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«گلآقا» بهروایت«بیبیگل
ُ

»!

دیدار مرحوم صابری فومنی (سوم از چپ) با رهبر انقالب  -عکس khamenei.ir :

ُ

گفتوگویخراسانبارؤیاصدر،ستوننویس«گلآقا»

درباره نوگراییوجریانسازیکیومرثصابریفومنی ،درسالروزدرگذشتاو
الهه آرانیان -حاال دیگر برایمان به یک نوستالژی
تبدیل شــدهاســت؛ نشریهای که دوازده ســال در
همه دکههای مطبوعاتی کشور به چشم میخورد
و خیلیها هر هفته منتظر بودند تا از راه برسد و اول
از همه کاریکاتور روی جلدش را ببینند« .خندهرو
هر که نیست از ما نیست  /اخــم در چنته گلآقا
نیست» .این بیت معروف که روی جلد هفتهنامه
«گل آقــا» خودنمایی میکرد ،شناسنامهاش هم
بود؛ هفتهنامهای که از اول آبان سال  1369تا دوم
آبان  ،1381به مدت  12سال منتشر شد .گل آقا
از صدقه س ِر پایهگذارش ،همیشه حرف دل مردم
را میزد و بر دلها مینشست .مردی که همیشه
دو کلمه حرف حساب بر زبان داشت ،حق بزرگی
به گــردن نسل جدید طنزنویسان و طنزپردازان
ایرانی دارد .امــروز یازدهم اردیبهشت ،سالروز
درگذشت پایهگذار و مؤسس نشریه گلآقا و یکی
از خوشنامترین نویسندگان طنز معاصر ،کیومرث
صــابــری فومنی اســــت؛ او در ســال  ،1320در

صومعهسرای گیالن متولد شد و در سال ،1383
در  63سالگی ،دار فانی را وداع گفت .به همین
مناسبت ،به سراغ رؤیا صدر ،پژوهشگر و طنزپرداز
گل» هفتهنامه گلآقا رفتهایم
به عبارت بهتر« ،بیبی ِ
تا از زبان او بیشتر با گلآقا آشنا شویم.
از ســابــقــه آشــنــای ـیتــان با
کیومرث صابری و همکاری با نشریه
گلآقا بگویید.
ســال  1370بـــود ،بـــدون اینکه
سابقه همکاری با آقــای صابری را
داشتهباشم،بهنشریهگلآقاتقاضای
همکاری دادم .آقای صابری هم گفتند
همکاران خانمی که در حــوزه مسائل
از
ِ
زنان فعالیت میکنند ،استقبال میکنیم .نمونه
کــار فرستادم و پنج ،ششماه بعد که به گمانم
اردیبهشت  71بود ،اولین اثرم به عنوان یک ستون
ثابت طنز زنانه چاپ شد .من در گلآقا با اسامی
مستعار «بیبی گل»« ،زعفرون باجی» و «گلشاد
خاتون» مینوشتم« .بیبی گل» و «زعفرون باجی»
را زندهیاد مرتضی فرجیان پیشنهاد داد.
ویژگیهای مهم شخصیت و منش
گلآقا از نظر شما چه بودند؟
گلآقا همیشه از ایدهها و فکرهای
نو استقبال میکرد و این خیلی در
شکستن جریان رسمی طنز که تا
آن زمان باب بود و مانع رشد در نشریات
میشد ،تأثیرگذار بــود .فکر میکنم
اواخـــر دهــه هفتاد یــا اوایـــل دهه
هشتاد بــود که یکی از دوستان
گرافیست ،فــرم مجله گـلآقــا را
زیر و رو کرد و این در سایه میدان
دادن کیومرث صابری به ایدههای
ِ
نو بــود .او همیشه برخوردش با
نــوآوریهــا خوب بــود؛ مث ً
ال من
خـــودم زمــانــی مسائلی را در
قالبهاینونوشتمونقیضهسازی
کردم و خودم بعد از ارائه به سردبیر گفتم
نمیدانم اینها طنز اســت ،طنز نیست؟!
بعد آقای صابری خیلی استقبال
کــرد و دلگرمی داد و گفت تو
نقیضهساز هستی .جالب
ایـنکــه همان مطلب برنده
جایزه جشنواره مطبوعات
ســال  77شــد .آقــای صابری
سابقه معلمی هم داشت و این

