نصرت الله نوح
( 1399ـ )1310

"چلنگری" دیگری که از میان ما رفت!

سیاوش رنجبر دائمی

ِ
درگذشت نصرتالله نوح (۱۳۱۰سمنان ـ  ۲۱مرداد  ۱۳۹۹استنفورد آمریکا) طنزپرداز ُپرآوازه ی ایران ،پایانی ست
بر فصلی از تاریخ ادبیات و روزنامهنگاری ایران.

نوح به گفتهی خودش یک «عضو سادهی حزب توده» بود .کسی که هرگز وارد دهلیزهای قدرت یکی از بزرگترین

تشکلهای چپ ایران نشد .اما او نیز چون استاد و رفیق عالیقدر خویش ،محمد علی افراشته ( 1287سنگر در

استان گیالن ـ  15اردیبهشت  1338صوفیه) ،از نوجوانی به آرمانهای سوسیالیسم و برابری اعتقادی جدی داشت.
از شمارههای اولیهی نامهی چلنگر ،قویترین نشریهی فکاهی تاریخ معاصر ایران که در روز پنجشنبه  17اسفند
 ۱۳۲۹به چاپ رسید ،نام "نوح سمنانی" در صفحهی  ،۳که مخصوص ادبیات محلی بود ،پدیدار شد 1.نوح بیست

ساله همکار ثابت چلنگر میشود و فن طنزنویسی را از افراشته و ابوتراب َجلی میآموزد .او همچنین شاهد تحوالت

درون تحریریهی چلنگر میشود و دیدههای خود را به حافظهی استثنایی خود میسپارد.

توقیفهای پی در پی چلنگر و استفادهی مکرر از امتیاز روزنامههای دیگر ،سبب نمیشودکه ارتباط میان نوح و

افراشته تضعیف شود .اما با کودتای  ۲۸مرداد ،حملهی اوباش به دفتر نشریه چلنگر و فرار افراشته از ایران در زمستان
 ،1333این رابطهی عمیق انسانی و فکری و فرهنگی به کلی گسسته میشود.
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نصرت الله نوح درست یک ماه پس از کودتای  28مرداد ،در تاریخ  28شهریور دستگیر میشود 3.پس از سه سال

حبس و سپری کردن دوران زندان شاهنشاهی در سال  4،1335نوح راه تبعید را انتخاب نمیکند .در ایران میماند و
به تدریج وارد عرصهی مطبوعات داخل کشور میشود .همراه با برخی از "چلنگریهای" سابق ،در نشری هی توفیق و

سپس در روزنامهی کیهان قلم میزند .حضور نوح و همفکران در چنین نشریاتی سبب شد تا پس از انقالب داریوش
ً
عمال دست چپها بود!
همایون گلهمند بگوید که در دههی  ،۵۰مطبوعات ایران

بحران اقتصادی ـ سیاسی رشد یابندهی حکومت محمد رضا شاه پهلوی فرصتی میشود برای احیاء دوبارهی نشریاتی

که سالها زیر تیغ سانسور و سرکوب مینوشتند و سرآخر نیز از نوشتن محروم شدند .آزادی نسبی پدید آمده از آبان
 1357سبب شد تا نشریههایی چون فردوسی ،تهران مصور ،سپید و سیاه و دیگر نشریاتی که در اوایل دههی ۵۰

توسط دولت هویدا تعطیل شده بودند ،باز منتشر شوند و روی میز دکههای روزنامهفروشی قرار بگیرند .اما نشریات
نزدیک به حزب توده تا پس از  ۲۲بهمن در انتظار انتشار ماندند.
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در تاریخ  ۲۰فروردین  ۱۳۵۸روزنامهی آیندگان مصاحبهای با منوچهر محجوبی و نصرتالله نوح منتشر کرد و
از این راه انتشار دورهی جدید چلنگر را به افکار عمومی نوید داده شد 6.اما چلنگر هرگز منتشر نشد و آهنگر پا

آهنگر ـ محجوبی و نوح ـ تنها  ۱۶شماره
به میدان مطبوعات گذاشت که داستانش را در گفتگوی زیر میخوانیم.
ِ

مجال انتشار یافت و پس از توقیفهای گستردهی بسیاری از مطبوعات نو ظهور و قدیمی ،که اولین آنها روزنامهی

ً
عمال پایان حضور فعال بسیاری از روزنامهنگاران کشتهکار و با تجربه از جمله نصرتالله نوح را در
آیندگان 7بود،
عرصهی مطبوعات رقم زد.

متن پیش رو شامل فرازهایی از گفتگوی تلفنی نگارندهی این سطور با زندهیاد نصرتالله نوح است که در فروردین
 ۱۳۹۳هنگام تحقیق دربارهی تاریخچهی روزنامههای چلنگر و آهنگر انجام گرفته است .هدف این گفتگو پیدا کردن

شناخت دقیقتری از ماهیت این دو نشریه ،نوع روابط هیئت تحریریهی چلنگر و آهنگر با حزب توده ایران و دیگر
حوادث مهم در این ارتباط میباشد .استاد نوح با کمال محبت حاضر شدند خاطرات خود را برای نگارنده بازگویند.
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برخی از نکات مطرح شده در این مصاحبه به تفصیل بیشتری در مجموعهی یادماندهها و بررسی طنز در ادبیات و
مطبوعات فارسی که هر دو چاپ آمریکاست آمدهاند؛ اما این گفتگو شامل نکات تازه و بکری ست که پیشتر چاپ
نشده و به فهم بهتر واقعیت آن دو نشریه ،سبک کار آنها و رفتار حزب توده با چنین نشریاتی یاری میرساند .همچنین

بر جنبههایی از شخصیتی استثنایی چون محمد علی افراشته و همچنین شاگرد و رهروی وی نصرتالله نوح باریکه

نوری میاندازد که در مطالبی که این روزها در سایتهای مختلف نوشته شده ،بازتاب نیافته است.
نگارنده مدیون محبت بنفشه مسعودی و ناصر مهاجر در تنظیم مقدمه و متن این مصاحبه است.

گفتگوی سیاوش رنجبر دائمی با نصرتالله نوح ـ  ۲۳فروردین ۱۳۹۳
سیاوش رنجبر دائمی :جناب آقای نوح ،از شما خواهش میکنم از رابطهی میان نشری هی چلنگر و حزب توده ایران
بگویید .رابطهی حزب و نشریه به چه صورت بود؟ گویا ابهام و شک و تردیدهایی...

نصرتالله نوح :هیچ ابهام و شک و تردیدی وجود ندارد .افراشته تا آخرین روز زندگیاش ،خودش را یک تودهای

میدانست.

تیتر روزنامه بود:

				

«بشکنی ای قلم ای دست اگر

						

پیچی از خدمت محرومان سر»

از روز اول شعار نشریهی چلنگر همین شعر بود .در  14آذر 9،وقتی منزلش را غارت کردند ،این بیت را تبدیل به
یک قصیده کرد که در آخر قصیده میگوید:

				

«خانهام غارت اوباشان شد

				

که چه سر خم کنم از این طرفی

						

این یــکی دیگ گرفت آن دفتر

						

اینچــنین سـر برود زیر تبـــر»

افراشته همیشه میگفت :من تودهای مادرزادم! و یک شعر هم با همین عنوان دارد :تودهای مادرزاد .تا آخرین
روز زندگیاش هم تودهای بود .هیچوقت ،ضعفی از نظر

ایدئولوژیک نداشت.

