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اﯾﻦ ،ﯾﮏ ادای دﯾﻦ اﺳﺖ ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و روﺷﻨﻔﮑﺮان ﮐﮫ ﭼﻨﺪی اﺳﺖ در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ :ﭘﺮوﯾﺰ
دارﯾﻮش .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﮫ ﭼﮭﺮه اش ﺑﮭﺘﺮ دﯾﺪه ﺷﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ او را ﮔﺬاﺷﺖ در ﻗﺎﺑﯽ از ﺳﻮاﻧﺢ و اﺣﻮال روزﮔﺎرش.
ﭘﺮوﯾﺰ دارﯾﻮش از ﭘﺮورش ﯾﺎﻓﺘﮑﺎن ﻋﻮاﻟﻢ روﺷﻨﻔﮑﺮی در دھﮫ  ١٣٢٠ -٣٠اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﺛﺎر ﺧﻮد
را در ﺳﺎلھﺎی ﺑﻌﺪ ﻧﮕﺎﺷﺘﮫ اﺳﺖ .ﺑﯿﺶ وﮐﻢ ھﻢ ﻧﺴﻞ ھﺪاﯾﺖ و ﻓﺮوزاﻧﻔﺮ )ﺷﯿﺦ ﺑﺸﺮوﯾﮫ( و ﻣﯿﻨﻮی و ﻓﺮدﯾﺪ
ﺑﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ روﺷﻨﻔﮑﺮان ﭘﺲ از ﻋﺼﺮ رﺿﺎ ﺷﺎه ﮐﮫ ﮔﻔﺘﻤﺎن رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﻮﻋﯽ ﻣﻠﯽ ﮔﺮاﯾﯽ ﭘﻮک ﺑﻮد و
رﺟﻮع ﺑﮫ ﻣﻮارﯾﺚ و ﻣﺎﺛﺮ اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺳﮑﮫ روز ﺑﻮد .اﻣﺎ زﯾﺮ ﭘﻮﺳﺘﮫ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻤﺎن رﺳﻤﯽ ،ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن
روﺷﻨﻔﮑﺮی ﻧﯿﺰ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ﯾﺎ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد.
ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺣﻮل ﻣﺤﻮر ﺣﺰب ﺗﻮده و ﻓﻠﺴﻔﮫ ﻋﻠﻤﯽ و ﺑﻌﺪھﺎ ﻧﻮﻋﯽ ﭼﭗ ﻣﺴﺘﻘﻞ .ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮﯾﻦ ﭼﮭﺮهھﺎی آن،
ھﺪاﯾﺖ ﺑﻮد و ﻓﺮدﯾﺪ و ﺧﻠﯿﻞ ﻣﻠﮑﯽ و ﺑﻌﺪ ﺟﻼل و ﻧﯿﻤﺎ و اﺧﻮان و ﮔﻠﺴﺘﺎن و ﻧﺎﺻﺮ وﺛﻮﻗﯽ و دﮐﺘﺮ ﻣﺼﻄﻔﯽ
رﺣﯿﻤﯽ و دارﯾﻮش و دﯾﮕﺮان .ﻣﻌﺪودی در ﻋﺮﺻﮫ ﻧﻈﺮ و اﻧﺪﯾﺸﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭼﭗ زده و ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮی در
ﻋﺮﺻﮫ ھﻨﺮ و ادﺑﯿﺎت .و ھﻤﮫ ،ﮔﺮدآﻣﺪه در ﻣﺤﺎﻓﻞ روﺷﻨﻔﮑﺮی ﮐﮫ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ اﺣﺰاب ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎز
ھﻢ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﭼﭗ آن روزﮔﺎر .و اﯾﻨﮭﺎ ﻧﻘﻄﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻋﺼﺮ روﺷﻨﻔﮑﺮی ﭘﻮک رﺿﺎ ﺷﺎھﯽ را رﻗﻢ زدﻧﺪ،
و اﯾﻦ ،ﯾﻌﻨﯽ ھﻤﺎن ﻧﺴﻞ ﮐﮫ ﭘﻮﺳﺘﮫ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻨﻮراﻟﻔﮑﺮی ﻋﺼﺮ ﻣﺸﺮوطﮫ و روزﮔﺎر روﺷﻨﻔﮑﺮی دوره

رﺿﺎﺷﺎه را ﺗﺮﮐﺎﻧﺪ و ﻋﺼﺮ روﺷﻨﻔﮑﺮی ﮐﻤﺎ ﺑﯿﺶ ﺗﺎزهای را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺟﺮﯾﺎنھﺎی روﺷﻨﻔﮑﺮی در ﻓﺮاﻧﺴﮫ
ﮐﮫ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ زده ﺑﻮد ،آﻏﺎز ﮐﺮد.
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﻧﺴﻞ ﺑﺎ ﺣﺰب ﺗﻮده در دھﮫ  ١٣٢٠ﺷﺮوع ﺷﺪ و ﺑﺎ ﮐﻮدﺗﺎی  ٢٨ﻣﺮداد  ١٣٣٢درﺧﻮد
آﻧﮭﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ ،ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪی ﮐﮫ ﻧﺴﻞ روﺷﻨﻔﮑﺮان دھﮫ  ١٣٤٠ -٥٠ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺟﻤﻠﮕﯽ در زﻣﯿﻨﮫ ھﻨﺮ و ادﺑﯿﺎت ﮐﺎر
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﮔﺮ ﺣﺮﻓﯽ ﯾﺎ ﻧﻈﺮی ھﻢ داﺷﺘﻨﺪ – ﮐﮫ ﭼﯿﺰ دﻧﺪاﻧﮕﯿﺮی ھﻢ ﻧﺒﻮد  -ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﮑﺮار ﯾﺎ ﺑﺎزﮔﻮﯾﯽ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ
ﻧﻈﺮی -و ﻧﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ -ﺣﺰب ﺗﻮده و ﭼﭗ ﮔﺮاﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ زﺑﺎن ﺷﻌﺮ و ﻗﺼﮫ و داﺳﺘﺎن ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ .ﺑﺨﺶ
ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی از ﻣﯿﺮاث ھﻨﺮ و ادﺑﯿﺎت ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻣﺎ را ھﻤﯿﻦھﺎ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .اﯾﻨﮭﺎ ،ﺑﮫ واﻗﻊ ﻣﯿﺮاث ﺑﺮان ﺧﻮد و ﻧﺴﻞ
ﻗﺒﻞ از ﺧﻮد ھﺴﺘﻨﺪ.
اﮔﺮ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ اﺳﻤﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎنھﺎی روﺷﻨﻔﮑﺮی ﭘﺲ از رﺿﺎ ﺷﺎه ﺑﮕﺬارﯾﻢ ،ﻣﯽﺷﻮد ﮔﻔﺖ
روﺷﻨﻔﮑﺮی اﻋﺘﺮاض  (dissent).ﻧﮫ اﻧﺪﯾﺸﮫ ﺗﺎزهای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﺪ ،ﻧﮫ ﻧﻘﺪ ﺳﻨﺖ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .ﻧﯿﺮوی
روﺷﻨﻔﮑﺮی و ﻗﺪرت اﺑﺪاع و آﻓﺮﯾﻨﻨﺪﮔﯽ آن ﯾﮑﺴﺮه در راه ” اﻋﺘﺮاض ” ﺑﮫ اوﺿﺎع ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻣﻮﺟﻮد از ﻣﻮﺿﻊ ﭼﭗ )ﻣﺴﺘﻘﻞ( ﺻﺮف ﻣﯽﺷﺪ ﮐﮫ اﻟﺒﺘﮫ ﺑﮫ ﺟﺎی ﺧﻮد ﺳﺘﻮدﻧﯽ اﺳﺖ و ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﯽ ،اﻣﺎ رﺑﻄﯽ و
دﺧﻠﯽ ﺑﮫ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﮑﺮ و ﮐﺎر ”روﺷﻨﻔﮑﺮی“ آﻧﭽﻨﺎﻧﮑﮫ در ﻋﺼﺮ ﻣﺪرن از آن ﻣﺮاد ﻣﯽﺷﻮد ،ﻧﺪارد .ﺑﯽ ﺳﺒﺐ
ﻧﺒﻮد ﮐﮫ اﯾﻦ ﻧﺴﻠﮭﺎ ،ھﻤﮫ ﺑﺎ ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ ﺳﺎل  ١٣٥٧ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﻣﺨﺘﻮﻣﮫ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﯽ ﺳﺒﺐ ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﮫ اﯾﻦ داﯾﺮه ﺑﺴﺘﮫ ،و اﯾﻦ ﺣﻠﻘﮫھﺎی روﺷﻨﻔﮑﺮی ﻣﻌﺘﺮض راه ﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺒﺮد و ﻧﻤﯽﺑﺮد.
و اﮐﻨﻮن ،ﻧﺴﻞ روﺷﻨﻔﮑﺮان ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب در دھﮫ  ٦٠و  ٧٠را دارﯾﻢ .راﺳﺘﯽ اﯾﻦ ﻧﺴﻞ دھﮫھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﮐﯿﺎﻧﻨﺪ؟
ﻣﯿﺮاث ﺧﻮارﮔﺎن ﺷﮑﺴﺖ ﻧﺴﻞھﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ؟ ﯾﺎ ﺳﺮﮔﺸﺘﮕﺎﻧﯽ ﺑﯽ ﺗﺎرﯾﺦ و ﺑﯽ آﯾﻨﺪه ؟ ﮐﮫ ﺗﺠﺮﺑﮫ ﻧﺴﻞھﺎی ﭘﯿﺶ از
ﺧﻮد را ﻧﻔﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻗﻠﻢ و ﮐﻤﺮ ﺑﮫ اﻧﮑﺎر آﻧﮭﺎ ﺑﺴﺘﻨﺪ و ھﻤﮫ را ﺑﮫ ﭼﻮب ﻏﺮﺑﺰدﮔﯽ راﻧﺪﻧﺪ .ﻧﮫ ﻣﯿﺮاﺛﯽ
ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن را ﭘﺎس داﺷﺘﻨﺪ و ﻧﮫ آﯾﻨﺪهای را رﻗﻢ زدﻧﺪ .ﻋﺠﺎﻟﺘﺎ ﺳﺮﮔﺮم ﻣﺒﺎﺣﺚ ﭘﺮت و زودرس و ﻧﺎﻓﮭﻤﯿﺪه و
ﻧﺎﭘﺨﺘﮫای ھﺴﺘﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺴﺖ ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ و ھﺮﻣﻨﻮﺗﯿﮏ و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژیھﺎی ﺷﺒﮫ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﮐﮫ ھﯿﭽﮑﺪام ”ﺗﺨﻤﮫ
روﺷﻨﻔﮑﺮی ” ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﺣﺎﺷﯿﮫ ھﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﻧﻘﺪھﺎﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﻋﺪهای اھﻞ ﻧﻈﺮ در ﻏﺮب ﺑﺮ آرای
ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن ﺧﻮد زدﻧﺪ .ﻧﮫ اﯾﻨﮑﮫ ﻧﻮﺳﺘﺎﻟﮋی ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﻢ و ﺣﺴﺮت اﯾﺎم ﻣﺎﺿﯽ ﺑﺒﺮﯾﻢ.
ﮐﮫ آن اﯾﺎم ﻋﺴﺮت را ﭼﮫ ﺟﺎی ﺣﺴﺮت؟ اﻣﺎ ،ﺑﺎری ،اﯾﻦ ﻧﺴﻞ روﺷﻨﻔﮑﺮان ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب )ﺑﮫ ﺟﺰ روﺷﻨﻔﮑﺮان
دﯾﻨﯽ( ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ و ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﯿﺴﺘﻨﺪ؟ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﺟﺰ اﻋﺘﺮاض و ﮔﻼﯾﮫ ﺑﮫ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ،ﭼﮫ ﮐﺮدﻧﺪ؟ و ﮐﺠﺎ و
ﮐﯽ در ﻋﺮﺻﮫ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻈﺮ و ﻋﻠﻢ از ﺟﺎ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ و ﮔﺎﻣﯽ ﻓﺮاﭘﯿﺶ ﻧﮭﺎدﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺴﺘﮫ رﺣﻤﺖ و ﻋﻨﺎﯾﺘﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟
ﭘﯿﺪاﺳﺖ ھﻤﯿﻦ ﮐﮫ ﻣﻮﺿﻮع آن اﻋﺘﺮاضھﺎ ﻣﻨﺘﻔﯽ ﺷﻮد ،اﻋﺘﺮاض ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ھﻢ ﺑﻼ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .و اﯾﻦ
ﯾﻌﻨﯽ ﮔﻢ ﺷﺪن در ﻏﺒﺎر ﺗﺎرﯾﺦ .ﺑﮫ ﻗﻮل اھﻞ اﺻﻄﻼح :ﻗﻀﯿﮫ ﺳﺎﻟﺒﮫ ﺑﮫ اﻧﺘﻔﺎء ﻣﻮﺿﻮع .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺳﺎدﮔﯽ.
