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 و سخندانان سخن سنجانبيشتر ادبيات شناسان و  پنداشتبه 
، هدايت برجسته ترين و درخشان ترين نماينده جهانیميهنی و 

 .دونثر داستانی پارسی در سده بيستم شمرده می ش
 

او هم زبانشناس، هم . يی بود» همه کاره«هدايت هنرور 
 ،هم گزارنده و در گام نخست و شناس تبارشناس، هم ادبيات

 .و چيره دست داستان نويسی مدرن پارسی بود ماننداوستاد بي
 

ورد سال ها کار نويسنده بر پايه منابع آکتاب دست داشته ره 
اآشنای هدايت نبا کاربرد برخی از آثار در گذشته  مانابی 

و تازه ترين پژوهش ها ) او از جمله آثار چاپ ناشده(
 .   مه آفرينشی او استپيرامون زندگينا

 
 
 

 
 

 
 
 

 ديباچه
 

 بعد از وفات تربيت ما در زمين مجوی
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 1در سينه های مردم دانا مزار ماست
 

را که در باره هدايت در کتابی که به چيزهايی در اين جا 
با « :در باره او نگاشته بودم، دو باره باز می آرم 1967سال 

گفته ها او سخن با . هدايت بارها در ايران ديدار داشته ام
من او را « ،در يک سخنبه گپ هايش گوش فرا داده ام و . ام

 ...»ديده بودم
 

خاطرات و آثار ادبی، هنری، علمی و تاريخی و نامه هايش را 
ارج گزارندگان به قريحه اش را و کتاب ها و مقاالت 

 .را خوانده و باز خوانده امنويسندگان بسيار در باره او 
و زندگانيش از  اواد بسياری هم در باره سخن های کم و زي

 .شنيده ام» نادوستانش«زبان دوستان و 
 

به خاطر  ،انسان راستين و به به نويسنده بزرگ -من به او
. حقيقت جويی، دليری و استاديش در هنر و ادب مهر می ورزيدم

در باره او کتابی بنويسم و در  بر آن شدم تااين بود که 
گونه عينی بر آفريده های او پرتو چهارچوب امکانات به 

  ».بيفشانم
 

 ،با آن هم. از آن هنگام سی سال و اندی آزگار گذشته است
و ارثيه او  هدايتهمان گونه که انتظار می رفت، دلچسپی به 

در و خوانندگان  ، ادبيات دوستاناز سوی ادبيات شناسان
 ،در اين سال ها. است روز افزون بودهسراسر جهان پيوسته 

از جمله آثار چاپ ناشده  -آثار نو او پديدار گرديده اند
گيزی در باره او به ندلچسپ و کنجکاوی بر اپژوهش های  .او

شی او يافت نو حقايق بيشتری از زندگی نامه آفريچاپ رسيده 
 . گرديده است

 
و نو افزوده ها  ،اين بود که به چاپ نو کتاب با ويرايش ها

ن به دسترس خواننده جوينده و نياز افتاد که کنوآوری ها 
 .کاونده گذاشته می شود
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 سخن گزارنده
 

 ندارد آه حسرت جز دل خونبسته سامانی
 خدنگ بوی گل را نيست غير از غنچه سامانی

 
بر من خرده می گيرند که  از دوستان پيوسته دادگرانه شماری

چنان دل به دريای کرانه ناپديد تاريخ و سياست زده ام که 
 يکسره فراموشرا ) »عشق«و » ياران«و در واقع، (ادبيات 
می » ادب تهی از«و با گذشت هر روز بيشتر و بيشتر  کرده ام

 . شوم
 

 ی سپرده ام،فراموشبه دست را » عشق«و » ياران«من که  و...
و باالتر از آن، ها و سرزنش ها  يدنکه از اين نکوهبه راستی 

مگر چه می توان کرد؟  .چه رنج می برمو عشق فراموشی ياران 
نه ميهن ما افگنده اند که خود را چنان آتشی به شهين خاآخر 

به کار پيوسته و تا ناگزير به انجام رسالتم می دانم 
 در راستای زمينه سازی برایسامانمند روشنگرانه ام 

 . بازنگاری تاريخ خونين کشور ادامه بدهم
 

خوب، چه می توان کرد؟ در زندگی گاهی بايدهای اند که نمی 
 . گذاشت از کنار آن ها توان
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به زندگی ادبی بر  ،سال های دراز هر چه است، از اين که بعدِ 

 »گی پس از مرگزند: صادق هدايت«کتاب به برگردان  ومی گردم 
اثر  )ی که پس از مرگ به گيتی آمدسوشيانس: هدايتصادق (

هر به زبان پارسی  او ماندگار پروفيسور کميسارف در باره 
می پردازم، شادمانيم را هفت ساله،  -چند هم با سپوزکاری شش

 .پايانی نيست
 
 ؟ه چيزی باعث شد تا چنين چرخشی در زندگيم پديد آيدچ
 

ترين بيش 2002-1995در سال های بيکاری تحميلی : پس بشنويد
با اين . ترجمه هايم را در زمينه تاريخ به سر رسانده بودم

، تنها يک کتاب که ترجمه کرده بودمدر جمع کتاب هايی هم، 
همگرايی ها و : خاور و باختر«: بود نقد ادبیدر زمينه 

در باره صادق  چندين برگدر اين کتاب  که »ناسازگاری ها
 . هدايت بود

 
را نمی  هدايتاشتم اين بود که دشواری يی که در آن هنگام د

در ترجمه يک اصل . نخوانده بودم او کتابی از هرگزشناختم و 
کمال به است و آن اين که گزارنده هنگامی می تواند متنی را 

ترجمه کند که بر آن تردستی رسايی با و درستی و شيوايی 
خوب من هم با تعهدی که در  .داشته باشد بی چون و چراتسلط 