در برخوردش دیده میشد .او اجازه رشد به افراد
میداد و کمک میکرد خودشان را پیدا کنند .دیگر
ادبیطنزتأکیدداشت.اوطنزرا
اینکهگلآقابروجه ِ
ابزارووسیلهایبرایکوبیدنطرفمقابلنمیدید،
بلکه معتقد بود طنز به منزله یک ژانر و گونه ادبی
است و این نوع نگاه در تمام نشریات گلآقا،
حتی در سالهای  76-77که طنزها
بیشتر سیاسی بودند ،دیده میشد.
شما کتابی هم درباره
زنــد هیــاد صــابــری نوشتهاید.
یدهید؟
دربار ه آن توضیح م 
مؤسسه گلآقا مجموعه کتابهایی را
باعنوانطنزپردازانمعاصرمنتشرمیکرد
که هر جلد آن مربوط به یک چهره درگذشته طنز
بود ،مانند ابوالقاسم حالت ،محمدعلی گویا و. ...
کتاب مربوط به آقای کیومرث صابری را من نوشتم
که شامل تحلیل زندگینامه ایشان ،به همراه
تعدادی از آثارشان در ضمیمه کتاب است.
نــشــریــه طــنــز گـــلآقـــا بـــر رونـــد
طنزپردازی و طنزنویسی چه تأثیری گذاشت؟
گلآقا در سالهایی که تصویرسازی و کاریکاتور
خیلی رواج نداشت ،در هر شماره کاریکاتور یکی
از مسئوالن را روی جلد میبرد .اگر اشتباه نکنم در
اولین شمارهاش ،کاریکاتور وزیر آموزش و پرورش
آمدهبود.اینیکنوعخطشکنیبودکهبعدهادیگر
نشریات هم در همین مسیر حرکت کردند .دیگر
اینکه گلآقا در «دو کلمه حرف حساب» روزنامه
اطالعات الگویی در ارتباط با طنز سیاسی ایجاد
کرده بود که بعدها آن را در هفتهنامه گلآقا عمق
بخشید؛بهطوریکههمهمیگفتندحرفدلمردم
را میزند .گلآقا با شناختی که از جامعه داشت
بدوناینکهحریمشکنیکند،درچارچوبخودش
حرکت و نقد میکرد .از این رو مخاطبان گلآقا
طیف گستردهای داشتند .محتوای نشریه هم
شامل مطالب عامهپسند و نخبهپسند بود و خیلی
از ستونها به سبک نشریه توفیق نوشته میشد
و طرفداران زیــادی داشــت .گلآقا در شناسایی
نیروهایجوانهمنقشزیادیایفاکرد.ایننیروها
بعدها وارد فضای رسمی طنز و رسانه شدند.
این روزهــا با گسترش شبکههای
اجتماعی ،طنزپردازی شکل دیگری به خود
گرفته و از حالت رسمی خارج شده است؛ این
خوب است یا بد؟
صراحت ،روزآمــدی ،تجربهگرایی و پراکندگی از
ویژگیهای فضای مجازی هستند .با بستهشدن

جامعه امروز هم به طنز گلآقایی نیاز دارد؟

فضایطنزرسمی،سرعتوتأکیدبرصراحت،سلیقه
مخاطبراشکلدادهوبهدلیلحجموسیعآثارطنز،
دیگر برخورد با آثار پیچیده طنز ،در حوصله مخاطب
امکان درنگ و توقف
نیست .از طرفی این سرعت،
ِ
را روی یک موضوع ،از نویسنده میگیرد؛ مث ً
ال خود
من تا میآیم دربــاره یک موضوع بنویسم ،میبینم
یک موضوع دیگر آن را تحتالشعاع قرار دادهاست.
بنابراین ،احساس میکنم این روزها جای طنز ادبی
وعمیقیکهباذهنمخاطببازیکند،بهشدتخالی
عصبی امروز ،به این نوع طنز احتیاج
است .مخاطب
ِ
حال فضای طنز رسمی که با آمدن
امیدوارم
دارد.
ِ
کرونا و پایین آمدن شمارگان نشریات خیلی خوب
نیست،بهبودیابد.

