
 منتشر شد

 

جا که  بايست فصلی باشد از کتابی در رابطه با "ادبيات داستانی ايران در تبعيد". از آن اين کتاب در واقع می
چه که بتواند  ام تا از ھرآن حجم آن زياد بود، ترجيح دادم مستقل و به اين شکل انتشار يابد. در تدوين آن کوشيده

تبعيد کمک کند، استفاده کنم. در ھمين رابطه است که به مفھوم خنده و  تر شدن جايگاه طنِز ايران در در روشن
ام. گفتن از خنده و طنز در اسالم و  ھای توتاليتر نيز پرداخته ی طنز در حکومت چنين تجربه چيستی طنز و ھم

نه پس ھای طنز در رابطه است. در اين راه متأسفاچنين به زماِن جنبش مشروطه بيشتر با سوژه و موضوع ھم
 ھای پيشين بازگشته است. از گذشِت بيش از صد سال، جامعه در کليِت خويش، به ھمان سوژه

ام تا در حد امکان تمامی آثار طنز منتشرشده در خارج از کشور را بازبينم. شکی ندارم که در  ... کوشش نموده
دسترسی به تمامی آثاِر منتشر شده در  چنين عدم ام. پراکندگی ايرانيان در جھان تبعيد و ھم اين کار موفق نبوده

  اند. اين عرصه، دو عامل بازدارنده در اين راه بوده

... ھدف کندوکاوی است در "طنز در ادبيات داستانی ايران در تبعيد". در اين راه گاه به ضرورت، به شعر و 
ر گذاشته، در ايران ھنوز شعر ام. خالف رونِد طنز در غرب که شعر را پشِت س ی طنز نيز پرداخته يا نمايشنامه

  بر طنز تسلط دارد. 

پردازد. به ھمين علت موضوع را  اين کتاب نخستين اثری است که به طنز ايران در خارج از کشور می... 
ام تا از تمامی طنزنويساِن تبعيدی يادی کرده، نامی  ام. کوشش نموده تر در نظر گرفته و به آن پرداخته عمومی

ھای اين اثر را  پردازد، مشکالت مرا نخواھد داشت و ضعف ھستم نفر بعدی که به اين کار میبياورم. مطمئن 
  جبران خواھد کرد.

ام تداوم  اند. در تدوين نھايی کوشيده ... مطالب اين کتاب طی چند سال و گاه به فاصله و جدا از ھم نوشته شده
 مطالب حفظ گردند.

)به نقل از پيشگفتار کتاب(  

به  توان صفحه نوشته شده، چاپخانه مرتضوی در کلن منتشر کرده است. آن را می 400ا که در اين کتاب ر
ھمچنين ناشر تھيه ھا و  يا ديگر کتابفروشیو  ی فروغ در کلن، مھری در لندنھا از کتابفروشی يورو 14قيمِت 
  کرد.
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