ادب و هنر

یک شنبه  18خرداد 1399
15شوال .1441شماره 20394

طنازانباشگاه«توفیق»؛ازکیومرثصابریتاعمرانصالحی

گفتوگوی خراسان با خواننده مطرح سنتی درباره فعالیتهایش در روزهای کرونایی

تغییر فاز «پرواز همای» از موسیقی به گردشگری!

نگاهی به میراث آموزشی و هنری حسن توفیق ،کاریکاتوریست و طنزپرداز صاحب سبک ،به مناسبت درگذشت او
سال  - 1333آگهی نخستین کالس آموزش کاریکاتور ایران با تدریس حسن توفیق

▪محبوبعاموخاص

حسن دوزنــده (توفیق) ،برادر بزرگتر بود و
دانشآموخته حقوق .بیش از آنکه نویسنده
آثــار طنز باشد ،دوســت داشــت حرفش را با
طراحی و کاریکاتور بزند .حسن توفیق از
نخستین کاریکاتوریستهایی بود که برای
همه م ــردم دســت بــه قلم م ـیشــد .در سال
 ،1322اولین کاریکاتور او با الهام از طراحی
نشریه «کشکول» در دوره قاجار ،روی
صفحه نخست جلد «توفیق» آمد
و نشان داد که دوران تازهای
بــرای ایــن هنر جدیدالورود
آغــــاز شـــدهاســـت .الــبــتــه تا
پیش از ورود حسن توفیق،
کاریکاتوریستهایی مانند
داوری ،دو ّلو ،یاسری ،خرسند،
میربابایی و محصص،
با توفیق همکاری
مــیکــردنــد ،امــا
وقــــتــــی حــســن
پــایــش را وســط
میدان گذاشت،
دیــــــگــــــران را
عــق ـبرانــد و در
 20ســالــگــی،

کاریکاتوریست اصلی جریده توفیق شد؛
آ نقــــدر کــه در س ــال  ،1323بــه خــواســت
خوانندگان ،کاریکاتوری از خودش کشید و
در توفیق چاپ کرد.
طراحیهای حسن توفیق فقط در میان عوام
طرفدار نداشت؛ خواص و نخبگان هم هواخواه
کارهایش بودند .زندهیاد ابوالقاسم حالت در
سال  ،1326در وصف حسن توفیق  22ساله
نکههستحسننامکوچکش/
سرود«:توفیقآ 
نقاش چیرهدست و جوانی هنرور اســت» .این
دوره از زندگی توفیق ،مصادف با دوران ملی
شدن صنعت نفت اســت؛ زمانی که شعار
کاریکاتوریستهاییمثلتوفیق«،بسی
رنج بردم در این سال سی  /که بیرون
کنم وارث دارســی!» بود .با این حال،
کودتای  28مــرداد ،وضعیت را برای
فعالیت افــرادی مانند او ،بغرنج کرد .او
تـــاوان همراهی بــا مــردم
را داد؛ در جایی
گـــفـــتـــهاســـت:
«مخالفان چهار
بار دفتر توفیق
راغارتکردند
و دفعه پنجم،
آنجــــــــا را
بـــــه آتــــش
کشیدند».

موسیقی

صدای ساز حسین علیزاده جهانی شد
نسخه بینالمللی مجموعه «ردیـفنــوازی»
ردیف میرزاعبدا ...به روایت نورعلی برومند و
اجرای تار حسین علیزاده ،در قالب هفت آلبوم
توسط مؤسسه «تار و پود» در فروشگا ههای
دیجیتالی معتبر جهان ،پیش روی مخاطبان
ق ــرار گــرفــت .بــه گـــزارش مــهــر ،انتشار این
مجموعه در حالی است که اولین دوره انتشار
آن توسط مؤسسه فرهنگی هنری «ماهور»
به مدیریت محمد موسوی در سال ۱۳۷۱
صــورت گرفته بــود و اکنون با تغییراتی در

دسترس شنوندگان قرار گرفته است.

▪رازماندگاریتوفیق

رازموفقیتوماندگاریحسنتوفیقوکارهایش
را باید در مردمی بودن و مناعت طبع او بجوییم.
روانــشــاد عمران صالحی ،طنزنویس مشهور
معاصر و از تربیتشدگان مکتب توفیق ،درباره
حسن مینویسد« :سبکش خیلی جالب بود.
خیلیایرانیبود.فضاهایبهشدتایرانی.گاهی
برایاینکهمنظرهایرابکشدیابعضیتیپهارا،
بهکنارخیابانمیرفتومینشستویواشکیاز

