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چراغ ها را من خاموش مي کنم
آناهيد ُا جاـکيانس

چراغ ها را من خاموش مي کنم ٬ زويا پيرزاد٬ نشر مرکز٬ تهران ٬١٣٨٠ ٢٩٣ صفحه.

ُرمان چراغ ها را من خاموش مي کنم چهارمين اثر زويا پيرزاد پس از خلق آثاري چون يک روز
مانده به عيد پاـک ٬ طعم گس خرمالو و مثل همه عصرها ست٬ که توجه محافل ادبي و خوانندگان
عادي را جلب کرده است. اين اثر٬ با نثري دلنشين و طنزي ماليم٬ در انتقال پيام نويسنده
و برخي نوآوري هاي بياني بسيار موفق است. رمان آن چنان سـاده و روان و تـوصيفات
چنان طبيعي و عيني است که گاه تميز آن را از واقعي بسيار دشوار مـي سازد. سـاختار
ساده و منسجم آن نيز٬ که از افراط در کاربرد شگردهاي ادبِي متداول به دور است٬ اين

خصلت را برجسته تر مي سازد.

مان زندگي خانوادگي زني ارمني را در آباداِن دهه چهل٬ بـه روايت خـود او٬ وصـف ُر
مي کند. «ـکالريس آيوازياِن » سي و هشت ساله٬ همسر «آرتوش»٬ کارمند ارشد شرکت
نفت٬ همراه دو دختر دوقلوي يازده ساله٬ و «آرمن» پسر پـانزده سـاله اش٬ در يکـي از
خانه هاي شرکتي در محله بـاوارده٬ زنـدگي آرام و يک نـواخـتي را مـي گذرانـد. دنـياي
ـکالريس در رسيدگي به امور خانه و همسر و فرزندانش و ديدارهاي هميشگي با مادر و
ـا٬ کـالريس٬ در حـصار يک نـواخـتي ها و خــواهــرش٬ «آليس»٬ ســپري مــي شود. امّ
روزمــّر ـگــي ها٬ درگـير کشـمکش ها و تـضادها و گـفتگوهاي درونـي است. او٬ کـه بـه
خودسانسوري و وقف وجود خويش براي خدمت به خانواده و جلب رضايت اطرافيان
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نامه فرهنگستان ٦ /١
نقد و بررسي ١٦٧

چراغ ها را من خاموش مي کنم

خو گرفته است٬ کمتر به عاليق شخصي و شخصيت حقيقي خود توجه دارد٬ هرچند از
تحصيالت و قابليِّت برخي فعاليت هاي فرهنگي و اجتماعي برخوردار است.

