تاريخ شفاهی

عکس:پریسا هاجری
 /جامعه فردا

گپی با محمد صالحیآرام ،روزنامهنگار ،طنزپرداز و شاعر  ،درباره دورانی دوردست

دوبیتی  10تومان ،غزل  15تومان
قصیده  20تومان

درباره هوی�دا طنزهای زیادی داش�تید،
خودش هم نقدها را میخواند؟

سال  1317در همدان چشم به جهان گشود .پس از گرفتن دیپلم به تهران مهاجرت کرد .کنار شغل
معلمی ،مدت  53س�ال در روزنامه اطالعات به روزنامهنگاری و طنزپردازی پرداخت و با نشریات
توفیق ،کشکیات ،تهران مصور ،ضمیمه حاجی فیروز مجله توفیق و با مجالت گلآقا ،هدف ،خوشه،
کاریکاتور ،فردوسی ،فکاهیون و روزهای زندگی همکاری کرد .محمد صالحیآرام با اسامی مستعار،

تاثیر زیادی گذاش��ت و باعث شد که به شعر گفتن
ادامه دهم.

تاس��یس ش��ده بود که قدیمیتری��ن روزنامه هم
محسوب میشد.

افسانه فرقدان
همی�ن ابت�دای کار بروی�م س�راغ کتاب
خواندن و مطالعه شما .بفرمایید.

پیش از اینکه به تهران بیای��م ،در همدان به کتاب
و مطالعه عالقهمند بودم و حت��ی بهیاد دارم که در
میدان بزرگ شهر که اسمش میدان پهلوی بود ،دکه
روزنامهفروشی بود که در آن عالوه بر فروش روزنامه،
کتاب هم اجاره میداد که تقریبا آن سالها چیزی
حدود شبی یک ریال یا دو ریال کرایه هر کتاب بود.
عدهای مث��ل من از او کتاب کرایه میکردند .عالقه
من ب��ه کتاب و مطالعه و نوش��تن از هم��ان کرایه
کردن کتاب از روزنامهفروش��ی شکل گرفت .البته
همانوقتها گاهی شعر هم میگفتم.
سال  1336دو ش��عر با فاصله دوهفته برای مجله
امی��د ایران فرس��تادم .این مجله صفح��های برای
خوانن��دگان معمولی و مطلب نویس��ان تازهکار و
صفحهای جداگانه برای ادبیات داش��ت و برای من
فرق این صفحات و اعتبار آنها مشخص بود .شعر من
در صفحه ادبی مجله امید ایران چاپ شد و این برای
من اتفاق خوبی بود.
صفحه ادبی مجله را شخصی بهنام محمد عاصمی
اداره میکرد که بس��یار صاحب نام بود .با این حال
شعر من شهرستانی را ندیده و نشناخته در صفحه
ادبی چاپ کرد .دو هفته بعد دومین ش��عر را برای
مجله فرس��تادم و باز ه��م در صفح��ه ادبی چاپ
شد .اس��م ش��عر اولم« ،دو آرزو» بود .چاپ این دو
ش��عر در سرنوش��ت ش��غلی و زندگی و آینده من

یعنی این دو شعر س�نگ بنای اولیه ورود
شما به ادبیات و مطبوعات بود.

دقیقا س��نگ بنای اولیه انگی��زهای معنوی در من
ب��ود و البته از نظر مادی هم بس��یار در زندگی من
موثر بودند .مجله امید ایران اس��م و رس��م بزرگی
داش��ت .بعد از اینکه همان س��ال به تهران آمدم،
به منزل عمویم که انتهای ب��ازار بزرگ تهران بود،
رفتم .یعنی در کمرکش خیابان مولوی مقیم شدم.
یکی از دوس��تان نزدیک پس��رعمویم در روزنامه
اطالع��ات کار میکرد .م��ن هم آن روزها ش��غل
معلمی را دوست داشتم یا کاری که با قلم و نوشتن
س روکار داشته باشد .دلم نمیخواست مثل خیلی از
جوانهای آن دوره منشی حجرههای بازار یا شاگرد
و پادو بازار شوم.
در آن دوران ،دانشکده مطبوعات یا تربیت
معلم دایر بود که بتوانید در این رشتههایی
که دوست داشتید تحصیل کنید؟

بله بود .من دوره روزنامهنگاری شبانه دانشگاه تهران
را دیدم و برای معلمی هم دوره تربیت معلم رفتم.
کمی برگردیم ب�ه عقب ،س�ال  1332که
کودتای  28مرداد اتفاق افتاد ش�ما هنوز
همدان بودید؟

