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١٣٩٠، فروردین ١٠شماره 

پرویز : این، یک ادای دین است بھ یکی از نویسندگان و روشنفکران کھ چندی است در میان ما نیست
.برای اینکھ چھره اش بھتر دیده شود، باید او را گذاشت در قابی از سوانح و احوال روزگارش. داریوش

است کھ بیشترین اثار خود ١٣٢٠-٣٠داریوش از پرورش یافتکان عوالم روشنفکری در دھھ پرویز
و مینوی و فردید ) شیخ بشرویھ(بیش وکم ھم نسل ھدایت و فروزانفر . ھای بعد نگاشتھ استدر سالرا 

بود، یعنی روشنفکران پس از عصر رضا شاه کھ گفتمان رسمی کشور نوعی ملی گرایی پوک بود و 
اما زیر پوستھ این گفتمان رسمی، یک جریان . جوع بھ مواریث و ماثر ایران باستان سکھ روز بودر

.گرفت یا گرفتھ بودروشنفکری نیز شکل می

ھای آن، شاخص ترین چھره. عمدتا حول محور حزب توده و فلسفھ علمی و بعدھا نوعی چپ مستقل
نیما و اخوان و گلستان و ناصر وثوقی و دکتر مصطفی ھدایت بود و فردید و خلیل ملکی و بعد جالل و

معدودی در عرصھ نظر و اندیشھ سیاسی چپ زده و تعداد بیشتری در . رحیمی و داریوش و دیگران
و ھمھ، گردآمده در محافل روشنفکری کھ ناگزیر جانشین احزاب شده بودند، اما باز . عرصھ ھنر و ادبیات

و اینھا نقطھ پایان عصر روشنفکری پوک رضا شاھی را رقم زدند، . گارھم تحت تاثیر تعالیم چپ آن روز
و این، یعنی ھمان نسل کھ پوستھ جریان منورالفکری عصر مشروطھ و روزگار روشنفکری دوره 



ھای روشنفکری در فرانسھ ای را تحت تأثیر جریانرضاشاه را ترکاند و عصر روشنفکری کما بیش تازه
.، آغاز کردکھ عمدتا سیاست زده بود

درخود ١٣٣٢مرداد ٢٨شروع شد و با کودتای ١٣٢٠فعالیت سیاسی این نسل با حزب توده در دھھ 
باشند، جملگی در زمینھ ھنر و ادبیات کار ١٣٤٠-٥٠آنھا پایان یافت، نسل بعدی کھ نسل روشنفکران دھھ 

بیشتر تکرار یا بازگویی تعالیم -ود کھ چیز دندانگیری ھم نب–اگر حرفی یا نظری ھم داشتند . کردندمی
بخش . گفتندحزب توده و چپ گرایی بود کھ بھ زبان شعر و قصھ و داستان می- و نھ سیاسی-نظری

اینھا، بھ واقع میراث بران خود و نسل .ھا ساختندچشمگیری از میراث ھنر و ادبیات معاصر ما را ھمین
.قبل از خود ھستند

شود گفت ھای روشنفکری پس از رضا شاه بگذاریم، میبرای این جریاناگر الزم باشد اسمی
نیروی . گرفتشد، نھ نقد سنت صورت میای تولید مینھ اندیشھ تازه.(dissent)روشنفکری اعتراض

بھ اوضاع سیاسی و اجتماعی ” اعتراض ” روشنفکری و قدرت ابداع و آفرینندگی آن یکسره در راه 
شد کھ البتھ بھ جای خود ستودنی است و پذیرفتنی، اما ربطی و صرف می) مستقل(موجود از موضع چپ 

بی سبب . شود، نداردآنچنانکھ در عصر مدرن از آن مراد می“ روشنفکری”دخلی بھ تولید فکر و کار 
سبب نیست ناگزیر مختومھ شدند و بی١٣٥٧نبود کھ این نسلھا، ھمھ با پیروزی انقالب اسالمی بھ سال 

.بردھای روشنفکری معترض راه بھ جایی نبرد و نمیین دایره بستھ، و این حلقھکھ ا

ھای جدید کیانند؟ راستی این نسل دھھ. را داریم٧٠و ٦٠و اکنون، نسل روشنفکران بعد از انقالب در دھھ 
پیش از ھایھای پیشین ؟ یا سرگشتگانی بی تاریخ و بی آینده ؟ کھ تجربھ نسلمیراث خوارگان شکست نسل

نھ میراثی . خود را نفی کردند و قلم و کمر بھ انکار آنھا بستند و ھمھ را بھ چوب غربزدگی راندند
عجالتا سرگرم مباحث پرت و زودرس و نافھمیده و . ای را رقم زدندگذشتگان را پاس داشتند و نھ آینده

تخمھ ”فلسفی کھ ھیچکدام ھای شبھای ھستند مانند پست مدرنیسم و ھرمنوتیک و ایدئولوژیناپختھ
ای اھل نظر در غرب بر آرای ندارند، بلکھ بیشتر، حاشیھ ھایی یا نقدھایی ھستند کھ عده” روشنفکری 

.نھ اینکھ نوستالژی بنویسیم و حسرت ایام ماضی ببریم. پیشینیان خود زدند

بھ جز روشنفکران (ب کھ آن ایام عسرت را چھ جای حسرت؟ اما، باری، این نسل روشنفکران پس از انقال
بیایید و بگویید کیستند؟ بیایند و بگویند جز اعتراض و گالیھ بھ وضع موجود، چھ کردند؟ و کجا و ) دینی

کی در عرصھ تولید نظر و علم از جا برخاستند و گامی فراپیش نھادند تا شایستھ رحمت و عنایتی باشند؟ 
و این . شوندموضوع میعتراض کنندگان ھم بالھا منتفی شود، اپیداست ھمین کھ موضوع آن اعتراض

.بھ ھمین سادگی. قضیھ سالبھ بھ انتفاء موضوع: بھ قول اھل اصطالح. یعنی گم شدن در غبار تاریخ