رنجبر دائمی :آیا کمیتهی مرکزی حزب توده یا کمیتهی

انتشارات حزب توده که مسئول آن داوود نوروزی بود ،به
افراشته و چلنگر خط سیاسی حزب را دیکته نمیکردند؟

نوح :هیچوقت خط نمیدادند .روزنامههای حزب ـ ارگان

علنی ـ وقتی منتشر میشدند ،همه در مسیر خط مشی حزب
بودند .افراشته هم همان روزنامههای علنی ،راهنمایش بود.

َجلی هم به همین ترتیب .همهی کسانی که در چلنگر کار
میکردیم ،تودهای بودیم.

میدانید که چلنگر ابتدا در چهار صفحه منتشر میشد و یک صفحهی آن به شعر محلی اختصاص داشت .این

یکی از کارهای بسیار درخشان افراشته بود .یاد دارم در دفتر چلنگر به من گفت :ما شاعر سمنانی داریم ،ولی شعر
سمنانی نداریم .من هم تصدیقکردم .گفت :یعنی چه؟ بنشین بساز .به سمنانی شعر بگو! گفتم :بلد نیستم .گفت:
بلدی ،یاد میگیری .آنقدر گفت تا من شروع کردم به ساختن شعر سمنانی .آن زمان نمیفهمیدم ،اما حاال میفهمم

چه گنجینهایست به زبان محلی با مردم صحبت کردن .چندین بار دیدم شعرهایی که 63ـ 62سال پیش در چلنگر
چاپ کردم ،بچههای این دورهی سمنان میخوانند و از حفظ هستند .البته من مجموعهای از اشعارم را به زبان

سمنانی جداگانه چاپ کردم و در اختیار همه هست .این مجموعه را از پافشاری و اصرار و تشویق افراشته دارم.
مدیونش هستم.

دورهای بین افراشته و َجلی اختالفی پیش آمده بودَ .جلی مدتی چلنگر از جدا شد و روزنامهی شبچراغ را انتشار داد
که چند شمارهای بیشتر در نیامد 10.باالخره دوستان افراشته و جلی را آشتی دادند و َجلی دوباره به چلنگر برگشت.
فقط و فقط اختالف سلیقه در شکل و فرم چلنگر باعث این جدایی شده بود ،و نه هیچ چیز دیگر.

قویترین شاعری که من در زبان فارسی دیدهام َجلیست .او یک پاورقی داشت با نام کتاب ابراهیم .در هر شماره

یک شعر هم دربارهی مسائل روز میساخت .در دفتر مینشست و دو صفحهی کاغذ جلوی خودش میگذاشت.

چند خط شعر مینوشت و چند خط برای پاورقی .درست مانند اینکه

بخواهد مقاله بنویسد ،با همان سرعت شعر میسرود .به خاطر اختالف

سلیقه درباره ی شعر و روزنامه و وسایل کار بود که از هم جدا شدند.

اما بعد دوستان میانجی شدند و دلخوریها را رفع و رجوع کردند و

َجلی به چلنگر بازگشت.

چلنگر در دورههای مختلف با سد سانسور برخورد کرد .یک مدت که
به قول خودش "هوا خوب بود" ،راحتتر مینوشتً .
مثال وقتی دربار

اعالمیه میداد" ،چلنگرباشی" هم یک اعالمیه میداد .دربار در سرلوح

اعالمیه عالمت تاج میگذاشت ،و افراشته به کاریکاتوریستها گفته

بود که تصویر یک دیزی بکشند که شبیه تاج بود .این دیزی را در باالی

اعالمیه به جای تاج میگذاشت و میگفت :ما میفرماییم چه و چه...

درست انگار شاه دارد صحبت میکند .همیشه جملهی اول را با «ما»
شروع میکرد و مینوشت ما این را میگوییم...گاهی اوقات هم از طرح

پرده برای نشان دادن دربار استفاده میکرد .مصداق این شعر سعدی:

		

«این شکایت شنو که در بغداد

رایت و پرده را خالف افتاد»

یعنی بین نظامیها و شاه حرف پیش آمده .رایت به معنای پرچم است و پرچم هم در دست ارتش است ،معنای

دیگر پرده هم پردهدار یا دربار است .گاهی پرده را به جای دربار نشان میداد .گاه از کاله نظامی نصفه ،بدون آنکه

صورتی داشته باشد استفاده میکرد .وقتی نمیتوانست شاه را بکشد ،کاله را طوری میکشید و مطلب را جوری
مینوشت که برای خواننده مشخص باشد که شاه منظورش است 23 .تیر  1330یا  30تیر  1331که توقیف شد؛
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هفت یا هشت شماره با امتیاز نشریههای مختلف درآورد .با عناوینی چون پیشگامان ،شطرنج سیاسی ،رحمت،
زحمت و ...خالصه دوستان امتیازات نشریات را پیش افراشته میگذاشتند تا هر وقت چلنگر توقیف شد و یا گیر

کرد ،از آنها استفاده کند.

از اول تحلیل حزب دربارهی مصدق ،اشتباه بود .همین تحلیل غلط باعث شده بود که کمیتهی مرکزی حزب به

دو جناح تقسیم شود .گروهی کارهای مصدق را درست میدانستند و یک عده هم مصدق را قبول نداشتند .چلنگر
هم همین طور میان زمین و هوا مانده بود و بیشتر به مصدق نیش میزد تا  30تیر .بعد از  30تیر حزب نه تنها به
مصدق حمله نکرد که به نوعی مدافع او شد .چلنگر هم از آن تاریخ به بعد به مصدق حمله نکرد .به نوعی از مصدق

حمایت هم میکرد؛ تا آخرین روزهای  28مرداد .چلنگر با مصدق شوخی میکرد؛ شوخیهای محترمانه 12.اما تا

قبل از  30تیر با مصدق چپ افتاده بود .گاهی شعرهای بسیار بدی هم میساختند .جلی میساخت ،بچههای دیگر

هم میساختند و خود افراشته هم میساخت.
رنجبر دائمی :آیا شعرهایی که شما از

آن به عنوان "شعرهای بد" یاد میکنید،
میتواند نشانهی وابستگی یا نزدیکی
افراشته به طیف ضد مصدق در کمیته
مرکزی حزب باشد؟

نوح :نه ،حرکت مصدق را قبول نداشت.

ً
مثال وقتی مصدق با ترومن مذاکره کرد،
افراشته نوشت:

«رفت و دُم به ترومن زد دستمال

مثل یک کشور بی استقالل».

البته منظور از دُم همان تخم استُ .خب

یعنی انتقاد داشتکه چرا با ترومن مذاکره

میکنی و نمایندگانش را میپذیری؟ در

این حد بود .اما بعد از  30تیر .دیگر با
مصدق با مالیمت صحبت میکرد و به

او حمله نمیکرد .از جبههی ملی در این مقطع اگر تعریف نمیکردند ،بد هم نمینوشتند.

رنجبر دائمی :من چند شمارهی چلنگر را بعد

از  30تیر  1331دیدهام ،باز لحن کمی تند

بود .انتقاد اصلی به دولت مصدق برای عدم
محاکمهی قوام بود.

نوح :بله ،انتقاد به این بودکه چرا قوام و ارتشیان
را محاکمه نمیکنید!

