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 ... که جوان بوديا از زمانه

  )١٣۴٣در سال » طُرفه«داستان برپا کردن سازمان انتشارت (

 
  

 از دبیرستان ،ی سالگ١٩، در نیمه راه ١٣۴٠توانست باشد که در نخستین فصل سال  میکنم هیچ چیز برایم زیباتر از این ن می فکر

 رشته زبان و ادبیات يها یرفته شدن در کنکور دانشگاه، سر کالس گرفته و در مهرماه همان سال، با پذی تهران دیپلم ریاضيمرو

 . نشسته باشمیانگلیس

 خزعبالت به نام متون کهن ي نبود جز حفظ کردن مقدار زیادي چیزی ادبۀ را گذرانده بودم چرا که رشتيبیرستان مرود ی ریاضۀرشت

ها   هیچ کدام اینۀحوصل.  فلسفهۀعمق و گاه احمقان ید، و متون بش می که تاریخ خوانده یهائ ها و مرگ  سالشمار تولدها و جنگ،یادب

 ،یابومسلم خراسان(تر بود و چندین سال را در یک دبیرستان   از من مسنی سال۴ که ،یتازه، به تشویق دوستم بهرام بیضائ. را نداشتم

کرد، از  می ادبیات تحصیل ة دانشکدیادبیات فارس ۀبا هم اما در دو کالس مختلف گذرانده بودیم، و در آن روزها در رشت) در امیریه

دلنگ و دلنگ . آمد میاز میان شاعران آن دوران بیش از همه از شعر احمد شاملو خوشم .  برده بودمهشعر کهن بریده و به شعر نو پنا

ها و همان  گدازمان سوز وهمان حرف و همان کلیشه، ه. زد میها حالم را بهم  کارکرد قافیه یوزن نظم کهن و تکرار ب

دلم در .  کشف شده، به اوج رسیده و حضیض ذلت را پوئیده بودندکه که دوازده سیزده قرن بود يا نما و پوسیده  نخيها ینمائ عارف

 . احمد شاملو یافته بودمي» تازهيهوا« تازه بود و آن را در ی هوائيجستجو

 سال داشت؛ از بورس شرکت ٢٣ بود که در آن زمان ي مهرداد صمدیکی.  ادبیات ابتدا با دو نفر آشنا شدمة کالس درس دانشکددر

 و دپرسیون شده و با تخت روان به ایران برش گردانده ینفت استفاده کرده و به انگلستان رفته بود، در آنجا دچار مشکالت روح

سیگار از لبش . زد میتر حرف  مآبانه ین هم انگلیس زبانمای انگلیسيها  را از معلمیخورد و زبان انگلیس می ناه یاش به ایران قیافه. بودند

 را که خوانده بود در ی هر کتابۀ دور، خالصيها از سال.  بلند بخوانديالیوت را با صدا. اس. ی تيافتاد و دوست داشت که شعرها مین

 ۀجمیله، شاگرد رشت.  هم داشتزن.  بود و جمعاً چهار پنج جلد کتابچه را سیاه کرده بودشته خوش نوی به خطی صد برگيها دفترچه

 . خودمانة دانشکدۀزبان فرانس

 را در یاو چهار پنج سال.  و بلنديا  ساله، الغر و ترکه٢۵نام داشت که شش سال از من بزرگتر بود؛   می دیگرم نادر ابراهیيهمشاگرد

نادر را . نشود از دانشکده اخراجش خواهد کرد درجا زده و دکتر صورتگر به او گفته بود که اگر آن سال هم قبول ی زبان انگلیسۀرشت

 يها آن سال دارالفنون چهره.  بودنديآنها در سال آخر دبیرستان، در دارالفنون، با هم همشاگرد.  با من آشنا کردیهم بهرام بیضائ

 . سپانلوی و محمدعلي را هم داشت؛ مثل عباس پهلوان، داریوش آشوريدیگر

 یکدیگر ۀها و یا خان  دانشکده، عصرها را هم در میکدهي سرعت جوش خورد و عالوه بر روزهابه  می من و نادر ابراهییدوست

 داریوش ي شاخص حزب پان ایرانیست هم هست، به رهبريها  از چهرهي دریافتم که نادر عالوه بر کوهنورديزوده ب. گذراندیم می

 می هم در آن روزها دانشجو بود و من چند بار او را همراه با نادر ابراهیپروانه.  ازدواج نکرده بوديفروهر هنوز با پروانه اسکندر. فروهر

 .دیده بودم 

 ی بزرگی سیاسۀحادث) ام ی سالگ١١در (هشت سال پیش از آن .  نداشتی خاصی سیاسي هنوز معنا١٣۴٠ ساله، سال ١٩ من يبرا

 سیاست، ۀ بار آمده در بوتی آن هشت ساله، نسلی در ط.نام گرفته بود»  مرداد٢٨ يکودتا«رخ داده بود که آن روزها در دانشگاه 

 اخوان ثالث و یسرائ  مرثیهيها سال.  بار آمدن پیدا نکرده بودی سیاسي برای داده بود که چندان فرصتی خود را به نسليجا

 به یده بود و شاه سقوط کری نسل من مصدقیدر نیمه راه جوان.  نداشتی روشني نسل من چندان معناي او برايها ینمائ زمستان

همه به نسل پیش   می دکتر فاطي ریشوة دکتر مصدق و چهرۀ و محاکميا  تیرباران افسران تودهيها  برگشته بود، عکسیتخت شاه

 . از ما تعلق داشتند
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مدارس را از زبان دوم .  پیوند خورده به انقالب مشروطه، بر نسل من تحمیل شده بوديا  نو، و بریدن از گذشتهي آغاز عصربدینسان،

نسل من . شد مینشین داشت رایج  کار ایرانیان ایتالیايها  بودند و تازه دوبلهیها همه انگلیس  برگردانده بودند؛ فیلمیفرانسه به انگلیس

