؛ از نام کوچهاست هی تغییر یافتکلّ و سیمای شهر به است هگذشتشروع جنگ ت میلی 

 هجدای خدود را بده تداریکی داد    کده  اند و روشنایی شهر هایی که به خرابه تبدیل شدهتا شکل فاهری ساختمان

دکتدر   اعیاوضد کنددا در چندین    و صدای آزیر خطر و نور قرمزی که آسمان تاریک شهر را روشن مدی  است
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و سداکن آمریکدا بدرای خددمت بده وطدن بده همدراه جدالل آریدان کده اسدتاد              رایانهص متخصّ ،منصور فرجام

 ، آشدفتگی اوضداع در همدۀ   از بدو وروددکتر فرجام شودا نفت آبادان است، وارد اهواز می ةدانشکد ۀبازنشست

اجدرای   هایی کده در  اندازی تا سنگشدندش  سرگرداناز ناهماهنگی در رزرو هتل و  ؛کندامور را مشاهده می

 به هر ن وی که شده به وطنش خدمت کندا   گرفتهتصمیم  لی فرجامدهد؛ ومیروی هایش  برنامه

بدین اسدت کده بتواندد بده      ا خوشامّ ؛داندبرنامگی را تالطم طبیعی یک طوفان مینظمی و بیاو تمام این بی 

شده گفدت مظلدوم     ن مدی له مردم این قسمت از ایدران ا  ب گوید:دکتر یارنصر می»مردم و وطنش خدمت کندا 

اکها معرض تجاوز و شدبیخون دشدمن سدفّ   اند، شهرهاشون درشمار و جورواجور دادهقرارگرفتن، شهیدهای بی

همدین ننده بوشدهری کده      خدوادااا کردن در اینجا شجاعت و چیزی مافود شدجاعت مدی  آمدن و موندن و کار

، یه پسرش اسیره، یه پسرش بدا مدوج انفجدار جندون گرفتده، دو تاشدون هدم        اینجا وایساده یه پسرش شهید شده

: 6536)فصدیح،   «های سومار یه جا تدو سدنگر خوابیددهااا    ن در جبههرفتن کویت و یه پسرشم ا  ،در شدن هدرب

شدرد   ا ایدن داسدتان،  است هتصویر آشکاری از فضای داستان را نشان داد ،رسد همین چند سطرنظر میبه ا 69

خدالل شدرد زنددگی    هاسدتا در هدای آن  گوها و فضای زندگی چند دکتر و استاد دانشگاه و خدانواده وتگف

شودا نویسنده از هدر فرصدتی بدرای    ها از حوادث جنگ و تبعات انقالب دیده میها، تأثیرپذیری آنشخصیّت

میره پایین، پایین میدره بدادا    مگه نشنیدید؟ در انقالب باد»کندا ها استفاده میانعکاس این مشکالت و نابسامانی

    636)همان:  «ان اوضاع خیلی باد پایینها 

تصدویرگر روزهدای زنددگی     16زمسدتان  ردگانی روشدنفکر هسدتند و   کهای داستان که ت صیلشخصیّت 

بدوی  » کنندد:  کوچده و خیابدان را بدرای هدم توصدیف مدی       فضدای  ،نشینندمی هاست، گاهی نیز که کنار هم آن

ۀ حدال سدوختن، صددای آژیدر قرمدز، ضدجّ      و گوگرد و گاز پادیشگاه عظدیم در سوخته، بوی دود خون، بوی 

ها تمدام فضدای شدهر و زنددگی و زیبدایی پداییزی آن را پدر        خمسۀ عراقی آمبودنس و انفجار و ترکش خمسه

کردن پیددا  راوی بده بهاندۀ    661: 6536)فصدیح،   «ادر شهر آبدادن بدود   6539ماه سال ل مهرکرده و این روز اوّ

زندد و  میو بسی  و برخی شدهرهای خوزسدتان سدر   های سپاه ها، پایگاهبخشی، بیمارستانادریس به مراکز توان

