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شهر رکان
مسلم شکري

هوا بسيار سرد بود.من ازدست همه عصباني بودم.چون هيچ کسي من را
کرد.درحين قدم زدن وفکر کردن بودم که يک
جزو آدميزاد حساب نمي
دفعه چيزي توي سرم خورد.اين طرف و آن طرف را نگاه کردم
اما چيزي نديدم.روي زمين را نگاه کردم يک سيب طاليي ديدم.سيب
را برداشتم وخواستم که آن را پرتاب کنم که صدايي آمد که اين کار را
نکن.من اين طرف آن طرف را نگاه کردم هيچ کسي نبود.
گفتم :تو کيس���تي؟جواب داد :من همان سيبي هستم که در دستان تو
قرار دارد.بسيار تعجب کردم .گفتم :ش���وخي مي کني مگر سيب هم
حرف ميزند؟! سيب گفت :من يک سيب طاليي هستم فقط کافي است
که من را گاز بزني تا به آرزويت برس���ي .من اول باور نکردم ولي بعد با
خودم گفتم که من که چيزي براي از دس���ت دادن ندارم پس سيب را
گاز زدم و ب���ا همان گاز اول خود را در يک دنياي زيباي ديگر ديدم.يک
دفعه صداييگفت :قربان اينجا تشريف داشتيد؟ من همه جا را دنبال
شما گشتم.پشتم را نگاه کردم ،يک مرد جوان بود.با تعجب گفتم :با من
بوديد؟مرد گفت :قربان حالتان خوب است؟گفتم :بله چطور مگه؟مرد
تر به مراسم تاجگذاريتان برسيم.من
جوان گفت :قربان بايد هر چه زود
خيلي تعجب کردم و زبانم هنگ کرده بود که حرف بزند.
به خودم مسلط شدم و همه چيز را خودم حدس زدم و به جوان گفتم:
بيا بريم تا به جشن برسيم.جوان گفت:
بله قربان دنبال من بياييد .بعد از طي مسافتي به يک شهر رسيديم که
بسيار زيبا وسرسبز بود.از حرفهايي که مردم ميزدند.فهميدم که اسم
شهر رکان است.مردم با ديدن من همه يک صدا فرياد ميزدند :زنده باد
ش���اهزاده ...!.من که اول تعجب کرده بودم ،از اين همه تعريف وتمجيد
خيلي خوشحال شده بودم و به خود مي باليدم.بعد ازطي مسير به کاخ
رسيديم.وارد کاخ ش���ديم.همه سر خم کرده بودند.جوان من را به اتاق
خودم برد و من را براي جش���ن آماده کرد و بعد من را به طرف س���الن
شود.
جش���ن تاجگذاري برد.جارچي بلند فرياد زد که شاهزاده وارد مي
من که از ش���ادي در پوس���ت خود نميگنجيدم،وارد سالن شدم.همه
سرهايشان را براي من خم کرده بودند و احترام گذاشته بودند.من روي
تخت پادش���اهي کنار پدر نشستم .پدر دستور داد که تاج فرمانروايي را
اي روي آن بود را آوردند.پدر
بياوريد.خدمتکاران يک س���يني که پارچه
پارچه را از روي سيني برداش���ت.داخل سيني يک تاج بسيار زيبا بود.
پدر آن را برداش���ت و روي سرم گذاشت .همه برايم دست ميزدند .يک
دفعه صدايي آمدکه من را صدا ميزد.بلند ش���دم و ديدم که مادرم دارد
كند.
صدايم مي
آن وقت بود که فهميدم همه اين داستان يک خواب بود.صبحانه خود را
خوردم وبه دانشکاه رفتم .پايان
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خواب داستان
ِ

يادداشتي بر داستان " شهر رکان"
در اين يادداشت کوتاه ميخواهم به نثر داستاني بپردازم .اين نثر داستاني است که داستان
را روايت ميکند .به س���خن ديگر؛ داس���تان نويس ابزاري بجز نثر براي بازگويي داستانش
فن بيان و حرکتهاي
در دس���ت ندارد .يک نقال و قصه گو و يا يک بازيگ ِر تئاتر ميتواند با ّ
تواند با الل
اي را براي ش���نوندگان و تماشاگرانش بازگو کند .حتي مي
بدن ،مطلب و يا قصه
بازي(پانتوميم) هم قصهاي را روايت کند ،اما متن داستانها و يا نمايشنامهها و پانتوميمها هم
بايد نوش���ته شوند .بنابراين هر نوشته اي ،نثري دارد .ميخواهم بگويم که عنص ِر نثر ،عنص ِر
اصلي براي روايتهاي کتبي و نوشتاري است .يکي از امتيازهاي هرداستان ،نثر آن است .بجز
داستانهايي که با زاويه دوم شخص روايت ميشوند و الجرم نثري اديبانهتر و شاعرانه دارند،
در بقيه داس���تانها ،نثر يکي از عناص ِر امتيازبخش به شمار ميرود .يعني گاهي اگر بخواهند
داس���تاني را با داستاني ديگر مقايسه کنند و به آن امتياز بدهند ،يکي از ابزارهاي سنجش و
يک متر و معيار س���نجش ،بررسي نثر داستان است .با اين مقدمه جا دارد که داستان شهر
رکان را از اين زاويه بررسي کنيم.