«تارمویبتهوون» خریداریم!
ِ

نگاهی به حراج چند یادگاری عجیب و غریب اهالی موسیقی ،به بهانه چکش خوردن  2میلیون دالری یک جفت کفش
نسترن کاشف -کفشهای «کانیه وســت»،
خواننده و رپر آمریکایی ،یکمیلیون و  800هزار
دالر (حدود  42میلیارد تومان) در حراج ساتبیز
فروخته شد .این گرانترین مبلغی است که بشر
برای خرید یک جفت کفش در طول تاریخ پرداخته
است!قیمتپایهحراجاینکفشهایکمیلیوندالر
بود،اماباقیمتیحدوددوبرابرقیمتپایهبهفروش
رسید .وست این کفشها را در جشنواره ِگ ِرمی
سال 2008پوشیده بود .بد نیست بدانید «وست»
نامزدانتخاباتاخیرآمریکاهمشد؛امادراینرقابت
نتوانست موفقیتی به دست آورد! البته در ایران نیز
حراج ساز و آالت موسیقی آهنگسازان برجسته،
ِ
سابقه دارد اما شکل آن بسیار متفاوتتر است.
مث ً
ال در سال  ،93سهتار استاد حسین علیزاده،
آهنگساز و نوازنده بنام کشورمان ،به مبلغ 36
میلیونتومانوبهنفعکودکانمبتالبهبیمارینقص
ایمنی ،به فروش رفت .در ادامه این مطلب به مرور

عجیبترینحراجهایدنیایموسیقیمیپردازیم.
▪تار موی بتهوون

عنوان حراج تار موی بتهوون ،عجیب اما واقعی
اســت .این تارهای مو ،دو سال پیش در حراج
ساتبیز با قیمت پایه بین  15تا  19هــزار دالر

چکش خــورد .ایــن تــارهــای مــوی خاکستری،
با روبــانــی ابریشمی بسته شــده و در یک قاب
چوبی قرار گرفته است .گفته میشود که این
آهنگساز و نوازنده پیانو اهل آلمان ،در سال
 1826میالدی ،یک دسته از تارهای موی خود
را به درخواست یکی از دوستانش با قیچی کوتاه
کرد و به او هدیه داد؛ هدیهای که به مرور زمان
ارزشمندتر شد و بعدها بررسی ژنتیکی روی
آن نشان داد که بتهوون در زمان حیاتش ،از چه
بیماریهای جسمی رنج میبرده است.
▪نتهای دستنویس موتزارت

موتزارت  35سال زندگی کرد؛ از  5سالگی
آهنگ ساخت و در طول زندگی کوتاهش،
نُت  600قطعه موسیقی را نوشت .همین
شرح کوتاه ،کافی است تا ایــن نوازنده پیانو
و آهنگساز اتریشی را یــک اعجوبه بدانیم.
هفتسال پیش ،دستنوشتهای
از موتزارت به قیمت  842هزار
و  200دالر ،در حراج ساتبیز
به فروش رسید .این

دستنوشته ،یک نُت دستنویس از موتزارت
بود که آن را در  16سالگی تنظیم و بعد از نوشتن
پنج صفحه ،نیمهکاره رها کرده بود و به همین
دلیل ،هیچوقت ساخته نشد .گفته میشود این
دستنوشته یکی از نتهای نجاتیافته از جنگ
جهانی دوم است.
▪دفترچه یادداشت بتهوون

شاید بــرای خود بتهوون هم حــراج  100هزار
دالری صفحهای از دفترچه یادداشتش عجیب
باشد ،اما این اتفاق افتاده است .فردی بهنام
برندن رایــان ،ایــن صفحه با ارزش را در خانه
خود پیدا کرد و اعتبار این صفحه را از طریق
متخصصان آثار بتهوون ،به ثبت رساند .همچنین
نامهای از بتهوون در حــراج دیگری ،به قیمت
 275هزار دالر به فروش رفت .نامههای بتهوون
بهندرت در حراجیها به فروش گذاشته میشود،
اما چون این آهنگساز آلمانی در این نامه از
عالقه خــود به موسیقی گفته بــود ،به سرعت
مشتری پیدا کرد .جالب اینکه صاحب جدید این
نامه ،خواستهاست که نامش فاش نشود!

