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و 
 گ

ت و
گف

گاِم نخست آشنایی من و آقای مهران راد را دوست و استاِد همیشه سبب خیرمان، دکتر پرژاد طرفه نژاد با معرفی 
)اینک خسرو  افراد پیگیر متن خوانی های هفتگی جناب راد  برای  برداشت؛ گروهی که  تلگرامی »قلمرو ادب«  گروه 
و شیرین نظامی( ایجاد شده است. آنچه در این جنبه از کار ایشان از همان برخورد اول شگفتی ساز بود، پایداری و 

خستگی ناپذیربودن ایشان در برگزاری جلسات طی نزدیک به دو دهه، ابتدا در واترلو و سپس اتاوا بود.
بعدتر و در همنشینی و همکاری با ایشان طی برگزاری برنامه »خیام، نابغه شرق«،  از نزدیک با عمق و گستره آثار آقای 
راد آشنا شدم و این آشنایی به شناخت و سپس دوستی بدل گردید. ضمنا قرار شد داستان »خاطرات سیدمصدق آیرانی 
آذرگشسبی« به صورت پاورقی در هفته چاپ شود. داستانی که موافقان و مخالفان بسیار داشت و اینک دو شماره پس از 

پایان آخرین قسمتش به گفت وگویی مبسوط با آقای راد نشسته ایم که در ادامه تقدیم می شود.  

فرشید سادات شریفی

ادبیات و عشق براِی مردم من گناه نیست

منشأ  کجا  از  شما  ادبی  گرایش های  نخستین 
گرفته است؟

ممنونم که با من مصاحبه می کنید و مّنت  می پذیرم 
اگر خواننده ای تا پایاِن این گفتگو دوام آورد.

یک  در  معنی  تماِم  به  من  نوجوانِی  و  کودکی 
خانه ی  یک  گذشت.  متوسط«  »طبقه ی  خانواده ی 
پهلوی  سلسله ی  عمِر  پایاِن  در  روبه رشد  کارمندِی 
شد.  متوقف  رویداد  دو  ببخشید   ... سرطان  دو  با  که 
انقالِب  دومی؛  و  بود  پدرم  پُُرستاِت  به  مربوط  یکی 
ما  خانه ی  مخصوِص  قضیه  این  نمی دانم  من  اسالمی. 
کارمندی  متوّسِط  طبقه ی  عمومِی  خصیصه ی  یا  بود 
نوجوان  یک  برای  ادبیات  به  توّجه  که  سال ها  آن  در 
بود.  گناه  احساِس  از  لبریز  عشق«  به  مثِل»اعتراف 
باید برود دنباِل درس ومشقش چه کار دارد  بچه ای که 
و  دری«  لفِظ   ِ »ُدّر  و  زمانه«  »غِم  و  گران«  »رطِل  با 
»شعری که زندگی ست« و »خانه ی دوست« و اراجیِف 
دیگر! این بود که نخستین گرایش های ادبِی من پنهان 

بودند و پنهان ماندند و پنهانی -خدا را صدهزار مرتبه 
نهفته  پراگماتیسِم  از  متأثر  شاید  و  نابود شدند  ُشکر- 
به جاِی  من  شغلِی  زندگِی  نهایتاً  فکر  طرِز  همین  در 

حضور در عرصه ی ادبیات، سر از نّجاری درآورد.

ادبی،  ذوق  وجود  با  که  شد  چه  نجاری؟!!! 
نجاری را برای گذران زندگی انتخاب کردید؟

»گر بَُود اندیشه ات ُگل گلشنی/ ور نه خاری تو، تو 
دنباِل  بروم  باید  می کردم  فکر  من  گلخنی«،  هیمه ی 
کارگری. حتا یک بار صبِح زود رفتم سِر خیابان داخِل 
عمله ها ایستادم. مادرم غصه می خورد که »ماِدر ما آبرو 
داریم!«. خوشبختانه کسی مرا انتخاب نمی کرد.البُد به 
کار  به درِد  که  می فهمیدند  می کردند  نگاه  که  قیافه ام 
که  ۹ صبح  ساعِت  حوالِی  به هرحال  نمی خورم.  کردن 
دیگر ناامید شده بودم یک اوستایی آمد و من را مثِل 
گوسفنِد ُقربونی ُکلّی ورانداز کرد و البد از سِر ناچاری 
ندارم.  بیل  که چرا  می زد  ُغر  راه  تماِم  بُرد.  با خودش 