ها فشارهای روحی و روانی ناشی از تبعات جنگ، عدزا و مداتم   کندا در این روایتروایت می ،بیندآنهه را می

هدای  شخصدیّت  ةشدودا دربدار  مای شهرها بیان مدی سی و حاکم بر جامعه، اعزام قشرهای مختلف جامعه به جبهه

معندای  یدک بده   هدایی اصدیل و وفدادار هسدتند کده هدیچ      توان گفت که همگی انسانمی 16زمستان اصلی رمان 

کددام هدم    ا در عدین حدال هدیچ   امّد رصد بده اسدالم و انقدالب نیسدتند؛     د صد الهی و مؤمنمتداول کلمه، حزب

 قالب نیستندا  ان درصد ضدّ مذهب و صد دمذهب و ضدّ
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 22زمستان  داستان ةخالص. 2-1

آید تا با ایجداد مرکدز آمدوزش    دکتری کامپیوتر و ساکن آمریکا در ب بوحۀ جنگ به ایران می ،منصور فرجام

نفدت اسدت    ۀ دانشدکدة استاد بازنشست ،و زبان به مردم وطنش خدمت کندا راوی داستان نیز جالل آریان رایانه

هدای  شودا صدف ات آغدازین داسدتان توصدیف فضدای شدهر و ویراندی       اهواز وارد میبه  که همراه دکترفرجام

طدور   و به است هفرزند خدمتکارش مطرود، به اهواز آمد« ادریس»کردن از جنگ استا جالل برای پیدا ناشی

خدوردا مدریم از   فاقی با مریم جزایدری همسدر کدوروش شدایان کده از همکداران سداب  آریدان اسدت، برمدی          اتّ

و بدا دسیسده و توطئده و     زدواج مریم با کدورش عاشد  او بدوده   ا پیشنام ابوغالب که های شخصی بهمزاحمت

ا مریم جزایری هنوز بدا ندام مدریم شدایان همسدر      در عذاب است، است ههای او کورش اعدام شدسازیپرونده

ال اسدت فرزنددش   و شش س استالخروج   ممنوع و پرونده دارد ،ادرض سیاسی و مفسد فی اناعدامی ی ازیک

 ؛شدود مریم آغاز مدی  ۀهای جالل برای رف  مشکل گذرنام ا تالشاست ندیده ،آرش را که مقیم انگلیس است

 ادرض معددوم کدوروش شدایانه، ممندوع     مریم شایان مادام که بیوة مفسدد فدی  » رسد:ولی تنها به این پاسخ می

له ایدن اسدت کده مدریم     ئمس حلّه  و تنها را661: 6536)فصیح،  «قبلیش هم دیگه باطله ۀالخروجها اون گذرنام

و کتبدی   ةاز ازدواج بدا اجداز   یدا اینکده پدس    رت کندد دوباره ازدواج کند و همراه شوهر قانونی جدیدش مساف

وجدود  میان مشکالتی که بر سر تشدکیل مرکدز آموزشدی دکتدر فرجدام      رسمی شوهرش مسافرت کندا در این

دلیل کمبود نیرو مجبدور بده بازگشدت بده     ازنشسته با گلوی مریض و خسته بهبکندا جالل  ، او را دلسرد میدارد

گیرد با او ازدواج کندد تدا مشدکل    ، تصمیم میاشاخراج مریم از کار و گرفتن خانه پس ازشود و  دانشگاه می

هدای جواندان سدرزمینش قدرار     کدم ت دت تدأثیر جندگ و ایثدارگری     خروج او از کشور حل شودا فرجام کدم 

مریم جزایری با دلده جهانشداهی و فرشداد کده از آشدنایان مدریم هسدتند،         ۀادامه در مهمانی خاناو در گیردا می

 شودا  می ۀ دلهشود و دلباختآشنا می

کندد و  دلیدل بیمداری فدوت مدی    فرستندا مادر دله بهآموزشی جنگ به پادگان می ةفرشاد را برای طی دور 

