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نویسـنده  . قبل از پرداختن به رموز نهفته در اثر، باید به مقوله ادبی اي که زمان به آن تعلق دارد پرداخـت 
مـی نـامیم بهـره    ) Metafiction(یا آنچه متافیکشن » داستان درباره داستان«به نظر می رسد از ژانر 

داده و حتـا بـه خواننـده امکـان     جسته باشد و بدین سان خواننده را در جریان فرایند آفـرینش اثـر قـرار    
داستان، متمرکز بر ماجراهاي شخصیتی روان پریش به نام مانا است کـه بـه دنبـال    . آفرینندگی می دهد

کند و در این رهگذر به گزارشگري برخورد می کند که به او قـول ایـن   » روایت«کسی می گردد تا او را 
در مطب دکتـر پرتـو روانشـناس رخ مـی دهـد و همـین       این مالقات . کار را می دهد تا او را ماندگار کند

او می ماند، نه ه ي پریشان گویی ها و بحر طویل مانا، که به تک گویی و جریان سیال ذهن بیرونی شد
ـ : تنها گزارشگر، که نویسنده اي دیگر به نام آقاي یگانه را به روایت مانا عالقمند می کند ن بـه روایـت   م

حرف هـایی را کـه درا ینجـا   ه ي خوابانده ام تا همه همین دلیل هم گوشاین زن عالقمند شده ام و ب
.هاي اینجـا هـم سـرك بکشـم    درباره او گفته می شود بشنوم و در صورت لزوم توي ذهن تک تک آدم

پس گزارشـگر را بـه   ناز ای) 34-35ص . (هیچ ترسی هم ندارم از این که فکر می کنند فضولی می کنم
تالش وي در راهیابی به ذهن و افکار مانا هستیم که کاري اسـت  شناسیم و شاهدمی » خانم راوي«نام 

بس دشوار زیرا مانا با ترفندهاي مختلف از این کار طفره می رود و نتیجه این که خانم راوي همه جا بـه  
در ضـمن چـالش هـا و    . دنبال ماناست و سرانجام این همیاري به همخانه شدن این دو منجر مـی شـود  

ها در بگومگویی ساده همدیگر را ترك و گم می کنند بـه  هایی که خانم راوي با مانا دارد، آنکشمکش
به عبارت دیگـر،  . طوري که مانا عکس به دست به دنبال خانم راوي و خانم راوي به دنبال مانا می گردد

دیگـري بـه   فردین همچن. گره خوردن ماجراي مانا با خانم راوي خود تبدیل به داستانی مستقل می شود
ه می شود، در پی تحقیق دربـار ا را می بیند و به سرنوشت او عالقمندنام یگانه که در مطب دکتر پرتو مان

تعقیـب مانـا   وو بدین سان او نیز به همراه خانم راوي به جسـتجو  مانا و روایت سرگذشت او برمی آیدي
کشیده می شود، شـهر و دیـار کـودکی    ن کرمامی پردازد و به دنبال او به جاهاي مختلف از جمله شهر 
حتا منشی دکتر پرتو نیز بـه نقـل داسـتانی کـه     . مانا، که اکنون براي دیدن کسوف راهی آنجا شده است

کار آقاي یگانه به دنبال سـتاره، روایـت مانـا را بـه     ي گرچه در میانه . خوانده براي خانم راوي می پردازد
و گـاه ایـن   . ان با اصرار و سماجت به دنبال مانا مـی گـردد  دست فراموشی می سپارد، خانم راوي همچن

م چشـم بـدوزي بـه    ئروایت کردن هم شد کار؟ چرا باید دا،حسابیآدم...: جستجوها او را خسته می کند
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خانم راوي معتقد است که ) 45(!شخصیت؟ دست آخر هم حمالی بی مزد و منتیاآن ن ایدست و دهان 
یگانه که ). 50(مانع از این می شود که او به راحتی به ذهنش راه پیدا کند مانااعتماد به نفس بیش از حد 

بعـدا تـوي قصـه    « شیفته ستاره شده است، مانا را رها می کند چون معتقد است بـه راحتـی مـی توانـد     
ولی پژواك صداي آواز تـارزن، کـه در طـول    . چون او شخصیت ساه اي است) 122(»بسازدش) هایش(

انـدر نشـان   /شـهباز بـی نشـانم   «رت نقش مایه اي معنادار درمی آید، یادآور می شود که داستان به صو
و نشان از » در داستان نگنجم/ مستغرق وصالم«و یا » اندر بیان نگنجم/ من عین عشق و ذوقم/ نگنجم

شـاید ایـن امـر    . این واقعیت دارد که مانا شخصیت پیچیده اي است که به راحتی در داستان نمی گنجـد 
این واقعیت باشد که خانم راوي با شخصیتی روبه رو است که می خواهد خـود موقعیـت   ه ي توجیه کنند

در پایان داستان بار دیگر به واقعیت تخیلی داستان بازمی گردیم وقتی نویسـنده را مـی   . ها را تعیین کند
ستان رها کرده و تکلیف او بینیم که مورد بازخواست دوستش رؤیا قرار گرفته که چرا جیران را در اوایل دا

نویسنده براي جبران مافات در چاپ دوم چند صفحه بـه رمـان   . را در طول داستان مشخص نکرده است
ایـن امـر نشـان از وسـواس و تعهـد نویسـنده دارد کـه در کـار         . اضافه و جیران را در آن مطرح می کند

ا بـا اسـتفاده از آن چـه فاصـله هنـري      نویسندگی چیره دست است و حتا از این تمهید استفاده می کند ت
)Artistic Distance (خواننده را از دنیاي تخیلی داستان به واقعیت بکشـاند و بـه او   ،نامیده می شود

بدین ترتیب نویسنده در تمام طـول داسـتان لحظـه اي    . فرصت دهد تا در مورد آنچه می خواند بیندیشد
آقـاي یگانـه   ) 34ص (در آغاز داسـتان  . داستانی می خوانداجازه نمی دهد خواننده فراموش کند که دارد 

شده و سعی دارد بـه حـرف هـاي    وژه می گردد و به روایت مانا عالقمندمی گوید که او دربه در دنبال س
چیـزي  -که البته براي شـنونده چنـین مـی نمایـد    -مسلسل وارش گوش دهد و ازحرف هاي بی ربط او

در فراینـد  . هـا را بـه کـار گیـرد    آن» نوان لوال یا کلیدهاي ارتباطیشاید در آینده به ع«دستگیرش شود 
زبـان  ازرا چـه آقاي یگانه عمل کند یعنـی مـا نیـز آن   ه ي پیرنگ و طرح داستان، خواننده نیز باید به شیو

که بی امان جریان سیال ذهنش را بیان می کند و به هزاران خاطره و رخـداد از دوران کـودکی تـا    -مانا
می شنویم باید چون یک معماي درهـم ریختـه در مقابـل خـود قـرار      -خویش اشاره می کندزمان حال