اﻣﺎ در اﯾﻦ ھﻤﮭﻤﮫ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،روﺷﻨﻔﮑﺮان دﯾﻨﯽ ﯾﺎ دﯾﻨﺪاران روﺷﻨﻔﮑﺮ)ﻓﻌﻼ ﮐﺎری ﺑﮫ ﺻﺤﺖ و اﺻﺎﺑﺖ اﯾﻦ
اﺻﻄﻼح ﻧﺪارﯾﻢ( ﺟﺮات ﮐﺮدﻧﺪ و دﺳﺖ ﺑﮫ ﻧﻘﺪ ﺧﻮد ﮔﺸﻮدﻧﺪ ،روﺷﻨﻔﮑﺮان دﯾﻨﯽ ھﻤﺎن ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازﻧﺪﮔﺎناﻧﺪ در
ﻋﺮﺻﮫ ﺳﻨﺖ .و ﻻﺟﺮم ﭘﯿﺸﺮوﻧﺪﮔﺎن و ﭘﯿﺶ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن اﻧﺪ در ﻋﺮﺻﮫ ﻧﻈﺮ .ﺣﻠﻘﮫ اﺳﺘﻮاری از ﻧﻮاﻧﺪﯾﺸﯽ و
دﯾﻨﺪاری ﮐﮫ رﯾﺸﮫ ﻣﺸﮑﻞ و اﯾﺴﺘﺎﯾﯽ ﻣﺎ را ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻌﺪ ﺧﻄﺮ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺷﮏ ﮐﺮدﻧﺪ .ﭘﺲ ﭘﻮﺳﺘﮫ ﺧﺮاﻓﮫ را
ﺷﮑﺎﻓﺘﻨﺪ و ﺳﻨﺖ را ﯾﮏ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻧﻮ ﮐﺮدﻧﺪ و ھﻨﻮز ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .آﯾﻨﺪه از آن اﯾﻨﮭﺎﺳﺖ .اﯾﻨﮭﺎ ھﺴﺘﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
»ﻓﮑﺮ ﻧﻮ« و ﺑﺴﺘﺮﺳﺎزان ﻋﺮﺻﮫ ﻋﻤﻞ ،و اﯾﻨﮭﺎﯾﻨﺪ اداﻣﮫ دھﻨﺪﮔﺎن ھﻤﺎن راه ﻣﺒﺎرک ﮐﮫ در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺸﺮوطﮫ
ﺑﺎز ﺷﺪ و ﮐﺎر را دو ﮔﺎم ﺟﻠﻮ ﺑﺮد )ﻧﻘﺪ ﺳﻨﺖ( .ﮐﺎر اﻧﺪﯾﺸﮫ وراﻧﯽ ﻣﺜﻞ ﻣﯿﺮزای ﻧﺎﺋﯿﻨﯽ و آﺧﻮﻧﺪ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ از

ﻣﻮﺿﻊ دﯾﻦ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ را ﻧﻘﺪ ﮐﺮدﻧﺪ و راه ﻋﺮﻓﯽ ﮐﺮدن ﭘﺎرهای از ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ دﯾﻨﯽ را ﮔﺸﻮدﻧﺪ ،ھﻨﻮز ﻧﺎﺗﻤﺎم اﺳﺖ.
روﺷﻨﻔﮑﺮان دﯾﻨﯽ اداﻣﮫ دھﻨﺪﮔﺎن ھﻤﺎن راھﻨﺪ در دﻧﯿﺎی ﻧﻮ ﮐﮫ دﯾﻦ ﺑﺮ ﮐﺮﺳﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﺸﺴﺘﮫ.
ﺟﺮﯾﺎن روﺷﻨﻔﮑﺮی دﯾﻨﯽ از دھﮫ  ١٣٦٠ﺷﮑﻞ و ﺷﻤﺎﯾﻠﯽ ﺗﺎزه ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻌﺪ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت دھﮫ
 ١٣٧٠ﭘﯿﻮﻧﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﮫ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﯿﺮو رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ .ﺳﺎﯾﮫ ھﺎﯾﯽ از ﮐﺎر روﺷﻨﻔﮑﺮان دﯾﻨﯽ )ﯾﺎ دﯾﻨﺪاران روﺷﻨﻔﮑﺮ(
را در ﻋﺼﺮ اﺻﻼح طﻠﺒﯽ دﯾﺪﯾﻢ .ﺑﺎ ھﻤﮫ ﻧﺪاﻧﻢ ﮐﺎرﯾﮭﺎ و ﭼﮫ داﻧﻢ ﮐﺎرﯾﮭﺎﯾﺸﺎن و ﮔﺎه ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺎرﯾﮭﺎﯾﺸﺎن.
ﺑﺎﻻﺧﺮه آن ﺟﺮﯾﺎن ،ﺑﺎ ھﻤﮫ اﻓﺮاطﮭﺎ و ﮔﺎه دﺳﺖ ﮐﻢ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺧﻮد ،ﺗﮑﺎن ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ھﻤﮫ را ﻣﺒﮭﻮت و
ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮ ﮐﺮد .ھﻨﻮز ھﻢ ﺑﮫ ﺑﮭﺖ اﻧﺪراﻧﺪ .درﯾﻎ ﮐﮫ ﮔﺎھﯽ ،ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺮاھﮫ رﻓﺖ .اﻣﺎ آن ھﻤﮫ اﻗﺒﺎل ﺑﮫ ﺟﺮﯾﺎن
اﺻﻼح طﻠﺒﯽ ﻧﺸﺎن از اﯾﻦ داﺷﺖ ﮐﮫ آن ﺷﻌﺎرھﺎ ﺑﺠﺎ و ﺑﮫ ﮔﺎه ﺑﻮد.
آن اﻓﻮل ﯾﮑﺒﺎره ﻧﯿﺰ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﮫ آن ” ﺟﺎی -ﮔﺎه“ ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ ﺑﺎﯾﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﻧﺸﺪ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﻧﺸﺪ .ﮔﺮﭼﮫ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ آن ھﻨﻮز ﮔﺮم اﺳﺖ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺑﮕﺬار ﺗﺎ وﻗﺖ دﮔﺮ .ﺷﺎﮐﻠﮫ اﺻﻠﯽ روﺷﻨﻔﮑﺮی دﯾﻨﯽ،
ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺪﯾﺸﮫ دﯾﻨﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺑﮫ وﯾﮋه ﮐﻼم ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ .در ﻏﺮب ھﻢ ،ھﺴﺘﮫ اﺻﻠﯽ روﺷﻨﻔﮑﺮی و
روﺷﻨﮕﺮی در اﺻﻼح دﯾﻨﯽ ﺑﻮد) ،ﮐﮫ ﺣﺎﻻ از ﮐﻼم ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺮدر آورده( اﻣﺎ در ﭘﻮﺳﺘﮫ رﻣﺎن ﻗﺮن 19ﺷﮑﻔﺖ.
درﯾﻎ ﮐﮫ ﻋﺼﺮ رﻣﺎن ﺳﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺑﺸﺮ ﺑﺎﯾﺪ روزی ﺗﺎوان اﯾﻦ ﻏﻔﻠﺖ را ﺑﺪھﺪ . .ﻓﺘﺎﻣﻞ!
اﮐﻨﻮن ﮐﮫ داﻣﻨﮫ ﺳﺨﻦ ﺑﮫ اﯾﻨﺠﺎ رﺳﯿﺪ ،اﯾﻦ را ھﻢ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﮫ ﺑﺨﺶ ﻣﮭﻤﯽ از ﺟﺮﯾﺎن روﺷﻨﻔﮑﺮی اﯾﺮان در
دھﮫ  ١٣٤٠-٥٠ﮐﮫ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﮫ آن ﭘﺮداﺧﺘﮫ ﺷﺪه ،ﺟﺮﯾﺎن ﻧﻮاﻧﺪﯾﺸﯽ دﯾﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ اﻧﺴﺪاد ﺳﯿﺎﺳﯽ از
ﯾﮑﺴﻮ ،و ﺳﯿﻄﺮه ﭼﭗ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺣﻮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ رژﯾﻢ ﻓﺎﺳﺪ ﺷﺎه ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪ و
ﻧﻮاﻧﺪﯾﺸﯽ واز ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﮑﺮ اﺻﯿﻞ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪ .ھﺴﺘﮫ روﺷﻨﻔﮑﺮی در روزﮔﺎر ،اوﻟﻮﯾﺖ ﻧﺨﺴﺖ ﻧﺰد ھﻤﮫ
روﺷﻨﻔﮑﺮان و ﮔﺮوهھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻋﻢ از اﺳﻼﻣﯽ و ﭼﭗ ،ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ رژﯾﻢ ﺷﺎه ﺑﻮد و ﻧﻔﺲ اﻋﺘﺮاض
)(dissentﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﮫ رﺳﺎﻟﺖ ھﻤﮫ ﺟﺮﯾﺎنھﺎی روﺷﻨﻔﮑﺮی و ﺗﻮﻟﯿﺪ ”ﻓﮑﺮ ﻧﻮ“ ﻋﺠﺎﻟﺘﺎ ﺑﮫ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻓﺘﺎد.
ﻧﺰد ﻧﻮاﻧﺪﯾﺸﺎن دﯾﻨﯽ ھﻢ ﻣﺒﺎرزه و ”اﻋﺘﺮاض“ ﺑﮫ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد از ﻣﻮﺿﻊ دﯾﻦ ،اوﻟﻮﯾﺖ ﯾﺎﻓﺖ وﻧﻮ ﮐﺮدن
اﻧﺪﯾﺸﮫ دﯾﻨﯽ ﻣﺤﺪود ﺷﺪ ﺑﮫ ﺑﺎزﺳﺎزی و ﻧﻮ ﺳﺎزی آﻣﻮزهھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ دﯾﻨﯽ.
وﻗﺖ ﺗﻨﮓ ﺑﻮد و ﮐﺎر ﺑﺰرگ .ﭘﺲ ﻋﺪهای ﺟﺎﻧﮭﺎی ﺳﺎده و ﺷﺘﺎﺑﺎن ﺧﻮد را ﺳﺨﺎوﺗﻤﻨﺪاﻧﮫ و ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﮐﻒ
ﻧﮭﺎدﻧﺪ و رژﯾﻢ اﺳﺘﺒﺪادی و واﺑﺴﺘﮫ ﺷﺎه را ﺑﺮاﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ .و ﮐﺮدﻧﺪ آﻧﭽﮫ ﮐﺮدﻧﺪ .و ﻟﺬﻟﮏ ﻓﻠﯿﻌﻤﻞ اﻟﻌﺎﻟﻤﻮن .اﻧﺪﯾﺸﮫ
ورزان و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻓﮑﺮ در اﻗﻠﯿﺖ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ .ﭼﺸﻢھﺎ ﯾﮑﺴﺮه ﺑﮫ آرﻣﺎن آزادی ﺧﯿﺮه ﺑﻮدو ﺟﺎنھﺎ ھﻤﮫ درﮐﺎﺑﯿﻦ
ﻋﺮوس ﻋﺪاﻟﺖ  .آن ﺟﻨﺒﺶ ﺟﺎنھﺎی ﻧﺠﯿﺐ ﺑﺮای ﻋﺪاﻟﺖ و آن دلھﺎﯾﯽ ﺗﭙﻨﺪه ﺑﺮای آزادی  ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ ﺑﮫ
ﻧﮭﺎدھﺎی رﺳﻤﯽ و ﺧﻼص .ﻣﺎدام ﮐﮫ ﻓﮑﺮﺳﺎزان و اﻧﺪﯾﺸﮫ ﭘﺮدازان از ﻣﻮﺿﻊ اﻗﻠﯿﺖ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ -ﯾﺎ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ -ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .ﻻﺗﺒﺪﯾﻞ ﻟﺴﻨﮫ ﷲ .اﻣﺎ ﺧﻮﺷﺎ و ﺧﺮّﻣﺎ! ﮐﮫ ﺣﺎﻻ رﻓﺘﮫ رﻓﺘﮫ ”اﻧﺪﯾﺸﮫ ﻧﻮ“ در
ﺣﺎل ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ .آﯾﻨﺪه ﻣﺎ در ﮔﺮو ھﻤﯿﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﮑﺮ اﺳﺖ .آن ﷲ ﻻﯾﻐﯿﺮ ﻣﺎ ﺑﻘﻮم ﺣﺘﯽ ﯾﻐﯿﺮوا ﻣﺎ
ﺑﺎﻧﻔﺴﮭﻢ .ﭼﮭﺮه واﻗﻌﯽ روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻣﻌﺎﺻﺮاﯾﺮاﻧﯽ را ﺑﺎﯾﺪ درﭼﻨﯿﻦ ﻗﺎﺑﯽ از آن روزﮔﺎر ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮد .اﯾﻦ
ﻣﻘﺪﻣﮫ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻧﺎﻣﺮﺑﻮط را ھﻤﯿﻦ ﺟﺎ رھﺎ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﻌﺪ.
روﺷﻨﻔﮑﺮان اﺻﯿﻞ  ،ﺑﺎﻻﺧﺮه در دھﮫ  ١٣٥٠-٤٠ﺷﮑﻮﻓﺎ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﮫ ھﻨﺮ و ادﺑﯿﺎت ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.رو ﮐﺮدن ﺑﮫ
ھﻨﺮ وادﺑﯿﺎت ﻋﺼﺮ ﻧﻮ و ﺗﻮﺳﻌﮫ ﺷﻌﺮ و ﻗﺼﮫ ﻧﻮﯾﺴﯽ و ﻧﻘﺪ ادﺑﯽ و ﻧﯿﺰ ﺗﺮﺟﻤﮫ رﻣﺎن و ﺳﺎﯾﺮ آﺛﺎر ادﺑﯽ ﻣﮭﻢ و
ﺟﺮﯾﺎن ﺳﺎز ھﻤﮫ ﻣﺤﺼﻮل ھﻤﯿﻦ روزﮔﺎر اﺳﺖ .ﭘﺮوﯾﺰ دارﯾﻮش ھﻢ ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮﯾﻦ روﺷﻨﻔﮑﺮان و
ﻣﺘﺮﺟﻤﯿﻦ اﯾﻦ دوران اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﻘﺶ ﺧﻮد را ﺑﮫ درﺳﺘﯽ اﯾﻔﺎ ﮐﺮد .ﻧﮫ اھﻞ ﺣﺰب و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﻮد و ﻧﮫ ﻧﻈﺮﯾﮫ
ﭘﺮداز اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﺎ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ زﻣﺎﻧﮫ اش ﻣﻌﺘﺮض ﺑﻮد .واﺑﺴﺘﮕﯽ اﺻﻠﯽ اش ادﺑﯿﺎت و رﻣﺎن ﺑﻮد و

آﺛﺎر ﻣﮭﻤﯽ را ﺑﮫ ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺮﺟﻤﮫ ﮐﺮد .از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ ،ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﮫ ﯾﮏ روﺷﻨﻔﮑﺮ ﺗﻤﺎم ﺑﻮد ﮐﮫ از ﺟﺎ
ﺑﺮﻣﯽ ﺧﯿﺰد و دو ﮔﺎﻣﯽ در راه «آﮔﺎھﯽ« ﻓﺮا ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود .ھﻤﮫ ﺳﺨﻦ ،ھﻤﯿﻦ اﺳﺖ.