 ة دانشکديها دارانش، در پشت نیمکت  خود را شروع کند و اکنون ما، همچون طلیعهی اجتماعی دیگر زندگیرفت که در فضائ می

 .فهمیدند می از آن نيکردیم که مادران و پدرانمان چیز می اخت يا  تهران به زبان بیگانهادبیات

 ي را دیدم که جلويپروانه اسکندر.  نگذشته بود که طوفان دانشگاه را فرا گرفت١٣۴٠ ی از شروع سال تحصیلی یک ماههنوز

فردایش .  داديمان را از دانشگاه فرار  سربازان همهۀحمل. داد می دوش پسرها ایستاده بود و شعار ي زیبا روي هنرهاةساختمان دانشکد

 ة دانشکدي دیوارهاي چند گلوله رويهنوز جا. و تنها بهار که شد ما را به دانشگاه راه دادند.  شده استیلخبر شدیم که دانشگاه تعط

داستان   مینادر ابراهی.  کرده بودی سیاست خال دانشگاه را ازیکله  چند ماهه بیتعطیل.  دانشکده حقوق وجود داشتيها ادبیات و پله

 صد يها مهرداد هم دفترچه.  داده بود تا بخواند و نظر بدهدي و آن را به مهرداد صمده نوشتیرا در آن تعطیل» باد، باد مهرگان«

خواندن ه ها نیاز ب با وجود آن دفترچهگویا .  نسبت به ادبیات غرب پیدا کنديا اش را به نادر داده بود تا آنها را خوانده و دید تازه یبرگ

 .بلعید می را اد مهرديها و نادر هم نوشته. ها وجود نداشت اصل کتاب

 او را با آنها به یاد ندارم اما به من گفت که چند دوست نقاش و معمار او جمع ی دوستۀریش.  نیز آشنا کردي مرا با دوستان جدیدنادر

 مربوط به يها  از کتابیاند که برخ  دارند و قصد کردهي دفتري تقاطع آن با خیابان نادری غرباند و در خیابان حافظ، در شمال شده

 ۀ از ترجمیاند ول  سینما، کمک گرفتهۀ هنرپیش،ي این کار از محسن مهدوي برگردانند و برای به فارسی را از انگلیسیش و نقايمعمار

 این کار را انجام ينادر پیشنهاد کرد که دو نفر. گردند می آن ي برايال ویراستار نیستند و دنبی که او به پایان برده راضیاولین کتاب

نام ) از یوجین رسکین (»ي معمارة درباریگفتگوئ«که آن را کنار بگذاریم و کتاب را، که   تصمیم گرفتیمجمهو پس از دیدن تر. دهیم

 دوران يوزیر بعد نخست (يوئین پاکباز و میرحسین موسورضا جودت، ر من با محمدیاز آنجا دوست. داشت، مستقالً ترجمه کنیم

نشستیم، ترجمه  میعصرها من و نادر . را انتخاب کرده بودند» تاالر ایران« نام ود جمع خيآنها برا. آغاز شد!) ی اسالميجنگ جمهور

ه  و ب،يکتاب با نام مهدو. کرد مییر  که داشت تحریگفتم و نادر با آن خط نستعلیق خوش می آن را یدادم، یعن میرا بیشتر من انجام 

 بود که نامم ياین اولین بار.  ویراستار کتاب تشکر کرده بودندعنوانه  تاالر ایران، چاپ شد، اما در پایانش از من بۀعنوان اولین نشری

 .توصیف لذتش اکنون برایم ممکن نیست. دیدم می یرا در کتاب

 ياو اگرچه دانشجو.  سپانلو هم به جمع مهرداد و نادر و بهرام و من پیوستیعل دانشگاه، محمدی و بازگشائ١٣۴١ فروردین در

 ساله اولین ٢٢ يسپانلو. کرد می ادبیات هم شرکت ة دانشکدی علوم اجتماعۀ رشتيها  در کالسی حقوق بود اما چند صباحةدانشکد

 سپانلو اعتقاد يبهرام البته چندان به شعرها. شمارد مین داند و هر چیز دیگر را فرع بر آ می شاعر صرفاًدیدم خود را  می بود که یکس

 می را به جمع ما آورد که این دوی شیبانيپر و پر سپانلو هم با خود ناصر شاهین.  پسندیده بودینداشت اما مهرداد کار سپانلو را خیل

فروردین هنوز به .  ثابت جمع ما شدي پا به نیما یوشیج، و در نتیجه منوچهر همگروندگان بود، از نخستین یهمسر منوچهر شیبان 

 نفت ۀ هم هست که چون در خط لولی به نام غفار حسیني ساله ا٢٩هامان مرد  یپایان نرسیده بود که کشف کردم در میان همکالس

 یا با بهمن فرساو هم ما ر.  او را با جمع خودمان آشنا کردموشدم  می با او نیز صمیيزوده من ب. آید میکند کمتر به کالس  میکار 

 .کرد می سخن را اداره ی کتابفروشيآشنا کرد که در آن روزها در کنار کافه نادر

مهرداد که از راه رسید گفت که .  دانشکده ادبیات نشسته بودیمي از ما در سرسرای، جمع١٣۴١ آبان سال ي از بعد از ظهرهای یکدر

 او دوست است از او خواسته ة منتشر کند و چون با خانوادی ادبۀیک مجلقصد دارد ) که اسمش اکنون از ذهنم گریخته است (يدکتر

ام و فردا  عنوان هیئت تحریریه به او دادهه مهرداد اضافه کرد که من هم اسم شماها را ب.  بر عهده بگیردا نشریه رياست که سردبیر

 ! کنمیبعد از ظهر قرار است شماها را به او معرف

 مولن روژ آن يتر از سینما باالتر از تقاطع با تخت جمشید و پائین  می خیابان شمیران بود، کی شرقيها  از کوچهی دکتر در یکۀخان