ا امّد  ؛خواهد با مدریم از ایدران خدارج شدود    فرشاد استا او می ۀدلباخت شودا دله نیزدله دچار ب ران روحی می

به دله و مریم بپیونددا جالل خبر بمبداران   گیرد مینگران معشود خود در پادگان استا منصور فرجام تصمیم 

یدان  ناگهدان در م  ،رودت فرشاد به آنجا مدی شنود و وقتی برای آگاهی از وضعیّپادگان فرشاد را در شلمهه می

دلده عاشد  فرشداد     شود که منصور وقتی به این حقیقدت کده  می توجّهبیند و مجنازة منصور فرجام را می شهدا

زمدان بدا   جای او همراه دله از کشور خدارج شدودا هدم   تا به است است پی برده، مدارک خود را به فرشاد داده

شدودا جدالل،   خاک سدپرده مدی  خوزستان به خروج دله، فرشاد و مریم از ایران، دکتر فرجام نیز در زادگاهش



 9911، زمستان 4فصلنامة پژوهشنامة ادبیّات داستانی، دورة نهم، شمارة  924
 

اندیشدد چدرا کسدی چدون دکتدر      حالی که میدر ؛بردبا خود به تهران می ،ادریس را که در جنگ معلول شده

 ؟فرجام باید بمیرد و کسی چون ادریس معلول باید زنده بماند

 ها و فجایع آن در داستانجنگ، مصیبت. 2-2

ستان و پیامدها و معضالت آن، در گدروه نویسدندگان جندگ ت میلدی و     فصیح با پرداختن به جنگ در این دا

دَین خود را در این زمینه ادا کندا نگرانی و آشدوب ذهندی نویسدنده از     است و توانسته هگرفت قرار مقدّسدفاع 

ی اندد، در اندیشدۀ راوی داسدتان متجلّد    گناه که زیر آوار موشدک و خمپداره  اوضاع کشور و مظلومیّت مردم بی

)خطدر  جندگ را    صددای آژیدر قرمدز    اشداره بده  بدا   ،ا نویسنده، زمانی که داسدتان در تهدران جریدان دارد   است

شود و راوی در اسدتانبول و سدپس پداریس مسدتقر     که اتوبوس از مرز خارج می کند و نیز هنگامیآوری میدیا

به یدک هتدل    ه سبک سفرمن و سهیلی، ب»دهدا میشود، با یادآوری خاطرات او در آبادان، جنگ را نشان می

تر از کیوسک تلفن استا در تداریکی شدب در خدواب،     آییما اتاقش خیلی بزرف کوچک نزدیک گاراژ می

نبد  آب را بدا موشدک    هدا م ی نفدت ایدرانیم، در آبدادانا عراقدی    ل بیمارستان شدمارة دو شدرکت ملّد   در طبقۀ اوّ

شدودا تمدام شدب    رد مدی قسمت بیمارستان هدم خ د   های در و پنجرة اینزنند و بیشتر شیشهدار میکوپتر توپ هلی

زمدانی هدم کده آریدان در آفتداب درخشدان از         63: 6519)فصیح،  «اپیهدام میهصدای انفجار مهیب توی کلّ

ها را بده بخدش اطفدال    در تیغ آفتاب صبح، جنازه»باز فکرش در آبادان استا  ،گذردروی اتریش و آلمان می

وجود بدا  نویسدنده در تمدام داسدتان     53ان: )همد  «اآورندد می ،مجروحین شدهکه حاد تبدیل به سالن اورژانس 

ن نشدان  ایدرا   خاطرش را به هد تا تعلّمهاجرت و دوری قهرمان از وطن، کامالً او را در فضای جنگ نشان می

 دهدا  

 ها. مشکالت اقتصادی و افزایش قیمت2-2-9

که بدر دیگدر    تب  آن مشکالت اقتصادی ورهاست و بهدهای جنگ، نابودی اقتصاد کشترین پیام جمله بزرفاز