آن  .جمه دارم، ناگزير بايد با هدايت آشنا می شدمبرابر تر
مگر در فرانکفورت به دشوار می شد کتابی از . عميقخيلی هم 

و چند جلد از آثار رفتم کلن  بهاين بود که  .هدايت را يافت
از  ،بود ههدايت و نقدهايی را که در باره او نگاشته شد

 .به ترجمه پرداختم وانگهی .خريدم» مهر«کتابفروشی 
 

کتاب هم چاپ شد و ديگر و  به پايان رساندمخوب، کارم را 
چنين می پنداشتم که ديگر با هدايت برای هميشه پدرود گفته 

مگر، رويداد کوچکی موجب شد تا بار ديگر با هدايت سر و . ام
هنگامی که رييس مرکز مطالعات  2004به سال . کار پيدا کنم

شتراک در يک کنفرانس استراتيژيک وزارت خارجه بودم؛ برای ا
کاجستان «بين المللی به تهران رفته بودم و در مهمانسرای 

شامی سرپرست سفارت برايم  .به سر می بردمتهران  »نياوران
در فرمانيه تهران  يک شب نشينی ديپلماتيکو گفت به تلفن زد 

چون برنامه يی . مايل است مرا هم با خود ببردمهمان است و 
 .نداشتم پذيرفتم

  
ين مهمانی بود که با يک آدم الغری، استخوانی با همدرست در 
با چهره بسيار گيرا و چشمان موهای سپيد و سياه  ،قد کوتاه

 . فت جهانگير هدايت استگ. آشنا شدمنافذ 
 

شما با روانشاد هدايت نويسنده بزرگ ايران کدام  :پرسيدم
 مناسبتی داريد؟ 
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هدايت  -روان نيای ما شاد. من برادرزاده ايشان هستم :گفت

 - صادق هدايت، پدر من: داشت پسرقلی خان اعتضاد الملک سه 
هدايت و محمود هدايت که معاون نخست وزير کشور  یعيسژنرال 

 .هدايت کوچکترين فرزند ايشان بودصادق ن ارو شاد .بود
 

مگر . وکارم با مسايل تاريخی و سياسی است من کنون سر :گفتم
هم کتابی را . هستمپارسی نگ و ادبيات فرهو شيفته دلباخته 

خاور و «ه ام به نام کردارسی دری ترجمه پاز زبان روسی به 
در  ی چندکه در آن برگ »همگرايی ها و ناسازگاری ها :باختر

می توانم يک جلد از اين کتاب . باره روانشاد هدايت هم است
برای تان هديه  چونان برگ سبزی  تهرانبه را در سفر آينده 

 .بدهم
 

گو اين که آذرخشی از  ،همين که دانست زبان روسی می دانم
 :گفت ،شادمانی در چشمانش درخشيدن گرفت

ر در خانه و ما گرد جهان می يا ، چه سعادتی؛به ،به -
 .گرديم

 :و افزود...
است که در به در دنبال گرداننده يی می گردم که  من چندی-

ن روسی نگاشته شده در باره هدايت به زباکه را  یبتواند اثر
پروفيسور  ،نويسنده کتاب. است، به فارسی برگردان نمايد

که از دوستان نزديک هدايت بود و کنون سی سال  است سارفيمک
که دو، سه سال است در باره او نگاشته کتابی  ،پس از مرگش

او دو سال پيش کتاب را برايم  .پيش در مسکو چاپ شده است
ر خانه کوچک هدايت که ما آن را دآن را هديه داد که کنون 

 . دگی ساخته ايم، گذاشته اماموزه خانو
 

زرگی به اگر شما آن را به پارسی برگردان نماييد، خدمت ب
و همه جهان پارسی زبان خود تان خواهيد کرد و من فرهنگ و 

از شما بی نهايت سپاسگزار دوستداران هدايت همه و زبان 
در مانی که نام هدايت است، م بود و نام شما نيز تا زيخواه

  .د بودهجاودانه خواکنار نام او 
  

بزرگ خواهد بود  یافتخاراين کار برايم  .با کمال ميل :گفتم
  .و سرفرازی و جای بالندگی

 
و کتاب را برايم  قرار شد روز ديگر خانه اش بروم و رفتم

پرتره هايی از هدايت در با  برگ 214کتابی سبز رنگ در . سپرد
 اين نوشته هاخود رنگ آبی رنگی  کميسارف با. و روی آن پشت
 : در برگ نخست آن نوشته بودبه زبان پارسی را 

برادر زاده صادق  -به دانشمند بسيار گرامی جهانگير هدايت«
هدايت، بزرگترين نويسنده ايران معاصر و بنيادگذار نثر 

 .تقديم می دارم ،در گيتی ورپارسی نو و نام
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 و با کمال احترام از صميم قلب
 2002، مسکو، سارفيپروفيسور کم

 
برای اشتراک در يک کنفرانس ديگر که  ،دو ماه بعدبه هر رو، 

، روانشاد استاد نيالب رحيمی به همراهی استاد رهنورد زرياب
به تهران آمده از کابل  تنی چند از ديگر فرهنگيان کشورو 

رنامه های مان بدر باره استاد رهنورد  ار هواپيما بد ،بودم
برايش  ،در ال به الی گفت و شنود ها. در تهران  گپ می زديم

 - اواز خانه  مبازديدآشنايی با برادر زاده هدايت و از 
و پيشنهاد کردم می توانيم بار  بازگو کردم »موزه هدايت«

 .ديگر به آن خانه برويم
 .است واجببيخی . بايد حتمی برويم -گفتبی درنگ 

 
ه همراهی ب ،اين بار. رفتيمبه خانه هدايت ر بار ديگ ،خوب

آقای جهانگير هدايت از من . دانشمند جوان آقای فرامرز تمنا
در پاسخ گفتم شانس خوبی پيش . در باره کار ترجمه پرسيدند

