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  چكيده
نخستين رمان زويا پيرزاد است كه در فضاي داستاني اقليت  كنم ها را من خاموش مي چراغ

ي نويسنده بررسي گر روايتهاي   و شيوه ،گذرد. در اين مقاله، روش، طرح ديني ارمني مي
ي و شـگردهاي مختلـف   گر روايتبا نحوة  مايه دروناست پيوند شده و در آن سعي شده 

نوعي حاوي اين نكته است كـه زمـان    ساخت رمان به نويسنده بررسي و تبيين شود. ژرف
و انتخـاب راوي   ،بندي كتاب گذرد و ما تماشاگر گذر وقت هستيم. عنوان، شيوة فصل مي

شخصِ زن  براي بيان وضعيت زنان، از راوي اول ،ساخت تناسب دارد. نويسنده با اين ژرف
داسـتان   مايـة  درونگيري شخصـيت راوي بـا    استفاده كرده است تا بتواند ميان روند شكل

كند اما با باقي  ها را خاموش مي ارتباطي ايجاد كند. راوي محور اصلي داستان است و چراغ
از ناچـاري انتخـاب شـده     ي بـر دوش دارد و تـر  بيشها تفاوتي ندارد؛ فقط بار  شخصيت

هـاي وي نيـز    داري اسـت؛ توصـيف   در حوزة خانه و خانـه  ،  هاي راوي، همه است. كنش
ها و شگردها براي تبيين وضـعيت زنـان در     محور هستند. مجموع اين شيوه حالت تر بيش

  است. كردهجامعه رمان را اثري صادقانه و خواندني 
 ،پـردازي  ، روايـت زنانـه، شخصـيت   مايـه  درون، نمك مي خاموش من را ها چراغ ها: كليدواژه

  راوي.
  

                                                                                                 
  t.malmir@uok.ac.irrاستاد زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه كردستان (نويسندة مسئول)،  *

 Rezvan.safaee@gmail.com، دانشگاه كردستان ،ي زبان و ادبيات فارسيادكتر **
  22/08/1397، تاريخ پذيرش: 20/06/1397تاريخ دريافت: 



  1397سال هشتم، شمارة دوم، پاييز و زمستان  ،ادبيات پارسي معاصر   166

  مقدمه. 1
مثل هاي  نخستين رمان زويا پيرزاد است كه پس از مجموعه كنم ها را من خاموش مي چراغ

منتشر شده است. ايـن رمـان    يك روز مانده به عيد پاكو  ،طعم گس خرمالو، همة عصرها
هـاي مختلفـي نيـز دريافـت كـرده اسـت.        بار تجديـد چـاپ شـده و جـايزه      بيش از پنجاه

 چنـين  هـم گـذرد،   هاي زويا پيرزاد معموالً در فضاي داستاني اقليت ديني ارمني مـي  داستان
  پردازد. به زنان و موضوعات مرتبط با آنان مي ،خاص طور به ،هاي پيرزاد داستان

 .ي داردتـر  بـيش از خود موضوع اهميت در هر اثر ادبي، نحوة بيان و پروراندن موضوع 
هـاي چندگانـه موجـب      ي موضوع براي ايجاد معناهـا و تفسـير  گر روايتتوانايي  چنين هم
چـه   آن به حيات خود ادامه دهد. غيـراز » متن«شود مخاطبان بسيار بيابد و بتواند درقالب  مي

ادبي عمدتاً غربـي در  هاي    ها و نظريه در سنّت نقد كهن رايج است، در دورة معاصر، مكتب
ها ممكن است  كار گرفته شده است. هريك از نظريه نقد و تحليل متون ادبي زبان فارسي به

ضـرورت   تـر  بـيش  چه آن نمايي كند اما خوانندگان و منتقدان را در تحليل و تفسير متون راه
فرد نويسنده  ربههاي منحص   هاي معنايي متن با سبك و ويژگي   دارد تبيين پيوند مفاهيم و اليه

بـر انتخـاب موضـوع از     است. بديهي است نويسنده براي بيان انديشه و مفاهيم خود، عالوه
كنـد. اگـر هـم ميـان موضـوع و       ي خاص اسـتفاده مـي  گر روايتهاي    روش، طرح و شيوه

كند بـه هـدف و رسـالتي فراتـر      هاي داستاني براي بيان انديشة خود پيوند برقرار مي  شگرد
هـاي     و شيوه ،ه است. در اين مقاله سعي شده است نشان داده شود روش، طرحچشم دوخت

مخاطبان بسياري از اقشار مختلف  ،درعينِ سادگي و رواني ،ي نويسنده چيست كهگر روايت
  پيدا كرده است؟

  
  . پيشينة تحقيق2

نظريـة   فـردي  نژاد و وزيرنژاد رمانِ پيرزاد را ازنظر سبكي بـا رويكـرد فـرانقش ميـان     پهلوان
سـبب    ايـن   اند؛ معتقدند انتخاب زمانِ گذشته براي راوي داستان به گرايي بررسي كرده نقش

به اغلب مسائل و رويدادها از ديدي دور، گويي از بـاال،   است خواسته است كه نويسنده مي
ها را تحليـل و   كردنِ حوادث است و چون در ذهن خود آن درحال تجربه» كالريس«بنگرد. 
). 76: 1388 نژاد و وزيرنـژاد  كند زمانِ گذشته را براي روايت برگزيده است (پهلوان بيان مي

ي رمان ارائه كرده؛ معتقـد اسـت نـوع    مند قدرترحيمي تصويري كلي از داليل جذابيت و 
و نـوع   ،هـاي حركتـي، شـتاب در معرفـي     ها، حذف اعمال اضـافي، ميزانسـن   تقطيع صحنه
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). در تحقيقي 13: 1381 اي انحصاري رمان است (رحيميه هاي راوي از ويژگي بندي جمله
 دفترچـة ممنوعـه  و  كـنم  هـا را مـن خـاموش مـي     چـراغ ديگر، با خوانش تطبيقي دو رمانِ 

هـا ازخـالل    اند؛ معتقدند نويسندگان ايـن رمـان   نگري در نوشتار زنانه را بررسي كرده مؤنث
بيزاري خود را » والريا«و » كالريس«تصويركشيدنِ ماللِ زندگيِ ناشي از روزمرگي زندگي  به

اي زنان را در آثار كالسـيك درهـم    كنند؛ تصوير كليشه از زندگي قهرمانان داستان اعالم مي
خـواه جامعـه ارائـه     حال آرمـان  گرايانه از زنان معمولي و درعين شكنند و تصويري واقع مي
منظـر زبـان و جنسـيت    عرب رمان را از ). نجفي78: 1392 كوچي و شفيعي كنند (سليمي مي

قهرمانان ايـن رمـان زنـان هسـتند و      تر بيشكه  آن سبب موردمطالعه قرار داده، معتقد است به
ها (زن/ زن) صورت گرفته، برخـي از متغيرهـاي شـاخص و برجسـتة      مكالمات آن تر بيش

درسـتي رعايـت    كار نرفته يا بـه  چون قطع كالم و دستورهاي آمرانة شديد، يا به جنسيتي هم
شده است. اگرچه زبان قهرمانان رمان ازنظر نحوي و دايرة واژگـان و ميـزان كـالم قـوت     ن

شـدنِ اثـر درميـان محافـل ادبـي مضـمون اجتمـاعي و         چنداني ندارد، عامل اصلي برجسته
ها، فارغ از هر مليت و فرهنگ  گير بسياري از خانواده كه گريبان است  خانوادگي شاخص آن 

دسـتجردي، براسـاسِ    هزاد ). حسـن 210 - 209: 1394 عـرب  فـي شده است (نج ،و مذهبي
اي برخـوردار اسـت و    الگوي سفر قهرمان، معتقد است اين رمان از سـاختاري اسـطوره   كهن
بـه  » كالريـس «توان ديد؛ سفري كه  وضوح مي الگوي قهرمان و سفر قهرمان را در آن به كهن

دهد. ايـن شخصـيت در جايگـاه     ام ميدنياي درون براي رسيدن به آگاهي و تولد دوباره انج
شخصيت  هايش به مراحل سفر چرخة قهرمان سفر قرار دارد و اعمال و تصميمات و واكنش

). 74 - 73: 1394 دسـتجردي  هزاد كنـد (حسـن   و مراحل رشد او را در داسـتان آشـكار مـي   
پرندة  و كنم ها را من خاموش مي چراغعظيمي و صادقي مسائل مشترك زنان را در دو رمان 

 ،بـين  عنـوان نويسـندگاني واقـع    اند؛ معتقدند پيرزاد و وفي در آثار خود، بـه  بررسي كرده من
 ،سازي مسائل فرهنگي، اجتماعي، عاطفي اند و با برجسته شرح مسائل زندگي زنان پرداخته به