این ویژگی، کار را براي خواننده اي که عادت به طرح . را بیابیم» کلیدهاي ارتباطی«و » لوالها«دهیم و 
ولی این . هاي معمول و سنتی دارد و می خواهد تکلیفش از ابتدا با داستانِ مشخص شود، دشوار می کند
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کار دارد خواننده با خودآگاهی شخصیتی سـرو . فرایند با آنچه در واقعیت رخ می دهد کامال همخوانی دارد
بدیهی است افکار پریشان و درهـم  . را گم کرده و در جستجوي خودش استخود -به گفته خودش-که

طرح و پیرنگی شسته و رفتـه  ندنمی توامانا که سبب شده حتا والدین او وي را دیوانه بیانگارند، ه يریخت
که از میان تـک گـویی و تـداعی هـاي     تخواننده اسه ي بنابراین بر عهد. از وقایع به خواننده ارایه دهد

ذهن مانا و گزارش هاي دیگران مانند منشی دکتر پرتو، روانشناسی که مانا به او مراجعه می کند، و خانم 
و چنـد  -ذشت مانا در پی جمع آ وري اطالعات برمی آیـد راوي و آقاي یگانه که براي روایت کردن سرگ

.به دنبال کردن ماجراهاي زندگی مانا بپردازد-سال همخانگی او با مانا شناختی از وي به دست می دهد
ماجرا از مطب دکتر پرتو آغاز می شود با مانا که اشاراتی غیرمستقیم بـه مـرد محبـوبش دارد و ایـن کـه      

هـی کوچـک و کوچـک    . آره، یادتـه؟ کوچـک مـی شـدم    «: ها با نگاه آغاز شدچگونه ارتباط عاطفی آن
شینم جاي مردمکش که شـدم یـه شـیار    بکه خواستم بوداون وقت. دو تا گلوله نگاهزه يتر،درست اندا

که این شیار گونه چپ در طول داستان به صورت یک نشـانه  ). 12(»کوچک و نشستم روي گونه چپش
که مغز او از مغز تهنکته اشاره دارد که مرد به او می گفاینن صفحات نخستین به مانا در هما. درمی آید

مانا بزرگ تر است و مانا می گوید این به آن خاطر بوده که مـادر بـه او گفتـه نبایـد مغـز بخـورد چـون        
می کند مرد دایم تکرار . اما مانا اشاره می کند که قلب او از قلب مرد بزرگ تر بود. صورتش لک می افتد

ولی باز از البه الي گزارش هـا  .)18(» اون لنگه ت که دنبالش می گردي منم«و یا »منیتو شبیه«که 
و گفته هاي مانا معلوم می شود که این مرد که مانا به وي دل باخته یک فراري سیاسـی اسـت و روزي   

از این جـا  . »پیداشون میشه«ال که مانا به او سر می زند، از مانا می خواهد آنجا را زود ترك کند چون حا
در ضمن مانا . هاستبه بعد مانا مرد را گم می کند و او در فهرست افرادي درمی آید که مانا به دنبال آن

می کند که زیر پیراهن خود پنهان کرده و با وحشت از شکستن و ترك خـوردن آن از  به کاسه اي اشاره 
براي همیشه در گوش مانـا طنـین انـداز مـی     سبان هاطنین صداي صوت پا. دست پاسبان ها می گریزد

، عـارفی  مشتاق علـی شـاه اصـفهانی   شود، ولی این کاسه، کاسه اي معمولی نیست، کاسۀ سه تار 
رفته است ولی زخمـه هـاي سـه تـار او را     کرمانموسیقی دان است که در زمان ممنوعیت موسیقی به 

مانا به یاد مـی  . مردم متعصب برنتافته اند و او را به اتهام الحاد از مسجد بیرون انداخته سنگسار کرده اند
آورد که در کودکی تا چه حد شیفتۀ صداي سه تار استادکارش بوده و اکنـون ایـن مسـئولیت را احسـاس     
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کـه روحـش   -ه زعم خطر سنگسـار شـدن، در صـندوقچۀ مـادربزرگش    می کند که باید کاسه ساز او را ب
سخنان جسته و گریخته و به ظاهر نامربوط مانا منشی دکتـر پرتـو   . پنهان کند-همیشه نگهبان آن است

را خشمگین کرده و ضمنا او به توجه بیش از حد دکتر پرتو به مانا شک می برد و مانا را دیوانه می خواند 
که به دنبال سوژه به مطب دکتر پرتو کشانده شده می گوید که چگونه مانـا را اولـین   و براي آقاي یگانه

بار پدر و مادرش نزد دکتر آورده و با لهجه کامال محلی توضیح داده اند که دیوانه شـده زیـرا یـا همـواره     
ن مـی  چشم بر آسمان و آفتاب دارد و یا گوش بر زمین گذاشته و مدعی است صداهایی آشـنا از دل زمـی  

و پیدا کردن او سـخن مـی گویـد    آقاي یگانه به ماجراي مانا که مرتب از زنی با گیس هاي سفید. شنود
شده و خانم راوي به تقاضاي مانا که بعدها به او تلفن زده و از او می خواهد روایتش کند پاسـخ  عالقمند

افکار و ذهنش را مثل ابتـداي  مانا با خانم راوي دوست و همخانه می شود ولی به راحتی . مثبت می دهد
بوده بـرود  قمندبه خانه مردي که مانا به او عالکار در اختیار او نمی گذارد و خانم راوي درصدد برمی آید

خانه آن مرد که در بن بسـتی قـرار دارد   ه ي در مقابل پنجر. و از او اطالعاتی بگیرد ولی مرد را نمی یابد
در بگومگـویی میـان مانـا و خـانم راوي بـر روي نیمکـت       . و نیستدیواري کشیده شده و دیگر اثري از ا

این دو همدیگر را گم می کننـد و مانـا   . پارك، مانا خانم راوي را ترك گفته و او را در پارك جا می گذارد
منشی او را به داخل مطب . با عکس خانم راوي به مطب دکتر پرتو می رود به امید این که او را پیدا کند

این اعتراض منشی را به مانـا حسـاس   . هد و دکتر پرتو به منشی از این بابت معترض می شودراه نمی د
. تر می کند و عمال هرگاه نام مانا می آید، منشی دکتر پرتو او را به یاد دشنام و توهین و انتقاد می گیـرد 

که حول محـور  بنابراین هسته اصلی داستان به این صورت شکل می گیرد و از آن پس ماجراهاي اصلی 
جستجوي مانا براي یافتن مادربزرگ، مادر مرد مورد عالقه اش، خانم راوي و مادرش صورت مـی گیـرد،   

مشتاقعلی ، مـاجراي  قاجارآقامحمدخانهمین طور از ماجراهایی از گذشته که مرتبط با تاریخ دوره 
ماجراهـاي دوره  ، که اکنـون بناسـت سنگسـار شـود،    سودابهو سیاوش، ماجراهاي شاهنامه اي شاه

