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مقدمهی مترجم بر چاپ اول انتشارات نسل نو اندیش
چرا ترجمهی طنز؟

بارها از من سؤال شده است رت ا بتر م تری طنت ریی ویرههای؟
پاسخم این اس ر اکر نر؟ رند سؤال مط ح میکنم ما خواننده ختوه
با پاسخ هاهن بر این سؤاالت واب سؤال خوه را بیابد.
ر ا پ بینندهم ین ب نامرهای ملوی یونی ب نامرهای طن هستند؟
ر ا سخنان شخصی کر با م ثیل ی طن صحب میکند بتر هل متی-
نشیند؟
ر ا ب خی از اف اه قاهرند با بتر کتارری ی طنت ی م ثیتل ی شتر بت
سخ م ین مشکالت ارمباط انستانی ریت ه شتوند ی ب ختی هیرت هر ها
مقابل میافتند.
ر ا یقتی ب ررساالن با هیستان هیرهی توانی ختوه متینشتینند بتا
ه ان ح فها طن ها ی رفتارهای هیران وانی شتاهی متیکننتد ی ذت ت
میب ند ی سبک میشوند؟
ر ا سخن انانی کر هر بحثهای خوه از م ثیلها ی طن استفاهه متی-
کنند پیا ونها بر س ع منتقل میشوه ی پیامی کر از ط یق ایتن طنت
منتقل میشوه هر هلها باقی میماند.
ی ه اران ر ای هیر .
ی نی ر ا اف اه دی را اف اهی میهانتیم کتر ذبخنتد بت ر ت هشتان
اری میشوه ه واره دی متین ی موق هستتند ی بتا طنت ی شتوخی
فاصلری زیاهی هارند ی...
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بر راستی این مضتاه هر کااست ؟ از یتک طت ف ه تر ط فتدار طنت
هستند ی از ط ف هیر استفاهه کنندران از طن را تدی ن تیری نتد از
ط فی مشنری طن ند ی ه واره بر هیر ب ذرروها ع میشوند ی از طت ف
هیر طن را نفی میکننتد ی حتامالن ون را افت اهی یت تدی قل تداه
میکنند.
هر کتابهای م بوط بر ارمباطات بارها با این وموز موا ر میشتویم
کر هاشتتن ذخی هی باالیی از هاستانهتای بتام ه طنت م ثیتل شتر ی
ی ه میموانند بر ما ک ک کنند ما هر ش ایط سخ ارمباطی پیا خوه را
از ط یق ونها اما بر شکل ی مستقیم ارسال کنیم کر هم شنونده پیتا
را هرک کند ی هم نبری مقابتل ریهری ایاتاه نکنتد .هانستتن ی هاشتتن
ذخی هی خوبی از ونها متیموانتد حارت توابی را هر متا مقویت کنتد
موروع بحث را مغیی ههد بر ورامی از کنار دل بر ریم ی تو بحتث را
ورا کنیم .طن کلید اصلی اعت اه بر نفس هر ارمباط با اف اهی اس کر با
ونها مشکل ارمباطی هاریم .با ط ح هاستان بام ه هم و بحث را سبک ی
ورا میکنیم ی هم پیا اعت اه بر نفس خوه را بر مخاطب میرسانیم.
هر ه ین کتابها میخوانیم خنده ی شاهی خستری زنتدری ریزمت ه
را از ما هیر میکند ی س زندری ی نشاط را بر ارمغان متیویره .بتر ه تین
هذیل اس کر کتابهای طن میمواننتد هر ختدم هیر کت هن ذحظترای
نر انیها ی بیخیال شدنها مؤث باشند.
عالیهب ون طن ما را از نحوهی زندری اف اهی کتر بتا ونهتا ست یکار
نداریم ی از ف هنگهای مختلف هستند وشنا میکنتد ی متا را بتر زیایتای
شخصی ی ناشناختری امرر هدای میکند.