ای از افراد سدودجو بده   هجامعه، عدّ خوردن اوضاعهمبردلیل شودا با شروع جنگ بهمشکالت مردم افزوده می

 ثریّدا در اغمدا  پردازنددا ایدن معضدالت در    احتکار کادی مصرفی مدردم مدی   ت موجود واستفاده از وضعیّءسو

هدای  بدین کدوپن  بدا متقلّ  اسدت  هولت افزایش قیمت بنزین را توجیه کدرده و اعدالم نمدود   دا »است هانعکاس یافت

طرف خدمات بازرگانی مسئول تدأمین گوشدت و    ئتی ازیب زمان جنگ رفتار خواهد کردا هیبنزین مطاب  شرا

  615: 6519)فصیح،  «ااندمرغ و شیر و کره و سایر نیازهای داخلی شده

 مهاجرت و آوارگی. 2-2-2

خدوبی   این دو اثر به هاست که درشدن انسانخانمانمعضالت جنگ، آوارگی و بی ی دیگر از آشکارترینیک
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زدگدان   با جندگ  ،است هناچار، قصد مهاجرت کرد که خود نیز به ثریّا در اغماا راوی است هشد به آن پرداخته 

اندد،  ه و حتّی وطن خود شدده که زیر آوار خمپاره و موشک مجبور به ترک خانه و کاشانشهرهای جنوبی که 

  تدی آدخدون  علّاند که بهواره و یا فقب کسانی مثل خود منمردم بیشتر شهرستانی یا آ»کند: ذات پنداری می هم

: 6519)فصدیح،   «اجدا ولدو هسدتند   همه ااازده وجنگاندا ت رک و ک رد و لر و عرب خوزستانی و  وادخون شده

مطدرود   ۀخوای بهّ حاد می خوبااا» :است هارگی ناشی از جنگ اشاره شدآو ۀلئنیز به مس 16زمستان در   66

را پیدا کنی ببری تهرون؟ مطرود خودش چطوره؟ باید زجدری باشده واسده یده پیرمدرد آبدادانی کده آدخدون         

  69: 6536)فصیح،  «ا وادخون شه توی تهرون بلبشوااا

 سرقت از منازل مسکونی. 2-2-9

یگدر پیامدد جندگ    ن و شدهدا نیدز د  گان و ربودن طال و جواهرات مجروحدا دز سرقت از منازل مسکونی جنگ

زنندد و  بدرد مدی   های خالی از سکنه دستتعبیر فصیح کفتارها و دشخورهای جنگ، به خانهاستا سارقان یا به

هدای   زده کسانی هدم بودندد کده کارشدان دزدی از خانده، زنددگی و هسدتی ب دران        » رباینداها را می آنوسایل 

های مردم که صاحبانشان از ترس فدرار کدرده   انها یا دکّزدن به خانهبردکردن یا دست یعنی خالی - دجنگ بو

قیمتدی،   یآمدندد و اشدیا  دادندا گداهی بدا سداک دسدتی مدی     مردم شهر را تشکیل می ها اکثریت و این - بودند

گاهی هم بدا   ؛بردندیزیون میآمدند و قالی و قالیهه و تلوگاهی با جیپ می ؛نددبروسایل برقی کوچک را می

  666: 6519)فصیح،  «اکردندآمدند و خانه را خالی میکامیون می

 خسارات ناشی ازجنگ. 2-2-4

 ،هاسدتا قطعدی بدرد و آب   هدا و خیابدان  هدای مسدکونی و کوچده   های جنگ، ویرانی خانده ین آسیبنخستاز 

جمله پیامددهایی هسدتند کده در    ناب  نفتی همه و همه ازها، انفجار مشدن بازارها و مغازهها، بستهتعطیلی کارخانه

هدا  خانده »: شدود  اشاره می ثریّا در اغماای از این تصاویر در شوندا به نمونهزده هویدا میی جنگهاسیمای شهر

