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حکایت 65سال روزنامهنگاری

نویس فقید؛ «رسول ارونقی کرمانی»
درباره پاورقی
ِ
حمیدرضا محمدی

طرح

به قول مردم گفتنی 3/

یک سال پیش از کودتای  28مرداد بود که وارد عرصه
روزنامهنگاری شد .درس��ت در روزهای  22سالگی به
روزنامه اطالعات رفت و تا روزی که برای همیشه از ایران
رفت ،دست از اطالعات نکشید و به آن نهاد مطبوعاتی
وف��ادار مان��د .از س��ال  1343س��ردبیری «اطالعات
هفتگ��ی» را _ در حالی که  23س��ال از انتش��ارش در
موسس��ه اطالعات می گذشت _ عهده دار شد و چنان
رونق یافت که همه برای ش��ماره جدیدش سر و دست
می شکستند .او البته وقتی ترک وطن کرد ،در آمریکا
نیز روزنامهنگاری را رها نکرد و مجله «تهران پُست» را
تا همین روزهای آخر که در  87س��الگی درگذشت ،در
واشنگتن به طبع می رساند.
«رسول ارونقی کرمانی» اینگونه زیست؛ مردی عاشق
به دنبال این حرفه رفت؛  65سال روزنامهنگاری کرد و
روزنامهنگار ماند تا واپسین د ِم عمر .او را اما باید در میان
نگاران هم نسل و هم دوره پاورقی نویسش چون
روزنامه
ِ
ذبیحاهلل منصوری ،حسینقلی مستعان ،محمد حجازی
و حسین مس��رور ،یکی از مشهورترین ،محبوبترین و
پرفروشترین پاورقینویس��ان دانس��ت که به ویژه در
دهههای  1340و  ،1350آثارش خوانندگان بسیاری
داشت.
«اس��ماعیل جمش��یدی» در ش��ماره  82مجله بخارا
(مرداد و شهریور  )1390درباره او نوشتهاست« :ارونقی
شم قوی،
کرمانی آدمی بود فوقالعاده باذوق و مبتکر و با ّ
تیراژس��از و مسلّط به ذوق مردم .او از همان آغاز کارش
شم
بهعنوان س��ردبیر موقت توانسته بود فقط با اتکا به ّ
قوی و ذوق سرشاری که در حرفه روزنامهنگاری داشت
فروش مجله را باال ببرد ،طوری که همواره جزو دو س��ه
مجله اول از نظر تیراژ در کشورمان باشد .همین پیروزی
موجب شد عباس مسعودی ،مدیر و بنیانگذار مؤسسه
اطالعات که به موفقیت نشریاتش بسیار اهمیت میداد
او را در پُست س��ردبیری این مجله (اطالعات هفتگی)
نگه دارد ،عنوانی که تا پایان سال  ۵۷و قبل از مهاجرتش
آن او بود.
به آمریکا از ِ
ارونق��ی کرمان��ی چند ُحس��ن داش��ت و چند عیب
(مث��ل همه ما آدمها)ُ .حس��نش این ب��ود که در کار
س��ردبیری فقط به مجلهاش فک��ر میکرد و برای
همین دنبال آدمهای بهدرد بخور مورد نیازش
میرف��ت و از بزرگ ک��ردن و چاپ عکس
خبرنگار و درشت نوشتن اسم نویسنده
و خبرن��گار اِبایی نداش��ت ،از هرچه
که موجب افزای��ش خوانندهاش و
باال رفتن تیراژ مجلهاش میش��د
اس��تقبال میکرد ،دلخوریها و