در  ١٦اﺳﻔﻨﺪ  ١٣٧٩رﻓﺖ .در  ٧٨ﺳﺎﻟﮕﯽ .ﻋﻤﺮ ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﮐﺎم ﮔﺮﻓﺘﻦ از زﻧﺪﮔﯽ .ﻣﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ“
ﻣﺮد“ ﺑﮫ اﯾﻦ راﺣﺘﯽ .ﺳﮫ ﺣﺮف ﺑﯽ ﺳﯿﻼب و ﺑﯽ ﺗﮑﺎن .او ﮐﮫ ﻣﯽزﯾﺴﺖ ،ﺑﮫ ﺳﺨﺘﯽ و ﺳﺘﺮﮔﯽ ،ﻣﺮد ﺑﮫ
راﺣﺘﯽ .زﻧﺪﮔﯽ ﺑﮫ ﺳﺨﺘﯽ و ﺳﺘﺮﮔﯽ ،از ارﺟﻤﻨﺪی او ﺑﻮد .ﻣﺮدن ﺑﮫ راﺣﺘﯽ ،از ﻓﮭﻤﯿﺪن ﻣﺮگ و آﺳﺎن ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﻣﺮگ ﺑﻮد .ﺣﺴﺎﺑﺶ را ﻣﺪتھﺎ ﺑﻮد  -از ﺧﯿﻠﯽ وﻗﺖ ﭘﯿﺶ -ﺑﺎ ﻣﺮگ ﺗﺴﻮﯾﮫ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻧﮫ ﺑﺪھﯽ داﺷﺖ و ﻧﮫ
طﻠﺒﯽ .اﯾﻦ آﺳﺎن ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺮگ ،ﺛﻤﺮه راﺑﻄﮫ ﻧﺰدﯾﮏ و دو طﺮﻓﮫ اش ﺑﻮد ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ .زﻧﺪﮔﯽ را دوﺳﺖ داﺷﺖ،
ﭘﺲ راﺣﺖ ﻣﺮد .ﭘﺮوﯾﺰ دارﯾﻮش آدم دﺷﻮاری ﺑﻮد اﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺻﻤﯿﻤﯽ و راﺳﺖ .از ﺑﺲ در روزﮔﺎر ﮐﮋیھﺎ و
دروغھﺎ ،راﺳﺖ و درﺳﺖ ﺑﻮد ،دﺷﻮار ﻣﯽﻧﻤﻮد.
ﺧﺒﺮ – ﻣﺜﻞ ھﻤﯿﺸﮫ – ﮐﻮﺗﺎه و ﺑﯽ ﺗﻔﺎوت و ﺳﺮد ﺑﻮد .ﮔﻮﺷﮫ ﺻﻔﺤﮫای از روزﻧﺎﻣﮫ ای ﻧﻮﺷﺘﮫ ﺑﻮد” :ﭘﺮوﯾﺰ
دارﯾﻮش درﮔﺬﺷﺖ دﯾﺮوز ﭘﯿﮑﺮ او ﺑﮫ ﺧﺎک ﺳﭙﺮده ﺷﺪ .ﮐﺎﻧﻮن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﻋﻼﻣﯿﮫ داد .ﻣﺮاﺳﻢ ﯾﺎدﺑﻮد او ﻓﻼن
ﺟﺎ اﺳﺖ “...ﺑﺮای آدم دﺷﻮاری ﻣﺜﻞ او ،اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﮫ ﺷﻮﺧﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﺒﺮھﺎ ﯾﻌﻨﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺎری
اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ در ”ﺟﻮﯾﺒﺎر ﻟﺤﻈﮫھﺎی از ﺗﮭﯽ ﺳﺮﺷﺎر“ ﭼﯿﺰی ﺟﺎری اﺳﺖ .ﺗﮑﺎن ﻣﺮگ اﺣﺘﺮام ﺑﮫ زﻧﺪﮔﯽ را در
ﻣﺎ ﺑﺮ ﻣﯽاﻧﮕﯿﺰد .ﺣﺎل آن ﻣﺎھﯽای را ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﻟﺤﻈﮫای از آّب ﺑﯿﺮون ﻣﯽاﻓﺘﺪ و ﺗﺎزه در ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﮫ در
” آب “ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻓﺮدﯾﺪ اﯾﻦ را ﻣﯽﮔﻔﺖ “:ﻣﺮگ آﮔﺎھﯽ ” .اﺻﻄﻼح زﯾﺒﺎﯾﯽ اﺳﺖ .اﻧﻈﺮ اﻟﯽ ﻣﺎ ﻗﺎل و ﻻ اﻟﯽ
ﻣﻦ ﻗﺎل.
اھﻞ ﻧﻤﺎﯾﺶ و ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ و ﻧﺸﺎن دادن ﺧﻮد ﻧﺒﻮد .ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺗﺼﻮرش را ﺑﮑﻨﻢ ﮐﮫ اﮔﺮ ﻋﺪهای از اﺻﺤﺎب
ﻗﺪرت ﺑﺎ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ﺳﺮاﻏﺶ ﺑﺮای اﺳﺘﻤﺎﻟﺖ و اﯾﻨﮑﮫ “اﻣﺮی؟ ﻧﯿﺎزی؟ درﺧﻮاﺳﺘﯽ ﻧﺪارﯾﺪ؟“ ﭼﮫ ﭘﺎﺳﺦ
دﺷﻮار و ﺳﺨﺘﯽ ﻣﯽداد .ﻧﻔﺲ را ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺖ ﺗﻮی ﺑﯿﻨﯽ .ﺗﻨﻮرهای ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ ﺑﺎ ﻧﻔﺲھﺎی ﻋﻤﯿﻖ .و ﻧﮕﺎه را در آن
ﭼﺸﻢھﺎی ورﻗﻠﻤﺒﯿﺪه ﻣﯽﭼﺮﺧﺎﻧﺪ و ﯾﮏ ﺟﻤﻠﮫای ﻣﯽﮔﻔﺖ ﻧﺎﻣﺮﺑﻮط .اﻣﺎ ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪه .ﻧﮫ ﮐﮫ اھﺎﻧﺖ ﮐﻨﺪ ،طﻨﺰ
ﻣﯽﮔﻔﺖ ﺑﮫ ﺗﺮزﺑﺎﻧﯽ و ﺗﻠﺨﯽ.
ﻧﻮﻋﯽ ﻧﺨﺒﮫ ﮔﺮاﯾﯽ ﻣﺸﺮوع داﺷﺖ .ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮد آﺧﺮ ﺧﻮدش را ﺑﮫ ﮐﯽ ﻧﺸﺎن دھﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ زﺣﻤﺘﺶ ﺑﯿﺎرزد؟
در ﻋﺼﺮ ” رﺟﺎﻟﮫ ھﺎ“ی آن روزھﺎ و در ﻋﺼﺮ ﺗﮭﯽ ﺷﺪﮔﯽ ،ﺑﺎ ﮐﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﮑﺎﻟﻤﮫ ﮐﺮد؟ اﯾﻦ اﺧﻼﻗﺶ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﮫ ھﺪاﯾﺖ ﻣﯽرﻓﺖ .دﻟﺰده از ﻣﺤﯿﻂ ﮐﮫ اﮔﺮ از دور ﻧﮕﺎھﺶ ﻣﯽﮐﺮدی ﺑﮫ ﺗﻔﺎﺧﺮ ﻣﯽزد اﻣﺎ اﮔﺮ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯽ ﻧﺰدﯾﮑﺶ ﺷﻮی وﺑﮫ دﻧﯿﺎی درون او راه ﯾﺎﺑﯽ ،ﻣﺜﻞ ﺳﮭﺮاب ،ﺷﻔﺎف ﺑﻮد .ﮔﺮﯾﺰان از ﺧﻮد ﺑﮫ ﺧﻮد،
ھﺎرﺑﺎ ﻣﻨﮫ اﻟﯿﮫ .از ﺳﺮ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در دروغ و دﻏﻞ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ھﺮ ﮐﺴﯽ راﺑﻄﮫ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ .ﻗﺒﻮل
ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﮫ روﺷﻨﻔﮑﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺮدم و ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﺪ .آن ھﻢ ﺑﮫ ھﺮ ﻗﯿﻤﺘﯽ .ﻧﮫ اﯾﻨﮑﮫ ﻣﺮدم را ﺗﺤﻘﯿﺮ ﮐﻨﺪ .اﺑﺪا.
ﻣﺮدم راﺳﺖ و درﺳﺖ اﻧﺪ و دﺷﻤﻦ دروغ و دﻏﻞ .آﻧﮭﺎ ﮐﮫ از ﺟﻤﻊ ﮔﺮﯾﺰان اﻧﺪ ،ﻟﺰوﻣﺎ از ﺳﺮ ﺗﺤﻘﯿﺮ و دﺷﻤﻨﯽ
ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺤﺚ ﺑﺮ ﺳﺮ دو ﺳﻄﺢ از ﻓﮭﻢ ،دو ﻧﻮع ﻧﮕﺎه ﺑﮫ زﻧﺪﮔﯽ و دو ﻧﻮع آﮔﺎھﯽ و ﻋﻠﻘﮫ و دو ﻧﻮع ﻋﻮاﻟﻢ
دروﻧﯽ اﺳﺖ .ﻧﺨﺒﮫ ﮔﺮاﯾﯽ و روﺷﻨﻔﮑﺮی ،ﻻزم و ﻣﻠﺰوم ﯾﮑﺪﯾﮕﺮﻧﺪ ،ﻣﺜﻞ ﺳﯿﺎﺳﺖ ورزی و ﺗﻮده ﮔﺮاﯾﯽ ﮐﮫ
ﻣﻼزﻣﮫ دارﻧﺪ.
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ ھﻤﯿﻦ دﻟﺰدﮔﯽ و ﮐﻨﺎره ﮔﯿﺮی اش ﺑﻮد ﮐﮫ اﯾﻨﮕﻮﻧﮫ ﻣﺮد .ﻧﺎداﻧﺴﺘﮫ و ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﮫ .ﻻ اﻗﻞ ﺑﺮای
ﻣﺮدن ﺣﻖ داﺷﺖ آﺷﮑﺎرﺗﺮ از اﯾﻦ ﺑﻤﯿﺮد .ﺣﻖ او ﻧﺒﻮد ﮐﮫ اﯾﻨﮕﻮﻧﮫ در ﺧﻔﺎ ﺑﻤﯿﺮد .آﺧﺮﯾﻦ ﯾﺎدﮔﺎریھﺎی ﻧﺴﻞ
ھﺪاﯾﺖ و ﻧﯿﻤﺎ و ﺟﻼل ﻣﯽروﻧﺪ و ﮐﺴﯽ ﻓﺮﯾﺎدی ﻧﻤﯽزﻧﺪ .ﻋﻨﺪﻟﯿﺒﺎن را ﭼﮫ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ...؟

در روزﮔﺎر او ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ ﺑﺎﺳﻤﮫای و اﺑﺘﺮاﺳﺖ .ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ واژﮔﻮن و ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺧﯿﻠﯽ
از ﭼﯿﺰھﺎ در ﻧﮕﺎه او )دارﯾﻮش( ﺷﮑﺴﺘﮫ و ﮐﮋ و ﻣﻌﻮج ﻣﯽﻧﻤﻮد .اﺳﻢھﺎ را ﻣﻘﻠﻮب ﻣﯽﮐﺮد .ﻓﺮوغ ﻓﺮﺧﺰاد
ﻣﯽﺷﺪ ” :ﻓﺎرگ ﻓﺎرﮐﺴﺎﯾﺪ ”ﭘﺮوﯾﺰ دارﯾﻮش ﻣﯽﺷﺪ ” زﯾﻮرپ ﺷﻮﯾﺮاد“ ﯾﺎ ”ﭘﺮوﯾﺰ دﺷﻮاری“ ،اﺑﺮاھﯿﻢ ﮔﻠﺴﺘﺎن
ﻣﯽﺷﺪ ” ای .ﺟﯽ  .ﺑﺎس“ ،ﺟﻼل آل اﺣﻤﺪ ﻣﯽﺷﺪ ” ﺳﯿﺪ ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ ﺳﺎدات اوازاﻧﯽ طﺎﻟﻘﺎﻧﯽ“ ﯾﺎ ”ﺳﯿﺪ ﻣﺘﻮﻓﯽ
دﯾﻮاﻧﮫ“ ﯾﺎ ”دﮐﺘﺮ آﻻﻣﺪ“ و ﺳﯿﻤﯿﻦ داﻧﺸﻮر ﻣﯽﺷﺪ ”ذﻏﺎﻟﯽ دان ﺷﻮر“ و اﻧﺠﻮی ﺷﯿﺮازی ﻣﯽﺷﺪ ” آن ﺟﻮی“،
ﻓﺮوزاﻧﻔﺮ ﻣﯽﺷﺪ ” ﺷﯿﺦ ﺑﺸﺮوﯾﮫ ” ،اﺣﻤﺪ ﻓﺮدﯾﺪ ﻣﯽﺷﺪ ” ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻋﻘﯿﻞ“ و ﻧﯿﻤﺎ ﻣﯽﺷﺪ ” ﺧﻨﯿﺎﮔﺮ ﮐﻮھﺴﺘﺎن“ .و
ھﻠﻢ ﺟﺮا .ﺗﺎ رﺳﯿﺪ ﺑﮫ ﻣﻦ ﮐﮫ ﺷﺪم ” ﻣﯿﺮزای ﮐﺬا ﻓﯽ اﻻﺻﻞ“ )ﻻﺑﺪ از ﺑﺲ ﯾﮏ روز ﺗﻤﺎم درﺑﺎره ﻧﻮن و اﻟﻘﻠﻢ
ﺟﻼل ﺑﺎ او ﺟ ّﺮ و ﺑﺤﺚ ﻣﯽﮐﺮدم).