ها تبدیل به نیزارهدای خشدک   چمن ؛است هریختهم فروها دربازارها و مغازه ؛ها خراب شدههها و بهّبر سر زن

  561: 6519)فصیح،  «اتانکرهای نفت لب اروند منفجر شده و سوخته ؛ورستان جانورهای مرده شدهو گ

 های روحی ناشی از تأثیرات جنگبیماری. 2-2-1

هدای   ناپذیر جنگ بر مردم جامعه، فشارهای روحدی و رواندی و بیمداری   های جبراناز دیگر پیامدهای و آسیب

ی و حشدت،  ، آوارگد شدهدا  های خدونین جسدد دادن عزیدزان و دیددن    تدساز ةناشی از آن استا ترس و دلهر

شدودا  این عدم تعدادل روحدی در رفتارهدای راوی داسدتان دیدده مدی       ۀدا نموننزهم میتعادل روحی افراد را بر

هدای  های جنگ و تجربده مستقیم ص نه ةدلیل مشاهدبه ،جالل آریان با وجود اینکه از ایران و جنگ دور شده
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 پدردا در بخشدی از رمدان   یا با وحشت از خدواب مدی  بیند های آشفته می، مدام خواباست هداشت دلخراشی که

 ، اختصداص دارد، که داوطلبانه بده جبهده آمدده بودندد    « مرتضی»و « اسعبّ» ،ر نوجواندبه ماجرای دو براکه  نیز

نیروهدای عراقدی اشدتباه    ، بدا  اسدت و برادرش را که در گشت شبانه  ودش میهنگام از خواب بیدار مرتضی شب

 دارداخودکشی  قصددلیل عذاب وجدان، با تیغ بنددا مرتضی پس از آن بهو به رگبار می یردگ می

 جنگ ةدیدگاه نویسنده دربار. 2-1

بدرای ترسدیم طدرد و    ، ایمیک نویسنده پرداختهاز به بررسی دو اثر جنگی پیش رو  وشتارن به اینکه در توجّهبا 

 ازیمپدردا بصدورت تفکیکدی   دو اثر بده هایش در هر جنگ باید به بررسی اندیشه ةدرباردیدگاه فکری نویسنده 

اسدتا نویسدنده در ایدن     6539و در اواسب پاییز  آغاز جنگ ت میلی یک ماه پس از ثریّا در اغمازمان شروع 

نشدان دهددا   با امید را به مخاطب  همراهاوضاع نابسامان کشور و اندوه و سرخوردگی  است هخوبی توانست اثر به

داشدت   توجّده امّا باید  ؛بردکار میرا به «وحشتناک»  حال جنگ، لفتوصیف اوضاع ایران درجالل آریان در 

 دهدا  زیبایی پاریس ترجیح میوحشتناک را به او همین فضایکه 

و شدتاب و سراسدیمگی در دفداع کده     عجلده   ،هات نابسامان بیمارستانتوصیف آوارگان و مهاجران، وضعیّ 

د و اوضداع نابسدامان اجتمداعی    وشمی نیروهای خودی از شدن برخی ناپذیر و کشتهباعث اشتباهات جبران گاه

زیدرا  ؛ انگر دیددگاه منفدی نویسدنده نیسدتند    کددام بید   ا هدیچ امّد  ؛اندد همگی در داستان توصیف شده ،و اقتصادی

رار او از این سرزمین باشدد و در تمدام   گیرد که بیانگر بیزاری و فکنار این فجای ، راوی هرگز تصمیمی نمیدر

ایرانیدان فدراری    ةوطن استا راوی با مشاهد ،شو ذکر تمام فکر ،ل ظاتی که از ایران درگیر جنگ دور است

پایدان تصدمیم بده بازگشدت     د و درآور خداطر مدی  بده  را« مطدرود »ییان وطن و امثدال  ن، عاشقان و فدادور از میه

منفدی جندگ    ةپندارندد اسدماعیل فصدیح تنهدا بده تصدویر چهدر       کده مدی   برخی نظرخالف این بربنابر ؛گیرد می