مقدمه مترجم 7 /

طن یاقری هایی را کر از نظ ما مطلق هستتند مغییت متیههتد ی بتا
مغیی ات ا اقومی هر ونها ی وه سای «مطلق»ها را عینی متیبخشتد
افق هید انسان را بازم میکند ی...
طن ما را با نحوهی زندری سای ملل یا زندری ر شتر هر کشور ختوه
وشنا میکند ی ابراه مختلفی را هر ذهن ما باز میکند.
امیدیار با م ری این کتاب طن موانستر باشم ذبخند کورکی را ب
ذبهای ش ا اری کنم ی ذخی های از هاستانهای طنت را بت ای افت ای
ذخی هی ش ا ی استفاهه از ونها مقدیم ک هه باشم.

مقدمه بر چاپ اول انتشارات رهرو پویا
خنداندن ی شاه ک هن وه ها ون هم هر زمانرای کر فشتارهای ریانتی
ناهنااریها است س ی ه د ری مأمین مریش ذهن مت ه را بتر ختوه
مشغول هاشتر کاری بس هشوار ی ان ژی ب اس .
بااینحال شوخی ی طن ه چنتان رینتق هاره ی حتتی بی ازپتی هر
میان م ه رست یافتر ی هنبال میشوه؛ ر اکر طن میمواند فشتارهای
مر ول زندری ریزم ه را بر شکلی هن مندانر ی ظ یف کاه ههد ی ون را
قابلمح ل کند.
طن ی شوخی بر ما میروید کر نبایتد هنیتا را خیلتی تدی ی خیلتی
سخ ر ف .
طن ا لب خو بینانر اس ی بتای وه نرتاه انتقتاهی ی می بینانترا
ه یشر هریچرهای امید ی ب بوه را رشوهه ی ریشن میبیند.
کتابی کر پی ری هارید ما وعرای از شوخیهای کالمی ی طن هتای
موقری اس کر نویسنده ونها را با پ هاختی هوش ندانر بر هاستانهایی
خواندنی ی س ر کننده مبدیل ک هه اس ی هر قاذب کتابی مف ح ی شتاه
ع رر هاشتر اس .
«هاستانهای بام ه» اث ی س شار از شوخطبری ی ذطیفرهایی اس کر
ما را هر سف ی شرف بر غ افیای ب ی ف هنگهتای مختلتف از اریپتا
ر فتتر متا وم یکتا میبت ه ی هعتوت میکنتد متا از زاییترای هیرت ؛ وهاب
عاهتها بایرها ی کن های م همان س زمینهایی رون ف انستر بلژیتک
انرلیس اف یقا ی ...را نظاره کنیم ی هر کنار ذبخندی کر ب ذبها مینشاند
متتا را بتتر مأمتتل پی امتتون رفتارهتتا ی خصتتل های ختتوه ی اط افیان تتان هر
موقری های مختلف ا ت اعی ی ف هی یامیهاره.
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هاستانهای این کتاب ا لب ما را افلری میکند بر خنده میاندازه ی
ص ی انر ما را هر ذحظامی بک ی زیستر نشده س یم میسازه متا از ختالل
ریایتی طن رونر ی اهبی هرک شخصی ی هنیای پیچیدهی ذهتن ی رفتتار
هیر انسانها را ب ای ما ساهه ی مل وس ن اید.
امید اس کر این کتاب ی محتتوای ون بتوانتد ایقتات ف ا ت پ بتار ی
شاهمانرای را ب ای ش ا بر ارمغان بیایره.
پیشاپی از هستب ه ی مغیی امتی کتر هر ب ختی طن هتا هاههشتده از
خوانندران پوز میخواهیم.