فعال کاری بھ صحت و اصابت این (اما در این ھمھمھ تاریخی، روشنفکران دینی یا دینداران روشنفکر
اند در قد خود گشودند، روشنفکران دینی ھمان پوست اندازندگانجرات کردند و دست بھ ن) اصطالح نداریم

حلقھ استواری از نواندیشی و . اند در عرصھ نظرو الجرم پیشروندگان و پیش برندگان. عرصھ سنت
پس پوستھ خرافھ را . دینداری کھ ریشھ مشکل و ایستایی ما را یافتند و بعد خطر کردند و شک کردند

اینھا ھستند تولیدکنندگان . آینده از آن اینھاست. کنندھ یک نو کردند و ھنوز میشکافتند و سنت را یک ب
و بسترسازان عرصھ عمل، و اینھایند ادامھ دھندگان ھمان راه مبارک کھ در جریان مشروطھ » فکر نو«

نی کھ از ورانی مثل میرزای نائینی و آخوند خراساکار اندیشھ). نقد سنت(باز شد و کار را دو گام جلو برد 



. ای از تعالیم دینی را گشودند، ھنوز ناتمام استموضع دین، سیاست را نقد کردند و راه عرفی کردن پاره
.روشنفکران دینی ادامھ دھندگان ھمان راھند در دنیای نو کھ دین بر کرسی حکومت نشستھ

با اصالحات دھھ شکل و شمایلی تازه یافت و بعد ناگزیر١٣٦٠جریان روشنفکری دینی از دھھ 
) یا دینداران روشنفکر(سایھ ھایی از کار روشنفکران دینی . پیوند یافت تا بھ یکدیگر نیرو رساندند١٣٧٠

. با ھمھ ندانم کاریھا و چھ دانم کاریھایشان و گاه سیاسی کاریھایشان. را در عصر اصالح طلبی دیدیم
ن خود، تکان بزرگی بود کھ ھمھ را مبھوت و باالخره آن جریان، با ھمھ افراطھا و گاه دست کم گرفت

اما آن ھمھ اقبال بھ جریان . دریغ کھ گاھی، کمی بیراھھ رفت. ھنوز ھم بھ بھت اندراند. غافلگیر کرد
.اصالح طلبی نشان از این داشت کھ آن شعارھا بجا و بھ گاه بود

اید و شاید شناختھ نشد و مدیریت چنانکھ ب“ گاه-جای” آن افول یکباره نیز حاکی از آن است کھ آن 
شاکلھ اصلی روشنفکری دینی، . اما این سخن بگذار تا وقت دگر. گرچھ خاکستر آن ھنوز گرم است. نشد

در غرب ھم، ھستھ اصلی روشنفکری و . بازتولید اندیشھ دینی و سیاسی و بھ ویژه کالم جدید است
. شکفت19اما در پوستھ رمان قرن ) سردر آوردهکھ حاال از کالم جدید (روشنگری در اصالح دینی بود، 

!فتامل. . بشر باید روزی تاوان این غفلت را بدھد. دریغ کھ عصر رمان سر آمده است

اکنون کھ دامنھ سخن بھ اینجا رسید، این را ھم بگوییم کھ بخش مھمی از جریان روشنفکری ایران در 
ان نواندیشی دینی است کھ بھ دلیل انسداد سیاسی از کھ کمتر بھ آن پرداختھ شده، جری١٣٤٠- ٥٠دھھ 

ھای سیاسی و مبارزه با رژیم فاسد شاه متمرکز شد و یکسو، و سیطره چپ از سوی دیگر، حول فعالیت
ھستھ روشنفکری در روزگار، اولویت نخست نزد ھمھ . نواندیشی واز تولید فکر اصیل بازماند

می و چپ، مبارزه با رژیم شاه بود و نفس اعتراضھای سیاسی اعم از اسالروشنفکران و گروه
(dissent)عجالتا بھ تعویق افتاد“ فکر نو”ھای روشنفکری و تولید تبدیل شده بود بھ رسالت ھمھ جریان .

بھ وضع موجود از موضع دین، اولویت یافت ونو کردن “ اعتراض”نزد نواندیشان دینی ھم مبارزه و 
.ھای سیاسی دینیبازسازی و نو سازی آموزهاندیشھ دینی محدود شد بھ 

ای جانھای ساده و شتابان خود را سخاوتمندانھ و عاشقانھ بھ کف پس عده. وقت تنگ بود و کار بزرگ
اندیشھ . و لذلک فلیعمل العالمون. و کردند آنچھ کردند. نھادند و رژیم استبدادی و وابستھ شاه را برانداختند

ھا ھمھ درکابین ھا یکسره بھ آرمان آزادی خیره بودو جانچشم. فکر در اقلیت ماندندورزان و تولیدکنندگان
ھایی تپنده برای آزادی ، تبدیل شد بھ ھای نجیب برای عدالت و آن دلآن جنبش جان. عروس عدالت 

ر یا ناگزی-مادام کھ فکرسازان و اندیشھ پردازان از موضع اقلیت عمل کنند. نھادھای رسمی و خالص
در “ اندیشھ نو”کھ حاال رفتھ رفتھ ! اما خوشا و خّرما. التبدیل لسنھ هللا. چنین خواھد بود-کنندباشند عمل

آن هللا الیغیر ما بقوم حتی یغیروا ما . آینده ما در گرو ھمین جریان تولید فکر است. حال بازتولید است
این . ن قابی از آن روزگار مشاھده کردچھره واقعی روشنفکران معاصرایرانی را باید درچنی. بانفسھم

.مقدمھ نسبتا نامربوط را ھمین جا رھا کنیم تا بعد

رو کردن بھ .شکوفا شدند و بھ ھنر و ادبیات پرداختند١٣٥٠-٤٠روشنفکران اصیل ، باالخره در دھھ 
ھنر وادبیات عصر نو و توسعھ شعر و قصھ نویسی و نقد ادبی و نیز ترجمھ رمان و سایر آثار ادبی مھم و 