بين المللی  کنگره ماه آينده برای اشتراک در . آمده است
ه در برنامه دارم هر گونه ک. به مسکو می رومخاورشناسان 

شده است با پروفيسور کميسارف ديدار و پس از آن به برگردان 
 . بسيار خوش شد. کتاب بپردازم

 

 
 

 خانه پدری هدايت در تهران
مگر دردمندانه نتوانستم سراغ خوب، ماه ديگر به مسکو رفتم، 

بار بود که  2008در اپريل  ،سر انجام .را پيدا کنم کميسارف
هم تالش کردم او را پيدا  ديگر سفری به مسکو داشتم، باز

از کسی را  اشبا بسيار دشواری شماره تيلفون خانه . کنم
جوانی که نوه اش بود، گوشی را  مرد. زنگ زدمو گرفتم 
خودم را معرفی کردم و گفتم مايل هستم جناب استاد . برداشت

ماجرای کتاب و مصمم بودن خود در و  ببينمرا از نزديک 
 .برايش بازگفتمبرگردان آن را به پارسی 

 
دردمندانه پدر بزرگم سخت بيمار است و در بيمارستان  -گفت

 .و يک ساله است آخر او صد. در حالت کومابستری و 
به هر حال، خيلی می خواهم به عيادت شان بروم و برای : گفتم

مطمئن . چند لحظه هم که شده از نزديک با ايشان صحبت کنم
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و شادان شان بسيار خشنود از شنيدن خبر ترجمه کتاب باشيد 
 .خواهند شد

مگر، می ترسم که ايشان ديگر از کوما . درست می فرماييد-
شما . سپری می کنداو، واپسين روزهای زندگانيش را . نبرآيند

نمی خواهم شما را . مگر سودی ندارد. بسيار مهربانی می کنيد
اگر معجزه . من فردا به بيمارستان می روم. به رنج بيندازم

ی رخ داد و از کوما برآمد، پيام شما را برايش می رسانم و ي
بفرماييد . اگر زمينه فراهم بود، برای تان زنگ می زنم

 ...شماره تيلفون تان را برايم بگذاريد
 
به هر رو برايم . بسيار خوب، بی صبرانه منتظر تان هستم-

من خيلی آرزو دارم حتا برای يک لحظه هم که . احوال بدهيد
او را ببينم و اميدوارم در واپسين دم زندگانی، نويد شده، 

 .ترجمه کتابش را به زبان پارسی برايش بدهم
 
تصور می توانم که از  شنيدن اين . من هم بسيار آرزو دارم-

مگر، . ای کاش چنين شود. خواهد شدو شادمان پيام چه خشنود 
د پژشکان ما را جواب داده ان. سوگمندانه شانسی کمی می بينم

ديگر در پی  .و ما نيز هر گونه اميد خود را بريده ايم
 . آماده گيری برای مراسم خاکسپاری و سوگواری هستيم

 
 :شب هنگام روز ديگر،  مرد جوان برايم زنگ زد

امروز بيمارستان رفته بودم، پدر بزرگم برای لحظاتی چند -
هرگاه شما . برايش پيام شما را رساندم. از کوما برآمده بود

او  .می دانستيد که چه شادی يی سراپای او را فرا گرفته بود
خداوند را سپاسگزارم که چنين «: آهسته و با صدای لرزان گفت

به آن . بود که برآورده شد و آرمانم اين آخرين آرزو. شد
حس ششمی برايم می گويد همو او . مرد جوان درود مرا برسان

و توانمندی ندگی اين توانمندی را دارد که در کمال آفرين
به زبان خود هدايت  –به زبان شيرين پارسی کتاب را

 ».جان بدهمکنون ديگر می توانم به آرامی . بازآفرينی کند
 

گويی برای چند لحظه برای شنيدن . و دوباره به کوما رفت...
به هر رو، ما ديگر اميد . به جهان برگشته بود واين پيک نيک

، برای تان آرزوی پيروزی ه استهر چ. زندگی او داريمکمی به 
دست کم من از صحبت روسی تان از همان آغاز دانستم که  .دارم

روسی و ادبيات من دکترای زبان . توانايی اين کار را داريد
از اين که . مگر شما بهتر از من روسی حرف می زنيد. دارم

خوب، چه می شود . نتوانستيد پدر بزرگم را ببينيد، متاسفم
 .سفر خوشی برای تان آرزو دارم. نگهدارخدا . کرد
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 پروفيسور دانيال کميسارف
 

با هواپيما از مسکو به سوی فرانکفورت پرواز که روز ديگر 
نگريستم و با خود می می می کردم، از دريچه به پايين 

يا رخت سفر بسته آيا کميسارف هنوز هم زنده است؟  :انديشيدم
نتوانستم  2004ه چرا در سال و افسوس می خوردم کو رفته است؟ 

و از زبان او ناگفته هايی را در باره  او را پيدا کنم
خوب  :بخشيديک چيز مرا آرامش می  ،با اين هم .هدايت بشنوم

ترجمه کتابش نويد بخش پيک  ،شد که در واپسين لحظات زندگانی
 .دبر آورده شمانش آربه پارسی به او رسيد و آخرين 

 
 

 عزيز آريانفر
 2010پاييز ، کفورتفران

 
 
 
 
 

 پيشگفتار
 

 خته شده است،کتاب دست داشته به او پردادر نويسنده يی که 
شايد در باره . پارسی است نودر ادبيات  مانندیشخصيت بی 

نويسنده ايرانی سده بيستم اين همه کتاب، مقاله، هيچ 
 هيچ. باشدو يادداشت مانند هدايت نوشته نشده  ، نقدخاطرات

