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 آور ملکان عذاب، عذابی برآمده از بافتی عذاب

 اثر ابوتراب خسروی «ملکان عذاب»یادداشتی بر رمان 

 مجید خادم

 

 احمد، زکریا و شمس. ؛یک خانواده؛ پدر، پسر و نوه داستانی است از زندگی سه نسلِ ،ملکان عذاب

. سپس دکنظلم بسیار میو  غارتروند، به هر روستایی که می نظامی بدنامی است که با افرادش ،احمد

سراغ روستای دهد و ش میاگیرد و بعد از مدت کوتاهی طالقبه زنی می اهالی روستا رادختری از 

-خان احمد، همسر اغلبِرفتن ست که بعد از مادر زکریا _قیصو _هارود. یکی از همین دخترمیبعدی 

کریا از نام و نشان شان انباشته. زلبَاز قِپس از مرگ هر خان، ثروتی  و های باالگداری شده و به مرور

-ی حقوق به تهران میمادرش او را برای تحصیل در رشته در آغاز جوانی، خبر است.پدر واقعی بی

 فرستد.

یا بهتر است بگوییم به  .یابدبعد از پایان تحصیالت، پدر را میشود، خبر میپسر که از ماجرای پدرش با

شیخ ) اوشود تا جانشین فراخوانده می ،سوی پدر که او را یافته استطرقی مشکوک و ماورائی از 

 د.وش (خانقاهی در نزدیکی سمیرم

سپس  .آیدگریزد و به شیراز میجا میاز آن ،و پس از مرگ پدر زکریا بعد از طی ماجراهایی در خانقاه

یک پسر و دختر بیشتر از  ها فرزند از خود بر جا گذاشته،و برخالف پدر که ده دهدتشکیل خانواده می

خواند و در دفتر او مشغول به کار مانند پدر وکالت می _شمس _زکریا . پسرِگذاردجا نمیه خود ب

 شود.می
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ی عاطفی، شود. مجد پس از پی بردن به این رابطهدوست پدرش )مجد( می ی دخترِدلباخته ،شمس

به خارج از کشور  اش آشنا شود،مادر واقعیی شمس با ی خانوادهدختر را از ترس این که به واسطه

 فرستد.می

-تحت تعقیب قرار می 1332مادر واقعی دختر، همسر فعلی سرگردی است که در ماجراهای کودتای 

اعدام یا به شکل  ،و در زندان. اشودانگاری زکریا یا خیانت مجد، دستگیر میی سهلگیرد و به واسطه

 شود.مشکوکی کشته می

اشرف تکش)مادر دختر( و مجد )پدر  طالق طالق پدر و مادر دختر بوده است.ل و شاهد وکی ،زکریا

شمس پس از عزیمت معشوق، دیگر  با شرط پنهان ماندن هویت مادر برای دختر بوده است.دختر( 

ا با عاشق رمدتی  گردد.سال بعد، دختر برای امور انحصار وراثت به ایران باز می 33کند.ازدواج نمی

 گردد.اش به خارج از کشور باز میس از پایان امور اداریپکند و ش سپری میامقدی

دهد و باعث نوشته دیگر پیوند میها و چند خرده روایت دیگر این داستان را به یکچه این روایتآن

کد شیخ احمد سفلی به پسرش زکریا ؤشود؛ وصیت ماش میشدن متن داستان در منطق روایی درونی

بماند.  ،های زندگی خودش تکمیل کند و به چاپ برساند تا پدرهای او را با ماجرادست نوشته است که

 خواسته.گونه که خود میدر متن زنده بماند. آن هم آن

های خود و پدرش را برای نوشتهدست .شودزکریا به دالیلی تا آخر عمر موفق به این کار نمی

نامد و مجری اجرای نهایی تی که او را وصی خود و پدرش میبا یادداش .گذاردپسرش)شمس( باقی می

کند و با اضافاتی از زندگی بندی میدر نهایت هم اوست که همه را جمعدهد. این طرح نشان می