بله هم��دان بودم و جوانی بودم پرش��ور و کامال در
جریان اتفاقات بودم و هرگز مانند جوانهای دیگر
ب ه دنبال تفریح و س��ینما و اینطور برنامهها نبودم.
جبهه ملی برایم اعتبار داش��ت .آنوقتها موبایل
هم نب��ود و همه با اعالمیه در جری��ان اتفاقات قرار

در این س�الها چ�ه کتابهای�ی مطالعه
میکردی�د ک�ه متوج�ه بیاعتب�ار بودن
مارکسیسم و حزب توده شده بودید؟

پیش آمد .اصال فکرش را نمیکردم .برای من فقط
س روکار داشتن با قلم و نوشتن مهم بود.
از قبل هیچ فکری داش�تید که قرار است
در روزنامه چه کاری انجام دهید و در کدام
بخش ،مثال در حوزه طنز کار کنید؟

 200توم�ان برای چه س�طحی از رفاه بود؟
حقوق ن�رم جامعه بود یا بیش�تر یا کمتر؟
میخواهم بدانم روزنامهنگاران در دهه 30
چه وضعیتی داشتند؟

در ابت��دا با برادرم آمدم و بعد خان��واده به ما ملحق
شدند .بعد از اقامت در خانه عمو ،دوست پسر عمویم
مرا به روزنام��ه اطالعات معرفی کرد .اما قرار بر این
بود که او فق��ط معرفی کند و آنها مصاحبه بگیرند.
من پذیرفتم و گفتم« :شما فقط مرا معرفی کنید».

از هم�ان ابت�دا در چه بخش�ی از روزنامه
اطالعات شروع بهکار کردید؟

وقتی قرار بود شما برای مصاحبه به روزنامه
اطالعات بروید ،چ�ه روزنامههای دیگری
منتشر میشد؟

یکی از جلسات سندیکای نویسندگان و خبرنگاران نسل اول ایران در سال  1350برگزار شد .محمد تقی اسماعیلی ،خسرو شاهانی
احمد الوند ،نصرت اهلل نوحیان (معروف به نوح) از طنز پردازان بنام تاریخ ایران ،محمد صالحی آرام از راست به چپ آخرین نفر

پ�س در واقع ش�ما قص�د داش�تید وارد
قدیمیترین روزنامه ایران در شکل مدرن
خودش شوید؟

من بیشتر کتابهای ماکس��یم گورکی را مطالعه
میکردم مثل «مادر» و کتاب «سرمایه» مارکس
تا جایی که یادم میآید رمان « چونکه فوالد آبدیده
شد» را هم میخواندم .همان روزها مأمورها به خانه
ما آمدند ،آنوقتها هنوز سازمان ساواک تاسیس
نشده بود .ماموران خانه را گشتند.
من و مادر و خواهرم و خواهرزادهام در خانه بودیم.
یکی از ماموران گفت« :محم��د صالحی کدامتان
هستید؟» سوال مامور آگاهی که از بین سه خانم و
یک مرد در خانه این را پرسید مرا به خنده انداخته
بود که بعدها فهمیدم او رئیس آگاهی همدان بود.
به من گفتند«:الزم است با ما بیایید تا با هم حرف
بزنیم و سواالتی از شما بپرس��یم ».من هم جوانی
ساده بودم ،گفتم« :من یک ساعت دیگر کالس دارم
و از کالسم عقب میافتم» مأمور آگاهی گفت« :ما
کاری میکنیم که به کالست هم برسی».
مام��وران آگاهی یکی از دوس��تانم را مجبور کرده
بودند ت��ا آنها را به خانه ما راهنمای��ی کند .او هم با
یکی دو تا کشیده زیر گوش��ش ،ماموران آگاهی را
ب��ه خانه ما راهنمایی کرده بود .م��ن آن روز همراه
ماموران رفتم و بهجای یک س��اعت دیگر ،نزدیک
به یک س��ال در زندان بودم .آنها ب��رای من پرونده
سیاسی تشکیل دادند .دادگستری در امور سیاسی
دخالت نمیکرد ،در نتیجه مرا به کردستان و شهر
س��نندج منتقل کردند .بازداش��تگاه سنندج یک
حیاط و تعدادی اتاقهای حجره مانند در اطرافش
داشت.
من آنجا دکتر رضایی و غن��ی بلوریان را دیدم .آنها
هم در همان زن��دان بودند و تازه در زندان بود که تا
حدودی با فضای سیاسی کشور آشنا شدم .و همین
آقای وزیری که در عکسهای تاریخ انقالب مجسمه
شاه را پایین میکشد ،در همین زندان بود.
مخلص کالم که یک سال گذشت و بعد از یکسال
از م��ن تعهدنام��های گرفتند ک��ه در روزنامههای
کثیراالنتشار چاپ میش��د .متاسفانه اندیشه توده
در آن زمان مانند ویروسی بین جامعه روشنفکری و
نویسندگان نفوذ کرده بود .اما من هرگز گرایشی به
توده نداشتم .پس از آزادی از زندان به تهران مهاجرت
کردم که در آن زمان دو میلیون جمعیت داشت.
تنها به تهران آمدید؟