حسین فالحی

اواخر ماه اوت  ،1939مردی کفشهاایش را بارای تیر ار ازد
کفاش برد .یک روز بید ،جنگ شروع شد .مرد به جبهه اعزام شد و
به خط اول رفت و سپس ز دا ی شاد .در ساال  1945روسهاا او را
آزاد کرد د ،ولی با یک افسر دعوا کرد و ده سال دیگر ز دا ی شاد.
با ز دا یهای آمریکایی مبادله شد و به آمریکا رفت و آ جاا مسارقر
و ما دگار شد .بید از چهل سال یاد وطن کرد و برای گردشگری باه
فرا سه برگشت .به محلهی قادیری خاودش رفات ،تاوی خ اباا هاا
گشری زد ،و ...که از جوا ی یادی بکند .خ لی تغ ار کارده باود ،اماا
کفاش هنوز آ جا بود .از روی حس کنجکاوی وارد کفاشای شاد و از
پ رمردی که پشت ماش ن دوخت شسره بود پرس د:
 شرا خ لی وقره اینجای د؟ آه از قبل از جنگ. پس من کفش هایم را برای تیر ر به خود شرا دادم ،قبل از ماهاوت  1939بود ،سه روز بید رفرم جناگ ...و داسارا ش را تیریا
کرد ،بید اضافه کرد آیاا شارا هناوز آ هاا را داریاد؟ خ لای جالا
میشود!
 صبر کن د ،میروم بب نم .سپس در زیرزم ن را باز کرد و رفاتآ جا و از زیرزم ن فریاد زد:
 کفشهات چطوری بود د؟ -زرد ر گ.
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 با سوراخهای چهارگوش و بند کفش قهوهای؟ آره آره خودشه. -برای پنجشنبه آماده م شن!

س اهپوسری که توی کل سا زا و زده بود از خدا پرس د:
 خدایا چرا پوست مرا س اه کردی؟ برای اینکه بروا ی آفراب آفریقا را تحرل کنی. چرا پاها و دسرا دراز به من دادی؟ -برای اینکه وقری توی جنگال ح اوا ی تاو را تیق ا

مایکناد

بروا ی تندتر از او بدوی و سریع از درخت باال بروی.
 چرا موهای مرا مجید آفریدی؟ برای اینکه وقری داری از درخت باال میروی به شاخههاا گ ارکند.
 -خدایا ،پس چرا مرا در فرا سه آفریدی؟!

آدم گ جی میخواست سوار ماش نش شود .در ماش ن را باز کرد
و خاود را روی صااندلی ا اداخت و داد زد آی ،دزدهااا! هراه چ ااز را
دزدیده ا د ،هره چ ز را ،رادیو ،فندک ،آمپرها ،فرماا  ،حرای دساره
د ده را دزدیدها د.
 -دوسرش گفت :آرام باش ،آخه تو روی صندلی عق

شسری!
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مدیر یک سوپر مارکت بزرگ داشت در فروشگاه قدم میزد که
اگها شن د یکی از فروشندگا مارد او دارد باا صادای بلنادی باه
دخرر خا ری میگوید :از پا زده روز پ ش داشرم ،اال هام ادارم و
دیگر هم خواهم داشت!
مدیر بالفاصله آمد ،گاه خشنی به فروشنده کرد و خ لی خشاک
به او گفت :هر ن اال برو به دفرر من .بید رو کرد باه دخرار خاا م
جوا و گفت:
 تقاضا میکنم که عذرخواهی ما را بپذیرید .ما در اینجا هسار متا رضایت مشرریا را جل

کنا م ،باه شارا قاول مایدهام کاه اوع

دیگری از آ را در آخر هفره خواه م داشت و خاودم رایگا آ را
به خا هی شرا میآورم .مرکن است ام و آدرسرا را به من بده د؟
دخررک که مریج

شده بود ام و آدرسش را گذاشات و رفات.

مدیر به دفررش رفت و از فروشنده که آ جا بود ،با صدای آمرا های
پرس د:
 این خا م چی میخواست؟آقای رئ س ،او امزد من بود ،مایخواسات بدا اد کاه آیاا هناوز
ب راری سل دارم؟!
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ماارد الارا اادامی وارد کااافیشااام ماایشااود و یااک ل ااوا ش ا ر
سفارش میدهد .وقری پ شخدمت ش ر را میآورد ،مرد یاک جرعاه
کرش بود ب ارو مایآورد و

می وشد و سپس موشی را که در ج

موش هم از ل اوا شا ر مای وشاد .پ شاخدمت کاه مارد تنومناد و
ورزشکاری بود جلو میآید و میگوید:
 مثل این که حالت خوش ست ،این ل وا مال مشرریهاسات،این چه کثافتکاری بود که کردی ،برو از رسرورا ب ارو و دیگار
هرگز پایت را اینجا گذار.
 مشرری میگوید :این مطلمشت میکوبم توی صورتت که ک

را مؤدبا ه بگو وگر ه آ چناا باا
کنی .در این موقاع ماوش هام

سرش را باال میآورد و میگوید:
 -من هم پوزهی گربهات را به خاک میمالم.