ﻣﻦ ﺻﺎدق ھﺪاﯾﺖ را ﻧﺪﯾﺪه ام .ﯾﮏ ﺳﺎﻟﮫ ﺑﻮده ام ﮐﮫ او ﻣﺮده .اﻣﺎ ﺑﺎ آﻧﭽﮫ درﺑﺎره او ﺧﻮاﻧﺪه ام و ﺷﻨﯿﺪه ام،
ﺗﺼﻮﯾﺮی از او در ذھﻦ دارم از ﯾﮏ آدم ﻓﮭﯿﻢ و دردﻣﻨﺪ .و ﻋﺎﺻﯽ از دﺳﺖ زﻣﺎﻧﮫ و ﭘﻠﯿﺪیھﺎی آن .ﺑﺎ آن
ﺣﺎﺿﺮﺟﻮاﺑﯽھﺎ و ﺗﺮزﺑﺎﻧﯽھﺎ و طﻨﺰھﺎ و ﺗﻨﺪی ھﺎ و ﺗﻠﺨﯽھﺎ و ﮐﻢ ﺣﻮﺻﻠﮕﯽھﺎ و ﺑﺎ آن ﻣﮭﺮﺑﺎﻧﯽھﺎ و
ﺻﻤﯿﻤﯿﺖھﺎ و اﻧﺴﺎﻧﯿﺖھﺎی ﺗﻨﺪ و ﺗﯿﺰ و ﻋﺮﯾﺎن .ﺑﺎ آن ﺷﻌﻮر و ﺑﯽﺗﺎﺑﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ داﻧﺴﺘﻦ .دارﯾﻮش ﺑﺮای
ھﺪاﯾﺖ اﺣﺘﺮام ﺧﺎﺻﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮد .طﺮف او ﻧﻤﯽرﻓﺖ ﯾﺎ اﮔﺮ ﻣﯽرﻓﺖ ﭘﯿﺪا ﺑﻮد ﮐﮫ ﺣﺮﯾﻢ دارد و ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ او
اﺳﺖ .دوﺳﺘﯽ ﻣﯽﮔﻔﺖ دارﯾﻮش ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ادای ھﺪاﯾﺖ را درآورد .ﻧﻤﯽداﻧﻢ .اﮔﺮ ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮده ،ﭼﮫ ﺑﺎک؟ ﻣﻦ
ﺗﺸﺒّﮫ ﺑﻘﻮم ﻓﮭﻮ ﻣﻨﮫ .از روی دارﯾﻮش ،ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ ﻣﯽﺷﺪ ﻓﮭﻤﯿﺪ ﮐﮫ ھﺪاﯾﺖ ﭼﮕﻮﻧﮫ آدﻣﯽ ﺑﻮده.
ﻣﺤﻀﺮ ﺳﺨﺘﯽ داﺷﺖ اﻣﺎ ﻣﮭﺮﺑﺎن ﺑﻮد .ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯽ ﮐﮫ از ﮐﺠﺎ و ﭼﮫ ﻣﻮﻗﻊ وارد دﻧﯿﺎی ﺳﺎده او ﺑﺸﻮی.
ﺑﺮﺧﻼف ظﺎھﺮ ﺳﺨﺖ و ﻏﺮﯾﺒﮫای ﮐﮫ داﺷﺖ ،ﺑﺴﯽ ﺷﮑﻨﻨﺪه و زود اﺛﺮ ﺑﻮد .روزی ﺑﺎ دوﺳﺖ دﯾﺮﯾﻨﮫ و
ﻧﺎزﻧﯿﻦام _ ﻣﺤﺴﻦ ﻗﺎﻧﻊ ﺑﺼﯿﺮی _ رﻓﺘﯿﻢ ﻧﺰد او .ﻣﺤﺴﻦ آن روزھﺎ ﺳﺮدﺑﯿﺮﻣﺠﻠﮫ ﮐﯿﻤﯿﺎ ﺑﻮد و در ﻋﻮاﻟﻢ
اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﺳﻌﮫ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﻗﻠﻢ ﻣﯽزد و ﺳﺨﺖ ﻣﺸﻐﻮل ﺧﻠﯿﻞ ﻣﻠﮑﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد.
دارﯾﻮش را در ﻗﺎب روزھﺎﯾﯽ ﻣﯽدﯾﺪ ﮐﮫ در ”ﻋﻠﻢ و زﻧﺪﮔﯽ“ ﻗﻠﻢ ﻣﯽزده .ﺗﺎ ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ ،ﮔﻔﺖ آﻗﺎی دارﯾﻮش ﺑﮫ
ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ”ﻣﻠﮑﯽ و اﯾﻨﮭﺎ در آن دوره ﭼﮫ ﮐﺮدﻧﺪ و ﭼﺮا ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺪﻧﺪ؟ و  “...ﯾﮏ ﺳﻮال ﺳﺨﺖ ﮐﮫ ﯾﮏ آدم ﺑﺎ
ﺟﻨﻢ ﺧﺎﺻﯽ ﻻزم ﺑﻮد ﮐﮫ ﺟﻮاب ﺑﺪھﺪ .ﻣﺜﻼ ﯾﮏ ﻓﻌﺎل ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﯾﮏ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪار ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده ﮐﮫ ﺧﺎطﺮاﺗﺶ
را ﺧﯿﻠﯽ دوﺳﺖ دارد ﯾﺎ ﯾﮏ آدم ﭘﺮﺣﺮف ﮐﮫ دﻧﺒﺎل ﯾﮏ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﮫ ﺳﻮاﻟﯽ از او ﺑﮑﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﺮف
ﺑﺰﻧﺪ .اﻣﺎ دارﯾﻮش ھﯿﭽﮑﺪام از اﯾﻨﮭﺎ ﻧﺒﻮد.
او از آن دوران ﻋﺒﻮر ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻣﻠﮑﯽ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺑﺮاﯾﺶ اﺣﺘﺮام ﺧﺎﺻﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮد اﻣﺎ دارﯾﻮش
ﺑﺎﻻی اﯾﻦ ﻋﻮاﻟﻢ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮد .ﻣﯽﻓﮭﻤﯿﺪ و ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﮫ ﻣﺸﮑﻞ اﯾﻦ ﻣﻤﻠﮑﺖ در آن ﺳﺎلھﺎ ﮐﺠﺎ ﺑﻮده و ﺣﺎﻻ
ﮐﺠﺎ اﺳﺖ .اﻣﺎدﯾﮕﺮ ﻣﺴﺎﻟﮫاش اﯾﻨﮭﺎ ﻧﺒﻮد .ﺗﺎزه از ﺗﺮﺟﻤﮫ ”ﺑﺎزی ﻣﮭﺮه ﺷﯿﺸﮫ ای“ ھﺮﻣﺎن ھﺴﮫ ﻓﺎرغ ﺷﺪه ﺑﻮد.
در ﺟﻮاب ﻣﺤﺴﻦ ﯾﮏ ﺣﺮف ﭘﺮﺗﯽ زد و ﺑﺎ ﺑﯽ ﺣﻮﺻﻠﮕﯽ ﮔﻔﺖ ﻣﻠﮑﯽ را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻢ! ﺗﻮ ھﺮﻣﺎن ھﺴﮫ را
ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯽ؟! ﻣﺤﺴﻦ ﺟﺎ ﺧﻮرد و ﮐﻤﯽ ھﻢ دﺳﺘﭙﺎﭼﮫ ﺷﺪ .ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺨﻦ را ﻋﻮض ﮐﺮدم ﺗﺎ ﻓﻀﺎ ﺗﻠﻄﯿﻒ
ﺷﻮد.ﺑﻌﺪھﺎ ﺑﺎرھﺎ ﺳﺮاغ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ﮐﮫ آن دوﺳﺖ ﮐﻨﺠﮑﺎوت ﮐﺠﺎ اﺳﺖ .ﺑﯿﺮون ﮐﮫ آﻣﺪﯾﻢ ﻣﺤﺴﻦ ﮔﻔﺖ ﺗﻮ
ﭼﻄﻮری ﺑﺎ اﯾﻦ آدم دﺷﻮار ﺗﻮاﻧﺴﺘﯽ راﺑﻄﮫ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﯽ؟ﮔﻔﺘﻢ زﻣﺎﻧﮫ ﺣﻮﺻﻠﮫاش را ﺳﺮ ﺑﺮده .او ھﻢ ﺣﻮﺻﻠﮫ
زﻣﺎﻧﮫ را ﺳﺮ ﺑﺮده .ﺑﯽ ﺟﮭﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ او رادر ﮐﻨﺠﯽ ﻧﺸﺎﻧﺪه.
ﺳﺮزده ﻧﻤﯽﺷﺪ ﺑﮫ دﯾﺪار اور رﻓﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺒﺮ ﻣﯽدادی .آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﮐﻮﭼﮑﯽ داﺷﺖ .در طﺒﻘﮫ دوم ﻣﺠﺘﻤﻌﯽ
در ﯾﮏ ﮐﻮﭼﮫ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ در اواﯾﻞ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺣﺎﻓﻆ .از در ﮐﮫ وارد ﻣﯽﺷﺪی ﺑﺎ ﻧﮕﺎھﯽ ﺟﺪی اﻣﺎ ﮔﺮم ﺗﺤﻮﯾﻞ ات
ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .دﺳﺖ ﻣﯽداد و ﺻﻮرﺗﺖ راﻣﯽ ﺑﻮﺳﯿﺪ .ﻣﻮﻗﻊ دﺳﺖ دادن از ﻗﺒﻞ اﺧﻄﺎر ﻣﯽﮐﺮد ”ﻣﻮاظﺐ ﺑﺎش اﯾﻦ
ﺷﺴﺖ را ﻧﻔﺸﺎری “.راﺳﺖ ﻣﯽﮔﻔﺖ .ﺷﺴﺖ دﺳﺖ راﺳﺖ ﻧﺎﺳﻮر ﺑﻮد .از ﺑﺲ ﮐﮫ ﻧﻮﺷﺘﮫ ﺑﻮد .در ھﺎل ورودی

ﺧﺎﻧﮫ اش ﻣﯿﺰ ﮔﺮدی ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯽﻧﺸﺴﺘﯽ ھﻤﺎﻧﺠﺎ .و روی ﻣﯿﺰ ﺑﺸﻘﺎﺑﯽ ﺑﻮد از آب ﻧﺒﺎت ﯾﺎ ﺷﮑﻼت و ﭼﻨﺪ
ﻋﺪد ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و ﯾﮏ زﯾﺮ ﺳﯿﮕﺎری ﮐﮫ داﺧﻞ آن اﺳﺘﻮاﻧﮫای ﻓﻠﺰی ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﻮد ﻣﺜﻞ ﯾﮏ اﻧﮕﺸﺘﺎﻧﮫ .ﺣﻖ ﻧﺪاﺷﺘﯽ
آﺗﺶ ﺳﯿﮕﺎر را در زﯾﺮ ﺳﯿﮕﺎری ﺑﻤﺎﻻﻧﯽ ﺗﺎ ﺧﺎﻣﻮش ﺷﻮد .ﺑﺎﯾﺪ آﺗﺶ ﺳﯿﮕﺎر را داﺧﻞ آن اﺳﺘﻮاﻧﮫ ﻓﻠﺰی ﮐﻮﭼﮏ
ﻣﯽﻓﺸﺮدی ﺗﺎ ﺧﻔﮫ ﺷﻮد .دور ﻣﯿﺰ ،ﺳﮫ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﺒﻮد .ﯾﮑﯽ را ﺧﻮدش و دو ﺗﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﮭﻤﺎن ﻣﯽﻧﺸﺴﺖ.
رو ﺑﮫ روی در ورودی،ﯾﮏ آﯾﻨﮫ ﺗﻤﺎم ﻗﺪ ﺑﻮد .ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻣﮭﻤﺎن طﻮری ﺑﻮد ﮐﮫ ﭘﺸﺖ ﺑﮫ در ورودی و در
ﻧﺘﯿﺠﮫ روﺑﺮوی آﯾﻨﮫ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .وﻗﺘﯽ ﺑﮫ او ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮدی،ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﻧﯿﻤﯽ از ﺻﻮرت ﺧﻮد را در آن آﯾﻨﮫ
ﻣﯽدﯾﺪی .ھﺮﭼﮫ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﯽ ﻧﮕﺎه را از ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺧﻮدت در آﯾﻨﮫ ﺑﺪزدی ،ﻧﻤﯽﺷﺪ .ﻣﻮﻗﻊ ﺣﺮف زدن ،ﻧﮕﺎھﺖ
ﺑﮫ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺧﻮدت در آﯾﻨﮫ ﻣﯽاﻓﺘﺎد و دﺳﺘﯽ ﺑﮫ ﻣﻮ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪی ﯾﺎ ﯾﻘﮫ ات را ﻣﺮﺗﺐ ﻣﯽﮐﺮدی .ﺣﻮاﺳﺖ ﻣﯽرﻓﺖ
ﺑﮫ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺧﻮدت در آﯾﻨﮫ .اﮔﺮ ﺳﺮﺣﺎل ﺑﻮد ،ﻣﯽﮔﻔﺖ “ ﺑﺮﺧﯿﺰ و ﺧﻮد را ﺑﺸﮑﻦ .اﮔﺮ ھﺮ آﯾﻨﮫ ﺧﻮاﺳﺘﮫ ﺑﺎﺷﯽ
از ﺧﻮد رھﺎ ﺷﻮی!“ ﻏﺮوب ﮐﮫ ﻣﯽﺷﺪ -درﺳﺖ ﺑﻌﺪ از ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب ﮐﮫ ھﻮا ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻣﯽزد -ﭼﯿﺰی
ﻣﯽﻧﻮﺷﯿﺪ .ﻻﺑﺪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﮫ روﺷﻨﯽ روز را ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﮐﻨﺪ .ﯾﺎ ﺧﻮدش را روﺷﻦ ﮐﻨﺪ .ھﻤﯿﻦ .و ﺑﻌﺪ ﺳﯿﮕﺎری آﺗﺶ
ﻣﯽزد .ﯾﮏ ﺳﻤﺎور ﺑﺮﻗﯽ ھﻢ داﺷﺖ .آن ﮔﻮﺷﮫ ھﺎل در ﺳﮫ ﮐﻨﺞ دﯾﻮار .ﺑﮫ اﺣﺘﺮام ﻣﮭﻤﺎن ،درﺟﮫ آن را زﯾﺎد
ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ ﺻﺪای ﺣﺮارت آب درﻣﯽ آﯾﺪ و ﺑﺠﻮﺷﺪ .ﺑﻌﺪ ﭼﺎی دم ﻣﯽﮐﺮد .ﯾﮑﺒﺎر ﮔﻔﺘﻢ آب ﺟﻮش آﻣﺪه ،ﭼﺎی
درﺳﺖ ﮐﻨﻢ؟ ” ﮔﻔﺖ ﭼﺎی را ”درﺳﺖ“ ﮐﮫ ﻧﮫ” .دم“ ھﻢ ﻧﮫ .اﻣﺎ دﻣﻊ ﺑﻠﯽ”.