و سرودهاي انقالبـی مربـوط بـه آن زمـان و واقعـه کسـوف کـه از        انقالبو ماجراي پیروزي پهلوي 
آغاز شد، از خودآگاه و ناخودآگاه مانا تراوش می کند که در داستان بافته شده و به جستجوي مانا کرمان

ستان جسـتجوي مانـا بـه عرفـان     پیرنگ دادر این بافت پیچیده . و عرفانی می بخشدبعدي اسطوره اي
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. زیبایی تبدیل می شود که در پیشرفت فرایند پیرنگ و با طـرح داسـتان نقـش چشـمگیري دارد    ه يزنان
ادعاي شباهت  او به مـرد مـورد   . استاز زبان مانا در داستان چشمگیر » پیدایش می کنم«تکرار عبارت 

خـودم  . خـودم نیسـتم  آخه شـبیه «: انداز استعالقه اش، با مادربزرگش و مادرش دایم در داستان طنین 
» تو شبیه منی، اصال ما یکـی ایـم  : گفتخودشم.شبیه اون بودم از همیشه. هیچ وقت شبیه خودم نبودم

ایـن عمـال   ). 27(» اگه می خواي پیدا کنی اول باید خودت گم بشـی «: و در جایی دیگر می گوید). 26(
ولی . دنبال مانا هستند و مانا به دنبال خود، خانم راوي و دیگراندو نویسنده به . اتفاقی است که می افتد

در پاسخ به این عبارت مانا با یک تک گویی درونی مفصل، سرگشتگی و سرگردانی خود را در راهی کـه  
نگفتی چه جوري باید گم بشم؟ ره،آیمچه جوري باید گم بشم؟ چرا نگفت«در پیش گرفته بیان می کند

، اگـه مـادرت،   ي، اگه توگم شدم؟ اگه پیدا نشم، اگه راوچقدره گم شدم؟ من گم شدم؟از کجا بدونم ک
اگه مادرم پیدام نکنن؟ حاال کی مونده؟ من موندم و نشونی یک زنِ با گـیس هـاي سـفید و کالغـه ي     

وایـت و  رخـط یه کوچه بن بست، یه مشت خاطره، یه درخت چنار پاي یه پله، یه جفت چشم، یـه .دسفی
کاش ببینمت، حداقل یه بار دیگه، تا بپرسم چن بار، چن بار باید گم بشم تا بتونم همـه .راوي گمشدهیه 
دنبال یه زن بگردم با گـیس هـاي   کدومتون بگردم؟ اولش قصد داشتم پیدا کنم؟ دنبالگمشده هاموي

وع شد که مادرم سفید و یه کالغه ي سفید تا بپرسم می شه دو تا مادر داشت؟ یعنی راستش از وقتی شر
زیر این سقف نیلگون هیچی غیـرممکن نـی، شـاید،    «:و بابام گفت» .ننه کفر نگو«: زد رو زانوش و گفت

تو که دیگه نیستی، راوي هم که رفته، تازه اگـه پیـداش   » .شایدم یکی پیدا شه که دو تا مادر داشته باشه
ر می کنه؟ اگه تـو شـهر خـودم بـودم     کنم چه جوري ثابت کنم شبیه توام؟ تو فکر می کنی حرفم رو باو

در اختـراع  احتیاج ما«: راع کنم، مگر نمی گنالاقل می رفتم سر چاه نیاز، اصال من باید یه دستگاهی اخت
یـه چیـزي مثـل    . خب منم احتیاج دارم دستگاهی بسازم که درجه گم شدن آدم ها رو نشون بده» است؟

سـنج، گـم   ستگاه مهم و حیاتی رو چی بذارم؟ گمدماسنج، فشارسنج، خب فرض کنم ساختم، اسم این د
چون -ملی-تعداد رخدادهایی که در روند داستان با رخدادهاي تاریخی و ادبی).27-28. (سنج، گم سنج

و یوسـف چـون داسـتان   -و مـذهبی -اسفندیارو یا داستان سیاوشو سودابه، داستان شاهنامه
درهم آمیخته، چنان است که نمی تـوان در سـطح   -را بینا کردیعقوبپیراهن خونین وي، که چشمان 
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نظم و منطق این رخدادها بیشتر روانشناختی و اسطوره اي اسـت کـه در   . پیرنگ به آن نظم و ترتیب داد
. همین بحث بدان ها خواهیم پرداخت

شـته و حـال   شخصیت مانا، شخصیتی است چندبعدي، پیچیده و پاره پاره که قطعات آن را بایـد بـین گذ  
ظاهرا مانا را می بینیم که در طول داستان بین مطب دکتر پرتو، کوچه بن بسـت و نیمکـت   . جستجو کرد

مانا خودآگاهی قطعه قطعـه و آشـفته   . نارنجی رنگ پارك سرگردان است ولی این فقط ظاهر قضیه است
. صـندوقچه پررمـز و رازش  میان مادربزرگ و: دارد و افکار وي دایم میان وقایع گوناگون در نوسان است

والدینی که نگران خیره شدن وي به خورشید هستند،صداهایی که از دل زمین شنیده مـی شـود، مـردي    
سیاسی است ولی نتوانسته مانا را به این شیفتگی بکشاند ولی تصویر وي -مسایل اجتماعیه يکه شیفت

ده پنجره مشرف به کوچه بـن بسـت را   و پیراهن نخودي رنگش در حالی که پري چپ با شیار کنار گونه 
اي که در شرف سنگسار شدن اسـت و واقعـه شـگفت انگیـز     سودابه. شدهکنار زده در ذهن وي حک
ـ و گزمه ها و مرد قاجارسربازان ه ي، رژکرمانکسوف در شهر زادگاهش  ارزن کـه جماعـت مـؤمن    ت

این ها همـه نشـان از   . در پی آنند که او را از مسجد بیرون رانده و سازش را بر سرش خرد کنندکرمان
زنـدگی وي بلکـه   ه يروایت شخصیتی که نه تنها دربرگیرند. داردحاجی زادهشخصیت پردازي مدرن 

. ی رسیموقتی در فرایند شکل گیري وقایع داستان به اینجا م. کل تاریخ سرزمین و حتا حیات زمین است
طوبا و معناي شبمانا دیگر به عصر پسامدرنیته تعلق می یابد و به شخصیتی اسطوره اي مشابه آنچه در 

.شاهدیم مبـدل مـی گـردد   مارکز در هیئت زن اثیري می بینیم و یا آنچه در داستان هاي پارسی پور
ن است که از کودکی براي مانـا  بعله، واقعیت ای: مانا زمان تقویمی نمی شناسد، پس از بند زمان آزاد است

در واقع مانا . ولزمان بود، نه گردش عقربه ها و تغییر فصه يبروز حوادث و حدوث لحظه ها تعیین کنند
و شاید به همین دلیل اسـت کـه   ) 115. (زمان را گم کرده، شاید هم به قول دکتر پرتو توي زمان گم بود

