
»ش�ب هاي ك�وش  آداس�ي« نوش�ته م. 
مالميرآبادي كه به تازگي توسط انتشارات 
هيال منتشر ش�ده براس�اس توضيح روي جلدش رمان 
طنزي »درباره عش�ق و كليه بيماري هاي دل« است. اين 
رمان عامه پس�ند را »م. مالميرآبادي« نوشته و در پشت 
جلدش آن كت�اب را به رويا صدر تقديم كرده اس�ت. اما 
م. مالميرآبادي يك اسم مس�تعار است كه رويا صدر آن 
را براي نوشتن »ش�ب هاي كوش آداسي« انتخاب كرده 
اس�ت. اين موضوعي بود ك�ه در زمان انتش�ار اين رمان 
كه نقيضه اي اس�ت بر ادبيات عامه پس�ند هم مش�خص 
بود. »شب هاي كوش آداس�ي« در ۳۰ فصل نوشته شده . 
رويا صدر، نويس�نده اين كتاب سال هاست كه در حوزه 
طنزنويس�ي فعاليت مي كند. صدر ش�يوه هاي مختلف 
طنزنويسي را از جمله نقيضه نويسي وقتي در دهه هفتاد 
ب�ا هفته نامه گل آقا هم�كاري مي كرد در نوش�ته هايش 
تجربه كرده اس�ت. او بعدها تصميم مي گيرد اين نقيضه 
را بر رمان هاي عامه پس�ند هم بنويسد. »شب هاي كوش 
آداسي« حاصل اين تجربه اوست، رماني كه به گفته صدر 
با ترس و لرز نوشته شده و شايد به همين خاطر انتشارش 

سال ها عقب افتاده است. 

تجربه رمان نويس�ي آن هم يك رمان طنز و با اسم 
مستعار چطور بود؟ 

در اين مورد نمي توانم نظر قطعي بدهم. به هر حال مخاطب 
جدي دنبال اين طور كارها نمي رود و من از همان اول كه كار 
را ش��روع كردم با اين موضوع درگير بودم. در طنز و نشريات 
طنز استفاده از اسم مستعار جا افتاده و مسبوق به سابقه است، 
اما از طرفي هم همه مي دانند اين يك اس��م مس��تعار است. 
مثال آقاي زرويي را با اس��م مالنصرالدين مي شناسند يا آقاي 
صابري را با اس��م گل آقا. من هم هميشه براي معرفي خودم 
مي گويم؛ من رويا صدر هس��تم، بي بي  گل گل آقا. اس��تفاده 
از اين اسم مستعار هم داليل مختلفي مي تواند داشته باشد. 
عمده ترينش ش��ايد همان داليل امنيتي ي��ا آن حريم امني 
است كه چه از نظر اخالقي و چه اعتبار شخصيت اجتماعي يا 
حتي به داليل سياسي براي طنزنويسان به همراه داشته است. 
آقاي كيمياگر در سال هاي اولي كه با گل آقا همكاري مي كرد، 
دلش نمي خواست با اسم خودش بنويسد. اين كارش به خاطر 
وجهه غلطي بود كه از فكاه��ي در ايران و قبل از دهه چهل و 
جدي شدنش پيدا ش��ده بود. استفاده از اسم اصلي نويسنده 
بعد از اينكه ابراهيم نبوي از سال 76 به اسم خودش شروع به 
نوشتن كرد، در نشريات ما جا افتاد و بعد از فضاي دوم خرداد 
بيشتر هم شد، اما همچنان هستند بعضي ها كه از اسم مستعار 

استفاده مي كنند... 
چه ش�د كه ب�ه اي�ن نتيجه رس�يديد رم�ان طنز 

بنويسيد؟
در گل آق��ا و از س��ال 72 يك��ي از زمينه ه��اي ج��دي كارم 
نقيضه نويس��ي بود. قالب ه��اي مختلف ادب��ي را مي گرفتم 
و دوست داش��تم با آنها س��روكله بزنم. با قالب هاي گفتمان 
سياس��ي يا س��بك هاي گفتاري مختلف كه در بخش هاي 
مختلف جامعه و سياست ما هم بود هم همين كار را مي كردم. 
اين كار گاهي برايم جنبه نقد داش��ت اما بعضي وقت ها صرفا 