رنجش را کنار میگذاشت و به سراغ نویسنده و خبرنگار
فعال و مبتکر میرفت ،در واقع همین سردبیر بود که مرا
از داستاننویسی برای مجالت (کار مورد عالقه اولیهام)
به گزارشنویسی کشاند» .او که از سوی پدر از آذربایجان
و از طرف مادر اصالت از کرمان می برد ،آثارش حتی در
س��ینما هم خواهان داشت و فیلمفارسی سازانی که به
دنبال رونق گیشه بودند ،به سراغش رفتند که از میان
اقتباس های صورت گرفته از آثارش می توان به «امشب
دختری میمیرد» س��اخته مصطفی عالمیان در سال
 1348و «خاطرخواه» س��اخته امیر ش��روان در سال
 1351اشاره کرد .او بخش اعظم کتاب هایش را در دهه
 40و اوایل دهه  50منتشر کرد که مهم ترین آنها «بابا
نان داد»« ،امش��ب دختری میمیرد»« ،خاطرخواه»،
«خروس چهلتاج»« ،آواره»« ،شبی که سحر نداشت»،
«عش��ق دلقک»« ،دلهره» و «افس��انههای مادر من»
بودند که البته در سال های اخیر ،انتشارات فرادیدنگار
به بازنشر دست یازیده است.
«مهرداد انتظار»؛ مدیر این انتشارات هم دربارهاش گفته
است« :تنها دغدغه او در دوران طوالنی عمر خود فقط
و فقط روزنامهنگاری و ادبیات بود .او جزو افرادی است
که حق بزرگی بر گردن داستاننویس��ی ایران دارد ،اما
خبر فوتش در هیچجا عنوان نشد .فقط چند نفری که
ما به آنه��ا اطالع دادیم خبر فوتش را در کانال تلگرامی
و اینس��تاگرام خود آوردند .به راحت��ی میتوان گفت
ارونقی کرمانی از پدران رماننویسی ایران بود و نامردی
است که درگذش��ت چنین آدمی هیچجا عنوان نشد.
امیدوارم قدر دوستان دیگر مانند ر .اعتمادی را بدانیم.
به هر حال اینها از سرمایههای مملکت ما هستند و اگر
نبودند داستاننویسی ما شرایط
دیگری داشت».