 رساند.خودش، به شکل نهایی متن ملکان عذاب به اتمام می

تر ا گسترش داده و تکمیلشمس که هرگز ازدواج نکرده، دیگر فرزندی ندارد که بخواهد این متن ر

 ی پایان این سلسله است. کند. شمس نقطه
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ند. ابایست سه روایت مجزا از سه راوی داشته باشد که به نوعی در هم تنیده شدهاین متن می اًطبع

روایت به  اند تا در متن نهایی، این سهاند و به شکلی مکتوب ارائه دادهروایت خود را نوشته ،جملگی

 .)بگذریم از این که با چه منطقی و بر اساس چه نظمی(م برش بخورند نوعی در ه

ی مکتوب کردن از سوی هر سراسر داستان با امر نوشتن سر و کار دارد و جا به جای آن، در فلسفه

 شده است.ها نظریه پردازی ،سه راوی

کند و نویسی میبازهای چهل پنجاه سال قبل را سالگی، دست نوشته 03نویسد که دارد در زکریا می

ها هم ی آغاز تمام این نوشتننویسد. نقطهشمس هم در حدود پنجاه سالگی دارد از گذشته و حال می

 های شیخ احمد سفلی در همان حدود سنین است.نوشتهاز دست

نوشتنی که به ارث  .ها و میراثاساس کل داستان و ستون فقرات آن هم چیزی نیست جز این وصیت

ها هستند که ها. انگار این رنجهایی به قول زکریا از رنجاند. نوشتههایی که به ارث رسیدهوشتهرسیده. ن

ی محوری ساختار حوادث ملکان عذاب هم همین میراث اند. نقطهها به ارث رسیدهی نوشتهبه واسطه

ان، فارغ از کم و های ساختار مورد نظر این رماست. و کلید فهم ویژگی بعدرنج آلود هر نسل به نسل 

 ی این ساختار است.کیف موفقیت فرم نهایی در ارائه

رمان ی کالسیک شدهمرسوم و های معیارنگاهی به و نیم دی موشکافانه با ساختار این رمانبرخوردر 

 ،هایی در ساختاریابیم. کاستیمیملکان عذاب شخصیت -اساسی در پیرنگانحرافی ، نویسی غرب

)الاقل در به نظر غیر قابل انکار  های رمان. با فرض این اصلِهایی در شخصیتستیناشی از انعکاس کا

باید دید فرم نهایی این  که در رمان، ساختار همان شخصیت و شخصیت همان ساختار است.این اثر( 

که از ماهیت و  اندبودهملزوم ساختار داستانی الزم و های خاص خودش، تا چه حد اثر با تمام ویژگی

 اند.ش ساخته شدهاویژه هایرنوشت شخصیتس
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ملکان عذاب داستانی است به معنای واقعی کلمه فاقد قهرمان یا شخصیت مرکزی. هیچ یک از سه 

چه ما از یک شخصیت که آنی اینی غالبی بر روایت کلی ندارند. به عالوهشخصیت اصلی احاطه

آمده از درونیات پنهان بر امند و عمیقو اراده داستانی منفرد و مختار توقع داریم؛ یعنی کنش واقعی

 شود.های بحرانی، در هیچ یک از این سه نفر دیده نمیشخصیت در موقعیت

آگاهی، به اختیار و با درک منحصر به فرد آمده از خودپرواضح است که کنش واقعی آن است که بر

البته هر سه  شخصی رخ داده باشد. ایخطرات و عواقب ناشی از آن کنش و تحت تاثیر مستقیم اراده

اما همه در جهت جبری است که به زعم خودشان  ،هایی دارندهای بحرانی خود، کنشراوی در بزنگاه

های کنشواقعی یا های غیرها را کنشانگار ناچارند. من این کنش ،همگی به نوعی .موروثی بوده

 منفعل می نامم.