به عن��وان يك جور بازي ب��ه آن نگاه مي كردم. اين ش��د كه 
نقيضه نويس��ي را در زمينه هاي مختلف امتحان كردم. مثال 
س��وژه اي مثل بهار را انتخاب مي ك��ردم و در موردش با زبان 
ناتوراليستي صادق چوبك، يا زبان صناعي ابراهيم گلستان 
و حتي زبان شتابزده و تلگرافي جالل آل احمد مي نوشتم. در 
سياس��ت هم همين طور بود. مثال از زبان رحيم پور ازغندي، 
از زبان الريجاني و از زبان افراد مختلف نسبت به يك موضوع 
مي نوشتم. در همين برخورد با سبك ها و زبان هاي مختلف 
به كتاب هاي عامه پسند رسيدم. متوجه شدم كه اين كتاب ها 
دريايي از سوژه براي نقيضه نويس��ي هستند. از نظر من اين 
كتاب ها سراسر طنز هستند. من اصال نمي دانم مخاطب آنها 
را چطور مي خواند و تحت تاثير سانتي مانتاليسم آن هم قرار 
مي گيرد. به اين فكر كردم كه به رمان هاي عامه پسند به صورت 
مستقل بپردازم. فكر كردم چقدر خوب مي شود يك نويسنده 
بيايد و نظيره طنزآميزي روي رمان هاي عامه پسند بنويسد. 
اي��ن دغدغه من در آن زمان بود اما ب��از هم جرات نمي كردم 

خودم آن را بنويسم... 
چرا؟

اول اينكه فكر مي كردم ممكن است آبرو و اعتبار چند ساله ام 
را ببرد. )مي خندد( دوم هم اينكه فرصت اين كار را نداش��تم. 
اما زماني كه فراغتي حاصل ش��د با خودم گفتم بهتر اس��ت 
آن را آزماي��ش كنم. صرف��ا به خاطر اينكه ب��راي دل خودم 
يك كاري كرده باش��م آن را ش��روع كردم. بعد گفتم با اسم 
مستعار چاپش مي كنم تا نتيجه اش را ببينم. فكر كردم يك 
اسم مس��تعار عجيب وغريب براي خودم بگذارم و كتاب را به 
ناشران كتاب هاي عامه پسند بدهم تا ببينم چاپش مي كنند 
يا نه. من با اين ايده جلو رفتم و خيلي هم روي اين كتاب كار 
كردم. نشستم همه كتاب هاي عامه پسند را خواندم. عناصر 
و موتيف هاي آنها را در آوردم و آنها را از نظر س��اختار روايت 
يا زباني يا عناصر تكرارش��ونده اي كه دارند فهرست برداري و 
طبقه بندي كردم. بر اساس اين فهرست يك طرح داستان براي 

خودم نوشتم و كتاب را شروع كردم. 
به نظر مي رس�د در حال حاضر كه كتاب چاپ شده 

خودتان از اين تجربه راضي هستيد؟
هنوز هم واقع��ا نمي دانم. وقتي كتاب را براي چاپ به ناش��ر 
 دادم گفتند نتيجه را اعالم مي كنيم. بعد گفتند با خواندنش

 سر در گم شده اند. مي گفتند چندنفري كار را خوانده بودند 
و بعضي گفته اند كار خيلي خوبي بوده اما بعضي ها هم گفته 
بودند كار بدي است. آنها حرف شان اين بود كه نمي دانيم با اين 
كتاب چكار بايد كرد. چند سالي مي شد كه اين كار تمام شده 
بود اما نمي دانستم بايد آن را براي چاپ بدهم يا نه. مي خواستم 
آن را با اسم مستعار چاپ كنم اما باز هم مشخص مي شد اين 
كتاب را من نوشته ام. حتي ممكن بود مخاطب آن را بخواند 
و از آن خوشش نيايد. بنابراين نظرات مختلفي را كه در مورد 
اين كتاب داده ش��ده بود كامال درك مي كردم. مثال آن زمان 
يكي گفته بود اين كتاب يك انتحار ادبي است و ناشر نبايد آن 
را چاپ كند. از آن طرف هم بودند كساني كه گفته بودند كتاب 
خيلي عالي بوده و هر صفح��ه از آن را كه خوانده اند كلي هم 
خنديده اند. براي من همه چيز در چاپ اين كتاب حالت صفر و 
يك داشت. در پيش بيني موفقيت آن هم همين طور نگاه كردم 
و به اين نتيجه رسيدم كه يا از آن خيلي استقبال خواهد شد 
يا ممكن است به عنوان يك كار خيلي بد با آن برخورد شود. 

تا االن كدام بخش از اي�ن پيش بيني اتفاق افتاده؟ 

آن بازخوردي را كه از مخاطب انتظار داشتيد بعد از 
چاپ كتاب گرفتيد؟

فعال كه نه صفر بوده و نه يك. من در اين كتاب صرفا يك كار 
دلي كردم. اين كار در حقيقت نقد رمان هاي عامه پسند است. 
به رمان هاي عامه پس��ند با وجود اقبالي كه به آنها هست و در 
صدر كتاب هاي پرفروش ج��اي دارند انتقادهاي زيادي وارد 
است. فروش اين كتاب ها آمار عجيب وغريبي دارد. به عنوان 
مثال از 47 عنوان پرفروش س��ال 85، 35  كتاب عامه پسند 
بوده اند، اما هيچ وقت نقد جدي روي اين كتاب ها انجام نگرفته 
است. طنز و نقيضه نويسي، ماهيت انتقادي دارد و از اين زاويه 
مي ش��ود به اين موضوع نگاه كرد. اما راستش را بخواهيد من 
با نيت نقد رمان هاي عامه پس��ند »شب هاي كوش آداسي« 
ننوشتم. اينها تحليل هايي هستند كه مي شود بعدتر داشت. 
براي من نوشتن اين كتاب يك جور سرگرمي بود و به خاطر 
اينكه سر و كله زدن با نثر كتاب هاي عامه پسند لذتبخش بود 