امـــروز ،ســالــروز درگذشت
یادداشت
کــیــومــرثصــابــریفــومــنــی
نوائیان
است؛ مردی که او را با لبخند
به یاد میآوریم؛ نه لبخندی از سر بیخیالی و
هزلگویی ،بلکه لبخندی برخاسته از نگاه
متعهدانه به جامعه و دردهای آن .این روزها،
برخی هــزل و مسخرگی را با طنزنویسی
اشتباه گرفتهاند؛ وقتی فضای مجازی را
زیر و رو میکنید ،برخی ابیات یا نوشتههایی
که به عنوان طنز به خورد مردم داده میشود،
بیشتر به لجنپراکنیهای مبتذلی شبیه
است که فقط بر آنها برچسب «طنز» خورده
است؛ همینهاست که جایخالی زندهیاد
کیومرث صابریفومنی را به یاد آدم میآورد؛
مــردی که باید او را نماد طنّازی متعهدانه
بدانیم .مرحوم صابری و گروه همکارانش ،از
آن طنزنویسهایی بودند که ابتدا میدیدند،
حس میکردند ،درد میکشیدند و آنگاه ،با
احساس نیاز و بر بستر تعهدی که به پیشرفت
جامعهوزدودنزنگارازچهرهآنداشتند،قلم
برمیگرفتند و با شیوایی و طنّازی خاص
خــــود ،آنچــــه را الزم بــــود ،بــه بــوتــه نقد
م ـیســپــردنــد .در ایـــن ره ــگ ــذر ،واگــویــه
درددلهای مردم ،آن هم با طنز نوشتاری و
ب ــص ــری ،چــنــان ب ــر دلهـــــای مخاطبان
مینشست که روز را از پی روز ،در انتظار
انتشار شماره جدید «گلآقا» بودند؛ نگارنده
این سطور ،یکی از همان عالقهمندان پر و پا
قرص بود که در صف میایستاد ،تا گلآقا را
بخرد .راز جلوه گلآقا در جامعه ایرانی که ذات ًا

بــذلـهگــو و طــنــزپــرداز اســت و خــوب آن را
میشناسد،آنقدرکهنمیتواندراینورطه،
رمهره را به جای لعل به آن قالب کرد ،نه
َخ ُ
بازیباکلماتکهسخنگفتنازدرددلهایی
است که شاید نتوان آنها را با زبان رسمی و
خشک بیان کرد .طنز گلآقا ،مصداق همان
کالمی است که از دل برمیخیزد و الجرم ،بر
دل نیز مینشیند .رهبر انقالب در 27تیرماه
ســال  ،1370در پاسخ بــه نامه زنــدهیــاد
کیومرث صابریفومنی ،ضمن اشــاره به
اینکه«ادعانمیکنمکارشماکاملوبیعیب
اســت؛ اما با مالحظه اجمالی شمارههای
«گلآقا» ،امید هرچه بهتر شدن و کاملتر
شــدن آن را دارم» ،تأکید میکنند« :طنز
صادق و دلسوزانه باید هم ه نقاط معیوب ،به
خصوص آنها را که کمتر به چشم میآیند و
آنها که بیشتر به علم و اطالع همگان از آن
نیازهست،هنرمندانهببیندوبنمایاند.امروز
جامعه و نــظــام انــقــابــی مــا بــا دشمنانی
روبـهروســت که همه ابــزارهــای محسوس و
نامحسوس را برای ضربه زدن و جریحهدار
کردن مردم و نظام و انقالب به کار میبرند.
برای آگاه کردن ذهن مردم از خدع ه دشمن،
چه وسیلهای از طنز هنرمندانه و شیرین و
زیرکانه ،بهتر و کاریتر؟ انشــاءا ...شما و
همکارانتان موفق باشید ».امروز شاید بیش
از هر زمان دیگر ،به طنز متعهدانه ،از جنس
طنز گلآقایی نیاز داریــم؛ طنزی که در این
فراز و نشیبها و فضای غبارآلود ،حرف دل را
بزند و برای جامعه و مردم ،دل بسوزاند.

