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آنتوني رابينز

ديگر گولش ميزند و در شبي بسيار سرد در بيابان آن طرف رفتند و هدايت تنها ماند .اوضاع سياسي جهان که نوشته مارکز است و صد سال تنهايي
رهايش ميکند و سخت بيمار ميشود .جليلي در ايران در سالهاي  26و  27روحيه هدايت را خرابتر نام دارد ،ادامه سبک هدايت است که مارکز آن
اين قصه مثل کسي که درحال فيلمبرداري است ،کرد .او در نامهاي به جمالزاده گفت :׳׳زياد خسته و به را به کمال رساند .صادق هدايت داراي استعدا ِد
مشکالتي را که مردم از فرنگي مآبي دچارش شده همه چيز بيعالقه هستم .فقط روزها را ميگذرانم و استعداديابي هم بود و روي هرکس انگشت گذاشت
بودند ،به نمايش گذاشته .منتقدان معتقدند اگر در هرشب بعد از صرف اشربه مفصل خودم را به خاک و گفت تو کسي خواهي شد ،کسي شد .يکي از آنها
جواني نمي ُمرد ،نويسنده بسيار برجستهاي
ميسپارم و يک اخ و تف والت ديسني است که هدايت به او گفت در جهان
ميشد.
هم روي قبرم مياندازم .ادبيات کودکان شهرتي جهاني پيدا خواهي کرد.
صادق هدايت
اما معجزه ديگرم آن است
صادق هدايت صاحب ذوقي بيبديل بود
ِ
پهلوي اول اسم
وسطهاي حکومت
که صبح باز بلند ميشوم و که سياستهاي پهلوي نتوانستند برايش آرامشي
صادق هدايت در ايران و اروپا صدا کرد .او
راه ميروم ...ميان محيط ايجاد کنند تا قصه نويسي ايران را جهاني کند .او
کوچکترين فرزند خانوادهاي ثروتمند بود
زندگيومخلفاتديگرمان در دوازدهم آذر  1329به بهانه معالجه از ايران به
صادق هدايت
که ميتوانست با تکيه بر خانوادهاش شغل
ورطه وحشتناکي توليد پاريس رفت .پول کمي همراهش بود که با فروش
و مقام بلند مرتبهاي داشته باشد ولي ترجيح داد با شده که حرف همديگر را نميفهميم ...اصل مطلب کتابهايش به دست آورده بود .ميخواست در اروپا
خاندانش ׳׳ کات ׳׳ کند و دنبال سرنوشت خودش اينجاست که نکبت و خستگي و بيزاري سرتاپايم را آرامش خود را باز يابد و به خلق اثر جديدي مشغول
برود.اودردبيرستانسن ِ
لوييتهراندرسخواندودر گرفته ...همه چيز بنبست است و راه گريزي هم شود .سه ماه بعد به برادرش نوشت فعال اوضاع
آزمون بورسيه برنده شد و او را به بلژيک فرستادند .نيست.׳׳ در اين نامه ميبينيم که رگههاي خودکشي خوب نيست و شرايط براي ايرانيان دشوار است و
بعد به پاريس رفت و چهار سال را به گشت و گذار دارند پرخون ميشوند.
شايد به سويس بروم .اما نرفت و روز دوشنبه 19
گذراند و بيپول شد .در  1309که اوج حکومت
بزرگ علوي درباره او گفته :׳׳در وجود هدايت فروردين  1330در پاريس به حمام پانسيون رفت.
رضاشاه بود ،به تهران برگشت .او قبلًا متوني نوشته هميشه از جواني تا روزي که مرگ او را ربود ،دو چند صفحه از دستنويسهايش را آورد و يک بار
بود که در بلژيک و پاريس در تيراژ پايين چاپ شده نيرو در ستيز بودند :مرگ و زندگي .تسلط مرگ بر ديگر آنها را خواند .بعد همه را سوزاند .لباس تميزي
بود .مثل انسان و حيوان ،قطعه ناتمام مرگ ،تميز هدايت با تمايل او به زندگي هميشه با اوضاع ميهن پوشيد ،صورتش را اصالح کرد و موهايش را شانه زد
و تقريبًا بيايراد ،فوايد گياهخواري ،پروين دختر ما ارتباط داشته .هروقت هدايت جنبش و حرکتي و روغن ماليد بعد شير گاز را باز کرد و تمام شد.
ساسان و افسانه آفرينش .صادق هدايت از کمي ميديد ،شوق زندگي او را سر شور
از برادرش نقل است وقتي که
قبل از برگشتش به ايران قصههايي نوشت که سر و ميآورد و هر وقت نيروهاي اهريمني
هدايت بچه بود ،روزنامه کوچکي
صدا کردند .مثل مادلن ،زنده بهگور ،اسير فرانسوي ،بر کشور تسلط مييافت ،او به آستانه
درست کرد .اسمش نداي اموات
حاجي مراد ،آتشپرست ،داود گوژپشت ،آبجي مرگ پناه ميبرد.׳׳
بود .آرم روزنامه را که خودش
خانم و مردهخورها.
