
 

نگاره ھا و با نوشته ھای خودشت به روايت صادق ھداي  
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  يادداشت 

  دانشگاه تھران 

من ھمانقدر از شرح حال خودم رم ميکنم که در مقابل تبليغات آمريکای مابانه. آيا دانستن تاريخ تولدم بدرد 
چه کسی ميخورد؟ اگر برای استخراج زايچه ام است اين مطلب فقط بايد طرف توجه خودم باشد. گرچه از 

م اما پيش بينی آنھا ھيچوقت حقيقت نداشته. اگر برای عالقه شما چه پنھان بارھا از منجمين مشورد کرده ا
خوانندگانست بايد اول مراجعه به آراء عمومی آنھا کرد چون اگر خودم پيشدستی بکنم مثل اين است که 
برای جزييات احمقانه زندگيم قدر و قيمتی بايل شده باشم بعالوه خيلی از جرييات است که ھميشه انسان 

ريچه چشم ديگران خودش را قضاوت بکند و از اين جھت مراجعه بعقيده خود آنھا مناسب سعی ميکند از د
تر خواھد بود، مثال اندانه اندامم را خياطی که برايم لباس دوخته بھتر ميدان وپينه دور سرگذر ھم بھتر 

 ايان می اندازدميداند که کفش من از کدام طرف ساييده می شود. اين توضيحات ھميشه مرا بياد بازار چار پ
بصدای بلند جزيياتی از من و خصايل  که يابوی پيری را در معرض فروش ميگذارند وبرای جلب مشتری

  وعيوبش نقل ميکنند. 

از اين گذشته شرح حال من ھيچ نکته برجسته ای در برندارد نه پيش آمد قابل توجھی در آن رخ داده نه 
ارم ونه در مدرسه شاگر درخشانی بوده ام بلکه برعکس ھمطشه عنوانی داشته ام، نه ديپلم مھمی در دست د



با عدم موفقيت روبرو شده ام. در اداراتی که کار کرده ام ھميشه عضو مبھم وگمنامی بوده ام و روسايم از 
من دل خونی داشته اند بطوريکه ھروقت استغفا ميدادم با شادی ھذيان آوری پذيرفته شده است.  رويھم 

   .باره من ميباشد و شايد ھم حقيقت در ھمين باشدازده بی مصرف قضاوت محيط دررفته موجود و

  

ھايش در باغ صادق ھدايت در سن پنج سالگی با لباس سفيد، ھمراه با خواھران، برادران و عمو زاده
  »نشسته«) نگاره زير صادق ھدايت زرگ (نير الملکپدرب

  



  

، بقدری در زير فشار اين مردمی که می بينيد يک گله گوسفند ھستند که نه فکر دارند و نه جرات تالش
   .فکر عرب مسموم شده اند که از ھستی خودشان بيگانه اند

  

  

 



  

 

  
. عشق رجاله ھا را بايد در يک ولنگاری موقتی است  عشق چيست؟ برای ھمه رجاله ھا يک ھرزگی

   .تصنيفھای ھرزه و فحشا و اصطالحات رکيک که در عالم مستی و ھشياری تکرار ميکنند پيدا کرد
  



  

  :ھدايت در باره سفر خويش به تاشکند

  
 ،، چون اصال يکی از آنھا را نخوانده بود، از کتابھايت چه داری بده بخوانمتوی طياره دکتر سياسی پرسيد

به  .، اما وقتی رسيديم به تاشکند يک دوره کامل از معلوماتم را دادم به کتابخانه شانگفتم ھمراھم نيست
 ، حاال ببينيد. بھش گفتم اينھا ھمان ازبکھای سابق خودمان ھستندھران بر خوردرياست عظمای دانشگاه ت

يلی . زير سب، تراخمی و کچل ھم نيستند ... سالک ھم ندارند، باله ميرقصنددختر بچه ھايشان پيانو ميزنند
  .: فالنی بلشويک شدھمه جا نشست و گفت ،در کرد و رفت

