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 وقایع نگاري یک خودکشی بزرگ
 سیدفرزام حسینی

امـروز، یعنی نـوزدهـمِ فـروردینِ 1399 خـورشیدي، دقیقا 69 سـال از خـودکشی صـادق هـدایت در پـاریس می گـذرد، و همین 
مسـئله مـا را گـمراه می کند که آیا دقیقا مـا بـاید از نـوزدهـم فـروردین صـحبت کنیم یا نُـهم آوریلِ 1951؟ چـرا که هـدایتِ ایرانی، 
خـودش را در پـاریس خـالص کرد و حـاال، دو تـاریخ مـرگ دارد، یکی خـورشیدي و یکی میالدي، صـادق هـدایتی که 
بـه شـدت مـتاثـر و آگـاه از ادبیات غـرب بـود و شـاید بـا هـمان دانسـته و الـبته جـاپـايِ محکمی که در شـرق داشـت، شـد خـالـقِ بـوف 
کور و ادبیات فـارسی را بـه مـرحـله اي تـازه وارد کرد، بـوف کوري که بـه تعبیر شهـریار وقفی پـور: «در بـدن این ادبیات خـراشی 

ایجاد کرده است؛ از همین رو، تاریخ ادبیات را به «قبل از» و «بعد از» بوف کور می توان تبدیل ساخت».* 
دربـاره ي صـادق هـدایت، تـا بـه امـروز بسیار گـفته و نـوشـته شـده اسـت، شـاید بی هیچ اغـراقی بیش از ده هـزار صـفحه دربـاره اش 
نـوشـته انـد، چـرا که او، عُـمر نسـبتا کوتـاهی داشـت -48 سـال- امـا کم کار نـبود، چـندین و چـند داسـتان کوتـاه، داسـتان بـلند، 
نـمایش نـامـه نـوشـت، پـژوهـش کرد و از ادبیات جـهان، بـه زبـانِ فـارسی چـند کتاب مـهم بـرگـردانـد و... . و بـوف کور که سـرآمـد 
هـمه ي اینان اسـت. پـس نـاگـزیر بـوده ایم تـا دربـاره ي هـدایت، بیش و پیش از هـر نـویسنده اي در جـهانِ ادبیاتِ ایرانی بیندیشیم 
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و بـنویسیم، امـا کارِ مـا بـا او تـمام شـده اسـت؟ بی شک نـه. هـدایت عـالوه بـر تـقدمـش در ادبیات، یکی از پیشنهاددهـندگـان 
مـدرنیسم در ایران اسـت، الـبته از هـمان راهِ ادبیات. بـنابـراین مـا هـنوز نیازمـند انـدیشین بـه هـدایت هسـتیم، از راه بـازخـوانی مـدام 
آثـار او. و در مـعرض نـقد قـرار دادنـش. چـنان که مـثال یوسـف اسـحاق پـور، در رسـالـه ي درخـشانِ «بـر مـزار صـادق هـدایت» چنین 

کرده، یا رضا براهنی در مقاله ي «بازنویسی بوف کور» و دیگرانی با متن هاي دیگر. 
این جـا و این بـار امـا، قـرار نیست از هـدایت خـوانـشِ جـدیدي بـه دسـت بـدهیم، مـا آرشیو را کاویده ایم تـا دید و دریافـتِ 
مـطبوعـات را در لحـظه ي مـرگ هـدایت بـازخـوانی کنیم. در خـالل این بـازخـوانی بی شک ایده هـایی نـو سـراغ مـان خـواهـد آمـد، امـا 
خـوانـدن و تـماشـاي نـظرِ دیگران بـه هـدایت، در هـمان سـالی که خـودکشی کرد -1330- در مـطبوعـات، قـابـل تـوجـه اسـت، 

نظرِ اُدبایی همچون سعید نفیسی، تا خلیلِ ملکیِ روشنفکر و خروس جنگی هايِ آوانگارد و... . 
هـمه ي این مـتن هـا، از کتابِ «عـقاید و افکار دربـاره ي صـادق هـدایت» (چـاپ دوم، سـالِ 1335) بـازنشـر شـده انـد. کتابی که تـا 
سـالِ هـمان سـالِ چـاپـش هـر آن چیزي که در مـطبوعـات آن زمـان دربـاره ي هـدایت منتشـر شـده بـود را، دربـرگـرفـته اسـت. تـا جـایی 

که ممکن بوده، به رسم الخط کتاب وفادار بوده ایم و صرفا جزئیاتی را در نگارش تغییر داده ایم.  

 *پس از بابِل، (نقدي بر نظریه ي ادبی در ایران)، نشر مروارید، ص 38
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 دیباچه ي کتاب «عقاید و افکار درباره ي صادق هدایت»

از انـتشار این مجـموعـه جـز انعکاس عـقاید مـختلف دربـاره صـادق هـدایت مـنظوري نـداشـته ایم و تـاکنون در ایران چنین رسمی 
نـبوده اسـت که پـس از مـرگ نـویسنده اي، افکار و عـقاید گـونـاگـونی را که دربـاره ي وي ابـراز شـده اسـت یک جـا جـمع کنند و آن را 

بدون هیچ گونه تعبیر و تفسیري در دسترس مردم قرار دهند.  
مـا در جـمع آوري مـطالـب، از روزنـامـه هـا و مـجالت ایران دقـت کافی کرده ایم تـا عـمل مـا که صـرفـا بـراي مـعرفی قـضاوت 
روشنفکران جـامـعه دربـاره ي یک نـویسندة بـزرگ اسـت مـورد گـالیـه ي کسی قـرار نگیرد، این خـدمتی اسـت که مـا بـراي 
تجـدیدخـاطـره ي هـدایت و نـام بـزرگ او انـجام داده ایم و بـدین وسیله هـمه کس حتی آیندگـان هـم می تـوانـند از قـضاوت مـردمی که 
بـا صـادق در یک زمـان زنـدگی کرده و در خـصوصیات زنـدگی اجـتماعی محیط او شـریک بـوده انـد دربـاره شخصیت و کارهـاي 

او آگاهی یابند.  
 ***

تنظیم مـقاالت از روي تـاریخ انـتشار صـورت گـرفـته و در مـطالـب آن دخـل و تـصرف نشـده اسـت؛ جـز اینکه در یکی دو جـا یک 
سطر یا چند کلمه به عللی حذف، و از چاپ عکس هاي مکرر خودداري شده است.  

بـا آنکه در تصحیح مـقاالت سعی کافی نـموده ایم معهـذا چـند اشـتباه کوچک رخ داده اسـت که خـوانـندگـان را قـبل از مـطالـعه 
مـتوجـه آن می سـازیم و نیز از کسانی که مـا را از مـقاالتِ چـاپ  نشـده آگـاه سـازنـد سـپاسـگزاري می کنیم و امیدواریم در چـاپ 

 دوم از آنها یاد کنیم. 
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 بزرگ ترین ضایعه در عالم هنر و ادبیات ایران
  روزنامه ایران – تهران 
شماره - 9307 
یکشنبه 25 فرورودین 1330  
مدیر – رهنما 

پـاریس – صـادق هـدایت سـه روز پیش در اطـاق خـود بـا گـاز انـتحار می نـماید. دوسـتان او وقتی بـه اطـاق وي می رونـد، او را 
بی جان در وسط اطاق می یابند.  

 ***
صـادق هـدایت که امـروز نـه تـنها از مـفاخـر ادبی و از نـویسندگـان فـوق الـعاده و فـاضـل ایران بـه شـمار می رفـت، در اروپـا و 
مخصوصا در فرانسه شخصیت ادبی او اغلب مورد گفتگو و تحسین مستشرقین و ایران دوستان فرانسوي قرار می گرفت.  

بِن ونیست، زبانشناس معروف و متخصص در زبان هاي اوستا و پهلوي او را می شناخت و با او کار کرده بوده بود.  
پـردومـناس بـوسیله کتاب هـاي او وي را شـناخـته و در سـال گـذشـته اولین کتاب صـادق را راجـع بـه زبـان و مـذهـب قـدیم ایران از 

وي دریافت می کند و ارزش علمی وي را تقدیر می نماید.  
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شـاید بین شـعرا و نـویسندگـان امـروز ایران تـنها کسی که بـا مـوشکافی و ادراك و حـساسیت فـوق الـعاده اي که اخـتصاص بـه  روح 
یک هـنرمـند حقیقی دارد، صـادق بـود که قـدرت تشـریح و تـعریف احـوال و اوضـاع گـوشـه هـاي تـاریک ولی تـوأم بـا حقیقت 
زنـدگی افـراد بـدبـخت ایرانی را بـا زبـان روان و بسیار سـادة خـود، بـا زبـان مـلّت، هـمان زبـان افـراد بـدبـخت و طـبقه پـایین ایران را 

در خود جسته و به منصـۀ ظهور و بیان رسانیده بود.  
شاید تنها او بود که زندگی و روانشناسی مردم ایران را با مهارت عجیبی با کلمه نقاشی می کرد و بر روي کاغذ می ریخت.  
او بـود که از ابـتدا بـه زیرِ الـفاظ دروغ و تضییع گـفتار و انـدیشه هـاي دور از حقیقت زد و خـواسـت حقیقت را آن طـوري که 

هست بگوید و از اظهار خود بیم نداشته باشد.  
صادق هدایت، مبتکر مکتب نوینی بود.  

تنها یک نویسندت عامی و عادي نبود. او خالق روش جدیدي در ادبیات معاصر ایران بود.  
عـالوه بـر آن عـالـم و فـاضـل بـود و بـراي تحصیل عـلم زحـمت کشیده بـود. شـاید او یکی از بهـترین ایران شـناسـان حقیقی عـصر 

ما محسوب می گشت و زبان اوستا و پهلوي را به خوبی آشنا بود. 
صـادق هـدایت بـود که پیشقدمِ «ادبیات در اختیار مـردم و بـراي اسـتفادة مـردم» گـردید و او بـود که بـه جـاي کلمات قـلمبه و 
ثقیل و غیرقـابـل فـهم، کلماتِ جـاري و روشـن و مـعمولی بـا یک دنیا صـنعت هـنري و ادبی بـه کار بـرد و (تـا) هـرکسی بـا هـر 

درجه از معلومات خود بتواند از آن استفاده ببرد و به راحتی زبان خود را بخواند و استفاده ببرد.  
بـه نـوشـته هـاي صـادق این ایراد را می آورنـد که بـر خـالف اخـالق گـفتگو می کند و بـدبختی مـردم را بـا زیباتـرین و روان تـرین 
روش هــا بیان می نــماید. امــا فــرامــوش می کنیم که نــویسنده حقیقی بــه کسی می گــویند که واضــح تــرین و روشــن تــرین 
عکس بـرداري هـا را از جـامـعه و محیط خـود بـنماید و در خـالل نـوشـته هـاي یک نـویسنده اسـت که احـواالت روحی-اقـتصادي 

و حتی سیاسی طبقات محتلف یک دوره از تاریخ کشوري را می توان پیدا نمود و بدان پی برد. 
و بـاز فـرامـوش می کنیم که بک نـویسندة حقیقی مـتعلق بـه مـردم اسـت و نـمایندة آنـان اسـت؛ مـردمی که بـدانـند کسی هسـت 
داغ هـاي دل آنـان را بـگوید و بـنویسد و بـدبختی هـاي وحشـتناك درددل هـاي آنـان را تشخیص دهـد و بـفهمد و بـا آنـان هـمدردي 

کند.  
امـروز دیگر نمی تـوان از یک هـنرمـند یا یک نـویسنده انـتظار قـصه هـاي دور از حقیقت و بـدون اثـر و فـانـتزي هـاي پـرپیچ و خـم 
زنـدگی را داشـت که دردي بـر دردهـاي مـردم می افـزاید، بلکه از او هـم دردي و تـفاهـم طـبقات و احـوال مـختلف یک کشوري را 

طالبند.  
شـاید صـادق تـنها نـویسندة تـوانـاي مـعاصـر ایران بـود که ابـتدا در دانشکده عـلوم پـاریس اسـم نـوشـته و می خـواسـت رشـته 
مـهندسی را خـاتـمه دهـد. پـس از چـندي بـعد از خـتم دورة آن رشـته بـود که یک دفـعه مـتوجـه نـبوغ نـهانی خـویش گشـته مـصمم 

می شود رشته مهندسی را ترك گفته به دنبال نبوغ حقیقی خود که نویسندگی بود برود.  
در دانشکده ادبیات و دانشکده دروس عـالی در رشـته زبـان هـاي قـدیم (سـانسکریت و پهـلوي) اسـم می نـویسد. شـاگـرد زبـان 

شناس معروف فرانسوي می شود و زبان قدیم ایران را با کمک او دنبال می کند.  
وي بـه جـاي آنکه تـمدن دروغ و تـظاهـرات یک عـده افـرادِ سـطحی و کم عـمق اروپـادیده  را از فـرانـسه ارمـغان بـه هـمراه بیاورد، یک 
انـسان حقیقی و یک ایرانیِ مـتمدن و فهمیده و فـاضلی که جـوهـر تـمدن اروپـا را درك کرده و بـر خـود افـزوده بـاشـد، بـه وطـن 

خود بازگشت.  
پـس از خـتم دروس خـود در رشـته زبـان و ادبیات بـه ایران بـاز می گـردد. این اسـت که روزانـه بـدبختی روز بـه روز دهـن بـه روي 
زنـدگی او بـاز می کند. در این تـردید مـن، روحِ پـرشـعله و پـرتـالطـم صـادق طبیعتا مـحتاج بـود کسی او را بـشناسـد و بـه ارزشِ 
وجـود او پی بـرد و گـنج پـرارزش نـبوغ او را اسـتخراج کند. امـا کجا مـردمِ بی نیاز و خـودپـسند و بی حـال درپی گـنج هـاي بـزرگ 

روح هایی مثل روح پرشعلۀ صادق می رفتند و ارزش فوق العاده افکار او را در می یافتند.  
صـادق هـر روزي که از عـمرش می گـذرد احـساس فـشار و بـدبختی جـز تنگی و فـشار زنـدگی مـادي مـفهوم دیگري نـدارد امـا 
بـراي شخصی هـنرمـند و پـر از غـنایی بـاطنی، فـشار و بـدبختی فـقر روحی و غـذاي روحی اسـت که او را از پـاي درمی آورد و از 

میان می برد.  
بـه یک هـنرمـند حقیقی اگـر دنیايِ خـودش را بـدهـند، دنیایی که او را بـفهمند و بـشناسـند و روح تشنۀ او را سیراب کند و او را 
بـراي آثـار جـدیدتـري الـهام کند، بـزرگ تـرین سـعادت هـا و خـوشـبختی هـا را بـه او داده انـد. او دیگر روزهـا گـرسنگی یا تشنگی را 
نمی فـهمد و تشخیص نمی دهـد. پـارك هـا، طـالهـا، ثـروت هـا در نـظرش خـاکی بیش نیستند، بـه روي زمین می نشیند و 

می خوابد و برایش تخت خواب او در دنیاي خودش مزین به جواهر و تشک پرِ قو یا قالیِ ابریشمی تفاوت ندارد.  
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بـراي او فـقر و مسکنت روحی مـرگ اسـت و دنیا را در مـقابـلش نـه فـقر و نـه مسکنت مـالی و مـادي و معنی نیستی را در عـدم 
تـوجـه بـه او و بـه نـبوغ او می دانـد نـه بیچارگی و مـذلـت زنـدگی. بـراي صـادق در ایران هـمان کشوري که روزي هـالـه و رنـگ 
تـمدن خـود را بـر تـمام دنیا انـداخـته بـود – هـمان کشوري که هـنوز نیز بـه زیر خـاکسترهـاي ضخیم سـپرد سـال هـا و قـرن هـاي 
مـمتدي بـرق پـلوش و نـبوغ خـود را بـه دنیا نـمایان می گـردانـد و چـشم هـا را خیره می سـازد امـا بـراي خـودش جـز بـرده اي متحـرك 

محسوب نمی  گردد.  
فـقرِ روحی از یک طـرف و پیدا نکردن دنیايِ قـابـل مـبانی بـراي خـویش از طـرف دیگر روز بـه روز قـواي دفـاعی صـادق را از میان 
بـرده و روح عـالی نـبوغ او را تحـلیل می بـرد. بـراي چـه بـنویسد و بـراي که بـگوید؟ از کجا کسبِ فکري کند و تشنگی و 
گـرسنگی مـمتدِ روحِ خـویش را سیراب کند. کم کم از خـود مشکوك می گشـت و بـه خـود و بـه نـبوغِ خـویش نیز مـردد و بـدبین 
می گشـت. پیش خـود می گـفت پـس چـه کاره هسـتم و بـه چـه دردي می خـورم؟ شـغلم چیست و خـدمتی که از راه قـلم خـود 
می کنم کدام اسـت؟ کیست آن وجـودي که از مـن چیزي بـخواهـد و یا آنکه اهمیتی بـوجـودم گـذارد؟ اگـر نـویسنده قـابلی 

هستم که در هیچ کجاي دنیا کار یک نویسنده مترجمی نیست. 
بـاز افکار مـبارزه و اسـتقامـت در او تـقویت می گشـت و بـه خـود می گـفت شـاید چـند نـفري بـاشـند که این وجـود شکست خـوردة 
مـرا خـواهـان بـاشـند. زنـدگی بـراي او دیگر مـفهومی نـداشـت امـا می خـواسـت قـلم خـود را حـفظ کند. بـه وجـودِ زنـدة خـود 