هی متلک می گفت و تحقیر می کرد که کارگِر بی بیل 
مثِل مرِد بی سبیل است و مرِد بی سبیل مثِل تخِم مرِغ 
آن  تک.  بی  حاکِم  مثِل  بی نمک  مرِغ  تخِم  و  بی نمک 
می برد  دنیایی  به  مرا  اما  نبود  پایدار  کارگری کردن ها 
گناهی  و  فریب  مردمانش  براِی  عشق  و  ادبیات  که 

محسوب نمی شد.

این وسط  چه شد که سراغ نوشتن » خاطراِت 
سّید مصدِق آیرانِی آذرگشسپی « با این اسم  ها و 

آدم ها و با آن طنز؟ 
داستاِن »خاطراِت سّید مصدِق آیرانِی آذرگشسپی« 
و  ور  این  از  فقط  من  داشت.  وجود  خودش  در واقع 
این ها  می دوختم.  هم  به  و  می کردم  پیدایَش  ور  آن 
به  یا  کانادا  در  دوستانم  زندگِی  واقعِی  رویدادهای 
قوِل سّید مصدق »آنآیران« هستند که در محفل های 
سال   ۵ که  را  هرکسی  شما  می شدند.  تعریف  مختلف 
کتاب  این  نصِف  به اندازه ی  ببینید  کرده   زندگی  اینجا 

با مهران راد، نویسنده، شاعر و طنزپرداز ساکن اتاوا
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مسئله ی قابل تعریف از مواجهه با این دنیای زبان نفهم گف

را در چنته دارد.

این  که هر قسمت  است  به همین خاطر  شاید 
کتاب را می توان جداگانه خواند.

و  آدم  یک  تجربه های  این ها  است،  همین طور 
روانِی  و  توالی  که  نیست  داستانی  شخصیِت  یک 
را  رمان  شما  به قوِل  یا  داستان  یک  جویبارگونه ی 
همسویی ست  تجربه های  هجوِم  این ها  باشد.  داشته 
آیرانِی  مصدِق  »سّید  و  داده اند  انجام  گروِه  یک  که 
کرده  یک کاسه  را  تجربه ها  آن  همه ی  آذرگشسپی« 
است. شما اگر به اسِم او هم توّجه کنید، این حقیقت 
البد  و  است  سّید  که  کسی  می زند.  بیرون  خودبخود 
تباِر عربی دارد و کِس دیگری که مصدق است یعنی 
کِس  و  است  ایرانیان وصل  ما  نویافته ی  ملی گرایِی  به 
آمده  نامعلومی  جاِی  از  یعنی  است  آیرانی  که  سومی 
چهارمی  نفِر  و  دارد  را  اسمش  تلفِظ  تفهیِم  مشکِل  و 
را  پیش  سال  هزار  سه  از  بعد  و  آذرگشسپی ست  که 
یک نفر  وجوِد  در  چهارنفر  هر  می داند،  مسخره بازی 
به  دوطریق  از  گمانم  خصیصه  این  شده اند.  جمع 
نخست  می شود:  مربوط  کتاب  این  مخاطِب  ایرانیاِن 
این بال را سِر آدم  زندگی در مهاجرت که خواه ناخواه 
پلورالیستی و پُست مدرنیستی  می آورد و دوم گفتماِن 
این دوره و زمانه که روایِت چندصدایی را از ناِن شب 

