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کـارش بـا   وسـر شـود، فضاي داستان میپریش وارد انا شخصیت اصلی رفتاري غیرمعمول دارد و روانم
مانا یا به طور غریزي به پروسه نگارش عالقه دارد . گذاردبر پریشانی او صحه می) روانپزشک(دکتر پرتو 

اندیشد این راز باید نوشته شود تـا بـه مانـائی برسـد و همـین      رازي لبریز است که مییا چنان از حس و
شـنود،  مانا از دل زمین صدا مـی . کندآقاي یگانه را به او نزدیک میانگیزه است که او را به خانم راوي و 

هـاي مانـا کـه    گـویی ربـط و پریشـان  هاي بیحرف. کشانندصداهایی که انگار او را به طرف موسیقی می
د و معنـا  نشـو شود در روند داستان بـاز مـی  میحاضراش در مطب دکتر پرتو همراه با پدر و مادر روستایی

گرچه قبل از به پایان رسیدن رمان و دریافـت خواننـده دکتـر پرتـو اسـت کـه جـذب طـراوت،         ؛ندیابمی
عـادي هـاي رفتـار آدم هـایی فراتـر از   هـایش نشـان  هاي سرشار مانا شده و در حرفشورانگیزي و خنده

رود بلکـه  کارش مانند آقاي یگانه و خانم راوي بـه دنبـال مانـا نمـی    اما به سبب خصلت محافظه،بیندمی
شـود از  مـی منشـی  خانم توجه زیاد دکتر پرتو به مانا باعث حساسیت . شودمیشانا مشغله ذهنیمحضور
گویـد بـراي   شـود و مـی  ، مانا آدم خلی است که هرچند وقت یک بار پیـدایش مـی  دکتر پرتوشیننظر م

هایی از مانـا  براي یافتن نشانهدر روند روایت هنگامی که آقاي یگانه . احوالپرسی آمده و کار دیگري ندارد
یابد که منشـی  شود و خواننده درمیگو می نشیند شخصیت مانا ساخته و فاش میوبا خانم منشی به گفت

رسد و حضور مانا برایش مزاحم هاي سطحی است، در نتیجه به درك کاملی از مانا نمیداستاني خواننده
راوي زن، یعنی مانا و خـانم  2(است که کننده داستان روایتخانم راوي یکی از چهار راوي . کندجلوه می

مانـا  ي خانـه بـراي مـدتی دوسـت و هـم    )یک راوي مرد به نام آقاي یگانه و یک راوي داناي کل. راوي
روایت مانا روایت زنی است که در برابر مردي قرار گرفته که بـه نظـر   . دهدشود و دل به روایت او میمی
اي خاص که مانا را بـه  مردي با جاذبه. گوي یک جریان مهم سیاسی اجتماعی استرسد رهبر یا سخنمی

هاي زنانه به دیدار کند با ظاهري ساده، رسمی، اداري و دور از طنازيمانا سعی میو.کشدسوي خود می
که بـه  کندوانمود میگرچه مانا ،هدخواهد به خودش و او امتحان پس بددر واقع با این شیوه می؛او برود

کـه  یابـد در مـی رود امـا خواننـده  بست میبني کوچهآن ش به اخاطر فهم مسایل اجتماعی مورد عالقه
ازخواننـده ؛ شـاید عالقه به مسایل سیاسی و اجتمـاعی نیسـت  بست صرفاًکشش مانا به سمت کوچه بن

نویسنده با مهـارت  ندرچه،پی به این راز برده باشدشودهنگام خریدشان سرخ میمانا هایی که گلدسته
یابـد  هاي نویسنده درمـی کند و خواننده از نانوشتهدر سرتاسر داستان از بیان مستقیم این عشق پرهیز می

بودن این رابطه و تعهد مانا به یک نظام خـانوادگی و  گیري مانا از این عشق یا به دلیل نامشروعکه فاصله
یـا عـدم اطمینـان از حـس متقابـل مـرد کوچـه        ) بینـد میمانا بارها کابوس سنگسارشدن (اخالقی است 

به هر حال گرچـه . اشمورد عالقهآزاد گذاشتن مرد براي پرداختن به مسایل اجتماعیهم؛ شایدبستبن



2

شـود امـا   شود و دیواري چون سد مانع حضور او در متن میدستگیر می12بست در ساعت مرد کوچه بن
شـود و شـیار روي گونـه چـپ او در     مانا و در فصل فصل کتاب جاري مییاد و نشان او تا پایان در ذهن 

زبان و حس نوشتاري زنانه در آثـار  چندهر . نشیندهاي مرد قصه میجاي جاي متن روي گونه شخصیت

هـاي  هاي انسانی به برخـی از شخصـیت  دادن خصلتشود اما او با نسبتبه روشنی دیده میزادهحاجی

عصرش از غلتیدن به دام فمینیست افراطی اجتنـاب  سیاري از نویسندگان زن هممرد داستانش برخالف ب
زاده چـه در ایـن اثـر و چـه در دیگـر آثـارش       حـاجی هـاي هـا در داسـتان  در مجموع شخصـیت . کندمی