توجهی نداشت اما می خواست یک روح زنده اي باشد که بتواند فکري را با قلم به روي کاغذ بیاورد.  
صـادق سعی می کرد خـود را گـم کند – مسـت کند – تخـدیر نـماید تـا بلکه بـتوانـد زنـده بـمانـد امـا این هـمه نـاسـالمتی و مـرگ 
دائمی را در هـر ثـانیه و دقیقه از عـمر خـویش نبیند و احـساس نـنماید. او یک فـرد عـادي نـبود. احـساسـات او، ادراکات او – 
تشخیصات او آنـقدر دقیق و آن قـدر تـند بـود که نمی تـوانسـت بـه حـال عـادي و مـثل هـمه افـرادي  که در این اجـتماع زنـدگی 
می کنند و گـوئی دیگر چیزي را نمی بینند و نمی دانـند آتـش و آب بـرایشان یکی اسـت و یک خـاصیت دارنـد، حـواس آنـها 
کرخ شـده و حتی آنـهایی که جـنساً نیز بـدین شکل نـبوده انـد بـه اجـبار خـود را بـدین صـورت درآورده انـد آنـها را در بـرابـر این 
اجـتماعِ بی روح نـگاه دارنـد. تـارهـاي وجـود او را بـایستی همیشه بـا پـنجه هـاي مـاهـري بـه  حـرکت درآورد یا آنکه آنـها را تخـدیر 

نمود.  
صـادق بـدین شکل روزهـا را در کتابـخانـه هـنرکده می گـذرانـد و شـب هـا خـود را بـه دسـت مخـدرات می سـپرد. عـده اي اطـراف او 
را گـرفـته بـودنـد که چیزي نمی تـوانسـتند بـه او بـدهـند و بـر او بیافـزایند و نفسی یا نسیمی تـازه بـه روحِ خسـته و نـاامید و مـأیوس 
او بـدمـند. او بـود که بـه آنـها هـمه چیز بـه رایگان می داد امـا در عـوض چیزي ازآنـان نمی خـواسـت و نمی تـوانسـت از آنـان بـخواهـد. 
صـادق بـا وجـود یک زنـدگی سـراپـا سختی و زجـر و مـشقت، چـندین کتاب منتشـر سـاخـت که «بـوف کور» او را روزنـامـه ایران بـا 

معرفی قابل توجهی از شخصیت صادق هدایت و قطعه اي از کتاب او منتشر و چاپ نمود.  
همۀ کتاب هـاي صـادق نـمونـه اي از قـلم یک نـویسندة بسیار تـوانـا و حـساس و فـاضلی بـود که بـراي همیشه نـام او در تـاریخ 
ادبیات نـه تـنها ایران بلکه دنیا جـاویدان خـواهـد مـانـد. «ادبیات در اختیار مـردم و بـراي اسـتفادة مـردم» را بـه خـوبی می تـوان در 

آثار صادق هدایت مشاهده نمود. 
صـادق هـدایت در چـهار مـاه پیش بـه پـاریس عـزیمت کرد؛ شـاگـردان هـنرکده اولین کسانی بـودنـد که از مـسافـرت صـادق بـاخـبر 
شـدنـد چـون او کسی را نـداشـت اسمی – مـقامی – پـولی کسب نکرده بـود که بـالفـاصـله مـسافـرت او را روزنـامـه هـا بـنویسند و 
یا آن که رادیو آن را اعـالم نمیاد. بـزرگ تـرین نـویسنده مـعاصـر ایران جـز یک مـترجـم بسیار عـادي و مـعمولی بیش نـبود. الـبته 
خیلی هـم جـايِ تـعجب نیست، کشوري مـثل ایران که بـزرگـترین هـنرمـندان دنیا را دارد و تـرقیاتی که در عـمومِ زمینه هـاي 
فـرهنگی و هـنري در دنیاي کنونی نـموده اسـت، فـرد مـانـنند صـادق هـدایت جـز شغلی مـانـند مـترجـمی نـباید در اختیار داشـته 

باشد!  
بـله، صـادق هـدایت سـه روز پیش تـنها راه خـدمـت بیشتري را بـه خـود انـتحار دانسـت تـا الاقـل یک نـفر از کسانی که فـساد 
عجیب و خـطرنـاك این ملک داریوش را بـا عینک یک نـویسنده فـوق الـعاده می بینند و زجـر می کشند و کاري نمی تـوانـند انـجام 
دهـند و از دسـت او چیزي سـاخـته نیست، از میان بـرود و تـا وجـودهـاي بی حـس و حـرکت راه مـبتذل خـویش را آسـوده تـر ادامـه 

دهند و ظلم ها و تعدي هاي بی حد و حدود آنان کمتر معلوم گردد.  
یک نـویسندة فـاضـل خـود را راحـت سـاخـت. او رفـت و شـاید خیلی از کسانی که در ردیف صـادق می شـد اسـم آنـان را در تـاریخ 
بـرد نیز هـر روز نـشناخـته و نـدانسـته در محیط مـا از میان مـا می رونـد و روز بـه روز کشور داریوش رو بـه انحـطاط بیشتري پیش 

رفته و می رود.  
  ا.ر
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 نامه ي خلیل ملکی به عبدالحسین نوشین
روزنامه تهرانشهر – تهران 
شماره – 41 – سال اول 
پنجشنبه 29 فروردین 1330 
مدیر – عزت اهللا همایونفر 

صـادق هـدایت از نخسـتین تشکیل دهـندگـان حـزب تـوده بـود ولی وقتی فهمید سـران این حـزب نـوکر روس هـا هسـتند 
کناره گیري کرد – نـامـه اي که خـلیل ملکی رهـبر انـشعابیون حـزب تـوده بـه نـوشین نـوشـته این حقیقت را فـاش می سـازد – 
مـختصري از زنـدگی سیاسی و اجـتماعی و چـگونگی خـودکشی بـزرگ تـرین نـویسنده هـنرمـند ایران در پـاریس – این نـویسنده 
ایرانی یک بـار خـود را از بـرج ایفل بـه رودخـانـه سِـن پـرتـاب کرد و نـمرد و این بـار بـا گـاز چـراغ انـتحار کرد! آخـرین اثـر صـادق 

هدایت چه بود؟ 
هـفته گـذشـته نـاگـهان خـبر تـأسـف آوري در تهـران انـتشار یافـت که تـا مـدتی کسی نمی تـوانسـت آن را بـاور کند. این خـبر حـاکی از 
بـروز یک ضـایعـۀ اسـف انگیز بـراي جـامعـۀ ایرانی یعنی بـدون اغـراق از دسـت رفـتن بـزرگ تـرین و هـنرمـندتـرین و تـوانـاتـرین 
نـویسنده مـعاصـر ایران «صـادق هـدایت» بـود! بـدون شک در نیم قـرن اخیر سـتاره درخـشانی مـانـند او هـرگـز در آسـمان هـنر و 
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ادبیات ایران نـدرخشید و بـا مـرگ نـاگـهانی وي مکتب نـویسندگی جـدید ایران، پیشوا و راهـنماي بـزرگی را از دسـت داد. و 
این حادثه براي همه به خصوص هنرمندان و هنردوستان ایرانی ضایعۀ عظیم و تأثرانگیزي محسوب می شود.  

صـادق هـدایت یک شخصیت علمی و هـنري بـود که در راه خـدمـت بـه فـرهـنگ این اجـتماع، گـام هـاي بـزرگ و بـرجسـته اي 
بـرداشـت. بـراي هـر ایرانی الزم اسـت که بـا زنـدگی علمی و هـنري و اجـتماعی این هـنرمـند آشـنا شـود تـا بـدانـد چـرا بـقول 
روزنــامۀ روسی «بــه ســوي آینده» که بــه زبــان فــارسی در تهــران منتشــر می شــود، نــویسنده اي که شــانــه از زیر «بــوف 
کور» (بـزرگ تـرین شـاهکار ادبی هـدایت) خـالی کرد و «حـاجی آقـا» را نـوشـت، دوبـاره «پیام کافکا» را بـه وجـود آورد و بـدامـان 

یأس و نومیدي پناه برد؟ ... 
اگر نویسندگان به سوي آینده نمی دانند، این مقاله را بخوانند تا بدانند!  

زندگی خصوصی هدایت 
صـادق هـدایت از یک خـانـواده اشـرافی بـود. او از سـال هـاي نخسـتین زنـدگی بـا ابـتذال و فـساد جـامـعه اي که در آن می زیست 

آشنا شد و به خوبی توانست عوامل گوناگون این فساد را درك و در مغز باز و روشن بین خود آن را تجزیه و تحلیل کند.  
تحصیالت کالسیک و اجــتماعی نــامــرتــب خــود را نیمی در ایران و نیمی در کشورهــاي اروپــایی انــجام داد و بــا قــدرت 
خـالقـه اي که داشـت بیش از هـر چیز در فـهم و درك مکاتیب هـنري مـغرب زمین کوشـش می کرد و در بـازگشـت بـه ایران بـا 
مـطالـعۀ عمیقی که روي اوضـاع اجـتماعی میهن خـود داشـت و فـراگـرفـتن تکنیک نـوین نـویسندگی آثـار هـنرمـندانـه اي بـه ارمـغان 
آورد که از هـمان زمـان کسانی که بـا ادبیات و هـنر آشـنایی داشـتند پی بـه نـبوغ و اسـتعداد شـگرف او بـردنـد و آتیه درخـشان وي 
را پیش بینی نـمودنـد. هـدایت در بـازگشـت بـه میهن چـون مـانـند اغـلب نـویسندگـان بـه غـلط مـشهور مـا اهـل هـوچی گـري و زد و 
بـند نـبود و هـنرمـندي پـرمـایه، کم ادعـا و فـروتـن بـود، نـخواسـت و نـتوانسـت خـود را آنـطور که بـاید بـه هـمه بـشناسـانـد و بـا شـغل 

ساده «مترجمی» در دانشکده هنرهاي زیبا مشغول کار شد و تا پایان عمر نیز به همان شغل مشغول کار بود.  

زندگی هنري صادق 
هـدایت در دوره حیات نسـبتا کوتـاه خـویش بیش از 25 جـلد اثـر هـنري که یر یک در نـوع خـود شـاهکاري مـحسوب می شـونـد 
بـه جـاي گـذاشـت. چنین نـویسنده پـرکار و نـابـغه اي در میهن مـا تـاکنون نـبوده که تـا این انـدازه آثـار پـرارزش بـوجـود آورده و 
بـه مـفهوم واقعی هـنر نـویسندگی را مـجسم کرده بـاشـد. از آثـار فـراوان و مـتعدد و بـاارزش وي می تـوان بـه روحیات و افکار 

اجتماعی او نیز پی برد.  
پـرسـونـاژ هـاي کتب وي مـعرف شخصیت روحی او هسـتند. هـدایت در «تـرانـه هـاي خیام» وقتی خیام را بـا آن انـدیشه هـاي 
عمیق فلسفی و اجـتماعی و غـرور ملّی خـود بـه مـا می شـناسـانـد، در حقیقت خـود را مـعرفی می کند. او در عین حـال که مـادي 
و مـاتـریالیست فکر می کرد، هـرگـز نمی تـوانسـت میهنِ آبـاء و اجـدادي خـود را فـرامـوش کند و هـمه جـا و هـمه وقـت در تـمام آثـار 
خـود نسـبت بـه دشـمنان ایران لـجوجـانـه کینه تـوزي خـود را آشکار می کند. وي نخسـتین نـویسنده اي بـود که هـنرمـندانـه تمنیّات 

طبقات محروم اجتماع را در آثار ارجدار خویش منعکس ساخت و به یاري آنان برخاست.  
واکنش همین ایدئولوژي بشردوستانه و در عین حال ملّی بود که در زندگی اجتماعی او نمودار گشت. 

خدمت به فرهنگ و دانش 
هـم چـنان که در زمینه بـوجـود آوردن آثـار پـرارج و هـنري هـدایت نـبوغ و خـالقیت خـود را پـدیدار سـاخـت، بـه هـمان نسـبت در 
پیرامـون تحقیقات علمی و خـدمـات فـرهنگی سـاعی و کوشـا بـود. بـراي اولین بـار روي اصـول صحیح بـه جـمع آوري فلکلور 
(فـرهـنگ عـامیانـه) مـشغول شـد و کتبی هـم در این زمینه نـوشـت و آثـار قـابـل تـوجهی از مـتون پهـلوي بـه فـارسی تـرجـمه کرد و 
تـتبعات و تحقیقات بـاارزش او از این حیث بی نظیر اسـت؛ نیرنگسـتان، اوسـانـه، گجسـته ابـالیش، اردشیر پـاپکان نـمونـه هـایی 

زنده از این موضوع است.  

هدایت، یک شخصیت بین المللی  
شهـرت صـادق هـدایت نـویسنده بـزرگ مـا در خـارج از ایران بـا نـهایت تـأسـف بیش از کشور خـود مـا بـود. بسیاري از آثـار وي را 
تـاکنون چـندین بـار بـه زبـان فـرانـسه در پـاریس چـاپ کرده انـد. «رژه لسکو» نـویسنده مـشهور فـرانـسوي که تـرجـمۀ آثـار هـنري 
هـدایت را انـجام داد در مـقالـه مفصلی که در یکی از مـجالت فـرانـسه نـوشـت، شخصیت هـنري او را بـه خـوبی تشـریح و روي 
آثـارش بـحث فنّی و دقیقی بـه عـمل آورده اسـت که می رسـانـد هـدایت یک شخصیت بین المللی مـحسوب می شـود. مـرحـوم 
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پـرفـسور «کریستن سـن» مسـتشرق مـشهور بـلژیکی که چـند سـال قـبل بـه ایران مـسافـرت کرد، تـحت تـأثیر مـوقعیت خـاص 
تـاریخی و جـغرافیایی و ذوق هـنر عـامیانـه مـردم سـرزمین مـا در بـازگشـت بـه اروپـا چـند داسـتان و افـسانـه ایرانی بـه  زبـان فـرانـسه 
نـگاشـت و وصیت کرد پـس از مـرگـش بـه تـنها کسی که شـایستگی تـرجـمه این آثـار را دارد بعنی صـادق هـدایت واگـذار شـود تـا 
بـه  زبـان شیرین فـارسی درآید. هـدایت یکی دو تـا از آنـها را تـرجـمه و در مجـله سـخن درج کرد ولی گـویا بـا انـتحار وي مـتأسـفانـه 

این کار هم ناتمام ماند.  

زندگی اجتماعی صادق هدایت 
هـمانـطور که در تشـریح زنـدگی هـنري هـدایت گفتیم، او نـویسنده اي بـود انـسان دوسـت که هـرگـز نمی تـوانسـت نـامـالیمات 
محیط و زجـر و شکنجه اي را که طـبقات محـروم اجـتماع تحـمل می کنند ببیند و خـود را از اجـتماع بیگانـه نـشان دهـد. وي 
هـنرمـند بـود که از میان مـردم بـرخـاسـته و هـنر خـود را نیز جـز در خـدمـت بـه اجـتماع نمی خـواسـت، بـه همین جهـت پـس از 
شهـریور 1320 وي بـا جـمعی از دوسـتانـش از نخسـتین تشکیل دهـندگـان حـزب تـوده بـودنـد که اولین کمیته مـرکزي این حـزب 
مـحسوب می شـدنـد. مـقارن همین زمـان بـود که نـویسنده زودرنـج و فـوق الـعاده حـساس که تـحت تـأثیر اوضـاع بیست سـالـه آثـار 
هـنرمـندانـه ولی یأس آمیزي نظیر «بـوف کور» و غیره بـوجـود آورده بـود، نخسـتین اثـر مـبارزه جـویانـه و اجـتماعی خـویش یعنی 

مجموعه داستانی به نام «حاجی آقا» را نوشت و منتشر ساخت و ضجۀ خشم آلود و پرکین مردمان زمانش را آشکار کرد.  
وي مـدت هـا در راهِ این مـبارزه و جـریان سیاسی و اجـتماعی که نتیجه منطقی اوضـاع روز بـود، دوش بـه دوش سـایرین کوشید 
ولی پـس از انـدك زمـانی وقتی فهمید که رهـبران حـزب تـوده جـز مشـتی جـاسـوس و پسـت و دغـل و نـوکر روس هـا نیستند از 
این حــزب کناره گیري کرد و مــتعاقــب کناره گیري وي، جــریان انــشعاب در حــزب تــوده پیش آمــد که جــمعی از عــناصــر 
روشنفکر و میهن  پـرسـت که از شخصیت هـاي بـرجسـته این حـزب بـودنـد و بـنا بـه اعـتراف خـود تـوده اي هـا «مـغز حـزب تـوده» 
مـحسوب می شـدنـد، نیز کناره گیري کرده و حـزب تـوده تـبدیل بـه یک کانـون جـاسـوسی و نـوکري و مـزدوري بـراي دولـت 

بیگانه شمالی شد.  