انـد   و اقتصادي مرتبط با آنان تصوير دقيقي از وضعيت و جايگاه زنان در جامعه ارائه كـرده 
ها را  چراغ، خط تيرة آيلينهاي  ماية رمان آهنگر درون ). دشتي115: 1394 (عظيمي و صادقي
را مقايسة تطبيقي كرده و معتقـد اسـت    سالگي چهلو ، كنيم عادت مي، كنم من خاموش مي

كند كـه در فقـر    از مشكالت خانوادگي طبقة متوسط حكايت مي  ها كلي اين رمان ماية درون
دارد ريشـه  و تفكّـر سـنّتي مـردان دربـارة زنـان       ،غيير طرز فكـر زنـان  فرهنگي همسران، ت

پـردازي رمـان، معتقـد اسـت      با بررسي شخصـيت  ،نژاد ). گودرزي92: 1391 آهنگر  (دشتي
يي كـه   ها هي ندارد و شخصيتجتو  ها نويسنده به روند تكوين انديشه و خيال در شخصيت
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گذارنـد   ي جاافتـادة اجتمـاعي و فرهنگـي قـدمي فراتـر نمـي       هـا  از ارزش است خلق كرده
گومندي زبان در و ). برخي محقّقان، با بررسي تطبيقي اشكال گفت171: 1388 نژاد (گودرزي

زنانـه راوي   منظور اعتالي سخنِ پيرزاد بهاي عرب، معتقدند  دو رمان زنانة پيرزاد با نويسنده
پيرزاد زنان باشد. خود هاي زنانه از زبان   بازتاب دغدغه ي رماناست تا دنيازن انتخاب كرده 
زنانـه را دربـارة   هـاي   كند و انديشه گو مطرح مي عنوان فاعل سخن خود به زن را در نوشتار

 ). محقّقي ديگر با32: 1393زاده و همكاران  (اكبري گذارد نمايش مي هاي مختلف به  گفتمان
بك معتقد است جنسـيت   از اشتاين هاي داوودي گلبا رمان  مقايسة فمينيسم در رمان پيرزاد

 داوودي ي هـا  گـل نويسنده در ارائة نتيجة متفاوت از يك موضوع واحد تأثيرگذار است؛ در 
شـود ولـي در    گرفتنِ مناسـبات اجتمـاعي مجـازات مـي     سبب ناديده شخصيت زن اصلي به

صيت زنانة خود قهرمـان داسـتان را از   ، پيرزاد با تكيه بر شخكنم را من خاموش مي  ها چراغ
). در تحقيقي ديگر، بـا بررسـي   397: 1393 دارد (نجار همايونفر مي  چنين فرجامي دور نگه

ي  ها روند تكوين سبك زنانه در آثار پيرزاد، محقّقان معتقدند پيرزاد در اين رمان اولين جرقه
  ). 150  :1391 همكارانانديشيدن در هويت زنانه را روشن كرده است (نيكوبخت و 

  
  . روش و مباني نظري تحقيق3

ت    ها دركنار هم در هر اثر داستاني عناصري وجود دارد كه قرارگرفتنِ آن به خلق يـك كليـ
تر در هم تنيده شوند بـه اسـتحكام    شود. اين عناصر هراندازه بهتر و منسجم ميمنجر واحد 

افزاينـد.   دست بر اعتبار آن مي ساختاري يكدهي  كنند و با شكل ي ميتر بيشاثر ادبي كمك 
همان نظمي است كه نويسنده با استفاده از عناصر مختلف داستاني به وقايع داستان  ساختار

كند. موضوع هر داستان مفهومي اسـت   دهد. داستان ابتدا مخاطبش را از موضوع آگاه مي مي
شي به موضوع داستان برعهـدة  دهي و ساختاربخ كه داستان دربارة آن نوشته شده است. نظم

ي بـا ديگـر عناصـر    تر بيشكه ارتباط   است  ترين عنصر داستان پيرنگ است. پيرنگ اساسي
اي از حوادث برحسبِ توالي زمان بدانيم، پيرنگ نقل حوادث  دارد. اگر داستان را نقل رشته

ــتر     ــت (فورس ــولي اس ــي و معل ــط علّ ــت و رواب ــاسِ موجبي ــه 118: 1392 براس ). هرچ
تـر شـكل    تر و معقـول پـذير باور  و رفتـاري  ،ي داستان با كيفيت رواني، خُلقـي  ها صيتشخ

كنـد.   پارچه در پيوند با عناصر ديگر دست پيدا مي اي محكم و يك بگيرند، داستان به شالوده
حساب  ساز متن به نيروي اصلي كليت  ي درون رمان براي بسياري از خوانندگان ها شخصيت

يـز در رمـان صـرفاً بـراي نمـايش شخصـيت داسـتان و تحـول اوسـت          چ آيند و همـه  مي
شود و حتي ممكن است در يك داستان  طريقي روايت مي ). هر داستان به319: 1388  (كالر
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، نـوع  مايـه  درونحسـبِ  رديد مختلف استفاده شود و اگـر نويسـنده بتوانـد ب    ة از چند زاوي
ديد مناسبي انتخاب كند در رسيدن بـه   ة و لحن حاكم بر داستان زاوي ،شخصيت، فضا، زمان

تواننـد در جايگـاه    زيبايي هنري داستان گام بزرگي برداشته است. همة اين عناصر وقتي مي
خود موفّق عمل كنند و هر عنصر داللتي ضمني براي عنصري ديگـر باشـد كـه زيـر سـاية      

دقيق  راثر نظم و ساختاريكه ب فكر اصلي و مسلّط داستان است  مايه درونگرد آيند.  مايه درون
 اريبسـ  مايـه  درونو طرح  انيب يدر چگونگ سندهينقش نوآيد.  دست مي ميان عناصر داستان به

زنـدگي در   اي كه خود شود، انديشه ي مؤلف اخذ مي ها عقيدة گوركي از تجربه به و مهم است
انگيـزد   برمي گرفته، او راصورت خام شكل  اختيار او قرار داده است ولي در انبان تأثرات او به

). ميزان حضور و محوريت و 177: 1376 شكلي نو درآورد (ميرصادقي  كه بكوشد تا آن را به
درستي  يك روايت به ماية درونراه است؛ اگر  بر روايت با شدت و ضعف هم مايه درونتسلّط 

د ). شـاي 79 :1391 تـر اسـت (پـرينس     مشخص شـود، درك و فهـم چيسـتي روايـت آسـان     
صورت حكايات شفاهي تا  ها به ترين شكل آن ها از ابتدايي ي موجود در داستان ها مايه درون
محدوديت معنايي،  ،ي دست تجاوز نكند. باوجوداين ها ي امروزي، از تعداد انگشت ها قالب

گفـتن و   تواند به عظمت و جاودانگي نزديك كند، چگونـه  چيزي كه اثر يك نويسنده را مي
شيوه و شگردي نو و خاص است تا صدايي واحد از داستان شنيده شـود و    ن بهپروراندن آ

يافته بـا همـة    اي منسجم و قوام تر، سازه عنصري بر عنصر ديگر قالب نشود و در نمايي كلّي
شناسانه بـه جهـان بيـرون     هاي هستي يافتي مناسب از چالش اجزاي آن براي نقد و ايجاد ره
وليد معني، بلكه براي ساختن جهاني تحت سيطرة معني؛ يعنـي  عرضه شود؛ نه صرفاً براي ت

بايد درنهايت به   ها رود. كلمات و جمله اي كه از يك رمان انتظار مي ترين وظيفه اولين و مهم
و جامعـه و    هـا  ساختاري منسجم و منظم ختم شوند كـه الگـويي جـامع از روابـط انسـان     

ــت ــر يــك هــا دالل ــان ب ــه دهنــد (ك ي آن ــدراديگــر ارائ ــين الگــويي در 17: 1383 ون ). چن
  تحليل و تبيين است. قابل» شناسي روايت«

هـايي   سازه داند. دو نوع اول و متن مي ،رفت تودوروف روايت را داراي سه واحد گزاره، پي
ها  ). گزاره86 :1382 شود (تودوروف صورت تجربي حاصل مي تحليلي هستند و نوع سوم به

 وجـود  رفت را بـه  ها يك پي بلكه تعدادي از گزاره ،آورند نمي وجود پايان را به اي بي هزنجير
كـه  ، گيـري  درونه  .1كند:  ها نيز سه شيوه ارائه مي رفت آورند. تودوروف براي تركيب پي مي

رفت كامل كـه   شود كه يك پي به اين شكل حاصل مي، داستان در داستان است ةهمان شيو
هـاي آن    آيد و جانشين يكي از گـزاره  اولي ميرفت  گاهي يك داستان كامل است درون پي

 ؛آينـد  دنبال هم مي هاي زنجير به  صورت حلقه ها به رفت كه در آن پي ،اي زنجيره .2 ؛شود مي
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رفـت دوم   اي از پـي  هرفت نخسـت پـس از گـزار    اي از پي هدر اين نوع گاه گزار ،تناوبي .3
  ).95 - 93 آيد (همان: رفت اول مي از پياي  رفت دوم پس از گزاره اي از پي هيا گزار آيد مي

تحليـل ميـزان و چگـونگي تناسـب       شناسي ساختاري، به در اين مقاله، براساسِ روايت
رنـگ،   پـردازي، پـي   ديـد، شخصـيت   ة با انتخاب نوع راوي، نحوة روايـت، زاويـ   مايه درون
  شده است.  پرداخته كنم ها را من خاموش مي چراغو عنوان رمان  ،بندي فصل
  

  . خالصة داستان4
شخصيت اول داسـتان اسـت.   » كالريس«داستان درمورد زندگي چند خانوادة ارمني است. 

