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اين كتاب شامل گزينه اى از چهار كتاب است كه سه تاى آن، پيش 

از اين چاپ شده است:
بار  اولين  براى  مجموعه اش  كه  پرمدعا  آدم  يادداشت هاى   -  1
سال 49 چاپ شد. مطالب آن از سال 46 در جهان نو )شماره  3 
- 4 دوره دوم كه با دوستان معدود، در انتشار آن مى كوشيديم.( و 
خوشه )به سردبيرى احمد شاملو، كه بسيارى از عبارات اين كتاب 
و  فارسى  به  بار  چند  كتاب  اين  مى شد.  منتشر  اوست،(  ويراسته 

ملخص آن به آلمانى و انگليسى، چاپ شده است.
2 - آقاى ذوزنقه كه روايات و حكايات آن به صورت مجموعه، 
در سال 50 منتشر شد. اين روايات و حكايات، نخستين آزمونهايم 
در زمينه داستان كوتاه طنزآميز است كه هنگام دبيرى صفحه هنر 
و ادبيات روزنامه اطالعات، اواخر دهه چهل در آن نشريه چاپ 

اشاراتی در باب این كتاب
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مى كردم، با نوشتن مطالبى براى ستون انتقاد روزنامه - كه به مسايل 
ايده هاى  كنايى كه  اين شيوه  به  به تدريج  اجتماعى مى پرداخت - 
در  يافتم.  دست  مى آرايد  ادبى  فن هاى  و  فوت  با  را  ژورناليستى 
برگذشته است،  از سى سال  سال هاى طوالنى روزنامه نگاريم، كه 
نوشتن براى مردم عادى را با نوشتن مقاالتى براى ستون انتقاد - كه 

زير نظر احمد احرار اداره مى شد - ياد گرفتم.
اين كتاب سه بار چاپ شده است.

در  عمدتآ  بار  اولين  براى  كه  تاريخ  بدون  يادداشت هاى   -  3
سال هاى 55 تا 57 هر شب جمعه، در صفحه اجتماعى - فرهنگى 
روزنامه اطالعات چاپ مى شده است. در طول هفته به خاطر حرفه 
روزنامه نگارى و كار ادبى با بسيار كسان ديدار و گفت وگو داشتم. 
سالن هاى  جشنواره ها،  ادبى،  كنگره هاى  نقاشى،  نمايشگاه هاى  به 
نشر  جريان  در  كنجكاو  و  فعال  گونه اى  به  مى زدم،  سر  كنسرت 
كتاب ها و وقايع فرهنگى و اجتماعى بودم. يادداشت هاى روزانه ام 
را آخر هفته چاپ مى كردم كه چند سالى ادامه يافت و چند بارى به 
دليل ناراضى بودن مقامات، منقطع شد. حاال كه نگاه مى كنم، مى بينم 
چيزهايى در آنها بوده كه »هيأت امنا« حق داشته اند عصبانى شوند 
اگرچه اين نوع كارها در عرف جهانى عصبانيت ناميده نمى شود، 
ادارى  آزادمنشى، حتا بى شعورى  نبود  از  نوعى حماقت است كه 
ناشى مى شود. بارى گزيده اى از انبوه يادداشت ها را، كه وابسته به 
مناسبتى خواند،  به  از گاهى آن را  نبود و مى شد هر  تاريخ معين 
در دفترى گرد آوردم كه امبيركبير در سال  58 چاپش كرد و البته 
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كتاب من بدشانسى آورد كه در گرد و خاك كتاب هاى جلدسفيد 
آن ايام ناديده ماند. با اين كه بعدآ خواستاران جدى داشت فرصت 

دوباره چاپش را نيافتم.
4 - شب نگاره ها اين يادداشت ها دنباله همان يادداشت هاى بدون 
تاريخ است كه در سال هاى متأخر نوشته شده و در نشريات منتشر 
شده است. دوست مى دارم با چاپش در اين كتاب، آن خيال پردازى ها 
وقايع نگارى هاى دور و نزديك را از گزند روزمره گى رهانيده باشم.
كه  تا 77   47 )از  است  قريب سى سال  مؤخره ها  و  مقدمه   -  5
اين يادداشت را مى نويسم( در باب طنز و تفاوت آن با فكاهه و 
كتاب هايم چاپ  مؤخره  يا  مقدمه  در  كه  نوشته  هجويه ها، چيزى 
شده و در مطبوعات هم منتشر شده است. دو مقاله از اين مقدمه و 
مؤخره ها را در اول و آخر اين مجموعه آورده ام تا باب آشنايى با 