رنجبر دائمی :در شعر «ملت فاتح» و همین
طور در کاریکاتور «ملت فاتح» ،هیچ به مصدق

اشارهای نمیکند .به نظر میرسد که مصدق را
ً
کامال جدا میکند.
از  30تیر

نوح :بله ،جدا میکرد و بیشتر به بقایی میپرید و دیگران.

رنجبر دائمی :از سال  30به بعد بارها چلنگر توقیف شد؛ اما با نامها و عنوانهای دیگر و در همان فرمات و اندازه
و صفحهبندی چلنگر منتشر میشد.

نوح :انقدر فرم و اندازه و صفحهبندی مشخص بود که همه متوجه میشدند چلنگر است؛ منتها با نامی دیگر .افراشته
اصرار داشت که قطع روزنامه عوض نشود .میخواست همهی شمارهها یک اندازه باشد تا آنهایی که میخواهند

دورهی روزنامه را جمع کنند ،هنگام صحافی شمارهها ،مشکلی برایشان پیش نیاید و راحت صحافی کنند.

ً
کامال .انقدر این شباهت زیاد است که حتی من که یک شماره از چلنگر کاغذی را ندیدهام ،خیلی زود
رنجبر دائمی:

متوجه شدم این روزنامه هم یک شمارهی دیگر از چلنگر است و فقط نامش عوض شده .تا جایی که میدانم ،آخرین

شمارههایی که اسم و آرم چلنگر را دارند ،در حول و حوش فروردین ماه  1332است .از فروردین  32به بعد نشریه
با نامهای دیگری منتشرشد.

نوح :نه ،همیشه چلنگر بود .البته با هر توقیف اسم نشریه عوض میشد .اما صفحهبندی و قطع و آرم را طوری

ً
کامال مشخص باشد ،چلنگر است .تا آخرین شماره با نام چلنگر منتشر شد .آخرین شماره یک روز قبل
میگذاشتیم که
از  28مرداد  1332بود که به دفتر ریختند و همه چیز را پاره کردند و سوزاندند .به همین دلیل آن شماره پخش نشد.

رنجبر دائمی :اگر دورهی نشریه را بین خرداد تا مرداد  ۱۳۳۲را مرور کنیم...
نوح :خیلی تند بود بر علیه شاه و دربار.

رنجبر دائمی :اسامی مثل شب چراغ...

نوح :روزنامهی شب چراغ ،قطع چلنگر بود .اما نشریهای دیگر بود و به چلنگر ربطی نداشت.
رنجبر دائمی :یک شماره جلوی چشم دارم به تاریخ  18تیر .1332

نوح :ممکن است که سال  32یک بار هم از امتیاز شبچراغ استفاده کرده باشیم .من االن حضور ذهن ندارم.

رنجبر دائمی :سیستمی که برای اثبات چلنگر بودن این نشریات استفاده میکردید واقع ًا جالب است .نام نشریه مرتب

عوض میشد .من شمارهای دارم به نام صلح دنیا ،مورخ  22مرداد  13 1332منتها هر بار باالی صفحه جملهای
میبینیم...

نوح :مثال «صد بار به توقیف کنندهی چلنگر لعنت!»

رنجبر دائمی :یا «بر چلنگر آزار لعنت» .پس با این حساب همهی نشریاتی که چنین پیامهایی دارند ،ادامهی چلنگرند؟

نوح :درست است.

رنجبر دائمی :میتوانیم بگوییم وقتی چلنگر نمیتوانست با نام خودش منتشر شود ،با نامهای دیگر انتشار مییافت،
تا  28مرداد . 1332

نوح :همهی این نشریات را خود افراشته ،سنگسری و جلی منتشر میکردند؛ با اسامی مختلف.

رنجبر دائمی :پس افراشته تا مرداد  32انتشار روزنامه را ادامه داد؟

نوح :بله گفتم آخرین شماره روز  28مرداد بود .یک روز قبل آماده شده بود برای پخش .شب  28مرداد ریختند
به دفتر روزنامه و چاپخانه .حمله شروع شده بود .آن شماره روز  28مرداد پخش نشد .سوخت و پاره شد .دیگر

افراشته مخفی شد .جلی را گرفتند.

رنجبر دائمی :اول مرداد چلنگر با نام رنگینکمان منتشر شد [ ]...یک شمارهی از چلنگر با نام «جاجرود» در روز

 11تیر دیدم که در سر لوحهی آن نوشته شده« :هفده بار بر چلنگر آزار لعنت!»

نوح :بدین معناست که هفده روز است چلنگر با نام چلنگر درنیامده .من تا آخرین شمارهی دورهی چلنگر را داشتم.
تصمیم داشتم همان طور که کارهای افراشته را منتشر کردم ،کارهای َجلی را هم به انتشار برسانمَ .جلی استادم بود.

او زنده بود و روزی به من گفت که مشغول جمع کردن آثارش است و میخواهد منتشرشان کند .مشکلش این بود

که دورهی کامل چلنگر را نداشت .من گفتم :دورهی کامل خودم را میآورم خدمتتان .هم دورهی چلنگر و هم 5

یا  6کتابی که از جلی منتشر شده بود و من آنها را داشتم ،همه را صحافی شده به خودش تحویل دادم .او هم به
انتشارات گوتنبرگ داد تا چاپ کند و آنها هم همه را باال کشیدند .نه آثار َجلی را جمع کردند ،و نه دیگر دستم به

چلنگرهایم رسید[ .محمود] کاشیچی ،مسئول انتشارات گوتمبرگ با ما رفیق بود .با هم زندان بودیم .هر وقت پیشش

میرفتم ،میگفت :نمیدانم کی این نشریات را برده .تو پیدا کن و من میخرم و به تو میدهم .گفتم چلنگر که دیگر

پیدا نمیشود .هر که این مجموعه را دارد قایم کرده و یا دست مخالفها افتاده .در اسناد ساواک حتم ًا موجود است.

رنجبر دائمی :گمان میکنم هنوز در کتابخانهی ملی و کتابخانهی مجلس وجود داشته باشد .شنیدهام که برخی از

دوستان مشغول گردآوری این مجموعه هستند .و همین طور شنیدهام که دورهی کامل را برای فروش گذاشتهاند.

نوح :حتم ًا دورهی من است که دست به دست میشود .یادتان باشد ،دورهای که من داشتم ،شمارهی دوم چلنگر به
جای دو صفحه یک صفحه است .این عالمت مشخص میکند که دورهای را که میفروشند دورهی من است یا نه .از

شماره ی اول تا به آخر دورهی من درست و کامل است .فقط شماره ی دوم به جای چهار صفحه ،دو صفحه است...

رنجبر دائمی :البته یکی از مشکالت مجموعههای موجود چلنگر در کتابخانه های ایران این استکه صحافی شدهاند...

نوح :بله ،آگهیهایی که در چلنگر است در جاهایی که به آن "راهرو" میگفتیم چاپ میشد .وقتی دو صفحه را باز

میکردیم ،در وسط هم آگهی میگذاشتیم.

رنجبر دائمی :مشکل صحافی چلنگر به خاطر نوع صفحهبندیاش .وقتی صحافی میکنند ستون راست صفحه چپ
و ستون چپ صفحه راست از بین میروند.

ً
کامال درست است.
نوح:

رنجبر دائمی :تا جایی که من دیدم سبک نگارش و خط چلنگر در ماههای پایانی سال  1332عوض میشود .او ًال

نوشتههایی که امضای خود افراشته را داشته باشد ،خیلی کمتر است و غالب ًا سفرنامهی او به مسکو چاپ شده که
خیلی هم مفصل است .صفحهی ادبیات محلی هم به نظر میرسد ،تعطیل شده.