 اول را تا یک ماه ة ما گفت و قرار شد مطالب شماری در راهنمائیدکتر سخنان.  سرش آمده استیدانم اکنون چه بالئ میروزها که ن

 را ی انگلیسة یک نویسندي از طنزهاي بر عهده گرفت و من هم پذیرفتم مقدار رايهرکس کار.  بدهیمستشده بعد تهیه کنیم و ب

 .  برگردانمی ایران و انگلیس یافته بودم به فارسی انجمن فرهنگۀکه کتابش را در کتابخان
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قبل از رفتن . ست از دوستان مهرداد برگزار شد که نام او هم اکنون از ذهنم گریخته ای یکۀدر خان» هیئت تحریریه« این ۀ جلساولین

 ساله، و پسر ٢٢ ،يرضا احمد دارد به نام احمدیگفت که این دوست او رفیق  میبه این جلسه مهرداد به من و سپانلو و نادر ابراهی

 يها يا  روزنامه مردم قبل از کودتا و حاال نشریه صدف بود که مرکز ثقل تودهۀکه از اعضاء هیئت تحریری(يحمد عبدالرحیم ايعمو

شد؛ او در زندان با شاهرخ مسکوب  می هوشنگ ابتهاج و محمود اعتمادزاده ـ به آذین ـ محسوب ،ی همچون سیاوش کسرائیسابق

کدام از این آقایان را ندیده  من هنوز هیچ. شد می استخواندار محسوب ی عضو جمعصه برگردانده بودند و خالیچند کتاب را به فارس

کند و پس از  میآباد کار  ر خیابان شاهد عمویش ـ به نام انتشارات اندیشه ـ یضا در کتابفروشرگفت که این احمد میمهرداد ). بودم

 شعر کامالً جدید را به یکه نوع» طرح« کرده است به نام ر منتشيدبیرستان به تحصیل ادامه نداده است و اخیراً هم کتاب شعر

 بسیار یآن روز من احمدرضا را جوان.  جلسه دعوت کرده بود شرکت دريمهرداد او را هم برا. کند می ی معرفیادبیات فارس

 . سرعت عمیق شده ام با او ب ی و خوش برخورد یافتم و دوستیداشتن دوست

 ياش را برا  داشتیم که هرکس مطالب تهیه کردهيا هر چند روز یکبار جلسه.  مطالب نشریه گذشتۀبیش از یک ماه به تهی  میک

 ی حیرت ناشیکرد و همیشه صورتش را نوع میهم شرکت » دکتر«در این جلسات اغلب . کردیم می بحث  آنةخواند و دربار میجمع 

 . بودپوشاندهگفتیم  می با آنچه که یاز ناآشنائ

 که همین نام را ی سینمائي خیابان تخت جمشید، روبروی جنوبۀدر حاشی می من و نادر ابراهی١٣۴٢از خرداد سال   می گرعصر

تصمیمش را » دکتر« گفت که از مهرداد شنیده که ينادر با دلخور.  شمس بودیميردن ساندویچ کالباس و آبجوداشت، مشغول خو

.  بپردازدی به مسائل پزشک»یمطالب فرهنگ« پرداختن به ي بدهد و اصالً قصد دارد بجامااش را به  خواهد نشریه میعوض کرده و ن

 انتشارات انجام ۀ در زمیني و انتشارات تاالر ایران، چرا ما خود نتوانیم کاريمعمار کتاب ۀمن از نادر پرسیدم که، با توجه به تجرب

 داشته ی حدود هزار تومان خرج داشته است و ما اگر بتوانیم چنین پولي کرد و گفت چاپ کتاب معماری حسابینادر سرانگشت. دهیم

 پول تهیه کنیم يمن گفتم که اگر هر کدام ما مختصر. ر تومان به شکل کتاب در آوریم؛ هر شماره با هزايا توانیم نشریه میباشیم 

 شصت ـ ی ماهی دیگر را هم پیدا کنیم و همگفرشویم؛ اگر چند ن می ي کرد و گفت ما ده نفرينادر فکر. این مبلغ تأمین خواهد شد

 .  ماهیانه را منتشر کرد و منت این و آن را هم نکشیديا شود نشریه میهفتاد تومان بپردازیم 

 صد تومان ینادر خودش داوطلب پرداخت ماه.  جمع بودند فکرمان را با آنها در میان گذاشتیمي در کافه نادریها همگ  که بچهشب

ه ب.  صد تومان شدمی گرفته بودم داوطلب پرداخت ماهيمن هم که تازه در فرودگاه مهرآباد کار. »من هستم«مهرداد هم گفت . شد

بدینسان کار .  پیشنهاد کرد که عالوه بر نشریه هر ماه یک کتاب هم چاپ کنیمییک. تومان هم گذشتها از هزار   جمع پوليزود

 ي برايا خانه« خواندن به او داده است به نام ي را برايا  قصهۀمهرداد گفت که نادر مجموع. چاپ کتاب بر چاپ نشریه اولویت یافت

مهرداد که . آماده است» بیابان... آه« اشعارش به نام ۀ اولین مجموعکهگفت سپانلو هم . تواند کتاب اول جمع ما باشد میکه » شب

رضا را هم ـ با  احمدي دوم شعرهاۀالیوت را ترجمه کرده بود پیشنهاد کرد که، عالوه بر شعر الیوت، مجموع» چهار کوارتت«شعر بلند 

دهد و او آنها را تصحیح و پس و  می را به مهرداد هایشررضا شع است احمدیمعلوم شد که مدت.  ـ چاپ کنیم»يا  شیشهۀروزنام«نام 

 . کند میپیش 

 ۀ جوان نوطلب و نوآور در زمینی اینکه ما جمعۀ، به نشان»طُرفهانتشارات «مان را بگذاریم   بود که پیشنهاد کرد اسم جمعیدانم ک مین