اين كارها را بگشايد.
اين روزها در كار نگارش كتابى هستم به نام »طنز در متون ادبى 
است.  ايران  طنز  قلمرو  در  سى ساله ام  تأمالت  چكيده  كه  ايران«، 
بنابراين، حرف هاى تازه و تأمالت نويافته ام را در آن كتاب مى توان 

يافت.
ژورناليستى، سال ها  و  ادبى  كار  در جوار  6 - طرح هاى هجايى 
امروز، حاصل آن عشق مدام،  تا  اوان نوجوانى  از  نقاشى كرده ام، 
تابلوهاى رنگ و روغنى، آبرنگ و هزاران طرح جدى و مختصرى 
طرح هاى هجايى است كه اين آخرى يادگار هم صحبتى با دوست 
همشاگردى ام اردشير محصص بوده است. به خاطر و اصرار او بود 
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به چاپ  ايران  كاريكاتور  باب  در  متعددى  مقاالت  آن سال ها  كه 
رسانيده ام. كاريكاتورهايم در نشريات داخلى و خارجى چاپ شد و 
البته ادامه اش ندادم مثل خيلى از كارها. در كتاب هاى يادداشت هاى 
را چاپ  آنها  از  بعضى  تاريخ،  بدون  يادداشت هاى  و  پرمدعا  آدم 
كرده ام و حاال براى اين مجموعه حدود پنجاه، شصت تا از كارهاى 
طنز پرداخته ام را انتخاب كرده ام كه مددرسان فضاى مكتوب باشد.
É همه اش اين نيست. طنزپردازى من نه اين مختصر است كه در 
كتاب هاى سابق من مى يابيد، نه آنها كه تا كنون جسته گريخته و 
پريشان شده، چاپ شده است. ديدگاه طنزپرداز من در داستان هاى 
كوتاه و رمان هايم به گونه اى ساختارى انعكاس يافته است چنان 
كه اين مجموعه كه پيش رو داريد نردبانى براى رسيدن بدان بام 
بوده است كه از منظر داستان هاى كوتاه )از دل به كاغذ( و رمان هاى 
)برج هاى خاموشى - شب ملخ - جيم - لطفآ درب را ببنديد و 
چندتايى كه هنوز چاپ نشده( آن چشم انداز نهايى، آفاق خود را 

بگستراند.
شايد به خاطر همين نكته بود كه تا كنون از تجديد چاپ كارهاى 
سابقم، تا زمانى كه كارهاى تازه ام از چاپ درنيامده است، غفلت 
مى ورزيدم، اما بعد ديدم كه هر اثرى جاى خود را دارد و نمودار 
روزگارى است كه صادقانه آن را انعكاس داده است. روزگارى كه 
ما در آن رشد مى كنيم، حرف مى زنيم، تأثير مى گيريم، تأثير مى نهيم 
و بعد در آن فراموش مى شويم. چنين است روزگارى كه از ديرينه 

تا فردا، كسان را در نمايش تكرارى خود شركت داده است.
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اين كتاب را كه يادآورد روزها و سال هايى است كه در آن مردم 
و وطن را عاشقانه نگريسته و مؤمنانه تصوير كرده ام، به تو تقديم 
نيامده بودى، حاال كه مخاطب  به دنيا  مى كنم كه آن روزها هنوز 
من شده اى حرف هاى ديگرى هم با تو دارم كه در راه است، چرا 
كه اين روزها خيال مى بندم كارهاى تازه ام، همزمان با اين كتاب به 

»زيور ذبح« مفتخر خواهد شد.
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 بازى مشهورى است، جمعى از نوجوانان چشم بند سياه به صورت، 
مركز  از  نوجوانى  شنيدن صداى  منتظر  زده،  حلقه  تاالر  گرداگرد 
بازى  اين  آغاز شود. در  بازى  بيا! و  بزند:  مانده اند كه صدا  دايره 
همه چشم بند دارند، هم شكار هم شكارگران جرگه، صداى شكار، 
راهنماى شكارگران در پى هدفى گريزان است. هر كس مى كوشد 
جهت صدا، سمت راه و سوى گريز او را تشخيص بدهد. با گرفتن 

او يك دور بازى تمام مى شود.
در اين بازى از آغاز، چشم بند از چشم يكى فروافتاده است. او 
بازى را مى نگرد. بى آن كه در بازى دخالت كند. زمين خوردن ها، 
به در و ديوارزدن ها، اشتباه گرفتن و فريب دادن ديگران را مى بيند. 
تمامى ارتباطات مضحكى را كه به صورت جّدى با هيجان كامل 

ادامه دارد.