گونه استددل کرد کده هددف فصدیح از     های داستانش روشنفکران فراری هستند، باید اینشخصیّتپرداخته و 

هرگدز حاضدر بده تدرک      که هایی استدادن ارزش کار مدافعان وطن و انسان حقیقت نشانها دربیان این تقابل

 شان نشدنداسرزمین

 ،خدون  ،زای جندگ فضدای وحشدت   ،برندامگی نظمدی و بدی  انعکداس بدی   باوجودنیز فصیح  16زمستان در  

ناشدی از نگداه منفدی نویسدنده      ،پدیش رو  جسدتار گان نگارند باورها )که بهها و جبههاسارت و فضای بیمارستان

هایی چون دکتدر فرجدام   شخصیّت ، تاس رفتهگکار بهتقویت بُعد رئالیسمی اثر برای ها را  وی آنبلکه  ؛نیست

درگیدر ب دران جندگ وارد     یبه شهر کند، مید که آرامش، پول و رفاه آمریکا را رها کنرا به داستان وارد می

ی وقتدی  جاسدوس باشددا حتّد    او شداید  ،کنندای که برخی گمان میگونهبه ؛تا به مردمش خدمت کند ودش می
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بدار   گیدرد و ایدن  تصدمیم بده رفدتن نمدی     او همباز ،برسداست، ی گزارگذارند فرجام به هدفش که خدمتنمی

ا امّد  ؛ممکدن اسدت هرگدز از جبهده برنگدردد     کده  داندد  کنددا فرجدام مدی   جان خود را فدای عش  و وطنش می

گویدا   باشدد و  دفاع مقدّس تواند ضدّنمی شخصیّتاین  ةرسد سازندنظر میرودا بهعاشقانه، خود به جنگ می

دو هدای هدر  شخصدیّت دادن فضدای فکدری    کندد و بدا نشدان   وازی را در این دو اثر دنبال میفصیح دو جریان م

کردن و رفدتن برتدری   کدردن را بدر رهدا    ترازوی عش  و دلبسدتگی و مانددن و خددمت    ۀحقیقت کفجریان، در

نظدر  بده ت چندین  بده تلخدی ایدن واقعیّد     توجّده کشدد و بدا   تصویر مدی را به تواقعیّ ،دا فصیح در این دو اثرده می

 چنان نیستا  روی  به هیچحال آنکه  ؛نسبت به جنگ دارد منفی یرسد که دیدگاه می

 گیری. نتیجه9

طدرف بدا نگداه خنثدی نسدبت بده       جمله نویسدندگان بدی  دهد که او ازجنگ نشان می ةبررسی آثار فصیح دربار

بدر ایدن باورندد کده      و برخدی  فاد نظر ندارندد زمینه اتّپژوهشگران مختلف در این ؛ هرچندجنگ ت میلی است

چندین  خالف ای بدر دقید  ایدن دو اثدر بده نتیجده      ۀآنکه مدا بدا مطالعد   ؛ حالوی دیدی منفی به دفاع مقدّس دارد

کردگدان و روشدنفکرانی تشدکیل    هدای فصدیح را ت صدیل    هدای رمدان  شخصدیّت چندد  دیدگاهی رسدیدیما هر 

؛ زیدرا  تپنداشد منفدی  تدوان   را نمدی هدا  هرگدز تگداه آن   ،طور مستقیم در جنگ دخالدت ندارندد   دهند که به می

، در جندگ عدراد علیده    گریز هستندها در ذات خود جنگانسان ۀمثبتی نیست و گویا هم ةجنگ پدید دنهرچ

جانبدۀ   هدای همده   برابدر یدورش  فاع مظلوماندۀ مدردم ایدن سدرزمین در    کند، د ایران، آنهه بیش از جنگ جلوه می

کده قهرماندان داسدتان، جندگ را ناشدی از       ه شدد گدرا، دیدد   هدای منفدی  ا در تعریدف رمدان  دشمن متجاوز است