در اين احوال٬ خانواده سه نفره «سيمونيان» با اين زن همسايه مي شود و در زندگي او
لي روي مي دهد. ديري نمي گذرد که «اميلي سيمونيان» دوست نزديک و خانواده اش تحّو
دوقلوهاي کالريس مي شود و آرمِن نوجوان را دل باخته خـود مـي سازد. «امـيل»٬ پـدر
اميلي٬ نيز٬ که همکار آرتوش و مردي ادب دوست و مبادي آداب و داراي طبعي ظريف و
شاعرانه است٬ به جمع دوستان کـالريس و آرتـوش مـي پيوندد. در ايـن مـيان٬ «خـانم
سيمونيان»٬ مادر اميل٬ پيرزني متفرعن و داراي رفـتارهاي مـتضاد٬ مـجذوب کـالريس
مي شود و به تدريج او را محرم اسرار زندگي خويش مي سازد. کالريس٬ تحت تأثير رفتار
دوستانه و توّجهات اميل و سليقه هاي مشترک ناخواسته٬ شيفته اميل مي گردد. با گذشت
زمان٬ حسـاسيت ها و تـضادهاي درونـي او افـزايش مـي يابد. مـهرباني٬ نکـته سنجي و
هم دردي اميل٬ گاه و بي گاه٬ ذهن کالريس را به مقايسه ميان ايـن مـرد و خـونسردي و
رفتارهاي عاري از ظرافت همسرش سوق مي دهد. چپ گرايي آرتـوش و تـوجهش بـه
مصايب طبقات ستم ديده نيز٬ که گاه او را به بحث هاي سياسي با دوسـتان خـانوادگـي
مي کشاند٬ جـدال درونـي کـالريس را تشـديد مـي کند. بـرخـي دگـرگوني ها در زنـدگي
اطرافيان اين زن٬ مانند رفتارهاي سبک سرانه و حسادت هاي آليس و تالشش در جلب
نظر اميل٬ تحريکات بّچ گانه و٬ در عين حال٬ مـوذيانه امـيلي کـه آرمـِن نـوجوان را بـه
حرکات نامتعارف و سرکشي سوق مي دهد٬ وسواس هاي مادر٬ و حمله انبوه ملخ ها به
آبادان که سبزي و طراوت را از باغچه خانه شان مي زدايد٬ کالريس را دچار بحران دروني
و سرخوردگي و٬ در عين حال٬ مـتوجه جـنبه هاي ديگـر زنـدگي و شـخصيت خـويش
مـي سازد. تـقاضاي امـيل بـراي ديـدار کـالريس در خـلوت دو احسـاس مـتضاد در او
بر انگيخته است٬ که حتي از قبول وجود آنها هراسان استـــ نويسنده نيز با خودداري از
صراحت توصيف٬ پرده اي از مِه ابهام بر روي آنها کشيده استـــ از سويي٬ ميل مشکوک
براي محبوب واقع شدن و٬ از سويي ديگر٬ وحشت از آن که دچار وسوسه پاسخ گفتن به
ا با خبر يافتن از تصميم اميل به ازدواج با زني به نـام دعوت عشقي ناخواسته گردد. امّ
«ويولت»٬ عميقًا احساس تنهايي٬ شکست و بي ارزشـي مـي کند. پسـر کـالريس اّوليـن
نشانه هاي نارضايي از والدين را ابراز کرده است؛ همسر و اطرافيان او به خواسـته هاي

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir
www.sid.ir


نامه فرهنگستان ٦ /١
١٦٨ نقد و بررسي

چراغ ها را من خاموش مي کنم

واقعيش وقعي نمي نهند. وي٬ با درک اين حقيقت که هيچ گاه به عاليق شخصي و نيازهاي
دروني خود توجهي نداشته و تنها در خدمت ديگران بوده است٬ به اوج بحران مي رسد
و سپس به خود مي آيد. اـکنون او آماده است تا به دعوت خانم نوراللهي براي پيوستن به
«انجمن مدافع حقوق و آزادي زن» پـاسخ مـثبت دهـد و بـي پرده از نـارضايي خـود بـا
همسرش سخن گويد. او ديگر مي تواند از قضاوت قطعِي ناعادالنه درباره اميل و خانم
سيمونيان٬ که به ناـگاه آبادان را ترک کرده اند٬ خودداري کند و٬ فارغ از ظواهر٬ به عمق
عالقه همسرش پي ببرد٬ و رشد پسرش را بپذيرد٬ خواهرش را بـبوسد و ازدواجش را
تبريک گويد٬ و از مادر وسواسي و ايرادگيرش در خانه خود مراقبت کند. او٬ پروانه وار٬
آماده مهاجرت به دنياي عشق و سرخوشي است٬ دنيايي که در آسمان آبي آن لکه ابري