سند رسوائی 
این عین نـامـه ایست که خـلیل ملکی رهـبر انـشعابیون حـزب تـوده در این مـورد بـه نـوشین عـضو مـؤثـر کمیته مـرکزي حـزب تـوده 

پس از جریان انشعاب نوشته و این حقیقت تلخ را آشکار می کند: 
دوسـت عـزیز آقـاي نـوشین! چـند سـاعـت پـس از نـصف شـب اسـت که این سـطور را بـراي شـما می نـویسم. خیلی دلـم بـراي شـما 
تـنگ شـده اسـت ولی مـالقـات بـا یک نـفر خـائـن و منحـرف بـراي شـما خیلی خـوشـایند نـباید بـاشـد. گـاهی خیال می کنم شـما را 
روي صـحنه تـأتـر زیارت نـمایم ولی نمی تـوانـم خـود را راضی کنم. ایراد مـن نـه بـراي این اسـت که شـما امـضائی بـراي تقبیح 
عملی نـموده اید که مسـببین حقیقی آن را بیشتر از مـن می شـناسید! بـراي این نیست که مـن نمی خـواهـم و نمی تـوانـم حتی در 
روي صـحنه شـما را ببینم؛ بلکه تـنفر مـن از دیدن شـما بـه این جهـت اسـت که در مـقابـل این روش بیشرفـانـه و نـاجـوانـمردانـه 
سکوت اختیار نـموده اید ... شـما که جـرأت تقبیح علنی مـن و خـامـه اي، جـواهـري و غیره را داشـتید ولی جـرأت تقبیح این 
روش را که خـودتـان نـزدیک تـر از مـن بـه قـبح آن هسـتید نـدارید. اگـر مـن فـعال نمی تـوانـم این افـتخار را داشـته بـاشـم که بـازي 
هـنرمـندان شـما ار در روي صـحنه تـأتـر ببینم، داراي این افـتخار هسـتم که بـازي هـنرمـندانـه شـما را در صـحنه سیاسـت تـماشـا 
 نـمایم. اگـر مـن نمی تـوانـم بـه انـدازه یک نـفر از هـزاران نـفر تـماشـاچی تـشویقی از شـما و همکاران هـنرمـند شـما بـه عـمل آرم، در 
عـوض یک پیشنهاد مفید دارم: پـس از ولـپن شـما نقشی را که امـروز در صـحنه سیاسی بـازي می کنید، در صـحنۀ تـأتـر بـازي 

نمائید. 
شخصیت سیاسی خـودتـان را بـه مـردم مـجسم سـازید و بی شک مـوفقیت بـزرگی خـواهید داشـت. چـون مـن «قـریحه» این نـوع 
نـویسندگی را نـدارم ممکن اسـت این مشکل و حـل آن را بـه عهـدة آقـاي طـبري یا رفیق طـبري بـگذاریم که رفـاقـت چـهارده سـالـۀ 

خود را با خامه اي مخصوصا به حد کمال هنرمندي رسانده است.  
در روي صـحنه یک فـرد اجـتماعی و مـبارزي را مـجسم نـمائید که تـا دیروز علی رغـم تـوجـه تـمام دوسـتان خـود و علی رغـم عـقل 
و مـنطق، هـنر و قـریحۀ خـود را فـداي سیاسـت بـه معنی وکیل شـدن بـراي مجـلس نـموده بـود ولی امـروز بـه عکس تـمام عـقاید 
سیاسی و اجـتماعی خـود را بـه تـمام معنی کلمه فـداي قـریحه و هـنر یعنی فـداي نتیجۀ حـاصـل از هـنر یعنی «پـول» نـموده اسـت؛ 
هـمان پـولی که شـما هـنرمـندانـه بـارهـا آن را در صـحنه مـعرفی نـموده اید که بـا آن پـول می تـوان وجـدان اخـالقی تـرین مـردم را 
خـرید! بـا پـول می تـوان شـجاعـت اخـالقی انـسان را خـرید. الـبته تـصدیق خـواهید فـرمـود که این نـوع خـریداري الزم نیست 

همیشه مستقیم باشد. غیرمستقیم هم از لحاظ اخالقی همان اثر و نتیجه را دارد.  
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اگـر یک فـرد مـبارز هـنرمـندي بـراي رواج بـازار تـجارت هـنرمـندانـه خـود و یا از تـرس کسادي بـازار خـود اجـازه دهـد که بـنام او و یا 
سـوء اسـتفاده ضمنی از نـام و شخصیت او قبیح تـرین مـردم شـریف تـرین افـراد را خیانتکار و منحـرف و عـامـل امـپریالیسم و 
هـم ردیف تـروتسکی و غیره جـلوه دهـند و او سـاکت و آرام بنشیند که اسـم او نیز بـه عـنوان عـضو هیأت اجـرائیه در این اتـهامـات 

بنام اکثریت تام و تمام مورد سوء استفاده قرار بگیرد اسم این را چه می توان گذارد؟؟ 
آري دوسـت عـزیزم ... نـشان دادن شخصیت یک هـمچو فـردِ «بی شخصیتی»  در صـحنه امـروز بیشتر از هـر روز بـراي جـامـعۀ 
ایران مفید و مـؤثـر اسـت. مـن خـوب مـتوجـه این بی شخصیتیِ بـاشخصیت تـرین افـراد جـامـعۀ روشنفکران هسـتم و لـزوم مـبارزه 

با این بی شخصیتی را به خوبی درك می نمایم. شما این مبارزه را در صحنه شروع نمائید و از خودتان نیز شروع نمائید.  
اگـر مـن جـرأت صـراحـت لـهجه گسـتاخـانـه را پیدا کرده ام الـبته تـعجب نـخواهید نـمود. شـما که الاقـل در روي صـحنه حـادثـه 
جـورا بـازي نـموده اید مـتوجـه هسـتید که مـن امـروز بـا حـادثـه اي روبـرو شـده ام که هـر نـوع صـراحـت لـهجۀ گسـتاخـانـه را تـوجیه 
می نـماید. شـما خـوب مـتوجـه هسـتید در این پیئسِ سیاسی که امـروز در نـهضت تـودة ایران بـه قـلم آقـاي طـبري نـوشـته می شـود و 
بـه کارگـردانی ایشان و شـرکت دکتر یزدي هـا و دکتر کشاورزهـا و قـاسمی هـا و عـمه مـظفر فیروزهـا و شـوهـر او و مـتأسـفانـه بـه 

شرکت خود شما بازي می شود، نقش خیانتکار به من و خامه اي و جواهري و سایر افراد شرافتمند تحمیل شده است! 
خـوب مـتوجـه هسـتید که در این بـازي تـراژیک و کمیک، نـقش لنین و اسـتالین و غیره را دکتر یزدي و دکتر کشاورز و عـمه 

 فیروز مظفر و شوهرش بازي کرده و نقش خیانتکاران را خامه اي و جواهري بازي می نمایند! 
دوسـت عـزیزم آقـاي نـوشین! گـویا فـرامـوش نـموده اید این انحـراف خیانتکارانـه که بـه مـن نسـبت داده می شـود، تـاریخش 
بـه عکس آنـچه ادعـا شـده از مـوقـع انـتشار کتاب «چـه بـاید کرد؟» نمی بـاشـد و خیلی زودتـر از آن شـروع شـده اسـت. الـبته 
فـرامـوش نکرده اید و اگـر اشـتغاالت کسبی بـاعـث فـرامـوشی شـده بـاشـد بـا کمی تـأمـل تـصدیق خـواهید نـمود که طـبري و 
قـاسمی و کیانـوري و شـما بـودید که این فکر امـروزي را که مـن تعقیب می نـمایم در مـن تـزریق نـمودید. گـویا فـرامـوش نکرده 
بـاشید که مـن پـس از شـناخـتن افـراد «اپـورتـونیست» در گـوشـۀ خـانـۀ خـود مـنزوي شـده بـودم. وقتی شـما از طـبري تـعریف و 
تمجید مـرا تـشویق بـه تبعیت از فکر خـودتـان نـمودید مـن ضـعف هـا و خـودخـواهی هـاي او را که در زنـدان دیده بـودم بـراي شـما 
تـعریف می کردم. شـما خـوب می دانید که فکر امـروزي مـن عیناً هـمان فکر مشـترکی اسـت که مـن و شـما و طـبري و قـاسمی و 
کیانـوري آنـروز تعقیب می نـمودیم و گـویا تـنها مـن و خـامـه اي از آن عـده امـروز نسـبت بـه آن افکار شـریف و عـالی وفـادار 
مـانـده ایم و طـبري و قـاسمی و شـوهـر مـریم درسـت در عکس آن جهـت حـرکت می نـمایند و شـما هـم نـقش «لـش» را بـازي 

می نمایید.  
اگـر کسب و تـجارت شـما را خیلی فـرامـوشکار نـموده بـاشـد حـتما فـرامـوش نـنموده اید که عـالوه بـر اشـخاص نـامـبرده 
یک شــخص ســاکت و آرام نیز در اغــلب جــلسات مــا حــضور داشــت. شخصی که نــطاق خــوبی نیست ولی متفکر و 
قـضاوت کنندة خـوبی اسـت و مـن و شـما هـر دو نسـبت بـه آن احـترام و ارزش قـائـل هسـتیم. آري ... اگـر خـاطـرات آن روز را 
فـرامـوش کرده اید و اگـر جـرأت دارید خـواهـش می کنم این سـطور را بـراي صـادق هـدایت بـخوانید. او فـرامـوشکاريِ شـما را 
جـبران خـواهـد نـمود! مـن پـس از نـوشـتن این مـراسـله حـس می کنم که تـمام نـفرت مـن از شـما تـبدیل بـه مـحبت و صمیمیت 
همیشگی گـردیده و حـس می کنم که در یکی از شـب هـاي هـفته می تـوانـم شـما را در روي صـحنه ببینم و مـانـند هـفته گـذشـته 
سعی می کنم در صـف اول نشسـته و از نـزدیک بـه روي شـما تـماشـا نـمایم. مـن بـدون شـرمـساري و بـاوجـدان راحـت بـه روي شـما 
نـگاه خـواهـم کرد زیرا بـا نـوشـتن این سـطور دیگر هیچ اثـري از نـفرت و تحقیر در فکر مـن بـاقی نـمانـده و ارزش و احـترام 
همیشگی خـود را نسـبت بـه شـما بـاز یافـته ام. مـن در عـالـم دوسـتی مـوظـف بـودم بـه تکلیف خـود عـمل کنم و افکار خـود را 

درباره شما به خود شما بنویسم تا بتوانم استراحت نمایم. 
دوست صمیمی شما 

خلیل ملکی 

سفر مرگ!  
اثـر این جـریانـات کثیف و ننگین در زنـدگی اجـتماعی هـدایت بـار دیگر وي را دچـار یک سـقوط عظیم روحی کرد و بـه قـول 
روزنـامـه روسی «بـه سـوي آینده» در «سـنگر!» «مسـتقر»! نشـد و زنـدگی خـود را در میهن رهـا کرد و در حـدود یک مـاه قـبل بـه 
پـاریس رفـت. ظـاهـرا این سـفر وي بـراي گـردش و رفـع خسـتگی بـود، بـرخی هـم عقیده داشـتند که دیگر بـه ایران مـراجـعت 
نـخواهـد کرد و می گـفتند در آنـجا خـانـه اي خـریده و دیگر بـاز نـخواهـد گشـت. هـمسفر وي در این راه آقـاي انـجوي شیرازي 
بـود. وي قـبل از سـفر امتیاز نشـر کلیه آثـار خـود را بـه مـوجـب سـندي بـه آقـاي مـنوچهـر گـلبادي نـماینده مجـلس واگـذار کرد و 

رفت.  
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یک بـار دیگر هـم قـصد خـودکشی داشـت. دوسـتانـش می گـویند هـدایت یک بـار دیگر هـم در پـاریس بـه قـصد خـودکشی خـود را 
از بـرج ایفل بـه رودخـانـه «سـن» پـرتـاب کرد که گـویا تـصادفـا در قـایقی افـتاده و نـمرده بـود! چـند بـار هـم در تهـران تـریاك مخـلوط 

با الکل به قصد انتحار نوشیده بود که رفقایش به دادش رسیده بودند.  
صـادق هـدایت تـحت تـأثیر آثـار و اوضـاع شـوم اجـتماعی اخیر ایران و پـس از کناره گیري از حـزب تـوده «پیام کافکا» را که 
نـالـه اي دلخـراش و حـرمـان انگیز از زنـدگی در این محیط بـود در مـقدمـه داسـتانی بـه نـام «گـروه محکومین» از آثـار نـویسنده چک 

«کافکا» نوشت که در حقیقت مقدمه اي براي خودکشی وي محسوب می شد.  

آخرین اثر صادق هدایت 
خودکشی هدایت آخرین و جانگدازترین اثر وي بود که مانند جرقه جانسوزي در عالم هنر ایران جهید و خاموش شد!. 

 سکوت
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 درخت عظیمی به نام صادق هدایت
نامه چلنگر – تهران 
شماره – 7 – سال اول 
پنجشنبه 29 فروردین 1330  
مدیر – محمدعلی افراشته 

هـفته گـذشـته صـادق هـدایت نـویسنده تـوانـاي ایران در پـاریس زنـدگی را در گـذرانـد. اگـر گـفته شـود الـهۀ هـنر، سیاهـپوش و 
مـاتـم زده اسـت اغـراق نیست. کسی در گـذشـته که دربـاره او یکی از اسـاتید ادب مـترقی مـعاصـر ایران که افـتخار شـاگـردي اش را 

داریم چنین اظهار نظر می کند. 
«...مـا هـمه افـرادي که امـروز بـه «نـوشـتن» عـالقـه نـشان می دهیم بـه این مـعلّم بـزرگ هـنري خـود شـدیدا مـدیونیم و غـالـبا در 
راه هـایی می رویم که بـا اسـتقامـت و شـایستگی پیموده و بـه طـور آشکار در مـوقـع عـرضـۀ اسـتعداد خـود شـعف و عـدم لیاقـت 
نـشان می دهیم و پی می بـریم که فـاصـله مـا بـا آمـوزشـگري که شـروع  کنندة زبـردسـتی بـوده اسـت، چـقدر زیاد اسـت. نسـل هـاي 
آینده، بـدون تـردید نـام صـادق هـدایت را تجـلیل خـواهـند نـمود زیرا او بـه زبـان، بـه تـاریخ، بـه مـلّت، بـه روح تکامـل اجـتماعی و 

آزادي ملت ایران خدمت کرده و خود سرمشق یک انسان وارسته و بزرگواري بوده است.  
رفـتار خـصوصی صـادق عـزیز بـا دوسـتان پیروان مکتب هـنري اش، بـا صمیمیت و فـروتنی غیرقـابـل وصفی تـوأم بـود چـشمه 
فیاضی که در مـقابـل یک پـرسـش بـه شـاگـردان افـتخار می داد. مـن که شـاگـرد آخـر صـف شـاگـردان فقید بـوده ام شـهادت می دهـم 

که در عمر خود درختی به این عظمت بارور به این اندازه شاخه افکنده ندیده بودم.  
عکس بـاال را که کار آقـاي مـؤید عهـد نـقاش مـعروف اسـت مـا قـبال کپیه و کوچک و آمـاده کرده بـودیم و بـه وسـائلی تـالش 
داشـتیم تـا مـگر بـتوانیم اسـتاد بـزرگـوار خـود را بـرانگیزیم که بـا دسـتخطی روزنـامـه چـلنگر را مـباهی و سـرافـراز فـرمـاید مـتأسـفانـه 

فقط این مجال براي ما باقی ماند که بتوانیم دور عکس را یک حاشیه سیاه بگذاریم. 
 محمدعلی افراشته 
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 شادروان صادق هدایت
روزنامه ایران ما – تهران  
شماره 42 
جمعه 30 فروردین 1330 
مدیر – جهانگیر تفضلی 

صـادق هـدایت بـه نـظر مـن و بـه عقیدة کسانی که خیلی بیش از مـن صـالحیت در کارهـاي ادبی و هـنري دارنـد، تـوانـاتـرینِ 
نـویسندگـان ایران بـود و بـه همین جهـت بـحث دربـارة ارزش آثـار او بـراي مخـلص اگـر مـحال نـباشـد، القـل بسیار دشـوار اسـت و 
مسـتلزم مـطالـعه و دقـت فـراوانی اسـت که بـدبـختانـه فـعال مـجال آن را نـدارم. در اینجا بـه اخـتصار چـند نکته دربـاره شـادروان 

صادق هدایت می نویسم.  
صادق هدایت تا آنجا که من اطالع دارم و در دوستی و آشنایی دوازده ساله با او فهمیده ام:  

1.در زبـان و ادبیات فـارسی تسـلط و اطـالع کامـل و عمیقی داشـت. زبـان پهـلوي را در هـندوسـتان سـال هـا نـزد بـزرگ تـرین 
اسـتادان زبـان هـاي بـاسـتانی ایران فـرا گـرفـته بـود و انـتقاد دقیق و اسـتادانـه اي که در «مجـله مـوسیقی کشور» در یازده سـال پیش 
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بـر فـرهـنگ اسـدي طـوسی که اسـتاد اقـبال آشـتیانی آن را تصحیح و منتشـر کرده بـوده نـوشـت، نـشانـۀ دقـت و اطـالع کامـل او در 
زبان فارسی می باشد.  