همه  اش.هم ویژگی بارز ساختاری و هم معضل؛ همین جاست درملکان عذاب ی اصلی ساختار مسئله

و شان رقم خورده است که اشان به نوعی از سوی نسل قبلیها و تمام وقایع مهم زندگیچیز شخصیت

ای ناچار بوده است. این البته ادعای خود باز به گونه ،خوداز  ترنیز تحت استیالی اعمال نسل قبل

ی فردی به اراده ،داستان ررود که دجا پیش میاین مسئله تا آن است. نشاهایها در نوشتهشخصیت

 شود.کل گم می

که حتی موقع ای ش است به گونهاش در از دست دادن معشوقاانفعال ،ترین کنش شمسقهرمانانه

پس  رساند.اش را توسط خواهرش به معشوق میکند و هدیهخود را مخفی می در فرودگاه ،خداحافظی

ش یا حتی برقراری ارتباطی مداوم و اآن هم دست به هیچ کنش فعالی در راستای بازگرداندناز 

غیر منفعل  یگردد، از اظهار عشقسال که او خود باز می 33زند. حتی پس از هرچند اندک با او نمی

پدر ی مستقیم روابط ها را نتیجهی ایندهد. سپس همهش میاباز از دست ،عاجز است و به راحتی

 داند.ها میخود با پدر دختر و وقایع مربوط به دوران آن
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سو به آن سو است و از این  خود ی کامل مادرنیز حدود بیست سال اول را تحت سیطره )پدر( زکریا

گیرد به سوی کند.بعد که تصمیم میاش را مشخص میر است که جهت زندگیشود و مادکشیده می

از سوی افراد ماورائی پدر ملزم شده ی خودش، باز رغم عالقهلیرود، عب ش)شیخ احمد سفلی(پدر

و خود را  آیدی اسبی که سوارش است بر نمیشود، حتی از عهدهدر مسیر هم که پشیمان می .است

آشنایی با پدر و  د. به محضبینمی ،دانداش میی دستور و قدرتی ماورائیدر اختیار اسب که دارا

 راگیرد و اجها را میالعملدهد و تنها دستورتمام و کمال در کف او قرار می مالقات او، عنان خود را

 ها دارد.کند. چرا که پدر برایش برنامهمی

رییس خانقاه، یعنی آن هم بعد از مرگ  .است ، فرار از خانقاهترین حرکت عمرشقهرمانانه ،در نهایت

ترین کنش او شکستن عهدی است ی فعالگاه نبسته بود. یعن. شکستن عهدی با پدر، که هیچشپدر

العملی ناخودآگاه در مواجهه با تنها ناشی از عکس ،که هرگز نبسته بود. یعنی هیچ کار. کنشی انفعالی

 کند.رهایش نمی . ترسی که تا  آخر عمر،ی ناشناختهترس

ماورائی و های ش در زندان نظام را هم ناشی از فعالیتازکریا حتی مرگ همسر و کشته شدن دوست

که هر  و اصرار دارد هاست مرده()با آن که پدر سالداند ال پدرش میمّی عُگونهو خوابمنطقی غیر

 اختیار بوده.های قبلی پدرش است و او به کل بیی کنشآید، نتیجهچه بر سرش آمده و می

کند. اما  هش را توجیااختیاری خود را نمایش دهد و انفعالکند تا بیدر تمام طول روایت هم تالش می

آشنایی با  واش شود که در تعریف ماجرای عاشقانهکار زمانی رو میش در این روایت فریبادست

 باز کامال ؛اشدبپدرش او را یافته  که به زعم خودشهمسرش، پیش از مالقات پدر و حتی پیش از این

ی و خانواده ر کامل در دست همسر، اختیار عمل به طودر نهایت .گریزدمنفعل است و از معشوق می

اش گرنه زکریا هم در ماجرای عشقیدهند و اگیرد که او را در مسیر ازدواج قرار میهمسرش قرار می

 داشت.هرگز بر نمی ،قدمی فراتر از پسرش شمس
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ی انفعال و اش باز دچار همین خصیصهرغم فعالیت ظاهریپدر بزرگ)شیخ احمد سفلی( هم علی

داند و شر خود می ش در دست نفسِای بودن عنانهایش به روستاییان را نتیجهظلم است. هتوجی

ترین ترین کنش و قهرمانانهسپس بزرگ ی شهودی ماورائی که بر او عارض شده.ش را نتیجهااصالح

آن هم با این همه فریب  در خانقاهی متروک؟ مرگ خودخواسته،ش چیست؟ خرابه نشین شدن اعمل

همان ها و همان ظلم و گرینظامی است با همان حیله احمدهمان  ،گویی شیخ احمد ی؟کارو دغل

 غیر قابل تغییر بودن، لیک تنها جامه عوض کرده است.