و  کنجکاوانهاين همه توجه  ايرانی به خود سادبيات شنا
و  جلب ننموده است را سنجانمايان و سخن سخن آز کاوانهژرف

از نثر نويسان ايرانی اين همه مانند آثار هيچ يک سر انجام 
   .چاپ نشده اند داستان ها و داستانواره های هدايت

 
آثار نويسنده فزونشمار بر سر چاپ های سخن تنها  روشن است،

مهم اين است که در ايران آدم با  .و مقاالت در باره او نيست
زندگی يا آثار سوادی نيست که چيزهای کم و بيشی در باره 

که نسبت به آثار يافت نمی شود  دردیبی  کسهدايت نداند و 
برازندگی بيشتر گواه بر  اين خود که بی تفاوت باشد او 

 . نويسنده است
 

رقم  انگيز گفتی برش ، بسسندهسرنوشت هدايت همچون يک نوي
عهد -درست مانند خود روند ادبی ايران سده بيستم. خورده بود

 اشکال که با پديدآيی ژانرهای معاصر ،ادبيات نوين پارسی
 ، قصه،وارهداستان رمان،(طراز نوين )بديعی( نثر هنری

سيلی از  بود وبرجسته  )طنز و هجو گونه -نقدهای فکاهه گونه
مگر بسياری از . ون داديسندگان جوان را برشمار بسيار نو

 سزاوارچون  .به دست فراموشی سپرده شدند آذرخش آساآنان 
بودند و نتوانستند از آزمون زمان کامياب برآيند و تنها ن
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پژوهشگران قرن توجه  اينکسان انگشت شماری از نويسندگان 
تاريخ ادبيات پارسی را چه در درون ايران و چه در برون از 

  .ن جلب نمودند و تا کنون هم می نمايندآرزهای م
 

وااليی داشت و کنون هم باال و در ميان آنان، هدايت جايگاه 
او بيشتر شده و  هر انگيزیهر سال، مگذشت  تازه، با .دارد

آثارش بارها سر از نو نه تنها به زبان پارسی، بل به 
، روسی، فرانسه، آلمانی(بسياری از زبان های ديگر جهان 
 . دنچاپ می شو...) انگليسی، ايتاليايی، ترکی، عربی و

 
به بهانه های و نوشتاری ) بديعی( در بسياری از آثار هنری

قهرمانان داستان های هدايت و همين  ،گونه گون و رنگارنگ
تنها يک مثال در زمينه می . گونه خود او ياد می شوند

 لحظه های«يی در تهران کتاب محمد گالبدره  1980به سال: آوريم
پردازها و با آن که اين اثر در واقع . از چاپ برآمد» انقالب

 1979-1978از محل درگيری ها و نبردهای سال های  و گزارش هايی
) در تهران بيشتريادداشت های روزمره رخدادهای اصلی روان  (

بود، نويسنده بايسته پنداشته بود در چند جای کتاب خود از 
: صادق هدايت نام ببرد و چنين بنويسد نويسندگان تنها از

در اين جا من يه «يا » به گونه يی که صادق هدايت می گفت«
 ...و» ياد صادق هدايت افتادم و يا او را به ياد آوردم

 
من  ديگر در باره آن سخن نمی گويم که در آثار نويسندگان 
نامدار ايران مانند بزرگ علوی، جمالزاده و ديگران، 

دايت چونان پرسناژها می درخشند، خود هدايت ياد قهرمانان ه
می شود و برخی از ادبيات شناسان ايرانی حتا داستان ها و 

 .  داستانواره های خود را به او اهدا می کنند
 

ی نظير داستان کوتاه ايرانی ، هدايت استاد بهمگانیبه باور 
است که در ادبيات پارسی ناول نويسی ملی ايرانی طراز نوين 

او را ملی  .ساخت و جاودانها پی ريخت و ماندگار و پايدارر
صادق هدايت  مانده های. شناسندگرا ترين نويسنده ايران می 
، ادبيات شناس و رجل نويسنده -چنان بزرگ است که بزرگ علوی

بزرگترين نويسنده معاصر و «او را  ،سرشناس ايران اجتماعی
  .خواند »بنيادگذار ادبيات نو پارسی

 
و پيروی ت رهروان بسياری دارد که از سبک اهدايراه ون، کن

 دبستان هدايتمی توان بيخی مدلل از  ،از اين رو. می کنند
 .سخن گفت

 
و همه  دلبستگی ها و دلچسپی های هدايت بسيار گسترده پرتو

، نقاش، ه نويساو فلکلوريست و تبارشناس، درام. بود جا گستر
مگر نثر بديعی جايگاه . بودبسيار خوبی  زبانشناس و گزارنده

اصلی را در آفرينندگی او می گرفت که برايش در ايران 
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به بار  گيرافتخار و بالندگی و در سراسر گيتی شناسايی جهان
 .آورد

 
گستردگی ديد و استعداد و قريحه درخشان، صداقت و راستی، 

جويی و نگرش رئاليستيک بر واقعيت های  راستیراستگويی و 
آثار هنری صادق  »ارزندگی« بود دليل برازندگی و اين –2ايران
 .هدايت

 
هر از ، به گونه يی که در سرگذشت انسان های بزرگ با اين هم

ديده شده است، هدايت نه تنها ستايشگران و  چندگاهی
پس از . بدخواهان و نکوهشگرانی نيز داشتارجگزارن، بل نيز 

آميخته با » نقدهايی« یمرگ او در صفحات روزنامه های ايران
در باره او آغاز به و سرزنش بهتان و تهمت و دروغ و ناروا 

با سياهنمايی اين نوشته های بی مايه که . نمودکردن برآمدن 
نمی  پيدا بود، سنجش داشتند به فريب خوانندگان ساده انديش