واجب تر کرده است

انتخاب  خاطرات  این  بیان  برای  را  طنز  چرا 
کردید؟

یک  این »طنز«  مورِد  در  من  می پرسید چرا طنز؟ 
اگر  کرد؛  باید  چه  آن  با  نمی دانم  که  دارم  گرفتاری 
بگویم باور کنید از نظِر من طنز نیست می گویید »برو 
که  بخورم  قسم  کی  به  اّما  بخند«  خودت  ریِش  به 
نیست. چندی پیش می خواستم وب سایتی براِی خودم 
ُکلّی داستان و شعر و ویدیو و سخنرانی  درست کنم، 

و مصاحبه ردیف کرده بودم که دسته بندی کنم نشد 
سرم  توی  مسخره  فکِر  این  اّول  همان  نشد! چون  که 
باور می کنید  از جّدی ها جدا کنم،  را  افتاد که طنزها 
اآلن یک ماه است هرکار می کنم نمی شود. یک شعر را 
بار می گذارم توی دسته ی طنز دوباره در می آورم  ده 
گفتی  پدرت  مرحوِم  رثای  در  دیگر  را  این  بابا  ای  که 
خجالت نمی کشی می گذاری توی طنزها و دوباره روز 
از نو و روزی از نو. مثاًل شما این شعِر مرا طنز می دانید 

یا جّدی:

دوباره برف!
در جبهه اگر نبرد دیدی

یک جبهه هوای سرد دیدی
باور نکنی بیا اتاوا

در من بِِنگر که مرد دیدی
سرما ببرد ز خاطر ِ تو

در عمر هرآن چه درد دیدی

مهران راد:
اینجا  سال   ۵ که  را  هرکسی  شما 
زندگی کرده  ببینید به اندازه ی نصِف 
از  قابل تعریف  مسئله ی  کتاب  این 
را  زبان نفهم  دنیای  این  با  مواجهه 

در چنته دارد.



 No. 469 -Thursday Dec.28.2017 HafteH23  /  23

 

و 
 گ

ت و
گف ادرار ِسگی است در خیابان

قندیل اگر که زرد دیدی
ذراِت یخ ِ معلّق آید

انگار که ریزگرد دیدی
رفتند به »حصِر خانگیشان«
خلقی که تو رهنورد دیدی

بگیرم  را  نکته ای  شعرتان  همین  از  بگذارید 
آیا  قبلم.  پرسش  تکمیل  و  بحث  ادامه  برای 
جامعه  که  دارید  کلماتی  از  استفاده  در  عمدی 
آن را رکیک می داند؟ مثل »بیت سگ« در همین 
و »مصدق«  »پوپک«  کاربرد طنزآمیز  یا  شعرتان 
اعتراض برانگیز  هنگام چاپ  به  که  داستانتان  در 
هم شد. در نگاه و بینش شما، کارکرد این کلمات 

چیست؟ 
من  خوِد  می شوند،  ظاهر  کلماتی  چنین  که  هربار 
شاکی  می فرمایید  که  اعتراض کننده ای  آن  مثِل  هم 
این  مرِد حسابی  که  گیر می دهم  به خودم  و  می شوم 
چه طرِز حرف زدن است! باز خودم را لعنت می کنم که 
بدبخت خودت را سانسور نکن! و این نوع گفتگوها بیِن 
از طرفی یک  بارها رّد و بدل می شود.  خودم و خودم 
مستهجن  کلماِت  بکاربردِن  در  آنارشیستی  حس  نوع 
هست که اغناکننده اند. از طرِف دیگر نوشته ی هرکس 
ببینید  شما  حساب  این  با  اوست.  اوهاِم  حیاط خلوِت 
و  بوده  دم خور  هم  عبید  با  بوده،  رندی  آدِم  حافظ 
حیاط خلوِت  در  اما  می بالیده  هم  خود  فاش گویِی  به 
اوهامش این گونه الفاظ نیست. مقایسه کنید با مولوی 
که جز با ازمابهتران نمی پریده ادعای رندی هم ندارد 
از کمربه  با این حال در حیاط خلوتش چندان کلماِت 
پایین هست که آدم نمی تواند جمعشان کند. مقصودم 
و  دالیل  هم  خیلی  گرایشات  نوع  این  که  است  این 
نباید  می کنند  فکر  بعضی  ندارد.  روشنی  زمینه های 
باید گفت و بعضی هم فکر  گفت بعضی فکر می کنند 

نمی کنند و می گویند.