آراﯾﺶ ﺧﺎﻧﮫ اش ﮐﮫ آﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮد ،ھﻤﺎن ﺑﻮد ﮐﮫ از ﺳﺎلھﺎ ﻗﺒﻞ دﯾﺪه ﺑﻮدم ،ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﻮﻋﯽ
ﮐﮭﻨﮕﯽ ﻓﺎﺧﺮ و ﺑﺎ ﺻﻮﻟﺖ .ﮔﺮﯾﺰﻧﺪه از ﺗﺤﻮل و ﻧﻮﺷﺪن .ﻣﺘﺮوک ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ اﻣﺎ ﭘﯿﺪا ﺑﻮد روزﮔﺎری
ﺑﺎﻧﻮﯾﯽ --ﯾﮏ زن – در آن ﻣﯽزﯾﺴﺘﮫ .ﺗﻨﮭﺎ ﻗﺴﻤﺖ داﯾﺮ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ،ھﻤﺎن ھﺎل ورودی )ﻧﺸﯿﻤﻦ( آن ﺑﻮده ﮐﮫ
ﭘﺸﺖ آن اﺗﺎق ﺧﻮابھﺎ ﺑﻮده و ﮐﻨﺎرش ﺧﻼ .ﺑﮫ اﺿﺎﻓﮫ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻦ )ﻣﮭﻤﺎﻧﺨﺎﻧﮫ( در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ .ﺑﺎ ﻣﺒﻞھﺎی
ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﺑﺎز ھﻢ ﻣﺘﺮوک .و آن طﺮف ھﺎل اﺗﺎق ﮐﺎرش ﺑﻮد .ﺑﺎ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ ای ﺧﺎک ﮔﺮﻓﺘﮫ .و ﯾﮏ ﻣﯿﺰ ﮐﺎر
ﭼﻮﺑﯽ و ﻗﺪﯾﻤﯽ .ﭘﯿﺪا ﺑﻮد ﮐﮫ ﻣﺪتھﺎ اﺳﺖ از ﻣﯿﺰ ﮐﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ﮐﺘﺎبھﺎ ،در ﻗﻔﺴﮫھﺎ ﺑﮫ ھﻢ ﻓﺸﺮده و ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ روی ھﻢ ﭼﯿﺪه .روی ﻣﯿﺰش ،ﺧﺎک آﻟﻮد ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ اﻣﺎ
از ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﮫ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮدی ،ﺗﻤﯿﺰ ﺑﻮد .ظﺮف ﺟﺎﻣﺪادی ﺑﺰرﮔﯽ روی ﻣﯿﺰ ﺑﻮد .ﺑﺎ دهھﺎ ﻣﺪاد ﺗﺮاﺷﯿﺪه و آﻣﺎده
ﺑﺮای ﻧﻮﺷﺘﻦ .ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮد ﺑﺎ ﻣﺪاد ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ .و وﻗﺘﯽ ﻧﻮک ﻣﺪاد ﮐﻠﻔﺖ ﻣﯽﺷﻮد آن را ﺗﯿﺰ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﻣﺪاد دﯾﮕﺮی
ﺑﺮ ﻣﯽدارد وﻋﻮض ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﯾﮏ زﯾﺮ ﺳﯿﮕﺎری روی ﻣﯿﺰ ﺑﻮد .ﺑﺎ ھﻤﺎن ﻗﻄﻌﮫ ﻓﻠﺰی )ﺑﺮﻧﺠﯽ( اﺳﺘﻮاﻧﮫای
ﺷﮑﻞ ﮐﮫ وﺳﻂ آن ﺣﻔﺮهای ﺑﮫ اﻧﺪازه ﻗﻄﺮ ﺳﯿﮕﺎر ،ﺳﻮراخ ﺑﻮد .ﮔﻔﺘﻢ ﮐﮫ ﺳﯿﮕﺎر را در زﯾﺮ ﺳﯿﮕﺎری ﺧﺎﻣﻮش
ﻧﻤﯽﮐﺮد .آﺗﺶ ﺳﯿﮕﺎر را ﻣﯽﺗﭙﺎﻧﺪ در ﺣﻔﺮه آن اﺳﺘﻮاﻧﮫ ﻓﻠﺰی ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺎ ﺧﻔﮫ ﺷﻮد.
ﻣﻮﻗﻊ ﮐﺎرﮐﺮدن دﯾﺪه ﺑﻮدﻣﺶ .ﻧﮕﺎھﯽ طﻮﻻﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮد ﺑﮫ ﻣﺘﻦ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،ﺑﻌﺪ ﮐﻤﯽ ﺳﺎﮐﺖ و ﺑﯽ ﺣﺮﮐﺖ
ﻣﯽﻧﺸﺴﺖ .ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮد دارد در ذھﻦ ﺗﺎﻣﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺟﻤﻠﮫھﺎ را ﻣﯽﺳﺎزد .آﻧﮕﺎه ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺸﺖ ﺑﮫ ﺻﻔﺤﮫ ﺳﻔﯿﺪ و
ﻗﻠﻢ راه ﻣﯽاﻓﺘﺎد .ﮔﺎه ﺗﺎ آﺧﺮ ﺻﻔﺤﮫ ﯾﮏ ﻧﻔﺲ ﻣﯽرﻓﺖ و دوﺑﺎره ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺸﺖ ﺑﮫ ﻣﺘﻦ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ .روی ﮐﺎﻏﺬھﺎی
ﺑﺰرگ اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ ﻣﯽﻧﻮﺷﺖ .ﺑﺪون ﺧﻂ ﺧﻮردﮔﯽ .ﺑﯽ اﻏﺮاق ﺑﺪون ﺧﻂ ﺧﻮردﮔﯽ .ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮدم در ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﮫ
ﺗﺮﺟﻤﮫ ﻣﯽﮐﺮده ،ﻣﺤﺮر داﺷﺘﮫ .ﮐﺘﺎب را ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﮫ دﺳﺘﺶ و ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﺮده ﺑﮫ ﻗﺪم زدن و ﺗﺮﺟﻤﮫ را اﻣﻼ
ﮐﺮدن و ﻣﺤﺮر ﻣﯽﻧﻮﺷﺘﮫ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺳﺎدﮔﯽ و ﭼﯿﺮﮔﯽ.
ﯾﮑﯽ از ﺷﯿﺮﯾﻦﮐﺎریھﺎی ﺗﺮﺟﻤﮫاش را در ﻣﻘﺪﻣﮫ ﺗﺮﺟﻤﮫ ” ﺑﺎزی ﻣﮭﺮه ﺷﯿﺸﮫ ای( ”ھﺮﻣﺎن ھﺴﮫ( ﺑﯿﺎن
ﮐﺮده .ﻧﯿﺰ در ﻣﻘﺪﻣﮫ ﮔﺮﺗﺮود – ﺑﺎز ھﻢ از ھﺮﻣﺎن ھﺴﮫ -ﮐﮫ ﮔﻔﺘﮫ ﺗﺮﺟﻤﮫ ﮐﺘﺎﺑﯽ را در ﯾﮏ ﺷﺮط ﺑﻨﺪی ﺑﺎﺧﺘﮫ
ﺑﻮده!

زﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ داﺳﺘﺎﯾﻮﻓﺴﮑﯽ و ھﺮﻣﺎن ھﺴﮫ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺷﺪم ،ھﻨﻮز ھﻢ ھﺴﺘﻢ .ھﺴﮫ در اﯾﺮان زﯾﺎد ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه و
ﮐﻤﺘﺮ درﺑﺎره او ﻧﻮﺷﺘﮫ اﻧﺪ .دو ﻧﻘﺪ ﻧﻮﺷﺘﻢ درﺑﺎره دوﺗﺮﺟﻤﮫ او .ﯾﮑﯽ درﺑﺎره ”اﺳﭙﺮ ﻟﻮس“ و ﯾﮑﯽ درﺑﺎره
”ﮔﺮﺗﺮود“ ھﺮ دو رﻣﺎن از ھﺮﻣﺎن ھﺴﮫ.ھﺮدو ﻧﻘﺪ ﭼﺎپ ﺷﺪه --ﯾﮑﯽ در ادﺑﺴﺘﺎن ﺷﻤﺎره  ٧١و دﯾﮕﺮی در
ﺷﻤﺎره 12-11ﻣﺠﻠﮫ ﮐﻠﮏ .او را ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺗﺮﺟﻤﮫ ﻓﺎرﺳﯽ ﺧﻮاﻧﺪم اﻣﺎ ﻧﮑﺘﮫ ھﺎﯾﯽ ھﻢ در ﺑﺎب ﺗﺮﺟﻤﮫ اش ﺑﮫ
ﺗﻌﺮﯾﺾ و ﻧﻘﺪ ﻧﻮﺷﺘﻢ .ھﺮ دو را دﯾﺪه ﺑﻮد و ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮد .از اﯾﻨﮑﮫ در آﺳﺘﯿﻦ او رﻓﺘﮫ ﺑﻮدم ،ھﻢ راﺿﯽ ﺑﻮد و
ھﻢ ﺷﺎﮐﯽ .وﻗﺘﯽ دﯾﺪﻣﺶ ﮔﻔﺖ :ﺗﺮﺟﻤﮫ را ﺧﻮاﻧﺪی و ﻧﺪاﻧﺴﺘﯽ .درﺷﺖ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﻦ ﮐﮫ ﭘﺮوﯾﺰ دارﯾﻮش
ﺑﺎﺷﻢ  .اﯾﻤﺎن ﺑﯿﺎور ﺑﮫ اﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺗﺮﺟﻤﮫ ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺎ رﺳﺘﮕﺎر ﺷﻮی !...ﺧﻮﺷﺶ آﻣﺪه ﺑﻮد از ﺑﻌﻀﯽ
ﻧﮑﺘﮫ ﺳﻨﺠﯽھﺎ اﻣﺎ ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﭙﺬﯾﺮد ﮐﮫ درﺳﺖ ﮔﻔﺘﮫ ام .ﺑﮫ طﻌﻨﮫ ﮔﻔﺖ ” ﺗﺘﺎﺑﻊ اﺿﺎﻓﺎت“ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﯽ) .اﯾﻦ را
ﻣﻦ ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮدم درﺑﺎره ﺑﻌﻀﯽ از ﺟﻤﻠﮫھﺎی ﺗﺮﺟﻤﮫ “اﺳﭙﺮﻟﻮس“ (.ﺑﻌﺪ ﮔﻔﺖ ﺳﺒﮏ اﺻﻠﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ھﻤﯿﻦ طﻮر
اﺳﺖ .ﻣﻦ ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻋﯿﻦ ﻣﺘﻦ ﻧﯿﺴﺘﻢ .ﻣﺤﺘﻮا را ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ام و ﺳﺒﮏ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه را.اﯾﺮادی اﮔﺮ ھﺴﺖ -ﮐﮫ ﻧﯿﺴﺖ -
ﺑﺮ ھﺴﮫ اﺳﺖ .اﯾﻦ را ﺑﯽ رﺑﻂ ﻣﯽﮔﻔﺖ .ﻣﻦ ﺣﺮف را ﻋﻮض ﮐﺮدم ﺗﺎ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﻧﺪاده ﺑﺎﺷﻢ.
ﺳﺎﺧﺘﺎر زﺑﺎﻧﯽ ﻓﺎرﺳﯽ را ﻓﮭﻤﯿﺪه ﺑﻮد و ﺧﻤﯿﺮه ﻧﺜﺮ ﻓﺎرﺳﯽ را ﻟﻤﺲ ﻣﯽﮐﺮد .در ﻧﺜﺮ ،ﺗﺮزﺑﺎﻧﯽ و ﺷﯿﺮﯾﻦ
زﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮد .ﻧﻮﻋﯽ ﺳﺒﮏ داﺷﺖ .آن ” ﻣﻔﺎوﺿﮫ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻋﻘﯿﻞ و دﮐﺘﺮ آﻻﻣﺪ درﺑﺎره ﺧﻨﯿﺎﮔﺮ ﮐﻮھﺴﺘﺎن“
)ﮔﻔﺘﮕﻮی آل اﺣﻤﺪ ﺑﺎ ﻓﺮدﯾﺪ )ﯾﺎ ﺧﻮد دارﯾﻮش؟( درﺑﺎره ﺷﻌﺮﻧﯿﻤﺎ( را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﭼﮫ ﺗﺮزﺑﺎﻧﯽھﺎ دارد .
ﻧﻮﻋﯽ ﻧﺜﺮ ﻣﻮزاﺋﯿﮏ اﺳﺖ از ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻋﺮﺑﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﺣﺘﯽ آﻟﻤﺎﻧﯽ در ﯾﮏ ﻣﺘﻦ ﻓﺎرﺳﯽ و ھﻤﮫ در ﮐﻨﺎر
ھﻢ .وھﻤﮫ ﺑﮫ ﺟﺎی ﺧﻮد ﻧﺸﺴﺘﮫ .ﻧﮫ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﮫ ﺑﯿﺶ ﻧﮫ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﮫ زﯾﺎد .ﯾﮏ ﻣﺘﻦ ﺟﺎﻧﺪار و ﺑﺪون ﺧﻮن ﻣﺮدﮔﯽ.
ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻠﻮ ھﻤﺨﻮان و ﭼﺸﻢ ﻧﻮاز ﮐﮫ ﺧﻮاﻧﻨﺪه را ھﻢ ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ھﻢ ﺑﮫ طﺮب ﻣﯽآورد ،از ﺑﺲ زﯾﺒﺎ اﺳﺖ.
ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻘﺎﻟﮫ ) (essayﻣﯽﻧﻮﺷﺖ .ﮐﺎراﺻﻠﯽ اش ﺗﺮﺟﻤﮫ ﺑﻮد اﻣﺎ در ھﻤﺎن ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻘﺎﻟﮫ ﮐﮫ در ﻧﻘﺪ آﺛﺎر ادﺑﯽ
ﻧﻮﺷﺘﮫ ،ﻧﮕﺎه ﻧﺎﻓﺬش و ﻗﺪرت ﻧﺜﺮش را ﻣﯽﺗﻮان دﯾﺪ .ﻧﺜﺮی ارﺟﻤﻨﺪ و ﺗﺎﻣﻞ ﮐﺮدﻧﯽ .ﺑﮫ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽﺷﻮد در
ﻧﻮﺷﺘﮫھﺎی دارﯾﻮش وﻧﯿﺰ ﮔﻠﺴﺘﺎن وﺟﻼل ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎﯾﯽ دﯾﺪ از ﺗﻼﺷﯽ ﮐﮫ در آن ﺳﺎلھﺎی  ١٣٣٠-٤٠ﻣﯽﺷﺪ
ﺑﺮای اھﻤﯿﺖ دادن ﺑﮫ ﺷﯿﻮه ﻧﻮﺷﺘﻦ و ”ﺳﺒﮏ ﭘﺮدازی“ .ﺑﮫ ﻗﻮل ﺟﻼل ،رگ ﻧﺜﺮ ﻣﺮده آن روزﮔﺎر را زدن و
رﻓﺘﻦ در آﺳﺘﯿﻦ ﺳﻼطﯿﻦ ﻧﺜﺮ ﻣﺮﺳﻞ آن روزﮔﺎر :ﻧﻔﯿﺴﯽ ،ﺧﺎﻧﻠﺮی ،ﻣﺴﺘﻌﺎن و ...ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﮫ ازآن ﺳﺒﮏ
ﭘﺮدازیھﺎی دارﯾﻮش ﻧﻮﺷﺘﮫای اﺳﺖ ﺑﮫ اﺳﻢ ”ﯾﺎد ﺑﯿﺪار ”ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ھﺪاﯾﺖ در ﺳﺎل ١٣٣٠
ﻧﻮﺷﺘﮫ اﺳﺖ .ﺗﺼﻮﯾﺮ زﻧﺪهای ازھﺪاﯾﺖ را در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮی ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از دوﺳﺘﺎن او ﮐﮫ ﺑﻌﺪ از ﺷﻨﯿﺪن ﺧﺒﺮ
ﺧﻮدﮐﺸﯽ او دور ھﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه اﻧﺪ ،اراﺋﮫ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻘﺎﻟﮫای ﻧﻮﺷﺘﮫ ﺑﮫ ﺳﺎل  ١٣٤١ﯾﻌﻨﯽ  ١٠ﺳﺎل ﭘﺲ از درﮔﺬﺷﺖ ھﺪاﯾﺖ ﺑﮫ اﺳﻢ ”ادای دﯾﻦ ﺑﮫ
ھﺪاﯾﺖ“ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﻈﺮم ﻣﻮﺟﺰﺗﺮﯾﻦ و ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺪ آﺛﺎر ھﺪاﯾﺖ اﺳﺖ .دو ﻧﻮﺷﺘﮫ دﯾﮕﺮ ھﻢ درﺑﺎره ھﺪاﯾﺖ دارد:
ﯾﮑﯽ ”اﻧﺘﻘﺎد“ اﺳﺖ ﺑﺮ ﮐﺘﺎب ”وﻧﺴﺎن ﻣﻮﻧﺘﯽ“ ﮐﮫ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫای اﺳﺖ در ” ﻣﺴﻤﻮﻋﺎت راﺟﻊ ﺑﮫ ﺻﺎدق ھﺪاﯾﺖ“
ﮐﮫ ﺑﮫ ﻗﺼﺪ ﺳﺮﮔﺮم ﮐﺮدن ﻓﺮاﻧﺴﮫ زﺑﺎنھﺎ در اﯾﺮان ﻧﻮﺷﺘﮫ ﺷﺪه و ﻧﮫ ﻣﻌﺮﻓﯽ ھﺪاﯾﺖ ﯾﺎ ﻧﻘﺪ آﺛﺎر او .اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﮫ
در ﻣﺠﻠﮫ ﻣﻮج ﺷﻤﺎره  ١ﮐﮫ ﻋﺒﺪا ...ﻓﺮﯾﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮﻣﯽ ﮐﺮد (ﮔﻮﯾﺎ ﺑﮫ ﺳﺎل  (١٣٣١و ھﻮﺷﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ و آراﻣﺶ
دوﺳﺘﺪار در آن ﻣﯽﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ،ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ .و دﯾﮕﺮی ﻧﻮﺷﺘﮫ ﮐﻮﺗﺎھﯽ اﺳﺖ ﺑﮫ ﺳﺎل  ١٣٦٠ﮐﮫ ﺑﺎز ھﻢ درﺑﺎره
ھﺪاﯾﺖ ﻧﻮﺷﺘﮫ ﺑﮫ اﺳﻢ ”ﯾﺎدی از ﺻﺎدق ھﺪاﯾﺖ“ ﮐﮫ در ﻣﺠﻠﮫ ھﺪھﺪ ﺳﺎل  ٣ﺷﻤﺎره اول ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺿﻤﻨﺎ از اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﮫھﺎ ﺑﮫ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ ﮐﮫ دارﯾﻮش ﺗﺎ ﭼﮫ ﭘﺎﯾﮫ و ﺑﮫ ﭼﮫ ﻣﺎﯾﮫ ،ﺑﺎ ھﺪاﯾﺖ ﻣﺤﺸﻮر
ﺑﻮده و آﺛﺎر و ﻋﻮاﻟﻢ او را ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﮫ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﮫھﺎی دارﯾﻮش ﺣﮑﺎﯾﺖ از ﺷﻮق و ﺷﯿﻔﺘﮕﯽ او ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ
ھﺪاﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .آﻧﮭﺎ ﮐﮫ دارﯾﻮش را از ﻧﺰدﯾﮏ دﯾﺪﻧﺪ ،ﮔﻮاھﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ داد ﮐﮫ در زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽ اش ھﻢ ﻣﯽﺷﺪ،
ﺑﺮش ھﺎﯾﯽ از ﺷﺨﺼﯿﺖ ھﺪاﯾﺖ را دﯾﺪ؛ آن اﺳﺘﻐﻨﺎ ،آن دھﻦ ﮐﺠﯽ ﺑﮫ زﻧﺪﮔﯽ ،آن ﻟﺤﻦ طﻨﺰ ،آن ﻧﮕﺎه ﺗﯿﺰ و

ﺗﻠﺦ ،آن ﺷﯿﻔﺘﮕﯽ ﺑﮫ ﺑﻮدا ﺑﺎ ﻣﻘﺪﻣﺎت و ﻣﻘﺎرﻧﺎت آن .ھﻤﮫ و ھﻤﮫ ﻣﯿﺮاث ھﺪاﯾﺖ ﺑﻮد ﮐﮫ دارﯾﻮش ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد.
دارﯾﻮش ،ﻋﻼﻗﮫ زﯾﺎدی ﺑﮫ ﺳﮭﺮاب ﺳﭙﮭﺮی ﻧﯿﺰ داﺷﺖ .اﺻﻞ ﯾﮑﯽ از ﺗﺎﺑﻠﻮھﺎی ﺳﮭﺮاب در اﺗﺎﻗﺶ آوﯾﺨﺘﮫ ﺑﻮد.
اﯾﻦ ﻋﻼﻗﮫ اش ﺑﮫ ﺳﮭﺮاب ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ ﮐﺸﺶ و ﮔﺮاﯾﺶ ﺳﮭﺮاب ﺑﻮد ﺑﮫ ﺑﻮدا .دارﯾﻮش ھﻢ ﺑﻮدا را دوﺳﺖ
داﺷﺖ و »طﺮﯾﻘﺖ ذن« را ﺗﺮﺟﻤﮫ ﮐﺮده اﺳﺖ.
در ﻗﺒﻮل ﺳﻔﺎرش ﺗﺮﺟﻤﮫ  ،ﺷﯿﻮه ﺧﻮدش را داﺷﺖ .ﺑﺎﯾﺪ اﺛﺮ را ﻣﯽﭘﺴﻨﺪﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﭙﺬﯾﺮد ﮐﮫ ﺗﺮﺟﻤﮫ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ
ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ،ﮐﺘﺎب را ﺑﺎ ﺣﻖ اﻟﺘﺮﺟﻤﮫ ﺑﺎ ھﻢ از ﻧﺎﺷﺮ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و ﻣﯽﮔﻔﺖ ﻓﻼن روز ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺑﺒﺮﯾﺪ .روزی ﮐﮫ
ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮد ،ﮐﺎر ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮد .ﺑﯽ ﮐﻢ و ﮐﺎﺳﺖ .ﭘﺸﺖ ﺗﺮﺟﻤﮫھﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺴﺖ و ﺟﻮﯾﺶ ﻣﯽﮐﺮدی .ﺧﻮدش را ﻧﺸﺎن
ﻧﻤﯽ داد .ﻧﮫ ﮐﮫ ﺗﺮس و ﺑﯿﻤﯽ ﯾﺎ ﺗﻮاﺿﻌﯽ درﮐﺎر ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﮏ ﺟﻮر ﺑﺮﺗﺮی ﺑﺮای ﺧﻮدش ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮد .رﺳﯿﺪه ﺑﻮد
ﺑﮫ آن ﺑﺮﺗﺮی .و آدم ﺣﻖ ﻣﯽداد ﮐﮫ ﺑﺮﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ  ٦٧اﺛﺮ ﺗﺮﺟﻤﮫ ﺷﺪه .ﺑﺎ اﯾﻦ ھﻤﮫ ،ﮔﺎه در ﺗﺮﺟﻤﮫ ھﺎﯾﺶ – ﺑﮫ
وﯾﮋه آﺧﺮﯾﻦ ﺗﺮﺟﻤﮫ ھﺎﯾﺶ – ﺑﯽ ﺣﻮﺻﻠﮕﯽ ﻣﯽﮐﺮد.
ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﻋﺬری داﺷﺖ ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻊ ﺗﺮﺟﻤﮫ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺘﺎب را از ﻗﻠﻢ ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺖ و ﺗﺮﺟﻤﮫ
ﻧﻤﯽﮐﺮد .ﻣﺜﻼ ﮔﻮﯾﺎ در ﺗﺮﺟﻤﮫ ”ﺧﯿﺰاب ھﺎ“ اﺛﺮ وﯾﺮﺟﯿﻨﯿﺎ ووﻟﻒ ،ﻗﺴﻤﺖ آﺧﺮ ﮐﺘﺎب را ﺗﺮﺟﻤﮫ ﻧﮑﺮده! )ھﻤﯿﻦ
ﮐﺘﺎب را ﻣﮭﺪی ﻏﺒﺮاﺋﯽ ﺗﺮﺟﻤﮫ ﮐﺮده ﺑﮫ ﻧﺎم ” ﻣﻮجھﺎ ” ( .ﮔﺎه از ﭘﺮده ﺗﺮﺟﻤﮫ ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﻣﺪ .آﺧﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﮫ
اش ﻣﻘﺪﻣﮫای اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮ رﻣﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب و ﺳﺨﺖ از ھﺮﻣﺎن ھﺴﮫ ،ﮐﮫ ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل ﻧﺎﻓﮭﻤﯿﺪه ﻣﺎﻧﺪه ﺑﮫ اﺳﻢ
”ﺑﺎزی ﻣﮭﺮه ﺷﯿﺸﮫای“ ﻧﻮﺷﺘﮫ اﺳﺖ .و ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻨﮭﺎ ﻣﻘﺪﻣﮫ ای اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮ ﺗﺮﺟﻤﮫ رﻣﺎﻧﯽ ﻧﻮﺷﺘﮫ .ھﻤﺎنﺟﺎ
ﺗﺮﺟﻤﮫھﺎﯾﺶ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده و در ﻓﻀﺎﯾﻞ و ﻣﻨﺎﻗﺐ ھﺮﮐﺪام ﺳﺨﻦھﺎ ﮔﻔﺘﮫ اﺳﺖ .ﺗﺰﮐﯿﮫ اﻟﻤﺮء ﻟﻨﻔﺴﮫ ﻗﺒﯿﺢ .اﻣﺎ
او را رﺳﺪ ﮐﮫ از ﺧﻮد ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ.
ﻋﺎدت ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﺘﺎب ھﺎﯾﺶ را رﺳﻤﺎ ﺑﮫ ﮐﺴﯽ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﺪ و اﮔﺮ ﻣﯽﮐﺮد ”ﺑﺎز ھﻢ ﺑﮫ ﻧﺴﺮﯾﻦ ﭘﻮدات“ ﺑﻮد.
ﭘﺸﺖ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﻣﯽداد ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﺎﻣﭽﮫ ﻧﻤﯽﻧﻮﺷﺖ .اﮔﺮ ﻣﯽﻧﻮﺷﺖ ﺑﺎ ھﻤﺎن ﺳﺒﮏ و روش ھﺪاﯾﺖ
ﺑﻮد “:اﯾﻦ ھﻢ ﮔﺮﺑﮫ ﺧﻮر“ ﯾﺎ ” ﺳﮓ ﺧﻮر ”ﯾﺎ ”ﻓﻼﻧﯽ ﺑﮫ ﺗﺎراج ﺑﺮده”.
زﻣﺴﺘﺎن ﺳﺎل  ٦٨ﺑﻮد .ﯾﮏ روز ﺳﺨﻦ از ﺷﻌﺮ رﻓﺖ .ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ﮐﮫ ﺑﺎ ھﻮﺷﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ رﻓﯿﻖ ﺑﻮده ﮐﮫ از
اﺻﺤﺎب ﺷﻌﺮ ﺳﭙﯿﺪ اﺳﺖ .ﺧﻮدش ھﻢ ﺷﻌﺮ ﻣﯽﮔﻔﺖ .ﺷﻌﺮ ﺳﭙﯿﺪ ﻣﯽﮔﻔﺖ .ﯾﻌﻨﯽ در ﺟﻮاﻧﯽ ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮد و ﺑﻌﺪ رھﺎ
ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺣﺮف ،ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﻦ ﺑﺮ ﺿﺮورت وزن در ﺷﻌﺮ ﭘﺎی ﻣﯿﻔﺸﺮدم و او ﺑﺮ ﻣﻔﮭﻮم .رﻓﺖ ﺗﻮی
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ اش ﯾﮏ ﺟﺰوه ﮐﻮﭼﮏ آورد .ﻣﻨﺪرس و ﮐﮭﻨﮫ ﺑﺎ ﺟﻠﺪ ﮐﺎﻏﺬی ﻧﺎرﻧﺠﯽ .ﺑﮫ اﺳﻢ ”ﻣﺰاﻣﯿﺮ“ .ﮔﻮﯾﺎ ﭼﺎپ
ﺳﺎلھﺎی  ١٣٣٠و ﮔﺬاﺷﺖ ﺟﻠﻮی ﻣﻦ .ﺑﺪون اﺳﻢ ﻧﺎﺷﺮ و ﻗﯿﻤﺖ .و داﺧﻞ ﺟﻠﺪ ﻧﻮﺷﺘﮫ ﺑﻮد“ﻣﺰاﻣﯿﺮ -ﭼﻨﺪ ﻗﻄﻌﮫ
ﺷﻌﺮ -ﺟﺪاﻟﯽ در ﺷﻌﺮ -ﭘﺮوﯾﺰ دارﯾﻮش“ .ﮔﻔﺖ اﯾﻦ را ﺑﺨﻮان و ھﻨﮕﺎم ﺧﻮاﻧﺪن ﺗﺎﻣﻞ ﮐﻦ! ﺧﻮاﻧﺪم.