نمان داد؛ طرح یک خروس استیلیزه، که بعدها چند شب بعد آرم را نشا. کنم میجمیله گفت من آرمش را تهیه . ادبیات هستیم

 .  برداشته استي فرانسوۀ بوده و جمیله آن را از یک مجلی پاریسیشفهمیدیم آرم یک مبل فرو

نامه داشته باشد و معلوم شود که هدف از کارش چیست، پولش از کجا  باید اساسنامه و آئین» طُرفهانتشارات « اعتقاد داشتم که من

 .گرداند و غیره می را  آنیآید، ک می

 که در آن جلسه حضور یهائ از آدم.  من تشکیل شدي پدرۀ در خانطُرفه انتشارات ۀ اولین جلس١٣۴٢ از اواخر سال يا  جمعهدر

 اکبر ،ي داریوش آشور،ی بهرام بیضائ،ی سپانلو، نادر ابراهیمیعل محمد،ي صمدۀمهرداد و جمیل: خاطرم هسته ها ب داشتند این اسم

 بعد عباس پهلوان که تازه ۀهفت... يحیات داود) ؟( و ،يرضا احمد احمد،يآباد پر، جعفر کوش هین ناصر شا،يزایرج مریم ،يراد

 »!دوازده تن آل کتاب«: تیتر زده بود.  را منتشر کردطُرفه شده بود خبر تشکیل انتشارات یسردبیر فردوس
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 : راست به چپاز

 )١٣۴٣( عال ي سپانلو، اسماعیل نوری محمدعل،ی نادر ابراهیم،ي مهرداد صمد،ي رضا احمداحمد
  

.  شدیقطعشد،  میخوانده » طُرفهجنگ « مستقل خودمان، که اکنون ۀ بود که تصمیم ما به انتشار نشری١٣۴٣  و در فروردین 

 و يبند  و صفحهيگیر  و غلطی حروفچینی اجرائيرضا نیز کارهایران آن انتخاب شدند و من و احمدعنوان سردبه مهرداد و نادر ب

کاغذ را من و او از بازار !  واقع در زیر منار مسجد پامناریچاپخانه را احمدرضا پیدا کرد، درست در زیرزمین. چاپ را بر عهده گرفتیم

 این ي کارها»ی ایرانۀقص«در بخش . نشریه چند بخش داشت. هامان بردیم  دوشيچاپخانه بر رو ها خریدیم و تا فروشکاغذ

 به این »یشعر ایران«در بخش . ی مدرس نراقی رهبر، یاشائیل، و علم ابراهی،ی بهمن فرس،ینادر ابراهیم: نویسندگان چاپ شده بود

پیام کارهایم را منتشر . نون. که با نام الف( من،ی رضا براهن،ی بهمن فرس،ی رؤیائ یداله،يآباد جعفر کوش: يخورد میها بر  نام

 مهرداد و جمیله بود يها  بیشتر شامل ترجمه»انشعر دیگر«بخش . يرضا احمدسپانلو و احمد. ع.  م،یآزاد، غفار حسین. ، م)کردم می

 و یبررس«و آخرین بخش هم به . کالدول را ترجمه کرده بود از ارسکین يا غفار هم قصه. ی و انگلیسي شاعران فرانسوياز شعرها

 درباره یسپانلو، مطلب. ع. با می گفتگوئ،ي سمینار معمارة درباریگفتگو با فریدون رهنما، مطلب: اختصاص داشت، با این مطالب» نقد

 تازه انتشار ۀ کار شاعر مجموعة درباریساس اۀکه اولین مقال»  شعر فروغ فرخزادةدربار« به نام ي بلند مهرداد صمدۀ و مقالیهنر نقاش

 . شد میمحسوب »  دیگريتولد«

عمر «: رضا نوشت، با این عبارات هولناك که را احمدطُرفهۀ جنگ  را برخود داشت؛ سرمقال١٣۴٣ تاریخ تیرماه طُرفه جنگ نخستین

 تقویم محدود يها  برگۀ باشد، فاصلیندگ و خون گیاه روییاگر همت.  ساعت استيها  تقویم و خوشهيها  ما برگة آیندةناآمد

 و کهولت خواهد رسید و ما ي ساعت به پیرۀوگرنه، در گریز همت از ما، خوش.  خواهند مردی جوانر ساعت ديها خواهند شد و خوشه

 . نوشت سال و چند ماه پیش۴٣این را او درست . »هنوز در بستر مخمور قضاوت گفتن و نگفتن، و نوشتن و ننوشتن خواهیم بود

 ة دانشکدیمهرداد، نادر، غفار و من از رشته انگلیس.  لیسانس ما هم همراه بودة عین حال انتشار این نشریه با پایان گرفتن دوردر

 ة حقوق فارغ التحصیل شده بودیم و اکنون باید دورة سپانلو از دانشکدی و محمدعلیپر از رشته علوم اجتماع ادبیات، ناصر شاهین

 .بهرام اما همان سال نخست درس را رها کرده بود. کردیم می خود را آغاز ی و اجتماعی شخصيها یندگ از زيا تازه

در لندن )  شاعرانه بر گذر عمر شاعر در تهران استیکه نگاه(را » خانم زمان«سپانلو سرایش شعر بلند )  سال پیش٢٠(ها بعد   سال

را براه انداخته بودم و این کتاب را هم همین مؤسسه چاپ » پیامکو«ر انتشارات از تهران آمده بود و من در آن شه. پایان رسانده ب

 :خوانیم می اثر ن از ایيا در تکه. کرد

  
 .» نیستيا اما در آن جذبه...«ـ احمد رضا گفت ـ » ...ی نیست خاموشخطا«

 .گان و جوانان طُرفه ۀسرائید بر جبه میصدا،  ی نشان، بخروس

 که در خلوت خود سفر کرد يدید نسل جدید می چه

 ؟ی                                                         در ساعت آفتاب
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  جنگ طرفه و جزوة شعر

