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صداقت یھاد با یچا الهيپ کي  
 خم   ازھمانطور که. ه درختان بلند لذت ببرميبار، انتخاب کردم و نشستم تا از ساي دو نفر در انتھا، کنار جوی برایزيم

ده بود يک کاله فدورا پوشي. ز آمديمتّوجه شد، دستش را بلند کرد و به سمت م. شد، او را شناختم و دست تکان دادمدا يکوچه پ
  . روشنی و کت و شلوار آبینک دوديبا ع

  1 " ؟...د کهي نداشتینجا مشکليدا کردن ايدر پجناب صداقت،  ": دميپرس
   "د؟ي آئینجا ميشما اغلب به ا ": و اضافه کرد." نه، آدرس سرراست بود": گفت
ً : " گفتم  ."مرتبا

 . و در کنارش گذاشت من نشست، کالھش را از سرش برداشتیروبرو
 " د؟يشما خبرنگار ھست. دي من عالقه مند ھستید به کارھايگفته بود"
  " . شما ھستمی از دوستداران کارھایکينه ، فقط "
 "د؟يشما اھل کجا ھست"
  " .من در دامنه بزرگ شدم"
  " ن نجف آباد و خونسار؟يب.  شناسمیدامنه، آنجا را م"
  ". ھما نجا. بله"  

  "د؟ي وقت آنجا بوده اچيھ": دميپرس
  ."ن اسم در خاطرم ماندي ایول. شب بود. مي از دامنه رد شد2.مي رفتی از اراک به اصفھان م": گفت

ل ين دليبه ا. دي جلوه نکردیک دوستدار خشک و خالي مثل  ھر چه فکرش را کردم،":  را عوض کرده گفتسپس موضوع
  ...د خبرنگار يبود که فکر کردم شا

راز، بچه يرستان، در شيدر دب. ازده ساله بودميس رخ داد، من ي آن حادثه در پاریوقت. قصه اش مفصل است. نه":گفتم" 
 " ' .بوف کور'  گفتند، به خصوص به ین را ميز ھميخانواده ھا ن. ميتان دست نزنيد که به کتابھا گفتنی بزرگتر به ما میھا

   "ن روال است؟يتان در ھمي سئوال ھا"
 ..." ھم بله و ھم نه": گفتم
   "! رمي توانم سفارش تان را بگیا ميآ " .شخدمت حرفم را قطع کردين جا، پيدر ا

  " . سبزی من چایلطفاً برا" :او گفت
  " . خاّص روزینيري من ھم ھمان، با شیلطفاً برا: " گفتممن 

 .ديشخدمت پرسيپ" ؟یترک"
 . و تشّکر کردم" .ھر دو: "گفتم

 " ...دياگر اجازه بفرمائ. شتر در مورد خودتان است ي بميوال ھاسئ: "به گفتن ادامه دادم
  ." ل شماستيھرچه م: "ر گفتي دلپذیبا لبخند

   ".ديد بپرسي خواھی ھر چه م.ديبفرمائ: "  بجا کرد و گفت جای صندلیخودش را رو
 

* * *  
  

  " در جامعه شد؟ی باعث آن ھمه نگرانیزي شما چه چیبه نظرخودتان، در داستانھا"
فقط نسل جوان، آن ھم .  سواد بودندی بیان به طور کلّ يراني، ا١٩٣٠د، در دھه ينيبب: " و افزود!" جامعهخود " :گفت
سندگان ينو.  بعد از جمالزادهیعني. س بودمين داستان نويمن دّوم.  توانستند کتاب بخوانندی، میليرت تحلن مھايبدون کمتر

 " ...  نوشته بودندیخي تاریش از ما فقط رمان ھايپ

                                                 
 1  
 نامه صادق یزندگ"، یريد به، بشيت، نگاه کني نامه ھدای زندگیبرا. است) ١٩۵١-١٩٠٣(ت ي نام مستعار صادق ھدا" صداقتیھاد"