نيست.
چراغ ها را من خاموش مي کنم رماني است که از زيبايي هاي زندگي و از روابط و تحّوالت
انسان ها سخن مي گويد. ولي اين درون مايه٬ که در نگاه اول چندان برجسته نمي نمايد٬
خود حاصل مضامين شفاف تر و ملموس تري است٬ که سخت به هم تنيده شـده انـد و
ترسيم خطوط برجسته و متمايزکننده را دشوار مي سازند. به عبارت ديگر٬ کالريس٬ در
نقش شـخصيت اول داسـتان٬ داراي ابـعاد چـندگانه است کـه در زن بـودن او خـالصه
شده اندـــ ابعادي چون روابط با والدين و خواهرش در دوران کودکي٬ مناسبات عاشقانه
و زناشويي با همسر٬ عواطف و وظايف مادرانـه٬ عـاليق شـخصي و نـيازهاي بـاطني٬
يتي اعتقادات مذهبي٬ روابط دوستانه و اجتماعي و٬ سرانجام٬ پيوندي که در جايگاه اقلّ
مذهبي با زادگاه خود و شرايط اجتماعي آن دارد. شـخصيت او و تـزلزل درونـي اش و
تحولي که سرانجام در او رخ مي دهد برآينِد جملگي اين روابط است. پيرزاد٬ ضمن تأـکيد
بر اهّميت يک يک اين ابعاد٬ پيروزي نهايي را در پذيرش مسئوليت اجتماعي زن مي داند
و اين جنبه را ظريفانه و قدم به قدم تا آخر رمان پي مي گيرد. او٬ با مهارت٬ آهنگ کند و

منظم زندگي کالريسـِ خانه دار را٬ از همان اّولين جمله رمان٬ بيان مي کند.
صداي ترمز اتوبوس مدرسه آمد. بعد قيِژ دِر فلزي حياط و صداي دويدن روي راه باريکه وسط

چمن. الزم نبود به ساعت ديواري آشپزخانه نگاه کنم. چهار و ربع بعدازظهر بود.

سپس٬ با تأـکيد بر روابط زناشويِي بـهـعـادتـمـبدلـشـده و روابـط اجـتماعي تکـرارِي
ـکالريس با مادر و خواهر و دوستانش٬ يک نواختي زندگي او را بارز مي سازد.
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نامه فرهنگستان ٦ /١
نقد و بررسي ١٦٩

چراغ ها را من خاموش مي کنم

پرده را کشيدم و دوباره رفتم کنار آرتوش نشستم. «سيمونيان. مي شناسي؟» روزنـامه گـفت:
«اميل سيمونيان؟» از زير يکي از تشکچه هاي راحتي٬ لنگه جوراب چرکي بيرون کشيدم. مال
آرمن بود. «اسم کوچکش را نمي دانم». ... روزنامه ورق خورد ... به روزنامه نگاه کردم٬ منتظر

ـکه حرفش را ادامه بدهد.

(= جوانب و پيرزاد٬ از همان ابتدا٬ ما را به نظاره جدال دروني کالريس مي کشاند. َورها
جنبه ها)ي کالريس و جدال دايمي آنها داّل بر بيگانگي او از خويشتن و مستحيل شدن او
در روزمّر ـگي ها و نيازهاي ديگران است. اشتغال ذهـني او و تـضادهاي درونـي اش در
ي مي يابد. از ـکشاـکش دايمي دو شخصيت او٬ که با اسامي گوناـگون توصيف شده اند٬ تجلّ
يک سو٬ َوِر ايرادگير٬ بي حوصله٬ بهانهـگـير٬ فـضول و٬ از سـوي ديگـر٬ َوِر خـوش بين٬

مهربان٬ منطقي٬ کم رو ذهن او را به تالطم در مي آورند.
بيرون که رفتند َوِر بدبيِن ذهنم مثل هميشه پيله کرد. دخترک با آن دقت به چي نگاه مي کرد؟
مبادا جايي کثيف باشد؟ نکند آشپزخانه به چشمش زشت يا عجيب آمده؟ َوِر خوش بين بـه
دادم رسيد. آشپزخانه ات شايد زيادي شلوغ باشد٬ اما هيچ وقت کثيف نيست. در ضمن نـظر

يک دختربچه نبايد براي آدم مهم باشد.