توانستند سيمای روشن او را تيره بسازند و به سان پشته های 
يارای باز ايستاندن کشتی  ،يايیمرجانی زير آبی درکوچک 

باشکوهی را که به سوی آب های نيلگون به پيش می رفت، 
 .نداشتند

 
در سال های دهه چهل سده بيستم بخت يارم بود که با هدايت 
در ايران آشنا شوم، با او ديدارهايی داشته باشم، 

بخوانم و از دست اول ثار او را آگفتگوهايی کنم و نيز همه 
همه نقدهايی را که در باره آثار او نگاشته شده همين گونه 

ررسی بودند، چه در ايران و چه در بيرون از مرزهای آن ب
ديگر انبوهی از مواد  ،در سال های دهه شصت سده بيستم. کنم

و مدارک در باره او در بايگانيم داشتم و اين امکان را تا 
بهره  او بنگرم و با هایاز بلندای ساليان بسيار به کارکرد

از  بکوشم در باره فروتنانه شايگان، گيری از اين گنجينه
فداکاری های اين نويسنده برجسته ايرانی  خود گذشتگی ها و

   3.سخن بگويم و کارنامه او را باز گويم

                                                 
سارف در سال يکم. و د یسکيبراگن. یکه ا »یفارس اتيادب«در کتاب .  2

 - یاسيس یها یدگرگون  جهيکه در نت دهند یچاپ کردند، نشان م. م1963
وضع «که  ینيمضام یفارس اتيدر ادب ران،يدر ا 19  در اواخر سده یاجتماع
 ،»نمود یلمس م کيآنان را نزد یو شوربخت کرد یم ريتصو شتريرا بمردم 

 اتيرا در ادب یشدن موضوعات اجتماع ريسخن، جاگ گريبه د. به وجود آمد
 .گ-.سازند یخاطر نشان م

در تا کنون در ايران آثار زير پروفيسور کميسارف  :يادداشت گزارنده.  3
 :ستبه چاپ رسيده اباره هدايت  

، ترجمه و در باره زندگی و آثار صادق هدايترف، کميسا. س. د -1
 .توضيحات حسن قائميان، تهران بی ت

به مناسبت ( صادق هدايت نويسنده برجسته معاصر ايرانکميسارف، . د -2
، شماره اول، »پيام نوين«تهران، مجله . )دهمين سالگرد درگذشتش
 1340سال چهارم، مهرماه، 

، مجموعه جسته ايران معاصرصادق هدايت، نويسنده برکميسارف، . د -3
مقاالت تحقيقی خاورشناسی اهدايی به آقای پروفسور هانری ماسه به 
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که به پخش » نائوکا«سرويراستار بنگاه انتشارات  1967به سال 

نی و ادبيات خاورزمين می پرداخت، کتابم در باره زندگا
کنون ديگر از آن روز سی . اندآفرينندگی هدايت به چاپ  رس

طی اين . زگار گذشته استآسال و از مرگ هدايت نيم سده 
ساليان، دلچسپی به شخصيت هدايت و به ويژه به ارثيه 

پشته يی . آفرينشی او به پيمانه چشمگيری افزايش يافته است
کتاب ها  -استه نو و بس ارزشمند پديد آمداز مواد و مدارک 

و مقاالت پژوهشی، خاطرات دوستان و خويشاوندان و وابستگان، 
ن ها و بازگويی های کسانی که او را از نامه نويسی های آ

که بر برخی از زوايای نزديک می شناختند و گواهی های آنان 
 .زندگی نويسنده روشنی می افگندند و يا به آن می پرداختند

 
، همايش ها و نشست هايی علمی و در برون از مرزهای ايران

آفريده های ادبی هدايت برگزار  بهانهسمپوزيم هايی به 
و شماره های ويژه نامه مجله ها و گاهی هم گزارش  هگرديد

 .نده اهايی در باره او به چاپ رسيد
 

و سر انجام ترجمه هايی از آثار هدايت به زبان های ...
ابراز رزشمند و گوناگون در سراسر جهان با تبصره های ا

ند و حتا بسياری از ه ارنگارنگ به چاپ رسيد ديدگاه های
 . نده اهويدا گرديدآثار چاپ ناشده و ناآشنای او 

 
سيمای نوی  ن واداشتند تا کتاب را درآهمه اين ها مرا به 

بيارايم و  نکته های تازه ويزه ها وآبا افزودن نوينه ها، 
ناخته بودند، در ارزيابی آن چيزهايی را در گذشته برايم ناش
تا اين گونه زندگی و  هايم در باره او به سنجش بگيرم

 بهتر و روشنتر آفرينندگی اين نويسنده چيره دست ايرانی را 
      . بنمايانم

 
 

 اتو بيوگرافی
 )شرح حال من(

 
که در مقابل  کنم یهمان قدر از شرح حال خودم رم م من«

تولدم به درد  خيانستن تارد ايآ. مآبانه يیکايامر غاتيتبل
مطلب  نياست، ا ام چهياستخراج زا یاگر برا خورد؟ یم یچه کس
طرف توجه خودم باشد گرچه از شما چه پنهان، بارها  ديفقط با

 قتيوقت حق چيه ها آن ینيب شيام اما پ مشورت کرده نياز منجم
اول مراجعه به  دباي ،خوانندگانست عالقه یاگر برا. نداشته

 نيبکنم مثل ا یدست شيچون اگر خودم پ. ها کرد آن یومآراء عم

                                                                                                                                                             
-63. ، ص1342دانشگاه تهران، . مناسبت هفتاد و پنجمين سال تولد او

73. 
فهرست آثار او در باره هدايت به زبان روسی در پايان کتاب در بخش 

 .گ-.کتابنامه آمده است
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شده  ليقا یمتيقدر و ق مزندگي احمقانه اتييجز یاست که برا
 یانسان سع شهياست که هم اتيياز جز یليباشم، به عالوه خ