  .https://umn.academia.edu/IrajBashiri/Sadeg-Hedayat"ت،يھدا
2 

. حاصل از آنیجيرات تدرييران و تغيد به اي جدیژو ورود تکنولو" ک خانهيتار" ست به داستان ياشاره ا " 
، ) یريرج بشي ، ایسي به انگلترجمه (. ٣٢- ٩. ، ص١٩۶۴ر، ير کبينشر ام" سگ ولگرد،"  دریمتن فارس

https://www.academia.edu/45044111/The_Dark_House_by_Sadeq_Hedayat_translated_by_Iraj_Bashiri ، یري  بش
٨۴-٨٢ص  ، ١٩٨۴،  نشر مزدا"،تي صادق ھدایداستان ھا" ، یريد به بشيشتر، نگاه کني معلومات بیبرا   



ون، با جمالزاده مخالفت کردند و يقت روحاني از مردم، در حقی تنھا بخشیول. درست است: "حرفش را قطع کرده گفتم
 " ...ت کاّلً با شما مخالف بودنديّ  جمعیول.  سوزاندندكتابش را
.  کردیج مي کردم آنھا را گی که من انتخاب میموضوع ھائ. آنھا مخالف من نبودند. ستين طور نيا. نه " :گفت

 کردم خواننده را در خود ی می پرداخت، من سعیاست، اجتماع و مذھب ميبرخالف جمالزاده که به مسائل روز درباره س
 " .دار کنمي غوطه ور سازم و روحش را بیندگز

 " . شومیمتّوجه نم"متأّسفم،": گفتم
 دادم، گرچه با یجه را ارائه مي کردم و نتیش ميآزما...  کردم یف نمي را توصین است که من زندگيمنظورم ا: " گفت

 ". م بوديارائه کارھاد اشکال کار در طرز يشا.  شدیم ميد روشم باعث عدم فھم کارھايشا. ميرمستقي غیروش
   "...دي روشن تر کنیچطور؟ ممکن است موضوع را کم": گفتم
ش يسم مقابله کردنشان با حوادث را آزماي شان را مطالعه کردم، مکانی من با معتادان ھم خانه شدم، سبک زندگ"  :گفت

ق چشمان ي از طریزي ھر غزی ناگھانخالصه بعد از مرگ...  کردمیشان گوش فرا دادم، با آنھا ھمدرديت ھايکردم، به شکا
 " .رشان در روحشان رخنه کردميّ باز ومتح

 " ....دي از آنھا بودیکيد مثل ي گوئی میعني"
در آن زمان، جامعه کامالً از . دين فرق را در نظر داشته باشيا.  از آنھایکي نه یول.  از آنھایکيقاً، مثل يدق: "گفت

 ".  خبر بودیناکام ب و ید از زندگيوجود آن جوانان ناام
 "د؟ي آوردید از خودتان در مي گفتی را که میزھائي کردند شما ھمه آن چیا مردم فکر ميآ"
 ی به حساب م3 من از سفر فرنگ ی ھایآنھا را سوغات...  دادم یدر واقع نم.  کردندی دانم مردم چه فکر می نم"
 ".آوردند
 " کردند؟یک نفوذ بد قلمداد مي شما را به عنوان یعني"
 که از فرنگ ینه فقط به من، بلکه به ھمه کسان.  کردندیرگذار مخّرب نگاه ميک تأثيبه من به عنوان . بدتر از آن"

  "  !ميودن که ماھا ھم فرزندان آن ھا نبيمثل ا.  کردندیآنھا فرزندانشان را از ما محافظت م. برگشته بودند
  " .ديتان ادامه داديش ھايد و به آزمايم نشدين وجود تسلي رسد که با این طور به نظر ميا" :گفتم
  ."در رقابت با جمالزاده بودم.  بردم ید، از مشھور شدن لّذت ميراستش را بخواھ" :گفت

در آن زمان، : "ره شد و گفتيمه باز، به من خيبعد، با چشمان ن.  فکر کردی کرد، چشمانش را بست و مدتیسپس توقف
ان يگران، در ميز، مانند دينشان دادم که معتادان ن' زنده بگور' در. اد، جنون و جذامياعت: وجود داشت' تابو' ران سه يدر ا