گان ایدن  نگارندد  بداور شودا بده آنکه در آثار فصیح چنین چیزی دیدی نمیحال ؛دانندناکارآمدی مسئودن می

منفدی  دیددگاه  معندی  هرگدز بده   ،های جنگ و اوضاع نابسامان مدردم جامعده  شرد مشکالت و مصیبت جستار،

بدرای بازتداب   هدا   ذکدر آن مشدکالت و مصدیبت   رسدد  نظدر مدی  بلکده بده   ؛نیستدّس دفاع مقنویسنده نسبت به 

 تعریفی جز این نداردا   ،رمان واقعی جنگ زیرا؛ است بودههای جنگ  تواقعیّ

هدم آمیختده   گیرندد و امیدد و ناامیددی در   کنار یکدیگر قرار میها درها و زشتی های فصیح زیباییدر رمان 

خواهندد   توانندد و نمدی  دیگری هم نمی ةاند، عدّوشنفکران وطن خود را ترک کردهی از ربسیارشوندا اگر می

 در آشدکارا  و میدل بده پایدداری و مقاومدت     مقددّس عشد  بده خداک     اکنند وداعشان  با سرزمین آبا و اجدادی

گیدری رویددادها    نقشدی در شدکل   دو داستان فصدیح،  این های شودا قهرمانهای جنگی فصیح دیده میداستان

یابدد کده اگدر    مدی هدا در آگاه این رمان ةدا خوانندنپردازمی ،دنبینشرد چیزی که می وا به روایت تنه ود ندارن

نگداه   دهنددة  این روایت نشان ،کند جالل آریان با سردرد و سرگیجه، آوارگی مردمان سرزمینش را روایت می
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د کده آسدایش و   نشوای نیز دیده میکردههای ت صیلشخصیّتها در همین داستان زیرا؛ منفی نویسنده نیست

ی او ثریّدا در اغمدا  اندد تدا بده مدردم وطنشدان در روزهدای پدر آشدوب کمدک کننددا           رفاه غرب را رهدا کدرده  

ی برای ترک وطدن و اقامدت   بسیار مهمّ ۀکشمکشی است میان دو احساس و راوی در پایان داستان با اینکه بهان

، در پداریس  بده ایدران   جای بازگشتند بهتواو می است هی خود را یافتهای جوان)او عش  سال س داردیدر پار

 رسدا  پایان میبازگشتنش رمان به ۀکند و با اندیشا هرگز این کار را نمیامّ ،بماند 

سدت و در  یوجده منفدی و بدبینانده ن    بده هدیچ   دفاع مقددّس ت که دیدگاه اسماعیل فصیح به گفدر پایان باید  

بده انعکداس   طرفانده  بدی  یبلکده ایدن نویسدنده بدا نگداه      نگدرد؛  یممثبت و تبلیغاتی هم ن له،، به این مسئعین حال

 ا  زدپردا های جنگ میواقعیّت

 کتابنامه
سدر، زمدین   هدای بدی  هدای نخدل  بررسی سیمای جامعه در رمان جنگ با تکیه بر رمدان   ،6593) پور بیرانوند، زلیخااحمد

 کرمانشاه: دانشگاه رازیا ،فرعزیزی راهنما: امیرعباساستاد  ،نامۀ کارشناسی ارشد پایان ،ثریّا در اغماسوخته و 

اسدماعیل فصدیح، شدب ملدخ جدواد       16)زمسدنان   مقایسه موضوع جنگ در چهار رمدان   ،6539) احمدی ورزنه، طاهر
راهنمدا:   درجه احمد دهقان، شطرن  با ماشین قیامت حبیب احمدزاده و بازتداب آنا  662مجابی، سفر به گرای 