نوح :ادبیات محلی کم شده بود .روزنامه ً
قبال  4شماره در هفته بود ،در  8یا  12صفحه .همیشه بخش محلی را

داشت ،اما در یک دورهی نشریه ،در یک صفحهی مشخص نبود و در صفحههای مختلف پرت و پال بود .تا وقتی
که  4صفحه بود ،صفحهی سوم به اشعار محلی اختصاص داشت.

رنجبر دائمی :در این دوره ،کاریکاتورها هم رنگی میشود.

نوح :بله اواخر رنگی شده بود .هم صفحاتش زیاد شد و هم رنگی شد.

رنجبر دائمی :و خیلی هم تندتر از پیش!

نوح :تندتر شده بود .نزدیک فرار شاه ،حمله بیشتر متوجهی دربار بود.

رنجبر دائمی :دربارهی کاریکاتورهای چلنگر پرسشی داشتم .کاریکاتورها را چه کسانی میکشیدند و چگونه تهیه

میشدند؟

نوح :از اولین شماره ،کاریکاتورهای چلنگر را بیوک احمری میکشید .او در اللهزار ،روبهروی کوچهی فردوسی که

تئاتر فردوسی بود ،دفتر نقاشی داشت و کار میکرد .خط مینوشت و کاریکاتور میکشید .کاریکاتورهای چلنگر را

او میکشید؛ تا مرداد  .32البته در طی دو سه سال شاگردهای احمری هم روی کار آمدندً .
مثال یکی از شاگردانش
[بهروز] گلزاری بود .سالهای بعد از کودتا هم همیشه او را میدیدم و با هم دوست بودیم .یکی دیگر از شاگردان

ِ
دست احمری بزرگ شد و کار یاد گرفت ،غالمعلی لطیفی بود که در قید حیات است .لطیفی بعدها حقیقت ًا
که زیر

به استادی رسید .و دیگری پرویز کالنتری بود ]...[ 14.یادم است که پدرش رفیق من بود .تودهای بود .یک روز

دست پرویز کالنتری را گرفت و او را به دفتر چلنگر آورد و برد پیش افراشته .به افراشته گفت :پسرم نقاشی میکند.

میخواهم کار یادش بدهید تا به دردتان بخورد .افراشته هم او را به احمری سپرد ]...[.بیشتر کاریکاتورها کار این

چند نفر بود .البته خیلیها هم از شهرستان مطلب و کاریکاتور میفرستادند .کاریکاتور ،شعر ،داستانهای زیادی از

شهرستانها به دست ما میرسید[ .علی ممتاز میثاقی] سنگسری مسئول ادیت

کردن تمام مطالب رسیده به چلنگر بود .دربارهی زندگی سنگسری به طور کامل

در کتاب بررسی طنز در ادبیات و مطبوعات فارسی نوشتهام 15.در نتیجه انجام
تمام کارهای به قول خودشان "چلنگری کردن" [با او بود]" .چلنگری کردن" به
معنای تعمیر شعر است" .چلنگرخانه" محل نامههای رسیده بود و مسئول ادیت

کارها سنگسری .او نامههای رسیده را تنظیم میکرد و برای چاپ میفرستاد.

اشعار را تصحیح میکردند و بعد چاپ میکردند؛ همین طور کاریکاتورها را .از

شهرستانها خیلی مطلب میرسید .همه را چک میکرد و آنچه به درد میخورد،

حتا اگر اشکالی هم داشت رفع میکرد و برای چاپ میداد.

رنجبر دائمی :پس کاریکاتورهایی که در صفحهی یک بود...

نوح :همهی کاریکاتورهای صفحه یک کار احمری بود .کم کم کارهای گلزاری
هم در صفحهی یک چاپ شد.

رنجبر دائمی :کاریکاتورها چگونه کشیده میشد؟ منظورم موضو ع و تم

کاریکاتورهاست.

ً
مثال افراشته سوژهای را
نوح :ما هیئت تحریریه داشتیم .جمع میشدیم و هر کس هر سوژهای داشت میگفت.

میپسندید و میگفت تو خودت شعر بساز روی همین سوژه .سوژهای را دیگری مطرح میکرد و افراشته میگفت:
این به درد کاریکاتور میخورد .آقای احمری شما این سوژه را بکش! او فوری سوژه را یادداشت میکرد .یعنی همه

در تحریریه برای انتخاب سوژه و تم و موضوع شرکت داشتند.

رنجبر دائمی :شعرهایی که همان عنوان کاریکاتورها را دارند ،مثل "ملت فاتح" 30 ،تیر و ...هم در چلنگر کم نیست.
نوح :این نوشتهها که مطالب اصلی بود را یا سنگسری مینوشت یا افراشته و یا َجلی .مطالب این سه نفر همیشه در

صفحهی اول بود .کاریکاتور هم برای برخی از شعرها تهیه میشد.

رنجبر دائمی :اول شعر سروده میشد بعد کاریکاتور کشیده میشد؟

نوح :نه بسیاری مواقع همزمان تهیه میشدند .تحریریه کارش همین بود .یا اینکه شعر میساختند و میآوردند و بعد

افراشته میگفت روی این شعر،کاریکاتوری کشیده شود.

رنجبر دائمی :موضوع کاریکاتور چطور تعیین میشد؟ بعضی از این کاریکاتورها از لحاظ سیاسی پیام بسیار روشنی
دارند و تند هستند.

نوح :خوانندههای شهرستانها هم دیگر خط روزنامه را میشناختند و دست شان آمده بود؛ همانها که مطالب

میفرستادند را میگویم .آنها هم میدانستند در نوشتههایشان تا کجا میتوانند تند بروند .اگر نوشته خیلی تند بود

و به محتوای روزنامه نمیخورد ،چاپ نمیشد .ولی بیشتر چیزهایی که میرسید و قابل چاپ بود ،همه چاپ میشد.
رنجبر دائمی :به عنوان مثال در یکی از چلنگرهای ماهانه ،کاریکاتور معروف مصدق است که دایره زنگی در دست

میرقصد برای عمو سام و ...چطور تصمیم گرفته میشد که چنین کاریکاتوری کشیده شود؟

نوح :افراشته موضوعی را میگفت و بچهها میکشیدند .پایین کاریکاتورها هم غالب ًا اسامیشان خیلی ریز نوشته
میشدً .
مثال گاهی گلزاری است که مشخص میشود .امضای بیوک احمری" ،بیوک" بود .البته برای من خیلی عادی

بود تشخیص دادن امضاها .امضای همه را میشناختم .تخلص خلیل سامانی "موج" بود .به شعرا و نویسندگان،

"چلنگریون" میگفتیم؛ به همهی کسانی که در دفتر چلنگر کار میکردند .مرتضی مرتضوی با تخلص "شبنم" از

همکاران ما بود و ...اسامیشان هست.

رنجبر دائمی :ببخشید "ستوده" که بود؟

نوح :خود افراشته" .معمارباشی" هم تخلص دیگرش بود" .ستوده" خود افراشته است.