  ، نه اھل سياستو نه آن وریبدبختی اينست که نه اين وريم 

  



 

 

 

  

 

، آنوقت بايد افتخار ھم کرد که اگر لوله ھنگ دار مسجد آديس بابا بوديم زندگيمان ھزار مرتبه بھتر بود
 .بغلمان ميگذارند و عنوان نويسنده و غيره ھم در اين مملکت به آدم ميدھندھندوانه زير 

اگر حوصله داشتم و رغبت ميکردم که مزخرفی بنويسم آنوقت بھشان حالی ميکردم و نسلشان را حسابی به 
 .گه ميکشيدم

  عجالتا که از دست دزدھا و مادر قحبه ھا خوب مسخره شده ايم ...

 



 

 

 

 



  
قش ح . وقتی ھم پايش بيفتد بايد، سياست با ما کار داردسياست چيز گھی است .... با سياست کار نداريم«

  .را گذاشت کف دستش

راديو  . اوال يک ربع ساعت بھش در. با سالم و صلوات به آمريکا دعوتش کردندسارتر ھمين کار را کرد
سياه  ،. پريد به وضع آمريکافلسفه و ادبيات صحبت بکند. به جای اينکه راجع به وقت دادند که حرف بزند

  »، راسيسم، حق کشیھا

 

  

نونم از سايه ی خودم ھم رم ظ، به ھمه چيز و ھمه کس متنفرم به موجودات اينجا ھزارھا بار بيشتر شده
پ تو حس می کنم تمام زندگيم را . به راستی وقاحت و مادر قحبه گی در اين ملک تا به کجا می رود.ميکنم

ديگر نه تنھا ھيچ حس ھمدردی برای اين موجودات ندارم  .بازی در دست ھرزه ھا و مادرقحبه ھا بوده ام
    .حتی حس ميکنم که ھيچ فطريت و جنسيتی ھم نمی توانم با آنھا داشته باشم

  ١٣٢۶مھر ١٨صادق ھدايت / از ميان نامه ھا به نورايی / شنبه 

  

  ١٣٠٩قلھک تھران 



  

  
پسند که شما رجل برجسته آن ھستيد و زندگی را رور و رجالهپ     ِ     نواز   سفلهدر اين محيط پست و احمق

کنيد، من در اين ايد و از آن حمايت میھا و حماقت خودتان درست کردهمطابق حرص و طمع و پستی
  توانم منشأ اثر باشم!فراخور زندگی امثال شما درست شده نمیجامعه که به

  
  حاجی آقا / صادق ھدايت

 

، صادق ھدايت، مسعود فرزاد و نفر اول از چپ آندره سوريوگين  اطراف تھران از راستعکسی از 
  مجتبی مينوی و نفر دوم بزرگ علوی



  

  

  
  

 

 

 خانه پدری صادق ھدايت

 



 

 

اگر باورتان نمی شود برويد از آنھايی که دو سه خشتک از من و شما بيشتر جر داده اند بپرسيد. گيرم که 
وپ مرواری را نديده باشند. حتمن از پيرو پاتالھای خودشان شنيده اند. اين ديگر چيزی دوره برو بروی ت

نيست که من بخواھم از تو لنگم در بياورد. عالم و آدم می دانند که در زمان شاه شھيد، توپ مرواری، توی 
نقاره می زدند. ميدان ارگ، شق ورق روی قنداقه اش سوار بود. بر و بر نگاه می کرد. باالی سرش دھل و 

، بيوه ھای ھر سال شب چھار شنبه سوری دورش غلغله شام می شد. تا چشم کار می کرد مخدرات يائسه
نروک ورچروکيده، دختھای تازه شاش کف کرده، ترشيده ھای حشری يا نابالغ ھای دم بخت، از دور و 

د سوزن بيندازی. آن وقت آن نزديک ھجوم می آوردند و دور اين توپ طواف می کردند. بطوريکه جا نبو
ھايی که بختشان ياری می کرد، سوار لوله توپ ميشدند و يا از زيرش در می رفتند يا اين که دخيلی به 
قنداقه و چرخش می بستند. يا اقلن يک جای تنشان را به آن می ماليدند. بخورد نداشت که تا سال ديگر به 