موقعیت هاى طنزآمیز
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از  چشم بند  عرصه  اين  در  و  زندگى؛  است  مشهورى  بازى 
رخساره تك و توكى از بازيگران فروافتاده است. آنان از ديدن اين 
همه ناهنجارى و توهم و نادانى، در اين خيمه شب بازى پايان ناپذير، 
واكنش هاى متفاوتى دارند: چاره جويى، خشم، شفقت، سخره و گاه 

بهره كشى.
متفكران،  انقالبى ها،  بين  مى توان  را  بى چشم بند  آدم هاى  انواع 
بر  چشم بند  كسى  چه  كه  اين  يافت.  اقتدار  ارباب  گاه  و  رندان، 
با  كسانى  چگونه  يا  است،  بسته  بسياران  از  بسيارتر  اين  ديدگان 
چشم بند موروثى به دنيا آمده اند و اين كه چشم بر جهان بستگان 
را، شرايط تاريخى، اقليمى، وضعيت هاى ناگزير، ارتباطات خواسته 
و ناخواسته بدين موقعيت دچار كرده، موضوع اين بحث نيست، 
نياگاه،  و  آگاه  گونه اى  به  كه  است  رندى  احوال  گزارش  غرض 
چشم بند از پيش نگاه خويش برداشته است. بنگريم به وضعيت رند 
شكاك جهانسوزى كه با چشمان باز بر اين بازى كورانه مى نگرد كه 
وضعيت او فرق مى كند با انقالبى اصالح طلب، با فيلسوف بدبين، 
با آنارشيست بى بنياد، چرا كه رند طنزانديش نه انجماد در وضعيت 
فعلى را تبليغ مى كند، نه اميد بهبود نظم و نظامى آرمانى را تصوير 
مى نمايد، و نه نستالژى دوران گذشته و ماخولياى آينده را دارد. او 
مضحكه ارتباطات بشرى و وقايع جارى را به چشم دل مى بيند و 
فاش مى گويد: اى بازيگر! اين همه يك بازى است و تو نيز لعبتكى.
البته اميد ندارد كه آنان با برداشتن چشم بند، خود را و ديگران را 
بهتر بشناسند، بازى را وانهند، يا خود را از قيد بازيگرى - بازيچه 
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بسيار  ظاهرى،  چشم بند  اين  زير  مى داند  كه  چرا  برهانند.  بودن 
روشن نگر،  و  اصيل  بينايى  آن  بر  نامريى  و  مريى  ديده پوش هاى 
ديگر  كه  مى گويد  نقاب هايى  از  او  است.  شده  حايل  و  حجاب 
جزء چهره شده و از جنِس پوست و گوشت و استخوان فرد گشته 
است، او رخديسى را مى بيند كه از خون و هوش و خيال و عادات 
بازى  اين  گرفتم  است.  يافته  تركيب  يا جماعت(  )فرد  دراز  عمر 
را وانهادى، اين صورتك را برداشتى، از فريبكارى ذهنت به كجا 
خواهى گريخت؟ فريبى كه گاه تو مسئول آن نيستى و اين همه بر 

سرنوشت تو و ديگران آوار شده است.
 

معمارى طنز
هنرمند و مخاطب هشيار او، طنز را به عنوان نوعى زبان باز مى يابد. 
زبانى كه دستمايه كشف جهان است، يك عنصر پوياى فرهنگى 
كه در تمامى هنرها متجلى است و مستقل از آنهاست. در نقاشى يا 
شعر با آن هست اما محدود به آن نيست. ارزشى است فراتر از يك 

رسانه، يك هنر، يك مكتب.
ساختار  در  شك  و  ترديد  پس  از  را  زبان  اين  خالق  هنرمند 
موجود جهان كشف مى كند، ترديد در وضع خود و ديگران، شك 
در واقعيت اين جهان، حيرت از روابط آدميان در عرصه امروز و 