رنجبر دائمی :چرا از اسامی مستعار استفاده میکردند؟

نوحً :
مثال افراشته بعضی اوقات در یک شماره سه یا چهار شعر داشت .درست نبود در سه چهار جای روزنامه اسم

او بیاید .یا "ستوده" و یا "معمارباشی" میگذاشتَ .جلی هم تخلصهای مختلفی داشت .یکی از امضاهای َجلی،
"خفی" بود" .فالنی" هم تخلص َجلی بود .سنگسری هم تخلصاش "سنگپایی" بود.

رنجبر دائمی :پس میشود گفت هستهی نویسندگان چلنگر چند نفری بیشتر نبودند.

نوح :بله بیشتر  5یا  6نفر بیشتر نبودیم .کاریکاتوریستها  4یا  5نفر بودند .بقیهی کاریکاتورها از شهرستانها
میرسید .در دفتر "چلنگری میشد"؛ یعنی تصحیح و چاپ میشد.

رنجبر دائمی :تیراژ چلنگر چقدر بود و تا چه اندازه در سطح کشور پخش میشد؟

نوح :من تا هشتاد هزار شماره را به یاد دارم .برای آن زمان رقم بسیار زیادی بود .البته تیراژهای عادی بیشتر روی

بیست تا سیهزار دور میزد .اما وقتی شمارهی ویژه [بیرون میدادیم] ،چاپخانه هم صدایش درمیآمد .ماشینهای
چاپ آن موقع که مثل حاال نبود .هنوز ماشین روتاتیو نیامده بود.

رنجبر دائمی :چاپخانههای حزب بودند و یا چاپخانههای معمولی؟

نوح :چاپخانههای معمولی که گاه هم عوض میشد .تا آنجایی که من به یاد دارم چلنگر بیشتر در «چاپخانهی آفتاب»

چاپ میشد؛ در خیابان ناصر خسرو .اسم چاپخانه هم در شماره های مختلف آمده.

رنجبر دائمی :آفتاب چاپخانهای عادی بود؟ ربطی به چاپخانه ی حزب توده نداشت؟

ً
کامال عادی بود و هر کس هر چه میبرد چاپ میکرد .ابد ًا ربطی به حزب نداشت .چاپخانهی حزب مخفی
نوح:

بود که بعدها لو رفت .البته حزب همیشه دو یا سه چاپخانه داشت .وقتی یکی را میگرفتند و میبستند ،دو چاپخانهی

دیگر کار میکرد .بزرگترین و معروفترینش ،چاپخانهی داوودیه بود که [حسن] سبزواری آن را لو داد.
رنجبر دائمی :پس هرگز چلنگر از امکانات حزب استفاده نکرد؟
نوح :نه هرگز.

رنجبر دائمی :چلنگر چطور در سطح کشور پخش میشد؟

نوح :تهران یک مرکز توزیع داشت .پیرمردی بود به نام "سقاباشی" که از دورهی پهلوی اول موزع بود .در کوچهی

کیهان ،مرکزی داشت و از آنجا روزنامهها را توزیع میکردند .خودشان سهمیهی شهرستانها را در دفترشان بستهبندی
میکردند به پستخانه میبردند .کارگر هم زیاد داشت .گاهی دو تا سه هزار نسخه از یک شماره برای توزیع در تهران
میداد .مسئولیت توزیع با او بود .به هر روزنامهفروشی که میآمد ،به نسبت تعدادی که میفروختند و یا حدس میزدند

میتوانند بفروشند ،روزنامه میداد .هر کس روزنامههایش تمام میشد و کم میآورد ،دوباره به "سقاباشی" مراجعه
میکرد و تعدادی دیگر میبرد .یعنی در تهران مرکزی بود که طبق معمول ،روزنامه را توزیع میکرد و اسمش ادارهی

توزیع بود .به کسی هم که توزیع میکرد ،موزع میگفتند .سالها بعد که سقاباشی دیگر پیر شده بود ،جوانترها

جایش را گرفتند.

رنجبر دائمی :همین تعداد انبوه شعر و کاریکاتورهایی که از شهرستانها به دستتان میرسید ،اثبات میکند تعداد

خوانندهی باالی چلنگر را...

نوح :خیلی تعیینکننده و تأمین کننده بود .گاهی سنگسری
میگفت :آقای افراشته ،باید در فکر یک ویژهنامه باشیم.

منظورش این بود که به جای چهار صفحه و یا هشت
صفحه ،ویژهنامهی  16 ،12یا  24صفحهای منتشر کنیم.

وقتی افراشته میپرسید ،چطور؟ میگفت :مطالب زیادی

از شهرستانها آمده و جمع شده .نویسندگانش چشم به راه

هستند .باید برایشان چاپ کنیم .قیمت این ویژهنامهها دو
سه برابر چلنگرهای عادی بود.گاه  12صفحهگاه  16صفحه.

رنجبر دائمی :همین نشانهی این استکه چلنگر در شهرستانها

هم خیلی خوانده میشد و مرتب هم به شهرستانها میرسید.
نوح :بله ،خیلی خوانده میشد.

رنجبر دائمی :پس به هشتاد هزار تیراژ هم رسید .همه به فروش میرفت؟

نوح :تیتراژهای عادی بین بیست ،سی تا پنجاه هزار در

نوسان بود .خوب فروش میرفت .آن اندکی هم که میماند

سرِ سال ،صحافی میشد و دورهای میفروختندً .
مثال چلنگر

دورهی اول ،سال اول ،سال دوم و ...به شکل صحافی شده
به فروش گذاشته میشد .چلنگر ،برای دو سال و نیم منتشر
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رنجبر دائمی :خط چلنگر دربارهی حزب زحمتکشان ملت

ایران از آغاز و حتا بعدها دربارهی بقایی و ملکی و نیروی
سوم خیلی تند بود.

نوح :چلنگر همیشه علیه آنها بود .خلیل ملکی را انشعابی
میدانست .به دکتر بقایی هم میگفتند رهبر صد و بیست

کیلویی .

رنجبر دائمی :کاریکاتورهایی هم هست که او را مأمور به

صورت آمریکا نشان میدهد.

نوح :بله،کار دیگریکه چلنگر میکرد این بودکه تصنیفهایی

که سر زبانها میافتاد ،مثال تصنیف " آن یار منستکه میرود

سرباال " ـ که روزی تصنیف معروفی بود ـ میگرفت و روی

آن شعر میساخت .آقای [حسین] مجرد در قدیمی مدیر

روزنامهی شهر فرنگ بود .با افراشته کار میکرد .هم مصحح بود و به چاپخانه برای غلطگیری میرفت و هم روی

تصنیفهایی که بین مردم گل میکرد ،شعرهایی،
عکس آنچه در شعر اصلی بود ،به فکاهی میساخت.
مثال یک عکس شعر برای معدل شیرازی ساخت:
ای آنکه به ارباب خودت مینازی /وای وای

نام تو بود معدل شیرازی /وای وای ...

کارشان این بود .وقتی یک تصنیف ،خوب گل
میکرد آقای مجرد تغییرشان میداد و یا برای

مصدق میساخت یا برای بقایی و یا دیگرانی که

چلنگر با آنها مخالف بود.

یک کار دیگر چلنگر ،کنکاش در ادبیات بود که
ً
مثال یکی از اشعار سعدی
ستون خوبی هم بود.
را بررسی میکردند .مانند:

«یکیازبزرگاناهلتمیز/حکایتکندابنعبدالعزیز»

ُخب ،این آقای عبدالعزیز که بود؟ به این شیوه مطلب مینوشتند .اسم این ستون را االن به یاد نمیآورم 16.وقتی به
دورههای چلنگر نگاه کنید ،این بخش را هم خواهید دیدً .
مثال «وقتی افتاد فتنهای در شام /هر یک از گوشهای فرا رفتند».