وانه ھا ي دین به مشاھده و مطالعه زندگيز در دارالمّجاني را نی مدت4 .اج دارندي کنند و به کمک عموم احتی میمردم زندگ
 کردم یسع' سه قطره خون ' در .  شودی کلمه در سطل آشغال پرتاب می واقعی به معنایدم چگونه زندگيدر آنجا د. پرداختم

 یھمه اغراق م. مي مجنون ھستیباالخره، ما ھمه تا اندازه ا.  نشان بدھمی تری مردم به طورعادیان زندگيجنون را در جر
 یمان سرپوش مي دروغ ھایقت رويمه حقيم و با ني گوئیمه ما دروغ مھ. مي سازیم و زمان و مکان را با ھم مخلوط ميکن

اط، با انصاف و با يد با احتين افراد باي کردم با ایفکر م.  دھندین کار را بدون خجالت و آشکارا انجام ميوانه ھا ايد. ميگذار
 " ...یول. ز در برنامه ام بودندي ھا نی جذام5.درک رفتارشان روبرو شد

 یري شود گفت به طور دلپذیم.  مانند ھستندیت ھا واقعاً بيشخص. دين موضوع اشاره کرديممنونم که به ا": گفتم
  " .اورميشان سر در بي گذشت تا توانستم از کارھا و گفته ھایمدت.  نما و قابل باورندیمنطق

  " ...یدند، ول ھا ھم در برنامه کارم بوی جذام":  و اضافه کرد". ن طور استي ھم": گفت
  

* * *  
 شما یوانات و دل سوزي خواھم موضوع را عوض کنم و در مورد حیحاال ، با اجازه شما ، م" : مکث گفتمیپس از کم

 " .نسبت به آن ھا چند سئوال بپرسم

                                                 
.، معموالً اروپا استرانيا خارج از یبه معنا" فرنگ"  3  

4  
ک ي: تي، صادق ھدا) ان اسپونريبرا، یسي انگلترجمه (،٣٩-٩. ، ص١٩۶۴ر، ير کبينشر ام" زنده بگور،"  دریمتن فارس" ،زنده بگور"ت ، يھدا
   نشر مزدا، "،تي صادق ھدایداستان ھا"،  یريد به بشيشتر، نگاه کني معلومات بیبرا   ؛١٩٧٩،  Westviewنشرن، يگلچ
  .٩۴ ، ٩٢ ، ٧٠. ص

5 
، ) یريرج بشي ، ایسيترجمه به انگل. (٢٣- ٩. ، ص١٩۶٣ر، ير کبينشر ام" سه قطره خون،"  دریمتن فارس" سه قطره خون،"ت ، يھدا   

https://www.academia.edu/45044112/Three_Drops_of_Blood صادق یداستان ھا"،  یريد به بشيشتر، نگاه کني معلومات بیبرا ؛ 
 .٩۶- ٩۴؛ ٧۴-٧٣. نشر مزدا، ص" ت،يھدا



 " . کنم منظورتان سگ ھا استیتصور م: " ه گفتيبا کنا
ران به ي مگر در ا6؟ یچرا سگ خارج' سگ ولگرد، ' در داستان معروف. گربه ھا، سگ ھا، مارھا، ھمه": گفتم 
    "سگ نبود؟ یاندازه کاف
وانات از سگ ھا در يک دوستدار حيالبتّه که من از نظر . ديستي باغ نیشما تو ن که يمثل ا. دوستم" : زد و گفتیلبخند
از .  من تنھا از سگ ھا نبودی دفاع اصلیول.  کردمی فکر آنھا دفاع می و اجرا کنندگان بی رحمانه مذھبین بيبرابر قوان

 "...  کردندی بود که از خارجه برگشته بودند و مقامات با آنھا از سگ ھم بدتر رفتار میکسان
 " شد؟ی مثل خود تان بد تر از پات، سگ ولگرد، رفتار میاز خارجه برگشته ھائ  با"

ً يدق"  که آن جوانان را مورد آزار و یرمردھائي آن پک ازيچ ي باشند؟ ھین رفتاريآنھا چه کرده بودند که مستحّق چن! قا
 در خارج یآن جوانان پس از سالھا زندگ.  چند روز، نداشتندی برای دادند طاقت دور ماندن از تھران را، حتّ یت قرار ميّ اذ