دخالتهاي امپرياليستهاي
نقاشيکردهبود،تصويروحشتناکي
هدايت زياد در ايران نماند و به هند رفت و خود بيگانه در کارهاي داخلي ايران
از عزرائيل بود .او در ارديبهشت
را پربارتر کرد .دوباره به ايران برگشت و با بزرگ در روحيه صادق هدايت اثر بدي
1307خودش را غرق کرد ولي
علوي و مجتبي مينوي و مسعود فرزاد گروه ربعه را گذاشت و شکست سياسي و سانسور
نجات يافت .چند بار خودکشي
بزرگ علوي
تشکيل دادند .گروه ربعه(چهارنفره) در مقابل گروه در عرصههاي هنر و آزادي بيان و
کرد و زنده ماند .در داستان زنده
سبعه(هفت نفره) محافظه کارها درست شده بود .منزوي شدن اديبان و سياسيها او را
بهگور نوشته ׳׳کسي تصميم به
البتهبهقولمجتبيمينويدردومينسالگردهدايت ،افسرده کرد .البته همانطور که بزرگ علوي گفته ،خودکشي نميگيرد .خودکشي با بعضيها هست
׳׳اسم ربعه يک جور دهنکجي بود به ادباي سبعه که از جواني بين مرگ و زندگي گرفتار بوده و در برخي و نميتوانند از دستش بگريزند.׳׳ جمالزاده که
درتمامنشرياتقلمميزدندوافرادمشخصوثابتي از قصههايش انواع خودکشي و مرگ را بيان کرده و دوست هدايت بود ،او را ديوانه ميدانست[به کتاب
بودند ولي از هفت نفر بيشتر بودند .همانطور که ما نشان ميدهد زياد به مرگ فکر ميکرده .جمالزاده دارالمجانين رجوع کنيد] اما به گفته دکتر آرينپور،
از چهار نفر بيشتر بوديم .اما آنها هزار دله بودند و ما در يکي از قصههايش به اسم دارالمجانين ،از يکي صادق هدايت نه ديوانه بود نه نامزد مرگ .او بيشتر
يکدله بوديم ...ما با تعصب و خرافات ميجنگيديم از ديوانه هاي يک دارالمجانين حرف ميزند که از مردم عادي ارزش زندگي را ميدانست .هدايت
و براي تحصيل آزادي کوشش ميکرديم .و مرکز بهراحتي ميشود فهميد منظورش صادق هدايت اززندگيخودشبدشنميآمد؛اينزندگيديگران
دايره ما صادق هدايت بود...׳׳ بهزودي تعداد اديبان است .او در آن قصه از باغ ديوانهخانه مقداري قارچ است که همواره بيزاري هدايت را برميانگيخت.
ربعه زياد شد و هنرمندان و شاعران و اديبان نامدار زهري جمع ميکند و به نگهبان آنجا پول ميدهد اگر رها شدن از زندگي را بتوان انگيزه خودکشي
به حلقه او پيوستند.
تا برايش الکل بخرد بعد قارچها را کباب ميکند و هدايت دانست ،بايد پذيرفت که هدايت از زندگي
در همين دوره بود که کارنامه اردشير پاپکان و ميخورد و مسموم ميشود.
ديگران خسته شده بود نه از زندگي خودش! مرگ
شکند گمانيک ويچار را به فارسي ترجمه کرد .وقتي
صادق هدايت در قصههايش مخصوصا در بوف هدايتدليلناتوانياونيستبلکهاينانتحارآخرش
که هدايت در هند بود ،دلش ميخواست دکاني کور سبک جديدي خلق کرد که غير از متفکران اعتراض و فرياد و عدم انقياد و تسليم نشدن او و
بخرد و همانجا بماند ولي او که از خانداني دولتمند ايراني ،اهل فن اروپايي را هم تحت تأثير قرار داد .از افرادي بود که ديگر نميتوانستند زنده بهگوري
بود ،پول نداشت که سرمايه کند ناچار به ايران بين نويسندگان ايراني کسي را نداريم که توانسته خود و همنوعان خود را در يک محيط بيدر و دروازه
برگشت .در پاريس هم که بود ،کلي بدهي باال آورده باشد در آن سبک بنويسد و بتواند غير از قصه ،به چشم ببينند.׳׳ پاستور والري رادوي منتقد هم او
بود و براي يک نخ سيگار هم پول نداشت .او مايل فلسفهاي مهم و انساني را هم بيان کرده باشد .سبک را قهرماني دانسته که دنبال سرزميني است که از
نبود از خانوادهاش کمک بخواهد .مدتي بعد گروه هدايت در دانشگاههاي اروپايي تدريس شد و جمال و لطف و زيبايي سرشار است.
ربعه هم از هم پاشيد و اعضاي اصلي به اين طرف پيروان و مقلداني پيدا کرد .يکي از رمانهاي معتبر
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