ً
مثال" :قبلهیعالم دستور داد که آنها را بیرون کنند"؟ از این نوع
میگفت این فتنه کجا بود؟ یعنی کودتا شد؟ یا
مضامین .شعر را به طنز بررسی میکردند .اینها کارهایی بود که ابدا کنندهاش افراشته بود.

رنجبر دائمی :انتقادش از خلیل ملکی فقط به دلیل انشعاب او از
حزب توده بود؟! در مصاحبهای با محمود ژندی 17شنیدمکه او هم

از مخالفت افراشته و کینهی تندی که نسبت به انشعابیون داشت،
میگفت .پس میشود گفت که این دیدگاه شخصی افراشته بود؟

نوح :نه ،ببینید ،به زبان ساده بگویم :حزب نمیخواست خودش
همه را بزند در نتیجه چلنگر برخی را میزد.

رنجبر دائمی :جایگاه افراشته در حزب و در زمان انتشار چلنگر

چه بود؟

نوح :افراشته در حزب هیچ مقامی نداشت .عضو سادهی حزب

تودهی ایران بود .همهی ما اعضای تحریریهی چلنگر ،اعضای

سادهی حزب بودیم .سنگسری ،من ،فریدون صهبایی ،سید

ابوالفضل نیری و  ...همه عضو سادهی حزب بودیم .هیچوقت هم کسی نمیگفت عضو حزب است یا نیست .کسی

حق سؤال نداشت .تشکیالت حزب در آن زمان مخفی بود.

رنجبر دائمی :آیا شما با سازمانهای علنی حزب ارتباط داشتید؟ ً
مثال با جمعیت ملی مبارزه با استعمار؟

نوح :بله ،همهی ما به آنجا میرفتیم و آن هم یک سازمان علنی بود که همه میتوانستند با آن رابطه داشته باشند []...

«خانهی صلح» در خیابان فردوسی روبهروی فروشگاه فردوسی بود؛ در یک کوچهی بنبست .شبها به آنجا میرفتیم.
کسانی که کار تشکیالتی نمیکردند ،برای وقتگذرانی به «خانهی صلح» میرفتند که در اطرافش آبجو فروشی بود،

میخانه بود .بچهها در «خانهی صلح» همدیگر را میدیدند بعد دستهجمعی میرفتیم آبجویی میخوردیم یا در کافهای
می میزدیم .گاهی هم افراشته بچهها را مهمان میکرد.

رنجبر دائمی :از این طریق و از طریق خواندن روزنامههای علنی مانند بسوی آینده و شهباز و غیره آگاه میشدید

دربارهی خطِمشی حزب؟
نوح :بله.

رنجبر دائمی... :و بعد آن خطِمشی را در چلنگر منعکس میکردید! درست است؟ قصدم از این سؤال این است که
مکانیزم سیاستگذاری در نشریهی چلنگر را بهتر بفهمم و بدانم خط سیاسی چلنگر چطور شکل میگرفت.

ً
کامال .خط سیاسی چلنگر را خود افراشته با شعرایی که در چلنگر بودند منعکس میکرد و همه مواضع تودهایها
نوح:

را میدانستند .همه میدانستند چه باید منتشر کنند و احتیاجی نبود که کسی به آنها دستوری بدهد .زمانی که حزب
اعالمیهای چاپ میکرد و میخواست دربارهی آن اعالمیه چیزی ساخته

شود ،آن اعالمیه را یکی از ما به نظم میساخت .ولی بقیهی کارها خیلی

عادی بود و هرکسی که سوژهای داشت مطرح میکرد ،میساخت و میآورد
و چاپ میشد.

رنجبر دائمی :حزب هرگز با شما تماس نمیگرفت و دستوری نمیداد؟

نوح :ابد ًا .میدانستند که ما کار خودمان را میکنیم و شعرهایی هم که

خط حزب بود .لزومی نداشت چیزی به ما بگویند و
میساختیم همه در ِ

یا رهنمودی بدهند.

رنجبر دائمی :آیا هرگز حزب به چلنگر دربارهی خطاش تذکری داد؟

نوح :نه ،هرگز .کسی چیزی نمینوشت که احتیاج به تذکر حزب باشد.

چلنگر یک جمله نداشت که بیهدف باشد .توفیق نشریهای فکاهی بود
که من هم با آن کار کردم .همهی گردانندگان توفیق از دوستان من هستند.
توفیق ضمن اینکه سیاسی بود ،بسیار مالیم بود و خط خاصی نداشت.

دربارهی گرانی گوشت و نان و ...و دیگر مسائل انتقاد میکرد .ولی چلنگر

خطی را که از اول داشت تا به آخر دنبال کرد .یک مطلب عاشقانه در چلنگر نمیبینید .اگر هم مطلبی عاشقانه بود،

سیاسی میشد.

آن زمان همه میدانستند که چه نشریهای یا فردی با حزب است و چه نشریه یا فردی علیه حزب! به آن نشریه یا
فردی که مخالف حزب بود همه حمله میکردند .لزومی هم به دستور هیچ کس نبود .در نتیجه دیدگاه چلنگر نسبت

به شوروی هم دیدگاه احزاب برادر بود؛ مانند تمام کمونیستهای دنیا که خودشان را از احزاب برادر میدانستند.
رنجبر دائمی :افراشته هم شعر معروف انقالب اکتبر را داد...

نوح :بله« :این قصه سی و چند سال است /انگار که داستان حال است» ...با این بیت شروع میشود .سنگسری

هم شعری برای انقالب اکتبر ساخت .خیلی شعر خوبی است .در تک شمارههای یک صفحهای منتشر شد .همان
زمان که چلنگر توقیف شده بود .من این شعر را در کتابم چاپ کردم:

«دلها تپش گرفته و تنها به جنب و جوش /میزی وسط نهاده و چندین نفر خموش /بر دور ساعتی که به کندی

رود جلو /دادند گوش هوش»...

رنجبر دائمی :در اسفند  1331به هنگام مرگ استالین هم ستایش

از شوروی در چلنگر برجسته است.

نوح :بله ،میتینگی که در میدان فوزیه برای مرگ استالین برگزار شد،

بینظیر بود.

رنجبر دائمی :دربارهی نام روزنامهی چلنگر نوشتهاید که انتخاب

صادق هدایت بود...

نوح :افراشته میگفت :وقتی میخواستم امتیاز نشریه را بگیرم ،صادق

هدایت به من پیشنهاد کرد که :به نام چلنگر بگیر .اسم قشنگیست.
وقتی هم روزنامه درآمد ،افراشته میگفت:کنار بساط روزنامهفروشها

میایستادم تا ببینم چه کسانی چلنگر را میخرند .غروب رفتم به کافه

فردوسی .بچهها به من گفتند :آقای افراشته این چی بود که درآوردی؟

من کلی پکر شده بودم و تو لب رفته بودم .گوشهای نشستم تا صادق

هدایت آمد .هدایت گفت :روزنامهات را دیدم ،آفرین چه روزنامهی

خوبی است .گفتم :اینها که همه بد میگویند و خوش شان نیامده .هدایت گفت :آخه این روزنامه مال اینها که
نیست! خوانندهی این روزنامه از میدان توپخانه به پایین است .روشنفکرها که این چیزها را نمیفهمند .افراشته

میگفت :بعدها متوجه شدم که چقدر صادق هدایت درست تشخیص داده بود و چقدر درست میگفت .من خودم

واقع ًا شاهد بودم که تودهی مردم به چلنگر توجه داشتند .در زندان دیدم که زندانیان عادی شعرهای چلنگر را حفظ
بودند و میخواندند .حتی کسانی که هیچ گرایش سیاسی نداشتند؛ چه برسد گرایش به حزب توده! خیلیها بودند که

اهل شعر بودند و ذوقی داشتند و خیلی از اشعار افراشته و َجلی را از حفظ میخواندند.