ھا را مگر مقامات خودشان آن. ر بوجود آورندييو خون دل خوردن، با صدق صاف به وطنشان برگشته بودند تا در جامعه تغ
  " !به خارجه نفرستاده بودند؟

   "د؟ي آوردید که شما اسالم را مقّصر به حساب مي آین طور بر مي از جواب اّول تان ا"
دار کنم، درست مثل ي کردم مردم را بی میمن سع. رديست که مورد سرزنش قرار بگي نیزياسالم چ . نه، جانم": گفت

  ...جيوشيما ين
   "د؟يز بوديت در ستيّ  ذھنی شما با نوعیعني ": گفتم" 

 که ینيقوان.  زدمیر قلم ميرناپذيين تغيک مجموعه قوانيد در برابر يشا. ان کنمين را بي دانم چگونه ای کامالً نم": گفت
  "  .ک جامعه منجمد شده بودنديخود بخود و در طول زمان باعث بوجود آمدن 

   " کردند؟ی میروين پين قوانيد چون کورکورانه از اي بودد شدهي رسد که از مردم ناامین طور به نظر ميا": گفتم
ناراحت کننده تر از آن .  وجود نداشتیت درستيم و تربيتعل.  دادندید بودم که به مردم حّق انتخاب نميناام ني از ا :گفت

 جا ی مجازات باورند مورد ي با جھد و کوشش خودشان از امور سر در بیقي کردند به طری می که سعین بود که، کسانيا
 از ی جامعه حتّ یبه طور کلّ . مشان فراتر گذاشته انديشان را از گلي کردند آن ھا پایچون مقامات فکر م.  گرفتندیقرار م
 ... " خبر بود ی افتاد بیه، افغانستان، اتفّاق مي که در کشورھمسایاتفّاقات

  " د؟ي کنی در افغانستان صحبت میاقدرباره چه اتفّ .  خواھمیعذر م.  شومیدوباره متوّجه نم: " گفتم
نده يش رو، آي نسبتاً پی مانند افغانستان را به کشورین عقب مانده اي، پادشاه امان هللا، سرزم١٩٢٠ دھه یدر ط: "گفت

ک يل، در عرض شش ماه، يون و سران قبايروحان. ره مجھز کردي و غیستم بھداشتي مدرن ، سیستم آموزشيک سينگر با 
به پا کردند و افغانستان را، در عرض چند روز، به دوران قبل ) بّچه سقّا(ک آبکش ي، تحت نظارت پسر ی اسالمیجمھور

  ... "  بودیخيک درس تارين يا. از امان هللا برگرداند
منظورتان کدام .  شود ھمه را در خاطر داشتیاد است که نمي شما آن قدر زیماشاهللا نوشته ھا: "  کرده گفتمیخنده ا

  " است؟نوشته
  " .یتوپ مروار: " گفت
  " !ستي نیکه از افغانستان حرف' یتوپ مروار' در : " گفتم
  " ...ونيد اگر روحاني گوی نمیول... ستيالبتّه که ن: " گفت

د که اصالحات رضاشاه و پسر جوانش به يد بگوئي خواھی نمیول... متّوجه گفتارتان ھستم: " حرفش را قطع کرده گفتم
  " ک بّچه سقّا بود؟يران در انتظار ين که اي ایعني... امان هللا بودرات ييمثابه تغ

 ی رخ دادنی گفتم اتفّاقیمن م.  شودی مختلف تکرار میخ با رنگ ھايدوست من، تار: " گفتیبا آرامش مخصوص
  " . نگرفتی آن را جدّ یاّما کس. نيفقط ھم. است

ر از يبغ.  نماندهیگريبه نظرم سئوال د:  "  و اضافه کردم7" تحّق باشماس: " م انداختم و گفتمياد داشت ھاي به ینگاھ
  . " ا نه ي دانم بپرسم یک سئوال که نمي