2.بـه عـربی بـه قـدر کافی آشـنایی داشـت، فـرانـسه را بسیار خـوب و عمیق می دانسـت. در آغـاز جـوانی کتابی بـه زبـان فـرانـسوي 
نـوشـت که در کشور فـرانـسه انـتشار یافـت و «ریشارد بـلوك» نـویسنده فـرانـسوي در سـفري که بـه ایران آمـده بـود از ان کتاب بـا 
احـترام یاد کرد و شـرح این اظـهار عقیده «ژان ریشارد بـلوك» در مجـله سـخن آمـده اسـت. نـام آن کتاب صـادق «لـونـاتیک» 

می باشد.  
صـادق هـدایت کتاب زیاد می خـوانـد و حتی تـمام آثـار مـهم نـویسندگـان بـزرگ مـعاصـر را خـوانـده بـود. هـر کتاب فلسفی و ادبی 
که در اروپـا منتشـر می شـد مـرحـوم شهیدنـورایی بـراي او می فـرسـتاد، بـه عـالوه مـقاالت فلسفی و ادبی که در مـطبوعـات فـرانـسه 
انـتشار می یافـت شهید نـورایی مـرتـبا تـا وقتی که بـه شـدت بسـتري شـده بـود بـراي صـادق می فـرسـتاد چـنان که بعضی از 
کتاب هـاي «ژان پـل سـارتـر» و  «آلـبر مـارلـو» که در فـرانـسه تـمام شـده مـن بـه دسـتور نـورایی از سـوییس در سـال 1946 بـراي صـادق 

فرستادم.  
مـن در میان بعضی نـویسندگـان فـرانـسوي هـم که بـا آنـها آشـنا شـده ام کسی را نـدیده ام که بـه قـدر صـادق هـدایت از کتاب هـاي 
فلسفی و ادبی مـدرن فـرانـسه اطـالع دقیق داشـته بـاشـد. در میان نـویسندگـان فـرانـسوي نمی دانـم کدام یک را صـادق بیشتر 
دوسـت می داشـت امـا در میان شـعراي فـرانـسه «بـودلـر» را خیلی دوسـت می داشـت و بـه خـاطـر دارم که در سـال 1321 که مـن 
مـحبوس بـودم، روزي که صـادق بـه دیدنـم آمـد شـعر مـعروف بـودلـر «آل بـاتـروس» را از حـفظ خـوانـد. کسانی که این شـعر را 

خوانده اند و به خاطر دارند و با صادق نیز آشنایی داشته اند، می دانند که این شعر چقدر مناسب با خود صادق بود.  
3.صــادق هــدایت بــه ایران و زبــان پــارسی عــالقــه و عــشق شــدیدي داشــت و بــدون تــردید شــادروان صــادق هــدایت 
وطـن پـرسـت تـرین ایرانی و شخصی بـود که مـن در سـرتـاسـر زنگی خـود شـناخـته ام و بـه قـول دکتر خـانـلري دوسـت نـزدیک و 

هنرمند صادق: «صادق به قدري به ایران عشق داشت که آتش این عشق او را سوخته بود.» 
هـنگامی که در عصیان پیشه وري فـرقـه دمـوکرات آذربـایجان بـراي تـدریس زبـان تـرکی بـه جـاي پـارسی کوشـش می کرد، صـادق 
بـه قـدري خشمگین بـود که مـن هـرگـز او را انـقدر عـصبانی نـدیده بـودم و اگـر خـوانـندگـان بـه خـاطـر داشـته بـاشـند، بـا اینکه روزنـامـه 
ایران مـا در قیام پیشه وري از او حـمایت می کرد، در هـمان مـوقـع مـقاالت مـتعدد تـندي نسـبت بـه فـرقـه دمـوکرات و زبـان فـارسی 
در ایران ما نوشته شده بود. محرك اصلی نویسندگان ایران ما در آن مبارزه با زبان ترکی بیشتر شادروان صادق هدایت بود. 
4.در زیر بـدبینی شـدید و فـوق الـعادة صـادق، مـردم دوسـتی و بشـردوسـتی کم نظیري نـهفته بـود که تـمام دوسـتان او بـه آسـانی 
مـتوجـه این احـساس بشـردوسـتانـه می شـدنـد. صـادق بسیار بـلندهـمت و بـلندنـظر بـود چـنان که از وقتی که رزم آرا شـوهـر خـواهـر او 
نخسـت وزیر شـد، هـرگـز بـه خـانـه او و دیدن رزم آرا نـرفـت و حتی یک بـار که بـراي آوردن نـوشین از زنـدان شیراز بـه فـارس 
احتیاج بـه کمک رزم آرا داشـت، بـه مـن رحـوع کرد و سـه روز پشـت سـر هـم در سـاعـت سـه بـعد از ظهـر و گـرمـاي تهـران بـراي کار 

نوشین به خانه مخلص آمد و حاضر نشد حتی یک تلفن به رزم آرا که براي صادق هم خیلی احترام قائل بود بزند.  
5.صـادق نسـبت بـه دوسـتان خـود بسیار صمیمی و فـداکار بـود و خیلی بـرایش عـادي بـود که مـثال کت خـود را بـفروشـد و 
بـراي رفیقش کتاب یا شـراب بـا هـر چـه بـه نـظر صـادق بـراي رفیقش الزم بـود بخـرد. در مـورد نـوشین، صـادق خیلی کوشـش 
کرد که او را که در فـارس کسالـت پیدا کرده بـود بـه تهـران بیاورنـد و نـوشـته هـا و پـافـشاري هـاي مـداوم «ایران مـا» بـراي رهـایی 
نـوشین اغـلب بـه دسـتور و خـواسـته صـادق بـود و صـادق از تـظاهـر در این گـونـه امـور بـه شـدت تـنفر داشـت چـنانکه اگـر صـادق 

زنده می بود، من جرأت نمی کردم این مطلب را به کسی حتی خود نوشین هم اظهار کنم.  
6.دربـاره رفـقاي صـادق اظـهار نـظر کردن کار دشـواري سـت و بـه خـصوص مـن بـا هـمه آشـنایی و دوسـتی دوازده سـالـه بـا صـادق در 
صـف چـند نـفر دوسـتان خیلی نـزدیک او نـبودم. از میان دوسـتان و مـعاشـرین صـادق آنـهایی را که بـه نـظر مـن بیشتر بـا صـادق 
الـفت داشـتند عـبارتـند از: دکتر جـرجـانی که سـال گـذشـته نـاگـهانی درگـذشـت، مـرحـوم دکتر شهید نـورایی، نـوشین، دکتر 
خـانـلري، دکتر بـقایی، مـسعود فـرزاد، مـنوچهـر گـلبادي، بـزرگ عـلوي، رحـمت الهی، یزدانـبخش، قهـرمـان و قـائمیان و 
داریوش و انـجوي. غیر از این هـا صـادق دوسـتان دیگري هـم داشـته اسـت و در این سـال هـاي آخـر هـم شـاید پیدا کرده بـود که 

من اطالع ندارم.  
صـادق در این سـفر اخیر خـود بـه تـنها کسی که مـن اطـالع دارم کاغـذ نـوشـته بـود ابـوالـقاسـم انـجوي بـود. مـن تـمام کاغـذهـاي او را 
که بـه انـجوي نـوشـته بـود خـوانـده ام و تـمام آنـها را بـا «یا حـق» شـروع می شـد و بـا «یاهـو» تـمام می شـد و هیچ مطلبی جـز کارهـاي 
عـادي نـداشـت. مـثال «گـرد نـرسید، کار بـهمن چـطور بـود، حـوصـله نـدارم» و این کاغـذهـا از پـانـزده سـطر تـجاوز نمی کرد. در این 

سفر اخیر صادق کارهاي او را انجوي در تهران با عالقه زیاد و پشتکار صمیمانه اي انجام می داد.  
منوچهر گلبادي از طرف صادق وکالت داشت که حق طبع کتاب هاي او را به هر کس که صالح بداند بفروشد.  
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در میان رفـقاي خـود صـادق بـه دکتر شهید نـورایی کاغـذهـاي مـفصل و جـدي می نـوشـت و عـقاید خـود را دربـاره اوضـاع 
سیاسی و مـطالـب ادبی و کتاب هـایی که خـوانـده بـود می نـوشـت. هـنگامی که مـن در اروپـا بـودم، شـادروان شهید نـورایی 
کاغـذهـاي صـادق را بـرایم می خـوانـد و گـاهی این کار را بـوسیله تـلفن هـم انـجام می داد. مـرحـوم شهید نـورایی شـبی در بـرلـن 
(1946) بـراي مـن درددل می کرد و آن شـب خـوب بـه خـاطـر دارم که می گـفت: در ایران فـقط مـن دو آدم حـسابی سـراغ دارم: 
اولی صـادق و دومی جـرجـانی. صـادق وقتی که کتاب «حـاجی آقـا» را نـوشـت، قـبل از چـاپ آن را بـراي اظـهار نـظر بـه شهید 
نـورایی داد. در یکی از شـب هـاي تـابسـتان 1322 بـه خـاطـر دارم که شهید نـورایی جـزوه پـاکنویس «حـاجی آقـا» را بـه صـادق داد 
و خیلی هـم قـرقـر کرد که «تیپ حـاج آقـا» در چـند جـا طبیعی نیست و بـه نـظرم می رسـد که ایرادات دکتر شهید نـورایی را 
صـادق قـبول کرد و بعضی جـاهـاي کتاب را تغییر داد امـا دربـاره این مـطلب یقین نـدارم و شهید نـورایی هـم فـقط بـا مـن بـعدهـا 

حرفی نزد و فقط معتقد بود که کتاب «حاجی آقا» از لحاظ هنري از سایر کارهاي صادق ضعیف تر است.  
بـا اینکه خیال داشـتم از این هـم مـختصرتـر بـنویسم نشـد و بـا وجـود این بسیاري از گفتنی هـا بـه جـا مـانـد. قـرار بـود که یکی از 
دوسـتان صـادق، مـقالـه اي دیروز بـفرسـتد. مـتأسـفانـه آن مـقالـه نـرسید و مـن آخـروقـت بـا عجـله این مـقالـه را نـوشـته ام و از دوسـتان 
صـادق مـعذرت می خـواهـم که آنـچه در این مـورد نـوشـته ام نسـبت بـه مـقام صـادق بسیار نـاچیز اسـت و بـه خـصوص که اسـم 
بعضی از دوسـتان صـادق در نـظرم نـبوده اسـت و آنـچه بـر این مـطالـب می تـوان افـزود چـون مـرحـوم صـادق بـا دکتر بـقایی و 
زهرـي دوستـ بوـد، می توـان گفـت که صاـدق در آغاـز کار روزناـمهـ شاـهدـ و علـت انتـشار آن مؤـثرـ بوـده استـ. چوـن فعال 
دسـترسی بـه آقـایان نـدارم اگـر این حـدس مـن درسـت بـاشـد، البـد در شـماره مـخصوص شـاهـد که قـرار اسـت بـه خـاطـر صـادق 

هدایت انتشار یابد، ذکر خواهد شد.  
دربـاره شـادروان شهید نـورایی چـون روزنـامـه کیهان و اطـالعـات مـقاالت مفصلی نـوشـته انـد فـعال سـخن دربـاره او را بـه 

شماره هاي بعد می  گذاریم. 
 مازیار
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 او دیگر چرا رفت؟
مجله کاویان – تهران 
شماره – 24 – سال دوم 
پنجشنبه 5 اردیبهشت 30 
مدیر – مشفق همدانی 

بقلم آقاي سعید نفیسی 

صـادق هـدایت آن نـویسنده پـرشـور و الغـرانـدام که در حین گـمنامی از مـشهورتـرین نـویسندگـان جـوان و خـوش قـریحه ایران 
بـه شـمار می رفـت و حتی صیت شهـرتـش از مـرزهـاي ایران نیز گـذشـته و بـتدریج در دنیا پـراکنده می شـد دیگر در میان مـا 

نیست و مرگ او براستی طبقه روشنفکر تحصیل کرده این کشور را سوگوار ساخته است.  
مـا از آقـاي سعید نفیسی که صـادق هـدایت از میان نـویسندگـان ایرانی مـخصوصـا بـه ایشان عـالقـه فـراوان داشـت تـقاضـا کردیم 
که خـاطـرات خـود را دربـاره آن نـویسنده خـوش قـریحه بـنگارد و بـا آنکه هـدایت زیاد بـه عکس عـالقـه نـداشـت بـا زحـمت بسیار 
تـوانسـتیم تـنها عکس هـایی را که از آن مـرحـوم بـه یادگـار مـانـده اسـت در این شـماره بـه چـاپ بـرسـانیم و نیز قسمتی از آخـرین نـامـه 
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او را بـه آقـاي محـمود هـدایت بـرادرش که در تـاریخ دهـم مـارس 1951 (19 اسـفند 1329) بـه او نـگاشـته اسـت از نـظر 
خوانندگان عزیز بگذرانیم. هدایت در آن نامه می نگارد: 

«عـجالـتا بـا اشکاالت زیاد دو مـاه تـمدید جـواز اقـامـت در فـرانـسه را گـرفـتم لکن خیال دارم سـوئیس یا جـاي دیگري بـروم. 
اشکاالت زیادي بـراي ایرانیان اسـت ... اتـفاقـا پـریشب پـروفـسور هـانـري مـاسـه بـه دیدن مـن آمـد و مـخصوصـا سـفارش کرد که 

خدمتتان سالم برسانم. این کاغذ را در یک رستوران نوشتم که زودتر به پست بیاندازم.» 
بـا آنکه زیاد صـحبت از انـتحار صـادق هـدایت می شـود و بـا آنکه آن مـرحـوم در تـمام عـمر خـود نسـبت بـه زنـدگی بـدبین بـود و 
مـانـند اکثر نـویسندگـان آزرده این سـرزمین از دنیا سیر شـده بـود بسیار بعید بـه نـظر می رسـد که بـدون هیچ گـونـه یادداشـت و ذکر 

علت خودکشی خود خویشتن را از زندگی محروم ساخته باشد.  
بـه طـوري که آقـاي محـمود هـدایت بـرادرش می گـوید، ظـاهـرا مـرگ دکتر شهید نـورائی که از دوسـتان بسیار صمیمی و نـزدیک 
هـدایت بـود بـه آن نـویسنده حـساس و بـدبین بسیار گـران آمـد و روز بـعد از مـرگ جـانـگداز دکتر شهید نـورایی، صـادق هـدایت 
بـه حـال بسیار مـتأثـري وارد خـانـه شـده و یک سـر بـه آشـپزخـانـه رفـته و در آن را کامـال بسـته و حتی پـنبه الي در و پنجـره گـذاشـته و 

شیر گاز را باز گذاشته و خوابیده است. 
در هــر صــورت اعــم از اینکه هــدایت خــودکشی کرده یا بــه مــرگ طبیعی درگــذشــته بــاشــد، بــا از میان رفــتن او یکی از 
خــوش ذوق تــرین و روشنفکرتــرین نــویسندگــان ایران که در داســتان نــویسی مکتب جــدیدي وضــع نــموده و آینده بسیار 

درخشانی در انتظار داشت، از میان رفت و ایران یکی از مستعدترین نویسندگان خویش را از دست داد.  
 ***

آن چـشمان شکانـنده ي تیزبین که تـاریکی هـاي انـدرون هـرکس و نـاکسی را هـم می دید، از دیدن فـرو مـانـد. آن سیماي الغـر 
رنـج کشیده که آیینۀ هـزاران انـدیشۀ تـابـناك بـود از دیدگـان پـنهان شـد. آن قـدِ رعـناي کشیده و انـدام الغـر که بـا وقـار خـاصی کوي 
و بـرزن را می پیمود فـرو خـفت. آن بـانـگ  گیرنـدة دل انگیز را که تـنها بـه گـوش چـند تـن از محـرمـان می رسید و در اظـهار 
پـنهان تـرین انـدیشه هـاي خـود هـم دریغ نمی کرد دیگر نـخواهـم شنید. شـش مـاه پیش بـود که صـادق هـدایت زنـده بـود. اول 
بـامـداد روز تـابسـتان بـه دیدن مـن آمـد. دو سـاعتی بـا هـم نشسـتیم چـنانکه عـادت او بـود و مـن هـم از سـالیان دراز بـدان خـو گـرفـته 
بـودم، دلگیري هـا و بـدبینی هـا و حتی بیزاري هـاي خـود را از این جـهان و جـهانیان می گـفت و می شنیدم و بـا او هـم داسـتان 

می شدم و همیشه به او حق می دادم که جهان را چنین تیره و زشت و مردم را این چنین ناپسند و نابکار و دون ببیند.  
پـس از آن چـندي دیگر در طهـران بـود و بـاز چـند بـار دیگر در راه و این سـو و آن سـو دیدمـش، امـا آخـرین مـصاحـبت طـوالنی 
مـن بـا او در هـمان تـابسـتان پـارسـال بـود. یک روز شنیدم بـه پـاریس رفـته اسـت. نـاچـار پیش از رفـتن شـتابی که داشـت و 

گرفتاري هاي سفر نگذاشته است مرا ببیند. اینک خبر مرگ او می رسد.  
مـرگ او؟ شـما می پـندارید مـرگ دیگران از حـوادث جـهان و از وقـایعی سـت که از بـس نظیر آن رخ داده تعجبی را بـرنمی انگیزد 
و شکافی در جـهان فـراهـم نمی کند؟ نـه، او دیگر چـرا می بـایست بمیرد؟ بـار زنـدگی بـر دوشـش سنگینی نمی کرد. انـدام 
الغـرش بـا هـمۀ نـزاري  که داشـت خـوب می تـوانسـت بـار چهـل سـال زنـدگی را تـاب بیاورد. الغـرانی مـانـند وي صـد سـال هـم 
زیسته انـد. اصـال مـردمی تـنبل و شکم  چـران و شـهوت ران و دنیاپـرسـت نیستند بیشتر در جـهان می مـانـند و بیشتر می زیند، 
مـرگ هـاي زود رس بهـرة پـرخـورانِ شـب زنـده دار و فـرورفـته در شـهوتسـت. او که سـال هـا بـود حیوانی هـم نمی خـورد و از نخسـتین 

پیروان فلسفۀ گیاه خواري در ایران بود مگر چقدر از این نعمت هاي جهان را الزم داشت که جهان هم از او دریغ کرد؟ 
بـارهـا بـا این دوسـت، بـا این هـنرمـند، بـا این دانـشور، بـا این ایرانیِ پـاك، بـا این پـارسـاي، پـاك دیده و پـاکدامـن کمتر در اطـاقی که 

در خانۀ پدرش داشت و بیشتر در خانۀ ما، ساعت ها نشسته ام و از این در و آن در گفتگو کرده ام.  
کمتر کسی در جـهان هسـت که در گـفتگوهـایش این لـذات را بـراي مـن داشـته بـوده بـاشـد. کم می شـد چیزي را که مـن خـونـده ام 
او هـم نـخوانـده بـاشـد. کم می شـد هـر دو مـتوجـه یک نکتۀ بـاریک نشـده بـاشیم. او از این دسـتگاه خـشنود نـبود. مـگر مـن بـودم یا 