راه پسر و دو دختـر دوقلويشـان در آبـادان     ها هم همسر وي كارمند شركت نفت است. آن
و مـادر   ،»اميلـي «، دختـرش  »اميـل «كه  چيز آرام و معمولي است تااين كنند. همه زندگي مي

بـاب آشـنايي دو   » اميلـي «كننـد. دوسـتي دوقلوهـا و     رو نقل مكان مي هپيرش به خانة روب
پيشه است كه همسر خـود را ازدسـت    مردي مهربان و عاشق» اميل«كند.  خانواده را باز مي
از » كالريـس «كند.  گيرش زندگي مي تأثير و كنترل مادر عبوس و سخت داده است و تحت

نـواختي   رنج است و سخت اسير روزمرّگـي و يـك   فتار همسرش درمهري ر سردي و بي
شـود و   منـد مـي   بـه او عالقـه  » اميل«آميز  رفتارهاي دوستانه و محبت ازندگي شده است ب

ازدواج  ،»كالريـس «خـواهر   ،»آليس«هم همين احساس را به او دارد. » اميل«كند  گمان مي
آشنا شود و بـا او  » اميل«مايل دارد با بابت سخت عصبي و آشفته است و ت  اين نكرده و از

» اميل«كند.  شود و درپي آشنايي با مردي هلندي با او ازدواج مي ازدواج كند. اما موفّق نمي
 ،شـود  مـي » كالريس«يكي از آشناهاي » ويولت«خبر است و عاشق  بي» كالريس«از عالقة 

شـود و   مي» كالريس«ن دام  به  اما مادرش سخت با اين ازدواج مخالفت است. اميل دست
اش به او حـرف بزنـد    خواهد از عالقه مي» اميل«كند  فكر مي» كالريس«درست روزي كه 

كردن مادرش  براي راضي» كالريس«كند و از  مطرح مي» ويولت«موضوع عشق خود را به 
بـراي او  » اميـل «بـه  » كالريس«بودنِ احساس  طرفه خواهد. بعد از اين ديدار، يك كمك مي

اجبار مـادرش، شـبانه    ازدواج كند و به» ويولت«تواند با  نمي» اميل«شود. هرچند  ميآشكار 
با سرشكستگي و مـالل از احسـاس   » كالريس« ،ميان  اين كنند. در كشي مي از خانه اسباب
كـه    تفـاوت   اين با ؛گردد پيدا كرده بود به زندگي تكراري خود بازمي» اميل«اشتباهي كه به 

تغييراتـي در زنـدگي    اسـت  ز خودش دست پيدا كرده و مصمم شـده به شناخت بهتري ا
  اش ايجاد كند. شخصي
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  ي رمانگر روايت. تحليل شگردها و نحوة 5
  مايه درون 1.5
هايي است كـه زنـدگي آنـان     روايت تنهايي و روزمرگي آدم كنم ها را من خاموش مي چراغ

رود. پيرزاد در  نواختي مي و يككه خودشان متوجه شوند رو به سكون  اين   تدريج و بدون به
هايي كه چنين رويكـردي   تالش است تا در پيكربندي داستان به اين نتيجه برسد كه زندگي

 ،هـا  روند و همـة نگفـتن   هاي منفي و رفتارهاي فرسايشي مي سمت حاشيه شدت به دارند به
و سازگاري  كردن عادتبراي ها فرسودگي و اضمحالل روح را  و ماندن ،ها فرورفتن درخود

وضـعيت زنـان    مايـه  دروندنبال خواهد داشت. نويسنده براي بيـان ايـن    با وضع موجود به
  عنوان مصداقي برجسته انتخاب كرده است. دار را به خانه

  
  پردازي شخصيت 2.5

زنــي  ،كنــد راه همسـر و فرزنــدانش در آبـادان زنــدگي مـي    كـه هــم  ،»كالريـس آيوازيــان «
 است شده در اجتماع است كه هميشه سعي كرده و پذيرفته ،موجهدار،  ساله، خانه وهشت سي
و حتي شهروندي خود را به بهترين  ،هاي فرزندي، خواهري، همسري، مادري، دوستي نقش

تا با استفاده از  است براي پردازش شخصيت كالريس، تالش كرده ،شكل ايفا كند. نويسنده
داسـتان پـل بزنـد.     مايـة  درونيت او و گيري شخصـ  شيوة استعارة نمايشي ميان روند شكل

استعارة نمايشي اصطالحي است كه در نظرية كنش متقابل نمادين اروينـگ گـافمن شـكل    
يم كه مطابق انتظارات ديگـران از  يرو هعقيدة وي، ما همواره با اين تقاضا روب گرفته است. به

اه نـدهيم و بـراي   خواهند كـه ترديـد بـه خـود ر     خود واكنش نشان دهيم. ديگران از ما مي
داشت تصوير ثابت و معقولي از خود براي مخاطبان خود نقش بازي كنيم. مطـابق ايـن    نگه

ي نمايشي ماننـد ايفـاي نقـش روي     ها نظريه، زندگي اجتماعي افراد يك رشته اجراي نقش
دادنِ خود ميان خانواده  نشان براي موجه» كالريس). «291: 1381 صحنة نمايش است (ريتزر

قدر ايـن نقـش را    اش را پنهان كند و آن زند تا خود واقعي يي بر چهره مي ها اجتماع نقابو 
تنها چيزي كه بـرايش اهميـت    ،ميان  اين كند. در كند كه خودش هم باور مي ماهرانه ايفا مي

 نتوانستهكند  راضي نيست؛ چون فكر مي  ها برخي مواقع از اين نقاب ،البته .ندارد خود اوست
ي نـامعقول   ها تواند دربرابر خواسته د واقعي و احساسش را نشان دهد. كالريس نميخو است

گرفتنِ اجازه از او خـود و   بدون» نينا«ي اگر هويت او را ناديده گرفته باشند؛ تمقاومت كند ح
كـه   ايـن   بدون» آليس«)؛ يا 174: 1393 كند (پيرزاد مي» كالريس«اش را مهمان خانة  خانواده



  1397سال هشتم، شمارة دوم، پاييز و زمستان  ،ادبيات پارسي معاصر   172

) و 161 دارد (همـان:  نگـه مـي  » كالريـس «را براي شـام در خانـة   » نينا«او باشد  منتظر نظر
يي بر چهره زده است كه بايد  ها چون نقاب ؛ترين اعتراضي كند تواند كوچك نمي» كالريس«

 ،خـور نشـود. درمقابـل    ها نقش يك زن مطيع را بازي كند و كسي از دسـتش دل  در زير آن
آيد چون به پدرش قول داده با كسـي بحـث نكنـد     تاه ميي مادر و خواهرش كو ها بدخلقي
)؛ حتي تا يك سال پس از ازدواج رويش نشده بود به همسرش بگويـد كـه روز   35 (همان:
). اما ناگهان در 53 توجه او را به خود جلب كند (همان: است خواسته شان دلش مي آشنايي

 رو روبـه يت تلخ زندگي خـود  صورت اتفاقي، با واقع بختي ظاهري، به اوج آرامش و خوش
شود؛ نقابي كه ساليان طوالني براي راحتي ديگران بـر چهـره زده بـود ناخودآگـاه كنـار       مي
ها و تمايالت ساده و طبيعي روح خود را در تمام  يابد كه بسياري از خواسته رود و درمي مي

تضـادهاي  اين كشف و شناخت، در جـدالي ميـان    زا  مدت زندگي ناديده گرفته است. پس
خواهـد بـه خـود پنـاه ببـرد از خـودش        كـه مـي   حال  همان گيرد؛ در خويش قرار مي  ذهني
شـوند،   گاه در داستان ظاهر مـي  بي و  هاي چندگانه و متضاد ذهنش كه گاه »ور«گريزد و  مي