  
این . منتشر شد» پویشگران« تقریبا دو دهه قبل در وبسایت »طُرفه«داستان برپا کردن سازمان انتشارت 

گرفته شد، قصد » جنگ طُرفه«وقتی تصمیم به بازنشر .  این نوشته اکنون در دسترس نیستمتاسفانهسایت و 

ۀ طلوع و منتشر کنیم تا پشت صحن آورندگان این نشریه اي از پدید  همراه با آن نوشتهمثل همیشهداشتیم 

اي نوري عال چون بخشی از ماجرا پیشتر توسط آق. جهت ثبت تاریخ مطبوعات ایران بازگو شودافول آن نیز 

هاي وي را در ادامه   و پاسختر کردن مطلب براي ایشان ارسال شد هایی براي کامل گفته شده بود، پرسش

 دادند،  مثبتدانم از جناب نوري عال که از سر لطف به درخواست ما پاسخ الزم می. خواهید خواند

  .  گزاري کنم سپاس

  

نام  -سردبیر مجله فردوسی-اشاره شده که عباس پهلوان » ...وداي که جوان ب از زمانه«شما با عنوان ۀ مقالدر 

شاید به خاطر بامسما . شد سیزده تن نوشته، ولی در واقع با شما باید می» !دوازده تن آل کتاب«  را  شماگروه

  .کاش به مطلب دسترسی داشتیم.  یک نفر حذف شده است ولی عمالً،بودن تیتر این کار را کرده

 ما بود اما تا آنجا که به یاد دارم داریوش آشوري و بهرام بیضائی ۀام شامل حاضران در آن جلسه خان ام آورده نوشته در ی که منیها نام

 با شخصی به نام دکتر هم عضو شده بود که بعداً اما خانمی از همشاگردان ما به نام گیتی سمیعی. بعد از آن جلسه عضو طرفه نشدند

ها در همان یادداشت  هر حال لیست واقعی نامه ب. مان رفت و آن دکتر چند سالی بعد در آلمان درگذشتمحمودي ازدواج کرد و به آل

 . به آن دسترسی ندارم همعباس پهلوان آمده است که من

  

مطلب شما به چه معناست؟ یعنی نسبت به حضور او یا شخصی دیگر  ت سوال قبل از نام حیات داودي درعالم

  شبهه دارید؟

حیات داودي بود که چند ماه بعد به ) مغضوب حکومت(فقط به یاد دارم که فرزند یکی از سران ایل . کوچکش یادم نیستاسم . نه

  .امریکا رفت و سال بعد هم در تصادف اتومبیل در همانجا کشته شد

 
 اولین کتاب انتشارات طرفه چه بود؟
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را ) »آرش در قلمرو تردید«و » اي براي شب خانه«(در ابراهیمی  دو کتاب نا، جمع شد١٣۴٢در زمستان  اولیه  به محض اینکه پول

بار دیگر «همچنین قرار گذاشتیم کتاب دیگر او، .  اما انتشار دومی را به اینکه سومین کتاب طرفه باشد موکول کردیم.زیر چاپ بردیم

  . و مستقالً چاپ کردیم که این کار انجام نشد و نادر آن را بعداًکن، را هم چاپ »داشتم شهري که دوست می

 ۀ منظوم«همچنین تصمیم گرفتیم که در سال بعد دو کتاب دیگر سپانلو . نام داشت» بیابان... آه«کتاب دوم ما کتاب سپانلو بود که 

  . را منتشر کنیم که این دو کتاب سرنوشت دیگري پیدا کردند» دیوان رگبارها«و » خاك

 را زیر نظارت مهرداد صمدي »نگ طرفهج«دواج من با مریم جزایري تصمیم گرفتیم که  و چند ماه قبل از از١٣۴٣در ابتداي سال 

) ادگاري را هم او گرفتیکه در خانه پدري خانم جزایري انجام شد و عکس ( کتاب سپانلو ة منتشر کنیم که در آن گفتگوي ما در بار

با کدام « من نیز شعر بلندم .خزاد را همانجا منتشر کردوغ فر فر»تولدي دیگر« کتاب ة بار اش در چاپ شد و مهرداد صمدي هم مقاله

نامیدند و به » ضد شعر«را در همان شماره منتشر کردم که در آن روزگار سر و صدائی کرد و در مجله تهران مصور آن را » تصویر

  .طنز کشیدند

  

  د؟ چه اهدافی داشتیچرا تصمیم به انتشار نشریه گرفتید،

شان مجله  مشهورترین. گرفتند اي براي خود تشخص می دبی مختلفی پا گرفته بود و هریک با انتشار نشریههاي ا آن روزها گروه

ها  از نظر مدرنیست. بود» هاي جدید کالسیک«بود که امثال ما به آن راه نداشتند و پایگاه به اصطالح خودشان » سخن«

شد و راه  احمد و کمک مالی ابراهیم گلستان منتشر می بانی آلبود که با سردبیري سیروس طاهباز و پشتی» آرش«شان  ینمهمتر

 بین ما فقط مهرداد صمدي بود که با فروغ فرخزاد .رفتیم گوئی به گلستان بود که ما زیر بار آن نمی یافتن به آن هم محتاج تملق

معرفی جمع خودمان، بر آن شدیم که در نتیجه ما، براي . دوست شده بود و از طریق او به محفل گلستان هم راه پیدا کرده بود

»را منتشر کنیم »نگ طرفهج. 