هستم؟ او از این محیط بیزار بود. مگر من دل خوشی دارم؟ دیگران هم که چون ما هستند دل خوشند؟ 
صـادق از این زنـدگی و از این اوضـاع رنـج می بـرد. تـقریبا پی در پی سیگار می کشید و دود سیگار را از بینی بیرون می داد و 
هـوا را بـا صـداي گـرفـته اي از بینی بیرون می کرد. هـنوز سیماي فـرامـوش نشـدنی او در چـشم مـن نـقش بسـته اسـت: چهـرة 
کشیده، بینی بـاریکِ قلمی، مـوهـا و سـبیل کوچکی که در زیر بینی داشـت بـه رنـگ خـرمـایی تیره، پیشانیِ بـلند، چـشمانِ 
گیرنـدة ژرف بین. نـگاه هـایش بیشتر مـتوجـه زمین بـود، گـویی در آنـجا چیزي می جسـت. بـا مـردمی که تـازه دیده بـود و بـا ایشان 
مـأنـوس نـبود سـخن نمی گـفت. چـند بـار شـد که در خـانـۀ مـن بـا کسانی نخسـتین بـار روبـرو شـد. تـا آنـها بـودنـد یک کلمه سـخن 

نگفت، رغبت نمی کرد با همه در سخن درآید. حق داشت. از این مردم و از سخن گفتن با آنها چه سود می برد؟ 
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صـادق بـوالـهوس و اهـل تـنقل و تـفنن نـبود. هـر وقـت بـه خـانـۀ مـا می آمـد هـر چـه اصـرار می کردم جـز چـاي چیز دیگري نمی 
خـورد. الـبته از الکل بـدش نمی آمـد و گـاهی از نـاچـاري بـه محـرکات و مخـدرات دیگر پـناه می بـرد. در حـضور زن هـا بسیار 
مـؤدب و آرام و خـامـوش بـود. حتی آن کلمات نیش دار و پـرخـاش هـایش نسـبت بـه اوضـاع را که بـا دوسـتان نـزدیک در میان 

می گذاشت، در حضور زنان ادا نمی کرد.  
بیست سـال مـن بـا صـادق دوسـت بـودم، هـرگـز کمترین اشـاره اي بـه زنـدگی خـصوصی و زنـدگی مـادي اش از او نشنیدم. هـرگـز 
از نـاراحتی هـاي فـراوانی که می دانـم داشـت سـخن نمی  گـفت. یگانـه کسانی از خـانـواده اش که گـاهی نـامـشان را می بـرد بـرادرش 
محـمود و پسـرعـم پـدرش حـاج مـخبرالسـلطنه مهـدیقلی هـدایت بـود که می دانسـتم گـاه گـاهی بـه دروس پیش او می رفـت. چـون 

خانوادة ما از قدیم با خاندانش مربوط بود گاهی که از این و آن می پرسیدم جواب هاي کوتاه می داد.  
در کار خـود بسیار مـنظم بـود. کتاب که امـانـت می گـرفـت بـه مـحض اینکه رفـع حـاجـتش می شـد خـود می آورد و پـس می داد. در 
وعـده هـا همیشه سـردقیقه حـاضـر بـود. سـخاوت و گـذشـت داشـت. بـه تـمام معنی مـرد بـود. دوسـتی او پـابـرجـاتـرین دوسـتی هـایی 

بود که من دیدم. بسیار حق شناس و وفادار بود.  
مـن از اولین کسانی بـودم که بـه عـظمت او در نـویسندگی پی بـردم و بی پـروا هـمه جـا می گـفتم. عـادت نـداشـت بـه زبـان بیاورد و 
حتی تشکر بکند امـا رفـتارش سـر تـا پـا وفـا و صمیمت بـود و می دیدم که بـه همین وسیلۀ صـریح و بلیغ از مـن مـمنون اسـت. 
کسی که بـا دیگران کم می جـوشید و یک عـده مـعدود دوسـتان و مـعاشـران نـزدیک داشـت، همین که بـا مـن رفـت و آمـد می کرد، 
می نـمایانـد که را از دوسـتان خـود شـمارد. هـر کتابی چـاپ می کرد یک نـسخه خـود را بـراي مـن می آورد و بسیاري از آنـها 
امـضاي او را دارد که بـه نـام مـن نـوشـته و آورده اسـت. در کارهـاي ذوقی و ادبی بسیار تیزبین و صـاحـب نـظر و بـلندانـدیشه بـود. 
در ادبیات جـهان احـاطـۀ عجیبی داشـت. در تـاریخ و ادبیات پیش از اسـالم یکی از آگـاه تـرین مـردم کشور بـود. فـرانـسه را بسیار 
خـوب می دانسـت، زبـان پهـلوي را خـوب یاد گـرفـته بـود. در فـارسی احـاطـۀ کامـل داشـت. کار را از روي دقـت و دلـسوزي 
می کرد. هیچ انــدیشۀ خــودنــمایی در او نــبود و راســتی هــر گــاه او را تحسین می کرد، نــاراحــت می شــد و ســرســخن را 

برمی گرداند.  
بیش از بیست سـال بـود که لـب بـه حیوانی نمی زد و از اولین کسانی بـود که گیاه خـواري را در ایران پیش گـرفـت. همین 
زنـدگی فکر او را دقیق و نـازك و زودرنـج کرده بـود امـا هـنگامی که رنـج می کشید خـامـوش بـود و پـرخـاش نمی کرد و دیگران 
را مـعذب نمی داشـت. در راه ایران و نکبت و ادبـاري که آن را گـرفـته اسـت بسیار رنـج می بـرد و بـراي اظـهار تـنفر از این اوضـاع 

و از این مردم اصطالحات خاصی و کلمات خاصی داشت که تنها در حضور دوستان نزدیک می گفت.  
بـا بـچه هـا و حیوانـات بسیار مهـربـان بـود. گـربـه هـاي زیباي صـادق مـعروف بـودنـد. بـا بـچه هـا شـوخی هـاي بسیار شیرین می کرد و 
گـاهی بـا کمال ظـرافـت و شیرین سخنی سـر بـه سـر زنـان می گـذاشـت. مـوسیقی اروپـایی مـخصوصـا مـوسیقی آرام و یک نـواخـت 
مـانـند واگـنر و بـتهوون و چـایکوفسکی و شـوپـن را بسیار دوسـت می داشـت و از این یادگـارهـاي مـفصل از او دارم. راسـتی 

گاهی موسیقی مست و دیوانه اش می کرد.  
همیشه بسیار پـاکیزه بـود و لـباس سـاده خـوش سـلیقه می پـوشید. ریشش همیشه تـراشیده بـود. از رنـگ هـاي تـند و زنـنده 
خـوشـش نمی آمـد. از بـانـگ و فـریاد و هیاهـو گـریزان بـود. از پسـتی هـاي مـردم هیچ کس را نـدیدم که مـانـند او رنـج بـبرد. بـه 
منتهی درجـه از مـردم دون و سیاسـت مـداران امـروز ایران نـفرت داشـت. بـه جـز مـقامـات روحـانی بـه هیچ مـقام دیگر احـترام 
نمی کرد. عـشق نسـبت بـه ایران در تـمام عـروق و شـرایین وي جـریان داشـت. هـرگـاه پیش آمـد بـدي می کرد، بسیار درد 

می کشید و حالت خشم عجیبی داشت.  
این سـت آنـچه مـن در صـادق هـدایت دیده ام. خـواسـتم روحیات خـاص او و بـزرگـواري هـاي عجیب وي را بـه مـردم مـعرفی کنم. 
کتاب هـایش و سـبک نـویسندگی  اش را دیگران مـعرفی کرده انـد و خـواهـند کرد. مـرگ این دوسـت بـراي مـن بسیار نـاگـوار بـود. 
بـا وجـود آنکه یقین داشـتم روزي خـود را خـواهـد کشت و بـا آنکه می دانسـتم چـند بـار خـواسـته اسـت خـود را بکشد و او را 
نـجات داده انـد و بـا آنکه یقین داشـتم عـمدا بـه پـاریس رفـته اسـت که در آنـجا این کار را بکند و از هـمان سـاعتی که شنیدم رفـت، 
سـخت نـگران شـدم و می تـرسیدم دیگر او را نبینم، بـا این هـمه خـبر مـرگ او از نـاگـوارتـرین وقـایعی سـت که در یاد نـگاه خـواهـم 
داشـت. دلـم بـراي او نمی سـوزد، دلـم بـراي ایران می سـوزد. اینجا بی اختیار بـا سـنایی هـم زبـان می شـوم؛ حیف دانـامـردان و 

افسوس نادان زیستن. یا بهتر این نیست که با شاعر دیگر هم آواز بشوم و بگویم: کاش این ناکسان بمردندي. 

 طهران 2 اردي بهشت ماه 1330 
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 هدایت را نفهمیدند و حاال مرده پرستی می کنند
مجله خروس  جنگی – تهران  
شماره 2 – دوره دوم 
15 اردیبهشت 1330 
مدیر – ر.شیروانی 

بررسی 

مـا نمی خـواهیم که بـا اجـراي پـاره اي رسـوم تشـریفاتی بی جـا ظـاهـرا تجـلیلی از مـقام و شخصیت هـدایت کرده بـاشیم. 
زیرا هـدایت مُـرد و روش انجـمن هـنري خـروس جنگی بـا مـرده پـرسـتی و بـناي کاخ هـاي بـاشکوه خیالی بـر مـزار 
گـذشـتگان مـنافـات دارد. بلکه مـنظور اصلی، مـتوجـه نـمودن نسـل مـعاصـر ایران بـه یک حـادثـه بـزرگ هـنري اسـت در 
محیطی که اگـر روزي هـنر نـویسندگی معنی واقعی پیدا کند، بـدون شک صـداي هـدایت اولین صـداي رسـائی اسـت 
که این معنی و مـفهوم را بـه نسـل جـوان مـا گـوشـزد سـاخـته اسـت. خـشم و عـصبانیت مـا از وضـع محیطی که هـدایت را 
نـشناخـت و صـداي او را در طـول سـال هـا درك نکرد، مـا را وادار می کند بـه تـمام افـراد یا مـؤسـساتی که از این بـه بـعد 
اغـلب روي قـرارداد عـمومی و شـاید هـم روي واقعیت و صمیمیتی از هـدایت صـحبت می کنند، بـگوئیم تـمام این 
حـرف هـا، این تجـلیل هـا، این جـار و جـنجال هـا، بیهوده و پـوچ اسـت زیرا هـدایت عمیق تـر و بـلندتـر از افکار بـچه گـانـه و 
پـوسید ه اي بـود که بـراي دنیاي بـعد از مـرگ خـود تـصورات رنگینی دارنـد. او رفـت و امـروز اگـر مـا نـامـش را بـا خـط زر 

www.khaneshmagazine.com 21

http://www.khaneshmagazine.com


روي تـمام در و دیوار ایران هـم بـنویسیم از نـظر شـخص او بی جـا و بیهوده اسـت. مـا امـروز نسـل مـعاصـر ایران را محکوم 
می کنیم بـه اینکه هـنرمـند بـزرگی مـثل هـدایت را درك نکرد و اگـر این عـدم تـوجـه، این غـفلت و بی خـبري نسـبت بـه 
جـریان هـنري محیط ادامـه یابـد بـه زودي نـوبـت یکی دو نـفر هـنرمـندان دیگري می رسـد که بـا فـعالیت خـود پیر شـده انـد 
و مـانـند صـادق در کنج انـزوا کم کم خـورده می شـونـد و آن وقـت بـاز هـم محکومیت هـاي دیگري در پیش خـواهـد بـود. 
امـروز کاري را که مـا می تـوانیم و مـوظفیم انـجام بـدهیم، پـرداخـت دِینی اسـت که در مـقابـل هـدایت بـه نسـل آینده و 
هـنرمـندان آیندة ایران داریم. مـا حـلقه اي هسـتیم که هـنر و افکار هـدایت را بـه هـنر آینده مـربـوط می کنیم. هیچ 
نـویسنده اي در ایران نمی تـوانـد بـه وجـود آید بـدون آنکه راهی را که هـدایت شـروع کرده اسـت خـوب بـشناسـد، افکار او 
و هـنر او را درك کند. زیرا هـدایت بـا سـنجش شـرایط و مقتضیات محیط و بـررسی عـواملی که وجـود زمینۀ وسیع 
ادبیات جـدیدي را تـقاضـا می کرد، راهی را شـروع کرد و بـه مـرحـله اي که در خـور تـوانـائیش بـود رسـانید. اکنون 
نـویسندگـانی که پـس از او قـلم بـه دسـت می گیرنـد، چـون بـاید که نـویسنده ي روز بـاشـند که از آن بیست سـال قـبل (و 
این شـرط حتمی و اجـتناب نـاپـذیرِ هـنرمـند بـودن آنـهاسـت) نـاچـار بـایستی این جـریان بیست سـالـۀ ادبی را که در ایران 
بـه دسـت هـدایت انـجام گـرفـته اسـت خـوب بـشناسـند تـا ادامـه ي منطقیِ آن بـرایشان میسر بـاشـد. بـنابـراین اگـر مـا در 
زمینۀ آثـار و هـنر هـدایت حـرفی می زنیم یک عـمل قـراردادي و تشـریفاتی که جـز دروغ و حـقه بـازي نمی تـوانـد بـاشـد 
نیست، بلکه این وظیفه اي اسـت که مـا در قـبال ادبیات جـدید ایران بـه عهـده داریم، زیرا نـام هـنر نـویسندگی بـا نـام 
هـدایت پـایه گـذار واقعی آن درآمیخته و از آن جـداشـدنی نیست. بحثی را که مـن اکنون شـروع می کنم، یک بـحث 
اجـمالی و مـختصر روي فـعالیت  هـنري هـدایت اسـت. الـبته مـختصر از این نـظر که فـرصـت کافی وجـود نـداشـت و 
کتاب هـاي او که در اثـر فـقر هـنري محیط فـقط بـه تـعداد دوسـتان محـدود او چـاپ می شـد در دسـترس نـبود، واِال این 
بـحث دقیق و دامـنه داري اسـت که بـاید بـوسیلۀ هـنرشـناسـان بـه خـصوص دوسـتان هـدایت که بـا او روابـط نـزدیک 
داشـته انـد شـروع شـود و جـداً وسـعت پیدا کند. اکنون مـن بـه عـنوان شـروع این بـحث، مـختصراً بـه تـوضیح نکاتی 

می پردازم.  

مـن هـدایت را فـقط از روي آثـارش می شـناسـم زیرا هیچ وقـت از نـزدیک بـا او آشـنا نـبودم ولی از این شـناسـایی بسیار 
خـوش وقـتم چـون شخصیت واقعی هـر هـنرمـندي هـمان اسـت که از میان آثـارش تـظاهـر می کند نـه آن ظـاهـر مـعمولی 
که بـه عـلت پـابـندي هـا و قیود زنـدگـانی عـمومی که کم و بیش گـریبانگیر تـمام هـنرمـندان اسـت نـمودي عـادي و 
هـمگانی دارد. این آشـنایی بـراي مـن از روزي شـروع شـد که در ده – دوازده سـال قـبل کتاب «سـایه روشـن» را از یک 
خـرده فـروشی و بـه قـول خـودش «پیرمـرد خـنزرپـنزري» کنار خیابـان بـه قیمت دو ریال خـریدم. بـا مـطالـعۀ اولین نـوول 
این کتاب «س.ك.ل.ل.» و نـوول هـاي دیگرش «آخـرین لـبخند» و «آفـرینگان» مـن بـا اهمیت و بـزرگی روحی که بـا 

یک اندیشۀ عمیق و عرفانی و خواست بلندي که بر روي افمار اجتماع زمان سنگینی می کرد آشنا شدم. 

هـدایت در روزي و در محیطی شـروع بـه نـوشـتن کرده بـود که از هـنر نـویسندگی جـز یک مـفهوم مسخـره که عـده اي 
بی دانـشِ بی هـنر بـا اقـتباس آزاد از آثـار مـبتذل خـارجی بـوجـود آورده بـودنـد چیزي دیگري دیده نمی شـد. این نکته را 
آقـاي طـبري در مجـله «مـردم» در بحثی که روي هـدایت کرده خیلی خـوب و بـه جـا آورده اسـت. او می گـوید: 
«هـنگامی که هـدایت ظـهور کرد و در تـاریکی گـمنامی اسـتعداد شـگرف خـود را پـرورش می داد، نـویسندگی در ایران بـه 
نـگارش داسـتان هـاي مـصنوعی و احـساسـات قـالبی و جـمله پـردازي هـاي خنک مـنحصر بـود. مـوضـوع عـمده این داسـتان هـا 
عـبارت بـود از بی وفـائی مـرد و دغـل کاري زن و پـایان زنـدگی او در فـاحـشه خـانـه و دفـاع پـرحـرارتی از احـساسـات رقیقۀ 

این فواحش ادیب و فیلسوف در طی یک مشت جمالت مبتذل و مضحک که با خطوط درشت نوشته می شد.» 