رسانند و پـس از همـة    هاي دروني و رواني به نقطة مطلوبي نمي مكش كشعاقبت او را در 
كـه تغييـر مهمـي     اين  گردد، بدون اش بازمي وباره زندگي به همان جريان قبليها د اين جدال

و تضاد رفتاري  ،»اميل سيمونيان« ،حضور مرد مجرّد همسايه ،ميان  اين حاصل شده باشد. در
بـه تحـول    كـه   اسـت  وجودآوردنِ ايـن بحـران    عامل به» كالريس«و شخصيتي او با همسر 

ي از تـ پردازد كه ح مي» كالريس«هاي  به بيان زيبايي» اميل« شود. ميمنجر » كالريس«روحي 
كارهـاي    راه او بـه  )؛ هـم 225 آورد (همـان:  ياد خودش هم رفته است؛ بـرايش كتـاب مـي   

مزگـي   داري و خوش )؛ از خانه146 شود (همان: مشغول مي ،كاري مانند گل ،اش موردعالقه
هم با او از چيزهايي » كالريس« .)89 كند (همان: اش تعريف مي و سليقه» كالريس«غذاهاي 

كند كه گـاهي   ). حسي نهفته و مبهم را تجربه مي111 زند (همان: كه دوست دارد حرف مي
از » اميـل «كـه كسـي از اطرافيـان يـا      ايـن   اندازد بدون تپش مي قلب او را از شدت هيجان به
، زندگي به حالت عـادي  كه اتفاق خاصي بيفتد اين  آخر، بدون موضوع خبردار شوند، اما در

خـاطري   و پريشان ،باز هم با آشفتگي، ترديد» كالريس«رود و  ناگهان مي» اميل«گردد؛  برمي
  ماند. باقي مي تر بيش

ماننـد   ،»كالريـس «ي زنـدگي   ها رسيدن، بسياري از جنبه خودآگاهي درخالل اين روند به
شـود. نبـود    ته مـي ازپـيش برجسـ   ضعف ارتباط كالمي بين وي و همسـرش، بـرايش بـيش   

گفتم: جاي  ،پنجره روبه«وجود آمده است:  دليل عدم عالقة مرد به ها ظاهراً به وگو بين آن گفت
). همين 23  (همان:» ‘م م م ’خش كرد. هاي جديد آمدند. روزنامه خش نينا و گارنيك، همسايه
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صـورت ضـمني    دهد بـه  مي» كالريس«جاي جواب، تحويل  به ،»آرتوش«صوت كوتاهي كه 
شدت احسـاس   شدن به گرفته از ناديده» كالريس«كند.  رد مي گو و گفتدرخواست او را براي 

آوردنِ آرامش و دورشدن  دست تنهايي براي به ديگر، او به ). ازسوي177 كند (همان: تنهايي مي
اما فقط زماني اين فرصـت بـرايش فـراهم     ،دارد داري نياز از هياهو و فشار كار ناشي از خانه

باشند و همسرش سر كار باشد تـا كمـي از سروصـداها و     ها به مدرسه رفته  شود كه بچه مي
حلّـي   ها دور باشد. شايد اصالً تنها انگيزه و راه ها و امور آن هاي ناشي از حضور بچه كالفگي

هـاي كوتـاه و موقّـت     بردنِ به تنهـايي  هرسد همين پنا ذهنش مي كه براي فرار از روزمرگي به
گاهي كه خانه خلوت بود دوست داشتم بنشينم توي راحتي چرم سبز، سر تكيه بدهم «است: 

خواسـتم خيلـي    خواستم تنها باشم. مـي  مي). «64 (همان:» به پشتي، سيگار بكشم و فكر كنم
  ).167 (همان:» حوصله بودم كرد و بي زود تنها باشم. سرم درد مي

هـويتي و عـدم فرديـت زنـان هـم مقولـة ديگـري اسـت كـه پيـرزاد در پـردازش             بي
هاي زن داسـتان   كدام از شخصيت ه كرده است. تقريباً هيچجي داستان به آن تو ها شخصيت

گيرند. شخصيت زن اصلي  منحصراً براي شخصيت و فرديت خودشان جايگاهي درنظر نمي
شـود در روزمرگـي و    عـه كـه بـه زنـان تحميـل مـي      ي جام هـا  تأثير ناهنجاري  داستان تحت

شود. او اگر هم زماني نشاني از هويت فردي  وفصل مشكالت خانه و خانواده غرق مي حلّ
داري و فرزندداري  در همهمه و تكاپوي زندگي زناشويي و خانه است نفس داشته و اعتمادبه

 ،گيرد اعتنايي قرار مي ده موردبيتنها ازجانب افراد ديگر خانوا شود كه نه رنگ مي حدي كم به
عنوان هويت و حريم شخصي در او وجـود   رود زماني چيزي به بلكه خودش هم يادش مي

ي زن داستان هم ايـن نـوع نگـاه حـاكم اسـت.       ها ديگر، بر شخصيت داشته است. درمورد
 ،آورد مي يادش اش را به شده هاي فراموش كه ويژگي ،»اميل«تا قبل از آشناشدن با » كالريس«

كه اصالً نبايد به اين  گويي ؛كند اي هم به خود و احساسات و تمايالتش فكر نمي حتي لحظه
كه نزديك من باشد؟  اين  كه با آليس باشد آمد آبادان يا براي اين  مادر براي«مسائل فكر كند. 

براي سالگي چه كاري را فقط  38تا حاال چه كسي كاري را فقط براي من كرده؟ خودم در 
رفت خودم را  ها هميشه يادم مي وقت ميزچيدن براي مهمان). «179 (همان:» ام؟ خودم كرده

دانـد   تنها هدف زندگي خود را ازدواج مي ،»كالريس«خواهر  ،). آليس144 (همان:» بشمارم
 ،»سـيمونيان «). خـانم  35 كنـد (همـان:   ي نياز به الغرشدن را در اين هدف خالصه ميتو ح

طـور   منـد اسـت و ايـن    كه ازنظر مالي زني مستقل و ثروت هم باوجودي ،ايهمادر مرد همس
اما درواقع بـا همـين مشـكل مواجـه اسـت       ،رسد كه كنترل خانواده دست اوست نظر مي به

توان  افتد و مي در پايان داستان اتفاق مي» كالريس«). تقريباً تنها مهمي كه براي 181 (همان:
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ي  هـا  رفـت  حساب آورد بـه پـي   اش به ر در شيوة زندگي عادينوعي تحول و تغيي براي او به
آوردن حق رأي زنان فعاليت اجتماعي  دست مربوط به منشي همسرش ربط دارد كه براي به

طرفه و حماقت خود دربرابر  كه از احساس يك ،»كالريس). «194، 110، 77 كند (همان: مي
گذارد تا  اشتباه خويش با او قرار ميبراي جبران فكر  ،زده است مرد همسايه ناراحت و شرم

). پيرزاد از همـين تحـول   280 بگويد حاضر است در كارهاي انجمن مشاركت كند (همان:
استفاده كرده است. كالريس براي زماني طوالني ناديده » كالريس«هم در راستاي شخصيت 

توانـد بـراي    شدگي داشته باشـد، مـي   اگر قرار است اعتراضي به اين فراموش و گرفته شده
  اوست.  آوردنِ حقِ رأي زناني فعاليت كند كه مشكالتشان مثل دست به

  
  رنگ داستان پي 3.5

 مايـة  درونتـرين ميـزان حضـور در راسـتاي      گشايي با كم و گره ،عناصر تعليق، اوج، بحران
بينيم؛ ميـان   عنوان بحران يا اوج در داستان نمي چيزي به ،ريزي شده است. درواقع داستان پي

هاي اوليه و پايان داستان تفاوتي نيست. تنها لحظة خاصي از تپش در داستان وجود دارد   گره
 است كـه قـرار شـده   » اميل«كند و آن قرار دوشنبة او با  ووال مي را دچار هول» كالريس«كه 

شـدن   ) كه البته با مشخّص233، 229، 208همان: بگويد (» كالريس«چيزي به » اميل« است
چيـز عـادي    بـا مـادرش همـه   » كالريس«كردن  بر صحبت مبني» اميل«موضوع و درخواست 

). ايـن قسـمت   238آيـد (همـان:    نظر مي نيز بيهوده به» كالريس«شود و تصور و نگراني  مي
وبـوي نمـادين    ه رنگ) ك234راه است (همان:  ها و هجوم شگفتشان هم داستان با آمدن ملخ

براي دادن خبـر ازدواجـش بـا    » اميل«با آمدن   ها دهد. هجوم ملخ به اين بخش از داستان مي
». اميل«به » كالريس«طرفة  شود براي پايان احساس يك شود و نمادي مي راه مي هم» ويولت«

ي درختان  ها ، با هزاران ملخ مرده و ريختن برگ ها پس از هجوم ملخ ،»كالريس«حياط خانة 
 ،شود براي احساسي كه مدتي نقطة پاياني مي  ها ماندن فضايي خاكستري روي درخت و باقي