اين كار را كردم. 
كار نوش�تن »ش�ب هاي ك�وش آداس�ي« را از كي 

شروع كرديد؟ 
از س��ال 82. البته نوش��تن آن را در كنار كارهاي ديگر انجام 
مي دادم و بنابراين كامال روي آن متمركز نشده بودم. كار روي 
اين كتاب براي من مثل يك زنگ تفريح بود. وقتي كه تحت 
فشار روحي و رواني زيادي بودم طنز و نوشتن اين كتاب ذهنم 
را رها مي كرد. سال 89 كار به جايي رسيد كه تصميم گرفتم آن 
را با اسم مستعار ارايه كنم. تلفن زدم به يك انتشارات و گفتم 
من »رامش مالميرآب��ادي« )اول اين اس��م را انتخاب كرده 
بودم( هستم و يك رمان عامه پسند نوشته ام. پرسيدند چند 
صفحه است؟ گفتم؛ صدوخرده اي صفحه. آنها هم گفتند ما 
زير 350 صفحه چاپ نمي كنيم. من گفتم كه مي توانم آن را 
بيش��تر كنم اما اين اندازه نمي شود ولي قبول نكردند. بعدها 
ديگر آن را دنبال نكردم. واقعيت اينكه به مخاطب فكر كردم. 
برفرض نش��ر هم موافق بود تا اي��ن كار را چاپ كند، اما واقعا 
كتاب شب هاي كوش آداسي نوش��ته رامش مالميرآبادي را 
بين اين همه كتاب عامه پسند چه كسي مي خواند. من همان 
اول كه كار را شروع كردم مشكل مخاطب داشتم. كتاب هاي 
عامه پسند خيلي كشش دارند و شما نمي توانيد از آن فاصله 
بگيريد. در كتاب من شايد اين كش��ش به اين اندازه نباشد. 
مخاطب حتي ممكن اس��ت طنز اين كتاب را نگيرد و با ديد 
يك كتاب عامه پسند آن را بخواند. از آن طرف هم مخاطبان 
نخبه نمي آمدند »شب هاي كوش آداسي« بخوانند، مخصوصا 
اينكه نويسنده اش يكي مثل رامش مالميرآبادي بود. همين 
شد كه كتاب را كنار گذاشتم، اما هميشه دغدغه ام بود. خودم 
آن را دوس��ت داش��تم و چندتايي از اطرافيان هم مي گفتند 
حتما چاپش كن. وقتي دوباره تصميم گرفتم كتاب را چاپ 
كنم، پيش��نهاد شد كه بهتر است كتاب به اسم خودت باشد. 
مي گفتند مخاطب بايد با اين پيش فرض با كتاب برخورد كند. 
اما در نهايت تصميم گرفته شد تا روي جلد اسم مستعار بزنيم. 
نويسنده در پشت جلد كتاب را به من تقديم كرد تا مشخص 
شود نويسنده اش من هستم. به نظر خودم اين موضوع، يك 
طنز و معما ايج��اد مي كرد و مخاطب در ذهن خودش دنبال 

ارتباط اين دو آدم با هم مي گشت. 
در طول اين سال ها تغييري هم در داستان يا كتاب 
دادي�د؟ در چند جايي از كتاب به نظر مي رس�د كه 
اتفاق به روزتري وارد داس�تان ش�ده. فضاي اصلي 

رويا صدر، پژوهش��گر و نويس��نده طنزپ��رداز معاصر ايراني 
است كه چند اثر پژوهش��ي و فرهنگي نيز چاپ كرده  است. 
اين طنزنويس مطبوعات به تازگي كتاب داستان »شب هاي 
كوش آداس��ي« را با نام مستعار »م. مالميرآبادي« روانه بازار 
نشر كرده است. داستاني در مورد عشق كه به شيوه  نقيضه به 
نگارش در آمده و از طرف مالميرآبادي در پش��ت جلد كتاب 
به رويا صدر تقديم مي ش��ود. اجتماع از قش��رها، طبقه ها و 
افراد متفاوتي تشكيل شده است كه مجموع آنها يك جامعه 
بزرگ را پديد مي آورند. بي شك در بدنه ادبيات هر جامعه اي، 
ادبياتي با سبك و سياق متفاوت هم نگارش مي شود. اما در هر 
اجتماع ادبيات عامه پسند يك ژانر مستقل به شمار مي آيد. 
اكثريت افراد نه فرصت كافي دارند و نه حوصله كه حرف هاي 
پيچيده و مبهم را بخوانند و به آن فكر كنند. اين افراد زماني 
كه داستاني را براي خواندن انتخاب مي كنند بيشتر خواهان 
تفنن هستند و براي همين بايد ادبيات عامه پسند جدي گرفته 
شود. داستان »شب هاي كوش آداسي« داستان عامه پسندي 
اس��ت كه يك ويژگي مهم ديگر هم داراس��ت. اين داستان 