شخص را نیز دچار  آید، که شخصیتِمیای فردی برنه تنها از بطن اراده ،کنش واقعی در شخصیت

 شود.یش ظاهر، واقع نمین سه شخص، جز در آرایک از ایهیچکه در  کند. تحولیتدریجی میتحولی 

های آن نسل ی کنشبود، او نیز همه چیز را نتیجهاثری از نسل قبل از شیخ احمد می ،اگر در داستان

 کرد.قبلی تصویر می

-رار میفیا  ،رونی و عینی و ذهنی زندگی خودیهای درونی و بترین چالشهر سه در مواجهه با بنیادی

این جبر حاکم بر سراسر  و خواهد زد. شان رقم زده استتا ببینند سرنوشت چه برای ،رکنند و یا صب

ها و از اجبار ،کنندداستان، خود را در ساختار نهایی نیز عیان کرده است. سه راوی هر چه روایت می

از  اند و اذعان به این که کاریهاشان است در مسیری که به ناچار در آن قرار گرفتهراهبری شدن

ها به راستی از یک از شخصیتبه همین دلیل هیچ شان ساخته نبوده جز پذیرش و سر نهادن.دست

به واقع تخت و مشابه، با ظواهری متفاوت که هایی یابند. شخصیتشوند و بُعد نمیهم متمایز نمی

خود در آن قرار  اختیارِبی ،ای است که شخصیتمکانی-شان تنها ناشی از تغییر بافتِ زمانیتفاوت

 گرفته است.
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اما به  ؛تر هستندمندکنش ،مجد یا مادر زکریا ،ردسرگ ،مثل اشرف تکش های فرعیهر چند شخصیت

، در نهایت باز شانو ناقص بودن عدم پردازش کافی راوی ها و رها شدن در متن ،ی فرعی بودنواسطه

 آید.هیچ شخصیت عمیق انسانی در متن به وجود نمیهم 

شود و در آخر از زندگی خان های داستان گم میی اول رمان پررنگ است، در میانهر که در نیمهماد

گرا هم که قرار بوده نمایشی از کنشی انقالبی باشد و سرگرد چپ گریزد.مانندش به خانقاه سمیرم می

کند و بعد از بخش زیادی از یک سوم انتهایی رمان را اشغال کرده، در شرایط سیاسی دشوار فرار می

نویسد و در انتظار ای لوس و عاشقانه مینامهدستگیری هم منفعالنه در زندان برای همسرش وصیت

از اشرف تکش هم بعد از فرارش هیچ تالشی جهت یافتن و برقراری ارتباط با  نشیند.اعدام یا عفو می

 را برطرف کرده است.اش که مرگ همسرش، الزام تعهدات قبلیحال آن پذیرد.دخترش صورت نمی

ای عروسک ها. مجموعهنه ابعاد پنهان شخصیتی چند بعدی)انسانی( و نه شناختی عمیق از شخصیت

سه شخصیت اصلی  جنبد.شان از جایی دیگر بیرون از خودشان میبازی که ریسمان تحرکاتشبخیمه

های شان بر شخصیتدنی راوی بوکه تنها به واسطه ،شانی شخصیتداستان نیز نه به واسطه این

انفعال در  هچه به ارث رسیده انگار نه رنج، که توجیآنشان نامید. ن اصلیفرعی غلبه دارند و می توا