جواد مجابی

نویسنده و شاعر

 50س�ال پیش ،کتابی چاپ کردم به ن�ام «یادداش�تهای آدم پرمدعا» که
حاوی عب�ارات طنزآمیز بود و متوجه نقد اجتماعی آن روزگار .این س�الها
دوباره بدان ش�کل نوش�تاری برگش�تهام و به مضامین ض�روری این روزها
پرداختهام که در کتاب «بغل کردن دنیا» منتش�ر شده است .یادداشتهای
طنزآمی�ز تازهای ک�ه ب�ه درد روزنام�ه میخ�ورد ،از امروز در این س�تون
منتشر می شود.
●●ترسهایم مرا تعقیب میکردند یک عمر؛ از کودکی تا خوابهایم و ازخواب تا پشت
میز -خواه من پش��ت آن نشسته باش��م یا دیگری -و روبهرو شدن آنها که مهمترین
ترس زندگیام بودند ،تا آنکه میتوانس��ت مایه مرگم باشد .از رویای دیشبم آموختم
نگذارم ترسهایم مرا تعقیب و ذله کنند .سردر پیاش گذاشته بودم و میدواندمش
تا دورترین فاصله از خودم .وقتی به انتهای مغلوبیتش رسیدم ،ترسی نبود .دیدم من
ترس خویشتن بودم.
●●ترس از خردیام بود ،اینکه هرکسی یا هر چیزی میتوانست خردم کند .دنیا علیه
من بود .دنیا علیه هرچیز ناقص بود .ترسهایم را فراموش کردهبودم با جوانی و عشق
و غرور .حاال دوباره میترسم با از دستدادن آنها.
●●یک روز کسی در یک اتاق نس��بتا بزرگ مرا تا حد مرگ ترساند .اتاق نیمهتاریک
بود وآن مرد خپل بایستی مرا دردل خندانده باشد با آن هیکل و حرفزدنش .ایشان
در موقعیتی بود که نمیدانس��تم پس از مکالمه او با من ،ناهار برمیگردم به خانه یا
آدمی که مضحکه بود میتوانست تا این حد مرا بترساند .اداره گاهی به آدمها
نه؟ چرا 
همانقدر شجاعت میبخشد که ترس و زبونی به ما .ترس و شجاعت را ولش ،باید برای
این ادارهها فکری کرد!
●●یکروز در اتوبوس کسی مرا تا سرحد مرگ ترساند .اتوبوس را برد لب پرتگاه .پیش
از سقوط ،پرید پایین.
●●اتوبوس االکلنگ میش��د بین افتادن و نیفتادن .یقین��ا آن اتوبوس یا رانندهاش
نمیتوانند تنها ترساننده ما باشند .ترسیدن بین ما عیب و عار است .آدمیکه روبهروی
من نشس��ته بود ،گفت :نترس! حرفت را بزن! و من از همین میترسیدم .چرا باید از
حرفزدن همانقدر زهره ترک بشویم که خون جگر شویم از حرف نزدن .قهرمان اصلی
شاید ترس نیست .حرفها نیست .من و تو هم نیستیم .چهکسی باید به ما میگفت:
قهرمان اصلی پس کیست؟
●●آنچه را حس میکردم آیا ترس بود؟ یا چیزی بود که پشت نقاب ترس خود را پنهان
کرده بود .نفع و مصلحت و طم��ع میتوانند با ُرخدیس ترس ما را گیج کنند .تمامی
اینها فقط کلمههایی بودند که به درد انشای دبستانی یا آموزش بای دونباید در رسانه
عامیانه میخورد ،ذات آن حس ،وحشتناکتر از حد الفاظ و معانی برساخته ما بود.
●●ترسهایخودراپنهانمیکنیمازدیگران.مثلسکههامانراازدزد،معشوقههامان
را از همسر ،اختالسمان را از بازرس .اما خیلی زودتر از حدس ما ،دیگران دانستهاند
جای سکه ،رد معشوقه و جریان اختالس ناشیانه را.
●●ترس خیلی شبیه ارز اس��ت .ترسها تبدیل به هم میشوند ،رنگ و شکل عوض
ت آنها ثابت میماند مثل مبلغی ریال که با آن پوند و دالر و
میکنند اما مق��دار و قدر 
روبل میخری ،ظاهر پولها متفاوت است و ارزش نه.
●●آنچه مرا میترساند تو نیستی ،خودم هستم.
●●کسانی هستند که ذاتا نمیترسند اما معنای ترس را به تدریج میآموزند .اینان برای
اینکه چیزی از دیگران کم نداشته باشند ترسهایی را ابداع میکنند که با آن سرگرم
باشند ،تعبیری دیگر از خودآزاری.
● ●میترسیمازاینکهیکیاز ترسهای سادهوبدیهیخودراریشهیابیکنیمو
برویمتااعماقش.چیزیآنتهمههاهستکهبسیارپیچیدهترازاینترسیبدیهی
بود که حس میکردیم و میخواستیم ت هوتوی آن را درآوریم.