روزنامه اطالعات معروفترین روزنامه بود .روزنامه
کیهان هم بود ،روزنامه پست ایران ،توفیق که مجله
هفتگی بود .مجله س��یاه و سفید ،روشنفکر ،مجله
فردوسی ،امید ایران ،اطالعات هفتگی و ماهانه که
بعدها اطالع��ات بانوان و کودکان و نوجوانان هم به
آن اضافه شد .اما روزنامه اطالعات در زمان رضاشاه

اینطور که من نمونه مجلهها و بریدههای
روزنامه را روی میز ش�ما میبینم ،لبه تیز
نقد نوک پیکان انتقادات شما رو به دولت
و رژیم پهلوی ب�وده ،بهخصوص در دوران
هویدا.

بله .همینطور اس��ت .من همیش��ه از اتفاقات روز
انتقاداتی را در قالب طن��ز مطرح میکردم و بهجز
ش��خص اول مملکت همه را حتی نخس��توزیر را
مورد خطاب قرار میدادم.

صالحالشعرا ،مال صالح ،دادا همدانی و عالفالدوله در روزنامه و مجالت مختلفی مطلب مینوشت.
از وی دو مجموعه شعر به نامهای «همچو شرر خندیدن» و «شکل دگر خندیدن» به چاپ رسیده و
مجموعه «مشکل حکایتی است» که شامل تازهترین سرودههای اوست و هرگز در هیچ روزنامه یا
مجلهایچاپ نشده است بهزودی توسط نشر مروارید منتشر خواهد شد.

میگرفتند .اما بع��د از آمدن به تهران کامال درگیر
کار و زندگی ش��دم و روزهایی که حزب توده بسیار
بین روشنفکران معتبر بود ،برای من کامال بیاعتبار
شده بود.

معاش میک��رد و هیچ خیال نداش��ت ازدواج کند
و میگفت« :من ن��ه قیافه دارم و ن��ه پول .زنی که
بخواهد ب��ا من ازدواج کند دیوانه اس��ت .من هم با
دیوانه ازدواج نمیکنم».
خالصه من سرپرست شیفت شب بخش تصحیح
ش��ده بودم .بعد از آن کنترل صفحه را هم بهعهده
من گذاش��تند و حق امض��ا چاپ را به م��ن دادند.
بعدها به تحریریه روزنامه منتقل شدم .همان روزها
مجله تهران مصور ضمیمهای اضافه کرد به اس��م
کشکیات .عدهای هم از مجله توفیق منشعب شدند
و ضمیمهای راه انداختند به نام حاجی فیروز که در
این دو جا طنز مینوش��تم .قبل از آن البته با مجله
اطالعات هفتگی شروع بهکار کردم .یادم است تقریبا
دو سال بعد از شروع کارم در روزنامه بود.
دفت��ر اطالعات هفتگ��ی حوالی پارکش��هر بود.
یک روز شعری را روی میز رئیس مجله گذاشتم و
بدون گرفتن پاسخ بیرون آمدم.
آقای مجید دوامی بعدا شعر را دیده بود و با من تماس
گرفت که بیا شعرت را چاپ میکنیم .آن شعر را ب ه
خاطر میآورم .شعری بود به اسم دستفروش .قرار
شد ش��عرهایم را مرتب در صفحه طنز مجله بهنام
نمکدان ،چاپ کنند و برای هر ش��عر حقالتالیفی
برای��م در نظر گرفتن��د .مثال دو بیت��ی 10تومان،
غزل 15تومان و اگر بیش��تر بود و قصیده بود مثال
20تومان.
کارحرفهایشعرطنزمنازصفحهنمکداناطالعات
هفتگی پ��ا گرفت .اعتقاد دارم ،اگ��ر بابت قلم پول
بدهند ،آن کار حرفهای اس��ت .یادم است در تهران
مصور صفحهای بهنام آقای خوش خیال را  4س��ال
اداره کردم .بعدها هم در مجله روزهای هفتگی آقای
فتحاهللزاده صفحهای داشتم.