خـب، مسـلم بـود که در چنین محیطی که هـنوز هـنر نـویسندگی نـاشـناس بـود، کتابی مـثل «سـه قـطره خـون» که بـا 
جـدیدتـرین جـنبش هـاي ادبی آن روز دنیا هـم پـا بـود جـز بـراي عـده محـدودي بـراي دیگران قـابـل فـهم و درك نـبود. بـه 
همین جهـت شـایعاتی از قبیل دیوانـه و مـالیخولیائی که بـه تـمام هـنرمـندان پیشروِ هـر محیط نسـبت داده می شـود در 
مـورد هـدایت نیز پیش آمـد. امـا در میان تـمام این قـضاوت هـاي کودکانـه و پـابـندي هـایی که روي این تـصورات ایجاد 
می شـود، هـدایت و نیما بـه مـا یک چیز را فـهمانـدنـد و آن مـفهوم درسـت هـنر و هـنرمـند اسـت که در محیط مـا هـنوز 
هـم پـس از سی سـال فـعالیت آنـها و عـده اي دیگر شـناخـته نشـده اسـت. این دو هـنرمـند بـزرگ و مـؤسـس ادبیات جـدید 
ایران که امـروز از آنـها فـقط تـنها نیما در میان مـاسـت، بـه مـا فـهمانـدنـد که محیط هـرچـه می خـواهـد بـاشـد و مـردم هـر 
تـصوري داشـته بـاشـند، هـنرمـند آنـقدر که راه درسـت و منطقی را تشخیص داد بـاید بـا جـرأت و از خـود گـذشـتگی و 
بی تـوجـه بـه یاوه سـرایی هـا کار خـود را بکند و پیش بـرود. یک نکته بسیار مـهم و قـابـل تـوجـه که هـدایت بـا هـنر خـودش 
بـه اجـتماع مـا عـرضـه داشـت، مـوضـوع صمیمیت و هـم بسـتگی غیرقـابـل انفکاك هـنرمـند بـا درون خـودش و بـا 
خـواسـت هـاي خـودش و بیان درسـت و بی شـائـبۀ آنـها بـدون تـوجـه داشـتن بـه هـر عـامـل غیرهـنري دیگر می بـاشـد و این 
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اصـل بـزرگی اسـت که پـایه و اسـاس عظیم هـنر جـدید را تشکیل می دهـد. چیزي که امـروز هـم در ایران بـه اشکال 
می تـوان کسی را یافـت که بـه آن تـوجـه کرده بـاشـد و مسـلم اسـت که بـر روي همین زمینۀ پیشرو هـنري بـود که 
هـدایت «بـوف کور» عـالی تـرین اثـرش را بـوجـود آورد. بـه عقیدة مـن بـراي شـناسـایی این نـویسندة بـزرگ الزم تـرین چیز، 
شـناخـت دقیق این خـصوصیت بـرجسـتۀ  او می بـاشـد. تـنها بـا مـطالـعۀ کتاب هـا و نـوشـته هـاي هـدایت، بـا مـطالـعۀ مـطالـب پُـر 
عـرض و طـولی که بـدون دقـت و مـوشکافی الزم دربـارة او نـوشـته می شـود، نمی تـوان هـدایت نـویسنده را شـناخـت. نـه 
تـنها در مـورد هـدایت بلکه بـراي شـناسـایی هـر هـنرمـند جـدیدي بـه خـصوص در محیط مـا که مـفهوم کنونی هـنر و 
هـنرمـند هـنوز شـناسـايِ  ذهـن هـا نیست، بـاید دید هـنري و افـق فکري او را درك کرد. این ادراك و شـناسـایی بـراي فـهم 

درست آثار هر هنرمند جدیدي مرده یا زنده،  ضروري و حتمی است.  

کتاب «بـوف کور» عـالی تـرین و پـرارزش تـرین اثـر هـدایت و سـرمـشق و نـمونـۀ زنـده و پیشروي از ادبیات جـدیدي اسـت 
که بـا هـدایت در ایران شـروع می شـود. زیرا در این کتاب او بیش از تـمام آثـارش بـا خـویشتن خـود صمیمی و دمـساز 
بـوده و تـمام محکومیت هـا و فـشارهـا و قیدهـایی را که یک محیط عـقب افـتاده و بـازیچۀ دسـتِ سـنّت هـا بـر روي او وارد 
کرده و درونـش را می خـورده اسـت، بـدون شـائـبه و خـودفـریبی بیان می کند. کتاب «بـوف کور» بـه این شکل شـروع 

می شود: 

«در زنـدگی زخـم هـایی اسـت که مـثل خـوره روح را آهسـته در انـزوا می خـورد و می تـراشـد. این دردهـا را نمی شـود بـه 
کسی اظـهار کرد، چـون عـمومـاً عـادت دارنـد که این دردهـاي بـاورنکردنی را جـزو اتـفاقـات و پیش آمـدهـاي نـادر و عجیب 
بـشمارنـد و اگـر کسی بـگوید یا بـنویسد، مـردم بـر سـبیل عـقاید جـاري و عـقاید خـودشـان سعی می کنند آنـان را بـا لـبخند 
شکاك و تمسخـرآمیز تلقی بکنند – زیرا بشـر هـنوز چـاره و دوائی بـرایش پیدا نکرده و تـنها داروي آن فـرامـوش 
بـه تـوسـط شـراب و خـواب مـصنوعی بـوسیلۀ افیون و مـواد مخـدره اسـت. ولی افـسوس که تـأثیر این گـونـه داروهـا مـوقـت 
اسـت و بـه جـاي تسکین پـس از مـدتی بـر شـدت درد می افـزاید. آیا روزي بـه اسـرار این اتـفاقـات مـاوراء طبیعی، این 
انعکاس سـایۀ روح که در حـالـت اغـماء و بـرزخ بین خـواب و بیداري جـلوه می کند کسی پی خـواهـد بـرد؟ مـن فـقط بـه 
شـرح یکی از این پیش آمـدهـا می پـردازم که بـراي خـودم اتـفاقـا افـتاده و بـه قـدري مـرا تکان داده که هـرگـز فـرامـوش 
نـخواهـم کرد و نـشان شـوم آن تـا زنـده ام از روز ازل تـا ابـد تـا آنـجا که خـارج از فـهم و ادراك بشـر اسـت، زنـدگی مـرا 
زهـرآلـود خـواهـد کرد – زهـرآلـود نـوشـتم ولی می خـواسـتم بـگویم داغ آن را همیشه بـا خـودم داشـته و خـواهـم داشـت. 
مـن سعی خـواهـم کرد آنـچه را که یادم اسـت، آنـچه را که از ارتـباط وقـایع در نـظرم مـانـده بـنویسم، شـاید بـتوانـم راجـع 
بـه آن یک قـضاوت کلی بکنم، نـه، فـقط اطمینان حـاصـل بکنم و یا اصـال خـودم بـتوانـم بـاور کنم – چـون بـراي مـن هیچ 
اهمیتی نـدارد که دیگران بـاور بکنند یا نکنند – فـقط می تـرسـم که فـردا بمیرم و هـنوز خـودم را نـشناخـته بـاشـم – زیرا 
در طی تجـربیات زنـدگی بـه این مـطلب بـرخـوردم که چـه ورطـۀ هـولـناکی میان مـن و دیگران وجـود دارد و فهمیدم که 
تـا ممکن اسـت بـاید خـامـوش شـد، تـا ممکن اسـت بـاید افکار خـودم را بـراي خـودم نـگه دارم و اگـر حـاال تصمیم گـرفـتم 
که بـنویسم، فـقط بـراي این اسـت که خـودم را بـه سـایه ام مـعرفی کنم – سـایه اي که روي دیوار خـمیده و مـثل این 

است هرچه می نویسم با اشتهاي هر چه تمام تر می بلعد.» 

بـا همین شـروع، بـا همین زبـان سـاده و بی تکلف، هـدایت خـودش، خـویشتنِ واقعی اش را از اعـماق نـهفتۀ درون 
می نـمایانـد. هـدایتی که دردهـایی دارد که نمی تـوانـد بـه کسی اظـهار کند، چـون فهمیده اسـت میان او و دیگران چـه 
ورطـۀ هـولـناکی وجـود دارد. هـدایتی که تـمام هیجان هـا و بـرخـوردهـاي دقیق ادراك انـسانی را بـا عـوالـم کشف نشـدة 
درونی حـس می کند و داغ آنـها همیشه بـر روح او می مـانـد، ولی چـون می بیند که دیگران قـدرت درك این عـوالـم 
اثیري را نـدارنـد نـاچـار می گـوید: «بـراي مـن هیچ اهمیت نـدارد که دیگران بـاور کنند یا نکنند.» آن وقـت در محیطی 
که مـفهوم ادبیاتـش دلقک بـازي و شـارالتـانی سـت و اثـري مـثل بـوف کور هـذیان گـویی و مـالیخولیا نـامیده می شـود، 
هـدایت چـه کند اگـر نـگوید که «مـن بـراي سـایه ام می نـویسم، فـقط می خـواهـم خـودم را بـه سـایه ام مـعرفی کنم.» و بـاز 
در ابـتداي همین کتاب می گـوید: «بـعد از او مـن دیگر خـودم را از جـرگـۀ آدم هـا، از جـرگـۀ احـمق هـا و خـوشـبخت هـا 
بـه کلی بیرون کشیدم و بـراي فـرامـوشی بـه شـراب و تـریاك پـناه بـردم – زنـدگی مـن تـمام روز در چـهار دیوار اطـاقـم 
می گـذشـت و می  گـذرد – سـرتـاسـر زنـدگی ام میان چـهار دیوار گـذشـته اسـت.» ممکن اسـت بـه نـظر بسیاري از مـردم 
حتی اغـلب کسانی که بـوف کور را خـوانـده انـد، این «خـودم را از جـرگـۀ آدم هـا، از جـرگـۀ احـمق هـا و خـوشـبخت هـا جـدا 
کرده ام» حـرفی بی معنی و مسخـره بیاید. امـا تـا آنـگونـه شـناسـاي الزم بـوجـود نیاید، این گـروه معنی این کالم را درك 
نـخواهـد کرد. مـوقعی که مـا عـمق انـدیشه و تفکر هـنري نـویسنده را شـناختیم، آن وقـت می فهمیم چـرا او می خـواهـد 
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خـودش را از جـرگـۀ آدم هـا جـدا کند، آن وقـت این درد بـزرگ هـنرمـندي را قـوانین و سـنت هـاي کهنه و منجـمد محیط 
مـانـع تسکین عـطش درونی اوسـت درك خـواهیم کرد. «بـوف کور» کتابی نیست که بـشود بـا این بـحث هـاي مـختصر 
در یک روز یا جـند روز آن را تفسیر کرد، بلکه نیازمـند بـحث هـا و تفسیرهـاي مفصلی اسـت که بـدون شک چـندین 
بـرابـر خـود کتاب خـواهـند شـد و مـطمئنا این بـحث هـا و تفسیرهـا بـاید بـوجـود آیند زیرا محیط ادبی ایران بـاید آن را 
بـشناسـد و درك کند. چیزي که فـعال می شـود گـفت این اسـت که این کتاب، هـنرمـندانـه تـرین اثـر هـدایت اسـت و 
نـویسنده آن بـا ایجاد این اثـر در ردیف چـند تـن نـویسندگـان بـزرگی قـرار می گیرد که در نـهضت ادبی سی سـال اخیر 
جـهان بـوجـود آمـده انـد و هـنر فـرهـنگ مـعاصـر قـدرت هـضم آثـار آنـها را نـدارد. هـدایت پـس از آنکه شـالـودة نـوول نـویسی را 
محکم کرد و این رشـتۀ ادبی را در ایران بـه حـد بـلند خـود رسـانید، آن چـنان که تـمام کسانی که دسـت بـه این کار 
زده انـد، هیچ کدام بـه خـوبی او از عهـده بـرنیامـده و مـوفـق نشـده انـد، یک بـار قـدم بـه یک میدان وسیع تـر هـنري گـذاشـت 
که در این میدان تـمام فـانـتزي هـاي ذهنی اش را آزادانـه و بـدون تـوجـه بـه قیود و سـنت هـاي هـنري و غیرهـنري بیان 
می کند. بـدون شک این تـحول نتیجۀ اطـالعـات وسیع هـدایت بـه تـحوالت ادبیات جـهانی اسـت. «بـوف کور» ثـمر و 
چکیدة این تـحول فکري هـدایت اسـت. کسانی که پـس از انـتشار این کتاب کم و بیش شـروع بـه تقلید کردنـد و 
خـواسـتند راهی را که هـدایت رفـته اسـت دنـبال کنند، هیچ کدام از عهـده بـرنیامـده انـد و نـوشـته هـاي آنـها جـز کپی نـاقـص 
هـدایت چیز دیگري نیست زیرا آنـها نـتوانسـته انـد دید هـنري هـدایت را بـشناسـند و بـه دنـبال او در این میدان پـهناور 
وارد شـونـد. تـا مـوقعی هـم که این شـناسـایی بـوجـود نیاید، مـحال اسـت هـنر هـدایت بلکه اصـوال ادبیات جـدید را 

شناخت.  

یک نـظر کلی بـه تـمام آثـار هـدایت، مـا را مـتوجـه تـوانـائی عظیم این نـویسنده در شکستن بـزرگ تـرین سـدّ راه ادبیات 
می کند که قید اخـالق اسـت. این نـظر مسخـرة عـفت قـلم بـه طـوري که دسـت و پـا گیرِ  نـویسندگـان مـعاصـر مـا بـود که 
بـراي بیان یک امـر طبیعی یا وصـف زبـان یک تیپ عـادي که تـمام لـطف این زبـان در صـراحـت و بی پـروایی آن اسـت بـه 
قـدري تعبیرات خنک مـبتذل بـه هـم می بـافـتند که خـوانـنده را از ادبیات بیزار می کردنـد. هـدایت این سـنت و تـمام 
سـنت هـاي مسخـرة دیگر را شکست و بـه دور ریخت و شـعرا و نـویسندگـان جـوان تـر را از شـرّ آن آسـوده کرد. در 
نـوشـته هـایش هـر جـایی که احتیاج داشـته و الزم می دانسـته اسـت از آوردن کلمات رکیک و زنـنده – الـبته رکیک بـه 
قـول دیگران و طبیعی از نـظر مـا – خـودداري نکرده اسـت. الـبته این سـنت شکنی و زیر پـا گـذاشـتن قـوانین اخـالقی که 
بـراي مـردم روي تـصورات پـوچی مـقدس و قـابـل احـترام گشـته اسـت کار آسـانی هـم نیست. این عـمل تـوانـایی و قـدرت 
الزم دارد و کار هـر کسی که بنشیند و بـگوید حـاال می خـواهـم این طـور بـنویسم نیست. هـدایت این کار را روي 
نیازمـندي می کرد و یک هـنرمـند خیلی بـاید افـق فکري اش وسیع و عمیق بـاشـد که مـجبور بـه شکستن سـنن گـردد، و 

همین است که از نظر ما با اهمیت و پرارزش است.  

ادبیات هـدایت تـمام عـمق فلسفی جـهان مـعاصـر و دقـت و مـوشکافی روحیاتی را که در هـر اجـتماعی بـرتـر و جـلوتـر از 
محیطشان بـوده انـد در خـود دارد. او هـم از جـمله نـویسندگـان و متفکرین مـعدودي اسـت که جـهان کنونی را بـا تـمام 
جـوانـب مـثبت و منفی اش محکوم بـه نیستی می کنند و بـا نـمایش چهـره سیاه و رقـت بـار آن، در روح انـسان عصیانی 
شـدید بـر ضـد این زنـدگـانی تیره اي که در چـهار دیوار دروغ و فـریب دسـت و پـا می زنـد بـوجـود می آورنـد. هـدایت بـا بیان 
رك و راسـت زنـدگی بشـري که دردهـایی در کنج انـزوا او را می خـورد و نمی تـوانـد این دردهـا را بـه کسی اظـهار کند و 
مـجبور اسـت بـراي تسکین خـود بـه افیون و شـراب پـناه بـبرد، پسـتی و درمـانـدگی سـازمـان دنیایی را که بـراي بشـر آزاد 
مـرد قـابـل زنـدگـانی نیست بـه ثـبوت می رسـانـد. همین جـاسـت که در خیام شـاعـر و متفکر چـندن قـرن پیش را درك 

می کند و در مقدمه اي که بر رباعیات خیام نوشته است می گوید:  

«فـلسفۀ خیام هیچ وقـت تـازگی خـود را از دسـت نـخواهـد داد. چـون این تـرانـه هـاي در ظـاهـر کوچک ولی پـرمـغز، تـمام 
مـسائـل مـهم و تـاریک فلسفی که در ادوار مـختلف انـسان را سـرگـردان کرده و افکاري که جـبراً بـه او تحـمیل شـده و 
اسـراري که بـرایش الینحل مـانـده مـطرح می کند. خیام تـرجـمان این شکنجه هـاي روحی شـده، فـریادهـاي او انعکاس 
دردهـا، اضـطراب هـا، تـرس هـا، امیدهـا و یأس هـاي میلیون هـا نسـل بشـر اسـت که پی در پی فکر آنـها را عـذاب داده اسـت. 
خیام سعی می کند در تـرانـه هـاي خـودش بـا زبـان و سـبک غـریبی هـمۀ این مشکالت، مـعماهـا و مـجهوالت را آشکارا و 
بی پـرده حـل کند. او زیر خـنده هـاي عـصبانی و رعـشه آور مـسائـل دینی و فلسفی را بیان می کند، بـعد راه حـل مـحسوس 

و عقلی برایش می جوید.» 

و باز در همین مقدمه می گوید:  
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«این شـورش روح آریایی را بـر ضـد اعـتقادات سـامی نـشان می دهـد و یا انـتقام خیام از محیط پسـت و متعصبی بـوده 
که از افکار مـردمـانـش بیزار بـوده. واضـح اسـت فیلسوفی مـانـند خیام که فکر آزاد و خـرده بین داشـته نمی تـوانسـته 
کورکورانـه زیر بـار احکام تـعبدي، جعلی، جـبري و بی مـنطق فـقهاي زمـان خـودش بـرود و بـه افـسانـه هـاي پـوسیده و 

دام هاي خربگیري آنها ایمان بیاورد.» 