شهر رکان از نظر نثر ،داستان خوبي نيست .چون که نثرش روان نيست .بگذاريد چند نمونه
سختي نثر آن باشيم.
جريان
از داستان بياورم تا از نزديک در
ِ
ِ
الف -من را
[ جوان من را به اتاق خودم برد و من را براي جش���ن آماده کرد و بعد من را به طرف سالن
جشن تاجگذاري برد].
شايد از لحاظ علمي و س���اخت و ترکيب " ،من را" درست و حتي درستتر باشد ،اما همه
هنگام نوشتن و حرف زدن به راحتي از ضمير " مرا" استفاده ميکنند .در نمونه باال ميبينيد
که ضمير" من را" در يک جمله کوتاه ،س���ه بار تکرار ش���ده است .بسام ِد اين واژه ،به طرز
روشني از روان بودن جمله کاسته است.
ب -توي سرم
[ ...يک دفعه چيزي توي س���رم خورد] در حالي که داس���تان نويس ميخواست بگويد که
داخل
شييي " به " سرش اصابت کرده اس���ت .اما وقتي گفته ميشود" توي سرم" منظور،
ِ
سر است! اما آيا در اين جمله از داستان منظو ِر راوي اين است که شييي وار ِد جمجمه شده
است؟! البته پُر واضح است که چنين منظوري نداشته است.
پ -زبان رايانه اي
هايي ميشنويم که از دنياي کامپيوتر وار ِد زندگي شدهاند.
امروزه در گفتگوهاي روزانه ،واژه
اين زبان ،بسيار ف ّني و خيلي مختصر و کوتاه است .مثال يکي که ميخواست بگويد" با فالني
قطع رابطه کن!!" ميگفت " :ديليتش کن!" .اما اين زبان ،در متن داس���تان کمتر راه يافته
است .بعيد نيس���ت که در آينده ،اين زبان وسعت بيشتري پيدا کند .مسلم شکري در اين
خواهد بگويد :زبانم بند
داس���تان نوشته است[ :زبانم َهنگ کرده بود ].البته ميدانيم که مي
آمده بود.
شود؟ يادم ميآيد در روزگار
داس���تان ما ،نو مي
آوردن اين واژهها و اصطالحات جديد،
آيا با
ِ
ِ
گرفتيم ،گاهي جمالتي قر و قاطي ميساختيم
نوجواني که تازه داشتيم زبان انگليسي ياد مي
که هم شيطنت در آنها بود و هم نشان ميداد که چقدر در ساختن جمالت انگليسي مهارت
پيدا کرده بوديم .مثال ميگفتيم:
اي مِستِر حسن! گِت پاي تخته  /ديس ايز ا ِ ل ِسِ نِ ،وري ِوري سخته!]
[
حد و اندازهاي نيست که قابل قبول باشد .شايد يکي
زبان و نثر داس��تان " شهر رکان" در ّ
از علتهايي که س���بب چاپ اين داستان در اين شماره از جمله شد ،اين باشد که هم مسلم
جريان مسايل زبان و نثر داستاني قرار بگيرد و هم دوستان ديگر
شکري به طور نمونه وار در
ِ
که اين يادداشت را ميخوانند.
از نث ِر داستاني که بگذريم ،خو ِد داستان را بايد از جنبه داستان بودن بکاويم .چه عناصري به کار
اند که بپذيريم اين متن ،داستان است؟...سوژه؟ پيرنگ؟ شخصيت پردازي؟ و يا...؟
گرفته شده
دهد .ماجرايي ساده و تکراري در دنياي خواب
حادثه دندانگيري در اين داس���تان رخ نمي
اتفاق ميافتد که شباهت زيادي به افسانه دارد .سيب جادويي و تاج گذاري و بيدارشدن از
پايان خواندن خواهد گفت که :خُ ب ،که چه؟
خواب و لو رفتن ماجرا .خواننده ،بعد از
ِ
براي آن که اين س���وژه قديمي با اين پيرنگ تکراري به داستاني جديد تبديل شود ،داستان
کرد .مثال در رو ِز تاجگذاري ،از آسمان
بايس���ت در پايان ماجرا دخل و تصرف مي
نويس مي
گرفت و يا هر اتفاق ش���گفت ديگري که
باريد و يا موهاي ش���اهزاده! آتش مي
س���يب مي
خواهم در اينجا بخشنامه صادر کنم و
هاي مشابه نيفتاده باش���د .البته من نمي
در افس���انه
رس���م داستان نوشتن نيست که قسمتي از يک
اين
که
گويم
ي
م
فقط
بدهم.
دستورالعمل
ِ
افس���انه را برداري و آخرش را با صحنه ي بيدار ش���دن از خواب س ِر هم بياوري .نويسنده،
پريش���ان يک داس���تان را ديده است که به طر ِز کم شانس���انهاي بيدار شده است.
خوابِ
ِ
کمترخوانندهاي اين کم فروشي را خواهد پذيرفت.