جهت  نيخودش را قضاوت بکند و از گرانيد چشم چهياز در کند یم
 مثًال اندازه .بودتر خواهد  ها مناسب خود آن دهيمراجعه به عق
 نهيو پ داند یلباس دوخته بهتر م ميکه برا یاطاندامم را خي

 دهييکه کفش من از کدام طرف سا داند یدوز سر گذر هم بهتر م
 . شود یم
 
که  اندازد یم انيچارپابازار  اديمرا به  شهيهم حاتيتوض نيا
به  یجلب مشتر یو برا گذارند یرا در معرض فروش م یريپ یابوي

 .کنند ینقل م وبشيو ع لياز سن و خصا یاتييبلند جز یاصد
 

 .در بر ندارد ای برجسته نکته چيگذشته، شرح حال من ه نياز ا
ام  داشته یدر آن رخ داده نه عنوان یآمد قابل توجه شينه پ
 یدر دست دارم و نه در مدرسه شاگرد درخشان یمهم پلمينه د
. ام رو شده رو به تيبا عدم موفق شهيام، بلکه بر عکس هم بوده

 یعضو مبهم و گمنام شهيهم ،ام که کار کرده یدر ادارات
که هر  یاند به طور داشته یاز من دل خون ميام و رؤسا بوده

 است شده رفتهيپذ یآور انيهذ یام با شاد وقت استعفا داده
خط خورده، به  تياز نوشته توسط خود هدا مين و سطر حدود دو(

 بی هم رفته موجود وازده یرو.) ستينکه قابل خواندن  یطور
در  قتيهم حق ديو شا باشد من می باره در طيقضاوت مح یمصرف

 ».باشد نيهم
 

 ١٣٢۴آذر 
 

دشوار نيست پی ببريم که آن چه هدايت نوشته است، نه شرح 
لوس ديگر او است که دوست داشت  گردحال او، بل يک شوخی و ش

 . و انجمن را بخنداندشود 
 

که با او تا پايان زندگانيش روابط  برادرش -تمحمود هداي
در خاطرات خود می  داشت،همباوری از  آگندهدوستانه و 

همه خويشاوندان و وابستگان  ،در خانههنگامی که «: نويسد
گرد هم می آمديم، هميشه بی صبرانه در انتظار صادق می 

رنگ و بويی معموال در آغاز، مجلس خسته کننده بود و . بودند
مگر به محض اين که صادق می آمد، آغاز به بازگويی . شتندا

ور می کرد، فکاهه هايی می گفت و در آکدامين ماجرای خنده 
به استهزا سخن می گفت و با آن  باره بعضی از کسان با نزاکت

بر  نيشخندبرای همه روشن می شد که که از کسی نام نمی برد، 
و همه از ته دل  وانگهی شادی مستولی می شد. سر چه کسی است

  .»می خنديدند
 

شرح زندگانيش بدين گونه، تنها نگاشتن به هر رو، هدايت با 
نيز بر اين کار تاثير گذار فروتنی اش . ه استداشتشوخی ن سر

بنويسد و به ستايش از  شبود که نمی گذاشت چيزی در باره خود
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کسی را که نمی توانست خواهش سويی هم،  از. خويشتن بپردازد
بر زمين  ،او خواسته بود تا زندگی نامه اش را بنويسداز 

اين بود که دامان . د مبادا او برنجديترسمی . بگذارد
 . مطايبه پناه می برد

 
از کجا  آنچنانی» شرح حال«که اين  دخالی از لطف نيست بداني

آنا بانو  1944يا 1943مقارن با اواخر سال . پيدا شده بود
در سفارت شوروی در تهران به عنوان ن هنگام آکه در  4روزنفلد

رايزن مطبوعاتی به ِسّمت من در آن هنگام ( مترجم کار می کرد
به اين ) و مسوول دفتر مطبوعات سفارت در ايران کار می کردم

شوروی انجمن سراسری روابط فرهنگی «به کمک انديشه افتاد تا 
هدايت را به کوتاه گزيده داستان های  »یخارج با کشورهای

 . بان روسی آماده و چاپ کندز
 

مجموعه در کدام داستان های کوتاهش که  برگزيدهدايت خود 
کل، آالله، داش : مورد نظر گنجانيده شود ی»گزيده داستان ها«

به خواهش آنا همو بنا ... را گم کرد، و مردشزنی که 
بود که شرح حال معروفش را در يک کاغذ دانشگاه  روزنفلد

مان دم پيش رويش بود و به دستش افتاد، کاغذی که ه -تهران
 .نوشت

 
در آن هنگام به هر  »ی صادق هدايتگزيده داستان ها«کتاب 

دليلی که بود، چاپ نشد و همه مواد آن به گمان غالب، تا به 
امروز در بايگانی انجمن سراسری راوبط فرهنگی نگهداری می 

 5.شود

                                                 
در شهر الکساندرفسک  )7/2/1990 -28/5/1910(زنفلد يفنا رووآنا زينو.  4
به سال . پا به گيتی نهاددر خانواده يک کارمند دولتی ) زاپاروژيا(

سانکت پتر (ليننگراد  زبان و ادبياتدانشکده زبانشناسی انستيتوی  1932
او در رشته زبانشناسی دکتری داشت که تز . را به پايان رسانيد) بورگ

لهجه های قره تگين به درجه نامزدی دکتری به تاريخ خود را در زمينه 
 . دفاع کرد 10/3/1966به درجه دکتری به تاريخو  23/5/1939
زنفلد پسان ها در کرسی های کارمند ارشد علمی، استاديار و استاد و ور