  "  .ديبپرس. م، چرا که نهين جا ھستيحاال که ا: "  گفتیبا لبخند
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  ،)یريرج بشي، ایسي به انگلترجمه (. ٣٢-٩. ، ص١٩۶۴ر، ير کبينشر ام" سگ ولگرد،"  دریمتن فارس" ،سگ ولگرد"ت، يھدا
 https://www.academia.edu/45044110/The_Stray_Dog  

.١٠١- ٩٩ص ، ١٩٨۴،  نشر مزدا"،تي صادق ھدایداستان ھا"، یريبش د به يشتر، نگاه کنيمات ب معلویبرا   
7  

 .٢٣-٢ ص" خالصه داستان"، یري؛ بش١٩٨۶،  مزدانشر" ،یتوپ مروار"ت، يھدا
https://www.academia.edu/45052136/The_Pearl_Cannon 

.١٢٩- ١٢٧ ،  ص١٩٨۴،  نشر مزدا"،تي صادق ھدایداستان ھا"د به  يشتر، نگاه کني معلومات بیبرا  



ن، فقط يبنابرا. ديحساس ھست' بوف کور'  دانم که در مورد بحث درباره مسافرت به ھند و گفتگو در مورد یم: " گفتم
  . " کنمی میک سئوال کلّ ي

  ." ديبفرمائ: " گفت
 در مورد یادي زیزھاي چند دھه بعد، چین وجود، طيبا ا. ک ساله بودميران را ترک کرد، من ي رضاشاه ایوقت: "گفتم
 جرأت دست ی کردند، کسیابان رھا ميک بسته اسکناس را در وسط بيعه شده بود که اگر يشا. دمي او شنی رحمیقدرت و ب

 یحتّ .  کردندیسندگان رفتار مي نسبت به نوی رحمی او با چه بی ھای دانم که سانسورچین ميھمچن. زدن به آن را نداشت
  ... " د يشما خودتان از اسم مستعار استفاده کرد

  . " شتراستفاده نکردمي دو نوشته بیکي یفقط برا'   صداقتیھاد' است؟ من از 'صداقت' کنم منظورتان یفکر م: " گفت
 شد، از نام ی در ھند منتشر میموگرافي که به صورت می کتابیست براي بایدرست است، اّما چرا م: "گفتم

  . "  داردین موضوع من را به فکر وا ميد؟ اي کردیمستعاراستفاده م
 روز یوقت: " که تا کنون بکار نبرده بود گفتی بخود گرفت و با لحنیک حالت دفاعين بار، ي اّولین جا، برايدر ا
ا ھنگام ي بردند، ین ميق آمپول ھوا از بي کردند و با تزری میل زندانيون دل کشتند، بدیابان ميسنده ھا را در خيروشن نو
 ی خود را برایت سعيمن نھا. اندازمي خودم و خانواده ام را به خطر بی توانستم زندگیچطورم...  کردند ینماز خفه م

ل بدھم، يامم را به جامعه تحوي نداشتم که پیو اگر اجبار شخص. ان رضاشاه کردميامم توسط سانسورچي از کشف پیريجلوگ
 آورد که ین امکان را بوجود مينام مستعار ا.  کردمیچ وجه از نام مستعار استفاده نمين کار را کردم، به ھي کنم ایو فکر م

  . " ھا نجات بدھمیر سانسورچيانکار کنم و خودم را از گ در صورت لزوم بتوانم
  "د؟ ن تنھا علّت بويا ايآ": دمي کرده پرسیپافشار
  " .ستي صحبت کردن درباره آن ھا نین جا جاي ای بود ولی مھم تریعلّت ھا.  نه": گفت
 " کرد؟ ی رضاشاه کمکیا برکناريآ.  کنمی میمتوّجھم و با شما و ھمکارانتان ھمدرد: " گفتم
 ."اّما به من، نه.  کمک کردیبه برخ: " گفت
 "چطور؟: " دميپرس
ک لّکه ين يا.  شناختیوانه ميک معتاد و دي انجام داده بودم جامعه من را به عنوان  که قبالً یاتيّ در اثر تجرب: " گفت