شوخ طبعی  و  طنز  گفت  می توان  آیا 
پیونددهنده ی اصلی آثار شما به یکدیگر است؟

این  نخست  می فهمم؛  دوگونه  را  پرسش  این  من 
به  دیگر  طرِف  از  شوخ طبعی  و  طرفی  از  طنز  آیا  که 
منسجم  مرا  سخِن  یا  نوشته  و  می خورند  جوش  هم 
کارهای  در  طنز/شوخ طبعی  آیا  اینکه  دوم  می کنند؟ 
که  می دهد  دست  به  مشترکی  خمیرمایه ی  مختلف 
وحدت  من  کارهای  به  سبکی  مشخصه ی  یک  مثِل 

می بخشد؟
هم  را  این  اما  است.  درست  این ها  دوِی  هر  البته 
بگویم که طنز به همان اندازه که چسب و مالت ایجاد 
می کند تََرک و گسست هم دارد. ما فارسی زبان ها خوب 
انتخابی کرده ایم که طنز را با نمک یکی گرفته ایم، همه 
زیادی چه مصیبتی ست. دختِر من  نمِک  می دانند که 
روزی به مادرش می گفت؛ من دلم برای بابا می سوزد. 

هرچی می گه مردم می خندن!

و برگردیم به قصه ی نشر کتاب، فایلش درآمد 
به  یا هردو؟ و چرا رایگان پخش شد؟  یا کاغذی 
چه  ایران  از  بیرون  نویسندگان  برای  شما  نظر 
و  سهل تر  کتاب هاشان  فروش  کردکه  می توان 

مؤثرتر شود؟
اول  از  گفتم  که  من  خوب  رایگان؟  چرا  می پرسید 
داستان  و  شعر  و  ادبیات  از  من  ماّدِی  زندگِی  دنیاِی 
جدا بود. این قضیه حسن ها و عیب های خودش را دارد 
این  فقط  نیست.  آن  به  راجع  گفتن  سخن  مجاِل  که 
همچین  من  براِی  آثار  ارائه ی  و  نوشتن  که  بگویم  را 
بی دستمزد هم نبوده است. آدم هایی که کتاب های مرا 
خوانده اند و پای صحبت های من نشسته اند کلّی براِی 
من پروژه های کاری آورده اند که برایشان بسازم.این ها 
خیلی  البد  من  نّجارِی  هنِر  که  می کرده اند  فکر  اغلب 
فهمیده اند  شده،  تمام  کارها  که  بعد  است!  درخشان 
این  نه  وگر  بوده اند  نخوانده   درست  مرا  ادبِی  آثاِر  که 
و  شاعری  می دانید  حال  هر  به  نمی کردند.  را  اشتباه 

مهران راد:
انتخابی  خوب  فارسی زبان ها  ما 
یکی  نمک  با  را  طنز  که  کرده ایم 
نمِک  که  می دانند  همه  گرفته ایم، 
زیادی چه مصیبتی ست. دختِر من 
روزی به مادرش می گفت؛ من دلم 
می گه  هرچی  می سوزد.  بابا  برای 

مردم می خندن!
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که  می آورد  اجتماعی  منزلِت  سخن وری  و  نویسندگی 
کرامندی ست  بهای  این ها  انگاشت.  ناچیز  نباید  را  آن 

که ما دریافت می کنیم.
نویسندگاِن  برای  توصیه ای  حقیقتاً  من  این  از  غیر 
فارسی زباِن خارج از ایران ندارم. گمانم ایشان چاره ای 
هم  از  و حمایت  یگدیگر  تحویل گرفتِن  و  پایداری  جز 

ندارند.