، گذشـته از نمـادي بـراي     هـا  را تغيير داده بود. حملة ملخ» كالريس«هرچند كوتاه، زندگي 
باشد كه » كالريس«خطري براي  تواند زنگ ، مي»كالريس«طرفة  بخشي به احساس يك پايان

چـون   تأثير قرار دهـد، آن زنـدگي پايـاني هـم     اش را تحت زندگي» اميل«اس او به اگر احس
  خواهد داشت.  ها فضاي پس از هجوم ملخ

 مكش كشطور  ها و همين با خودش با ديگر شخصيت» كالريس«ميان  مكش كشعنصر 
بـا  » كالريـس «ميان افكـار   مكش كشهاي ديگر داستان نمود بارزتري دارند.  شخصيت بين
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و منطقي ذهنش نمود پيـدا   ،هاي مختلف ايرادگير، فضول، بداخالق، مهربان »ور«تفاده از اس
دهـي   پرند. نويسنده، براي شكل ها و افكار او ميگو و گفتگاه به ميانة  وبي  كرده است كه گاه

كشي شبانة خـانوادة   رنگ، حذف فيزيكي عامل بحران يعني اسباب به عنصر حلّ و فصل پي
نواخت كالريس كه قرار نيست نظم  كند. تدبيري در راستاي زندگي يك بير ميهمسايه را تد
 ،»كالريس«آرامي در جريان باشد.  سادگي و به چيز به بلكه بايد همه ،هم بخورد موجودش به

اش بـه ازدواج بـا    از عالقـه » اميـل «شـود و   مي رو روبهكه با احساس اشتباه خود  اين از  پس
دچار  ،خواهد گيري اين ازدواج كمك مي گويد و از او براي شكل شخص ديگري سخن مي

خبـري  » اميـل «شود؛ وقتـي دوسـه روز از خـانوادة     آشفتگي و بحران اما از نوعي ديگر مي
» كالريس«اين، زندگي اند. بنابر كشي كرده شود كه شبانه از آن محل اسباب ه ميجنيست، متو

هم از احساس » اميل«ي تكس ح گردد و هيچ بدون اتفاقي خاص دوباره به جريان قبلي بازمي
تـري در زنـدگي او    شود. سكون و سكوت و تنهايي دوبـاره بـا حجـم وسـيع     او باخبر نمي

  .كنند مي  جلوه
  
  ساخت رمان پيوند شيوة روايي با ژرف 4.5

شخص زن روايت  قعيت زنان، داستان را از زبان راوي اولبراي بيان وضعيت و مو ،نويسنده
كنـد. نويسـنده سـعي     ها را خاموش مي كند. اين راوي محور اصلي داستان است و چراغ مي

او بايـد توجـه   » روايـت «عوض راوي صرفاً بـه   دارد با استفاده از اين راوي تأكيد كند كه به
ي بـر دوش دارد و از  تـر  بـيش فقـط بـار   ها تفاوتي ندارد؛  كرد. اين راوي با باقي شخصيت
داري اسـت.   در حوزة خانـه و خانـه   ،هاي اين راوي، همه ناچاري انتخاب شده است. كنش

مقايسه  ،هاي مردان خصوص كنش هب ،كند نقل مي چه آن هايي را كه خودش دارد با بايد كنش
م اوست چيز هم از دريچة چش محور هستند و همه حالت تر بيشهاي وي   كرد؛ توصيف

گذاري؛ اما درمقابل، مـرد   قصدش نوعي تصويركردن است تا ارزيابي و ارزش ترْ بيشو 
جز تأمين معاش خانواده هيچ دخالت ديگري در همـواركردن مشـكالت    هداستان عمالً ب

كنـد   شـطرنج بـازي مـي    ،)24، 19خوانـد (همـان:    خانواده ندارد؛ مرد خانه روزنامه مي
). روايـت  60، 21 - 20 دهـد (همـان:   و درمورد سياست نظـر مـي   ،)163 ،146، 89(همان: 
صورت ذكر جزئيات وقايع با توصيف دقيق و ريزبينانه اسـت؛ انگـار راوي آزمـون     داستان به
دهد و به كسي در ذهنش بايد پاسخ بدهد كه بعد چه اتفاقي افتـاد؟ چـي گفـت؟     حافظه مي

كـه در   دهـد؛ چنـدان   گونه به داستان مـي  بيان جزئيات وقايع و سخنان ديگران حالتي گزارش
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آيد. داسـتان بـا يكـي از همـين توضـيحات آغـاز        نظر مي بعضي موارد توضيحاتي اضافي به
صداي ترمز اتوبوس مدرسه آمد. بعد قيژ درِ فلزي حيـاط و صـداي دويـدن روي    «شود:  مي
ربع بعـدازظهر  باريكة وسط چمن. الزم نبود به ساعت ديواري آشپزخانه نگاه كنم. چهـارو  راه
در جامعه براي هر حركتي توضيحي  است ياد گرفته ،عنوان يك زن به ،). راوي9 (همان:» بود

بدهد و هيچ نقطة ابهامي در ذهن مخاطبان خود باقي نگذارد. شايد هم دليلش همـان تكـرار   
كنند و هر لحظـه ماننـد يـك     هر روزة ماجراهايي باشد كه فرق چنداني در ماهيت خود نمي

درِ خانه كه باز شـد دسـت   «آيند:  نمايش درمي به» كالريس«نة تكراري در پيش چشمان صح
كنـيم   ورو شستن، كيـف پـرت نمـي    بندم و داد زدم: روپوش درآوردن، دست كشيدم به پيش

  (همان). همين جمالت مصدري در معناي امري نشانة تكرار هميشگي است.» رو وسط راه
ستيم، همين موضـوع از شـگردهاي اصـلي نويسـنده     در داستان، شاهد حادثة شگفتي ني

هـاي معمـولي و    ماية داستان است؛ تعدادي آدم معمـولي را بـا سرنوشـت    براي تبيين درون
هـاي كوتـاه درقالـبِ     اي كنار هم قرار داده است. روايـت  العاده دوراز هرگونه اتفاق خارق به

هـاي درونـي    گويي راه با تك هم گرايانه، و واقع ،اي، مقطعي بريدة چندصفحه هاي بريده فصل
زند و استفاده از نثري روان  شخصيت اصلي كه دائم با يادآوري خاطرات به گذشته نقب مي

مايـة اصـلي    براي تبيين درون ،رد داستان است. پيرزادب و موجز ابزار اصلي پيرزاد براي پيش
و  ،ذهبي، ناسيوناليسـتي نيستي، اجتمـاعي، مـ  يي متعددي را با مضامين فم ها رفت داستان، پي

ترين ويژگي روايـي رمـان اسـتفاده از تركيـب تنـاوبي       عشقي وارد داستان كرده است. مهم
و خاطره  ،ها كنش حضور و خاطره،   ها، خاطره، پخشِ تصوير صورت نقل گفته ها به رفت پي

پيـري،   حـال، كـودكي/   مثـل گذشـته/   :صورت تقابلي هستند ها عمدتاً به رفت است. اين پي
هـا در سراسـر    همـة ايـن   .سنتي، سياست/ غيرِسياست والدين، مدرن/ ها/ خانه، بچه جامعه/ 

در كليسـا دعـا   » كالريـس «تنـاوب آمـده اسـت؛ مـثالً اگـر       بريده و به صورت بريده رمان به
بلكه يك عبـارت   ،است پارچه و زنجيروار نقل نشده صورت يك هاي وي به دعا ،خواند مي

 ،)220(همـان:  » بار كي اين دعا را خوانده بـودم  اولين« :گويد گاه با خود مي آنآورد،  دعا مي
)، همـين شـيوه را   221(همان: » بار كي آخرين« :گويد بعد مي ،آورد بعد خط دعايي ديگر مي
كـه از دو ور   چنـان  ،كند. درمورد خودش نيز همين تنـاوب هسـت   در همة موارد تكرار مي

گويـد   گويند وقتي هم يكي به ديگري مـي  تناوب سخن مي م بهذهن ياد كرده است كه با ه
بـين؟   گويد؟ ور بدبين يا ور خـوش  بودن كه گناه نيست، معلوم نيست كدام طرف مي مرتّب

خواهد چيـزي را از   جدال اين دو با هم موجب تداوم زندگي عادي است. وقتي هم كه مي
كند؛ ميانة نقل داستان بـه مسـائل    اده ميكتابي داستاني نقل كند از همين تركيب تناوبي استف
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). 150(همـان:   آورد مـي  داسـتان  زبـان  بـه  را خود هاي انديشيده و انديشد مي خوددوروبر 
 بـه  ،اسـت  ارمنـي  كـه  ،نويسنده شخص و داستان هاي  شخصيت و داستان فضاي به  باتوجه
 »شـب « يـك  ايـن  هـاي  تكـرار  از مـا . كـرد  هنيـز بايـد توجـ    ينچـي داو» شامِ آخـر « يتابلو
هـا، خريـد،    رفـتن بچـه   آگاه شديم؛ مثل مدرسه» كالريس«روايت  با مختلف هاي  صورت به