در ترامی کارگاههای کارخا هی ف ات در تاور  ،مطلا
تابلو اعال ات ص

زیار در

شده است:

از ترامی کارگرا ی کاه قصاد دار اد در مراسام تشا ع اقوامشاا
شرکت کنند ،خواهش میکنا م یاک روز قبال از مساابقهی فوتباال
اعالم رایند.
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زوجاای باارای شاارکت در فساار وال س ا نرایی م اار کااا  .هراال
گ رشا

ریآید .در یک هرل به آ ها پ شنهاد شاد کاه تنهاا جاای

خالی اتاق زفاف است.
مشرری :مطرئن سرم که مناس

باشد ،چو ما زوجهای قدیری

هسر م و خ لی سال است که ازدواج کردهایم.
مشاکل کجاا اسات؟ اگار مان ساالن رقا

را باه شارا پ شانهاد

میکردم یینی این که تا صبح برقص د؟

چه فرقی ب ن یک کش ش و کاج وئل است؟ ه چ فرقای سات،
برای قشنگی به هر دو اش ای ر گی آویزا است.

یک یهودی جوا که در خارج کار میکرد به مادرش تلفن زد.
 ماما  ،یک خبر برات دارم ،من ازدواج کردم. چقدر مرا خوشحال کردی پسرم ،کی ازدواج کردی؟ هر ن امروز ماما . مهم ست ،به هر حال فاصله خ لای زیااد باود و رایشاد مانب ایم.
 باید بدا د او یهودی ست. -چطور بگویم ،مهم این است که تو خوشبخت باشی.
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 او عرب است. تکرار میکنم مهم این هست که ،تاو خوشابخریات را بدساتآوردی.
 و این که او حامله است. بس ار خوب ،من خ لی مایلم مادر بزرگ شوم .مهم داشرن یکبچه است برای آ که در خا ه سرگرم باش م .اگر میخواه د ب ای اد
اینجا ز دگی کن د مشکلی ست ،من اتاقم را به شرا میدهم.
 شرا مادر ،شرا کجا میروید؟ -پسرم تو گرا من باش ،من تلفن را که کردم میم رم.

پسر بچهای داشت به دیاوار خا اهای ادرار مایکارد .صااحبخا ه
پنجره را باز کرد و با عصبا ت گفت :بس کن ،خوب اسات کاه مان
هم به دیوار خا هی تو ادرار کنم؟
-آره خ لی هم جال

میشاود ،تراامی اهال محال تاو را تحسا ن

میکنند ،چو من در طبقهی دوازدهم ز دگی میکنم.

در یک کارگااه سااخررا ی ،در قلا

آفریقاا ،دو سا اهپوسات از

فرصت اهار اسرفاده کرد د و بد بال پول وارد دفرر مهندس شاد د.
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هره جا را وارسی کرد د ،داخل کشوها ،داخال کرادها و ...سارا جام
یکی از آ ها دینام ری پ دا کرد .به دوسرش گفت :میب نی رئ س ما
چه س گارهای برگی میکشد ،ما هام اال آ را روشان مایکنا م و
میکش م .دینام ت را میگذارد ب ن د دا هاایش و فر لاه را روشان
میکند .چند ثا ه بید دینام ت روی صورت آ ها منفجر میشود .با
صورت زخری به دوسرش مایگویاد ایان سا گارها باد سارند اماا
پوزهی آدم را هم با خودشا میبر د.

آشاپز جااوا ی باارای کااار بااه رسارورا ی مراجیااه ماایکنااد و سااه
رسرورا بس ار لوکس پاریس باه اامهاای السارر ،ماکسا م و بارج
طالیی را برای مسابقهی کار میرفی میکند .صاح

رسرورا با ایان

سه رسرورا تراس میگ رد ،اولی میگوید :این جوا خ لای کث ا
بود و ما ب رو ش کردیم .دومی میگوید :بددهن بود و به مشرریهاا
فحش میداد ،من ب رو ش کردم .سومی میگوید :تاوی ساالن یاک
دفیه با صدای بلند میزد زیر آواز و میخواست برای گارفرن ا یاام
ب شرر ظر مشرریا را جل
صاح

کند.