سال  - 1323کاریکاتور حسن توفیق ؛ اثر خودش

جواد نوائیان رودسری – ورود به مقوله طنز
در ایــران ،کــاری بس دشــوار و حساس است؛
ایرانیان عموم ًا طنّاز و طنزشناساند و میتوانند
کــاالی مــرغــوب را از جنس نــاجــور تشخیص
دهند .به همین دلیل ،ماندگار شدن یک فعال
عرصه طنز و تأثیرگذاری او در این عرصه ،خبر
از توانمندی و استعداد شگرف وی میدهد.
هفته پیش ،روز  11خردادماه ،مردی از تبار
هنرمندان و طـ ّنــازان بــزرگ ایــران ،چهره در
نقاب خاک کشید .زند هیاد حسن توفیق در
 11اسفندماه ســال  1304متولد شــد؛ در
خانواد های اهل قلم .دای ـیاش ،حسینخان
توفیق از اج ّله فضل و هن ِر دوران خود بود و هم
او ،روزنامهای منتشر کرد به نام «توفیق» که بین
سالهای  1301تا  1318منتشر شد و بیشتر
رویکردی ادبی و اخالقی داشت؛ به دیگر سخن،
در نسل نخست جریده توفیق ،اثری از کار طنز
به چشم نمیآمد .اما وقتی در سا لهای پس
از شهریور « ،1320توفیق» دوبــاره و اینبار
با مدیرمسئولی محمدعلی توفیق به بــازار
مطبوعات آمــد ،سه پدیده جدید را به دنیای
مطبوعات طنز و فکاهی معرفی کــرد؛ مثلث
طالیی برادران توفیق :حسن ،حسین و عباس.

▪عصرتربیتطنّ ازاننوین

حسن توفیق در سالهای پس از کودتا ،نه تنها
کمکار نشد ،بلکه عرصه فعالیتش را گستردهتر
کرد .او را باید پرچمدار طنز سیاسی و اجتماعی
در عصر اختناق پهلوی دوم بدانیم .دقیق ًا در
همین دوره اســت که حسن توفیق ،نخستین
دوره کالسهای آموزش کاریکاتور را در ایران
برگزار کرد تا هم توانمندی خود را به دیگران
نشان دهد و هم نسلی از کاریکاتوریستهای
جــوان را بــرای مطبوعات ایــران بار بیاورد .او با
روشخاصخودش،ابداعکننده«طنزمصور»در
ایرانبود.ایندوره،دورهشکوفاییجریدهتوفیق
با مدیر مسئولی «حسن توفیق» هم محسوب
میشد؛ دوره سوم فعالیت این نشریه تاثیرگذار.
زنــدهیــاد توفیق در ایــن ســالهــا ،تا  1350که
رژیم شاه انتقادات نیشدار او را تاب نیاورد و به
لطایفالحیل ،د ِر مجله توفیق را بست ،به سراغ
همه میرفت و هیچکس از طراحیهای گزنده و
نیشداراومصوننبود.مردم،ازهرتیپوقماشی،
کاریکاتورهایاورادوستداشتند.حسنتوفیق
کهگاهبااسممستعار«اسدا»...کارهایشراامضا
میکرد ،همه را به باد انتقاد میگرفت؛ برای هر
کدامازنخستوزیران،اسمیساختهبود؛مصدق:
«صدراعظم پتویی» ،علی امینی« :صدراعظم
کمربندی» ،اســدا ...علم« :صدراعظم کلنگی»
و امیرعباس هویدا« :صدراعظم عصایی»! مردم
که ُکدهایطنزتوفیقرامیشناختند،بهراحتی
میتوانستندمعنایکنایههایاورابفهمندولذت
دیــدن طنازی توفیق با توضیحات چند خطی
کاریکاتوری که برای نخستین بار توسط او در
ایران باب شد ،همهفهم و همهپسند بود .توفیق
پس از سال  ،1350دیگر مجال انتشار مجله
را پیدا نکرد؛ اما تربیتیافتگان کاریکاتوریست
صاحب سبک ایرانی ،همه جا را با رایحه دلپذیر
طنز ایرانی ،آکنده میکردند که یک نمونهاش،
زندهیاد کیومرث صابری فومنی و جریده دلنواز
«گلآقا» بــود؛ جریدهای که به نوبه خــود ،راه را
براینسلبعدیکاریکاتوریستهاوطنزنویسان
توانمندایرانیبازکرد.

اکرم انتصاری -شاید کرونا ،سبک زندگی و کاری
خیلیها را تغییر داده باشد اما کار خوانندگان
و نوازندگان را بــرای مدتی تعطیل کــرده است.
این روزهــا بیشتر هنرمندان این حــوزه ،مشغول
برگزاری کنسرت آنالین یا آهنگسازی در خانه
و استودیوهای شخصیشان هستند .پرواز همای
خواننده و نوازنده تار و سهتار که شاید این روزها
صدای او را روی ویدئوی میکسشده آتشسوزی
جنگلهای زاگــرس شنیده باشید ،به تازگی با
گــروه آرش و مسیح یک قطعه فیت(دوصدایی)
به نام «بوی شمال» منتشر کرده است .این قطعه
بازخوردهای متفاوتی در فضای مجازی داشت .به
مناسبت انتشار این قطعه و اجرای کنسرت آنالین
پرواز همای در روزهای کرونایی ،به سراغ او رفتیم
توگو کردیم.
و درباره آن با او گف 
▪جوانها از قطعه جدید لذت میبرند