هایی هستند واقعی، اما واقعیتی که از زندگی روزمره، تـاریخ و  شخصیت. سویه نیستندهایی یکشخصیت
هـاي ایـن   یکـی از بهتـرین نمونـه   . شودرود و در متن جاري میدیروز و اکنون فراتر میشرایط اجتماعی

آنجا که مانا در مطـب دکتـر پرتـو برابـر آئینـه      112ت نخست اثر صسازي را در همان صفحاشخصیت
ی یکی دیگر از نمادهاي این اثر موسـیق . یابیماش در تناقض است درمیایستاده و با خود بیرونی و درونی

و ) پیچـد تـوي سـرت   صداي دانگ، دانگ، دانگ، مـی (شود است که رمان با ضرب آهنگ آن شروع می
اي که مانا براي رهـایی از شـر   بست، کاسه است، کاسههاي مانا و مرد کوچه بنگیري چشمحاصل اندازه

ی اسـت نـه   شـدگ گشتگی و گمدر این داستان که روایت گم. کندکژاندیشان آن را زیر لباسش پنهان می
اي دورافتاده نـامش  از روزي که پدرش در اداره ثبت احوال منطقه) انگار از ازل(تنها مانا که از همان ابتدا 

هـاي داسـتان نیـز در پـی     بـاقی شخصـیت  ) 111ص (فرخندگی و میمنت ثبـت کـرد   به 29را با شماره 
هـا حتـی بـه لحـاظ     تفکیک آنشوند که هایی که گاه چنان ادغام میشخصیت.هاي خود هستندشدهگم

افتـد بلکـه در   ها نیست کـه اتفـاق مـی   آمیزي تنها در وجود شخصیتهم. رسدجنسیت دشوار به نظر می
مانا با تمهید نویسنده سه دوره تاریخی قاجار، پهلـوي،  . افتدزمان، مکان، اشیا و عناصر دیگر نیز اتفاق می

خـان کریم«47از قول راننده تاکسی در صفحه مثالً. ودشما معاصر میباگذراند و انقالب را از سر می

و از ».انقالبـه . رو رفوزه کـردیم میرزارضا و باقرخانو ستارخانسهله، خان کهکریم! رو رد کردیم

اي در واقع مانا از شهري به شـهر دیگـر و از دوره  .کندسبالن گذر میوهران تشهرهاي مختلف کرمان، 
این سفر متنی و یـا بـه قـولی    . کندکشد، اما نویسنده انگار از متن به متن سفر میاي دیگر پر میبه دوره

... «: شـروع شـده  »امیرارسـالن «اي زیرکانه به کتابهاي ابتداي کتاب با اشارهاز صفحهبینامتنی تقریباً
ص (» ...گو که چشمی مشکی باشه، آبی باشه، یا خال هندوي گوشه لب فرخ لقا مثل فلفـل سـیاه سـیاه   

نویسنده چنان با حس یگـانگی از  . آوردو با استفاده از متون مختلف داستانی چند معنایی به وجود می)28
از آن خودش بوده و خواننده اگر قبل از هاکند که انگار در اصل هم این نوشتههاي دیگر استفاده میمتن

اي اشـاره نکنـد بـه راحتـی متوجـه      گونـه زاده بـه  ها را در جایی نخوانده باشد یا خود حاجیاین، این تکه
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هـاي شـما   از چشـم «اي به کار گرفته شده از متن دیگر برخاسته و در رمان نخواهد شد که شعر یا قطعه
هاي بارز مـتن هسـتند   زاده نشانههاي حاجیدر کل چشم و صدا در نوشته. خوش نشسته است» ترسممی

»هـا سـرگردان چشـم  يخالـه «هاي کتاب چشما ادامههکند این چشمبه طوري که گاه خواننده فکر می
مـردي در  شـوند کـه در جـایی از داسـتان وقتـی     نشـین مـی  قدر در روح مانا تههایی که آنهستند چشم

عالوه بر حضـور مکـرر و   . دهدگوید دو تا چشم درشت بگذار، تحملش را از دست میفروشی میپاچهکله
رسد نه فقط سمبل آزادي و آزادگی بلکه سمبل عشق به نظر میها در این متن، آفتاب نیزمضاعف چشم

خواهد تولدش را جشن بگیرد می»...خاله سرگردان«است و شاید نام مستعار کسی که نویسنده در کتاب 
سازد و بـا  اي فرضی میکند و از آن کاسههاي خودش اندازه میهایش را با چشمو در این کتاب نیز چشم

. تـا بـه مانـایی برسـد    سپارد تا به آن فرم هنري بدهدکاسه را به دست موسیقیدانی میتالش بسیار این 
بـا آوردن  100عالوه بر موسیقی که دغدغه نویسنده است و ما نماد آن را به صورت عینی نیز در صفحه 