. جامعه حافظه مخصوص به خودش را دارد: "  اندوه بار اضافه کردیسپس با حالت"  . ھم ماندی شد و باقی ماندنیباق
 ."ن را بخواھديمخصوصاً اگر حکومت ھم ھم

 " گرفتند؟یتان عوضي داستان ھایت ھايّ د مردم شما را با شخصي گوئی میعني"
م ي نوشتن داستان ھایل اصلينکه به دنبال داليل آثارم، بدون ايه و تحلي که بدون تجزینه تنھا مردم، بلکه محقّقان"

 ی کاغذ می کردند و به روی وار تکرار می کردند طوطی را که طرفدارانم از آثارم درک میزھائيبگردند، ھمان چ
 ."آوردند

 "د؟يدا کردي به فرھنگ ھند عالقه  پیچه زمان. ن سئواليحاال، آخر": گفتم
 " .١٩٢٠در اواخر دھه : "گفت

 "ن عالقه شما به ھند چه بود؟يزه ايانگ"
:  دارندیگاه برجسته ايت جايّ  من سه شخصیدر زندگ. درک کنم درست  بودا راین که زندگي ایدر اصل برا"

 ... " و طرز فکر ھر سه آشنا شدم ی با زندگین جوانيدر سنخوشبختانه، . ام و بودايزردشت، عمر خ
 "ن کردند؟يي شما را تعی شود گفت آنھا روال زندگیا ميآ"
  . " من گذاشتیر را روين تأثيشتريد بودا بيشا. ر دادنديي تغی من را به طور خاصّ یھر کدام زندگ...  توانی میتا حدّ "

  " چطور؟ یعني: " دميپرس
  " ...یائي بود و ھم آن دنیائين دنيم اچون بودا ھ" :گفت
  . " شومیمتّوجه نم: " گفتم
  " .دي شوید متّوجه مي فکرش را بکنیکم: گفت

 "د ؟يران انجام دادي ایش ھاي مشابه آزمایش ھائيا درھند ھم آزمايآ. "اصرار نکردم و افزودم، سئوال آخر
 ... "م را صرف آزمودن نا آزموده ھا کردميگتمام زند.  البتّه که انجام دادم" :باخنده مخصوص خود گفت

 
* * * 

 ."ديد و با من صحبت کرديخوب، جناب صداقت ، متشّکرم که وقت گذاشت"
 کم در مورد خودتان یلياگرچه خ. م مسّرت بخش استين قدرعالقه مند به کارھاي ایمالقات با شخص. کنميخواھش م"

 . "ديحرف زد



 ."م ھستیلگر ساختاريک تحليمن : "گفتم
 " د؟ي کنیقا چکار مي دقیعني. جالب: "گفت
 ... " دھم ینقشه ساختمان را ارائه م. ک معماريمانند : "گفتم

  ... "یا محوطه سازي، ی داخلیا طراحين؟ نه آجر و مالت، يفقط ھم"
آن،  مختلف یل ساخت آن، قسمت ھايز به دنبال دلي کنم نیک ساختمان نگاه مي به یوقت. نه فقط نقشه برھنه"

 یزيرا چگونه طرح ر' بوف کور' م شما ي توانم بگویمثالً م.  کنمی آن قسمت ھا و نحوه ساخت آن بنا نگاه میسازماندھ
  ... "ديد و نوشتيکرد

ً : " گفت . دا استيتان پيد بوضوح از طرز طرح کردن سئوال ھاي گوئی که مین طرز کاريا گرچه: " و افزود"  !واقعا
د، يشا... دمي دیل تان را ميه و تحلي شد تجزید خوب ميگرچه  شا... شتر با شما صحبت کنم يب خواھم یا مي دانم آینم

  " .یروز
 ."تا آن روز... اگرخدا بخواھد. ديشا: " کردم گفتمی می که خداحافظیدر حال

دم و به کّل خودم را در يش نوی چای خوشمزه نگاه کردم، کمی به باقلواھایکم. م نشستمياو رفت و من دوباره سر جا
  .  که به طور واژگون کنار بشقابش رھا کرده بود گم کردمی فنجانی رویبايطرح ز

  