ها در بيرونِ خانه، كار هميشگي آشپزخانه،  ها، مراسم، كار مردها و برخي زن كردنِ بچه شلوغ
 ،خواهر و برادرهـا و ها، خواهرها،  ها، دعواي زن و شوهر و بگومگوي آن تلفن، دعواي بچه 

اما سه مورد تقابل ازدواج و طـالق، تولـد و مـرگ، سـكونت و      ،ها تكراري است همة اين
شـان   ي كه دارند كمي دگرگـوني تر بيشسبب تأثير  هايي هستند كه به مهاجرت تنها تكراري

 ،هـا هـم   كـه همـين    اسـت  ي دارند؛ مقصود آن تر بيشخورد و عوارض  مي  چشم به تر بيش
  كراري است.ت ،درعينِ ايجاد دگرگوني

خورد و ميان آغاز و پايـان آن، ازنظـر كُنـدي     چشم نمي خاصي به» ةگر«در اين داستان، 
وال  و تفاوتي نيست؛ فقط لحظة خاصي از تپش در داستان هست كه راوي دچار هـول  ،ريتم
چيزي » اميل«است كه قرار است » اميل«با » كالريس«شود؛ اين لحظة خاص قرار دوشنبة  مي
بـا مـادرش حـرف    » كالريس«كند تا  بگويد. وقتي از كالريس درخواست مي» كالريس«به 
آيـد و البتـه    نظر مـي  نيز بيهوده به» كالريس«شود و تصور و نگراني  چيز عادي مي همه ،بزند

راه است كـه   ها و هجوم شگفتشان هم يابد. اين قسمت داستان با آمدن ملخ ترسش پايان مي
  شود. اي بعد تمام مي لحظه

گذرد و ما تماشـاگر گـذرِ    نوعي حاوي اين نكته است كه زمان مي ساخت رمان به ژرف
كـه بـا كـولر و     اسـت؛ مثـل ايـن   » وقـت «دهيم براي گذر آرام  وقت هستيم. تغييراتي كه مي

رويم مثل  سراغ گرما مي كه گاهي نيز به كنيم، چندان كارِ گرما و آفتاب را روان مي كردن  خنك
آويزيم  كه پرده مي اين )، يا181چسبد (همان:  در گرما كه گاهي به او مي» ريسكال«زدنِ  قدم

راهي  دمي و هم ماية هم كنيم. ميان اين درون بريم و تماشا مي و از بازي نور و سايه لذّت مي
بـا   ،صورت متناوب در جريـان اسـت و روزمرگـي را درپـي دارد     كه به ،انسان با گذرِ زمان
هاي داستان تناسب برقرار است. ما از گذرِ زمان جز تنـاوب شـب و     رفت تركيب تناوبي پي

و عوارض گذرِ عمـر   ،ها شدنِ هوا، چرخش فصل  تاريك  و  روز و عوارض آن؛ مثل روشن
كنيم. نويسنده در روايت داسـتان   آگاهي پيدا نمي ،مانند سپيدشدنِ موي سياه ،بر ظاهر انسان

ي در نمايشي كه آخر داستان در مدرسـه برگـزار   تاست، حكردنِ اين موضوع  دنبال مطرح به
كنـد   روايت مي چه آن ). درواقع، پيرزاد ميان277كند (همان:  شد نيز به همين نكته اشاره مي

صورت تناوبي نشـان داده اسـت؛ نشـان     چيز را به روايت تناسب برقرار كرده و همه و نحوة 
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كه اين تنـاوب   آن  محض يز عادي است، اما بهچ داده مادامي كه اين تناوب برقرار است همه
شود. البته هركس براي زندگي شيوة خاص خـود را   خورد دردسرها نيز شروع مي مي  هم به

هاي متضاد با ايـن رونـد    اي است كه از انتخاب گونه كند، ولي وضعيت جامعه به انتخاب مي
زير از آنِ كساني  وم و سربههايي مثل معصوم و مظل شود. عبارت عادي و تناوبي حمايت نمي

مـواردي اسـت كـه      زند. عشق از زمـرة  نمي  هم است كه انتخابشان اين روند پذيرفتني را به
زند. اين نكته در زندگي راوي نيـز بـا همـة     مي  اما اين روند را برهم ،حاصلِ انتخاب است

ت يـك وسوسـة   صـور  البته به است، استبعادي كه با اخالق و موقعيتش دارد گنجانده شده
دچار نـوعي   است خاموش و كمي هم دور از هيجان، اما اين وسوسه و ترديد موجب شده

بيند براي رهاشدن از دست همين  هايي كه مي عذاب وجدان شود. رفتنش به كليسا و خواب
 وسوسه است كه مبادا گرفتار شود. همة اين موارد از دريچـة چشـم راوي نگريسـته شـده    

درنظـر راوي كـانوني شـده و از     ،داري، همـه  رار، عروسي، كار و بچهيعني عشق، تك است؛
تا تماشاگري انسان را بهتر نشـان دهـد. ايـن     است دريچة چشم او به مسائل نگريسته شده

كند رعايت شـده   سازي در تمام رمان با تناوبي كه راوي در ساختار روايت حفظ مي كانوني
هاست. اين تناوب، درنظرِ راوي، الزمة  رفت پي است و هنر اصلي نويسنده در تركيب تناوبي

كننـده باشـد. احسـاس اصـلي وي آن      زندگي است، حتي اگر برخي مواقع تكرارش خسته 
چيـز   دربرابـر همـه  » كالريس«است كه اين تناوب مثل تناوب شب و روز بايد حفظ شود. 

آن را برهم » استسي«اين سير زمان را بر هم بزند كه درنظر وي فقط  چه آن  صبور است جز
  بر همين مبني است. ،بين نيست زند، اگر هم به عشق خوش مي

ترفند روايي ديگري كه نويسنده براي راوي برگزيده استفاده از سكوت درميان جمالت 
كنـد كلمـه يـا     كمك آن نويسنده بنابر هدفي كه در داسـتان دنبـال مـي    اي كه به شيوه ؛است
كند كه اين جزئيـات معمـوالً بـا     اعتبار آگاهي خواننده حذف مي يي از داستان را به ها بخش
پردازي و گاهي در پيرنـگ روايـت تعبيـه شـده      فهم هستند كه در شخصيت يي قابل ها قرينه

ي سكوت روايـي   ها زمينه واسطة تالشي كه براي كشف پس ترتيب، خواننده به  اين  است. به
 سـطح  سـه  گيـرد. سـكوت در روايـت در    مـي   كند در تكميل متن نقش پررنگي برعهده مي

 كـنش  و بـرهم  ،نشـيني  جانشيني، هـم  محور سه روي بر كاربردشناختي و ،ساختاري، معنايي
داسـتان از   مايـة  درونبـه    ). پيـرزاد باتوجـه  72: 1389 شود (سجودي و صادقي يم بازنمايي

صـورت   ا بههاي داستان ر سكوت در سطح ساختاري استفاده كرده است تا بتواند شخصيت
هـا از   جـاي آن  كنـد و بـه   ي پايـاني جملـه را حـذف مـي     ها عمداً واژه ملموس معرفي كند؛ 

خواننـده بـر محـذوفات     تـر  بـيش  هكنـد و بـا جلـب توجـ     ي سكوت استفاده مـي  ها نشانه



 179   ... مايه در رمان گري با درون تحليل تناسب شگردهاي روايت

ي خود از  ها انگاشت دهد. هرچند خواننده با پيش تفسيرپذيري خواننده را از متن افزايش مي
سـكوت او   گـزين  جـاي توانسـتند   تواند حدس بزند چه واژگـاني مـي   يشخصيت راوي م

داري و انجـام امـور    رسالتي جـز خانـه   است كه انگار خودش هم باور كرده ،شوند. راوي
نفس يـا تـرس از اظهـارِنظر يـا هرچيـز ديگـري        اعتمادبه عدمِ دليل تكراري ندارد، شايد به

كند  ي مواقعي كه دارد فكر ميتكند، ح يگذارد و سكوت م بسياري از جمالت را ناتمام مي
هـا، نصـيحت پـدر بـه مـذاقش       همين ويژگـي  دليل به). شايد هم 240 - 239 :1393 (پيرزاد

در راستاي نقابي است كه همواره بر » كالريس«ي  ها ). سكوت35 خوش آمده است (همان:
به سكوت پنـاه   است كه از خود به نمايش گذاشته اي چهره دارد. براي حفظ تصوير آرماني