رسارورا مایگویاد :خ لای خاوب ،مان تاو را اسارخدام

میکنم ،اما هر ن اال گفره باشام اگار بب انم کث ا

باشای ب رو ات

میکنم ،اگر به مشرریها فحش بدهی ب رو ت میکنم ،فهر دی؟
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 آره. خ لی خوب حاال قبال از آ کاه کاارت را شاروع کنای بارو باهخا هی من و به بچهام آواز خوا د یاد بده.

مردی به طاور ا ار منرظاره وارد خا اهاش شاد و دیاد ز اش باا
دوسرا ش مشغول آشپزی و پذیرایی هسرند .شروع میکند به داد و
ه وار زد و شلوغ کرد  .بید از دو سه دق قه ز ش گفات :باه جاای
این که شلوغ کنی گاه کن ،بب ن ماا چطاور عرال مایکنا م و آداب
میاشرت یاد بگ ر.

خا ری میرود س گار بخرد و یک اسکناس پا صاد فرا کای مای-
دهد .صاح

مغازه امرحا میکند و میگوید :خاا م ،ایان اساکناس

جیلی است .خا م میگوید :احرقها ،دیگر ریشود به کسی اعررااد
کرد ،من ج

یکی را زده بودم.

طنزهای فرانسوی19 /

در خا های قدیری ،هار اتااقش را باه کسای اجااره داده بود اد و
افراد فق ر در آ ز دگی میکرد د ،در ش

سال و ،خاا وادهای کاه

در آ جا ز دگی میکرد د ،تصر م گرفرند به دیاد هرساایهشاا
که خ لی تنها بود برو د و ع د را تبریک بگویند .صاح

خا ه خ لای

خوشااحال ماایشااود و ماایگویااد بفرمای ااد بااه اتاااق ماان تااا لحظااات
لذتبخشی داشره باش م.
آ ا که از ایان هراه آدابدا ای مریجا

شاده بود اد و هرگاز

برخوردی در این سطح دیده بود د ،وارد اتااق شاد د و از طراحای
آ جا خ لی تیج

کرد د و پرس د د:

 چه کسی تزئ نات اینجا را طراحی کرده است؟ خودم ،من فارغالرحص ل تزئ نات از دا شگاه لوور هسرم.هرا طور کاه داشات قهاوه درسات مایکارد چشام مهرا اا باه
کرابخا ه افراد و دید د کرابهای فلسفهی زیادی در کرابخا ه اسات،
پرس د د چه کسی اینها را مطالیه میکند؟
 خااود ماان ،وقراای داشاارم دا شاانامهی فلساافهام را ماایگاارفرم،موضوع پایا امهام تئوریهای کا ت بود.
بید مایب نناد کاه کراابهاای ف زیاک هام در کرابخا اه هسات.
میپرسند اینها هم مریلق به شراست؟
 بله ،وقری داشرم از دا شنامهی ف زیک دفاع میکاردم آ هاا راته ه کردم.
بید یک پذیرایی گرم و اسرثنایی میکند و سپس به طارف پ اا و
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میرود و یک والس بس ار عالی از شوپن میز د.
هرسایهها میگویند :تحس نبرا گ ز میز ی ،خ لی عالی میز ی.
 بله ،زما ی که جایزهی اول کنسرواتوار موس قی را باردم خ لایخوب میزدم ،از آ موقع رمش ا گشرا م را از دست دادهام.
هرسایهها مریج

میپرسند یک سؤال خصوصی داریام ،باا ایان

هره هنر ،چطور شد که اینجا ز دگی میکنی؟
-با یک ذره شناس.

بر امه های س اسی تلویزیو  ،بهرر از رادیو است ،به جای آ کاه
پارازیتها را بشنوی ،آ ها را میب نی.

در بروکسل ،در یک پارک نگ ک ا

خاا ری را زده بود اد .طباق

روال میرول ،پل س افراد مشکوک را دسارگ ر کارد ،حادود ده فار
شد د و از خا م خواست شناسایی کناد .وقرای خاا م داشات از جلاو
ص

افراد مشکوک رد میشد ،یکی از آ ها گفت ایان هراا خاا م

هست.