ﯾﮑﯽ از ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﻣﺜﻞھﺎ در ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﻦ ﻣﺎﯾﮫ ﺷﻌﺮ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﺜﺮ ﭘﯿﭽﯿﺪهای دارد و ﮔﻔﺖ وﮔﻮﯾﯽ اﺳﺖ ﺑﯿﻦ
ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﮐﮫ دور ھﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﮫ ﮔﭗ زدن در ﺑﺎب ﻣﻔﮭﻮم ﺷﻌﺮ و ﻋﻨﺼﺮ زﯾﺒﺎﺷﻨﺎﺳﯽ آن .در آﺧﺮ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﺪ
ﻗﻄﻌﮫ ﺷﻌﺮ از ﺧﻮدش از ﻧﻮع ﺷﻌﺮ ﺳﭙﯿﺪ )ﯾﺎ ﺷﻌﺮ ﻣﻔﮭﻮﻣﯽ( آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺷﻌﺮ »ﺻﺮاط« را ﺧﺒﺮه زاده از
ھﻤﯿﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ در ﻣﺮاﺳﻢ ﯾﺎدﺑﻮد او در ﺳﺎﻟﻦ ﻣﺪاﺋﻦ در اﺳﻔﻨﺪ  ١٣٧٩ﺧﻮاﻧﺪ .ﯾﮏ ﺷﻌﺮ دارﯾﻮش ھﻢ ﺑﮫ اﺳﻢ
”ﺳﺮﻗﺪر“ در راھﻨﻤﺎی ﮐﺘﺎب ﺷﻤﺎره ) ٦ -٥ﺳﺎل  (١٣٤٠ﭼﺎپ ﺷﺪه ﮐﮫ ﺑﮫ اﺣﻤﺪ ﻓﺮدﯾﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻮﺿﻮع آن ﺧﻠﻘﺖ اﺳﺖ .در ﻧﻘﺪی ﮐﮫ ﺑﺮ ﮐﺘﺎب “ ادوار ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﯽ“ ﺷﻔﯿﻌﯽ ﮐﺪﮐﻨﯽ )ﭼﺎپ ﺗﻮس(١٣٥٩ -
ﻧﻮﺷﺘﮫ و در ﻣﺠﻠﮫ ھﺪھﺪ )ﺳﺎل  ٣ﺷﻤﺎره  ٢ﺗﯿﺮ  (١٣٦٠ﭼﺎپ ﺷﺪه ،ھﻢ ﻟﺤﻦ و ﻧﺜﺮ طﻨﺰ او را ﻣﯽﺗﻮان دﯾﺪ و
ھﻢ ﺟﺎﻧﺒﺪاری اش از ﺷﻌﺮ ﺳﭙﯿﺪ را.

ﺑﺎری ،ھﻤﺎن روز در زﻣﺴﺘﺎن ﺳﺎل  ٦٨ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻦ ھﻢ ﺷﻌﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ .ﮔﻔﺖ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻌﺪی ﺑﯿﺎور و ﺑﺨﻮان .ﺑﺮدم
و ﺧﻮاﻧﺪم .ﺳﮑﻮت ﮐﺮد و ﺑﻌﻀﯽ ﻗﺴﻤﺖھﺎ را ﮔﻔﺖ دوﺑﺎره ﺑﺨﻮان .دوﺑﺎره ﺧﻮاﻧﺪم .ﺳﮑﻮت ﮐﺮد .ﮔﻔﺘﻢ ﭼﮫ
ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ؟ اداﻣﮫ ﺑﺪھﻢ؟ ﺳﺮم را ﮐﮫ ﺑﺎﻻ ﮐﺮدم دﯾﺪم ﺑﮫ ﻣﻦ ﺧﯿﺮه ﺷﺪه  .ﺑﮫ ﻣﮭﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﭼﯿﺰی ﺑﮕﻮﯾﺪ اﻣﺎ
ﺣﺮﻓﺶ را ﺧﻮرد .ﮔﻔﺖ ﺷﻌﺮھﺎﯾﺖ را ﺑﮕﺬار اﯾﻨﺠﺎ .ﻣﻦ از راه ﮔﻮش ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻧﻈﺮ ﺑﺪھﻢ .ﺷﻌﺮھﺎ را ﮔﺬاﺷﺘﻢ
ﻧﺰد او.ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻌﺪ ﺷﻌﺮھﺎﯾﻢ را ﺑﺎ ﯾﺎدداﺷﺘﮭﺎﯾﯽ در ﺣﻮاﺷﯽ ﭘﺲ داد و ﮔﻔﺖ :ﺗﺎ ﻣﻦ زﻧﺪه ام ﺑﮫ اﯾﻦ ﯾﺎدداﺷﺖھﺎ
ارﺟﺎع ﻧﮑﻦ و ﺟﺎﯾﯽ ﻧﻘﻞ ﻧﮑﻦ .ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ ﭼﯽ ﻧﻮﺷﺘﮫ وﻟﯽ ﮔﻔﺘﻢ ﺗﺎ ﺷﻌﺮ را ﺟﺪی ﻧﮕﯿﺮم ،ﺑﺮای اﺻﺎﺑﺖ ﺷﻌﺮم
ﺑﮫ ﻗﻮل دﯾﮕﺮان اﺳﺘﺸﮭﺎد ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ .ﯾﺎدداﺷﺖھﺎﯾﺶ را ھﻨﻮز دارم .در ﺣﺎﺷﯿﮫ ﺑﻌﻀﯽ ﺷﻌﺮھﺎی ﻣﻦ ﻧﮑﺘﮫ ھﺎﯾﯽ
ﯾﺎدداﺷﺖ ﮐﺮده و ﺑﻌﻀﯽ ﺟﺎھﺎ ﻣﺼﺮاعھﺎ را وﯾﺮاﺳﺘﮫ و اﺻﻼح ﮐﺮده .ﺑﯿﺶ از ھﻤﮫ اﯾﻦ ﺷﻌﺮ ﻣﻦ را ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه
ﺑﻮد” :ﻣﺮدی ﺑﺮ ﺳﮑﻮﯾﯽ“ ﮐﮫ در ﮐﺘﺎب ﺟﻤﻌﮫ (ﺷﻤﺎره  (٣١ھﻢ ﭼﺎپ ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﺑﮫ ﺷﯿﻮه ﺧﺎﺻﯽ ﺑﮫ زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺎری و روزﻣﺮه دھﻦ ﮐﺠﯽ ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﮫ اﯾﻦ ﭘﺴﺖ ﺑﻮدن و ﺑﮫ اﯾﻦ ﻓﺮواﻓﺘﺎدن
از ارﺗﻔﺎع اﻧﺴﺎﻧﯽ .ﺑﮫ اﯾﻦ دروﻏﮭﺎ و رﯾﺎورزیھﺎ .ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﺎﻧﻊ ﺷﺪن ﮐﮫ اﻧﺴﺎن ﻧﺒﺎﺷﯽ ،ﻣﻌﺘﺮض ﺑﻮد .و ﺑﮫ
ﺗﻼﻓﯽ اﯾﻦ ھﻤﮫ ﺗﻼش ﮐﮫ ﺑﺮای ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻧﺎراﺳﺘﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،اﺳﻢھﺎ را ﻣﻘﻠﻮب ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﮫ ﻧﺸﺎﻧﮫ اﯾﻦ ھﻤﮫ
واژﮔﻮﻧﮕﯽ ،ھﻤﮫ ﭼﯿﺰھﺎ را ﻋﻮﺿﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ .وﺿﻊ اوﻟﯿﮫ اﺷﯿﺎء و اﻧﺴﺎﻧﮭﺎ را ﻗﺒﻮل ﻧﺪاﺷﺖ .ﺣﺘﯽ اﺳﻢ ﺧﻮدش
را ﯾﮑﯽ دو ﺑﺎر ﻣﻘﻠﻮب ﮐﺮده ﺑﻮد و ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺑﻮد ﭘﺎی ﻧﻮﺷﺘﮫ اش.
ﻣﻘﺎﻟﮫای ﻧﻮﺷﺘﮫ و ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه را ﮔﺬاﺷﺘﮫ ”زﯾﻮرپ ﺷﻮﯾﺮاد“ ) ﮐﮫ اﮔﺮ از آن طﺮف ﺑﺨﻮاﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﭘﺮوﯾﺰ
دارﯾﻮش!( ﺗﺮﺟﻤﮫ ﭘﯿﺮوز دﺷﻮاری! ﯾﮏ ﻧﻮﺷﺘﮫ ھﻢ دارد درﺑﺎره اﺑﺮاھﯿﻢ ﮔﻠﺴﺘﺎن ﮐﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ ھﺠﻮ ﮔﻠﺴﺘﺎن اﺳﺖ.
ﺑﮫ اﺳﻢ ”ای .ﺟﯽ .ﺑﺎس“ )ای .ﺟﯽ .ﺣﺮف اول اﺑﺮاھﯿﻢ ﮔﻠﺴﺘﺎن اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻧﻮﺷﺘﮫ ﺷﻮد و ”ﺑﺎس“
ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺰرگ و رﺋﯿﺲ(.اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﮫ در ﻣﺠﻠﮫ ﻧﮕﯿﻦ ،ﺳﺎل  ٢ﺷﻤﺎره  ،٥ﻣﮭﺮ  ١٣٤٥ﭼﺎپ ﺷﺪه .از ﻧﻤﻮﻧﮫھﺎی ﻧﺜﺮ
ﻏﺮﯾﺐ دارﯾﻮش اﺳﺖ :ﯾﮏ ﻣﺘﻦ  ٧ -٦ﺻﻔﺤﮫای ﻗﻄﻊ ﻣﺠﻠﮫ ﮐﮫ ﯾﮏ ﻧﻔﺲ ﻧﻮﺷﺘﮫ ﺷﺪه و ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻧﻔﺲ ﺧﻮاﻧﺪ
ﺑﺪون ﻧﻘﻄﮫ! از ھﻤﺎن دﻋﻮاھﺎی ادﺑﯽ در ﻋﻮاﻟﻢ روﺷﻨﻔﮑﺮی دھﮫ  ١٣٤٠و ﺗﺴﻮﯾﮫ ﺣﺴﺎبھﺎی ﮐﺬاﯾﯽ .ھﻤﮫ در
ﻣﻨﺎﻗﺐ و ﻣﺼﺎﺋﺐ اﺑﺮاھﯿﻢ ﮔﻠﺴﺘﺎن.
اﯾﻦ ھﻤﺎن ﻧﻮﺷﺘﮫای اﺳﺖ ﮐﮫ ﺟﻼل در ﯾﮏ ﭼﺎه دو ﭼﺎﻟﮫ درﺑﺎره اش ﻧﻮﺷﺘﮫ  “:در ھﻤﯿﻦ اﯾﺎم ﺑﻮد ﮐﮫ
دارﯾﻮش آن طﻨﺰ ﺗﻨﺪ ای .ﺟﯽ .ﺑﺎس را ﻧﻮﺷﺖ و آورد ﮐﮫ در ﮐﺘﺎب ﻣﺎه ﭼﺎﭘﺶ ﮐﻨﻢ .ﺳﯿﻤﯿﻦ و ﻣﻦ دﯾﺪﯾﻤﺶ و
ﻧﭙﺴﻨﺪﯾﺪﯾﻢ ،ﭼﺮا ﮐﮫ ﻓﺨﺮی را )ﻋﯿﺎل ﮔﻠﺴﺘﺎن( آزرده ﺑﻮد .ﻗﺮار ﺑﻮد )دارﯾﻮش( اﺻﻼﺣﺶ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﺠﻠﮫ ﺗﻮﻗﯿﻒ
ﺷﺪ و ﻣﻦ رﻓﺘﻢ ﺳﻔﺮ .ﮔﻠﺴﺘﺎن ھﻨﻮز ﺑﻐﺾ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﮫ ﺧﯿﺎل اﯾﻨﮑﮫ ﻣﺎ را ھﻢ در ﻧﻮﺷﺘﻦ آن طﻨﺰ دﺳﺘﯽ ﺑﻮده!“
)ﯾﮏ ﭼﺎه و دو ﭼﺎﻟﮫ ،ص ).٣٣
ﺟﻼل را دوﺳﺖ داﺷﺖ ،او را ﮔﺎه ”ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ ﺳﺎدات آل اﺣﻤﺪ اورازاﻧﯽ“ ﯾﺎ ﺳﯿﺪ اورازاﻧﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ.