نفکران و پرویز داریوش ھم یکی از شاخص ترین روش. جریان ساز ھمھ محصول ھمین روزگار است
نھ اھل حزب و سیاست بود و نھ نظریھ . مترجمین این دوران است کھ نقش خود را بھ درستی ایفا کرد
وابستگی اصلی اش ادبیات و رمان بود و . پرداز اجتماعی یا سیاسی اما نسبت بھ زمانھ اش معترض بود



فکر تمام بود کھ از جا توان گفت کھ یک روشناز این حیث، می. آثار مھمی را بھ فارسی ترجمھ کرد
.ھمھ سخن، ھمین است. رودفرا پیش می» آگاھی»خیزد و دو گامی در راه برمی

“ گویممن می. عمر خوبی است برای کام گرفتن از زندگی. سالگی٧٨در . رفت١٣٧٩اسفند ١٦در 
ی، مرد بھ زیست، بھ سختی و سترگاو کھ می. تکانسیالب و بیسھ حرف بی. بھ این راحتی“ مرد

مردن بھ راحتی، از فھمیدن مرگ و آسان گرفتن . زندگی بھ سختی و سترگی، از ارجمندی او بود. راحتی
نھ بدھی داشت و نھ . با مرگ تسویھ کرده بود-از خیلی وقت پیش-ھا بود حسابش را مدت. مرگ بود

زندگی را دوست داشت، .گیاین آسان گرفتن مرگ، ثمره رابطھ نزدیک و دو طرفھ اش بود با زند. طلبی
ھا و از بس در روزگار کژی. پرویز داریوش آدم دشواری بود اما بسیار صمیمی و راست. پس راحت مرد

.نمودھا، راست و درست بود، دشوار میدروغ

پرویز ”: ای نوشتھ بودای از روزنامھگوشھ صفحھ. کوتاه و بی تفاوت و سرد بود–مثل ھمیشھ –خبر 
مراسم یادبود او فالن . کانون نویسندگان اعالمیھ داد. درگذشت دیروز پیکر او بھ خاک سپرده شدداریوش 
اما این نوع خبرھا یعنی زندگی جاری . ماندبرای آدم دشواری مثل او، این خبر بھ شوخی می“ ...جا است

بھ زندگی را در تکان مرگ احترام. چیزی جاری است“ ھای از تھی سرشارجویبار لحظھ”یعنی در . است
یابد کھ در افتد و تازه در میای از آّب بیرون میکنیم کھ لحظھای را پیدا میحال آن ماھی. انگیزدما بر می

انظر الی ما قال و ال الی . اصطالح زیبایی است. ”مرگ آگاھی “ :گفتفردید این را می. بوده است“آب” 
.من قال

ای از اصحاب توانم تصورش را بکنم کھ اگر عدهمی. ن خود نبوداھل نمایش و مصاحبھ و نشان داد
چھ پاسخ “ امری؟ نیازی؟ درخواستی ندارید؟“رفتند سراغش برای استمالت و اینکھ قدرت با مطبوعات می

و نگاه را در آن . ھای عمیقکشید با نفسای میتنوره. انداخت توی بینینفس را می. داددشوار و سختی می
نھ کھ اھانت کند، طنز . اما غافلگیر کننده. گفت نامربوطای میچرخاند و یک جملھورقلمبیده میھای چشم
.گفت بھ ترزبانی و تلخیمی

می کرد آخر خودش را بھ کی نشان دھد کھ بھ زحمتش بیارزد؟ فکر. نوعی نخبھ گرایی مشروع داشت
توان مکالمھ کرد؟ این اخالقش کی میی آن روزھا و در عصر تھی شدگی، با “ھارجالھ”در عصر 

زد اما اگر کردی بھ تفاخر میدلزده از محیط کھ اگر از دور نگاھش می. رفتبیشتر بھ ھدایت می
گریزان از خود بھ خود، . توانستی نزدیکش شوی وبھ دنیای درون او راه یابی، مثل سھراب، شفاف بودمی

قبول . توانست با ھر کسی رابطھ برقرار کندغل بود کھ نمیاز سر ناتوانی در دروغ و د. ھاربا منھ الیھ
. ابدا. نھ اینکھ مردم را تحقیر کند. آن ھم بھ ھر قیمتی. نداشت کھ روشنفکر باید با مردم و بین مردم باشد

آنھا کھ از جمع گریزان اند، لزوما از سر تحقیر و دشمنی . مردم راست و درست اند و دشمن دروغ و دغل
بر سر دو سطح از فھم، دو نوع نگاه بھ زندگی و دو نوع آگاھی و علقھ و دو نوع عوالم بحث. نیست

نخبھ گرایی و روشنفکری، الزم و ملزوم یکدیگرند، مثل سیاست ورزی و توده گرایی کھ . درونی است
.مالزمھ دارند

ال اقل برای . ناشناختھنادانستھ و. شاید بھ خاطر ھمین دلزدگی و کناره گیری اش بود کھ اینگونھ مرد
ھای نسل آخرین یادگاری. حق او نبود کھ اینگونھ در خفا بمیرد. مردن حق داشت آشکارتر از این بمیرد

؟...عندلیبان را چھ پیش آمد. زندروند و کسی فریادی نمیھدایت و نیما و جالل می



شاید بھ ھمین دلیل خیلی .ایشی استھمھ چیز واژگون و نم. ای و ابتراستدر روزگار او ھمھ چیز باسمھ
فروغ فرخزاد . کردھا را مقلوب میاسم. نمودشکستھ و کژ و معوج می) داریوش(از چیزھا در نگاه او 

، ابراھیم گلستان “پرویز دشواری”یا “ زیورپ شویراد” شد پرویز داریوش می”فارگ فارکساید” : شدمی
سید متوفی ”یا “ سید جالل الدین سادات اوازانی طالقانی” شد ، جالل آل احمد می“باس. جی . ای” شد می

، “آن جوی” شد و انجوی شیرازی می“ ذغالی دان شور”شدو سیمین دانشور می“ دکتر آالمد”یا “ دیوانھ
و . “خنیاگر کوھستان” شد و نیما می“ موالنا عقیل” شد ، احمد فردید می”شیخ بشرویھ ” شد فروزانفر می