این بـحث روي افکار خیام گـذشـته از اینکه بهـترین نـمونـۀ ادراك و مـعرفی نـظریات و عـقاید خیام اسـت و واقعیت روح 
او را که در طـول قـرن هـا در تـاریکی بـوده بـه مـا می شـناسـانـد، خـود وسیله اي اسـت بـراي شـناسـایی دردهـاي روحی 
هـدایت. هـدایتی که مـثل خیام، منتهی در زمـان کنونی بـا مـعماهـا و مـسائـل بـغرنـج روح بشـري مـواجـه گشـته و بـا سـدّ 

سنت ها و انجماد فکري مردم هم عصر خود در افتاده است.  

همین عـمق فکري و دقـت فلسفی، هـدایت را بـه کافکا نـویسنده بـزرگ چک که بـزرگ تـرین و نیرومـندتـرین شکافـدة 
تـاریکی هـا و درمـانـدگی هـاي قـرن مـاسـت نـزدیک می کند. این نـزدیکی و هـم دردي بـه انـدازه اي اسـت که تـأثیر شـدید 
کافکا را در هـدایت می رسـانـد. امـا این تـأثیر تقلید نیست. هـدایت بـا آنکه پیام کافکا را صمیمانـه می پـذیرد و در افـق 
فکري کافکا و نـویسندگـان تیپ او سیر می کند، شخصیت بـارز یک نـویسندة مشـرق زمینی در کارهـاي او مسـلم و 
قطعی اسـت و کتاب «بـوف کور» در عین حـالیکه نـمودار این روشـن بینی خـاص فلسفی اسـت از نـظر هـنري نیز 
فـوق الـعاده نـو و پـرارزش اسـت. یعنی کتابی اسـت که هـم پـاي جـنبش هـاي نـوین گـام بـرداشـته و همین مـزیت و بـرتـري 
هـدایت بـر نـویسندگـان هـم فکر اوسـت. کتاب کافکا که هـدایت در مـعرفی و شـناسـانیدن افکار این نـویسنده زبـردسـت 
چک نـوشـته اسـت نیز یکی از اتـفاقـات بـزرگ ادبی محیط مـاسـت که بـه دسـت هـدایت انـجام گـرفـته اسـت، زیرا او بـا نشـر 
این کتاب مـا را بـا یک دنیاي ادبی وسیعی که کافکا طـالیه دار آن اسـت آشـنا می سـازد. در این کتاب هـدایت در بین 
تشـریح افکار کافکا، عـقاید و نـظریات خـودش را تشـریح می کند. مـثل اینکه مـوقعیت مـناسـبی بـراي بـروز و تشـریح خـود 
پیدا کرده بـاشـد. چـنانکه بـا مـطالـعۀ دقیق و کامـل این کتاب مـا، هـم کافکا و هـم هـدایت تـویسندة «بـوف کور» را 

درست می شناسیم. در ابتداي «پیام کافکا» می نویسد:  

«اخیرا راجـع بـه افکار و عـقاید و دبسـتان فلسفی و شخصیت کافکا کتاب هـاي بسیاري نـوشـته شـده که مـورد تعبیر و 
تفسیر فـراوان قـرار گـرفـته و مـانـند مـوشی که در کیسه بیافـتد ولـولـه بـه پـا کرده اسـت. هـرگـاه بـرخی بـه طـرف کافکا 
دنـدان قـروچـه می رونـد و پیشنهاد سـوزانـدن آثـارش را می کنند، بـراي این اسـت که کافکا دلـخوشکنک و دسـت آویزي 
بـراي مـردم نیاورده، بلکه بسیاري از فـریب هـا را از میان بـرده اسـت و راه رسیدن بـه بهشـتِ دروغی روي زمین را بـریده 
اسـت، زیرا نـشان می دهـد که زنـدگی پـوچ و بی مـایۀ  مـا نمی تـوانـد (تهی) بی پـایانی را که در آن دسـت و پـا می زنیم، پُـر 
بکند. کسانی که بـراي کافکا چـوب تکفیر بـلند می کنند،  مـشاطـه هـاي الشـمرده هسـتند که سـرخـاب و سفیداب 
بـه چهـرة بی جـان بُـتِ بـزرگ قـرن بیشتم می مـالـند. این وظیفۀ کارگـردان هـا و پـامـنبري هـاي عـصر آب طـالیی اسـت. 
همیشه تـعصب ورزي و عـوام فـریبی کار دغـالن و دروغ زنـان می بـاشـد. عـمر کتاب هـا را می سـوزانـد. هیتلر بـه تقلید او 
کتاب هـا را آتـش زد این هـا طـرفـدار کنه و زنجیر و تـازیانـه و زنـدان و شکنجه و پـوزبـند و چـشم بـند زدن هسـتند دنیا را 
نـه آن  چـنان که هسـت، بلکه آن چـنان که بـا مـنافـعشان جـور در می آید می خـواهـند بـه مـردم بـشناسـانـند و ادبیاتی در 
مـدح گـنده کاري هـاي خـود می خـواهـند که سیاه را سفید و دروغ را راسـت و دزدي را درسـتکاري وانـمود بکند ولیکن 

حساب کافکا با آنها جداست.» 

این، سیماي واقعی هـدایت اسـت که خـودش بـا زبـان خـود بـراي مـا تشـریح می کند، این بیان صـریح و روشـن طـرز فکر 
نـویسنده ایست که حقیقت زنـدگی انـسانی را در زمـان کنونی، بـدون پـرده پـوشی و خـودفـریبی می خـواهـند نـشان بـدهـد و 
هـرقـدر که این حقیقت تـلخ و وحشـتناك بـاشـد حـاضـر نیست روپـوش ظـریفی بـراي گـول زدن و دلـخوشکنک روي آنـها 
بکشد. این گـونـه نـظریات و این واقـع بینی دقیق سـبب شـده اسـت که اغـلب هـدایت را نـویسنده اي بـدبین و مـأیوس 
بـشناسـند. در صـورتی که این تـصورات درسـت و بـه جـا نیست و بهـترین دلیل، گـفتۀ خـود هـدایت اسـت که در جـواب 

کسانی که تیپ نویسندگان هم فکر کافکا را بدبین می شناسند، می گوید:  

«اثـر کافکا را نمی تـوان بـدبین یا خـوشـبین دانسـت. کافکا مظهـر آدمِ جـنگجویی اسـت که بـا نیروي شـرّ و بـا خـودش در 
پیکار اسـت، بـر ضـد هـمۀ قیافـه هـاي نـقاب زده دشـمن می جـنگد. او بـدبین یا خـوش بین نیست تـمام درمـانـدگی هـاي بشـر 
که در نـوشـته هـاش دیده می شـود و نـاکامی که بـرگـزیده و پیوسـته بـه دنـبالـش رفـته جـزو آزمـایش اوسـت. او فـداي 

روشن بینی خود شده، زیرا شخصی است که می بیند جسم او روحاً دارد بلعیده می شود.» 

و باز در خاتمه همین کتاب می گوید:  
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«...امـا کافکا این دنیا را قـبول نـدارد: در دنیایی که هـمه چیز یکسان بـاشـد، دنیاي اهـریمنی اسـت و هـرگـاه اطـراف خـود 
را این طـور می بیند دلیل آن نیست که بـاید تـن را بـه قـضا سـپرد و بـا درد سـاخـت. بـرعکس کافکا کینه شـدیدي نسـبت 
بـه مـقامـات سـتمگري که بـا پـنبه سـر می بـرنـد، می ورزد. بـا پشـت کار عجیبی ادعـاهـاي آنـها را بـه بـاد مسخـره می گیرد و 
قـانـون و دادگسـتري و دسـتگاه هـاي شکنجۀ دوزخی که روي زمین بـرپـا کرده انـد محکوم می کند. این دنیا جـاي زیست 
نمی بـاشـد و خـفقان آ ور اسـت. بـراي همین بـه جسـتجوي زمین و هـوا و قـانـونی می رود تـا بـشود بـا آن زنـدگی آبـرومـندانـه 
کرد. کافکا مـعتقد اسـت که این دنیاي دروغ و تـزویر و مسخـره را بـاید خـراب کرد و روي ویرانـه هـایش دنیاي بهـتري 

ساخت.» 

نـبرد هـدایت را بـا پسـتی هـا و دغلکاري هـایی که در محیط مـعاصـر مـا در هـر صـنف و طـبقه اي ریشه دوانـده اسـت 
هیچ کس نمی تـوانـد انکار کند. او این بـت سـازي و سـنت پـرسـتی مـنفور مـبتذل را که از طـبقه ادبـا و دانـشمندان مـا 
گـرفـته تـا هـر طـبقه و مـقامی نـفوذ کرده اسـت هـمه جـا بـه بـاد ریشخند و اسـتهزاء می گیرد. کتاب ولـنگاري او نـمونـه 
واقعی این مـبارزه اسـت. اصـوال هـر خـوانـندة دقیق آثـار هـدایت این نـبرد او را بـر ضـد هـر نـوع تـعصب جـاهـالنـه که از 
هـمان روزهـاي اولیه زنـدگـانی هـنري اش بـا یک احـساس تـند و سـرکش ضـد سـامی شـروع می شـود، درمی یابـد. هـدایت 
عـالقـه و صمیمیت پـرشـوري بـه فـرهـنگ ملّی خـود دارد و مـوقعی که درك می کند این فـرهـنگ پـهناور دسـتخوشِ 
غـارتـگري روح بیابـان گـرد سـامی می شـود و بـه جـاي آن یک جـهالـت مسخـرة کودکانـه روي افکار مـردم سـایه می انـدازد، 
او اولین جـمله خـود را مـتوجـه این جـهالـت و عـلل اصلی آن می کند. این فـریاد هـدایت بـر ضـد تـعصبات احـمقانـه اي که 
روي خـرافـات و مـوهـومـات در فکرهـا انـباشـته شـده اسـت و بـرعلیه انجـماد فکري و ابـتذال و پـوسیدگی سـنت هـایی که 
مـانـع ظـهور و نـمایش واقعیت زنـدگی هسـتند در تـمام آثـارش دائـم بـه گـوش می رسـد و هـرگـز خـامـوش نمی گـردد. 
همین عـالقـه و صمیمیت پـرشـور هـدایت بـه فـرهـنگ ملّی سـبب شـده اسـت او مـوضـع اصلی بعضی از قـوي تـرین و 
زنـده تـرین نـوول هـاي خـود را از رسـوم و افـسانـه هـاي بـاسـتانی گـرفـته اسـت و بـاز روي همین شـور و صمیمیت اسـت که 
بعضی از مـتن هـاي پهـلوي را بـه فـارسی کنونی تـرجـمه کرده، مـورد بـحث قـرار داده و بـوسیلۀ روشـن سـاخـتن قـسمت هـاي 

برجستۀ ادبیات ایرات قدیم راهی براي اطالع و شناسایی نویسندگان جوان باز کرده است.  

اینجا دیگر هـدایت بـا این تـرجـمه هـا و تـرجـمه هـاي آثـار خـارجی و همین طـور مـقدمـات و تفسیرهـایی که روي آثـار ادبی 
گـذشـته نـوشـته اسـت، عـمل یک مـحقق تـوانـا و روشـن بین را انـجام می دهـد که بـه نـوبـۀ خـود داراي اهمیت فـوق الـعاده اي 
اسـت و بـحث روي این نـوع کارهـاي او بـه عهـدة ادبیات و محققین وارد و بـا صـالحیتی اسـت که اهمیت آن را از نـظر 

محیط ادبی کنونی ما مطرح می نماید.  

امـا یک مسـئلۀ مـهم تـر که از نـظر جـریان هـنري محیط شـایان دقـت و بـررسی اسـت نـظریات و بـحث هـاي هـدایت روي 
فلکلور ایران اسـت. تـا این اواخـر در محیط مـا کسی مـتوجـه فلکلور نـبود و نمی دانسـتند که این گـنج هـنر عـامیانـه چـه 
مـنبع بـزرگی بـراي شـاهکارهـاي هـنري قـدیم و جـدید دنیا بـوده اسـت. هـر قـدر در هـنر زنـدة دنیاي امـروز بیشتر فـرو 
بـرویم و دقـت کنیم تـأثیر فـوق الـعادة این زیبایی هـاي طبیعی عـامیانـه را در آن مـشاهـده می کنیم. جـنبش هـنري بیست 
سـالـۀ اخیر مـا که پـس از یک خـامـوشی سنگین طـوالنی می رفـت که دوران جـدیدي را آغـاز کند کامـال نیازمـند تـوجـه و 
اسـتفاده از این سـرمـایۀ دسـت نـخوردة زیبایی هـا بـود در میان نـرمـندان و متفکرینمحدود ایران، هـدایت تـنها کسی بـود 
که جـداْ و از روي دانـش و مـنطق این نیازمـندي را حـس کرد و شـروع بـه جـمع آوري و اسـتفادة فلکلور ایرانی نـمود. 
این نکته ایست که هـنوز هـم پـس از گـفتگوهـایی که کم و بیش روي آن شـده اسـت شـعرا و نـویسندگـان بـه خـصوص ادبـا 
و محققین مـا مـتوجـه اهمیت آن نیستند و بعضی از آنـها تـصور می کنند که ملی چیز نـوشـتن بعنی این که فـریاد 
وامـلتا وامیهناي خـود را بـه عـرش بـرسـانـند و بـراي افـتخارات امـراء جـبار گـذشـته اشک بـریزنـد. در حـالی که روح و زنـدگی 
واقعی مـلّت مـا آنـجا که در زیر فـشار وحشیانـه همین جـباران رنـج بـرده و آن جـا که بـر ضـد تـعصبات مـذهـبی بـا قیدهـا و 
سـتمگري هـا عصیان کرده اسـت هـمه در هـنر عـامیانـه وجـود دارد بـدون شک اگـر هـنرمـندي بـخواهـد بـه روح ملّی خـود 
تـوجـه داشـته بـاشـد، بـاید بـه این خـطه پـهناور ذوق ملّی دسـترسی پیدا کند، اولین بـحث جـالبی که روي فلکلور ایران 
شـده، تـا آنـجا که مـن اطـالع دارم مـقالـۀ جـامعی اسـت که بـا عـنوان «تـرانـه هـاي عـامیانـه» بـه قـلم صـادق هـدایت در اولین 
مجـله مـوسیقی سـال 1318 بـه چـاپ رسید. در این مـقالـه، هـدایت پـس از تشـریح اهمیت تـرانـه هـاي عـامیانـه و بیان 

علت پیداش آنها می گوید:  

«تـرانـه هـاي عـامیانـه کامـال بـا احتیاج هـنري مـلّت تطبیق می کند. حـس هـنر و زیبایی انـحصار طـبقات عـالی و 
تـربیت شـده نیست. نـابـغه هـاي سـاده نیز وجـود دارنـد، که در محیط هـاي ابـتدایی تـولـد یافـته، احـساسـات خـود را 
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بی تکلیف بـا تشـبیهات سـاده، بـه شکل آهـنگ هـا و تـرانـه هـاي عـامیانـه بیان می نـند. گـاهی بـه قـدري مـاهـرانـه از عهـدة این 
کار برمی آیند که اثر آنها جاودانی می شود این نابغه هاي گمنام مؤلفین ترانه هاي عامیانه می باشند.» 

هـدایت اولین کسی اسـت که در راه  مـطالـعه فلکلور ایرانی گـام بـرداشـت و شک نیست که این ابتکار و پیشروي در 
هـر رشـته اي که شـروع کرده اسـت بسـتگی بـه دانـش و اطـالع وسیع هـدایت از هـنر و دانـش نـوین جـهانی دارد. این 
دانـش وسیع بـه هـمراهی افـق فکري نـامحـدود و روحیه دقیق او بـه دسـت هـم دادنـد و از هـدایت، نـویسنده اي بـوجـود 
آوردنـد که روي عـدم درك هـنري محیط سـالـها مـورد طـعن و تمسخـر قـرار گـرفـت و همین اسـت که فـرهـنگ مـعاصـر مـا 
بـا محـدودي و بی خـبري جـاهـالنـه اش نمی تـوانـد هـنر هـدایت را بـشناسـد. مسـلم اسـت که یک مشـت سـنت پـرسـتِ 
بـه اصـطالح دانـشمند و یک عـده جـوان بی اطـالع که روح خـودشـان را بـه ودیعه بـه دسـت این هـا سـپرده انـد، این دسـته 
مـردمی که مـثل مـوش کور در کنج النـه هـاي تـاریخ خـود می خـزنـد و از روشـنائی خیرکنندة دانـش نـوین که تـا عـمق 
هسـتی جـهان کنونی تـابیده اسـت بی خـبرنـد، این هـا هـرگـز تـوانـایی آن را نـدارنـد که هـنر هـدایت هـا و امـثال او را درك 
کنند. فـقط مـوقعی که این هـا در این محیط خـفته و غـافـل از شـور و هیجان زنـدگی بـخشِ هـنر، خـرد و نـابـود گشـتند، 
آن وقـت بـاز هـم نـه روي فـهم و ادراك بلکه روي شـرایط و قـرارادادهـاي پـوسیدة همیشگی بـه فکر می افـتند و شـروع بـه 
روضـه خـوانی می کنند این مسخـره اسـت. این نـنگ اسـت که محیطی آن قـدر بـا هـنر و هـنرمـندش بیگانـه و نسـبت بـه آن 

 بی توجه  باشد.
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 دکتر خانلري، هدایت را چگونه معرفی کرد
سخنرانی غریب در تاالر موزه ایران باستان 
از هـمان ابـتداي ورود بـه سـالـن دانشکده هـنرهـاي زیبا، بـا دیدن دو سـه تـابـلوي مسخـرة بـچگانـه که روي کتاب بـوف  کور سـاخـته 
و بـه دیوار نـصب کرده بـودنـد می شـد سـخنرانی مـبتذل و مسخـره اي را که بـوسیلۀ دکتر خـانـلري راجـع بـه هـدایت ایراد شـد، 