ـکالريس غرق شدن در امور خانه داري را از مادري وسواسي و سازش و سلوک با
ديگران را از پدري محافظهـکار٬ که رابطه عاطفي نزديکي با او داشته٬ به ارث برده است.
از اين روست که نه تواِن بيان خواسته هايش را دارد و نه شهامت مخالفت با اطرافيان را. او
روز را زودتر از گنجشک هاي حياط خانه اش آغاز مي کند و شب را با «خـاموش کـردن
چراغ ها» به پايان مي برد. نويسنده٬ در فرصت هاي مناسب٬ بارها و بارها٬ اين استغراق را
به شيواترين بياني وصف مي کند و ذهن کـالريس را٬ در مـوقعيت هاي اجـتماعي و در

جمع٬ به وظايفش در خانه مشغول مي دارد.
در اين ميان٬ ورود اميل و خانواده سيمونيان به زندگي کالريس يگانه تلنگري است
ـکه او را به سمت خودشناسي و خوديابي سوق مي دهد. تنها با شکست ضرب آهنگ کند
و يک نواخت زندگي و پديد آمدن روابط جديد و تغيير در زندگي اطرافيان است که او٬
رفته رفته٬ از نقاط کور زندگي خويش آـگاهي مي يابد و دستخوش تحول مي گردد. همين
درون مايه تحّول٬ در مضامين فرعي و ديگـر شـخصيت هاي رمـان نـيز٬ مشـهود است.
آـگاهي از نارضايي آرمن کالريس را نسبت به خود٬ در حسن اجراي وظـايف مـادري٬
مرّدد مي سازد و تنها با پذيرش تحّول بلوغ در فرزندش است که با اين جـنبه وجـودي
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نامه فرهنگستان ٦ /١
١٧٠ نقد و بررسي

چراغ ها را من خاموش مي کنم

خويش به مصالحه مي رسد. تحّول آرتوش و درک جديد او نسبت به نيازهاي عـاطفي
همسرش نيز تنها حاصل شهامت کالريس در ابراز نارضايي از اوست.

اصواًل٬ رمان فاقد شخصيت ضّد قهرمان است و نويسنده نگاه دل سوزانه و بي طرفانه
خود را از هيچ يک از شخصيت ها مضايقه نمي کند. قهرمانان او جامع خصايلي هستند که
يا٬ مانند آليس و اميلي کوچک٬ از گذشته دور و از کودکي در آنها وجود دارد و يا٬ مانند
اميل و خانم سيمونيان٬ اـکتسابي و ناشي از شرايط و محيط زندگي است و٬ در هر حال٬
غالب آنان در مسير تحّول گام برمي دارند. آليس از فردي خودخواه و تهمت زن به زني
منصف مبّدل مي گردد. دوقلوهاي شـاِد کـالريس اوليـن تـجربه شکست در دوسـتي و
پشيماني از اشتباهات را از سر مي گذرانند. آرمن٬ در نوجواني٬ نخستين بار طـعم تـلخ
سرخوردگي در عشق را مي چشد. حتي نيناي خوش بين درمي يابد که در شناخت افراد
نياز به تفکر بيشتر دارد و گارنيک٬ که همواره درگير مباحثات سياسي با آرتوش بوده٬
سرانجام٬ به آزادي تفکر معترف مـي شود. در عـين حـال٬ شـخصيت هايي نـظير خـانم
سيمونيان و مادر کالريس و اميل همچنان در بن بست ها و عادات و دنياي بسته خويش
باقي مي مانند. خانم سيمونيان به انزوا و تنهايي خـويش و کـوچ دادن خـانواده اش٬ بـه
منظور حمايت از نوه نامتعادلش٬ و اميل به اطـاعت بـي چونـوـچـرا از مـادرش و مـادر
ـکالريس به رفتارهاي وسواس گونه خود وفادار مي مانند٬ بي آن که نويسنده به تـجزيه و

تحليل روان شناختي آنان بپردازد و يا آنان را آماج انتقاد سازد.