رنجبر دائمی :خب ،تأثیر چلنگر بر مطبوعات کشور تأثیر عمیقی بود...

نوح :خیلی عمیق بود .در مطبوعات فارسی ،روزنامهای با این شکل و محتوی نداشتیم .بله صوراسرافیل بود ،اما

صوراسرافیل ،چلنگر نمیشود .من به یاد ندارم نشریهی دیگری به غیر از آهنگری که خودم با گروهی از دوستان بعد

از انقالب درآوردم ،مانند چلنگر بوده باشد .چلنگر "تا" ندارد "بیتا" ست! یکتاست!

رنجبر دائمی :چرا از استفاده از نام چلنگر در سال
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نوح :من امتیاز چلنگر را داشتم .پسر افراشته،

اجازهی انتشار تمام آثار افراشته را به من داد؛ از

جمله چلنگر را .تنها با این شرط که اگر خواستم

روزنامهای با نام چلنگر در بیاورم با نظر حزب باشد.
من هم وقتی خواستم بعد از انقالب چلنگر را منتشر

کنم به دبیرخانهی حزب رفتم .گفتم :میخواهم این

روزنامه را منتشر کنم .گفتند :اگر مسئولیت روزنامه

تنها با خودت است برو و منتشر کن .گفتم :نه ما شورای نویسندگان داریم .پرسیدند چه کسانی هستند؟ گفتم :یکی

دو نفر مثل غالمعلی لطیفی که از بچههای چلنگر بود .سنگسری که از پایهگذاران چلنگر بود .بقیه هم چند نفری
از بچههای توفیق هستند .گفتند پس ما باید حداقل کاریکاتورهای صفحه یک را ببینیم؛ البته اگر میخواهید با نام

چلنگر چاپ کنید .اولین شماره آهنگر را حتم ًا دیدهاید .وقتی این شماره را به دبیرخانهی [حزب توده ایران] بردیم
گفتند این را میخواهید چاپ کنید؟ مثلث بیق را؟ بازی شطرنج را؟ گفتیم :حتم ًا ،چون شورا تصویب کرده است.

گفتند :نه ،حزب اجازه نمیدهد که با نام چلنگر این مطالب چاپ شود .فردا همین را جلوی دانشگاه علم میکنند
که روزنامهی چلنگر باز شروع کرده و این بار علیه انقالب! ما نمیتوانیم پاسخگو باشیم.

رنجبر دائمی :این رفتار را در دوران افراشته حزب نکرده بود .درست میگویم؟

نوح :نه ،در آن زمان هیچوقت دخالت نمیکرد .چون خود افراشته تصمیم گیرنده بود .من که در دورهی بعد از

انقالب تصمیم گیرنده نبودم .شورا بود که تصمیم میگرفت .من هم یک رأی در شورا داشتم .این بود که گفتند نه!
وقتی برگشتم در چاپخانه همه منتظر نتیجهی گفتگو با حزب بودند تا روزنامه زیر چاپ برود .به بچهها گفتم که با
حزب به توافق نرسیدیم .سنگسری گفت :بسیار خوب ،مسئلهای نیست .چلنگر در نمیآوریم .آهنگر در میآوریم.

آهنگر که از نشریات حزب نیست.

آهنگر را درآوردیم در حالی که به رنگ قرمز چلنگر را زده بودیم و رویش آهنگر گذاشتیم .حزب به من گفت :تو به
فکر خودت باش! فردا که دادگاهی شدی چه می خواهی پاسخ دهی؟ گفتم :شوراست .گفتند :شورا چیست؟ همه

چیز به نام توست .امتیاز روزنامهای به نام آهنگر را [مرتضی] راوندی داشت و من به یاد نداشتم .ما آهنگر را منتشر

کردیم و بعد بچهها خبر دادند که امتیاز آهنگر را [مرتضی] راوندی دارد .آیا از آقای راوندی اجازه گرفتید؟ آهنگر در

اصفهان ارگان حزب بود .بچهها به من گفتند تو باید به دیدار راوندی بروی و اجازه بگیری .هیچکدام با راوندی آشنا

نبودند .من به منزل آقای راوندی رفتم .گفت :میدانستم دیر یا زود به دیدارم میآیی .پرسید :چرا با حزب نساختید؟

گفتم :حزب نمیگذارد با نام چلنگر روزنامه منتشر کنیم و معتقد است کارهای ما تند است .خطرناک است .راوندی

گفت :من مسئولیت آهنگر را به شما واگذار میکنم .خودت هم پاسخگو باش .قبول کردم و روی کاغذی امتیاز

آهنگر را به من واگذار کرد .من هم آن را به تحریریه آوردم .به بچهها گفتم :بزن بریم که دیگر کارمان درست است!

رنجبر دائمی :تیراژ آهنگر هم خیلی باال بود.
نوح :خیلی.

رنجبر دائمی :به یاد دارم که در میانهی کار ،آهنگر تذکری داده بود که ارتباطی با حزب توده ندارد .گمان می کنم در

شمارهی  4یا  5بود.

نوح :خود حزب به ما گفت که این تذکر را بدهیم تا شما را به ما نچسبانند .محجوبی هم یک شعر ساخت:

«ما چلنگر نیستیم آهنگریم».

رنجبر دائمی :آقای [منوچهر] محجوبی هم در تحریریهی چلنگر

شرکت داشت؟

نوح :نه ،او کرمانشاه بود .گویا یکی دو شعر فرستاده بود که پس

از تصحیح در چلنگر چاپ شد .اما آشنایی از نزدیک با چلنگر

و "چلنگریون" نداشت .بعدها که سنگسری به توفیق آمد همه با
او آشنا شدند .اما هیچکدام شان با افراشته آشنا نبودند.

رنجبر دائمی :پس رابطهی آهنگر با حزب بسیار متفاوت بود تا
رابطهی چلنگر با حزب توده؟

ً
اصال تابع حزب نبودیم .من هر وقت به دبیرخانه
نوح :ما
میرفتم ،روانشادان [اعضای کمیتهی مرکزی] هر کدام که بودند

تا مرا میدیدند ،میگفتند :اعدام باید گردد! آنها میگفتند این
چه نشریهایست که در میآوری؟ میگفتم :شورا هست و من

هم عضو این شورا هستم .اگر میخواهید من از شورا بیرون

بیایم .آنوقت نشریه تندتر هم میشود .روزی [احسان] طبری
به من گفت :نه ،بگذار آهنگر باشد .به ترکیبش دست نزن و به

کسی هم نگو که من گفتم .کار خیلی خوبیست که این نشریه
را منتشر میکنید.