ی شدند. ترشيده ھا ترگل و ورگل می شدند. خانه بابا مانده زنھای نااميد، اميدوار م مرادشان می رسيدند.
ھا به خانه شوھرمی رفتند. زنھای نروک، دو سه تا بچچه دوقلو از سروکولشان باال می رفت و بچچه 
ھايشان ھی بھانه می گرفتند که: ننه جون من نون می خوام. قراول نگھبان توپ ھم تا سال ديگر نانش توی 

شم داشت دوتای ديگر ھم قرض می کرد و توپ را می پاييد که مبادا خاله شلخته ھا روغن بود. دو تا چ
   بلندش بکنند و تا دنيا دنياست آن را وسيله بخت گشايی خودشان قرار دھند.

 

  صادق ھدايت - توپ مرواری

  )اين باغ امروز وزارتخارجه است -و توپی که در باغ ملی بود (شرحی از دوران قاجار است

 



 

 

 

 شدوست دخترصادق ھدايت و

 



 

  
ام، ھميشه يه احساس سخت يا يه احساس بدبختی جلو منو ھای ديگرون شريک نبودهھيچ وقت در کيف

ه ھاست شر جامعه اين اشکاالت مھمتر جوال رفتن با آدمگرفته: درد زندگی، اشکال زندگی. اما از ھم
کنه. يه وقت بود ما از بيدار شدن وجود حقيقی ما جلوگيری میه اينا دائگنديده، شر خوراک و پوشاک، ھم

ام ھر چی رو که لذت تصور داخل اونا شدم، خواستم تقليد سايرين رو در بيارم، ديدم خودمو مسخره کرده
  خوره!ھای ديگرون به درد من نمیرو امتحان کردم، ديدم کيفکنن ھمهمی
  

 تاريکخانه

  

  

 

 



 

 

 

 

 



 

  
کدام مذھب است که توانسته باشد پنج دقيقه از شرارت بشر بکاھد؟ برعکس می بينيم ھميشه تعصب و 
خرافات و حماقت بشر را برای پيشرفت مقاصد خود دست آويز قرار داده و يک ميانجی کشيش يا آخوند 

  ورخ بردارد و به ريششان به خندد!الزم دارد که کاله مردم را به اميد بھشت و بيم د

  
  توپ مرواری

 

 

 

 



  
. شک به آنچه که به تو گفته اند و تو ھم بايد انديشيدن با شک آغاز می شود و شک آغاز انديشيدن است

آنھا را بی کم و کاست بپذيری و آغاز انديشيدن و زير سؤال بردن ھمه ی آنھا و پرسيدن دوباره ی پرسش 
  .ی يافتن پاسخی خردمندانه برای اين پرسش ھاستھای بنيادی فلسفی و کوشش برا

خيام تنھا انديشمند و فيلسوف راستين و استخوان دار بی ھمتای اين وادی در گستره ی زبان کالسيک و 
کھن فارسی است که ھمه ی انديشه ھای گذشته را به ديده ی شک نگريسته و به زير سؤال برده است و 

ه ، تنھا کسی است کستين خيام و نخستين گردآورنده ی ترانه ھای خيام استصادق ھدايت نيز که شاگرد را
، از دولت سر اوست و خيام واقعی را شناخته و به ما شناسانيده است و اگر ما اکنون خيام را می شناسيم

ی ر، بدون استثناء تقليد بازاھمه ی نسخه ھای ترانه ھای خيامی که پس از او نوشته و گردآوری شده است
  .و ناشيانه ی کورکورانه ای از ترانه ھای خيام اوست

 صادق ھدايت

 

 



 

١٣٢٦صادق ھدايت و صادق چوبک در ميگون ،   

 



 

ترسند من از زندگی سمج خودھمه از مرگ می  

   



 

١٣٣٠جسد صادق پس از خودکشی با گاز در آپارتمانش در پاريس در سال   

 

 