تا حاال چند بار مادر به خاطر پسر از اين شهر به آن شهر شده؟ هر بار همين قدر ناـگهاني بوده؟
نبوده ؟ کار درستي کرده؟ کار درستي نکرده؟ شايد هم اـگر اميل با ويولت ازدواج مي کرد بـد
نمي شد. يا شايد بد مي شد. نبايد دخالت مي کرد. شـايد هـم پسـرش را مـي شناخت و بـايد

دخالت مي کرد.

پيرزاد٬ در نگاه روان شـناختي بـه زن٬ ضـمن تأـکـيد بـر نـياز او بـه ازدواجـــ کـه٬ بـا
بزرگ نمايي٬ در شخصيت هاي آليس و ويولت به نمايش درآمده استـــ از نقش عشق نيز
غافل نمانده و براي بيان اين معني به تشبيهات ادبي روي آورده است. آتش عشق حقيقي
ـکه «شاهزاده خانِم » قصه تومانيان از خواستگاران خود مـي طلبد و در غـم فـقدان آن بـه
درخت بيدي بدل مي شود٬ يا مچاله شدن سـياه قلم سـايات نُوا ي عـاشق پيشه بـه دست
ـکالريِس سرخورده از عشق٬ و يا ترديد قهرماِن ساردو در انتخاب ميان عشق و تعّهد به
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 چراغ ها را من خاموش مي کنم

همين حلقه گمشده در زندگي کالريس اشاره دارند.
از جايي که عالمت گذاشته بودم دو خطي خواندم و کتاب را بستم. مهم نبود مرد قصه باالخره
بين عشق و تعهد کدام را انتخاب مي کند٬ از مرد قصه متنّفر بودم که اين قدر احمق است. از زن
قصه هم متنّفر بودم که نمي فهمد که مرد قصه چقدر احمق است. بلند شدم رفتم به آشپزخانه و

با خودم گفتم «از همه احمق تر خودتي».

باورهاي مذهبي در ژرفاي ذهنيت کالريس نمودي دوگانه دارد. آرامشي که پس از
صحنه کليسا بر کالريس مستولي مي شود در روند تحّول او جايگاهي خاص دارد٬ کـه

حتي در نگاِه آـکنده از تنّفرش به شهر آبادان اثر مي گذارد.
پيچيدم توي خيابان. فقط صداي جيرجيرک ها و قوِر گاه بهـگاِه قورباغه ها مي آمد. دور و برم را

نگاه کردم و فکر کردم اين شهر گرم و ساـکت و سبز را دوست دارم.

ا٬ شخصيت حساس کالريس نمي تواند از وجه نهي کننده مذهب و احساس گناهي امّ
مصون بماند که جدال هاي دروني او را شدت بخشيده است. ازاين روست که٬ در صحنه
ـکابوِس کالريس٬ با نقش آمرانه کشيشي روبه رو هستيم که بر او حکم مي کند تا معّماي

وجودش را بشکافد.

در خانه خيلي بزرگي بودم٬ با راهروها و اتاق هاي تودرتو. آدم هاي زيادي مي آمدند و مي رفتند
ـکه هيچ کدام را نمي شناختم. دست دوقلوها را گرفته بودم و مي خواستم از خانه بيرون بروم و
خروج را پيدا نمي کردم. کشيش قدبلندي جلو آمد و گفت تا جواب معما را پيدا نکنم اجازه راه 
خروج ندارم. بعد دست دوقلوها را گرفت و کشيد و با خودش برد. دنبال کشيش و دوقلوها

دويدم.
در حياط خيلي بزرگي بودم٬ دورتادوْر اتاق. وسط حياط حوض گرد بـي آبي بـود. گـريه
مي کردم و دوقلوها را صدا مي کردم که زن جواني بچهـبهـبغل از دِر حياط توـآمد. دامن بـلند
قرمزي پوشيده بود که به زمين مي کشيد. دوقـلوها را صـدا مـي کردم و گـريه مـي کردم و زِن

دامن قرمز مي خنديد و دور حوض مي رقصيد و بچه را باالپايين مي انداخت.