از مجموعه ی »کله َقن« برای ما بگویید که فکر 
کرمانی  لهجه ی  به  مدون  کار  نخستین  می کنم 
لهجه ی  درباره ی  سمندر  بیژن  کار  مثل  است؛ 

شیرازی.
خودش  حوزه ی  در  اثر  موفق ترین  و  اولین  بله 
آن  از  هم  تحسین برانگیزی  نقدهای  می آید.  به حساب 
شده است . این کتاب البته مثِل همان کاِر سمندر که 
لطِف  به  باید  خواننده  دارد.  خاص  مخاطب  فرمودید 
اشتراک  با شاعر احساِس  تا  باشد  یک لهجه خوگرفته 
را  آن  از  نمونه ای  اجازه  با  اینجا  در  حال  این  با  کند. 

می نویسم:

»آشتی«
هـر پُشـِت دری)۱( که بسته هسـته)۲(

البــد کـه دلـی شکستـه هســته

بـس نیسته، بستن و شکستن؟
جامی که »شکسته بستـه«)۳( هســته 

هر گوشه ی دل به آشیانی
یک کفتر غم نشستـه هسـته

وآنگاه به آسمان نظر کـن
صد کفتِر دسته دستـه هسـته

بــر ســرایــــی هـوریـز)۴( کنــند 
کــز صاحـب خـود گسسته هسـته
 تــو، صــاحِب خانــه ای و آنگــاه

هــر گوشــه کـراش بستـه)۵( هسته
در را بــگشــا و خنــده رو بــاش
کایــن خنــده عالج خسته هسته

آن خنــده کــه ِدنـدلــی)۶( نــدارد
»خـرمــاِی بــدون هستــه« هسـته

مـهـران به خدا بس است دیـگـر
این شعـر که »هسته هسته« هسـته

جای  به  مهاجرت،  دریافته ام،  من  که  جایی  تا 
تأثیر  ادبی  عرصه ی  در  شما  تولیدگری  بر  آنکه 
کار  به  را  تازه  و  مثبت  بگذارد، دو جنبه ی  منفی 
و جلسات  فارسی  زبان  آموزش  کرد:  اضافه  شما 

فکر  چه  خودتان  شما  ادب.  قلمرو  هفتگی 
می کنید؟ 

فارسی  کردیِت  کورِس  معلِّم  مستمر  سال   ۱۲ من 
بگویم  بود. دریافت هایم هرچقدر  پربار  بودم که خیلی 
گرانقدر بود اغراق نکرده ام. جلساِت قلمرِو ادب هم که 
دارد.استمرار  رونقی  چه  می دانید  و  آمده اید  خودتان 
قلمرو  جلسات  است.  بوده  مهم  بسیار  کارها  این  در 
در  من  می گذرد.  عمرشان  از  سال   ۱۷ نزدیِک  امروز 
این سال ها به دفعات آثاِر درجه یِک فارسی را از ابتدا تا 
انتها و خط به خط گزارش کرده ام. آن هم نه گزارشی 
در  که  افرادی  باشند.  بی سواد  مشتی  مخاطبانش  که 
این جلسات بوده اند و هستند بسا من را از لغزش ها و 
خطاها نجات داده اند. این افراد اغلب متدولوژی و روِش 
تحقیق می دانسته اند و بسیاری از آن ها بهتر و بیشتر از 
انگلیسی مسلط بوده   من به زبان های عربی، فرانسه و 
مجموعه ی  هفتگی،  جلسات  همین  دِل  از  هستند.  و 
آن  روِی  هم  هنوز  که  آمد  بیرون  حافظ خوانی  بزرِگ 

کار می کنم و امیدوارم روزی قابِل ارائه شود.