بینیم هـدف دیگـر نویسـنده   می» ...دو،،ر، می،فا،سل،ال«یک خط نت موسیقی و تقطیع آن به صورت 
، زن بـودن شـاید راز تـاریخی  ) 116ص (بیان رازي است مشابه راز مادربزرگ که در صندوق مخفی است 

اي مسـایل  یـابیم کـه پـاره   زاده را خوانده باشیم درمـی هاي دیگر حاجیاگر نوشته. بودنو راز عاشقبودن 
کنـیم مثـل حضـور    تـوانیم پیـدا  که جاي پاي آن را در آثار مختلف او مـی ه چنان در روح او نشست کرد

بینـد و بـه   اي مـی هاي طبیعت قلب تپنـده در همه امور و پدیدهزادهدر کل انگار حاجی. مشخص اساطیر
مـا بارهـاي   وزنـد  شود، به خصوص در این اثر طبیعت طوري نفـس نفـس مـی   مرکز هستی نزدیک می

ـ بینیم و درمیصداي روییدن علف، شرشر آب و تغییر جهت آفتاب را می ابش اریـب آفتـاب نشـانه    یابیم ت
شود، از گوشـی تلفـن   و اشیا در این اثر یگانه میهابا همه پدیدهخواننده. بروز حوادث بد در داستان است

کمـان و  کشـند و رنگـین  هاي سرخ و بنفشـه کـه جـاده مـی    زند به خواب رفته تا گلکه وقتی زنگ نمی
که نقشی پررنـگ در اثـر دارد و حضـورش بـا     تاري کند تا سهمیخروسی که خبر رسیدن صبح را اعالم

اگرچه مانا شخصیت محوري ایـن اثـر   به طور کلی. کندهاي اصلی و داستانی رمان برابري میشخصیت
شود و گاه زبان بریده به سکوتی ممتد به دلیل ناهمگون بودن با جامعه بده و بستان به ویروسی تبدل می

ها را روي دیـوار مطـب دکتـر پرتـو     سندد و جاي سوراخ گلولهپدهد و زندگی را به هر شرطی نمیتن می
.داردشود، با این هم معتقد است که سـیاهی تـرك برمـی   اندازد و ورق ورق میبیند و بارها پوست میمی

نشینی نـدارد، هرچنـد اسـم    به عقببه همین دلیل میل . کند و فردایی دیگر خواهد آمدخورشید طلوع می
رود شود و گاه به حالت جنینی فرو میدر لحظات عاطفی ناب یا درماندگی کودك میمانا. ب، مانا باشدش

و در همـان  پذیر است برد اما در هر حال مسئولیتاد زهدان مادر است پناه میمیا به تنه درخت چنار که ن
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ن و همـه چیـز نمـادی   » ترسـم هـاي شـما مـی   چشـم «از آنجا که دراز . خوابدباز میحال نیز با چشم نیمه
هـا بـین   سمبلیک است شاید با چشم نیمه باز خوابیدن مانا اشاره به این داشته باشد که انگار گاه انقـالب 

شاید هـم در هـر   . اي خواب و گروهی بیدارندافتند و یا شاید در هر انقالب عدهخواب و بیداري اتفاق می
هـاي گـاه بـا هـم یکـی      گفتیم شخصیتطور که پیش از این همان. اندانقالب چیزهایی پوشیده و پنهان

اسـت و  زرتشـت شدن مادربزرگ، پیرزن ساکن سبالن که مادر توان به یکیاز این دست می. شوندمی

که حضـوري پررنـگ در ایـن اثـر دارد و مانـا کـه سـرانجام        زلیخابست، یا نمادي از مادر مرد کوچه بن

اسـتان را  و یا شیار کوچک روي گونه مردهاي دکند اشاره کرد خودش را در وجود پیرزن سبالنی پیدا می
شود، بعد در مطب دکتر پرتو مانـا از  بست دیده میروي گونه مرد کوچه بن12حه بار در صفدید که اولین

ي شـینه روي گونـه  زنـین یـه شـیار کوچـک مـی     شما همیشه وقتی لبخنـد مـی  ا«پرسد آقاي یگانه می
هـاي نخسـت و   چی تکـرار صـفحه  ارتباط با مرد کالسکهرد192-193و بار دیگر در صفحه » !تونچپ

گلوله نگاه بشود و بنشیند جاي مردمکش اما شـد  تادوخواست «بینیم بست را مینارتباط با مرد کوچه ب
روي گونـه  «نشـیند  مـی 211و سـرانجام در صـفحه   » کوچـک و نشسـت روي گونـه چـپش    راشییک

هـاي آن  روییم و با تعمق در متن با فـراز و نشـیب  زنانه روبهاین اثر، با یک عرفاندردر کل . »مشتاق

از «: تـوان صـادقانه گفـت   می. شویمشویم و همراه با نویسنده، در هزار توهاي داستان روایت میآشنا می
.هاي ادبیات فارسی است و در تاریخ ادبیات ماندگار خواهد بوداز بهترین رمان» ترسمهاي شما میچشم

.به چاپ رسیده است» آسیا«روزنامه در 1384آذرماه 15شنبه تاریخ سهاین مطلب در