البد از بس یک روز تمام درباره نون و القلم (“ االصلمیرزای کذا فی” تا رسید بھ من کھ شدم .ھلم جرا
.(کردمجالل با او جّر و بحث می

ام و شنیده ام، اما با آنچھ درباره او خوانده. یک سالھ بوده ام کھ او مرده. من صادق ھدایت را ندیده ام
با آن . ھای آنو عاصی از دست زمانھ و پلیدی. فھیم و دردمندتصویری از او در ذھن دارم از یک آدم 

ھا و ھا و با آن مھربانیھا و کم حوصلگیھا و تلخیھا و طنزھا و تندیھا و ترزبانیحاضرجوابی
داریوش برای . تابی در برابر دانستنبا آن شعور و بی. ھای تند و تیز و عریانھا و انسانیتصمیمیت

رفت پیدا بود کھ حریم دارد و تحت تاثیر او رفت یا اگر میطرف او نمی. ی قائل بودھدایت احترام خاص
اگر ھم چنین بوده، چھ باک؟ من . دانمنمی. خواھد ادای ھدایت را درآوردگفت داریوش میدوستی می. است

.شد فھمید کھ ھدایت چگونھ آدمی بودهاز روی داریوش، کمابیش می. تشبّھ بقوم فھو منھ

. توانستی کھ از کجا و چھ موقع وارد دنیای ساده او بشویباید می. حضر سختی داشت اما مھربان بودم
روزی با دوست دیرینھ و . ای کھ داشت ،بسی شکننده و زود اثر بودبرخالف ظاھر سخت و غریبھ

در عوالم محسن آن روزھا سردبیرمجلھ کیمیا بود و . رفتیم نزد او_ محسن قانع بصیری _ ام نازنین
. زد و سخت مشغول خلیل ملکی شده بوداقتصاد سیاسی و موانع توسعھ اقتصادی و سیاسی ایران قلم می

تا نشستیم، گفت آقای داریوش بھ . زدهقلم می“ علم و زندگی”دید کھ در داریوش را در قاب روزھایی می
یک سوال سخت کھ یک آدم با “ ...ملکی و اینھا در آن دوره چھ کردند و چرا موفق نشدند؟ و ”نظر شما 

مثال یک فعال سیاسی یا یک سیاستمدار شکست خورده کھ خاطراتش . جنم خاصی الزم بود کھ جواب بدھد
گردد کھ سوالی از او بکند تا حرف را خیلی دوست دارد یا یک آدم پرحرف کھ دنبال یک خبرنگار می

.اما داریوش ھیچکدام از اینھا نبود. بزند

شناخت و برایش احترام خاصی قائل بود اما داریوش ملکی را می. ز آن دوران عبور کرده بوداو ا
ھا کجا بوده و حاال دانست کھ مشکل این مملکت در آن سالفھمید و میمی. کردباالی این عوالم حرکت می

. ھسھ فارغ شده بودھرمان“ ایبازی مھره شیشھ”تازه از ترجمھ . اش اینھا نبودامادیگر مسالھ. کجا است
تو ھرمان ھسھ را ! شناسمدر جواب محسن یک حرف پرتی زد و با بی حوصلگی گفت ملکی را نمی

من موضوع سخن را عوض کردم تا فضا تلطیف . محسن جا خورد و کمی ھم دستپاچھ شد! شناسی؟می
محسن گفت تو بیرون کھ آمدیم . گرفت کھ آن دوست کنجکاوت کجا استبعدھا بارھا سراغ می.شود

او ھم حوصلھ . اش را سر بردهچطوری با این آدم دشوار توانستی رابطھ برقرار کنی؟گفتم زمانھ حوصلھ
.بی جھت نیست کھ او رادر کنجی نشانده.زمانھ را سر برده

در طبقھ دوم مجتمعی .آپارتمان کوچکی داشت. دادیباید خبر می. شد بھ دیدار اور رفتسرزده نمی
شدی با نگاھی جدی اما گرم تحویل ات از در کھ وارد می. ک کوچھ بن بست در اوایل خیابان حافظدر ی
مواظب باش این ”کرد موقع دست دادن از قبل اخطار می. بوسیدداد و صورتت رامیدست می. گرفتمی

ورودی در ھال . از بس کھ نوشتھ بود. شست دست راست ناسور بود. گفتراست می“ .شست را نفشاری



و روی میز بشقابی بود از آب نبات یا شکالت و چند . نشستی ھمانجااش میز گردی بود کھ باید میخانھ
حق نداشتی . ای فلزی کوچکی بود مثل یک انگشتانھعدد شیرینی و یک زیر سیگاری کھ داخل آن استوانھ

داخل آن استوانھ فلزی کوچک باید آتش سیگار را. آتش سیگار را در زیر سیگاری بماالنی تا خاموش شود
.نشستیکی را خودش و دو تای دیگر مھمان می. دور میز، سھ صندلی بیش نبود. فشردی تا خفھ شودمی

صندلی مھمان طوری بود کھ پشت بھ در ورودی و در .رو بھ روی در ورودی،یک آینھ تمام قد بود 
کردی،ناگزیر نیمی از صورت خود را در آن آینھ یوقتی بھ او نگاه م. گرفتنتیجھ روبروی آینھ قرار می

موقع حرف زدن، نگاھت . شدخواستی نگاه را از تصویر خودت در آینھ بدزدی، نمیھرچھ می. دیدیمی
رفت حواست می. کردیکشیدی یا یقھ ات را مرتب میافتاد و دستی بھ مو میبھ تصویر خودت در آینھ می

اگر ھر آینھ خواستھ باشی . برخیز و خود را بشکن“گفتحال بود، میاگر سر. بھ تصویر خودت در آینھ
چیزی -زددرست بعد از غروب آفتاب کھ ھوا بھ تاریکی می-شدغروب کھ می“ !از خود رھا شوی

و بعد سیگاری آتش . ھمین. یا خودش را روشن کند. البد برای اینکھ روشنی روز را ماندگار کند.نوشیدمی
بھ احترام مھمان، درجھ آن را زیاد . آن گوشھ ھال در سھ کنج دیوار. ور برقی ھم داشتیک سما. زدمی
یکبار گفتم آب جوش آمده، چای . کردبعد چای دم می. کرد تا صدای حرارت آب درمی آید و بجوشدمی