 بی هیچ کنشی در جهت رفع یا دفع آن. ،برابر رنج و نالیدن از رنج است

ی این سه ترین حالت ممکن، انگار جبر فرهنگی و اجتماعی و سیاسی حاکم بر زندگبینانهدر خوش

به  شان فردیتی باقی نگذاشته تا بخواهند از خود بروزش دهند و دست به تغییری بزنند.نسل، برای

 ای بر آن؟مرثیه به همراهبار خواسته تنها و تنها نمایش وضعیتی باشد رقتراستی آیا این رمان می

 آن؟ ناخودآگاه ناخواسته و غیر مستقیم و تایید و توجیه و در نتیجه تسلیم و
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و از لحاظ  ان کنش فعال داشتهها امکاند که شخصیتها همه مؤید این نکتهماهیت حوادث و بحران

ولی به توجیه  ،اندامکانات بسیار محتمل و ممکن بودهمنطق جهان نیمه ماورائی داستان هم حتی این 

 .اندکردهعدم تحرک بسنده 

ها در لحظات خاصیتی شخصیتحرک و بیقص و عدم تنه جبر حاکم بر سطر سطر این رمان، که ن

-شناختی را پایه و اساس شخصیتشد همین وجه روانزند. شاید مییبحران است که وقایع را رقم م

های رمان به ، چرا که در تمام شخصیتاین اتفاق هم نیفتاده است اما .پردازی در این رمان قرار داد

 شخصیتی منحصر به فرد منتهی نشده است.گاه به کاریکاتور گونه مشترک است و هیچ شکلی

ن اذعان این مورد در زکریا هم ناشی از آن است که وی بیش از دو راوی دیگر به آ نتر بودپر رنگ

کند تا از این فاجعه سخنی نگوید و شیخ احمد شمس بیشتر تالش میکند. دارد و بر آن پافشاری می

 ی آن است.م در تالش برای تحریف فریبکارانهه

 مند به داستان نوشتنبوده و عالقهی ادبیات و رمان خوانیم او دل بستهجا که در زندگی زکریا میاز آن

، ناشی از که شاهدی جز خود نداردی او را به دلیل اینن روایت شبه رئالیسم جادویی گونهتوااست؛ می

انفعال. اگر  هعل در خدمت توجیی وی دانست. تخیلی اما باز منفالت هنرمندانه و داستان پردازانهتخی

ت أتوان به جرا نامطمئن و تخیل محض بوده، مینتوان به قطع گفت که روایت او از خانقاه پدرش تمام

سرنوشت نابسامان و  پرداز خود آلوده تاعینی و منطقی را با تخیل داستان کرد که وقایع بیان

کند تا انفعال ناشی از آن به قطع منتقل میاشتباهات خود را ارث پدری بنامد. ارثی که او به شمس 

 نهایی نسل بینجامد.

 منفعلِ شود در تایید و تاکید نامختاری انسانِای میهنر در دستان زکریا وسیله رسد کهمی به نظر

اما آیا  ی جبر فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جاری در زندگی. عامل مشوقی برای پذیرش.تحت سیطره

ید این پذیرش و انفعال موروثی نیست؟ یا نقدی است بر این ؤخود نیز م نهایی ساختار این رمان در
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نمی توان نادیده گرفت که کل متن، در منطق درونی اش، زاده ی درونیات شخصیت هاست  وضعیت؟

 همچنان که درونیات آن سه شخص، زاده ی متن است.

أسی فراگیر اند( به یدر داستان یافتهای که ویژه مش در نظاساختار این رمان)تک تک حوادث و وقایع

کند. منتقل می تر به مخاطبأس را با قدرت هر چه تمامانجامد و این یها میاز عدم اقدام شخصیت

بیشتری در او  بارخواند، حس نوستالژیک و نگاه حسرتتر می، هر چه از گذشتهچنان که مخاطب متن

-تر و وضعیتآید، فردیت فرد گمعد زمانی داستان میبُ تر درپندارد که هر چه جلوکند و مینفوذ می