ممنون از وقتی که به ما دادید. امید که همواره 
قلمتان نویسا و نوجو بماند♦

پانوشت:

معنی لغات و اصطالحات محلی
۱. دری dęri = » در« را ما مطابِق تلفِظ رایج و رسمی با 
فتحه ادا می کنیم . اما همین که یاِی وحدت یا نکره می پذیرد 

فتحه ی آن بسیار به سکون نزدیک می شود.
haste= هست، است، هستش، همچنین است  ۲. هسته 

نیسته بجاِی نیستش و اآلنه بجاِی اآلن.
یا  چینی  بندزده،   =  šekaste-baste بسته  شکسته   .۳
شکسته  جاِم  باشد.  شده  تعمیر  شکستن  از  پس  که  بلوری 

بسته دیگر قابلیت شکسته شدن ندارد.
۴. هوریز hūriz = آوارشدن، فروریختن . بشکِل ناگهانی 
بر  ناگهان  کبوتران  ریختن.  کسی  سِر  بر  زیاد  حجِم  در  و 

خانه ی بی صاحب فرود می آیند.
از جمله صداِی فروریختن  »هرا« به معنِی صداِی مهیب 
است. همچنین است، کلمه ی »هوّرا« -براِی تداعِی صوت و 

هلهله ی شادی- که به صداِی بلند ادا می کنیم.
)در  بلند  صداِی  کننده ی  تداعی  هم  هوریز  نخسِت  جزِء 

این ترکیب صداِی فروریختن(است.
۵. کراش بسته kęrāš-baste = پر از تاِر عنکبوت.

هلو،  قبیِل  از  گیاهانی  هسته ی   =  dendel دندل   .۶
زردآلو، خرما، پرتقال و غیره، دانه ی میوه. 

و 
 گ

ت و
گف

دو نقد و نظر درباره داستان دنباله دار آقای راد را در ص ۴۶ بخوانید

مهران راد:
تجربه های  هجوِم  کتاب  این 
همسویی ست که یک گروِه انجام 
آیرانِی  مصدِق  »سّید  و  داده اند 
آذرگشسپی« همه ی آن تجربه ها 
را یک کاسه کرده است. شما اگر 
این  کنید،  توّجه  هم  او  اسِم  به 
حقیقت خودبخود بیرون می زند. 
کسی که سّید است و البد تباِر 
که  دیگری  کِس  و  دارد  عربی 
مصدق است یعنی به ملی گرایِی 
نویافته ی ما ایرانیان وصل است 
است  آیرانی  که  سومی  کِس  و 
آمده  نامعلومی  جاِی  از  یعنی 
اسمش  تلفِظ  تفهیِم  مشکِل  و 
که  چهارمی  نفِر  و  دارد  را 
سه  از  بعد  و  آذرگشسپی ست 
مسخره بازی  را  پیش  سال  هزار 
وجوِد  در  چهارنفر  هر  می داند، 

یک نفر جمع شده اند.
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۱. درد پنهان ندانستن؛ منصور نوربخش
نوشته  آذرگشسبی«  آیرانی  مصدق  سید  »خاطرات 
به  که  صفحه  هفت  و  نود  در  است  کتابی  راد،  مهران 
در  ایرانی  مهاجر  یک  زندگی  حواشی  در  طنزپردازی 

کانادا می پردازد.
عنوان کتاب که تلفیقی از کلمه »سید« تداعی کننده 
تداعی کننده  مصدق  است؛  اسالمی/شیعی  فرهنگ 
نهضت ملی و آیرانی و آذرگشسبی تداعی کننده فرهنگ 
آریایی و زرتشتی ایران باستان است. این ها در خواننده 
ازیک طرف  کتاب  این  در  که  برمی انگیزد  را  توقع  این 
هویت تلفیقی این ایرانی مهاجر به کانادا و از طرف دیگر 
تأثیرات فرهنگی غرب بر آن مورد موشکافی قرار گیرد؛ 
اما متأسفانه کتاب این توقع برانگیخته شده در خواننده 
سلسله  یک  عوض  در  و  نمی دهد  مناسبی  پاسخ  را 
لطیفه های )جوک( تقریباً به هم پیوست را ارائه می کند 
است.  داده  قرار  هدف  را  خواننده  خنداندن  بیشتر  که 
هر یک از لطیفه های این کتاب می تواند به صورت یک 
ایرانی  لطیفه )جوک( مستقل در یک دورهمی جمعی 