  زند. وي دامن مي تر بيششدگيِ  برد؛ سكوتي كه به فراموش مي
  
  بندي فصل 5.5

كـردن نـوع    داستان از پنجاه فصل كوتاه تشكيل شده كه ظاهراً اين كوتاهي بـراي هماهنـگ  
ها برشي كوتاه از زندگي روزمرّه اسـت و   ها با مضمون اصلي است. هركدام از فصل روايت

دهد. با ورود  پيوسته نشان مي هم هاي كوتاه و به زندگي راوي را در فاصله ماجراهاي تكراري
فاقي بيفتد همان روزمرگـي و  تشود و اگر هم ا به هر فصل، داستان جديد مهمي مطرح نمي

توانـد حـدس    هاي داستان مي كه از نيمه نواختي را در بر دارد. شايد خواننده باوجوداين يك
لحاظ ماهيت داسـتان منتظـر وقـوع يـك رخـداد       د باز هم بهده بزند اتفاق خاصي رخ نمي

اي است كـه مخاطـب مجـال مشـاركت در داسـتان را       گونه غيرِمنتظره است. نوع روايت به
براين، هركدام  است. عالوه» كالريس«فاقات تكراري زندگي تيابد بلكه صرفاً تماشاگر ا نمي

روايتي خطي و توصـيفي شـكل    هاست كه در ها برش كوتاهي از زندگي شخصيت از فصل
توانـد   هـاي كوتـاه مـي    نواختي، وجـود فصـل   به مضمون روزمرگي و يك  گيرند. باتوجه مي 

 را هاي كوتاه مسير خواننده ديگر، اين فصل القاكنندة مكرّر اين چرخة تكراري باشد. ازطرف
ناشي از مضمون  كند و خستگي بردنِ آن هموارتر مي پايان تر داستان و به برد سريع براي پيش

سـرعت تمـام    هـا بـه   كنـد. فصـل   تر مي رنگ نواختي را كم داستان و القاي حس مالل و يك
هـا و   كردن درهاي ورودي فصل شوند. پيرزاد با بازوبسته شوند و چند دقيقه بعد آغاز مي مي

خواهد بگويد  نواخت كالريس مي وآمد و يك ررفتاي از زندگي شلوغ و پ دادنِ گوشه نشان
  وليت و دغدغه از حد توانِ كالريس خارج است و نهايتاً روزي او را از پايئهمه مس اين كه

خواهد انداخت؛ خواه با يك واكنش غيرِطبيعي يا تولد يك احساس اشتباه و ممنوعـه. هـر   
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تر از آن تصور كرد و با آغاز و پايان هر فصل خواننده حس  شود يك روز يا كم فصل را مي
ون شاهد يك زندگي است كه با هربار خوابيدن و بيدارشدن جلوي چشـمش  كند از بير مي
زمـان وقـوع     كنـد كـه مـدت    فصل كوتاه اين حدس را القا مي  آيد. همين پنجاه اجرا درمي به

هـا يـك جملـة پركشـش قـرار       فصـل  تر بيشداستان پنجاه روز بوده است. پيرزاد در پايان 
زندگي راوي حوصـلة خواننـده سـرنرود و بـراي     نواخت  به توصيف يك  دهد تا باتوجه مي

اي از  هـا اغلـب نشـانه    هـاي پايـاني فصـل    رفتن به صفحة بعد تمايل داشـته باشـد. جملـه   
اي  گونه شدگي ندارند و خواننده تا بخواهد تصميم بگيرد كه كتاب را ادامه بدهد يا نه به تمام

  شود. آميز به فصل بعد پرتاب مي وسوسه
  

  محور روايت زنانه و توصيفات حالت 6.5
محور (كه يك حالت را نشـان   اند: حالت ها) بر دو نوع هاي مربوط به آن يا گزاره(رويدادها 

+  گـروه اسـمي   اي درقالب فعل استمراريِ گروه اسمي+ كه با جمله يعني هنگامي ؛دهند مي
دهند و  ش را تشكيل ميمحور (كه كن فعل كمكي بيان شوند و حالتي را نشان دهند) يا عمل

هاي  يكي از ويژگي). «68: 1391 اي درقالب باال بيان كرد) (پرينس توان با جمله ها را نمي آن
» محـور آن اسـت   محـور بـه رويـدادهاي حالـت     مهم هر روايت نسبت رويـدادهاي عمـل  

  ).69  (همان:
، داري اسـت و عناصـري ماننـد پنجـره     در حـوزة خانـه و خانـه    ،هاي راوي، همه كنش
، 11، 10، 9انـد (همـان:    سازي شـده  ي پنجره در ذهن او كانونيرو روبهخيابان  و آشپزخانه،

كـار   و ...). جمالتي كه راوي درمـورد خـودش بـه   ، 38، 31، 29، 28، 23، 22، 21، 20، 16
كننـد.   جنبة بيروني دارند و راه نفوذ چنداني براي ورود به ذهـن او بـاز نمـي    تر بيشبرد  مي

كند؛ خواننده بايد از درون ذهـن   ان ذهني راوي كمك چنداني به شناخت او نميدرواقع، زب
، 202، 117، 106، 103، 100وسيلة حركات و جمالت كلي وي آگاه شود (همـان:   راوي به

آيـد ايـن شـيوة روايـي جلـوة       مـي   ميان ). وقتي پاي احساس كالريس به اميل به229 - 228
كند و آهنـگ   گاه در شرايط مختلف تغيير نمي اوي هيچكند. ريتم و لحن ر ي پيدا ميتر بيش
اش هماهنـگ اسـت. راوي خيلـي     نواخت ذهن و زبان او با ضربان هميشـگي زنـدگي   يك
پرسد كه انگار مخاطبش همان خوانندگان داسـتان   هايي مي زدن، سؤال هنگام حرف ،ها وقت

نه مقابـل  االن پشـت ميـز غـذاخوري در يـك گـپ دوسـتا        هستند؛ گويي مخاطب همـين 
كـه حرفـي زده باشـم     اين براي«زند:  نشسته است و با او از خاطراتش حرف مي» كالريس«
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قلـم    گويند غذاخوردن براي سردرد مفيد است. چـرا داشـتم لفـظ    گفتم چيزي ميل كنيد. مي
  ).114 (همان:» زدم؟ حرف مي

وقـت   تـر  بيشاست؛ » كالريس«بر نگاه حاكم بر زندگي  هاي متن داستان مبتني توصيف
داري  دادن به امـور خانـه و خانـه    در آشپزخانه يا درحال گردگيري و سروسامان» كالريس«

خواهد چيزي را تعريف كند از تعابيري كه با چنين اموري مرتبط هستند  گذرد؛ وقتي مي مي
كه وقتي مشغول صحبت با كسي يا فكركردن با خويش است ذهـنش   كند يا اين استفاده مي
ها آماده كنـد يـا    وشة چروك روميزي يا لكة روي پرده يا غذايي كه بايد براي بچهمدام به گ

  ).35 - 34 وآمد است (همان: هاي كوچك باغچه در رفت گل
  
  عنوان داستان 7.5

گـر باشـد. الج معتقـد اسـت      تواند در تبيين و القاي مضمون رمان ياري عنوان كتاب نيز مي
 رو روبـه كـه بـا آن     اسـت  اولين بخشِ رمان  ؛ن استاسم يا عنوان رمان بخشي از متن رما«

» كنـد  او بازي مي هگيري در جذب خواننده و جلب توج رو، نقش چشم  شويم و ازهمين مي
استهالل است؛   نوعي براعت كنم ها را من خاموش مي چراغعنوان  .)325 - 324: 1393 (الج

بودن  ن است و روند تكراريها كار هر روز و هر شب و هميشة م كردن چراغ يعني خاموش
گويي كـل داسـتان يعنـي ايـن      ؛طبق يك قانون نانوشته، قرار نيست متوقّف شود ،آن انگار

نوعي درپي القاي  انتخاب چنين عنواني به» كند؟ ها را چه كسي خاموش مي چراغ«جمله كه 
هـاي   يتها، فعال يك وظيفة نوبتي و از روي برنامه است. يك نوبت شبانه كه پس از دويدن

شـوند. يـك روز    ها خـاموش مـي   هاي پاياني، درآخر، چراغ و صحبت ،خوردن روزانه، شام
ها با انـدكي تغييـر و    گذشته است، بايد استراحت كرد تا روز ديگري برسد و همين فعاليت

هاي مختلف  صورت جايي دوباره تكرار بشوند. تكرارهاي اين قرار شبانه مخاطب را به جابه
كند كـه   هاي داستان مشخّص مي كند. روابط بين شخصيت آشنا مي» كالريس«هاي  با روايت