تاريخ.
هر هنرمند بزرگى عصيانگر بزرگى هم هست. عصيانش او را به 
شكستن حد و رسم رايج مى كشاند. او با طغيان عليه وضع موجود، 
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به سوى شناخت وضع احتمالى حركت مى كند. بى آن كه وضعيت 
قالب  آينده، در  امروزى و  انسان  بپندارد كه  ديگر را كمال مطلقى 
آن خوشبخت تصور شود. اين جهش از شناخته به سوى ناشناخته 
ديناميسمى در جهان تأمالت او پديد مى آورد، در اين جهان انسان 
شايسته برترين وضعيت آرزويى است چرا كه ذهن و فطرت او چنين 
»انسان و  »آرزو«،  »كمال«،  »شايستگى«،  واژه هاى  آيا  دارد.  گنجايى 
جهان« تا چه حد واقعيت مادى و معنوى دارد و از حقيقتى پذيرفتنى 

برخوردار است؟ راه بله اما رسيدن نه، چه نقيضه مضحكى!
پس راه به چه كار مى آيد؟

و  صورت ها  ويرانى  به  نخست  نوآورى  هر  چون  طنزپرداز 
مفاهيم تثبيت شده و منجمد مى كوشد. با نشان دادن حقيقت واقع، 
آن گونه كه هست، آدمى را زنهار مى دهد كه با ترديد در ثابت و 
عرصه هاى  به  آن،  از  فراتر  به  وضعيتى؛  و  رابطه  هر  بودن  مطلق 
ديگرگونه تغييرپذير، بينديشد، بدين گونه طنزپرداز پيشاپيش زمان 

در قلب زمان بى كران حركت مى كند.
مى شود گفت كه يك انقالبى و يك دانشمند نيز چنين مى كنند. 
آنان نيز با حركت از وضعيت شناخته شده به سوى وضعيت ديگر 
به  يا  اين جهان  قوانين  به تكامل  ناشناخته است،  يا كالً  كه جزئآ 
تحوالت عقالنى و مادى و مدنى جامعه بشرى كمك مى رسانند. با 
اين تفاوت كه آنها »چيز« تازه اى را جايگزين چيز قبلى مى كنند، آن 
چيز از مقوله دانايى، قوانين، روابط، جريان هاى فراگير و... مى تواند 
باشد. درواقع، بيشتر به تغيير و تكامل »عالم بيرون« عنايت دارند. 
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اما هنرمند به دگرگونگى »عالم درون« توجه و اهتمام دارد. علم، 
جهان خارج را تبيين مى كند و هنر خطاب به تخّيل انسان دارد.

دانشمند و مصلح اجتماعى چرخه اى را آغاز مى كند كه حاصل 
كنجكاوى ذهنى نسبت به جهان واقع و روابط عينى به قصد اصالح 
آن است و انسان را هم در نظر مى گيرد. هنر كنجكاوى در جهان 
هم  را  بيرونى  كه جهان  است  انسانى  ذهن  كاركردهاى  و  حقايق 
ناديده نمى گيرد، خواه با واژه يا نقش و حركت. او با كار خالقه 
عمق  از  دشمن نماست.  دوست  يك  است  زنهاردهنده  يك  خود 
دلهره هاى انسان تنها، از ژرفاى مناسبات عالج ناپذير، از فراخناى 
تاريخى كه جهل و ستم و فساد آن را بى معنا كرده است، به انسان 

اكنون و آينده مى گويد بينديش؛ شك كن! بخند! آزاد باش!
نوشته هاى طنزآميز نوعى خط شكسته بسته است كه از پيوند 
مى فهمى،  مى بينى،  است،  آمده  پديد  شكسته  دل  و  قلم  دست 
كه  مى نويسى  اشارتى  به  پس  بگويى،  بايد  كه  چنان  نمى توانى 
اين گاهى محال مى نمايد، زبان  دوست بخواند و دشمن نداند و 
صراحت در اين ملك قرن هاست بدل به زبان اشارت شده است و 
در مورد طنز به ازاى مخاطبان عامش، اين نوعى نقِض غرض است.
بر  مسلط  كاذب  موقعيت هاى  به  هنرمند  آگاهانه  از شك  طنز 
روابط موجود، نشأت گرفته است. انسان خواستار آزادى از قيد و 
بند است. طنز اين آزادى را ميسر مى سازد. اين آزادى او را براى 
ادامه زندگى طراوت مى بخشد. طنز رهايى است از منطق موجود و 