مقیم کانادا استفاده شود.
نام تلفیقی آقای آیرانی و مقدمه ای که در خصوص 
ایران  وجود و یا عدم چنین روستایی در کویر مرکزی 
شروع و زمینه جدیدی در پرداختن به مسئله هویت و 
زبان طنز کتاب هم  دارد.  ایرانیان  چالش های فرهنگی 
می تواند مخاطبان زیادی جذب کند؛ اما خواننده به جای 
آنکه چالش های درونی آقای آیرانی که از نام تلفیقی اش 
برمی آید و چالش های فرهنگی اش بافرهنگ غربی را در 
خالل داستانی در خصوص کار و امرارمعاش و یا عشق 
و زناشویی بیان کند، تنها سلسله ای از لطیفه ها را پشت 

سر هم ردیف می کند.
کار و امرارمعاش و یا عشق نقاطی هستند که فرد با 
مبانی و ساختارهای جامعه ای که در آن زندگی می کند 
روبرو می شود، کار و کسب درآمد و یا عشق و عواطف 
زناشویی می توانند مکمل داستانی باشند که به تحلیل 
نقاط اصلی افتراق فرهنگ تلفیقی آقای آیرانی و فرهنگ 
یا  و  به مسئله کار  نه تنها  راد  اما مهران  بپردازد؛  کانادا 
امرارمعاش های آقای آیرانی نمی پردازد و معلوم نیست 

و  تغذیه می کند  ایران  در  از درآمدش  آیرانی  آقای  که 
بلکه  است،  کرده  دست وپا  درآمدی  و  کار  کانادا  در  یا 
با  تنها  کتاب  پایانی  صفحات  در  هم  عشق  داستان  به 
اشاره ای تلمیحی به داستان شیخ ضحان و بدون هیچ 

بررسی و یا تحلیلی کتاب را به پایان می برد.
به  و  لطیفه اند  بیش ازحد  کتاب  لطیفه های  بعضی 
ساختار کتاب کمکی نمی کنند مانند قضیه دوشاخه اتو 
و یا ساالد میوه خواهرهای آیرانی. از طرفی لطیفه ای که 
در مورد درک شعر در داستان آمده، ظرفیت بیشتری 
آیرانی دارد.  آقای  نادانی های  و  ابهام  به  برای پرداختن 
مثاًل  غذا  سفارش  مورد  در  که  لطیفه ای  همچنین 
برای  بیشتری  ظرفیت  می کند  طنزپردازی  تخم مرغ 
نشان دادن نقش زبان در درک روابط اجتماعی و تفاوت 

روابط اجتماعی آقای آیرانی و جامعه کانادا دارد.
درباره  کتابش  برای  را  طنز  زبان  راد  مهران  اینکه 
از  نشان  است  برگزیده  مهاجران  زندگی  در  چالش 
دوره ای جدید در زندگی مهاجران دارد که سایه سرد و 
سیاه فیلم ها و داستان هایی که درباره مهاجرت ساخته و 

نوشته شده است کم کم کنار رفته است.
و  کار  در خصوص  داستانی  قالب  در  راد  مهران  اگر 
زندگی و عشق آقای آیرانی و چالش های او با زندگی در 
جامعه ای با روابط مدرن پرداخته بود، شاید این کتاب 
می توانست به تقلیل ابهام ها و درگیری های درونی او که 
از اسمش در آغاز کتاب پیداست کمک کند و به همین 
ترتیب به مهاجرانی دیگر مانند آقای آیرانی )تورنتو، ۱۶ 

اوت ۲۰۱۷(.