ماشینهای نویسندگی قرن بیستم!

درباره داستاننویسهایی که رکورد نوشتن در طول یکسال را جابهجا کردهاند

مترجم :یاسمین مشرف  -همه نویسندگان
در طـــول عــمــرشــان کــتــابهــای زیـــادی
نمینویسند و گاهی با همان آثار اندک خود
به شهرت باالیی میرسند .اما گاهی نیز این
تعداد زیــاد آثــار است که درمــورد یک چهره
ادبــی جلب توجه میکند و او را به شهرت
میرساند .ما در این مطلب نویسندگانی را به
شما معرفی میکنیم که تعدد آثارشان ،باعث
شد به آ نها لقب «ماشینهای نویسندگی»
قرن بیستم داده شود .در ادامه با چهارنفر از
این نویسندگان آشنا میشوید.
آگاتا کریستی ()1890-1976

این نویسنده انگلیسی از سال
 ،1920یعنی از زمان انتشار
اولین کتاب خــود با عنوان
«مــــــاجــــــرای مــــرمــــوز در
سبکها» تا چند سال قبل از
مرگش در سال  ،1976هرسال یک رمان و
گاهی نیز ،دو یا سه کتاب در یکسال منتشر
میکرد (بدون در نظر گرفتن داستان کوتاه،
شعر ،نمایشنامهها یا زندگینامهها) .او نه تنها
سهم زیادی در ادبیات داشت ،بلکه هماکنون
نیز بــا فــروش بیش از دو میلیارد نسخه از
کتابهایش در سراسر جهان ،پرفروشترین
نویسنده تاریخ است.
استفانکینگ (متولد)1947

اســتــفــان کینگ بــا انتشار
تقریب ًا یک کتاب در سال،
یـــکـــی از مــــدر نتــــریــــن
نویسندگان پــرکــار در این
فهرست است .این نویسنده
که بــرای اولینبار در سال  ،1974اولین
رمان ترسناک خود ،یعنی «کری» را منتشر

کرد ،تا به امروز همچنان پرکار است و حداقل
یک رمــان در سال منتشر میکند .کینگ
معمو ًال اولین پیشنویس یک رمان را ظرف
سهماه به پایان میرساند.
آر.ال .استاین (متولد)1943

دومین نویسنده آثار ترسناک
در ایـــن فــهــرســت ،رابـــرت
الرنـــس اســتــایــن نویسنده
معروف آمریکایی اســت که
بیشتر بــا مجموعه «دای ــره
وحشت» شناخته میشود .استاین با انتشار
به طــور متوسط  12رمــان در ســال و رکــورد
انــتــشــار  49کــتــاب در یــکســال ،یــکــی از
پرکارترین نویسندگان این فهرست است.
انید بالیتون ()1897-1968

بــایــتــون از نــویــســنــدگــان
محبوب ادبــیــات کـــودک و
نوجوان اهل انگلستان است
کــه بــا انتشار بیش از 750
عنوان کتاب در طول زندگی
خود ،پرکارترین نویسنده این فهرست به شمار
میآید .بالیتون با نوشتن حداکثر شش هزار
کلمه در روز ،اغلب یک رمان را در عرض چند
هفته کامل میکرد و این ویژگی ،او را به ماشین
نویسندگی قرن بیستم و یکی از پرکارترین
داســتــاننــویــســان انــگــلــیــس تــبــدیــل کــرد؛
ب ـهطــوریکــه گفته مــیش ــود،در ســالهــای
ابتدایی دهه  ،1950هر سال بهطور متوسط
 50عنوان از کتا بهایش منتشر میشد.
داستانهای بالیتون به حدود  90زبان ترجمه
شده و بیش از 600میلیون نسخه از آثارش به
فروش رسیده است.
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