داراي نقيضه گويي است كه البته اين نقيضه ها داراي ارجاعات 
پراكنده به مجموعه اي از آثار شناخته شده هستند.  »به قول 
دانته هيچ وقت براي حرف زدن دير نيس��ت، ولي براي چاي 
خوردن چرا.« داستان راجع به دختري است به نام فرشته كه 
28 سال دارد و بزرگ ترين آرزو و هدف در زندگي اش ازدواج 
اس��ت. اما اينكه چگونه به دنبال اين هدف حركت مي كند، 
چه افرادي و در كجا س��ر راهش قرار مي گيرند و فرشته چه 
تصويرهايي را در ذهن مي پرورد، بر جذابيت و كشش داستان 
افزوده است.  »فرشته فكر مي كرد كه اگر حادثه غيرمترقبه اي 
پيش نيايد، بزودي س��فيدبخت خواهد شد و ازدواج خواهد 
كرد و فكر مي كرد ش��ايد شوهرش نخواهد كه او سر كار برود 
و ترجيح بدهد كه او در خانه بنش��يند... اشتغال زنان براي او 
مهم بود ولي گفت كه اص��ال عالقه اي به محيط هاي اعصاب 
خردكن كاري ندارد و محيط گرم خانه و خانواده را براي بانوان 
و دوشيزگان ترجيح مي دهد.« )ص10(  جذابيت در موضوع 
و سوژه اين داستان به حدي است كه خواننده كنجكاو است 
بداند سرنوشت فرشته به كجا مي رسد. نويسنده به واقع فضايي 
را آفريده كه در عين سادگي و سرگرم شدن خواننده، او خود را 
نيز به داستان نزديك بداند، طوري كه احساس كند نمي تواند 

قصه را ناتمام ره��ا كند. در برخي م��وارد در همان اليه هاي 
سطحي و زودگذر در حالي كه گل هاي خنده بر لب خواننده 
شكفته اس��ت، او مي تواند با خالجون نس��رين و مادر فرشته 
همذات پنداري كند. هرچند تمامي اين ويژگي ها در ادبيات 
عامه پسند هم وجود دارد اما شاخصه اين داستان نوع نقيضه 
و طنزگونه آن است. »بابا هميشه به او مي گفت: »دوست آن 
باشد كه گيرد دست دوست/ در پريشان حالي و درماندگي« 
و با اتكا به افكار بابا، كه همواره مثل پدري نمونه حامي او بود، 
فرش��ته احس��اس مي كرد كه مي تواند هميشه روي كمك 
دوستانش در تعميرگاه مجاز در كيلومتر17 جاده مخصوص 
حساب كند.« )ص11(  اصطالح نقيضه از ترفندهاي طنز به 
ش��مار مي رود. گاهي نقيضه براي نقد اثري نوشته مي شود و 
گاهي هدف فقط خنداندن است. نقيضه معادل »پارودي« در 
ادبيات غرب است. پارودي در اصطالح نوعي تقليد طنزآميز 
است. پارودي نوشته اي ادبي به حساب مي آيد كه سعي مي كند 
سبك يا فرم يك نوش��ته جدي را به قصد اصالح يا استهزا با 
تاثيري شوخ طبعانه تقليد كند. نقيضه طبق تحقيق محققان 
سير تاريخي داشته است. نخستين نمونه ها در ادبيات جهان 
به يونان باستان باز مي گردد. ارسطو نخستين سازنده پارودي 

را »هگمون« مي داند. افالطون هم طي محاورات س��قراطي 
نمونه هايي از اين آثار دارد.  در ادبيات فارسي »موش و گربه« 
عبيد زاكاني و كيك نامه ملك الشعراي بهار يا منظومه ملخ نامه 
از شاعري گمنام در قرن سيزدهم را مي توان حماسه مضحك 
يا حماسه خنده خواند. بسياري از مقاالت چرند و پرند دهخدا 
نيز نمونه هاي بارزي از نقيضه هستند.  دغدغه مادر فرشته و 
خالجون نسرين هم ازدواج فرشته همراه با روزمّرگي هاست. 
انسان هايي كه به شكلي س��اده لوحانه احساسات شخصي و 
برداشت موضوعي خودش��ان را بيان مي كنند. اما درست در 
لحظه اي كه خواننده خود را ب��راي جمع بندي جدي آماده 
مي كند با نقيضه يا س��ادگي همراه با طنز روبه رو مي شود. در 
اين موارد خواننده متوجه مي ش��ود كه با داستاني در دنياي 
س��اده لوحانه مواجه اس��ت نه چيز ديگر. مهدي اخوان ثالث 
نقيضه را در ادبيات فارسي به دو دسته جد و هزل طبقه بندي 
مي كند و نقيض��ه را در حوزه طنز، اصطالح��ي براي آثاري 
مي شناسد كه به تقليد و مقابله با آثار مشهور و جدي به گونه 
هجو و هزل يا طنز ساخته  شده باشد. فرشته در يك اتفاق ساده 
با پوريا آشنا مي شود. در حالي كه پوريا از ذهن فرشته بي خبر 
است و فرشته او را در رويايش مي سازد، در پي اتفاقي كه براي 