اوست که صداهاي عجیبی از درون دل زمـین  . می کندهمین ویژگی مانا را از جنس دیگري . ست»مانا«
می شوند و عبور آب ها و رستن گیاهان را حس می کند، اوست که حوادث گذشـته تـاریخ را در حافظـه    

و زمـان حاضـر را   انقـالب و تا زمـان  پهلويتا قاجارتاریخی و خودآگاه قومی خود حفظ کرده، دوره 
ـ . خورشید بوده ایمکسوفد طی می کند، یعنی همین چندي پیش که شاه ه يپیوند او با زمین به مثاب



7

یک اسطوره از یک طرف، و با خورشید، در حکم اسطوره اي دیگر، از سوي دیگـر سـبب نزدیـک شـدن     
شاید شباهت بعدي وي با ستاره که با آسمان عجین شده و می تواند . آسمان و زمین به یکدیگر می شود

با حسی که در مانا نهفتـه  ) 113) (»حال ستاره حوادث رو بو می کشدخوش به«(آینده را پیش بینی کند 
ها هر دو به جنون آن. و می تواند صداهایی را که از گذشته و آینده می آیند بشنود، شباهتی معنادار باشد

آیا مانا فراموش کرده بود؟ یا حوادث به دلیـل  : دیگران نیستند» جنس«و دیوانگی متهم می شوند زیرا از 
طوالنی شدن زمان، اهمیت شان را از دست داده بودند؟ یا مانا خود به خود بخشی از حادثه تبـدیل شـده   

مانا جزیی کوچک از جریانی بود کـه  . حقیقت این است که دیگر مانا نبود که جریان را پیش می بردبود؟
. ي از سنت و تجدد استخودآگاهی وي آمیزه ا: مانا پیوند گسسته با زمان حال است)162. (تداوم داشت

تـداوم مـادربزرگ از   » تو به من بردي«شباهت بی حد وي به مادربزرگش و پژواك صداي مادربزرگ که 
ذهن او دغدغه سنت جارو کشیدن خانه براي چهل روز و چشـم بـه انتظـار    . نسل گذشته در وجود اوست

و پیـراهن  سـودابه  ر شـدن  و سنگساشاهنامه، وقایع چاه نیازبودن و مراجعه به خضرظهور حضرت 
جالـب تـر ایـن کـه ایـن وقـایع بـا حـدوث         . را داردکنعاندر یعقوب و رساندن آن به یوسفخونین 

جهانی، مانـا را بـه   -تاریخی و جمعی-ناخودآگاه فردي، قومی. پیوند می خورد-از وقایع اخیر-کسوف
ه و یا موتیف چشم ها و صـداها  دونقشمای. اسطوره زن نوعی با همه دغدغه هاي یک زن تبدیل می کند

که در طول داستان چشمگیر است، در ابتداي داستان در عبارت مانا بازتاب می یابد که او با چشم ها می 
مملو از اشاره بـه  98تا 91همچنین صفحات ) 29. (شنود و روزي که کور شود مطمئنا کر نیز خواهد شد

شنیده بود که روزي از روزگاران خطاب به مـردم  رامشتاق علی شاهاو صداي . است» چشم ها«لفظ 
زیرا در برابـر همـین چشـمان او را سنگسـار     ) 203(» من از چشم هاي شما می ترسم«: کرمان گفته بود

مانا مـی  در جایی. جالب تر این که این دو تصویر یعنی صدا و چشم ها در داستان یکی می شوند. کردند
سـاعتی چشـم   «و » و خنچه اي تبرك بینایی«: که صدایی گفت»یازیا صاحب چاه ن«: خواهد فریاد بزند

، مانـا نگـران اسـت کـه     )203ص (در جـایی دیگـر   ). 202(» ها نه به صدا که به هیئت کامـل درآمدنـد  
آغـاز  ازِمن همان ها بوده ام قبل از آغ. که نور صدایی جرقه زد، من چشمان تو هستم«چشمانش نبینند، 
پاره هایی از من پاره هـاي دیگـر را   . من ستاره هاي خود را از دوردست ها برانگیختم. و قبل از دوران ها
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زمـان سرشـار اسـت از    ). 203(» !می خواهند، من چشمانت را می پرستم، اما این خبـر را بـه شـب مگـو    
صداي مـادربزرگ و مـادر و   خودنمایی می کند و به » دانگ، دانگ«صداهایی از کودکی مانا که با تکرار 

کـه چشـمان   هاییتارزن و شاهزاده پدر او و ناخودآگاه فردي وي مبدل می شود و سپس در صداي مرد 
از دست دادند و فریاد مردمـی کـه زنـی را    طرافیانشان یا خودکامگی پدران واخود را به خاطر جسارتشان 

ی اش مجازات می شود و زوزه گرگ هایی سنگسار می کنند و تارزنی که به خاطر نواختن موسیقی عرفان
پـس اگـر   . و رنـج دوران اسـت  و این صداها همگی برخاسـته از درد  . که ممکن است سر زوار را بخورند

چـون  صدا می گوید، صدا چشمان ماناست، صدایی که از آغاز دوران بوده است، پس مانا،که ه گونهمان
مـا مـی   ه ياو چیزي چون وجدان زمان. آمده استنامش عنصري است ماندگار که از دوران هاي پیشین

و ) سـتاره (گذشته و حال، خـاك وآب و آسـمان   . شود که با دیدگاهی بی انتها گذشته تا آینده را می بیند
پشـت دروازه و  تیرهـاي من سال هاي ساله که هـر شـب را بـا صـداي    «: زمین را به هم پیوند می دهد

صداي آواز زن ها و بچه هایی که از این طرف دروازه به گوش می رسه سر کردم ولـی هرگـز نتونسـتم    
شه، و کی به کُنه این که آدم بی دردي باشم و عین خیالم نباشه که کی می . قاطی هیچ کدومشون بشم

از همـون اول بـه   . یسـت ولی تقصیر خودم کـه ن . گرچه بقیه به من می گن بی خاصیت. گهکی زور می
اولش صدا خیلـی  . صدایی که از دل دل زمین می شنیدم. جاي این جنگ و دعواها دنبال یه صدایی بودم

بعـدها مانـا را مـی    ) 26(ولی بعد گوش هامو پر کـرد . مثل پچپچه، مثل صداي روییدن علف. ضعیف بود
می رود و پس از اصحاب کهفاب وبینیم که به حالت جنینی بازمی گردد و سال ها به خوابی مشابه خ

منتقل شده است و تغییر پول رایـج  بانقالبه دوران پس از ) پهلويدوره (بیداري از یک دوره تاریخی 
پس مانا نمی میرد بلکه به خوابی طـوالنی مـی رود، از بلـوغ بـه حالـت      . کشور او را به دردسر می اندازد

پا به هر کجا می گذارد احساس می کند قبال اینجـا بـوده   جنینی و از حالت جنینی به بلوغ بازمی گردد و 
وي که در ابتداي داستان تا آن حد اصرار داشت روایت شود، در پایان به این نتیجه مـی رسـد کـه    . است