 .شودمیتر بارش رقت ا

عدم قطعیت  ایجادگردانی با انگیزه ی روایتهایی استبداد ستیز )ها و ابزاربی شک این رمان با تکنیک

خی تالش در نقد این وضعیت تاری گانه و... (ها و راویان موازی چندنسبی در اعتبار روایت

چیزی است فراتر از  اجا که به زعم بنده محتوای اثر هنری عمدتلی از آنست. وداشته ا

سیاسی فردیت هنرمند و به شدت تحت تاثیر محیط فرهنگی، تاریخی، اعتقادی، اجتماعی و 

ش را نسبت به زمان گذشته اوار حسرتخواسته به شکلی زکریا ی این رمان ناوی، نویسنده

 .سازدند و آن را به من مخاطب منتقل میپنهان ک ستهتوانش ناالی کلماتهدر الب

م و به اشتراکدر ا مخاطبی که با او در این محیط فرهنگی، تاریخی، اعتقادی، اجتماعی و سیاسی منِ

این شاید جاست که این کنم.زمان پشت سر گذاشته شده را حس میخوبی این نگاه نوستالژیک به 

ر استبدادی، که مهر تاییدی است بر جبری هر دم افزون شونده اش، نه نقد جبستهبرخالف خوا متن

 بایست چون میراثی تلخ پذیرفته شود.می که

انقالبی که ساختار داستانی و در نهایت فرم این رمان در بیان نهایی خود دچار نقض غرض شده است. 

م متاسفانه در فر دهد و انفعال مورد بحث قرار گرفته،های داستان رخ نمیدر هیچ یک از شخصیت

 شود.نهایی ملکان عذاب نیز تکرار می
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ار راویان متن، تنها کمن مخاطب را در درک حسرت نهفته در کلمات و حوادث فریب ،فرم اثر

با پذیرش این متن که  .آید و من ناگزیرم به پذیرش آنچه به سرم آمده و می، از آنکنداندوهگین می

قدم نهایی  به هر دلیل نخواسته استاش، ری خود و در فرم نهاییترین لحظات خط ساختابحرانی در

 بردارد. را

انگارانه و بی به پیچشی ساده .اندخود نرسیده یمال متن به حد نهایی و انقالبرهیچ یک از تمهیدات ف

فونیک برای مثال، پلی اند.را با هدف بیانی داستان گم کرده مانند که ارتباط معنایی خودهدف می

 ،بدیاآن اثر نمود می ، در فرم نهاییاست اد آزاد در یک متنودن یک داستان که تاکیدی بر فردیت افرب

آن هم چنین راویانی همانند در درون و تنها متفاوت در  _راویی تغییر و نباید انتظار داشت به واسطه

 ، بدان دست یافت._ظاهر

بطه با همین رمان، ))زبان هر متن به گمانم در را ای بههدر مصاحب ی ملکان عذابی نویسندهبه گفته

  کنش آن متن است.(( یمثابه

می متن ملکان عذاب از جا که تمااز آن .کنش او بدانیم یزبان هر شخصیت را نیز به مثابهباید ما پس 

چنان که بحث  نیزشان ن واقعیت شخصیتها به عنواو کنش شخصیت های رمان استزبان شخصیت

ی از پس تفاوت ظاهری موجود در لحن و نثر راویان نیز راهی به عمق نیافته و صورت ؛است نندهما ،شد

ر کار راویان به ویژه دکار است. درست است که این نثر فریببیگر و فرجبر تاریخی و به نوعی پنهان

اد و ریا در نثر گیرد، اما همین استبدتر به خود میتر و ریاکارانهظاهری مستبدانه ،روایت شیخ احمد

 زکریا و شمس نیز در ظاهری دیگر هویداست.

تفاوت زبان او با دو نسل در نثر شمس کاسته شده است، نه به معنای  اگر از شدت این مسئله مثال

 اند.ها کاهش یافتهها و اهداف و ضرورتاست که بنا به جبر زمانه، انگیزهی این ، بلکه به واسطهقبلی

یم اانگیزه مواجهاش در داستان حذف کنیم، با موجودی سراپا بیمس را از زندگیاگر ماجرای عشقی ش
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اش نداشته که حال بخواهد به شکلی ریاکارانه به که آن چنان هدف بزرگ و مقصد مهمی در زندگی

 شدت دو نسل قبلی، نرسیدن به آن را توجیه کند.