از ديگر ديدگاه هاي نويسنده نوعي هم بستگي ترديدناپذير ميان انسان ها٬ صرف نظر
از قوميت و مذهب و ويژگي هاي فرهنگي٬ است. بارزترين جلوه هاي اين نظرگاه را در
شخصيت آرتوش و خانم نوراللهي مي يابيم. گرايش هاي سياسي آرتوش و عدم تعلّقش
به حصارهايي چون قوميّت و تعميم نگاه دردمندش به انسان ها و مصايبي که در اطرافش
رخ مي دهد همان قدر در خدمت اين ديدگاه نويسنده است کـه عـالقه و تـالش خـانم
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نوراللهي در شناخت ساختار زندگي اجتماعي ارامنه و هـم دردي او بـا فـاجعه قـتل عاِم
٢٤ـآوريل٬ که اين دو شخصيت را دو روي يک سکه مي سازد.

آرتوش از پشت روزنامه گفت: «چي؟»
ـگفتم: «طفلک خاتون٬ مادرش٬ پدرش٬ همه آن آدم ها. بايد مي آمدي». روزنامه ورق خورد.
به اجمي آذين نگاه مي کردم. «اين همه آدم٬ اين همه ساْل خـوش و خـّرم بـا هـم زنـدگي
مي کردند. «از دست ما که جز احترامي خشک و خالي و برـپـاـکـردن مـراسـم يـادبود کـاري

برنمي آيد. بايد مي آمدي». روزنامه ورق خورد.
ـگفتم: «حدس بزن کي آمده بود؟ خانم نوراللهي. آليس ديد. شايد هم اشتباه کرده».

روزنامه را تا کرد٬ با ريشش ور رفت و خنديد. «پس باالخره آمد؟ روز و ساعت مراسم را
من پرسيد. ديد که نمي دانم رفت سراغ ارمني هاي ديگر. چراغ ها را من خاموش کنم يا تو؟» از

ـگفتم: «چرا روز و ساعت را نمي دانستي؟ چرا برايت مهم نيست؟ چرا نيامدي؟»
آرتوش ايستاد. دست کشيد به ريش و به نقاشِي اجمي آذين نگاه کرد. بعد گفت: «مي داني
شطيط کجاست؟» جواب که ندادم دست کرد توي جيب شلوار و رفت تا پنجره. چند لحظه
حياط را نگاه کرد. بعد برگشت. با نُِک کفش يکي از گُل هاي قالي را دور زد. «دور نيست. بغل
ـگوشمان چهارکيلومترِي آبادان». دوباره به حياط نگاه کرد. «خواستي مي برمت ببيني. ماداتيان
و زنش و نينا و گارنيک را هم دعوت کن». برگشت نگاهم کرد. «زن و مرد و بچه و گاوميش و
بز و گوسفند همه با هم توي کَ َپر زندگي مي کنند». دست از جيب درآورد و بند ساعتش را باز
ـکرد. «بايد روز برويم چون شطيط برق ندارد. يادت باشد آب هم برداريم چون لولهـکشي هم
ندارد». ساعت را کوک کرد. «بايد حواسمان باشد با کسي دست نـدهيم و بـچه ها را نـوازش
نکنيم چون يا ِسل مي گيريم يا تراخم». راه افتاد طرف دِر اتاق. «به خانم ماداتيان بگو شکالت
انگليسي براي بچه ها نياورد چون گمان نکنم بچه هاي شطيط به عمرشان شکالت ديده باشند.

پِهن تا قوزکش باال مي آيد». و به گارنيک هم بگو کفش ايتاليايي نپوشد که گِل 
آرتوش از دم در اتاق برگشت٬ آمد ايستاد روبه رويم و زل زد زل زده بودم به اجمي آذين.
توي صورتم. «فاجعه هر روز اتفاق مي افتد. نه فقط پنجاه سال پيش که همين حاال. نه خيلي
دور که همين جا٬ وِر دِل آباداِن سبز و امن و شيک و مدرن». سـاعتش را بست. گـفت: «در

ضمن٬ حق با توست. طفلک خاتون. طفلک همه آدم ها». و از اتاق بيرن رفت.