.”اما دمع بلی. ھم نھ“ دم”. کھ نھ“ درست”گفت چای را ” درست کنم؟ 

ھا قبل دیده بودم، ھمراه با نوعی رتمانی کوچک بود، ھمان بود کھ از سالآرایش خانھ اش کھ آپا
رسید اما پیدا بود روزگاری متروک بھ نظر می. گریزنده از تحول و نوشدن. کھنگی فاخر و با صولت

آن بوده کھ ) نشیمن(تنھا قسمت دایر آپارتمان، ھمان ھال ورودی .زیستھدر آن می–یک زن --بانویی
ھای با مبل. در سمت چپ) مھمانخانھ(بھ اضافھ یک سالن . ھا بوده و کنارش خالتاق خوابپشت آن ا

و یک میز کار . ای خاک گرفتھبا کتابخانھ. و آن طرف ھال اتاق کارش بود. قدیمی و باز ھم متروک
.شودھا است از میز کار استفاده نمیپیدا بود کھ مدت. چوبی و قدیمی

رسید اما روی میزش، خاک آلود بھ نظر می. ھا بھ ھم فشرده و نامنظم روی ھم چیدهھا، در قفسھکتاب
ھا مداد تراشیده و آماده با ده. ظرف جامدادی بزرگی روی میز بود. کردی، تمیز بوداز نزدیک کھ نگاه می

ند مداد دیگری کشود آن را تیز نمیو وقتی نوک مداد کلفت می. نویسدمعلوم بود با مداد می. برای نوشتن
ای استوانھ) برنجی(با ھمان قطعھ فلزی . یک زیر سیگاری روی میز بود. کنددارد وعوض میبر می

گفتم کھ سیگار را در زیر سیگاری خاموش . ای بھ اندازه قطر سیگار، سوراخ بودشکل کھ وسط آن حفره
.خفھ شودتپاند در حفره آن استوانھ فلزی کوچک تا آتش سیگار را می. کردنمی

کرد بھ متن انگلیسی، بعد کمی ساکت و بی حرکت نگاھی طوالنی می. موقع کارکردن دیده بودمش
آنگاه برمی گشت بھ صفحھ سفید و . سازدھا را میکند و جملھمعلوم بود دارد در ذھن تامل می. نشستمی

روی کاغذھای . ت بھ متن انگلیسیرفت و دوباره برمی گشگاه تا آخر صفحھ یک نفس می. افتادقلم راه می
شنیده بودم در جوانی کھ . بی اغراق بدون خط خوردگی. بدون خط خوردگی. نوشتبزرگ امتحانی می

کرده بھ قدم زدن و ترجمھ را امال گرفتھ دستش و شروع میکتاب را می. کرده، محرر داشتھترجمھ می
.بھ ھمین سادگی و چیرگی. نوشتھکردن و محرر می

بیان ) ھرمان ھسھ) ”بازی مھره شیشھ ای” اش را در مقدمھ ترجمھ ھای ترجمھکارییکی از شیرین
کھ گفتھ ترجمھ کتابی را در یک شرط بندی باختھ - باز ھم از ھرمان ھسھ–نیز در مقدمھ گرترود . کرده
!بوده



ھسھ در ایران زیاد خوانده شده و . زمانی بھ داستایوفسکی و ھرمان ھسھ عالقمند شدم، ھنوز ھم ھستم
و یکی درباره “ اسپر لوس”یکی درباره . دو نقد نوشتم درباره دوترجمھ او. کمتر درباره او نوشتھ اند

و دیگری در ٧١یکی در ادبستان شماره--ھردو نقد چاپ شده.ھر دو رمان از ھرمان ھسھ“ گرترود”
او را پیامبر ترجمھ فارسی خواندم اما نکتھ ھایی ھم در باب ترجمھ اش بھ . مجلھ کلک11-12شماره 

از اینکھ در آستین او رفتھ بودم، ھم راضی بود و . ھر دو را دیده بود و خوانده بود. تعریض و نقد نوشتم
شت سخن گفتی با من کھ پرویز داریوش در. ترجمھ را خواندی و ندانستی: وقتی دیدمش گفت. ھم شاکی

خوشش آمده بود از بعضی ...! ایمان بیاور بھ این پیامبر ترجمھ فارسی تا رستگار شوی. باشم 
این را . (نویسیمی“ تتابع اضافات” بھ طعنھ گفت . خواست بپذیرد کھ درست گفتھ امھا اما نمیسنجینکتھ

بعد گفت سبک اصلی نویسنده ھمین طور .) “اسپرلوس“مھ ھای ترجمن گفتھ بودم درباره بعضی از جملھ
-کھ نیست-ایرادی اگر ھست .محتوا را برگردانده ام و سبک نویسنده را. من مترجم عین متن نیستم. است

.من حرف را عوض کردم تا پاسخی نداده باشم. گفتاین را بی ربط می. بر ھسھ است

در نثر، ترزبانی و شیرین . کردمیره نثر فارسی را لمس میساختار زبانی فارسی را فھمیده بود و خ
“ مفاوضھ موالنا عقیل و دکتر آالمد درباره خنیاگر کوھستان” آن . نوعی سبک داشت. کردزبانی می

.ھا داردرا بخوانید و ببینید چھ ترزبانی) درباره شعرنیما) یا خود داریوش؟(گفتگوی آل احمد با فردید (
ک است از ترکیب عربی و انگلیسی و حتی آلمانی در یک متن فارسی و ھمھ در کنار نوعی نثر موزائی

. یک متن جاندار و بدون خون مردگی. نھ یک کلمھ بیش نھ یک کلمھ زیاد. وھمھ بھ جای خود نشستھ. ھم
.ستآورد، از بس زیبا اکند و ھم بھ طرب مییک تابلو ھمخوان و چشم نواز کھ خواننده را ھم غافلگیر می