گارد مخالف

شِ کوهازبی ُ
شکوهیشهر
علی شمس
منتقد تئاتر

اتفاقِ ش��اهکار برای آدمیکه نقاش��ی دوس��ت دارد ،دیدن
شاهکارهای دنیاست؛ دیدن چیزهای دور از دسترس .امسال
پایی ِز رم عجب شاهکاری است برای دیدن سه مجموعه نقاشی
از سه نقاش شاهکار دنیا؛ پیکاس��و  ،مونه و فریدا .هر کدام با
بیش از پنجاه تابل��و که از همه جای دنیا امانی گرد آمدهاند و
س��ه ماه را در رم مهماناند .از اول اکتبر تا آخر دسامبر .ارائه
ابَر محصوالت فرهنگی در این حجم از تورم آرتیستیک دل
آدم را غنج میده��د .آدم از اینکه میتواند ش��هروند چنین
شهری باشد خوشحال است .در حمله زیبایی به تو جز تسلیم
و ستایش چیز دیگری نباید گفت .همه این حضور و خوراک
فرهنگی را میبینم ،همه این تب و تابِ از هنر انباشته کردن
شهر را برای شهروندش میبینم و در قیاس با آنچه منم و شهر
من است ،دلم میگیرد .اینکه به کم لطفی این پاسپورت کم
اعتبار و رفتار مزخرف بس��یاری ازس��فارتخانه ها با شهروند
ایرانی ،هنوز به قول والتر بنیامین در رساله «اثر هنری در عصر
بازتولید صنعتی» َدم تکنولوژی گرم که برای ما جماعت ایرانی
کار همان ضرب المثلی را میکند که میگفت :عجالتا دستت
چو نمیرسد به بیبی ،دریاب کنیز مطبخی را « .دسترسی به
من ایرانی هنوز از طریق google image
اثر هنری» برای ِ
میسر اس��ت و این تازه اگر جناب کارگروه مصادیق محتوای
مجرمانه ش��اهکارهای هنری دنیا را مصداق بیعفتی ندیده
باشد و فیلترش��ان نکرده باشد .تهران و دیگر شهرهای ایران
از فقدان آثار بزرگ هنری و هنرمن��دان بزرگ رنج میبرند.
این رنج بعدها پیداتر خواهد بود پیش چش��م کسی که حاال
نمیبیند .تجربه دیدن پیکاس��و ،مودیلیان��ی ،مونه ،مونک،
مکس ارنست و خیلیهای دیگر از نزدیک و در تهران به اجابت
آرزویی دور ش��بیه است .غول چراغ جادو میخواهد و خیلی
چیزهای دیگر .فعال که باید عطای چنین خواستی را به لقای
گزینش��ی -آثار موجود در
نمایش ِ -گاه به گاه  ،دیر به دیر و
ِ
مخزن موزه هنرهای معاصر بخشید .باز همین که پنجاه تابلو را
از انبار بیرون میآوردند تا هوایی بخورند و اسمش را میگذارند
نمایشگاه اکسپرسیونیسم انتزاعی ،خودش جای شکر دارد.
باز همین که چند تابلویی از پیکاسو ،دالی ،شیشکین ،کوکتو
و یا وازارلی را میشود در زیر پلههای موزه نیاوران و سعدآباد
تماشا کرد جای ممنونماش باقی است .همین هم در کابل و
بغداد اتفاق نمیافتد .بسیاری از این تابلوها که از بخت خوب
ما یا بخت بد آنها امروز در ایراناند ،بیش��تر برای ندیده شدن
کشیده شدهاند .برای یک پدیده زیبا –تابلو نقاشی -هیچ چیز
دردناکتر از ندیده ش��دن نیست و این شرارت محض است.
برای کسی که موزه دوست دارد و موزهگردی حالش را خوب
میکند ،تهران بویی از شکوه نبرده .از موزه ایران باستان بگیر
تناس��ب تاری��خ ایرانش تا همین موزه
با آن عرض و طول بی
ِ
هنرهای معاصر .همه اینها را نوشتم که بنویسم پاییز امسال
س��ه نمایشگاه بزرگ ،از سه نقاش بزرگ در سه گالری ِ
بزرگ
شهر تاریخی رم ،به نمایش درآمدهاند و حرف آخر اینکه این
صفت ها هس��تند که از ما ،به بیرون از م��ا تعریف میدهند.
گفتم که گفته باشم .