خواننده قابل تصور نيست با سوز وگداز از پوريا متنفر مي شود. 
داستان در حوادث پي درپي قرار مي گيرد، اين حوادث غالبا 
بدون منطق رخ مي دهند. در فصل شانزدهم خواننده حس 
مي كند با حادثه اي روبه رو است و وقتي متوجه مكان و بيان 
احساسات فرشته مي شود، متوجه سطحي بودن احساس در 
شخصيت ها مي شود. اين درست همان اتفاقي است كه بايد 
در داستان هاي عامه پسند رخ دهد. شفيعي كدكني در كتاب 
قلندريه در تاريخ مي نويسد؛ »در فرهنگ ملل جهان هميشه 
نوعي از ادبيات وجود داشته و دارد كه در زبان هاي فرنگي به 
آن پارودي مي گويند و قدماي ايراني آن را نقيضه مي خوانده اند 
و نقيضه آن است كه قالب يا سبك يك متن پيشين را در جهت 
خالف آن به  كار گيريم كه غالبا تبديل اس��لوب ّجد است به 
هزل و شوخي.« اينكه فرشته با درد شديدي كه دارد متوجه 
خشايار و ويژگي هاي منحصربه فردش مي شود داستان را با 
عشق ديگري مواجه مي كند. طوري كه همچنان خواننده با 
اميدواري و لبخندي بر لب فرشته را بدرقه مي كند. داستان 
»ش��ب هاي كوش آداس��ي« بيش از هر چيز براي خواننده 
لذتي است براي خنديدن در دنياي امروزي. لذت اين لبخند 

مي تواند بارها و بارها با خواندن داستان تكرار شود. 

رمان در اوايل دهه هشتاد مي گذرد اما بعضا اتفاق ها 
و مواردي هس�ت كه مربوط به همين يكي دو سال 

اخير مي شود... 
من در طول اين س��ال ها همچنان روي كتاب كار مي كردم. 
اول ك��ه آن را مي نوش��تم فقط با نثر كتاب هاي عامه پس��ند 
سروكله مي زدم، بعدتر گفتم بيايم و خودم را جاي مخاطب 
بگذارم و به اين فكر كنم كه كتاب قرار است خوانده شود. اين 
ش��د كه المان ها و عناصري وارد كار ك��ردم تا براي مخاطب 
خاص هم جالب باشد. آن بينامتنيت يا سبك نگارشي كه ما 
در هامون با آن برخورد داش��تيم يا بخش هايي از بوف كور را 
بعدا وارد كار كردم و سعي كردم كه ريتم كار را كندتر كنم. به 
نظر خودم ريتم خيلي تندي داشت. حتي در جاهايي به اين 
 نتيجه رسيدم كه توصيف صحنه ها را بيشتر كنم. همه اينها را 
 در طول زمان و بعد از اينكه كار ويرايش شروع شد، انجام دادم 

و نهايتا رمان سال 93 تمام شد. 
در اي�ن ش�كل نقيضه نويس�ي در نق�د رمان هاي 
عامه پسند به وجه انتقادي طنز در حوزه هاي ديگر 

هم توجه داشتيد؟
اين رمان تقريبا هجويه اي است بر رمان هاي عامه پسند و اساس 
كارم را هم نقد رمان هاي عامه پسند قرار دادم. اما به هر حال 
وقتي كه »شب هاي كوش آداسي« را مي نوشتم، نمي توانستم 
فارغ از نگاه سياسي و اجتماعي و حتي نگاهم به روابط آدم ها به 
آن نگاه كنم. اين نگاه به نوعي در كار ساري و جاري شده است 
اما در مورد اينكه مخاطب مي تواند با آن ارتباط برقرار كند يا 
نه، نمي توانم نظر بدهم. بعضي ها كه اين كتاب را خوانده بودند 
براي ش��خصيت هاي حاضر در آن و رفتارهاي آنها مثال هاي 
بيروني و واقعي مي زدند. به اين شكل اگر نگاه كنيم، مي توانيم 
ردي از انتقاد اجتماعي يا سياسي هم در آن پيدا كنيم. من نه 
مي خواستم كه نگاه انتقادي صرف به موضوع داشته باشم و 
نه اين هدف را داشتم كه مخاطب را متوجه اين نگاه كنم. اما 
بعضا فكر مي كنم با وجود اينكه سعي داشتم نگاهي سطحي، 
آن هم به اقتضاي سانتيمانتاليسم و سطحي نگري رمان هاي 
عامه پسند در اين كتاب وارد ش��ود در بعضي از بخش ها اين 