نيز کارمند ارشد علمی پژوهشکده خاورشناسی پژوهشگاه علوم شوروی و 
سپس . پژوهشگاه علوم تاجيکستان کار کرد نيز پژوهشکده زبان و ادبيات

فاکولته ) تاجيکی(در کرسی استاد زبان پارسی 1958-1947به سال های 
 . خاورشناسی دانشگاه دولتی ليننگراد به تدريس پرداخت

 
مترجم دفتر مطبوعاتی سفارت شوروی  1945-1943بانو روزنلفد در سال های 

که بيشتر اين  مانده است اثر دو صدنزديک به  از او. در ايران بود
آنا روزنفلد . ه استآثار در باره ادبيات معاصر پارسی و تاجيکی بود

در کار بسياری از کنفرانس ها، سمپوزيم هاو سيمينارهای بين المللی 
 . اشتراک ورزيده بود

روزنفلد چند مقاله علمی جالب هم در باره آفريده های هدايت به چاپ 
ی از آثار او را به روسی ترجمه نموده بود و همچنين برخرسانده بود 

    .که در مسکو به چاپ رسيده است
شانزدهم  در«: در يکی از آثار ايرانی در باره هدايت چنين آمده است.  5

  ستيشرکت در جشن ب یبرا یبه دعوت خانة فرهنگِ شورو تيهدا 1324آذر ماه 
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 گونهی به شرح حال هدايت به زبان روس ،برای نخستين بار

در  1957به سال  »گزيده آثار صادق هدايت«فشرده در پيشگفتار 
راهنمای «در مسکو رساله  1958سپس به سال . مسکو به چاپ رسيد

» پيش سخن«منتشر گرديد که در مقاله  »کتابشناسی آثار هدايت
 ،پسانتر. بازتاب يافته بود »شرح حال«متن کامل اين  ،آن

در گزيده نو بار ديگر  1969ه سالمتن کامل شرح حال بهمين 
 »گزيده آثار: هدايت، صادق«زير نام داستان های هدايت 

 . آورده شد
 

هدايت به مطبوعات » شرح حال من«درست در همين سال بود که 
چنين بر می آيد که . آن هم به شکل فشرده. ايران راه يافت

 )گزيده آثار صادق هدايت(1957اين ورزيون از کتاب سال 
از روی متن  به پارسی آن هم ترجمه آن. رفته شده باشدبرگ

روسی که آن را من با بانو روزنفلد از روی متن اصلی پارسی 
روشن بود، چنين . باهم انجام داده بوديمنوشته خود هدايت 

به چاپ رسيده  کم و کاست بسياریچيزی بسيار دقيق نبود و با 
 .بود
 

شماره سن طاهباز در و تنها سال های سال بعد از اين، ح...
-11مسلسل شماره های(خود » بيدار«فصلنامه  1973سال  7-5های 

که به زبان پارسی در کلن به چاپ می  )از تاريخ نشر آن 13
هدايت را به چاپ  آنچنانی شرح حالرسيد، متن کامل و راستين 

خود اين متن را من به خواهش طاهباز با کپی دستنويس . رساند
 ادگرانهطاهباز د. برايش فرستاده بودمبا فاکس  هدايت 

اين شرح حال برای نخستين بار به دسترس «نوشته بود که 
          ».گذاشته می شود انپارسی زبان

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شخصيت ريختيابی
 

                                                                                                                                                             
شرح  نيو ا رود یکستان ميبه ازب تدانشگاه تاشکن سيسال تأس نيپنجم و

نوشتة  اصل دست. سدينو یم یحاِل مختصر را به درخواست خانة فرهنگ شورو
آثار  ترجمانو از م خاورشناس -روزنفلد ديفق یبانو اريدر اخت تيهدا
 - سارفيپروفسور کماز سوی آن،  »یکپ« بوده است، و ،یبه روس تيهدا

 یبرا. است شده یبردار عکس ،یبه روس تياز آثار هدا یا مترجم پاره
در  تيهدا«- ميبخش ضما ،کستانيبه ازب تيدر بارة سفر هدا تر شيب حيتوض

  .گ-».شود دهيد -انينوشتة حسن قائم »تتاشکن
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 کودکی و سال های نوجوانی
او به . ، مگر دشواری داشتو پربار زندگی کوتاه ،دايته

دو دهه . ران پا به گيتی گذاشتدر ته 1903فبروری  17تاريخ 
او در اين شهر که کانون رخدادهای پر جوش و  نخست زندگی

  . خروش گرديده بود، گذشت
 

سال های  ، انقالبکشور در اين هنگام تاريخیرويداد بزرگترين 
به برقراری نظام پارلمانی که تنها به گونه بود که  1905-1911
  .انجاميد، حدود می کردمطلقه شاه را م فرمانروايیاليته مفر
 

مبارزه به خاطر نظم دموکراتيک در ايران به اين  با اين هم،
گاه کمرنگ می شد و  ،اين مبارزهآتش شعله های . نيافتپايان 

 ؛با نيروی تازه يی زباله می کشيدهم فروکش می کرد و گاهی 
مردم خواستار پايان يابی نظام . مگر هيچگاهی خاموش نمی شد

رژيم شاه با حاکميت توده يی  و جاگزينی در کشورمستعمراتی 
 .بودند

 
مگر به جای آن  .خاندان قاجار از ميان رفت ،سر انجام
در سراسر . به رهبری رضاخان غاصب به ميان آمد ديگریحاکميت 

نو در برابر نيروهای مترقی که  ز سرکوبگری هایا یکشور موج
 نظامو  به راه افتاد، بودند توده يی ساماندهی هایخواستار 

که خودکامه  پليسی به رهبری رضا خان -خشن ديکتاتوری نظامی
 .، مستقر گرديدگرديدشاه ايران ) 1925 در(پسانتر 