مصلحت بينى مرسوم.
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طنز و رؤيا همريشه اند، رؤيايى كه از خواب هاى عميق مى زايد 
و ناهمسان با قراردادهاى جعلى عوالم بيدارى است. طنز عملكردى 
چون شعر دارد، هر دو رؤيا را با عالم واقع درمى آميزند. در شعر ما 
با درهم آميزى جدى رؤيا و واقعيت رودرروييم و در طنز با تركيب 
شوخ چشمانه اى از اين دو. در اين ميان تخيل هوشمندانه هنرمند 

خالق مالط اين تركيب است.
نظر  به  بى منطق  ظاهرآ  اگرچه  دارد  را  خود  منطق  رؤيا  عالم 
مى رسد، قلمرو بيدارى ظاهرآ قانونمند است هر چند به ژرفا چندان 
قانون پذير نيست. حاصل درهم آميزى اين عوالم به ظاهر متضاد در 
يك اثر هنرى، تناقضى خنده آور - اندوه زا پديد مى آورد كه بنا به 

هدفى كه آفريننده اثر دارد، طيفى از طنز تا تراژدى را مى پيمايد.
اندكى  گذشته،  در  جامانده  كهنه  چيز  هر  مى گذرد،  كه  زمان 
به نظر مى رسد. طنزپرداز زمان را دستكارى  يا غم انگيز  خنده آور 
و جابه جا مى كند همان گونه كه مكان و موقعيت ها را. كهنگى و 
غرابت و نابه جايى كه مابه التفاوت گذشته و اكنون يا نتيجه به هم 
به  مى شود  ريشخندى  دستمايه  آنهاست  ربط  و  تناسبات  ريختن 
اين آشوب عمدى و آشفتگى مجعول. گاه اين آشفتگى عمدى و 
ساختگى نيست. نگاه كاشف از پوسته ظاهرى جوامع و از سطح 
روابط بشرى به درون آن نقبى مى زند. از پوست به خون مى رسد. 
خارج  دل  مدار  از  انسانى  گرفته،  اشتباه  به  مى شود  حقيقتى  ناظر 
فاصله مرگ  در  را  معناى خود  كه  روابط مسخ شده  شده، جهان 

دوران ها و سده ها، جايى گم كرده است.
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را  عقل  نيست،  عافيت باز  نيست.  طنزانديش مصلحت گرا  رند 
غالبآ چاره گر نمى يابد، وضعيت هاى بوقلمونى اين آشفته بازار را به 
هر صورتى كه ظاهر شود باز مى شناسد، از ازل تا به ابد احتماالت 
را نظاره گر است و در اين پهنه حيرت زا آدميان را در زادن بى اختيار 
و در مرگ چاره ناپذير مى يابد و كوشش هاى جانفرساى آنان را در 
تعليم  نمى يابد.  كارساز  اما  مى نهد  ارج  و خطر  چنبره خوف  اين 
نمى دهد، قانون نمى سازد، حد نظم و مرزهاى نظام مقرر را عين 
با حيرت  يقين و ذات كمال نمى انگارد. مضحكه حيات آدمى را 
انسان و  تاريخى  با بصيرتى كه حاصل شعور  اندوه مى نگرد و  و 
حاصل آن همه شكست و رنج و عشق و فرزانگى است به وصف 
آن  از  سبكبار  و  شادخويانه  مى پردازد.  پرى زده  و  وانهاده  جهانى 
حكايت دارد. شادخويى ظرفى ظريف براى تحمل آن همه تلخى 
و اندوه و حيرت است، هنرى كه عارى از طنز باشد كامل نيست.

طنزپرداز كسى يا چيزى را مسخره نمى كند تا ديگران به قهقهه 
بيفتند و خيالشان راحت شود، فضاى طنز چاربالش آسوده خاطرى 
و حيرت انديشان  مرتاض« سبكروحان  »تخت  نيست،  بى دردى  و 
است. طنزنويس فى المثل خود را كارمندى مفلوك تصوير نمى كند 
به كسى و جايى  يا  كند  انداختن خود جلب ترحمى  با دست  تا 
رئيس  آن  يا  كارمند  اين  اصلى،  كه مسئله  او مى داند  بزند.  گوشه 
نيست، اين اداره يا آن وزارتخانه مطرح نيست، مسائل به يكديگر 
ارتباط دارد. امور ادارى نيز چون هر مسأله اجتماعى چرخنده به 
گرد محورى است كه در مركز آن، همه چيز را بايد مرتبط با هم، 