اشاره به لوح شکرگزاري به زبان فارسي که در داخل کليسا قرار دارد نيز نـموداري
ـکم رنگ تر از اين هم بستگي است. اما نمايش بارز و پررنگ اين معاضدت را در تصميم
نهايي کالريس و وقوف کامل او به جايگاه اجتماعي خود٬ به عنوان زن٬ و در پيوستن او
به انجمني با هدف احقاق حقوق زنـــ چه مسلمان چه غيرمسلمانـــ مي توان سراغ گرفت.
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نقد و بررسي ١٧٣

چراغ ها را من خاموش مي کنم

مان بسيار نظرگير مي نمايد فضاي روشن و سـرشار از امـيد آن در نگاه اول٬ آنچه در ُر
است. گذشته از شخصيت هاي شاد و معصوم و پـرتحرِک دوقـلوها و شـوخ طبعي هاي
آرمن و شيطنت هاي موذيانه اميلي٬ که داستان را در فضاي کودکانه غرقه مي سازد٬ ديگر
شخصيت ها نيز در شادابي جّو رمان دخـيل مـي گردند. حـتي کشـمکش هاي درونـي و
درمــاندگي کــالريس در اوج بـحران روحـي او٬ بـي آن که از اهـميت آن کـاسته شـود٬
تحت الشعاع اين فضا قرار مي گيرد. در القاي فضاي آباداِن دهه چهل نيز همين نگاِه شاد
حاـکم است. توصيفاتي از فضاي سبز و مملّو از مارمولک ها و قورباغه ها و مارهاي آبي٬
اشارات نويسنده به زبان محاوره آباداني که در آن هم نشيني مسالمت آميزي با کلمات و
اصطالحات انگليسي ديده مي شود٬ ترسيم برخوردهاي مـتناقض خـانواده کـالريس و
يوما در مواجهه با حمله ملخ ها نيز در خلق چنين فضايي مؤثرند. در عين حال٬ تضادهاي
موجود در زندگي آبادان و بـرخـي مشـخصات جـغرافـيايي و شـناسنامه اي آن نـاديده
نمي ماند. از آنها٬ هم در جهت القاي دوگانگي احساس کالريس نسبت به اين شهر و هم
در ترسيم خطوط اصلي شخصيت آرتوشـــ که٬ بـا خـودداري از اخـتيار بـريم (مـحله
اعياني تر) به جاي باوارده٬ به عنوان محل سکونت٬ بي عالقگي خود را نسبت به رفـاه
مادي نشان مي دهدـــ استفاده مي شود. در خلق فضاي ارمنِي محيط بر داستان نيز تالش
نويسنده بر آن است تا از حّداقل ويژگي هاي خانواده اي ارمـني٬ بـي آن که اّدعـاي ارائـه
تصويري جامع از مشخصات ملي و فـرهنگي ارامـنه را داشـته بـاشد٬ مـدد جـويد. بـا
اشاراتي به کليساي اجمي آذين (ـکـليساي مـربع ارامـنه در ارمـنستان)٬ سـايات نوا (شـاعر
معروف)٬ حزب ملي گراهاي ارمني٬ مراسـم ٢٤ آوريـل (سـال روز قـتل عـام ارامـنه در
ترکيه)٬ هوانس تومانيان (شاعر و داستان نويس شهير)٬ جشن پايان سال تحصيلي و جز آن
و يا القاي بي تفاوتي و انزواي اجتماعي ارامنه (در دهه چهل)٬ صرفًا خطوط طرحي کلي