اتفاق نيفتاده است. 
تكنيك يا تاكيد ش�ما در اصرار بر نقيضه نويس�ي 
در اين رم�ان خيلي غالب اس�ت. همي�ن موضوع 
باعث مي شود هدف اصلي يعني نوشتن يك رمان 
عامه پس�ند تحت تاثير قرار بگي�رد. اين تاكيد در 
جاهاي�ي مثل بخش هاي پايان�ي كتاب حتي جنبه 
عكس پيدا ك�رده و روايت ماهيت طنز خودش را از 

دست مي دهد... 
من خودم ناخودآگاه به ياد فيلمنامه هاي پيمان قاسمخاني 
مي افتم كه مجبور است در نهايت كارش را به سرانجام برساند. 
شايد دليل اين اتفاق همين بوده و خواسته ام تكليفم را با اين 
آدم ها و ماجراهاي شان روشن كنم. مضافا اينكه من هيچ وقت 
داعيه رمان نويس��ي نداش��تم و اصال رمان نويس نيستم. اين 
داس��تان طنز را در قالب كار حرفه اي طنزي كه مي نوشتم، 
دنبال كردم و به آن به عنوان زمينه يك اثر مستقل نگاه نكردم. 
اين كتاب يك كار آزمايشي بر مبناي آزمون و خطا بود. اتفاقا 
در آن جلسه اي كه در مورد كتاب برگزار شد، دكتر نجوميان 
و آق��اي حري معتقد بودند كه ريتم س��ي، چهل صفحه اول 
كتاب خيلي كند و خسته كننده است و در ادامه با تندشدنش 

مخاطب را با خودش همراه مي كند. 
شايد آنها روي نقيضه بودن اين كتاب بيشتر تاكيد 

داشته اند تا يك رمان عامه پسند... .
ممكن است. اين موضوعي كه از آن صحبت مي كنيد را از چند 
نفر ديگر هم شنيده ام. مي گفتند كه نيمه اول كتاب از نيمه 
دوم آن قوي تر و خواندني تر اس��ت. اعتقاد داشتند روايت در 
نيمه دوم افت كرده است. من هر دو نظر را شنيده ام و بنابراين 
نمي دانم واقعا در موردش چه نظري بدهم. شايد جزو همان 
نظرات ضدونقيضي است كه قبال در موردش صحبت كردم. 
خودتان قبول داريد كه طنزتان خيلي جدي است؟

 اين جدي��ت يك مقدار ب��ه س��بك كار خود م��ن در طنز 
بر مي گردد. يادم است سال 63 مطلب طنزي با عنوان اينكه 
من چگونه نويسنده معروفي شدم، نوشتم. مطلب من كامال 
طنز بود اما وقتي آق��اي ش��اهچراغي آن را خواند، نظرش 
اين بود كه من از خ��ودم تعريف كرده ام. واقعا گاهي وقت ها 
فهميدن اينكه جدي مي نويسم يا شوخي سخت است. اين 
سبك كارم بعدها هم ادامه پيدا كرد. شما وقتي كارهاي من 
را مي خوانيد، به كلمات نمي خنديد يا طنز نوشتاري كمي 
در آنها مي بينيد. اما از طرفي هم طنز در عمق مطلب جاري 
اس��ت. خودم تحليلي از آن ندارم، اما شايد در بخش هايي از 

كتابم اين اتفاق افتاده باشد. 
خ�ود ش�ما »ش�ب هاي ك�وش آداس�ي« را رمان 
مي دانيد؟ به نظر مي رس�د بيش�تر با يك داستان 
بلند طرف هس�تيم آن هم به اي�ن خاطر كه خيلي 
از ويژگي ه�اي الزم براي رمان ش�دن در آن وجود 

ندارد... 
خود من در چارچوب رمان هاي عامه پسندي كه قابليت هاي 
طنز ش��دن داش��تند اين كتاب را نوش��تم. البته رمان هاي 
عامه پس��ند طيف بندي هاي مختلفي هم دارند. به شخصه 
فكر مي كنم اين كتاب در مرز بين رمان و داستان بلند است. 
ش��خصيت ها و اتفاقات كتاب در بعضي جاها ايستا هستند 
و همي��ن باعث مي ش��ود در ماجراه��ا يا در پيش��برد ماجرا 

 تنوعي ش��اهد نباشيم. من خيلي اصرار نداشتم در چارچوب 
تعريف شده رمان كار كنم و اين كتاب را بنويسم. واقعا هدفم 
نوش��تن يك رمان به مفهوم تخصصي آن نب��ود كه بعدش 
قرار باش��د از رمان بودن آن دفاع كنم. تنها هدفم نوشتن در 
چارچوب رمان هاي عامه پسند بود. ضمن اينكه اين نقدهايي 
كه ممكن اس��ت در مورد رمان بودن اين كتاب مطرح ش��ود 
را م��ا در تمام رمان هاي عامه پس��ند ه��م مي بينيم. آنها هم 
شخصيت هاي ايستايي دارند. اين كتاب نقيضه نويسي همين 
رمان هاست، البته با تمام ضعف هايي كه از لحاظ ساختاري دارد 
و آن هم برخاسته از ضعف هايي است كه رمان هاي عامه پسند 