کاراصلی اش ترجمھ بود اما در ھمان چند تا مقالھ کھ در نقد آثار ادبی . نوشتمی(essay)کمتر مقالھ
شود در بھ خوبی می. نثری ارجمند و تامل کردنی.توان دیدنوشتھ، نگاه نافذش و قدرت نثرش را می

شد می١٣٣٠-٤٠ھای آن سالھایی دید از تالشی کھ درھای داریوش ونیز گلستان وجالل نمونھنوشتھ
بھ قول جالل، رگ نثر مرده آن روزگار را زدن و . “سبک پردازی”برای اھمیت دادن بھ شیوه نوشتن و 

یک نمونھ ازآن سبک ...نفیسی، خانلری، مستعان و : رفتن در آستین سالطین نثر مرسل آن روزگار
١٣٣٠بھ مناسبت خودکشی ھدایت در سال کھ ”یاد بیدار”ای است بھ اسم ھای داریوش نوشتھپردازی

ای ازھدایت را در گفت و گوی چند نفر از دوستان او کھ بعد از شنیدن خبر تصویر زنده. نوشتھ است
.کندخودکشی او دور ھم جمع شده اند، ارائھ می

بھ ادای دین ”سال پس از درگذشت ھدایت بھ اسم ١٠یعنی ١٣٤١ای نوشتھ بھ سال ھم چنین مقالھ
: دو نوشتھ دیگر ھم درباره ھدایت دارد. کھ بھ نظرم موجزترین و کامل ترین نقد آثار ھدایت است“ ھدایت
“ مسموعات راجع بھ صادق ھدایت” ای است در کھ مجموعھ“ ونسان مونتی”است بر کتاب “ انتقاد”یکی 

این مقالھ . یت یا نقد آثار اوھا در ایران نوشتھ شده و نھ معرفی ھداکھ بھ قصد سرگرم کردن فرانسھ زبان
و ھوشنگ ایرانی و آرامش ) ١٣٣١گویا بھ سال )فریار منتشرمی کرد ... کھ عبدا١در مجلھ موج شماره 

کھ باز ھم درباره ١٣٦٠و دیگری نوشتھ کوتاھی است بھ سال . نوشتند، چاپ شده استدوستدار در آن می
.شماره اول چاپ شده است٣ر مجلھ ھدھد سال کھ د“ یادی از صادق ھدایت”ھدایت نوشتھ بھ اسم 

توان دریافت کھ داریوش تا چھ پایھ و بھ چھ مایھ، با ھدایت محشور ھا بھ خوبی میضمنا از این نوشتھ
ھای داریوش حکایت از شوق و شیفتگی او نسبت بھ این نوشتھ. شناختھ استبوده و آثار و عوالم او را می

شد، داریوش را از نزدیک دیدند، گواھی توانند داد کھ در زندگی شخصی اش ھم میآنھا کھ . کندھدایت می
برش ھایی از شخصیت ھدایت را دید؛ آن استغنا، آن دھن کجی بھ زندگی، آن لحن طنز، آن نگاه تیز و 



.ھمھ و ھمھ میراث ھدایت بود کھ داریوش گرفتھ بود. تلخ، آن شیفتگی بھ بودا با مقدمات و مقارنات آن
. اصل یکی از تابلوھای سھراب در اتاقش آویختھ بود. داریوش، عالقھ زیادی بھ سھراب سپھری نیز داشت

داریوش ھم بودا را دوست . این عالقھ اش بھ سھراب، بیشتر بھ خاطر کشش و گرایش سھراب بود بھ بودا
.را ترجمھ کرده است» طریقت ذن«داشت و 

اما اگر . پسندید تا بپذیرد کھ ترجمھ کندباید اثر را می. را داشتدر قبول سفارش ترجمھ ، شیوه خودش
روزی کھ . گفت فالن روز بیایید ببریدگرفت و میپذیرفت، کتاب را با حق الترجمھ با ھم از ناشر میمی

خودش را نشان . کردیھا باید جست و جویش میپشت ترجمھ. و کاستکمبی. گفتھ بود، کار حاضر بود
رسیده بود . یک جور برتری برای خودش قائل بود. نھ کھ ترس و بیمی یا تواضعی درکار باشد.دادنمی

بھ –با این ھمھ، گاه در ترجمھ ھایش . اثر ترجمھ شده٦٧با . داد کھ برتر باشدو آدم حق می. بھ آن برتری
.کردبی حوصلگی می–ویژه آخرین ترجمھ ھایش

انداخت و ترجمھ بخشی از کتاب را از قلم می. شدترجمھ کامل مییا شاید عذری داشت کھ مانع 
ھمین ! (اثر ویرجینیا وولف، قسمت آخر کتاب را ترجمھ نکرده“ خیزاب ھا”مثال گویا در ترجمھ . کردنمی

آخرین نمونھ . آمدگاه از پرده ترجمھ بیرون می). ” ھا موج” کتاب را مھدی غبرائی ترجمھ کرده بھ نام 
ای است کھ بر رمانی بسیار خوب و سخت از ھرمان ھسھ، کھ تا بھ حال نافھمیده مانده بھ اسم ھاش مقدم

جا ھمان. ای است کھ بر ترجمھ رمانی نوشتھو شاید تنھا مقدمھ. نوشتھ است“ ایبازی مھره شیشھ”
اما . نفسھ قبیحتزکیھ المرء ل. ھا گفتھ استھایش را معرفی کرده و در فضایل و مناقب ھرکدام سخنترجمھ

.او را رسد کھ از خود سخن بگوید

. بود“ باز ھم بھ نسرین پودات”کرد عادت نداشت کتاب ھایش را رسما بھ کسی تقدیم کند و اگر می
نوشت با ھمان سبک و روش ھدایت اگر می.نوشتداد تقدیم نامچھ نمیپشت کتابی کھ بھ دوستانش می

.”فالنی بھ تاراج برده”یا ”گ خورس” یا “ این ھم گربھ خور“ :بود

دانستم کھ با ھوشنگ ایرانی رفیق بوده کھ از می. یک روز سخن از شعر رفت. بود٦٨زمستان سال 
یعنی در جوانی گفتھ بود و بعد رھا . گفتشعر سپید می. گفتخودش ھم شعر می. اصحاب شعر سپید است