هیچ کس روایت شدنی نیست، شاید به این علت که او دیگر یک فرد واحد با یک هویت فـردي ویـژه و   
زیباي دیگري کـه بـا   ه ينقشمای. فارغ از بند زمان و تغییرات مخرب آنمجزا نیست، او همه زمانه است 

مانـا در صـحنه اي فـرو    .آفتاب اسـت ه يشخصیت مانا عالوه بر صدا و چشم ها گره می خورد نقشمای
و مکـررا  ) 155(رفتن خورشید در چاه را با صحنه اي که قبال خود را در چاه می دید، هماهنگ می کنـد  
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مـر  ااین . آفتاب و در جستجوي آفتاب بوده استي ره از سایه ها نفرت داشته و شیفته می گوید که هموا
که والدین وي به وحشـت مـی افتنـد کـه شـاید وي آفتـاب را مـی پرسـتد و         کار را به جایی می کشاند

ده ها و ده ها بار در داستان تکرار شده است و مانا مـی  » خورشید«و » آفتاب«واژه . شده است» الدین«
حتا خبر خورشیدگرفتگی را برنمی تابد و .همواره در جستجوي آفتاب به این سو آن سو می دودکهگوید 

در این جا باز خورشید بـه  . می رساندکسوفبراي رؤیت کرمانرنج و مصایب زیاد خود را به با شتاب و
گونه که زمین مادر طبیعت است، با وجود مانا پیوند می خورد و بـه مانـایی و   عنوان منشاء زندگی، همان

و طبیعی اسـت  ب و خالص ناجاودانگی وي به مثابه یک اسطوره منجر می شود، در واقع مانا با هر آنچه 
مانـا  ي مورد عالقـه  مردمادر . »مصنوعی«پیوند دارد، مثال نور آفتاب، نه نور تصنعی پروژکتورها و یا نور 

و به همین دلیل عاشـق  ) 129(» نور خورشید اول از همه جا به قله کوهه که می تابه«نیز معتقد بوده که 
در . حاال ماناست کـه در پـی اوسـت   . ی شودکوه سبالن بوده و روزي به سبالن می رود و دیگر ناپدید م

پیوند مانا را با چهار عنصر باد، آب و آتش می بینیم که قبال خاك و زمین نیز بدان 159تا 155صفحات 
:افزوده شده بود

وقتی دست هایم را از روي گوشم برداشتم صداي شُر شُر آب تـوي گوشـم پیچیـد و صـداي رود، رود     «
دل زمین می جوشد و از بین ریگ ها و قلوه سنگ ها می زند بیـرون و سـرریز   گفت که آب آرام آرام از 

.می شود

بوي دود که بـا  . به طرف صداي آب دویدم. پاهایم نیرو گرفت. سفیدي دندان هایم توي تاریکی برق زد
.کردباد می آمد سرعت قدم هایم را تندتر

.....«

فاهیمی که در وجود و شخصیت مانـا تبلـور مـی یابـد     به نقشمایه هاي چشم و صدا و آفتاب و زمین و م
-نهـایی ه يولی نقشمای. مانا دارداشاره شد که همگی نشان از لطافت روح و ابعاد اسطوره اي شخصیت

موسیقی است کـه توجیـه   ه ي نقشمای-که به دلیل اهمیتش براي پایان بحث شخصیت مانا گذاشته ایم
. بر خودآگاهی مانا چیره شده و با  نقشمایه صدا پیوند می خوردعنوان رمان و رخدادي است کهه ي کنند
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را مـی گیـرد و در   سـودابه مـن  ادر همین ارتباط تصویر سنگسار شدن را در داستان می بینیم که حتا د
یکی از کسانی که هم در تاریخ و هم در این رمـان سنگسـار مـی    . تصور مانا چندین بار متجلی می شود

قبـل از  . شاره شده اسـت ااًمستقیمه اورمان ب178و 140است که در صفحات مشتاق علی شاهشود 
امان اهللاستاد تاري به نام . این ماجرا کودکی مانا را می بینیم که با عشق به موسیقی رقم خورده است

که از همان کودکی صداي سازش مانـا را شـیفته خـود سـاخته     رفت و آمد می کندن هابه خانه آخان
مانـا  . به مادر مانا می گوید که مانا گوش خوبی براي گرفتن ملودي هاي موسـیقی دارد مان اهللا. است

وقتی کـه دیگـه درد   «می آموزد که امان اهللاکه دستان کوچکش تحمل درد فرو رفتن سیم را ندارد از 
درد لـذت را  من از همان لحظـه لـذت درد، نـه    «: مانا می گوید» .نکرد اون وقته که ساز زدنو یاد گرفتی

خانم راوي همچنین در اشاره به تالش دکتر پرتـو جهـت معالجـه حمـالت حـاد      ). 101(» )کردم(تجربه
ی اسـت  قی دور ساخته فرارش از حوادث تلخـ عصبی مانا می گوید یکی از دالیلی که مانا را از زمان منط

لطفعلی/ اي نی می یادمشب صدا« که براي او رخ داده است، از جمله این که مادرش در حال خواندن 
قرار گرفتـه و از پشـت بـام در    آغامحمدخانیکی از سربازهاي ه يمورد اصابت گلول» ؟کی میادنُم خا

پس از مادر، پدر دق مرگ مـی شـود و قبـل از ایـن دو     . حالی که در خون خود می غلتد پرتاب می شود
هرگـز بـازنمی   وواقعه هم که مادربزرگش صندوق و صندوقخانه را رها کرده و به سوي چاه نیاز مـی رود 

مشتاقعلی شـاه ماجراي . یقی مرتبط بوده استبه این شکل درمی یابیم که مادر مانا نیز با موس. گردد
نیز که در خودآگاهی مانا حک شده از این قرار بوده است که وي که موسـیقی دان و تـارزن اصـفهانی و    

پـس از  . را می خوانده و تار مـی نواختـه اسـت   یاسینه ي سورآمده و در مسجد کرمانعارف بوده به 
د که او ملحد بوده و به تذکرات مردم باایمان توجهی نکـرده و  سنگسار کردن او، در روزنامه ها می نویسن

مـردم  «همان زمان که مردم براي سنگسار کردنش وي را به داخل چاه می کشیدند، فریاد مـی زده کـه   
تکرار این جمالت حتـا سـبب   » .شما هستمهايمن نگران چشم. کرمان چشم هایتان را از من بپوشانید

نامی با یک دست چشم راستش را پوشـانده و بـا چشـم    مالعبداهللاد و مردم خشمگین می شوه يخند
بنابراین ). 178(» بیا پوشوندیم! خفه شو سگو«: دیگرش می خندد و لی لی کنان جلو می آید و می گوید