 قم: دانشگاه قما ،نامۀ کارشناسی ارشد یوسفیا پایانضا م مدر

اثر اسدماعیل فصدیح و شدیکاگو اثدر عدالء       ثریّا در اغمابررسی ب ران هویت در دو رمان  ، 6596) امیری دهنوی، فریده
اصدفهان: دانشدگاه    ،راهنما: حمیدد احمددیان و احمدرضدا سداعدی    استاد ، نامۀ کارشناسی ارشد پایان ،ادسوانی

 اصفهانا

سدیمای دیگدری   » (،6596) پورمسعود کیانو  احمدرضا صاعدی ؛حمید احمدیان ؛مینا عابدینی؛ ---------------

نشدریه ادبیّدات تطبیقدی دانشدگاه      ،«رمان شیکاگو اثر عالئ األسوانی اثر اسماعیل فصیح و ثریّا در اغمادر رمان 
 ا66-6، صص 66شمارة  ،شهید باهنر کرمان

 تهران: صریرا    ،گجنگ از سه دیدگاه)نقد و بررسی بیست رمان و داستان بلند جن  ،6531) حنیف، م مد

 ، تهران: صریراکند و کاوی پیرامون ادبیّات داستانی جنگ و دفاع مقدّس  ،6533) و م سن حنیف ----------

، صدص  666شدمارة   ،ادبیّات داسدتانی  ،«شناسی ادبیّات داستانی جنگ ت میلیآسیب»  ،6531) خادمی کودیی، مهدی

 ا66-35

نامدۀ   پایدان  ،فدروش ، پسران جزیدره و سده دختدر گدل    ثریّا در اغماهای مانشناسانه ربررسی سبک  ،6596) خیری، فهیمه

 سمنان: دانشگاه سمنانا، زاده میرعلیراهنما: عبداهلل حسناستاد  ،کارشناسی ارشد

اسدماعیل   16زمسدتان  های زمین سوختۀ احمد م مود و اساس ساختار رمانرمان جنگ بر  ،6535) فرد، عطااهللرشیدی
 تهران: دانشگاه تربیت معلّما ،المراهنما: م مد غاستاد  ،نامۀ کارشناسی ارشد پایان ،فصیح
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صدص   ،6، شدمارة  پژوهش زبان و ادبیّات فارسی ،«ردهای عمده ادبیّات داستانی جنگرویک»  ،6533) سعیدی، مهدی

 ا66-51

 ،«حهدای اسدماعیل فصدی   گرایدی: نقدد داسدتان   ی بدومی سدو  بهیک گام »  ،6596) ادقی شهپر، رضا و پورمرادی، سیماص

 ا699-665 صص ،69، شمارة فصلنامۀ علمی پژوهشی پژوهش زبان و ادبیّات فارسی

 ،«اسدماعیل فصدیح   ۀنوشدت  ثریّدا در اغمدا  در رمدان   پدردازی  شخصدیّت »  ،6595)  دارائدی هللا و عنایدت  اکبدر  ، علیعطرفی

انجمدن تدروی    : زنجدان  ،انجمن تروی  زبان و ادب فارسدی ایدران   المللی بینهشتمین همایش مقادت مجموعه

   او دانشگاه زنجان زبان و ادب فارسی ایران

راهنمدا: ناصدر   اسدتاد   ،نامدۀ کارشناسدی ارشدد    پایدان  ،های بلند اسماعیل فصدیح ت لیل داستان  ،6596) زاده، راضیهعظیم

 تبریز: دانشگاه شهید مدنی آذربایجانا ،علیزاده

 واچاپ پنجم، تهران: نشر ن ،ثریّا در اغما  ،6519) فصیح، اسماعیل

 چاپ سوم، تهران: پیکانا ،16زمستان  ،6536) -----------

 ا663-665 ، صص31 و 33شمارة  ،کلک ،«درخشدوقتی ثریّا نمی»  ،6565) عطاءاهلل مهاجرانی،

 جلد چهار، چاپ سوم، تهران: چشمها ،نویسیصد سال داستان  ،6535) میرعابدینی، حسن

 جم، تهران: نگاهاچاپ پن ،نویسیهنر داستان  ،6519) یونسی، ابراهیم