از لحاظ ساختارشان دارند. 
بعد از »ش�ب هاي كوش آداسي« سراغ كار ديگري 

نرفتيد؟
نه. در حال حاضر كتابي با نام »انديش��يدن با طنز« در نش��ر 
مرواريد زير چاپ دارم كه مجموعه چهارده مصاحبه در ارتباط 
با طنز با صاحبنظران رش��ته هاي مختلف است. يكي، دو كار 
ديگر هم هست كه آنها هم جزو مجموعه كارهاي خودم است. 

اينكه بنشينم و با اين فرم بنويسم نبوده. 
فكر مي كنيد كتاب تان به چاپ دوم برسد؟

اصال به اين موضوع فكر نكرده بودم، تنها مي خواستم كار چاپ 
شود تا بازخوردهايش را ببينم. در اين آشفته بازار كتاب هيچ 
چيز بعيد نيست. با اين حساب اگر اين كتاب به چاپ دوم هم 

برسد خيلي غيرمنتظره نيست. 
سرنوشت م. مالميرآبادي چه مي شود؟ اگر قرار باشد 
روزي دوباره رمان بنويسيد با اين اسم مي نويسيد 

يا اسم خودتان؟
من نمي خواستم پايم را در كفش رمان نويسان كنم و از اين به 

بعد هم نمي كنم. )مي خندد( 
اين رمان نويسان در مورد اين كتاب صحبتي با خود 

شما نداشته اند؟
يكي از دوستان، خانم نوبخت اين كار را خوانده و از آن خوشش 
آمده بود. نمونه هاي اين ش��كلي زياد ب��وده. اتفاقا اين كتاب 
بازخورد مثبت و بيشتري از بين چهره هايي داشته كه ادبيات 

جدي كار مي كنند. 
عامه پسند نويس ها چه؟

نه، با آنها برخوردي نداش��تم. اما نخستين بازخوردهايي كه 
در مورد اين كتاب ديدم و ش��نيدم واقعا باعث تعجبم ش��د. 
يك س��ري از چهره هايي ك��ه خيلي جدي ادبي��ات را دنبال 
مي كنند به م��ن گفتند اين كتاب را خوانده اند و براي ش��ان 

خيلي جالب بوده... 
خودتان از كاري كه از ش�ما منتش�ر ش�ده راضي 

هستيد؟
بيشتر با خودم فكر مي كنم كه خيالم بعد از انتشارش راحت 
شد. نوشتن و چاپ اين كتاب براي مدت ها دغدغه من بود و 

تمام ذهنم را پر كرده بود. 
امكانش هس�ت باز هم اين دغدغه ها تكرار شود و 

شما رمان بنويسيد؟
واقعا نمي دانم، ش��ايد پيش بياي��د. آدم نمي تواند از قبل در 
موردش نظر بدهد. يادم هست حسين پناهي وقتي در سال 
64 در زن روز هم��كار م��ا بود، به ما زنگ م��ي زد و مي گفت، 
صفحه را نگه داريد من مطلب جديد دارم. وقتي مطلب هايش 
را مي خواندم به او مي گفتم كه م��ا صفحه طنز داريم و اينها 
همه اش تراژدي است. مي گفت؛ خانم من براي دلم مي نويسم، 
اينها را هم براي دلم نوش��ته ام. اين جمله او براي هميشه در 
ذهنم ماند. اينكه يك نفر بتواند در هر شرايطي فقط براي دلش 
بنويسد و اصال حاضر نباشد سفارش بگيرد كم چيزي نيست. 
من فكر مي كنم جاي خالي چني�ن كتاب هايي آن 
ه�م در زمينه طنز ح�س مي ش�ود. بنابراين حيف 

است ننويسيد... 
در حال حاضر كارهاي خوبي در ارتباط با طنز ارايه مي ش��ود 
و روند خيلي خوبي هم دارند. حتي هستند كساني كه به طور 
حرفه اي به داستان نويسي و نوشتن فكر مي كنند و از آن طريق 
به وادي طنز آمده اند. در هر ح��ال اميدوارم اين خأل به مرور 
زمان طي شود. در سه، چهار س��ال اخير رمان هاي خوبي از 
نويسنده هاي جوان داشته ايم. اين رمان ها هرچند نقد زيادي 
هم در موردشان هس��ت اما ما را اميدوار مي كند كه يك افق 
روشن تر نسبت به گذش��ته در رابطه با رمان طنز و حتي آثار 