دکه

دوستی در اطالعات حکمت
ش��ماره  ۱۳۹ماهنامه
اطالع��ات حکم��ت و
معرفتباعنوان«دوستی
و ش��فقت» منتشر شد.
این دفتر مشتمل بر پنج
مقاله و ی��ک گفتوگو
اس��ت .درب��اره اهمیت
دوس��تی میت��وان
پرس��شهای مختلفی
طرح ک��رد مانند اینکه
یخوداندیشیدهاید؟آیا
«آیاتابهحالبهسهم«دوستی»درزندگ 
«دوستی»ازنیازهایضروریزندگیشماستیاصرفامفهومی
پرطمطراق است که به آن تن درمیدهید ،ازآنرو که بر شکوه و
زیبایی زندگی خود بیفزایید؟» دفتر ماه شماره ۱۳۹از ماهنامه
اطالعات حکمت و معرفت مش��تمل بر ش��ش نوشتار است.
نخستین نوشتار با عنوان «تاملی بر دوستی و شفقتورزی»
گفتوگویی با دکتر علی صاحبی اس��ت ک��ه از منظر یکی از
رویکردهای مهم روانشناسی این عصر یعنی نظریه انتخاب
دوستیوشفقتورزیراواکاویمیکند.دومیننوشتارباعنوان
«جایگاه«دیگری»ازمنظرکیرکگور»بهقلمراضیهزینلیاست.

خاطرات کفش

روایتی از «نعلین زرد تبریز»
شعله جلیلی

پژوهشگر کفش ایرانی

«نعلین» کفش��ی ایرانی اس��ت که از واژه نعل وام گرفته شده است.
محمد معین ،در فرهنگ خود نعلین را «یکجفت کفش» و «نوعی
کف��ش بدون پاش��نه و با رویه کوت��اه و نوک برگش��ته» معنا کرده و
جز این ،عالم��ه علیاکبر دهخدا نیز در لغتنامه خ��ود ،متراف با این
واژه« ،آنچه مثل کفش از چوب س��اخته به وقت اس��تنجا و وضو در
پا کنند» و «کفش از چرم زرد که ارباب عمایم داش��تندی .قس��می
کفش علما و طالب که پش��ت پاش��نه نداش��ت ،به رن��گ زرد ،نوک
آن کمی برگش��ته و بیپاشنه» را نوشته اس��ت .نعلین را بیشتر رایج
ش��ده از دوره صفویان میدانند ک��ه نهاد دین رونق��ی افزون یافت.
زیرا نعلی��ن را بهراحتی از پای ب��ه درمیآوردند و دلی��ل آن هم این
اس��ت که نوع زندگی معممین ،بهگونهای ب��ود که دوندگی چندانی
نداشتند و بیشتر سالنهسالنه راه میرفتند و به درس و بحث و فحص
مشغول بودند.
عیس��ی بهنام در مقال��ه «لباس م��ردم ایران در ق��رن  13هجری»
مینویسد« :کفش مردم ثروتمند بهصورت نعلین است که بهراحتی