پیش بینی کرد.  
دکتر خـانـلري بـا بیان این سـخنرانی که نیمی از آن تـعزیه خـوانی و نیمی دیگرش فهـرسـت کارهـاي هـدایت بـود ثـابـت کرد که 
هـرگـز هـنر هـدایت را درك نکرده و بـدون آنکه خـود تـوجـه داشـته بـاشـد، یکی از افـراد هـمان نسـل عـقب افـتادة کهنه پـرسـتی اسـت 
که بـه عـلت عـدم ادراك، هـدایت مـا را وادار بـه خـودکشی می کنند. او گـذشـته از اینکه ابـداً روي طـرز تفکر و عـقاید هـنري 
هـدایت صحبتی نکرد (و همین بـزرگ تـرین خـطا و کوتـه فکري یک مـعلم ادبیات را می رسـانـد) سعی کرد هـدایت را یک 
تیپ مـنظم و پـابـند بـه انـضباط و تـربیت ظـاهـري زنـدگی مـعرفی کرده و نـظر کسانی را که روي ظـاهـر الابـالی این نـویسنده 
قـضاوت می کنند نـقض کند. همین اصـرار بیهوده بهـترین دلیل عـدم آشـنایی دکتر خـانـلري بـه هـنر هـدایت اسـت. زیرا او هـم 
مـثل تـمام مـردم سـطحی دیگر این بی قیدي و بی اعـتنایی ظـاهـري را درسـت نمی دانـد و بـه خیال خـودش بـا رمـز و تـدبیر 
می خـواهـد خـالف آن را در هـدایت ثـابـت کند در صـورتی که اگـر کسی روحیات واقعی هـنرمـندي را در زنـدگـانی بحـرانی 
مــعاصــر و در یک محیط بیگانــه بــا هــنر بــشناســد و درك کند، مــتوجــه می شــود که این رفــتار، فــرار هــنرمــند از ابــتذال و 
مسخـره گی هـاي هـمگانی و در واقـع اجـتناب نـاپـذیر اسـت. آن وقـت بـا تحـلیل منطقی این بی قیدي و الابـالی گـري و روشـن 
سـاخـتن عـلل اصلی آن می تـوان واقعیت فکري هـنرمـند را بـه مـردم شـناسـانید. نکته اي را که دکتر خـانـلري در اثـبات آن اصـرار 
می ورزید، دوسـتی چـندین سـالـۀ او بـا هـدایت بـود. در حـالی که بـراي هـر شـنونـدة دقیق فـوراً این تـصور پیش می آید که اگـر این 
دوسـتی واقعیت داشـته، هـدایت چـه عـذابی را متحـمل می شـده اسـت. آقـاي اسـتاد عـزیز دوسـتان هـنرمـندي که نـتوانـند در طـول 
هجـده سـال آشـنایی، او را بـفهمند و دردش را احـساس کنند،  بـراي او رنـج عظیمی بـه بـار خـواهـند آورد که بـه مـراتـب از مـرگ 

وحشتناك تر است. 
 غ.
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 این موجود وحشتناك، صادق هدایت
از فرح کیوانی 
مجله تهران مصور – تهران 
شماره – 401 سال . 
جمعه 30 فروردین ماه 1330 
مدیر – مهندس عبداهللا واال 

این، بیوگرافی صادق هدایت نیست. خاطراتی است که یک دوست قدیمی هدایت از او دارد.  
پـنج مـاه پیش روزي که صـادق هـدایت بـه پـاریس رفـت،  می خـواسـت دیگر بـه ایران بـرنـگردد. می گـفت: «مـن از ایران فـرار 

می کنم. من چهار پنج ماه زندگی در یک محیط آرام و آزاد را به بیست سال عمر در ایران، مصالحه می کنم.»  
هـدایت بـراي مـعالـجه بـه اروپـا رفـت. مـرخصی از دانـشگاه گـرفـته بـود؛ فـقط بـراي پـنج مـاه بـود. می بـایستی همین روزهـا بـرگـردد 
ولی یک دفـعه خـبر آمـد که خـودش را کشته. صـادق در نـمره 125 در «بـولـوار سـن میشل» پـاریس زنـدگی می کرد. در این نـاحیه 
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از پـاریس، کرایه اطـاق ارزان اسـت. صـادق هـم یکی از ارزان تـرین اطـاق هـا را گـرفـت. در کاغـذي که بـه یکی از دوسـت هـاي 
نزدیکش به تهران فرستاده بود، نوشته بود: «اینجا کلبۀ محقري گرفته ام.»  تازه پولی که داشت به خرجش نمی رسید.  

همین اواخـر بـود که می خـواسـت بـه سـوئیس بـرود و شـاید خـرجـش کمتر بـشود. هـدایت در تهـران، سِـمت مـترجـم هـنرکده را 
داشـت. حـقوق مـختصري می گـرفـت. وقتی مـریض شـد، خـواسـت بـرود اروپـا مـعالـجه کند. قـرار شـد حـقوقـش را بـه ارز بـه او 
بـدهـند؛ این مـبلغ زیادتـر از چهـل پـنجاه لیره نمی شـد. بـراي کسی که اهـل مـطالـعه بـود، هـرچـند روز چـند کتاب تـازه می خـرید. 
این پـول کفاف نمی داد. صـادق در مـاه بیشتر از ده لیره سیگار می کشید. خـانـواده اش بـه او هیچ کمکی نمی کردنـد. تـقاضـاي 
کمکی هـم از آنـها نـداشـت. بـرایشان کاغـذ هـم نمی فـرسـتاد. فـقط وقتی پـاریس رسید، یک کاغـذ بـراي یکی از دوسـت هـاي 

صمیمی اش در تهران فرستاد؛ نوشت: «یاهو بدان که ما رسیدیم.» 
چـندوقـت پیش دو تـا پـاکت بـراي یکی از بـرادرهـایش فـرسـتاد. وقتی در پـاکت را بـاز کردنـد، دیدنـد عکس هـاي صـادق اسـت. 
عجیب اسـت صـادق دفـعه اول که در پـاریس بـود، فـقط یک دفـعه عکس خـودش را بـه تهـران فـرسـتاد. چـندوقـت بـعد هـم خـبر 
آوردنـد که خـودکشی کرده، خـودش را تـوي رودخـانـه «سـن» انـداخـته اسـت. خـبر کشته شـدنـش دروغ بـود ولی این راسـت بـود 
که بـه قـصد خـودکشی تـوي رودخـانـه «سـن» پـریده. این دفـعه هـم چـند روز بـعد از اینکه عکس هـایش بـه تهـران رسید، خـبر 

خودکشی اش را آوردند.  
صـادق دوسـت نـداشـت از او عکس بـردارنـد. رویش را بـرمی گـردانـد. بـه همین جهـت عکس هـاي او، کم اسـت. امـا این دو دفـعه 
قـبل از پـریدن تـوي رودخـانـه «سـن» و قـبل از اینکه بـا گـاز خـودش را بکشد، بـا پـاي خـودش بـه عکاسـخانـه رفـت؛ ژسـت 

عکاسخانه اي گرفت؛ عکس او را برداشتند، عکس ها را به تهران فرستاد.  
هـدایت دفـعۀ اول، بـراي تحصیل دنـدانـسازي بـه اروپـا رفـت. ذوق نـویسندگی در هـمان وقـت هـم در او بـود. بـراي پـول و 
شهـرت، نـویسنده نشـد. می خـواسـت احـساسـاتـش را جـوري بیرون بـریزد. خـودش می گـفت «روزهـاي اول که در ایران شـروع 
کردم، این آقـایان خیال کردنـد می خـواهـم جـاي کسی را بگیرم یا مـقام آنـها را بـراي خـودم غـصب کنم بـا تجهیزات کامـل جـلوي 
این مـوجـود وحشـتناك را گـرفـتند ولی وقتی دیدنـد اصـال چیزي که مـن تـوي فکر آنـها نیستم شهـرت و مـقام اسـت، خـودشـان را 
عـقب کشیدنـد.» مـقصودش از «آقـایان» نـویسنده هـایی بـودنـد که آن وقـت یکه تـاز بـودنـد. مـقصودش از «این مـوجـود 

وحشتناك»، خودش بود.  
صـادق هـدایت، کلمه هـا و عـبارت هـاي مـخصوص خـودش را داشـت. بـه خـودش و بـه خیلی چیزهـا می گـفت «مـوجـود 
وحشـتناك». هـروقـت هـم از او می پـرسیدنـد «این روزهـا چـه می کنی؟»  می گـفت: «بـه رتـق و فـتق امـور مـشغولـم» این حـرف 
بـراي این بـود که دیگر مـوضـوع را دنـبال نکنید. بـه شـما چـه که این روزهـا چـه می کند. – او نمی خـواسـت که شـما از غـصۀ 
دلـش بـاخـبر بـاشید. او نمی خـواسـت کسی راجـع بـه زنـدگی اش، اظـهار عقیده بکند. او می گـفت:  «زنـدگی را بـاید بـا 
کثیف تـرین وضـع بـگذرانیم.» این جـمله را در روزهـاي آخـر که در تهـران بـود، همیشه می گـفت. یک جـملۀ مـشهور دیگر هـم 
داشـت، که «عقیدة شـما راجـع بـه دنیايِ دون چیست؟» این حـرف را مـخصوصـا چـند مـاهی که در هـندوسـتان بـود زیاد می زد، 

به طوري که در شهر بمبئی هر جا از دور پیدا می شد، ایرانی هایی که او را می شناختند می گفتند «دنیاي دونی آمد».  
صـادق هـفت هشـت مـاه در بمبئی بـود. «شین پـرتـو»  نـویسنده او را بـه بمبئی دعـوت کرده بـود. هـدایت بعضی از نـوشـته هـایش 
را بـه شین پـرتـو نـوشـته بـود. شین پـرتـو عـضو وزارت خـارجـه اسـت، آن وقـت ویس کنسول در بمبئی بـود. هیچ وقـت یادم 
نمی رود. عـصرهـا تـا مـوقـع غـروب آفـتاب، کنار دریا روي نیمکت می نشسـتیم، سـاکت و آرام، بـه آب دریا نـگاه می کردیم، 
آب هـا مـوج می خـورد، می آید خـودش را کنار سـاحـل جـلوي مـا محکم روي زمین می زنـد، آن وقـت صـادق می گـفت: «از این 
مـنظره قـشنگ تـر چـه می خـواهید.» امـا آن وقـت صـادق، زیاد پسیمیست و بـدبین نـبود، مـوقـتا مـقداري از بـدبینی اش را از دسـت 

داده بود، چون عاشق شده بود. خیال می کنم این اولیم و آخرین عشق صادق بود.  
در بمبئی در یک خـانـواده ایرانی، دو تـا خـواهـر بـودنـد شـاید در حـدود یک سـال، یک سـال و نیم بـا هـم اخـتالف سـن داشـتند، 
هـر دو خـوشـگل بـودنـد، خـوشگلی شـان طـوري بـود که مـن هـنوز بـعد از شـانـزده هـفده سـال، وقتی این دو تـا دخـتر یاد می آید، 
فکر می کنم که تـنها قشنگی که صـادق می تـوانسـت عـاشـق آن بـشود، هـمان قشنگی این دو تـا دخـتر بـود. صـادق عـاشـق این 
قشنگی شـد. عـاشـق هـر دو تـا خـواهـر شـد. نمی تـوانسـت بـگوید کدام یکشان را بیشتر دوسـت دارد، درد دلـش را عـصرهـا بـه 
کنار دریا می آورد. بـه مـا می گـفت: «نمی دانـم کدام یک را انـتخاب کنم.» عـشق، صـادق را مـدتی از آن بـدبینی مـفرط که 

داشت، نجات داد.  
بـه فکر ازدواج افـتاد، درد می کشید امـا بـا هـمه صمیمیت و محبتی که در غـربـت بین مـا بـود، نمی خـواسـت اعـتراف کند که 
حقیقتا عـاشـق شـده و عـشقش آن قـدر حقیقی اسـت که می خـواهـد ازدواج کند. صـادق همین طـور در تـردید بـاقی مـانـد. تصمیم 
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نـگرفـت کدام یک از این دو خـواهـر را دوسـت دارد. بـدبین تـر از سـابـق شـد. در این وقـت، چـشمش خیلی ضعیف بـود. از اول 
جـوانی گـوشـت نمی خـورد، وقتی هـندوسـتان آمـد، دید بعضی هـندوهـا هـم گـوشـت نمی خـورنـد. تـشویق شـد دیگر لـب بـه 
گـوشـت نـزد، هـر روز ضعیف تـر شـد تـا روزي که می خـواسـت عـصر آن بـه ایران حـرکت کند، در سـرکنسولـگري ایران در 
بمبئی، بیهوش شـد. اگـر دکتر ودوا فـوري بـه او نـرسیده بـود، صـادق مـرده بـود. این دفـعه هـم در پـاریس، صـادق دو سـه دفـعه 
ضعف کرد. یک دفعه در ترن زیرزمینی پاریس بود. موقعی که از پلکان باال می آمد، پایش سست شد، روي زمین نشست.  
هـدایت، وقتی بـه پـاریس می رفـت، یکی از دلـخوشی هـایش این بـود که شهید نـورایی در پـاریس اسـت. از مـوقعی که شهید 
نـورایی دفـعۀ آخـر بـه اروپـا رفـت، بـراي هـدایت کاغـذ می نـوشـت. این دو نـفر بـا هـم دوسـت بـودنـد ولی هـدایت مـثل همیشه، 
جـواب غـالـب کاغـذهـاي او را هـم نمی داد، یا در دو سـه سـطر می داد. شـبی که فـرداي آن هـدایت بـه پـاریس می رفـت، رفـقایش 
جـمع شـدنـد. تـلگرافی بـه شهید نـورائی مـخابـره کردنـد که صـادق بـه پـاریس می آید ولی رفیق هـدایت، در این وقـت در 
رخـتخواب بـود. قـادر بـه حـرکت نـبود. روي کلیه شهید نـورایی در آلـمان عـمل شـد. عـمل فـایده نکرد، دسـت و پـا و صـورتـش 
بـاد کرد، دیگر نمی تـوانسـت نـفس بـه راحتی بکشد، چـشم هـایش هـم نمی دید، تشخیص داده بـودنـد که سـرطـان مـغزي هـم 
دارد. هـدایت، شهید نـورایی را در تهـران سـالمـت دیده بـود. حـاال در پـاریس می دید که آن آدم  سـالـم بـه قـول خـودش چـه 

موجود وحشتناکی شده است، مثل قهرمان داستان «مسخ» اثر کافکا، به چجه وضع فالکت باري در آمده است.  
مـعلوم نیست این صـحنه، صـادق را تـحت تـأثیر قـرار نـداده بـاشـد. هـدایت پـنج شـش روز پـس از مـرگ شهید نـورایی، خـودکشی 
کرد بـه طـوري که شنیده شـد در تـمام روزنـه هـا و سـوراخ هـاي در و پنجـره،  قـبال پـنبه گـذاشـته بـود که گـاز، از اطـاق بیرون نـرود، او 

را زودتر بکشد.  
هـدایت مـوقـع مـرگ، هیج نـوشـته اي بـا خـودش نـداشـت. آثـار منتشـرنشـده او فـقط دو کتاب اسـت که مـدتی اسـت نـوشـته. آنـها را 
فـعال نمی شـود منتشـر کرد. خیلی نـوشـته هـاي این دو کتاب، صـریح اسـت. بـراي چـاپ آن بـاید مـوقـع آرامی را پیدا کرد، این 
دو کتاب در اختیار پـدرش «اعـتضادالملک» اسـت. در خـانـواده هـدایت هیچکس مـثل اعـتضادالملک بـه پسـرش شـباهـت 
نـدارد. تـمام ژسـت هـاي او، مـثل ژسـت هـاي پسـرش اسـت، رفـقاي صـادق، مـوعی که اعـتضادالملک سیگار از قـوطی سیگار 
بیرون می آورد، مـثل این اسـت که خـود صـادق را می بینند. اعـتضادالملک، پسـرعـمومی مـخبرالسـلطنه هـدایت اسـت. صـادق 
بـرادر خـانـم رزم آرا اسـت. خـانـواده صـادق، یک خـانـواده اشـرافی اسـت ولی نـوشـته هـاي صـادق هـمه بـر ضـداجـتماعی بـود که در 
آن زنـدگی می کرد. از خـانـواده اش فـراري بـود. شـرح فـرارش را از خـانـواده، شـرح مصیبت هـاي روحی که کشیده، صـادق هـمه 
را در مـقدمـه «گـروه محکومین» و شـرح حـال صـادق هـدایت مـترجـم بعضی نـوشـته هـاي کافکا اسـت. چـندتـا از داسـتان هـاي 
«کافکا» را صـادق و جـندتـاي آن را حـسن قـائمیان تـرجـمه کرده اسـت. همین اواخـر این داسـتان هـا بـه اسـم «مـسخ» منتشـر شـد. 
«مـسخ» را صـادق در تهـران تـرجـمه کرد، وقتی بـه فـرانـسه رفـت، حـسن قـائمیان این داسـتان «کافکا» را بـه هـمراه چـند از داسـتان 
هـاي کوچک دیگر «کافکا» که خـودش تـرجـمه کرده بـود، منتشـر کرد. قـائمیان از همکارهـا و دوسـت هـاي صـادق بـود. صـادق 
دوسـت داشـت ایم او را «غـاعمیان» بـنویسد. می گـفت: «مـا چـرا بـاید مقید بـه اصـول خشک ادبی بـاشیم. زنجیرهـا را پـاره 
می کنیم.» او سعی داشـت بـه اصـول زبـان فـارسی بی اعـتنا بـاشـد. می گـفت «همین بی اعـتنایی لـطف بـه نـوشـته می دهـد. اگـر 

کسی پایبند اصول باشد، پایبند فکر نمی تواند باشد.» 
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