هم به این معناست که از این کـه انسـانی   » از چشم هاي شما می ترسم«که مشتاق علی شاهجمله 
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و دیگر این که به شکلی مکافات ایـن  » می ترسد«سنگسار می شود هاتفاوت آندر مقابل چشمان بی 
آغامحمـدخان  شایع می شود کـه ظلـم هـایی کـه     کرمانبعدها در . عمل آنان را پیشگویی می کند

مالعبـداهللا روا داشت و چشمان بسیاري از افراد بی گناه را از کاسه درآورد، تاوانی بود که امثال قاجار
بـود و  مشتاق علی شـاه البته در این میان پدر مانا یکی از مخالفین سنگسار شدن . رداختندباید می پ
مانا پدر را می بوسـد و  . نباید چنین رفتار کردمشتاق علی شاهو با » ن حبیب خداسامهم«می گفت 
تابان بلنـد  ولی صداي یکی از اهالی به نام آقاي » !بابا قربونت برم، تو چقدر شبیه مادربزرگی«: می گوید

با سنگسار شـدن اعـدام   مشتاق علی شاهبدین سان ). 140(» چرا کرمونو انتخاب کرده«می شود که 
به تپـه روشـنایی مـی رود    نااموقتی بعدها می بینیم . می شود و از آن پس کرمان باید صدها چشم بدهد

پرستاره است، سـتاره  کرمانهمه ستاره ها چشم می شوند و شاید به همین دلیل است که هنوز آسمان 
نمی دونن کـه  «: می گویدمشتاق علی شاهر جریان شایعات درباره مانا د. هایی که زمانی چشم بودند

قراره توي لـذت  ، )یعنی مانا(زده روزي این شهر ستاره بارون می شه و دختري که پشت این در چمباتمه
). 140(» گم بشه) صداي سازه مشتاق علی شاه(این صدا

تار ه يگونه که پیش از این اشاره شد، در تک گویی هاي نخستین مانا می شنویم که چگونه کاسهمان
مـادربزرگ،  ه يرا از پاسبانان، در زمان ممنوعیت موسیقی، پنهان کرده و می خواهـد آن را در صـندوقچ  

هـت  بـه همـین ج  . برساندمشتاق علی شاهکه جاي امنی است، پنهان کند و آن را به صاحبش یعنی 
هراسان در نیمه هاي شب پله ها را در تاریکی باال می رود تـا خـود را بـه گلدسـته مسـجد، جـایی کـه       

دسـت هـایش جلـو اومـد     «: سکنا گزیده و مورد مخالفت مردم قرار گرفته بوده برساندمشتاقعلی شاه
..از دسته تا کاسه همه جاش رو دست کشید. کاسه رو از دستم که می لرزید گرفت

کمی بعد سه تار رو زمین گذاشت، پنجه هاش رو کشید . رو که بست، انگشتش روي سیم لرزیدسیم ها
اصال کی گفته سه تار بایـد  . لطفی رو که می خوام نداره. خیلی وقتی دیگه راضیم نمی کنه«:تو موهاش

).142(» سه تا سیم داشته باشه؟ چه طوري سیم هاش رو چهار تا کنم؟
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پس . شدمعروف » سیم مشتاق«و سیم چهارم به ندشدسیمچهارداراي تارها، بدین سان از آن پس سه
و مانا پاسخ مـی  ؟را بزند » بیداد«د پرس، او از مانا می مشتاق علی شاهسه تار به ه ياز تحویل کاس

بیداد و مهربانی نیز هر دو از گوشـه هـاي موسـیقی کالسـیک ایـران      ). 143(» رو بزنمهربانی«: دهد
مشـتاق  با بیـدادي کـه بـر    » بیداد«: این دو اصطالح به شکل جناس به کار رفتهافزون بر آن،. است

به . با علقه و محبتی که بین مانا و این عارف شکل گرفته هماهنگی دارد» مهربانی«آمد و علی شاه
ب بـه  اروزي از روزگاران خط«دلیل است که مانا به کوله بازي از ستاره به دیدار کسی می رود که همین 

به این صورت، معلوم می شود یکـی از  ). 203(»من از چشم هاي شما می ترسم«: مردم کرمان گفته بود
. اسـت شاهمشتاق علیصداهایی که از دوران کودکی در خودآگاه او طنین انداز شده صداي تار و آواز 

را، بـا صـداي   انقـالب ول زمان، تحولی را که در زمان حـال رخ مـی دهـد، یعنـی     طمانا در سفرش در 
ایـران، ایـران، ایـران، خـون و مـرگ و      . ایران، ایران، ایران، مشته شده بـر ایـوان  «: موسیقی می شناسد

با شـنیدن ایـن   ). 181(»و رها باشیمفردا که بهار آید، صد الله به بار آید، آزاد و رها باشیم، آزاد ... عصیان
کـه مـی   -مانـا »!گریه نکـرده بـود  اسال ه. تعجب کرد...دو قطره از نوك مژه هایش سر خورد«سرود 

. هاي اشکش گشوده می شـود با صداي موسیقی و نام ایران، غده -گفتند غده هاي اشکش مسدود شده
-آفتـاب : زیده هستی است عجین می شـود پس وجود مانا با همه آن چیزي که مواهب و پدیده هاي برگ

از همه مهم تر این کـه بـه رغـم خـاکی     . زمین یا خاك، آب، باد، موسیقی و گهگاهی با گل-نور و آتش
آنگاه نامش با نـام  . ه مانایی و جاودانگی وي می انجامدببودنش، با بی زمانی تداعی می شود و این خود 

که او یک زن اسـت و در نهایـت بـه نمـاد شخصـیت      یکی می شود ولی فراموش نکنیمزرتشتمادر 
در این رمان به شخصیت هاي زن و خودآگاهی زنانه کـه  حاجی زاده. نوعی زن در تاریخ بدل می شود

تفاوت می توان بـه بعـد   محور اصلی داستان قرار گرفته است توجهی خاص مبذول داشته و در خوانشی م
در داسـتان، نقشـمایه   ) Thematic motif(اي مضـمونی  از نقشمایه هـ . اثر توجه کردزن مدارانه ي 

. مبتنی بر جسـتجو اسـت  » شما می ترسماز چشم هاي«تمامی پیرنگ رمان . است) Quest(جستجو 
مادربزرگ و صندوقچه رازش، مادرش، خانم راوي، معبودي : مانا همواره در پی گمشده هاي خویش است

که زمانی در سکوت ولی با چشمانش با او ارتباطی عاطفی و عاشقانه برقرار کرده و مادر او که ناگهان در 
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ا، او خود نیز گـم مـی شـود و شخصـیت هـاي      افزون بر این ه.. ناپدید شده است، آفتاب وسبالنکوه 
دیگري چون یگانه و خانم راوي را به دنبال خویش می کشد چون همان طور که قبال ذکر شد، او بـراي  

وي در حاالتی شهودي مادر معبودش را می بیند و با شادمانی بازمی گـردد  . پیدا کردن باید خود گم شود
بـاور کـن خـودم    . دیدي گفتم مادرت رو پیدا می کنم؟ دیدمش. بخند دیگهببین، بخند،«: تا به او بگوید