  

ی منتشر شد؟یها نگ اول چه کتاببعد از ج  

ظاهراً به ترجمه محسن مهدوي و واقعاً به ترجمه و (اثر یوجین رسکین »  معماريةبار گفتگوئی در« کتاب ١٣۴٣در همان سال 

نیز کتاب  پس از آن .رفه منتشر کردیمعنوان چهارمین کتاب طُه ب» تاالر ایران«را با همکاري ) تقریر من و تحریر نادر ابراهیمی

و در . مهرداد صمدي بود ۀبه ترجم» چهارکوارتت الیوت«ششمین کتاب این دوره از کارمان  .اکبر رادي به چاپخانه رفت» ولفا«

  . احمدرضا احمدي چاپ شد» اي  شیشهۀروزنام« هم ١٣۴۴ابتداي 

  

   چه بود؟١٣۴۴اي سال تان بر  برنامه

پل والري به » وانجپارك «بهرام بیضائی، » نمایش در ایران«مثل .  انتشار چند کتاب در دستور کارمان بودۀ برنام١٣۴۴براي سال 

اما . شعري از من ۀموعجم» کلمه، از پ به میم«زیر نظر مریم جزایري و » هاي کودکان  داستانۀ مجموع«ترجمه یداهللا رویائی، 

  .رفه اختالف افتادها چاپ شوند در جمع طُ ز آنکه این کتابپیش ا

  

   به فعالیت خود خاتمه داد؟طرفه چرا این اختالف رخ داد و چه سالی

که (مهرداد صمدي هم . من و مریم جزایري ازدواج کرده بودیم. نگ پیش آمددوم ج ة و بر سر شمار١٣۴۴اختالف بین ما در همان 

)  بود-رضا احمدي پسر عموي احمد-که ریاستش با عبدالرحیم احمدي(در سازمان جلب سیاحان ) همگی کارش را قبول داشتیم

بالفاصله نادر ابراهیمی خواستار آن شد که . تواند بیش از این در امور چاپی وقت بگذرد کاري پیدا کرده بود و اظهار کرد که نمی

ي با این مسئله موافق نبودیم، بخصوص که نادر بسیار دیکتاتورمآبانه رفتار من و سپانلو و احیاناً احمد. نشریه زیر نظر او منتشر شود

اي به بقیه  من نامه. هم ریخته تازي نادر جمع ما ب با کم شدن حضور مهرداد و یکه. داد کرد و براي کارهایش توضیحی نمی می

ه اما نادر که ب. ن را با نام انتشارات طرفه چاپ کنیم اما آ،مان مستقالً کتاب منتشر کنیم شنهاد کردم از آن پس هر کدامینوشتم و پ

شدت از مقاومت ما عصبانی بود نه تنها به این پیشنهاد توجهی نکرد بلکه وقتی فهمید که مهرداد مطالب جمع شده براي شماره دوم 
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»نگ طرفهج« جرفه را خرهاي طُ  که فالنی پول برآشفته در چند جا گفته بود،ام نگ را به زیر چاپ بردهرا تحویل من داده و من ج 

  .هم ریخته ها ب  من و نادر تا سالۀ بدینسان رابط. اثاث زندگی جدیدش کرده است

در (سپانلو »  خاكۀمنظوم«نگ دوم را از مهرداد تحویل گرفتم، آن را با ج جمع شده براي مطالب ۀ مجموع١٣۴۴من در سال 

کوچکی از شعرهاي خودم بود با  ۀرا که مجموع» هاي دربسته اطاق«و سپس کتاب ) غیبت او که به سربازي و به گرگان رفته بود

تا . این کار را نداشتم ۀرفه چاپ کردم اما بیش از آن توان ادامبا نام انتشارات طُ) چون نادر پولی به من تحویل نداده بود(خرج خودم 

  . اینکه در اواخر سال در سازمان برنامه استخدام شدم

  

   اید؟ به شماره دوم جنگ اشاره نکرده ب خوددر مطلچرا 

نگ دوم را من به تنهائی منتشر کردم ج. اي که وجود واقعی داشت بنویسم رفهخواستم فقط درباره طُ براي اینکه من در آن مطلب می

 . مرداد از یادها نرود٢٨عنوان پایگاه ادبیات نسل پس از ه رفه برفه را بر آن نهادم تا طُو فقط نام طُ

  

 نگ چه بود؟رفه و این جبازخوردها در آن زمان و حتی بعدها به کارهاي انتشارات طُ

کوشید با سکوت یا با انتقاد  دانست و می وجود آمده بود که هر یک خود را برتر از بقیه میه هاي رقیب متعددي ب در آن زمان گروه

 سلسلهها را طی   داستان این گروه،ي مجله خوشه شدم»ازهتهواي « سردبیر بخش ١٣۴۵وقتی در سال . (بقیه را تحقیر کنند

 اول موفق شدیم آثار خیلی از ةاما ما در همان دو شمار). ته و منتشر کردمشاما با نام مستعار نو» هاي اهل ادب خانواده«مقاالتی به نا 

آزاد و فریدون رهنما و در .  یداهللا رویائی و مرسی و رضا براهنی وتوانید نام بهمن فُ نگ اول میمثال در ج. ترها را منتشر کنیم بزرگ

رفه هاي منوچهر آتشی و منوچهر شیبانی و داود رشیدي و هژیر داریوش و عبدالعلی دستغیب  را در کنار نام دوستان طُ جنگ دوم نام

  . ببینید

نایت از من خواست که او را در انتشار  محمود ع١٣۴۴در سال . خیلی از درها را به روي ما باز کرد) ها و البته کتاب(نگ انتشار ج

در همان ) ی نوشته بودیی رویایعلیه مطلبی که براهنی در مورد شعرهاي دریا(اولین مقاالت نقد ادبی من .  کمک کنم»نگین«مجله 

. کردم» انتاالر ایر«من شروع به نوشتن و ترجمه چند رساله در مورد هنرهاي پالستیک براي انتشارات . سال در فردوسی چاپ شد