مطلق��ا به این چیزه��ا فکر هم نکرده ب��ودم .فقط
میدانس��تم که روزنامه جای نوشتن است .همین.
البته به ش��غل معلمی فکر میکردم .من همیشه
اعتقاد دارم که باید به روزنامهنگاری بهعنوان شغل
دوم نگاه کرد.
وقتی ش�ما در آس�تانه ورود ب�ه روزنامه
بودید ،ذهنیت و اس�تقبال مردم نس�بت
به روزنامه چطور بود؟ تیراژ روزنامهها چه
میزان بود؟ به هر حال روزنامه در کنار رادیو
تنها رسانه ملی بود.

بله .این سالها تلویزیون هنوز نبود .آن روزها کشور
در حال رش��د بود و کارخانهها یکی بعد از دیگری
تاسیس میش��د .االن بهخاطر گوشیهای موبایل
روزنام��ه خواندن کم ش��ده ،اما آن روزها س��رعت
پیشرفت زیاد ش��ده بود و الزم بود مردم در جریان
اتفاقات و کارها قرار بگیرند ،پس به همان نسبت هم
صفحات روزنامه اضافه میشد.
از روز مصاحبه با روزنامه اطالعات بگویید.

روز مصاحب��ه دو ش��ماره مجله که ش��عرهای مرا
چ��اپ کرده ب��ود را هم با خودم بردم .کس��ی که با
من مصاحبه میکرد بسیار تحت تاثیر قرار گرفت
و نظر مثبتی نس��بت به من پیدا کرد و احس��اس
ک��رده بود اس��تعداد بالق��وهای را میتواند به فعل
درآورد.
پس هم�ان روز مصاحب�ه ،ارزش و اعتبار
برای توانایی ش�ما گزین�ه پارتی را حذف
کرده بود؟

بله میخواند .یادم اس��ت که م��ن در برخی طنزها
از عکس هم اس��تفاده میکردم .یکبار عکسی از
ماموران دولتی در حال تمیز کردن چراغ برق خیابان
روی جرثقیل گذاشتم و تیتر زدم «وسمه بر ابروی
کور» .روز بعد هویدا خودش با سردبیر تماس گرفت
و گف��ت« :یعنی اینها ب��د کاری میکنند چراغ را
تمیز میکنند؟»

کار حرفهای
شعر طنز من از
صفحه نمکدان
اطالعات
هفتگی پا
گرفت .من
اعتقاد دارم،
اگر بابت قلم
پول بدهند ،آن
کار حرفهای
است

ویراس��تاران روزنام��ه
اطالعات م��رداد  1338از
راست به چپ :مهدی آذری
ی��زدی ،ابن عل��ی ،منصور
صدری ،نف��ر مقابل محمد
صالحی آرام
عکس :پریسا هاجری
 /جامعه فردا

مطلبی بود که بنویسید و حواشیای پیرو
آن اتفاق بیفتد که بهخاطرتان مانده باشد؟

بله .من مطلبی درباره یکی از شهرستانها نوشتم
ک��ه در آنجا بودجه خری��د آمبوالنس صرف خرید
ماشین برای اداره شهرداری شده بود .شاه مطلب را
خوانده بود و شهردار را توبیخ کرد و گفته بود برای
بیمارستان آن شهر یک آمبوالنس بخرند.
پس نقدها همیش�ه خوانده میشد و شما
این را میدانستید.

بله .کامال جدی گرفته میشدند.

طنزی هس�ت که طی این س�الها نوشته
باشید و خودتان بیش�تر دوستش داشته
باشید و بخواهید دربارهاش حرف بزنید؟

س��الها پیش طنزی بهنام «ش��الگردن» نوشته
بودم که دوس��تان بس��یار از آن تعری��ف کردند و
پسندیده بودند.

تاريـخ
شـفاهی

15
شعر

سه شعر چاپ نشده از
محمد صالحی آرام
به مناسبت وارد کردن دستهبیل از
اندونزی در دولت دهم و چاپ خبر آن
در جراید:

ایجاد شغل؟!

وارد کشور نمودی ،دستهبیل
واردات قبلیات ،کباده ،میل!
از برای واردات بیحساب،
داری آیا هیچ برهان و دلیل؟
صنعت کشور شود خوار و ذلیل؟
وعده دادی میکنم ایجاد شغل
اینکه عکس گفتهات شد ،ای نبیل!
از میان آنچه واردکردنی است،
فکر کردی مانده تنها ،دست ه بیل؟!
دور فعال ،دوره و دوران توست
هی ز چین وارد نما فنجان و فیل
عاقبت کار تو هم ،پایان رسد
با تمام های و هوی و قال و قیل!