و تا حّدي محو از زندگي خانواده اي ارمني ترسيم مي شود.
مان نيز مشهود است٬ که خـود يکـي از اين امساـک و ايجاز در نثر ساده و شيرين ُر
ويژگي هاي بارز اثر به شمار مي رود. پيرزاد٬ با اجتناب از توصيفات طوالني و خستهـکننده٬
تا آنجا پيش مي رود که گاه٬ در عين حفظ انسجام٬ عبارتي کوتاه را٬ که غالبًا پربار از معني
و گويا و القاـگر است٬ جانشين جمله اي کامل مي سازد. نويسنده٬ در نقل مکالمات نيز٬

غالبًا از شيوه رايج عدول کرده و به تلفيق مکالمه و توصيف دست زده است.
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دو وجهي بودن شخصيِت راوي در نحوه روايت او نيز مؤثر افتاده است٬ به طوري که
در نقل قول شخصيت ها گاه٬ با روايتي موازي٬ سخنان آنان را٬ به اشاره٬ رد يا اصالح و يا
ريشخند مي کند. کاربرد محدود شگردهاي ادبي نـيز در سـاختار رمـان مشـهود است.
هرچند روايت خطي داستان٬ با صحنه کابوس و چند رجعت به گذشته و تـداعـي هاي
آزاد٬ نقض مي شود٬ مي توان دريافت که نويسنده در بهرهـگيري کامل از ايـن شگـردها
چندان موفق نيست. غيبت عناصر کليدي٬ براي ايجاد رابطه منطقي ميان اين شگردها و
مضامين کلي٬ مانع از انتقال کامل مقصود نويسنده است. به عنوان مثال٬ طـرح صـحنه
ـکابوس و سپس رجعت به خاطره نماـگرد تنها در رابطه با شخصيت همسر مجنوِن اميل
قابل توجيه است که به شکل دو جزِء جداـگانه بيانگر احساس تألم و تأثر کـالريس٬ از

سويي٬ و احساس گناه او٬ از سوي ديگرند.
در عين حال٬ مي توان نمادگرايي اثر را موفقيت آميز خواند. از نماد «بيد» و «شاپرک»٬
برگرفته از قصه تومانيان ٬ در جهت ارائه مضمون عشق واقعي استفاده اي بهينه شده است.
نماد «قورباغه»٬ در داستان دختري که مرتکب اعـمال بـد شـده است و در خـواب بـه
قورباغه اي مبّدل مي گردد٬ نيز احساس گناه کالريس و شادي رهايي از آن را به زيبايي
ا بـارزترين ايـن نـمادها را در پـرواز «پـروانـه ها» و حـمله «مـلخ ها» تجّسم مي بخشد. امّ
شاهديم٬ که با ظرافت هاي خاّصي وصف شده است. «لباس سـفيد و خـال داِر» خـانم
نوراللهي٬ که در صحنه مالقات او با کالريس به عشق تشبيه شده است٬ در پايان رمان٬ به
«پروانه اي سفيد و خال دار» مبّدل مي گردد٬ تا بياني نمادين از عشـق بـازيافته کـالريس
باشد و خوديابي کالريس و همسان شدن او با شخصيت خانم نوراللهي را جلوهـگر سازد.
«ملخ هاي مهاجر» را نيز نماد انهدام و نابودي بايد شمرد که٬ هرچند تداعي گر کوچ هاي
خانواده سيمونيان و آثار مخّرب آن در زندگي ديگر شخصيت ها هستند٬ از ديدگاه مثبت
و واقع گراي نويسنده٬ به «طفلک ها»يي مي مانند که مضمون فـداـکـاري را در مـهاجرت
خود تجّسم مي بخشندـــ مهاجرتي که در پرواز و انهدام ملخ هاي زيرين براي به مقصد

رساندن ملخ هاي رويي صورت مي گيرد.
اغ هـا را مـن خـاموش مـي کنم رمـاني است جـّذاب و در تـصويِر خالصه کالم آن که چر

هزارتوي دنياي ذهني و دروني زنانه بسيار موفق.
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