رفت توی . در شعر پای میفشردم و او بر مفھوممن بر ضرورت وزن. حرف، باال گرفت. کرده بود
گویا چاپ . “مزامیر”بھ اسم . مندرس و کھنھ با جلد کاغذی نارنجی. کتابخانھ اش یک جزوه کوچک آورد

چند قطعھ -مزامیر“و داخل جلد نوشتھ بود. بدون اسم ناشر و قیمت. و گذاشت جلوی من١٣٣٠ھای سال
.خواندم! گفت این را بخوان و ھنگام خواندن تامل کن. “پرویز داریوش-جدالی در شعر-شعر

ای دارد و گفت وگویی است بین این کتاب نثر پیچیده. ھا در توضیح بن مایھ شعریکی از بھترین مثل
در آخر نیز چند . چند نفر کھ دور ھم جمع شدند بھ گپ زدن در باب مفھوم شعر و عنصر زیباشناسی آن

را خبره زاده از » صراط«شعر . آمده است) یا شعر مفھومی(نوع شعر سپید قطعھ شعر از خودش از 
یک شعر داریوش ھم بھ اسم . خواند١٣٧٩ھمین مجموعھ در مراسم یادبود او در سالن مدائن در اسفند 

. چاپ شده کھ بھ احمد فردید تقدیم شده است) ١٣٤٠سال (٦- ٥در راھنمای کتاب شماره “ سرقدر”
) ١٣٥٩-چاپ توس(شفیعی کدکنی “ ادوار شعر فارسی“در نقدی کھ بر کتاب. ستموضوع آن خلقت ا

توان دید و چاپ شده، ھم لحن و نثر طنز او را می) ١٣٦٠تیر ٢شماره ٣سال (نوشتھ و در مجلھ ھدھد 
.ھم جانبداری اش از شعر سپید را



بردم . نوبت بعدی بیاور و بخوانگفت . گویمگفتم من ھم شعر می٦٨باری، ھمان روز در زمستان سال 
گفتم چھ . سکوت کرد. دوباره خواندم. ھا را گفت دوباره بخوانسکوت کرد و بعضی قسمت. و خواندم

خواست چیزی بگوید اما بھ مھربانی می. گویید؟ ادامھ بدھم؟ سرم را کھ باال کردم دیدم بھ من خیره شده می
شعرھا را گذاشتم .توانم نظر بدھممن از راه گوش نمی. اگفت شعرھایت را بگذار اینج. حرفش را خورد

ھا تا من زنده ام بھ این یادداشت: مدتی بعد شعرھایم را با یادداشتھایی در حواشی پس داد و گفت.نزد او
دانستم چی نوشتھ ولی گفتم تا شعر را جدی نگیرم، برای اصابت شعرم نمی.ارجاع نکن و جایی نقل نکن

در حاشیھ بعضی شعرھای من نکتھ ھایی . ھایش را ھنوز دارمیادداشت. کنماستشھاد نمیبھ قول دیگران 
بیش از ھمھ این شعر من را پسندیده .ھا را ویراستھ و اصالح کردهیادداشت کرده و بعضی جاھا مصراع

.ھم چاپ شده بود) ٣١شماره )کھ در کتاب جمعھ “ مردی بر سکویی”: بود

بھ این پست بودن و بھ این فروافتادن . کردندگی جاری و روزمره دھن کجی میبھ شیوه خاصی بھ ز
و بھ . بھ این مانع شدن کھ انسان نباشی، معترض بود. ھابھ این دروغھا و ریاورزی. از ارتفاع انسانی

بھ نشانھ این ھمھ . کردھا را مقلوب میشود، اسمتالفی این ھمھ تالش کھ برای ستایش ناراستی می
حتی اسم خودش .وضع اولیھ اشیاء و انسانھا را قبول نداشت. خواندھا را عوضی میژگونگی، ھمھ چیزوا

.را یکی دو بار مقلوب کرده بود و گذاشتھ بود پای نوشتھ اش

شود پرویز کھ اگر از آن طرف بخوانی می( “ زیورپ شویراد”ای نوشتھ و نام نویسنده را گذاشتھ مقالھ
. یک نوشتھ ھم دارد درباره ابراھیم گلستان کھ بیشتر ھجو گلستان است! جمھ پیروز دشواریتر!) داریوش
“ باس”حرف اول ابراھیم گلستان است کھ بھ انگلیسی نوشتھ شود و . جی.ای(“ باس. جی. ای”بھ اسم 

ای نثر ھاز نمونھ. چاپ شده١٣٤٥، مھر ٥شماره ٢این نوشتھ در مجلھ نگین، سال ).یعنی بزرگ و رئیس
ای قطع مجلھ کھ یک نفس نوشتھ شده و باید یک نفس خواند صفحھ٧-٦یک متن : غریب داریوش است

ھمھ در . ھای کذاییو تسویھ حساب١٣٤٠از ھمان دعواھای ادبی در عوالم روشنفکری دھھ ! بدون نقطھ
.مناقب و مصائب ابراھیم گلستان

در ھمین ایام بود کھ “ :دو چالھ درباره اش نوشتھ ای است کھ جالل در یک چاهاین ھمان نوشتھ
سیمین و من دیدیمش و . باس را نوشت و آورد کھ در کتاب ماه چاپش کنم. جی. داریوش آن طنز تند ای

اصالحش کند کھ مجلھ توقیف ) داریوش(قرار بود . آزرده بود) عیال گلستان(نپسندیدیم، چرا کھ فخری را 
“ !ھنوز بغض کرده است بھ خیال اینکھ ما را ھم در نوشتن آن طنز دستی بودهگلستان. شد و من رفتم سفر

.(٣٣یک چاه و دو چالھ، ص (

. خواندیا سید اورازانی می“ جالل الدین سادات آل احمد اورازانی”جالل را دوست داشت، او را گاه 
وقتی حرف . و لجش گرفتھ باشددشنام نھ، مثل اینکھ از ا. دادجالل را ھم دوست داشت و ھم دشنام می