قیافههایافرادیاازمحلهاطرحمیزد».اوحاضر
به قبول کمک از مقامات نبود؛ به دیگر سخن،
قلمش را به قدرت حاکم نمیفروخت .سعیدی
سیرجانی که با داریوش همایون ،وزیر اطالعات
و جهانگردی هویدا در ارتباط بودهاست ،از قول
همایون در کتاب «تهبساط »1370،مینویسد:
«در یکی از جلسات ،پولی بــرای توزیع میان
روزنامهنگاران تهیه شد .من آن را در پاکتهایی
گذاشتموبنابراعتبارواهمیتروزنامهها،مدیران
جرایدراتکتکصداکردموپولهارابهدستشان
دادم.همهگرفتندوچاپلوسیکردند،عدهایهم
گفتند کم است و ما بیشتر خدمت کردهایم .فقط
یک نفر بود که گفت اگر این پول را به ما میدهید
که ما اسائه ادبــی به مقامات مربوط در ایــران
نکنیم که این کار خالف قانون است و این کار را
نمیکنیم؛اگرهممیدهیدکهکمکیبهروزنامهما
باشد،روزنامهمارامردممیخرندوخرجودخلش
همانجاممیشودوچیزیهماضافهمیماند.این
مرد،مدیرروزنامهتوفیقبود».
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تفاوت سبک میان عوامل سازنده قطعه «بوی
شمال» اولین نکتهای است که به چشم
میآید .پــرواز همای دربــاره اینکه
چطور تصمیم به همکاری با آرش
و مسیح خوانند ههای پا پ گرفت،
میگوید«:آنها اثری را آماده کرده
بودند و میخواستند که وسط کار از
یک موسیقی محلی استفاده شود.
به نظر من کــار خیلی ارزشمندی
است که نسل جوان ناآشنا با این
نــوع موسیقی ،دوســت دارد به
نوعی ،میان موسیقی پــاپ و
محلی پیوند ایجاد کند .من
هــم بــا کمال میل ایــن کــار را
قبول کردم و بازتاب خوبی هم
داشت ».خواننده اپرای حالج،
انتقادهایی را که به ایــن اثر
فیت پاپ و سنتی شده است،
بیاهمیت میداند و توضیح
میدهد«:مهم این است که
آدمهــا ایــن کــار را شنیدند و
هنوز هم دارند میشنوند و در
سفر شمال از آن لذت میبرند.
جوانهای زیادی که موسیقی

سنتی را دوست نداشتند یا اصال نمیدانستند
موسیقی محلی چیست ،با آن ارتــبــاط برقرار
کردند؛ روی خوش نشان دادند و آن را پذیرفتند.
آرش و مسیح هــم ،گــروه پرطرفداری هستند،
جوانها به این گروه عالقه دارند .من به عنوان یک
موسیقیدان ،صالح کار خود را میدانم و برایم
اهمیتی ندارد چه کسی ،چه حرفی میزند .این
کار ارزشمند که موسیقی محلی گیالن و مازندران
را بین یک کار پاپ با هم تبدیل به یک کار مشترک
کردیم و به جامعه موسیقی که نیازمند این تحوالت
است ،تحویل دادیم ،برای ما کافی است .در همه
جای دنیا هم همین طور است .اینکه میخواهند
ارزش نوازندهها را پایین بیاورند و از آنها انتقاد
کنند ،کار عدهای آدم بیکار است».
▪گردشگری؛ دغدغه جدید یک خواننده

پـــــرواز هــمــای ه ــم طــعــم کــنــســرت آن ــای ــن با
صندلیهای خــالــی را چشیده اس ــت .او 29
فــروردیــن مــاه امسال در تــاالر وحــدت به همراه
گروه مستان روی صحنه رفت .این کنسرت
که همزمان از صفحه اینستاگرام شخصی
همای و بنیاد رودکــی و تلویزیون تعاملی
تیوا پخش میشد با  12هــزار بیننده به
پایان رسید .این خواننده که این روزهــا به
دور از فعالیتهای موسیقایی در شمال
کشور مشغول به ساخت یک دهکده
چوبی و کار گردشگری است،
م ـیگــویــد فــعــا تصمیمی
دربــاره اجرای دوبــاره اپرای
«حــــاج» نــــدارد و دربــــاره
کــنــســرتهــای آنــایــن نیز
اضافه میکند«:تنها کاری
کــه از دســت مــن برمیآمد،
اجــرای یک کنسرت رایگان
در اوج روزهــای کرونایی بود.
کنسرت آنالین به همراه بلیت
فروشی در سلیقه من نیست.
چون اگر قرار به بلیتفروشی
برایکنسرتباشدکههرکسی
میتواند کار اصل و اورجینال
ما را بخرد و آن را ببیند».