جدي داشته باشيم. 
خودتان نقدي به اين كتاب نداريد؟

سوال سختي اس��ت. من ترس��م از اين بود كه كتاب كشش 
نداشته باشد. در كتاب هاي عامه پسند، جدا از همه ضعف هايي 
كه وجود دارد حوادث پشت سر هم اتفاق مي افتند و مخاطب 
به همين دليل آنها را دنبال مي كند. ترسم اين بود كه وقايع 
رمانم اين كشش را نداشته باشند. اتفاقاتي كه در يك اثر طنز 
مي افتد در بطن خودش��ان يك بي مفهوم��ي و بي منظوري 
دارند. برفرض بيش��ترين حادثه اي كه مي تواند در رمان طنز 
اتفاق بيفتد اين اس��ت كه ط��رف دل درد بگيرد و بعد بفهمد 
كه س��نگ كليه بوده اس��ت. من ب��ا آوردن اصطالحات طنز 
س��عي كردم اين خأل حوادث را پر كنم. ترسيدم اين موضوع 
براي مخاطب كشش نداشته باشد و كار هر چه جلوتر مي رود 
خسته كننده شود. اين موضوع بيشتر دغدغه من بود و به آن 
زياد فكر مي كردم. اما واقعا سخت است آدم كارش را نقد كند، 
آن هم اين كار عجيب و غريبي كه غلط نويسي و چرت نويسي 

تعمدي است. 

گفت وگو

دغدغه نوشتن 
رمان طنز

در برخ�ورد با س�بك ها 
و زبان ه�اي مختل�ف به 
كتاب ه�اي عامه پس�ند 
رسيدم. متوجه شدم كه 
اي�ن كتاب ه�ا دريايي از 
سوژه براي نقيضه نويسي 
هس�تند. از نظ�ر من اين 
كتاب ه�ا سراس�ر طن�ز 
هستند. من اصال نمي دانم 
مخاط�ب آنه�ا را چطور 
مي خوان�د و تحت تاثي�ر 
آن  سانتي مانتاليس�م 
ه�م ق�رار مي گي�رد. به 
اي�ن فكر ك�ردم ك�ه به 
رمان هاي عامه پس�ند به 
صورت مستقل بپردازم. 
فكر كردم چق�در خوب 
مي ش�ود يك نويس�نده 
بيايد و نظيره طنزآميزي 
روي رمان هاي عامه پسند 
بنويسد. اين دغدغه من 
در آن زمان بود اما باز هم 
جرات نمي كردم خودم آن 

را بنويسم.

ماهيتي انتقادي 
طنز و نقيضه

اي�ن كار در حقيقت نقد 
رمان ه�اي عامه پس�ند 
رمان ه�اي  ب�ه  اس�ت. 
ب�ا وج�ود  عامه پس�ند 
اقبالي كه به آنها هس�ت 
و در ص�در كتاب ه�اي 
پرف�روش ج�اي دارن�د 
انتقاده�اي زي�ادي وارد 
است. فروش اين كتاب ها 
عجيب وغريب�ي  آم�ار 
دارد. ب�ه عن�وان مثال از 
47 عنوان پرفروش سال 
85، ۳5  كتاب عامه پسند 
بوده اند، اما هيچ وقت نقد 
جدي روي اي�ن كتاب ها 
انجام نشده اس�ت. طنز 
و نقيضه نويسي، ماهيت 
انتقادي دارد و از اين زاويه 
مي ش�ود به اين موضوع 

نگاه كرد. 

 اين كتاب در 
مرز بين رمان 

و داستان 
بلند است. 
من خيلي 

اصرار نداشتم 
در چارچوب 
تعريف شده 

رمان كار كنم 
و اين كتاب را 

بنويسم

7هنر و ادبيات
نقيضه اي بر رمان هاي عامه پسند 
»شب هاي كوش  آداسي« نوشته م. مالميرآبادي كه به تازگي توسط انتشارات هيال منتشر شده براساس توضيح روي جلدش رمان طنزي »درباره عشق و كليه بيماري هاي دل« است. اين رمان عامه پسند را »م. مالميرآبادي« نوشته و در 
پشت جلدش آن را به رويا صدر تقديم كرده است. اما »م. مالميرآبادي« يك اسم مستعار است كه رويا صدر آن را براي نوشتن »شب هاي كوش آداسي« انتخاب كرده است. صدر شيوه هاي مختلف طنزنويسي را از جمله نقيضه نويسي  
در دهه هفتاد  در نوشته هايش تجربه كرده است. او بعدها تصميم مي گيرد اين نقيضه را بر رمان هاي عامه پسند هم بنويسد. »شب هاي كوش آداسي« حاصل اين تجربه اوست.
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گفت وگو با رويا صدر به بهانه انتشار رمان »شب هاي كوش آداسي«

داعيه رمان نويسي نداشتم 

علي مطلب زاده

ساره بهروزي

داستان شكفتن گل هاي خنده
نگاه

صبا طاهريان/ اعتماد