در وصف آن نگار

گفتم :فدای چشم سیاهت
گفتا که« :لنز»هایش سیاه است!
گفتم :فدای آن «مژه»هایت
گفتا که :کاشتهام آن را!
گفتم :فدای فندق آن «بینی»
گفتا :هنر ز دکتر جراح است؛
صندوق بوده «بینی» و شده امروز ،فندقی!
گفتم که وصف «صورت» تو کافی است.
از مابقی عضوهات چه پرسم؟
گفتا که خسته مکن خود را،
زیرا که جمله آن اعضا
عاریت است و مایه عالفی است!

کنسرت...

چرا میخوای «کنسرت» بری؟
«کنسرو» بخور با بربری
بیمعصیت ،بیدردسر،
دختر خانم -آقا پسر

بیایید نام تمام مجالتی که در کنار روزنامه
اطالعات با آنها همکاری داش�تید را مرور
کنیم.

دوران ،فردوس��ی ،کش��کیات ،اطالعات هفتگی،
روزه��ای زندگ��ی ،کاریکاتور ،فکاهی��ون ،هدف و
گل آقا.
زم�ان ورودتان ب�ه روزنامه ،خان�واده چه
واکنشی داشتند؟

با روزنام��ه مخالف نبودند اما با رفتن به روس��تای
باباسلمان برای شغل معلمی مخالف بودند.
فرزندانت�ان هیچک�دام وارد مطبوعات
نشدند؟

نه ،دخترم که زیستشناس��ی خوانده ،یک پسرم
دامپزشکی و یکی هم تکنسین است که هیچکدام
ایران نیستند.

نامه کیومرث صابری
به بهروز قطبی (روزنامهنگار و طنزپرداز) در وصف
شعر طنز صالحیآرام

بله .به هیچ وجه نیازی به پارتی نبود .من آن روز از
پلههای روزنامه اطالعات باال رفتم و  53س��ال بعد
پایین آمدم.
اولین حقوقتان در روزنامه چقدر بود؟

 200تومان در سال .1336

حقوقی بود که میش��د با آن یک زندگی س��اده را
س��اخت .یعنی اجاره خانه من یکچهارم حقوقم
بود .یادم اس��ت که سال  42من خانهای خریدم در
شهباز جنوبی ،به مبلغ  12هزار تومان.
اول مرا به قسمت تصحیح فرس��تادند و چون زیاد
کار میک��ردم ،بعد از دو س��ال سرپرس��ت بخش
تصحیح شدم.
در بخ�ش تصحیح روزنامه با چه کس�انی
همکار بودید؟

با مه��دی آذری��زدی ،هادی خرس��ندی ،علیرضا
ن��وریزاد و داریوش همایون هم��کار بودم .مهدی
آذریزدی که از داستاننویس��ان خوب بود ،همان
سالها داستان مینوش��ت و از طریق روزنامه امرار
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دست خط کیومرث صابری

نوستالژی

به نام خدا
قطبی عزیز
شعر «سرویس قلقلک» آقای صالحیآرام و
مقدمهاش را خواندم .نظرم را عرض میکنم:
 -1م��ن تعج��ب میکن��م از ای��ن آق��ای
صالحیآرام که در این وانفسای شعر خوب!
چنین محکم و مس��لط میسراید ،ولی ما را
از فیض آثارش محروم میدارد ،این از این!
 -2م��ن یک ب��ار ه��م گلهمند ب��ودهام که
آقای صالحیآرام که میتواند چنین ش��عر
حص��ه معینی از حاصل ذوقش
بگوید ،چرا ّ
را بهطور مرتب برای خوانندگان گلآقا کنار
نمیگذارد و حاال هم همین گالیه را دارم.
 -3ش��عر طنز در زم��ان حاضر ،ب��ه قهقرا
رفت��ه اس��ت (چندتایی ش��اطر حس��ین
سروده و س��پس به کلی از شعر رفت!) آقای
صالحیآرام که دارد میبیند چه ش��عرهای
ضعیفی را در مجله چاپ میکنیم ،میتواند
مطمئن باشد که از چاپ شعرشان مضایقه
نداری��م (مختصری حقالب��وق! به صورت
مادی (وجه رایج!) و معنوی (ماچ س ّنتی!) هم
میدهیم ).شما نامه بنده را برای ایشان ببر و
اشعارشان را بیاور تا ببینیم به کجا میرسیم!
من آن روزها ک��ه حتی آقای صالحیآرام را
نمیدیدم هم مخلصش��ان بودم ،چه رسد
به ح��اال که چند بار هم س��بیل به س��بیل
شدهایم!
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