مانـا  «و سپس راوي دانـاي کـل مـی گویـد کـه      ). 163(» بودخود خودش. دیدمش، با چشم هاي خودم
آدمیزاد روایـت کـردن   «خودیابی مانا به این شکل متجلی می شود که ). 163(» خودش را در او دیده بود

» .یـا نمـی خـواد بنویسـه    حاال یکی می تونه بنویسه، یکی نمی تونـه نداره، خب هر کسی حکایتی داره،
بنابراین، نیل به این خودیابی و خودشناسی مستلزم طی طریقی دشوار است که مانا آن را متحمل ). 167(

در مورد اهمیت شخصـیت مانـا پـیش از    . در کنار داستان و ماجراي مانا، پیرنگ ستاره قرار دارد. می شود
ستاره بـه واسـطه نـام نمـادینش بـا      . این گفتار می گنجد، سخن رفته استه يا که در حوصلاین تا آنج

ها به یاد داریم که مانا چشم هایش را در کوله باري به تل روشنایی می برد و آن. آسمان پیوند می خورد
ر از کاسـه  به ستاره و ستاره ها به چشم تبدیل می شوند، شاید تمام چشمانی که زمانی توسط شـاه قاجـا  

ستاره همچنین زیبایی خیره کننده اي دارد که از همان ابتدا آقاي یگانه را . چشمان مردم بیرون آمده بود
اما ستاره خـود عاشـق   . مفتون خویش کرده و او را از تعقیب مانا بازداشته و به سوي ستاره روان می کند

لطفعلـی  و وقتـی  . ب سپیدش خواهـد بـرد  در خواب دیده که شاهزاده اي خواهد آمد و او را با اس. است
اگرچه دخترعمـوي  .به قبیله آنان می آید، او تصور می کند که خوابش تعبیر شده استزندامیرزاده خان

اسـت، سـتاره بـا همـان     خـان لطفعلی ي به نام مرضیه خاتون نامزد او و مورد عالقه لطفعلی خان
کسی که تا دم آخر ی شما نومزدتونو دوست بدارین، ول«سادگی روستایی و قبیله اي خود به او می گوید، 

پس ستاره نیز چون مانا عاشق است و چون او قدرت پیشگویی آینده ). 127(»ستارسمی مونهن همراتو 
همانگونه که مانا پیوند زمین و آسمان را ممثل می سازد، ستاره نیز در جاي جاي داستان با زمین . را دارد

کـل و  انـاي یت از نظر حسی بخشی از زمین را به نام خود ثبت می کند؛ راوي دمرتبط می شود و در نها
. مانا دست هایش را به سـوي زمـین دراز کـرد   : پنهان با شوخ طبعی چنین می گویده يیا همان نویسند

نگـاهش بـه سـایه بلنـد و کشـیده      در پایین ترین نقطه جاده. چیزي برداشت و شیب جاده را سرازیر شد
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آن دو بی هیچ جنگ سرد و گرمی تنها با . د که آهسته و با نرمی آن طرف خط حرکت می کردستاره افتا
توافقی حسی تل روشنایی را نه به صورت جغرافیایی بلکه به صورتی حسی تقسیم بندي کـرده بودنـد، و   

ع ما هم بهتر است براي پیشگیري از هـر نـو  . هر کدام نیز به حریم دیگري با احترام خاص می نگریست
درگیري احتمالی بین صاحب منصبان هر یک از این علوم، از هر نوع نامگذاري یا شماره بندي خودداري 

یـک  «و سـرانجام  ) 203. (کنیم و آن دو قطعه را به نام ستاره و مانا نامگذاري کنیم و قال قضیه را بکنیم
قد که راست کردند در دسـت  . آن نگاه مانا و ستاره گره خورد و هر دو بی اختیار به طرف زمین خم شدند

گویی در همان نگاه کوتاه بی هیچ کالمی باز هم به آن دو به طور ضمنی . هر کدام ماهی لغزنده اي بود
میان مانا و ستاره با شـگردهایی  این همانی) 204(».نیمی رضایت دهدتوافق کرده بودند که هر کدام به

در بسیاري از موارد ایـن  . در شخصیت پردازي آنان به کار برده است نیز بازتاب می یابدحاجی زادهکه 
دو به عنوان موجوداتی که به عالم خیال و رؤیا تعلق دارند شناسایی می شوند و چرایـی هـاي شخصـیت    

شخصیت هاي اسرارآمیز بـا رازهـایی سـر بـه مهـر چـون       . پردازي در مورد آنان از جنس دیگري هستند
اسرارآمیزش، که حتا دامادش بر این بـاور اسـت   ينقره اي و یا مادربزرگ و صندوقچهموهايیرزن باپ

وي عسل و شیر می آیـد و آنـان را بـه    بزن هایی که از تنشان . که پر از خیاالت باطل است، زن هستند
ان سـر مـی   نیز در داستقصص مذهبیو شاهنامهشخصیت هاي زن از . موجوداتی بهشتی مانند می کند

می توانند شخصیت هاي قرینه براي مانا و ستاره باشند، ولی آنان نیـز در ایـن   زلیخاو سودابهکشند، 
مانا که از وجـود  . جالب تر این که مانا و ستاره هر دو در عشق ناکام می مانند. داستان نفرت انگیز نیستند
اي یگانه با همان شیار گونه چـپش،  اجتماعی محروم می شود، پس از آن آق-محبوبش به دالیل سیاسی

که شبیه به عاشق قبلی ماناست، ظاهر می شود و توجهی خاص به مانا نشان داده کشش عاطفی نسـبت  
پس از آشـنایی  . ولی او مردي فوق العاده محافظه کار، بی احساس و تنوع طلب است. به او بروز می دهد

نهایت با بی وفایی و بی اعتنایی مانـا را رهـا کـرده بـه     با خانم راوي، مهر او نیز به دلش می نشیند و در 
وي حتا عالقه اش را در روایـت کـردن داسـتان مانـا فـداي شـیفتگی اش       . سوي ستاره کشیده می شود

حتا بعدها می بینیم که مرد کالسکه چی، باز با همان شیار کنار گونه اش، مانا را . نسبت به ستاره می کند
بسته که دل در گـرو  لطفعلی خانیبه دل.ستاره نیز سرنوشتی مشابه دارد. دبی خبر می گذارد و می رو
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نیز ناکام هسـتند  خایزلو سودابهدر جهت دیگر . دیگري دارد و عشقی بیهوده را در دل پرورانده است
همانگونه کـه در  . و بدتر از آن شهرت و نام خود را در تاریخ بر سر عشقی بیهوده و یک طرفه می گذراند

از چشـم هـاي   «اسطوره اي در -ابتداي این سخن ذکر شد، استفاده هنرمندانه از شخصیت هاي تاریخی
. آن را اثري قابـل اعتنـا سـاخته اسـت    الیه هاي متعدد معنایی در اثر را تضمین کرده و »شما می ترسم