گرداند، مثل اینکھ از دست این دوست خوب و سمج و عجول آمد، گاه بھ انکار سربرمیجالل پیش می
کرد، پیدا بود کھ با چھ مھر و دریغی وقتی از جالل یاد می. خستھ شده باشد کھ چرا این ھمھ سرتق است

مثل کسی کھ برادرش یا دوستش از ندانم . زود رفتھزند و چقدر دلگیر است کھ چرا جالل اینقدر حرف می
جالل برای او زنده . کاری یا بدشانسی، کار دست خودش داده و حاال از سر مھر، از او عصبانی است

.بود



داریوش یکی از اوصیای جالل بود کھ در وصیتنامھ اش از او نام برده در کنار سیمین دانشور، 
ولی داریوش خیلی زود، این کار را واگذار کرد بھ شمس آل . گلستانسیروس طاھباز و برادرش شمس و

.کھ بماند. ماجرا را یکبار کھ سر حال بود، برایم نقل کرد. احمد و کنار کشید

مشغولی ایتمولوژی و ھمان دل. دانست زبان عربی را افزون بر انگلیسی و بھ چیرگی تمام می
ای از قرآن را جالل بھ مناسبت، آیھ. ت یک شب در خانھ جالل بودیمگفمی. فردید را داشت) شناسیریشھ(

جالل چنان شوق زده شد کھ . و آن آیھ را درست از حفظ خواندم. گفتم غلط خواندی) داریوش(من . خواند
. من پرسیدم چرا جالل گریھ کرد؟ گفت از سر شوق. برخاست و من را در آغوش گرفت و لختی گریست

. ھای ادبی و تاویلی آن را یک بھ یک گفتنرا تا آخر و بی غلط خواندن و نکتھ“ امانت”بعد شروع کرد آیھ
اما . و آخر سر ھم گفت ھمین یک آیھ درگوش اعراب عصر جاھلی کافی بود تا پیامبر را شاعر بخوانند

.بھ مراتب باالتر از شعر است. این گونھ سخن گفتن دخلی بھ شعر ندارد

الدین اثر ژان آنوی و بھ کارگردانی قطب“ مده آ”با ھم رفتیم بھ دیدن تئاتر ١٣٦٧آخرین بار، بھمن
رساندم و با ھم رفتیم . بلیت و کارت دعوت را قطب الدین صادقی بھ من داد کھ بھ داریوش برسانم. صادقی

ا دستمال گردن و ھا بر سر داشت و ببا آن کاله بره کھ زمستان. زدیم بیروننخستین بار بود کھ با او می. 
“ لکھ”ھای بلند و آرام کھ مثل شتر ھای برون جھنده، و قدمو با آن چشم. اش را باال زده بودکاپشن کھ یقھ

نمایش کھ تمام شد بھ صادقی گفت یک بالیی . ایران1350تمثال تمام عیار روشنفکران دھھ . انداختمی
مشکل این اجرا آن است کھ تماشاگر با قھرمان و گفت. ھا نزندسالھ٢٠بیاور کھ بھ “ دایھ”سر این 

سالن زیرزمین تئاتر شھر . کندھمدلی نمی“ مده آ”شود و با خودکشی و عصیان نمایشنامھ، ھمراه نمی
ھا مرتب برق ھم قطع شد و بچھ. بسیار کوچک بود و تماشاچیان تا جلوی سن، روی زمین نشستھ بودند

.ین صادقی، با حداقل امکانات، نمایش را اجرا کرده بودقطب الد. کردندگریھ و سر و صدا می

بھ بعد، چندی ھم بھ کار ترجمھ لوایح حقوقی در دفتر خدمات حقوقی ٦٢ھای پرویز داریوش در سال
حجم کار ترجمھ در آن دفتر چنان زیاد بود کھ بخشی بھ اسم ترجمھ در دفتر تاسیس . بین المللی مشغول بود

حضور . در آن سالھا، من معاون حقوقی دفتر بودم. جزو مترجمین آن بخش بودشده بود و داریوش
و ھم . بردھم بھ عنوان یک مترجم سریع القلم و سریع العمل کھ کار را زود پیش می. داریوش غنیمتی بود

.ھای حقوقی تنفس گاھی بود برای رھایی از کارھای اداری و روزمرهدرآن جنجال و کشمکش

ھا، بھترینش بھ نظرم در بین ترجمھ. اثر دارد٦٧دانم قریب مل آثارش را ندانم ولی میفھرست کا
آخرین کاری کھ ترجمھ کرده، او را بس است کھ ماندگار . اثر آندره ژید) شاھزاده بودا(است “ سیندارتا”

ود و گرتر: ھای دیگری ھم از ھسھ ترجمھ کردهرمان. از ھرمان ھسھ“ بازی مھره شیشھ ای”: کند
مفاوضھ موالنا عقیل با دکتر آالمد درباره ” : شود اینھا را برشمرداز مقاالتش بھ نظرم می...اسپرلوس و

کھ این دو تای آخر در “ اسکندر گجستھ“-“شیخ بشرویھ” –“ ادای دین بھ ھدایت”–“ خنیاگر کوھستان
چاپ “ علم و زندگی”است، در مجلھ بعضی دیگر ھم کھ بیشتر نقد ادبی . چاپ شده) زمان جالل(کتاب ماه 
.شده است

.جز علی دھباشی کھ پس از مرگ داریوش در مجلھ اش یادی از او کرد، کسی بھ او ادای دین نکرده

چند . کھ شنیدم مرد، خود را سرزنش کردم کھ چرا این ھمھ تعلل کردم در دیدنش١٣٧٩آن شب اسفند 
پس از نماز شام، برایش نماز وحشت خواندم و .نرفتم و او مرد.روزی بود کھ قرار بود بروم و ببینمش

در قنوت از خداوند خواستم بھ خاطر انسانیت و صمیمیت اش و بھ خاطر قلمی کھ عمری را در راه دانایی 



اش کھ ھرگز آن را نیالود، روح او را در آرامش و آگاھی و روشنایی زده و بھ پاس شرافت و درستی
.دھدنیروانا جای
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