 نام سپانلو و بیضائی و احمدي کامال ١٣۴۴در سال . ادبی و هنري براي خود جائی پیدا کردند ۀسرعت در جامعه دوستان دیگر هم ب

  .شناخته شده بود

  

 نگ چیست؟رفه و این ج نسبت به کارهاي انتشارات طُ-بعد از گذشت تقریبا نیم قرن-دیدگاه خود شما 

.  فرق داریم١٣۴٠پیش از سال  ۀکردیم که ما با گذشت حس می. دادیم اش پاسخ می خودمان و اقتضائات ۀزمانما، آگاه و نا آگاه به 

اینکه . کرد ی رمانتیسیسم فرانسوي جدا میعبسیار مهمی بود که ما را از نو ۀعبور از فرهنگ فرانکوفیل و ورود فرهنگ آنگلوفیل حادث

ما حتی ساختمانی را . رفه با تاالر ایران بودکردند حاصل همکاري طُ ارهاي مشترکی میشاعران و نویسندگان و نقاشان و معماران ک

همین که من در . هاي بحث و گفتگوي طوالنی با هم داشتیم  اجاره کرده و در آنجا شبالسلطنه مشترکاً  در خیابان قوام١٣۴٣در 

 بیشتر به هنرهاي پالستیک تعلق دارد حاصل همین نخستین مقاالت نقد شعرم اعالم کردم که شعر جزئی از ادبیات نیست و

گرفته شده از (» ر تجسمیعش«یا » شعر پالستیک«، تبدیل به تئوري ١٣۵٠ ۀ ها و فکرها بود که بعداً، در ابتداي ده همکاري

ي استوار تئاتر ها از دل جمع ما بود که اکبر رادي و بهرام بیضائی پایه. مجله فردوسی شد» کارگاه شعر«در ) »جسمیت بخشیدن«

مثل مسعود کیمیائی و اسفندیار منفردزاده و فریدون (رفه پیوستند اعضاء طُ ةحتی دوستانی که بعداً به جمع باقیماند. ملی ما را ریختند

 ،گوئی تاریخ و زمانه. و آثار کانون پرورش کودکان و نوجوانان منشاء اثرات مهمی شدند ییقد سینماندر سینما و  )معزي مقدم

  .موریت تحول و یا حتی انقالب در هنر معاصر آن دوره را بر عهده این عده از جوانان گذاشته بودمأ

  

درباره . اید اشاره نکرده» جزوة شعر«مهم و جریان ساز انتشارات طُرفه یعنی  دیگر نشریۀدر نوشته خود به 

  .آغاز و انجام این نشریه نیز بگویید
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در آن زمان من . رفه را زنده کنم آخرین فرصتی بود تا نام انتشارات ط١٣۴۵ُدر سال »  شعرةزوج«شود گفت که انتشار ده شماره  می

خواستند  عنوان مترجم استخدام شده بودم و آنها میه ب» سازمان نواحی صنعتی«سازمان برنامه به نام  ۀهاي تابع در یکی از سازمان

 را به آنها -از مؤسسان تاالر ایران- محمدرضا جودت،من. د ماکتی تهیه کنندش براي اولین ناحیه صنعتی ایران که در اهواز ساخته می

  . اداره شدیم معرفی کردم و براي چند ماهی با یکدیگر هم

 مسعود همان روزها بود کهدر . اي مستقل است کردم شعر نوي ایران محتاج داشتن نشریه  مدتی بود که فکر می١٣۴۴ر خدر اوا

 او اظهار آمادگی کرد که ، فکرم در این مورد را با بیژن در میان نهادمقتی و.الهی را به من معرفی کردکیمیائی دوست خود بیژن 

  . قدم شدپیشجودت هم در تهیه طرح روي جلد . کمک کند

خواهد  شار میه بودیم که نشریه امتیاز انتج منتشر کنیم، با این مسئله موا»جزوة شعر”اي ماهانه به نام  وقتی تصمیم گرفتیم که نشریه

او . کردم و در این مورد با او مشورت کردم  کمک می»نگین«من هنوز به دکتر محمود عنایت در انتشار .  نداریمي امتیازچنینو ما 

وجود نیامده بود و ه در آن زمان هنوز ممیزي کتاب در وزارت فرهنگ و هنر ب. عنوان کتاب منتشر کنیمه ها را ب پیشنهاد کرد که جزوه

  .ام  مفصل آن را در جریان تشکیل کانون نویسندگان نوشتهح اجباري شد که شر١٣۴٨ن شماره ثبت در گرفت

 »جزوة شعر«) که با مرگ فروغ فرخزاد مصادف شد (١٣۴۵ما تا ماه بهمن  و  منتشر شد١٣۴۵ شعر در فروردین ةاولین شماره جزو

ام زنگ زد و مردي از آن سوي تلفن، پس از سالم و  ه بود که تلفن ادارهاما پس از انتشار این شمار. را به همان ترتیب منتشر کردیم

منتشر  »جزوة شعر«اي به نام  شما مدتی است نشریه«، ممیز مطبوعات معرفی کرد و گفت »خان محرمعلی«احوالپرسی، خود را 

این نشریه یا مجله نیست و یک « گفتم که من هم. »آنکه امتیاز چاپ نشریه داشته باشید و باید این کار را متوقف کنید کنید بی می

کاله شرعی نداریم و اگر یک بار دیگر از قانون تخطی کنید اقدام دیگري «گفت . »کنیم سري کتاب است که ما ماهیانه منتشر می

  .و تلفن را قطع کرد» کنیم می

ۀ  ادبی مجلۀصورت ضمیمه  را ب»جزوة شعر«او پیشنهاد کرد که . ایت رفتم و ماجرا را گفتمنآن روز من به سراغ دکتر محمود ع

ۀ بعد دکتر عنایت به من تلفن کرد که کار ما براي او زحمت درست کرده اما اگر نشری. این کار انجام شد.  منتشر کنیم»نگین«