افزون بر آنچه گفته شد، مـی تـوان آن را از   ی از این دست، متن را به گونه اي شکل می دهدکهتتمهیدا
تاکنون از دو راوي ظاهري یعنی خانم راوي و آقـاي یگانـه   . منظر ساختارشکنی نیز مورد بررسی قرار داد

ولـی  . ضمنی و پنهان نباید از قلم بیافتـد ه يو یا نویسندسخن گفتیم و طبیعی است که راوي داناي کل
به رغم این . اصلی داستان مانا استه يبا کمی توجه می توان به این نکته رسید که راوي و شکل دهند

شود، این اوست که راویان را به دنبال خـود کشـانده و   » روایت«واقعیت که در ابتداي داستان می خواهد 
ها را شریک و سهیم می کند به طوري که در مواردي هـر کـدام از راویـان طـرح     ندر ماجراهاي خود آ

این واقعیت کـه خـانم راوي گلـه    . داستانی را پی می ریزند و خود به شخصیت هاي آن تبدیل می شوند
و اجازه نمی دهد به ذهنش وارد شود و از او می خواهد که به ذهن دیگـران نفـوذ کنـد،    دارد که مانا بها

دیگر این که در ابتداي داستان اشتیاق و اضـطراب دکتـر پرتـو    ينکته. قابل توجهی استه ينکتخود 
مانـا سـبب   ه يگم شدن و عـدم مراجعـ  . مانا را بار دیگر ببیندمی خواهدروانشناس مانا را می بینیم که

علم روان شناسی با طه يپرتو تصمیم گرفته بود جدا از حیانگار : نگرانی و حسادت منشی دکتر می شود
اما هـر بـار بـاز    . نگاه الیه هاي ظاهري مانا را یکی یکی پس بزند و در سکوت به کنه هستی او پی ببرد

مانا آمده بود، پایش را روي پایش انداخته بود و طوري رفتار کرده بود که انگـار او پزشـک اسـت و پرتـو     
) 41(!یمارب

تر پرتو منتقل کرده و هر روز با شیطنت، به رغم مخالفت منشی ظاهرا مانا دلواپسی و اضطرابش را به دک
سالم دکتر، حالم خوبـه، فقـط دلـم    «: دکتر تقه اي به در می زند، در اتاق دکتر باز را می کند و می گوید

پس از این حضور غیرمنتظره به سـرعت در را بسـته و   ). 39(» بیام ببینم تونتنگ شده بود گفتم یه سر
رفتار و حضور و غیاب ناگهانی مانا دکتر پرتو را به حدي مشتاق و در ضمن مضطرب می . ناپدید می شود

پس همانگونه . کند که ناچار است در مقابل چشمان کنجکاو منشی اش رفتار خود را به شدت کنترل کند
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مـی  که مانا گاه با تیزهوشی خود جاي دکتر پرتو را می گیرد به طوري که جایگاه پزشک و بیمار عـوض  
در پایـان داسـتان کـه    . شود، در ماجراي روایتش و ارتباطش با خانم راوي همین ارتباط برقرار مـی شـود  

ه دوستش رؤیا قرار می گیرد که بی حساب جیران را در وسط داستان رها کـرده و  ذخانم راوي مورد مؤاخ
بـر بـازي هـاي مانـا     هرگز معلوم نمی شود چه بر سر جیران آمده است، خانم راوي به عجـز خـود در برا  

:او به عنوان یک نویسنده عنان کار را از دست می دهد. معترف می شود

با هم تا آخر قصه پیش بریم ولی نفهمیدم چی شد که ... قرار بود من و مانا و جیران و یگانه و ستاره و«
فکر کنم همه اش تقصیر این ماناي ذلیل مرده باشه همه گرفتـاري هـا زیـر    . جیران از این قافله جا موند

طوري که خـود مـنم   . دبس که هی گم شد و پیدا شد و اداهاي عجیب و غریب از خودش درآور. سر اونه
حواسم بـه مانـا بـود مبـادا     ه يچون هم. داشتم گم می شدمصفحه هاتو صفحه هاي کتاب و بیرون از 

)216-217. (دیگه پیداش کنمه يتو صفحطوريدیگه ندونم چگمش کنم و 

در ضمن به یاد داشته باشیم که چگونـه سـخنان و پریشـان گـویی هـاي مانـا در ابتـدا نـه تنهـا سـبب           
رگشتگی و بالتکلیفی دکتر پرتو به عنوان یک روان شناس شد بلکه چندین نفـر را نسـبت بـه روایـت     س

آیا این نمی توانست تمهیدي از سوي مانا باشد بـراي ایـن کـه    . سرگذشت مانا عالقه مند و کنجکاو کرد
بیـرون از  و بـه کرمـان  شود و پس از آن خود عنان کار را در دست گرفته راویان خـود را تـا   » روایت«

ده کنـد راویـان خـود را بـه     ابکشاند؟ بدین سان اوست که هـر لحظـه کـه ار   قاجار جریان زمان و عهد 
درهاي وجود خـود را بـه روي   ه يو هرگاه مایل نباشد همدخودآگاه و ناخودآگاه خویش رهنمون می کن

توي تاکسی هم چنـان  «: آنان می بندد، همانگونه که بارها راویان از این بابت زبان به گالیه می گشایند
اتفاقا همین مواقع است کـه مـن   . در خودش غرق شد که انگار خارج از اعماق ذهن او دنیایی وجود ندارد

ه تنها او دریچه هاي ذهنش را بسته نگـه مـی دارد بلکـه    اما متاسفانه ن. دوست دارم کنه ذهنش را ببینم
و ). 47(»...مجذوب نگاه و حالت او می شوم که مسئولیت حرفه ایم را فرامـوش مـی کـنم   چنانمن هم

ناگفته نماند که همین توصیف هاي راوي، خواننده را نیز بیش از پیش نسبت به ذهنیات و حاالت درونی 
نیز به دنبال خود تا پایان داستان می کشاند و به خودآگاهی زنـی نقـب مـی    مانا کنجکاو می کند و او را

زند که نگرانی و ترسش تداوم اضطراب هاي زري، احساس ناامنی اش تداوم دغدغـه هسـتی و رنجـش،    
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براي کوتاه کردن کالم، با این جمله سخن را به پایان می رسانم که ایـن اثـر خـود    . ستباااستمرار آالم 
است که غم و باري گران را به دوش کشـیده  فرخنده حاجی زادهگاهی و ناخودآگاهی محصول خودآ

بـه  . تاریخ به تعهد و رسالت خود نسبت به جامعه و هنر وفادار مانـده اسـت  ه يو با زبان اسطوره و حافظ
.امید آن که سالمتی کامل به او بازگشته و خوانندگان او سال ها از قلم وي محروم نگردند

.به چاپ رسیدشهروند کاناداسپس در نشریه و عصر پنجشنبهمطلب نخست در نشریهاین* 