ﺟﻼل را ھﻢ دوﺳﺖ داﺷﺖ و ھﻢ دﺷﻨﺎم ﻣﯽداد .دﺷﻨﺎم ﻧﮫ ،ﻣﺜﻞ اﯾﻨﮑﮫ از او ﻟﺠﺶ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ .وﻗﺘﯽ ﺣﺮف
ﺟﻼل ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﻣﺪ ،ﮔﺎه ﺑﮫ اﻧﮑﺎر ﺳﺮﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮداﻧﺪ ،ﻣﺜﻞ اﯾﻨﮑﮫ از دﺳﺖ اﯾﻦ دوﺳﺖ ﺧﻮب و ﺳﻤﺞ و ﻋﺠﻮل
ﺧﺴﺘﮫ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﭼﺮا اﯾﻦ ھﻤﮫ ﺳﺮﺗﻖ اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ از ﺟﻼل ﯾﺎد ﻣﯽﮐﺮد ،ﭘﯿﺪا ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺎ ﭼﮫ ﻣﮭﺮ و درﯾﻐﯽ
ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﺪ و ﭼﻘﺪر دﻟﮕﯿﺮ اﺳﺖ ﮐﮫ ﭼﺮا ﺟﻼل اﯾﻨﻘﺪر زود رﻓﺘﮫ .ﻣﺜﻞ ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ﺑﺮادرش ﯾﺎ دوﺳﺘﺶ از ﻧﺪاﻧﻢ
ﮐﺎری ﯾﺎ ﺑﺪﺷﺎﻧﺴﯽ ،ﮐﺎر دﺳﺖ ﺧﻮدش داده و ﺣﺎﻻ از ﺳﺮ ﻣﮭﺮ ،از او ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﺟﻼل ﺑﺮای او زﻧﺪه
ﺑﻮد.

دارﯾﻮش ﯾﮑﯽ از اوﺻﯿﺎی ﺟﻼل ﺑﻮد ﮐﮫ در وﺻﯿﺘﻨﺎﻣﮫ اش از او ﻧﺎم ﺑﺮده در ﮐﻨﺎر ﺳﯿﻤﯿﻦ داﻧﺸﻮر،
ﺳﯿﺮوس طﺎھﺒﺎز و ﺑﺮادرش ﺷﻤﺲ و ﮔﻠﺴﺘﺎن .وﻟﯽ دارﯾﻮش ﺧﯿﻠﯽ زود ،اﯾﻦ ﮐﺎر را واﮔﺬار ﮐﺮد ﺑﮫ ﺷﻤﺲ آل
اﺣﻤﺪ و ﮐﻨﺎر ﮐﺸﯿﺪ .ﻣﺎﺟﺮا را ﯾﮑﺒﺎر ﮐﮫ ﺳﺮ ﺣﺎل ﺑﻮد ،ﺑﺮاﯾﻢ ﻧﻘﻞ ﮐﺮد .ﮐﮫ ﺑﻤﺎﻧﺪ.
زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ را اﻓﺰون ﺑﺮ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﺑﮫ ﭼﯿﺮﮔﯽ ﺗﻤﺎم ﻣﯽداﻧﺴﺖ  .و ھﻤﺎن دلﻣﺸﻐﻮﻟﯽ اﯾﺘﻤﻮﻟﻮژی
)رﯾﺸﮫ ﺷﻨﺎﺳﯽ( ﻓﺮدﯾﺪ را داﺷﺖ .ﻣﯽﮔﻔﺖ ﯾﮏ ﺷﺐ در ﺧﺎﻧﮫ ﺟﻼل ﺑﻮدﯾﻢ .ﺟﻼل ﺑﮫ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ،آﯾﮫای از ﻗﺮآن را
ﺧﻮاﻧﺪ .ﻣﻦ )دارﯾﻮش( ﮔﻔﺘﻢ ﻏﻠﻂ ﺧﻮاﻧﺪی .و آن آﯾﮫ را درﺳﺖ از ﺣﻔﻆ ﺧﻮاﻧﺪم .ﺟﻼل ﭼﻨﺎن ﺷﻮق زده ﺷﺪ ﮐﮫ
ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﻣﻦ را در آﻏﻮش ﮔﺮﻓﺖ و ﻟﺨﺘﯽ ﮔﺮﯾﺴﺖ .ﻣﻦ ﭘﺮﺳﯿﺪم ﭼﺮا ﺟﻼل ﮔﺮﯾﮫ ﮐﺮد؟ ﮔﻔﺖ از ﺳﺮ ﺷﻮق.
ﺑﻌﺪ ﺷﺮوع ﮐﺮد آﯾﮫ ”اﻣﺎﻧﺖ“ را ﺗﺎ آﺧﺮ و ﺑﯽ ﻏﻠﻂ ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﮑﺘﮫھﺎی ادﺑﯽ و ﺗﺎوﯾﻠﯽ آن را ﯾﮏ ﺑﮫ ﯾﮏ ﮔﻔﺘﻦ.
و آﺧﺮ ﺳﺮ ھﻢ ﮔﻔﺖ ھﻤﯿﻦ ﯾﮏ آﯾﮫ درﮔﻮش اﻋﺮاب ﻋﺼﺮ ﺟﺎھﻠﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮد ﺗﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ را ﺷﺎﻋﺮ ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ .اﻣﺎ
اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ دﺧﻠﯽ ﺑﮫ ﺷﻌﺮ ﻧﺪارد .ﺑﮫ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺷﻌﺮ اﺳﺖ.
آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎر ،ﺑﮭﻤﻦ  ١٣٦٧ﺑﺎ ھﻢ رﻓﺘﯿﻢ ﺑﮫ دﯾﺪن ﺗﺌﺎﺗﺮ ”ﻣﺪه آ“ اﺛﺮ ژان آﻧﻮی و ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﺮداﻧﯽ ﻗﻄﺐ اﻟﺪﯾﻦ
ﺻﺎدﻗﯽ .ﺑﻠﯿﺖ و ﮐﺎرت دﻋﻮت را ﻗﻄﺐ اﻟﺪﯾﻦ ﺻﺎدﻗﯽ ﺑﮫ ﻣﻦ داد ﮐﮫ ﺑﮫ دارﯾﻮش ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ .رﺳﺎﻧﺪم و ﺑﺎ ھﻢ رﻓﺘﯿﻢ
 .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺎ او ﻣﯽزدﯾﻢ ﺑﯿﺮون .ﺑﺎ آن ﮐﻼه ﺑﺮه ﮐﮫ زﻣﺴﺘﺎنھﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ داﺷﺖ و ﺑﺎ دﺳﺘﻤﺎل ﮔﺮدن و
ﮐﺎﭘﺸﻦ ﮐﮫ ﯾﻘﮫ اش را ﺑﺎﻻ زده ﺑﻮد .و ﺑﺎ آن ﭼﺸﻢھﺎی ﺑﺮون ﺟﮭﻨﺪه ،و ﻗﺪمھﺎی ﺑﻠﻨﺪ و آرام ﮐﮫ ﻣﺜﻞ ﺷﺘﺮ ”ﻟﮑﮫ“
ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺖ .ﺗﻤﺜﺎل ﺗﻤﺎم ﻋﯿﺎر روﺷﻨﻔﮑﺮان دھﮫ 1350اﯾﺮان .ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮐﮫ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ﺑﮫ ﺻﺎدﻗﯽ ﮔﻔﺖ ﯾﮏ ﺑﻼﯾﯽ
ﺳﺮ اﯾﻦ ”داﯾﮫ“ ﺑﯿﺎور ﮐﮫ ﺑﮫ  ٢٠ﺳﺎﻟﮫھﺎ ﻧﺰﻧﺪ .و ﮔﻔﺖ ﻣﺸﮑﻞ اﯾﻦ اﺟﺮا آن اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮ ﺑﺎ ﻗﮭﺮﻣﺎن
ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﮫ ،ھﻤﺮاه ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺑﺎ ﺧﻮدﮐﺸﯽ و ﻋﺼﯿﺎن ”ﻣﺪه آ“ ھﻤﺪﻟﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﺳﺎﻟﻦ زﯾﺮزﻣﯿﻦ ﺗﺌﺎﺗﺮ ﺷﮭﺮ
ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮد و ﺗﻤﺎﺷﺎﭼﯿﺎن ﺗﺎ ﺟﻠﻮی ﺳﻦ ،روی زﻣﯿﻦ ﻧﺸﺴﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺮق ھﻢ ﻗﻄﻊ ﺷﺪ و ﺑﭽﮫھﺎ ﻣﺮﺗﺐ
ﮔﺮﯾﮫ و ﺳﺮ و ﺻﺪا ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻗﻄﺐ اﻟﺪﯾﻦ ﺻﺎدﻗﯽ ،ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ اﻣﮑﺎﻧﺎت ،ﻧﻤﺎﯾﺶ را اﺟﺮا ﮐﺮده ﺑﻮد.
ﭘﺮوﯾﺰ دارﯾﻮش در ﺳﺎلھﺎی  ٦٢ﺑﮫ ﺑﻌﺪ ،ﭼﻨﺪی ھﻢ ﺑﮫ ﮐﺎر ﺗﺮﺟﻤﮫ ﻟﻮاﯾﺢ ﺣﻘﻮﻗﯽ در دﻓﺘﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻘﻮﻗﯽ
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮد .ﺣﺠﻢ ﮐﺎر ﺗﺮﺟﻤﮫ در آن دﻓﺘﺮ ﭼﻨﺎن زﯾﺎد ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺨﺸﯽ ﺑﮫ اﺳﻢ ﺗﺮﺟﻤﮫ در دﻓﺘﺮ ﺗﺎﺳﯿﺲ
ﺷﺪه ﺑﻮد و دارﯾﻮش ﺟﺰو ﻣﺘﺮﺟﻤﯿﻦ آن ﺑﺨﺶ ﺑﻮد .در آن ﺳﺎﻟﮭﺎ ،ﻣﻦ ﻣﻌﺎون ﺣﻘﻮﻗﯽ دﻓﺘﺮ ﺑﻮدم .ﺣﻀﻮر
دارﯾﻮش ﻏﻨﯿﻤﺘﯽ ﺑﻮد .ھﻢ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺳﺮﯾﻊ اﻟﻘﻠﻢ و ﺳﺮﯾﻊ اﻟﻌﻤﻞ ﮐﮫ ﮐﺎر را زود ﭘﯿﺶ ﻣﯽﺑﺮد .و ھﻢ
درآن ﺟﻨﺠﺎل و ﮐﺸﻤﮑﺶھﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺗﻨﻔﺲ ﮔﺎھﯽ ﺑﻮد ﺑﺮای رھﺎﯾﯽ از ﮐﺎرھﺎی اداری و روزﻣﺮه.
ﻓﮭﺮﺳﺖ ﮐﺎﻣﻞ آﺛﺎرش را ﻧﺪاﻧﻢ وﻟﯽ ﻣﯽداﻧﻢ ﻗﺮﯾﺐ  ٦٧اﺛﺮ دارد .ﺑﮫ ﻧﻈﺮم در ﺑﯿﻦ ﺗﺮﺟﻤﮫ ھﺎ ،ﺑﮭﺘﺮﯾﻨﺶ
”ﺳﯿﻨﺪارﺗﺎ“ اﺳﺖ )ﺷﺎھﺰاده ﺑﻮدا( اﺛﺮ آﻧﺪره ژﯾﺪ .آﺧﺮﯾﻦ ﮐﺎری ﮐﮫ ﺗﺮﺟﻤﮫ ﮐﺮده ،او را ﺑﺲ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر
ﮐﻨﺪ” :ﺑﺎزی ﻣﮭﺮه ﺷﯿﺸﮫ ای“ از ھﺮﻣﺎن ھﺴﮫ .رﻣﺎنھﺎی دﯾﮕﺮی ھﻢ از ھﺴﮫ ﺗﺮﺟﻤﮫ ﮐﺮده :ﮔﺮﺗﺮود و
اﺳﭙﺮﻟﻮس و  ...از ﻣﻘﺎﻻﺗﺶ ﺑﮫ ﻧﻈﺮم ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻨﮭﺎ را ﺑﺮﺷﻤﺮد ” :ﻣﻔﺎوﺿﮫ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻋﻘﯿﻞ ﺑﺎ دﮐﺘﺮ آﻻﻣﺪ درﺑﺎره
ﺧﻨﯿﺎﮔﺮ ﮐﻮھﺴﺘﺎن“ – ” ادای دﯾﻦ ﺑﮫ ھﺪاﯾﺖ“ – ” ﺷﯿﺦ ﺑﺸﺮوﯾﮫ““-اﺳﮑﻨﺪر ﮔﺠﺴﺘﮫ“ ﮐﮫ اﯾﻦ دو ﺗﺎی آﺧﺮ در
ﮐﺘﺎب ﻣﺎه )زﻣﺎن ﺟﻼل( ﭼﺎپ ﺷﺪه .ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ ھﻢ ﮐﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻘﺪ ادﺑﯽ اﺳﺖ ،در ﻣﺠﻠﮫ ”ﻋﻠﻢ و زﻧﺪﮔﯽ“ ﭼﺎپ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺟﺰ ﻋﻠﯽ دھﺒﺎﺷﯽ ﮐﮫ ﭘﺲ از ﻣﺮگ دارﯾﻮش در ﻣﺠﻠﮫ اش ﯾﺎدی از او ﮐﺮد ،ﮐﺴﯽ ﺑﮫ او ادای دﯾﻦ ﻧﮑﺮده.
آن ﺷﺐ اﺳﻔﻨﺪ  ١٣٧٩ﮐﮫ ﺷﻨﯿﺪم ﻣﺮد ،ﺧﻮد را ﺳﺮزﻧﺶ ﮐﺮدم ﮐﮫ ﭼﺮا اﯾﻦ ھﻤﮫ ﺗﻌﻠﻞ ﮐﺮدم در دﯾﺪﻧﺶ .ﭼﻨﺪ
روزی ﺑﻮد ﮐﮫ ﻗﺮار ﺑﻮد ﺑﺮوم و ﺑﺒﯿﻨﻤﺶ .ﻧﺮﻓﺘﻢ و او ﻣﺮد .ﭘﺲ از ﻧﻤﺎز ﺷﺎم ،ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﻤﺎز وﺣﺸﺖ ﺧﻮاﻧﺪم و
در ﻗﻨﻮت از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ و ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ اش و ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ ﻗﻠﻤﯽ ﮐﮫ ﻋﻤﺮی را در راه داﻧﺎﯾﯽ

و آﮔﺎھﯽ و روﺷﻨﺎﯾﯽ زده و ﺑﮫ ﭘﺎس ﺷﺮاﻓﺖ و درﺳﺘﯽاش ﮐﮫ ھﺮﮔﺰ آن را ﻧﯿﺎﻟﻮد ،روح او را در آراﻣﺶ
ﻧﯿﺮواﻧﺎ ﺟﺎی دھﺪ.