۲. تبدیل اندوه عمیق به شناخت شوخ طبعانه؛ 
علی شریف زاده شیرازی

به سبب نبودن در مونترال، هفته را از طریق فضای 
مجازی و به صورت فایل دنبال می کنم. قبل از تأسیس 
دوستان  از  اصرار  به  را  فایل ها  نیز  هفته  تلگرام  کانال 
می گرفتم و در عقب افتادن دیدن فایل ها یا کم وزیادی 
که می شد، دقت و اشتیاق داشتم داستان جناب راد از 
ازآنجاکه عالقه سالیانم، طنز و طنزپژوهی  کفم نرود و 
که  قسمتی   ۱۲ اساس  بر  ندیدم  بی مناسبت  است، 

گردانندگان  به  و  بنویسم  را  یادداشت  این  خوانده ام، 
راد  آقای  به  است  که صالح  طریقی  به  تا  بدهم  مجله 

برسانند.
گونه شناسی اثر آقای راد بسیار هوشمندانه است: در 
این بخش، او در اغلب قسمت ها از طنز شروع می کند، 
به فکاهه می رود و دوباره به تلخی طنز برمی گردد. روش 
که  است  افالطونی  تبیین  نوعی  با  انطباق  او،  الگوی  و 
سعدی هم طرفدار آن است: »درشتی و نرمی به هم در، 

به است/ چو رگ زن که جراح و مرهم نِه است«
اثر  شوخ طبعی  منشأشناسی  در  و  اساس  همین  بر 
مخاطب،  یا  کاربر  یا  مؤلف  برای  آن  کارکرد  تبیین  و 
»خصومت«  مفهوم  و  اساس  سه  هر  میان  تعادلی 
)عیب ستیزی( و »رهش« )کاستن از فشارها با شوخی( 
با  و  می شود  دیده  طنازانه(  خودشکنی   ) ناسازگاری  و 
ایده گرفتن از تقسیم بندی های چهار محقق روان شناس 
ویر  و  گری  الرسن،  پوالیک دریس،  مارتین،  نام های  با 
در باب »سبک های شوخ طبعی« می توان نتیجه گرفت 
چند  حاوی  ترتیب  به  مصدق«،  »خاطرات  داستان  که 
دسته کلی شوخی هست: ۱. »سازگارانه پیونددهنده« 
که در این داستان به عیوب مشترک ایرانیان پرداخته؛ 
۲. سازگارانه خودافزا که اشاراتی به توانایی ها و پیشینه 
مثبت ما دارد؛ ۳. ناسازگارانه خودکاهنده/ پرخاشگر )که 

در غالب بعضی هزل ها و هجوهای اثر نمود می یابد.
آخر  گام  در  و  باشد  درست  سبک سنجی  این  اگر 
بخواهم مثل محققان یادشده بخواهم کوششی کنم در 
پیونددادن یافته های پیشینم با منش و شخصیت مؤلف 
که صدالبته احتیاط و ترس دارد، به صورت فرضیه بیان 
می کنم  که اگر آقای راد شبیه اثرشان باشند، در زندگی 
گرفت  سراغ  می توان  را  رنج چشیده یی  آدم  نیز  روزمره 
می کند.  تبدیل  مکرر  شوخی های  به  را  رنج هایش  که 
شوخی هایی که بیشتر ظریف اند و برای رویارویی عمیق 
با دردها به کار می روند و کمتر هم شوخی هایی درشت 
و سطحی که برای حفظ تعادل روحی و ادامه زیستن 
به کار می آیند. البته که این بخش را دوستان همراهان 
کنند  رای  یا  تأیید  یا  تصحیح  باید  راد  مهران  جناب 

)شیراز، آذر ۱۳۹۶(♦

ت
بیا

اد

داستـان در بوته نقـد
بازتاب

داستان دنباله داِر آقای مهران راد، هم از جهت متن و هم از جهت حاشیه اتفاقی متفاوت برای صفحات ادبی هفته بود. هم موافقان بسیار داشت و هم مخالفان پروپاقرص. 
بی مناسبت ندیدیم حاال که داستان به پایان رسیده و گفت وگویی مفصل نیز با ایشان در همین شماره تقدیم خوانندگان شده دو نمونه از این نظرهای مخالف و موافق را 

نیز تقدیمتان کنیم.

دو نمونه از نقد و نظرهای خوانندگان درباره داستان دنباله دار »خاطرات سید مصدق آیرانی آذرگشسبی«
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