مقاومت احمدشاه برابر خواست انگلستان

روايت يک تصوير

رضا سلیمان نوری

روزنامه نگار

یکی از عادات ویژه شاهان قاجار س��فر به اروپا بود .این سفرهای خاص که از دوران ناصرالدین
شاهی به برنامه ش��اهانه قاجارهای تاجدار افزوده شد ،خسارات بسیاری را برای ایران زمین به
دنبال داشت .سالطین قاجار یا برای رفتن به این سفرها و یا در جریان سفر اقدامات هزینهسازی را
انجام میدادند ،تنها راه تامین هزینههای آنها با توجه به وضعیت مالی نابسامان کشور در آن زمان
قرض بیشتر از دول اروپایی بود؛ قرضهایی که اروپاییان برای ضمانت بازپرداخت آن قراردادهای
سنگین رنگارنگ بسیاری را بر ایران تحمیل کرده و بدین گونه هر لحظه کشور را بیشتر بهسوی
نابودی و مستعمره شدن سوق میدادند .احمدشاه ،آخرین سلطان قاجار نیز چون اجداد خود
به شدت طالب حضور در اروپا بود البته با این تفاوت که کمی آگاهتر به مسائل روز بود و در برخی
مواقع از تائید خواستههای اروپاییان سر باز میزد .نمونه آن واقعهای است که در هشتم آبان ماه
 1298خورشیدی به هنگام حضور سه روزه وی در انگلستان رخ داد .در این روز در ضیافتهای
رسمی که جورج پنجم پادشاه و لوید جورج نخس��ت وزیر وقت انگلستان هم حضور داشتند،
مقامات انگلیسی در نطقهای رسمی خود قرارداد 9اوت  1919که وثوقالدوله رئیسالوزرا وقت
امضا کرده اماهنوز به دست مجلس نرسیده بود راعامل اتحاد ،تحکیم دوستی وهمکاری دو دولت
قلمداد کردند تا شاید احمدشاه هم به صورت مستقیم این قرارداد را تایید کند اما آخرین شاه
قاجار این گونه عمل نکرد؛ او تنها از دوستی دو ملت و تحکیم این دوستی ابراز خرسندی کرد که
تعریفی عمومی است و نمیتوان آن را در دوران مشروطیت و وجود پارلمان سند قرار داد .بعدها
نیز که برخی از رجال دولتی درباره این نوع موضع گیری از وی س��وال کردند تنها به این جواب
که «حق گفتن آن را نداشتم»بس��نده کرد .در تصویر روبه روکه برگرفته از تنها فیلم موجود از
این سفر است ،شهردار لندن در حال خواندن نطق خوشآمدگویی به احمد شاه دیده میشود.

احمدشاه
در جمع رجال ایرانی

میتوانن��د آن را از پا بیرون بیاورند ،چون تمام اتاق هایش��ان از قالی
مفروش است ».نعلین تنها بر دو نوع بود؛ نعلینهای مشکی برای زنان
و نعلینهای زرد برای مردان .انتخاب رنگ بیش��تر از آن رو است که
تنها رنگی اس��ت که زودتر در طبیعت دیده میشود .ب ه همین دلیل
لوگو اداره برق زرد است و کوهنوردان بیشتر از رنگ استفاده میکنند.
نعلینها از جنس چرم بود و بیش��تر چرم گاو ـک��ه زمختتر بودـ و
گاومیش .ایرانیان از همان زمان ،آناتومی پا را میدانستند .به همین
سبب هم بود که س ِر نعلین را به سمت باال میساختند تا به شصت پا
فشار نیاید و باعث سردرد نشود .البته همه ،دوخت کفش را بهدرستی
نمیدانستند و بعضا چرم کفش جمع میشد .هرچند بهخاطر دارم در
یکی از روستاهایی که به دنبال کفش رفته بودم ،مر ِد کفاش ،در ربع
ساعت ،چرم را متناسب با قالب پا برایم اندازه گرفت و نعلین دوخت.
این نعلین زرد را در بازار تبریز در دکان یک عتیقهفروش پیدا کردم که
او هم نامردی نکرد و به قیمتی گزاف به من فروخت .البته چندی بعد
در روستای بیرق در دهستان میدان چای ،بخش مرکزی شهرستان
تبریز ـکه گل سرخ و پنیرش شهره استـ نوع بسیار قدیمیتر آن را در
پای یک کشاورز دیدم .او با آنکه کفش دیگری نداشت اما کریمانه آن
کفش ارزشمند را به من فروخت .جالب است بدانید در بازار کفاشان
تبریز ،بخش مجزایی درباره نعلین وجود دارد که نش��ان از اهمیت و
قدمت آن دارد.

این نعلین زرد را در بازار تبریز در
دکان یک عتیقهفروش پیدا کردم که
او هم نامردی نکرد و به قیمتی گزاف
به من فروخت .البته چندی بعد در
روستای بیرق در دهستان میدان
چای ،بخش مرکزی شهرستان تبریز
ـکه گل سرخ و پنیرش شهره استـ
نوع بسیار قدیمیتر آن را در پای
یک کشاورز دیدم