  . عنوان ضمیمه ادبی آن مجله در آوریده  را ب»جزوة شعر«توانید  دیگري پیدا کنید می

ه را ب» جزوة شعر« بود و از او خواستم که »هنر و سینما « ۀوشنگ کاووسی رفتم که صاحب امتیاز نشریدر نتیجه من به سراغ دکتر ه

هم آن بود که در آن زمان دکتر کاووسی فیلم مستندي براي شرکت نفت » توقع«علت این . او منتشر کنمۀ  نشریۀ عنوان ضمیم

خواست که در نوار  گذشت و او می می) فرو ریخت ١٣۵٢اش در   که سقف همان(ساخت و یک صحنه فیلم در فرودگاه مهرآباد  می

من در سال . صداي فیلم فضاي فرودگاه را بازسازي کند و احتیاج داشت صداي گوینده خبر آمدن و رفتن هواپیماها در بلندگو بیاید

ردم و یکی از وظایفم هم گفتن خبرهاي ک  اطالعات پرواز فرودگاه کار میة  در فرودگاه مهرآباد استخدام شده بودم و در دایر١٣۴٢

اش که با من دوست بود از من خواسته بود که در آن فیلم همان کار را انجام دهم و من  دکتر کاووسی از طریق خواهرزاده. پرواز بود

  . او منتشر شودۀ  نشریۀعنوان ضمیمه ب» جزوة شعر« از او خواستم که اجازه دهد هم متقابالً

خان به او اخظار   اما بالفاصله دکتر کاووسی به من اطالع داد که محرمعلی،ین کار موافقت کرد و نشریه منتشر شددکتر کاووسی با ا

  . توانیم این کار را ادامه دهیم داده و دیگر نمی

 »فردوسی«یکی از دبیران شعر مجله  ١٣۴۶ اما من بالفاصله به دعوت عباس پهلوان از آغاز .تعطیل شد» جزوة شعر«بدین ترتیب 

این سه . داد تا تصویب یا رد کنند  را عباس پهلوان به سه نفر می»فردوسی«داستان از این قرار بود که شعرهاي رسیده به مجله  .شدم

و آشنائی من با » جزوة شعر«با تعطیل شدن . نفر عبارت بودند از دکتر رضا براهنی، عبدالعلی دستغیب و گاهی هم محمدعلی سپانلو

عنوان ناظر چهارم شعر به هیئت ه  عباس پهلوان از من دعوت کرد که ب. جوانی که آثار خود را در آن منتشر کرده بودندها شاعر ده

این .  کارشان را بازبینی کندیوندم و شاعران را هم مخیر کرد که هنگام ارسال آثار خود بنویسند که چه کسی بپ»فردوسی«تحریریه 

  .منتشر کردم» صور و اسباب در شعر امروز ایران«گزارش این کار را در کتاب  ١٣۴٨آغاز و من در . کار دو سالی طول کشید

 پهلوان دیگرباره از من خواست که ١٣۵١اما در . ام متوقف شد  من به کار فیلمسازي مشغول شدم و کارهاي مطبوعاتی١٣۴٩در 

ل داشته باشم که در آن فقط اشعاري که به دست من فحه مستقصمن شرط کردم که دو . بگیرم  از سر»فردوسی«ام را با  همکاري
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علت سفر من به انگلستان ه دو سالی منتشر شد و سپس ب» کارگاه شعر«این دو صفحه با نام . دشوشود منتشر  رسد و تصویب می می

  .تحصیل متوقف گردیدۀ براي ادام

  

چطور ) احتماال قبل از شما( ده استبراي نوشتن نقدهایش استفاده کر» پیام«پرویز دوایی هم از نام مستعار 

  شد که شما نیز از همین اسم استفاده کردید؟ فکر نکردید تداخلی پیش بیاید؟

مادرم زن .  به دنیا آمدم١٣٢١ بهمن ٣ ازدواج کردند و من در ١٣٢٠پدر و مادر من در سال . این نکته داستان بلندي دارد

خلبان بشود و تصمیم داشت که اگر ازدواج کند یک پسر و یک دختر داشته باشد و دانست و خواسته بود  متجددي بود که فرانسه می

 دچار غضب رضاشاه ١٣١٨در . ندارمري و ارتش بار آمده بوداپدرم همه عمر در قزاقخانه و ژ. هاي آنها را پیام و پرتو گذاشته بود نام

ها بیرون آمده و چند ماهی بعد با مادرم که از  شوده شدن زندانشده و دو سالی را به زندان افتاده بود و تنها با آمدن متفقین و گ

ام نام   مرا پیام خواند اما پدرم با این اسم موافق نبود و در شناسنامهمادرم طبعاً. من اولین پسر آنها بودم. اقوامش بود ازدواج کرده بود

 سالگی و رفتن به مدرسه ٧خواندند و تنها در   اقوام پیام میاما مرا از همان کودکی در خانه و در نزد. پدرش اسماعیل را بر من نهاد

 و »آتش« هم که نوشتن پراکنده در مطبوعاتی مثل ١٣٣۶از سال . بود که اسماعیل خطابم کردند و من با این اسم هم خو گرفتم

حتی در جنگ . م به زیر چاپ رفت با همین نا١٣۴١اولین کتاب شعرم در . نوشتم می» پیام. ن. الف« را آغاز کردم با نام »توفیق«

یعنی نام من از بدو .  بود که با اسم اصلی خودم مطلبی را منتشر کردم١٣۴۴و تنها از . رفه هم با همین نام شعر چاپ کردماول طُ

ود خهاي  وشتهدانم کی و چگونه این نام مستعار را براي ن در مورد پرویز دوائی نمی. تولد پیام بود و من آن را انتخاب نکرده بودم

 .انتخاب کرده بود

 

 

 