رنجبر دائمی :برخی از کاریکاتورهای آهنگر واقع ًا محشر است .کاریکاتور رضاخان و بازرگان که بازرگان میگوید:
آسوده بخواب که ما بیداریم! و کاریکاتور بزرگ آخرین شماره« .از مشروطه به بعد» آن هم خیلی عالی است.
نوح :شعر آخرین شماره از من است:
جشن مشروطهی بی شاه و لعین

			

بر همه خلق مبارک آمین

در هر شماره سه یا چهار شعر داشتم .در جلد اول یادماندهها 18هم در این باره نوشتهام.

پی نوشت ها:
1

به نوشتهی نصرتالله نوح ،آشنایی او با محمد علی افراشته در «دهم اردیبهشت [ 1330که] مقارن بود با اول ماه مه» صورت

میگیرد .نصرتالله نوح ،یادماندهها ،جلد اول ،انتشارات کاوه ،سن حوزه ،۱۳۸۰ ،ص ۸۹
2

محمد تربتی در خاطراتش نوشته است« :در یکی از شبهای آخر زمستان  ،1333مهندس گرمان که مسئول برخی از کارهای

فنی حزب بود ،با سر تراشیده به سر قرار خیابانیام آمد و گفت:
قرار شده که در یک گروه چهار نفره و به همراه محمد رضا قدوه (دبیر جمعیت مبارزه با استعمار) ،رحیم نامور (مدیر روزنامهی شهباز) و محمد علی
افراشته (مدیر روزنامهی چلنگر) ،از کشور خارج شوی .خودتان را باید به ریخت و قیافهی دهقانان آذربایجان درآورید .از آنجا وارد خاک شوروی
میشوید .چون تو جوانترین فرد گروهی ،مسئولیت گروه با توست ،»...محمد تربتی ،از تهران تا استالین آباد ،چاپ یکم ،نشر نقطه ،ایاالت متحده
آمریکا ،تابستان  ،1379ص 49

3

نصرت الله نوح ،یادماندهها ،پیشگفته ،جلد اول ،ص ۹۶

4

همان ،ص 140

5

اولین شمارهی دورهی هفتم ،سال اول نامهی مردم ،در روز چهارشنبه  ۲۳اسفند  ۱۳۵۷در ایران منتشر شد.

6

چلنگر یکی از پرخوانندهترین هفتهنامههای فکاهی ـ سیاسی ایران در پایانهی دههی بیست و آغاز دههی  ٣٠بود (١٣٢٩ـ.)١٣٣١

این هفتهنامه را زندهیاد محمد علی افراشته ،شاعر و طنزنویس بزرگ گیالنی انتشار میداد؛ به همکاری ابوتراب ج َلی و در شهر تهران.
سر عنوان این هفتهنامه این بود :بشکنی ای قلم ای دست اگر /پیچی از خدمت محرومان سر.
از ویژگیهای آن یکی هم این بود که افراشته (١٣٣٨ـ  ،١٢٨٧صوفیه) پارهای از طنزنامهها و شعرهای خود را به گیلکی در این هفتهنامه میآورد .پس
از پیروزی انقالب بهمن  ١٣٥٧شماری از شاگردان و دوستداران این طنزنویس برجستهی ایران ،به انتشار دوبارهی چلنگر دست زدند و این بار با نام
آهنگر .سمت و سوی نشریه و ترکیب همکاران آن ،با اطالعیهای که در کیهان ٢٧ ،فروردین  1357درج شد ،به آگاهی همگان رسید« :فردا منتشر
شود :آهنگر به جای چلنگر ،طنزنامهی آهنگر برای کارگران ،دهقانان ،پیشهوران ،بازرگانان و دانشجویان ...با طنزی کوبنده و مردمی ،دستپخت:
می 
محمد علی افراشته ،جمشید ارجمند ،محمدتقی اسماعیلی ،محمود پاینده پناهی سمنانی ،رباب تمدن ،فریدون تنکابنی ،امین خندان ،مظفر درفشی،
مهین رضایی ،خلیل سامانی ،احمد سخاورز ،م.م .سنگسری ،حسین عازمیخواه ،جواد علیزاده ،غالمعلی لطیفی ،منوچهر محجوبی ،نصرالله نوح».
(برگرفته از کتاب گریز ناگزیر ،نشر نقطه ،۱۳۸۷ ،صص  174و )175

7

عالوه بر آیندگان ،نشریات مطرح دیگر مانند تهران مصور ،امید ایران ،پیغام امروز ،ندای آزادی ،آزادی و ...قربانی نخستین

توقیف گستردهی مطبوعات پس از انقالب شدند.
8

برای شناخت بیشتر از ابعاد دیگر زندگی فرهنگی و سیاسی نصرتالله نوح ،به مستند «یادماندههایی به یاد ماندنی» ،ساخت

احمد جواهریان ،که در صفحهی  https://youtu.be/HufnaEKXrxMقابل دسترس میباشد ،مراجعه شود.
9

در روز  ۱۴آذر  ،۱۳۳۰شعبان جعفری تعدادی از اوباشان خود را برای حمله به اماکن مربوط به حزب توده در مرکز شهر تهران

بسیج کرد .این حمالت در حالی رخ داد که در همان روز ,سازمان دانشجویان دانشگاه تهران وابسته به حزب توده میتینگ بزرگی در
محوطهی دانشگاه تهران تشکیل داده بود و سرهنگ ژاندارمری نوری شاد به طرز مشکوکی جان خود را از دست داد .اوباشان به رهبری
شعبان به «خانه صلح» و دفاتر روزنامههای تودهای ،از جمله چلنگر ،در همان روز به شکل وحشیانه هجوم بردند .نگاه کنید به :خاطرات
شعبان جعفری ،به کوشش هما سرشار ،نشر ناب ،لوسآنجلس ،۱۳۸۱ ،صص  89تا .107

10

شمارهی نخست شب چراغ به همت ابوتراب َجلی در تاریخ  ۱۴تیر  ۱۳۳۱منتشر شد تا آذر همان سال َجلی  19شماره شبچراغ

11

بررسی دورهی چلنگر حکایت از این دارد که در فاصلهی تیر و مرداد  ۱۳۳۱روزنامه توانست با نام اصلی خود ،نامهی چلنگر،

را به انتشار رساند.

چاپ و توضیح شود.
12

انتقاد به دکتر مصدق در نشریهی چلنگر پس از  ۳۰تیر  ۱۳۳۱ادامه یافت ،گاه حتا بسیار تندتر از پیش از آن تاریخ.

13

این آخرین شماره دورهی چلنگر است .صلح دنیا یکی از عناوین جایگزین نشریهی شبچراغ به مدیریت جَلی هم بود.

14

پرویز کالنتری  ۳۱اردیبهشت  ۱۳۹۵درگذشت.

15

نصرتالله نوح ،بررسی طنز در ادبیات و مطبوعات فارسی ،انتشارات کاوه (سن حوزه) ،چاپ دوم ،تابستان  ،1373صص

 201تا 231
16

این ستون «تتبعات تاریخی» نام داشت.

17

محمود ژندی ،صاحب امتیاز روزنامهی بسوی آینده ،مصاحبه با حمید احمدی ،طرح تاریخ شفاهی انجمن مطالعات تاریخ

شفاهی ایران ،برلن 26 ،مرداد  1374خورشیدی
18

نصرتالله نوح ،یادماندهها از بزرگ علوی تا رحمان هاتفی ،خاطرات ادبی ،هنری ،سیاسی ،انتشارات کاوه سن حوزه ،چاپ

اول ،زمستان  ،1380صص  269تا 296