اين اعـالم   ها را خاموش كند. انگار در هر خانواده بايد كسي وجود داشته باشد كه او چراغ
رونـد راوي آخـرين    منزلة پايان است؛ آخر شب كه همه به خواب مـي  ها به خاموشي چراغ

و بـا   ،كنـد  ها را نظاره مـي  دهد، اتاق خانه را انجام مي نفري است كه همة كارهاي مربوط به
كـردن   كند. چنين عنواني مـدعي اسـت كـه روشـن     ها پايان را اعالم مي كردن چراغ خاموش
كنندة چراغِ  عنوان روشن ها خيلي مهم نيست هرچند در فرهنگ عمومي ما به پسران به چراغ

  دهند. اهميت مي تر بيش» اجاقِ خانه«تر  تعبيري كهن خانه يا به



  1397سال هشتم، شمارة دوم، پاييز و زمستان  ،ادبيات پارسي معاصر   182

  گيري . نتيجه6
 بـين شخص زن استفاده كرده است تا بتوانـد   نويسنده براي بيان وضعيت زنان از راوي اول

هـويتي و عـدم    داستان ارتباطي ايجاد كند. بي ماية درونگيري شخصيت راوي با  روند شكل
اي پـردازش  ساخت داستان تعبيه شده و پيـرزاد بـر   اي است كه در ژرف فرديت زنان مقوله

تصويركشيدن اين ناهنجاري اجتماعي،  براي به ،ها به آن توجه كرده است. نويسنده شخصيت
خوبي  هاي نمايشي بهره برده است و شخصيت اصلي داستان را به درستي از شيوة استعاره به

  هايي كه بر چهره دارد پرورده و قوام داده است. با نقاب
 مايـة  درونترين ميزان حضور در راستاي  گشايي با كم و گره ،عناصر تعليق، اوج، بحران

بينـيم؛ امـا    عنوان بحران يا اوج در داستان نمي ريزي شده است. درواقع، چيزي به داستان پي
 مكـش  كـش طـور   ها و همين با خودش با ديگر شخصيت» كالريس«ميان  مكش كشعنصر 
بـا  » كالريـس «ميان افكـار   مكش كشهاي داستان نمود بارزتري دارد.  ديگر شخصيت ميان

پيـرزاد بـراي    ،هاي مختلف ذهن وي نمود پيـدا كـرده اسـت. درآخـر هـم      »ور«استفاده از 
كشي شبانة  يعني اسباب ،حذف فيزيكي عامل بحران رنگ وفصل پي دهي به عنصر حلّ شكل

  كند. را تدبير مي ،خانوادة همسايه
و ما تماشـاگر گـذر وقـت    گذرد  ساخت رمان حاوي اين نكته است كه زمان مي ژرف

بنـدي   هستيم. تغييري هم اگر هست براي گذر آرام همين وقت است. عنوان، شيوة فصـل 
ساخت تناسب دارد. راوي محور اصلي داستان است و  و انتخاب راوي با اين ژرف ،كتاب
ي بـر  تـر  بيشها تفاوتي ندارد؛ فقط بار  كند. راوي با باقي شخصيت ها را خاموش مي چراغ

در حـوزة خانـه و    ،هـاي راوي، همـه   ارد و از ناچاري انتخاب شده اسـت. كـنش  دوش د
چيز هـم از دريچـة چشـم     محورند و همه حالت تر بيشهاي وي  داري است. توصيف خانه

عنوان يـك   به ،گذاري. راوي اوست و قصدش نوعي تصويركردن است تا ارزيابي و ارزش
براي هر حركت توضيحي بدهـد و هـيچ نقطـة ابهـامي در      است زن در جامعه، ياد گرفته

روزة ماجراهـايي باشـد كـه فـرق      ذهن مخاطبان خود باقي نگذارد. شايد دليلش تكرار هر
كنند و هر لحظه مانند يك صحنة تكراري در پـيش چشـمان    چنداني در ماهيت خود نمي

روايـت   كنـد و نحـوة    ت ميرواي چه آن پيرزاد ميان ،آيند. درواقع نمايش درمي به» كالريس«
مادامي كه  است و نشان داده هصورت تناوبي نشان داد چيز را به تناسب برقرار كرده و همه

هاي خالف ايـن وضـعيت     چيز عادي است؛ اما جامعه انتخاب اين تناوب برقرار است همه
  پذيرد. عادي را نمي
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  نامه كتاب
مندي زبان در دو رمان زنانـة پيـرزاد و   گو و گفتكال بررسي اش« ،)1393زاده، فاطمه و همكاران ( اكبري

  .10 ش ،5 دورة ،فرهنگستان) ةادبيات تطبيقي (نام ةنام ويژه ،»مستغانمي
تهـران:   ،ترجمـة محمـد شـهبا    ،(شـكل و كـاركرد روايـت)    شناسي روايت ،)1391پرينس، جرالد (

  خرد. مينوي
بـا   كنم مي خاموش من را ها چراغبررسي سبكي رمان « ،)1388نژاد، محمدرضا و فائزه وزيرنژاد ( پهلوان

  .8و  7ش  ،3 دورة ،پژوهي ادب ،»گرايي فردي نظرية نقش رويكرد فرانقش ميان
  تهران: مركز. ،كنم ها را من خاموش مي چراغ ،)1393پيرزاد، زويا (

  تهران: آگه. ،ترجمة محمد نبوي ،بوطيقاي ساختارگرا ،)1382تودوروف، تزوتان (
الگـوي   براساس كهن كنم مي خاموش من را ها چراغتحليل رمان « ،)1394دستجردي، افسانه ( ةزاد حسن

  .39ش  ،11 دورة ،شناختي ادبيات عرفاني و اسطوره ،»سفر قهرمان
جسـتارهاي زبـاني    ،»هـاي مشـترك در چهـار رمـان فارسـي      گفتمـان « ،)1391آهنگر، مصطفي (  دشتي

  .12 ش ،3 دورة ،هاي زبان و ادبيات تطبيقي) (پژوهش
  .10 ش، 2 دورة ،پروين ،»چون زيستن هم ،زده هاي زنگ تمرين مهارت« ،)1381رحيمي، روحي (

  .علمي  :تهران ،ثالثيمحسن ترجمة  ،شناسي در دوران معاصر جامعه ةنظري ،)1381( جورج ،ريتزر
 ،»مندي روايت داستان كوتاه كاركرد گفتماني سكوت در ساحت« ،)1389سجودي، فرزان و ليال صادقي (

  .2 ش ،1 دورة ،هاي زبان و ادبيات تطبيقي پژوهش
 كنم مي خاموش من را ها چراغخوانش تطبيقي دو رمان « ،)1392كوچي، ابراهيم و سمانه شفيعي ( سليمي
 ،هـاي ادبيـات تطبيقـي    پـژوهش  ،»نگـري در نوشـتار زنانـه    براساس نظرية مؤنث ممنوعه دفترچةو 

  .2 ش  ،2  دورة
هـا را مـن    چراغبررسي مسائل مشترك زنان در دو داستان « ،)1394عظيمي، زهرا و اسماعيل صادقي (

 .4 ش ،2 دورة ،مطالعات داستاني ،»از فريبا وفي پرندة مناز زويا پيرزاد و  كنم خاموش مي
  تهران: نگاه. ،ترجمة ابراهيم يونسي ،رمان ي ها جنبه ،)1391مورگان (د وارادفورستر، 

  تهران: مينوي خرد. ،ترجمة كوروش صفوي ،گرا ساخت بوطيقاي ،)1388كالر، جاناتان (
  تهران: قطره. ،پور ترجمة پرويز همايون ،رمان هنر ،)1383، ميالن (اكوندر

 نامـة  فصـل  ،»كـنم  ها را من خـاموش مـي   چراغپردازي در رمان  شخصيت« ،)1388گودرزي نژاد، آسيه (
  .14 ش ،5 دورة ،ادبيات فارسي

  تهران: ني. ،ترجمة رضا رضايي ،نويسي هنر داستان ،)1393الج، ديويد (
  تهران: سخن. ،عناصر داستان ،)1376ميرصادقي، جمال (

 كـنم  مـي  خاموش من را ها چراغمقايسة تطبيقي فمينيسم در رمان « ،)1393نجار همايونفر، فرشيد (
  .11 ش ،6 دورة ،ادبيات تطبيقي ،»بك اثر جان اشتاين داوودي هاي  گلاثر زويا پيرزاد و 
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ازمنظـر زبـان و    كـنم  مـي  خـاموش  مـن  را هـا  چراغنقد و تحليل رمان « ،)1394عرب، مالحت (  نجفي
  .6 ش ،4 دورة ،علوم ادبي ،»جنسيت

 ،ادبـي  نقـد  ،»رونـد تكـوين سـبك زنانـه در آثـار زويـا پيـرزاد       « ،)1391نيكوبخت، ناصر و همكاران (
  .18 ش  ،5  دورة