گویم متاسفانه مان اتفاق نیفتاده است. میمتاسفانه در این ردر عمق، فونیک بودن و عدم قطعیت پلی

که اثر به  است نه به خاطر این که این دو ویژگی ارزش ذاتی خاصی دارند یا ندارند، بلکه به این دلیل

کار رفته در رمان ههای داستانی بها دست یابد. این تالش با توجه به تکنیکشدت تالش کرده تا بدان

 واضح است.

فونیک از سوی اثر و پذیرش ذات هنر پلیعدم  توانرا هم میها آناستفاده از عدم موفقیت در دلیل 

اش را با سیاسیو اجتماعی  ،فرهنگی ،اش دانست. هنگامی که این رمان دارد پیام تاریخینویسنده

ارتباط آن با  پیام و یا اصال آن فارغ از میزان اهمیت یا درستی و نادرستی_ زندتمام وجود فریاد می

 اش قطعی است.دیگر عدم قطعیت معنایی ندارد. همه چیز در این اثر و دنیای خلق شده ،_ت هنرذا

تر متن، دیری هرگونه ابهام و شک و دعوت از مخاطب به مشارکت در خلق، با خوانش کمی دقیق

عدم اعتماد به روایت  شود.پاید که به یقین و دعوت از مخاطب به شنیدن پیام متن بدل مینمی

یابد و جای واقعه وضوح کامل می دیگرِ قِّشان چنان آشکار است که شِی روایتویان در لحظه لحظهرا

 ماند.شک و عدم قطعیتی باقی نمی

 خواسته( خود را بهیا مخاطب خواسته)یا ناشر خواستهی جبری خودشاید نویسنده به واسطه

شاید اگر قرار  رم نهایی اثر وارد کرده است.اش را بر پیکر ف، ضربهمحدودیتی دچار کرده که به ناچار

ت خواه باشد و گرا و تمامیر عدم قطعیت و نفی استبداد تمرکزبود ساختار داستان به شکل واقعی دچا

 ،شودانسانی به شکل کلمات جاری  اهایی پیچیده و عمیقفونیک با شخصیتروایت به شکلی پلی

و امکان برخورد درست  شدنداز درک آن عاجز می سط،انه یا حد وبسیاری از مخاطبین به اصطالح می

 گذاشت.و در نهایت تاثیرش را بر شمارگان کتاب ملکان عذاب می .یافتندبا اثر را نمی
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تکرار و  با نمایش صرف و در نتیجه ،عمل دشوار ایجاد تحول در ساختارهای مستبد ذهنی مخاطبین

ی اثر در فرم نهایی، بالقوه بروز قوترسد عدم می . به نظرتایید ساختار ذهنی موجود عوض شده است

البته دور از ذهن نیز نخواهد بود اگر این سیستم فرمال را با توجه به  .باشدکاری این مالحظه ینتیجه

بافت معاصر انتشار اثر، در خدمت هدفی دیگر جز هدف فرضی ما تصور کرد. چیزی مانند نمایش 

عی، فرهنگی( جاری که تکرار وضعیت های پیشین در لباسی وضعیت و موقعیتی )سیاسی، اجتما

 جدید است. نوعی تلنگر به شیخ احمدها، زکریاها و شمس های کنونی.

توان با توجه به فضای فرهنگی و اقتصادی زمان چاپ این اثر و سطح سوال این جاست که آیا میاما 

و آیا این اثر تنها و تنها برای  حق داد؟عموم مخاطبین، به خالق این اثر درک و سواد فرهنگی و هنری 

جامعه، جایگاهی در آینده  ایندر درازنای تاریخ فرهنگ و هنر و ادب ؟ یا این زمان نوشته شده است

 ؟یافتخواهد 
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