 
آدم  -در هنگام بسيار جوان را صادقِ  بيمهری هاهمه اين  درد

کژروی و خشونت گونه  هيچ راونشکه رنج  اندکبسيار حساس و 
 ی سهمگينعهد لرزه هاهمين در  .يدکشهم می  را نمی پذيرفت،

خشونت که انديشه های آزادی دوستی و انسان باورانه  چيرگیو 
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سنگينی که بر خود را سرکوب می کرد؛ شخصيت هدايت نوجوان 
نيز آغاز خودکامگی شاه و دستگاه ستمگر آن را لمس می کرد، 

 .نمودمی  يابیسيمابه 
 

همگان می ترسيدند  .در کشور ترس و دلهره فرمانروايی می کرد
بر زبان بياورند و هدايت نيز لب از لب بگشايند و سخن 

ناگزير بود خويشتندار و محتاط باشد و حتا از ديدار با 
 .دوستان نزديکش خود داری ورزد

 
 - خاستگاه هدايت از يک خاندان اشرافی با فرهنگ باال بود
 چيزی که اهميت بسياری در ريختيابی شخصيت نويسنده آينده

سخنور نامدار سده  -ريشه هدايت ها به کمال خجندی. داشت
سپس رشته سخن آفرينی در اين خاندان  6.چهاردهم ميالدی می رسد

در سده گذشته دو  تنهااين تار گسيخته از هم می گسلد و 
ادبيات شناسان گوناگون، چند ورزيون . باره گره می خورد

ن ارائه کرده اين خاندا)ژنيالوژی(شجره نامه و ريشه شناسی
در اين جا اطالعاتی را در باره خاستگاه صادق هدايت از  .اند

استواری  رکتاب حسن طاهباز می آوريم چون بر پايه های بسيا
 . بنا يافته اند

 
رضا  -يکی از رجال برجسته ادبيات و فرهنگ سده نزدهم ايران 

با لقب بود که او را ) 1871-1800(الله باشی  -قلی خان هدايت
صادق . بزرگ می داشتند) شهريار سخنوران(» امير الشعرا«

هدايت بنا به بازگويی های وابستگانش تصور روشنی از نيای 
برای  1851خود داشت و نيک می دانست که او به سال بزرگ 

را بنياد  »دارالفنون«نخستين بار در ايران آموزشگاه مدنی 
نوران ايران سخ) انتولوژی(و کتاب بزرگ منتخبات  گذاشته بود

و شمار ديگر آثار بسيار ارزشمند را چاپ نموده بود و خود 
 . شعر می سرود

 
وزير علوم  ،جعفر قلی خان نير الملک -پدر بزرگ پدری هدايت 
علی قلی خان مخبر السلطنه، وزير آموزش و  -برادر وی و

 .ايران بودند پرورش
  

هدی قلی محمد قلی خان مخبر الملک، م -7خان علی قلیسه پسر 
خان مخبر السلطنه و مرتضی قلی خان صنيع الدوله از رهروان 
جنبش مشروطيت بودند که مرتضی قلی خان زمانی هم به رياست 

همه اين وابستگان هدايت در همان زمان آدم های . مجلس رسيد
 .مترقی، آگاه و ارجمندی شمرده می شدند

 
 - عمويشنوه ، عالقه زيادی به مخبر السلطنه مهدی قلی خان

صادق هم او را سخت دوست می داشت و در هنگام . صادق داشت
                                                 

از بازماندگان کمال  -صادق هدايتدانيال کميسارف، : نگاه شود به.  6
 .158-153. ، صخجندی

 .گ-.پسر ديگر او حسين قلی خان مخبر الدوله بود.  7
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دبستان اکثر برای دريافت پاسخ به پرسش های گوناگون و 
 .  کنجکاوانه اش نزد او می رفت

 
هدايت قلی خان اعتضاد الملک که به سال  -پدر صادق هدايت

 )بعدها دانشکده( درگذشت، با آن که استاد آموزشگاه 1955
در خانه او . د، سخت به ادبيات مهر می ورزيدبو افسری

همواره جو ارجگذاری به ادبيات و بزرگداری از فرهنگ، 
روشن . روشنگری و گرايش به سوی علوم نو مدنی فرمانفرما بود

که توانايی  نونهالاست همه اين ها تاثير شگرفی بر صادق 
و نوباوگی های بی مانند او بسيار زود از همان آوان کودکی 

 .  آغاز به شگوفايی نموده بودند، می گذاشتند
 

گذاشت که آن را با  »علميه«صادق در شش سالگی پا به دبستان 
نهاد آموزشی ( »الفنون دار«موفقيت به پايان رساند و شامل 

که در آن رياضيات، امور  گرديد )پولی تکنيک به هماننديی 
ه آموزش مگر، ب. تدريس می گرديد... مهندسی، مسايل نظامی و

در دارالفنون دلبستگی نيافت و در سال سوم با آن پدرود گفت 
وانگهی به مدرسه . و به آموزش زبان های خارجی پرداخت

 . فرانسوی سن لويی رفت و با شيفتگی تمام در آن درس خواند
 

را دوست مهر می ورزيدند و او صادق همه به در خانواده 
 تيز هوش، خوش برخورداو پسر بچه آرام، کار دان و . داشتند

برادرش، با به  -محمود هدايت .بود و بزرگ منش نيکو روش و
تصورش را هم نمی توانيد که «: ياد آوردن اين زمان می نويسد

و ه آزرد او وقتی . حضور او چه آرامشی به ما می بخشيد
و خوش خوی بود، به مهمانی يکی از نبود  اندوهگين

که  شدمی  دوست داشتنیچنان او  آن گاه. خويشاوندان می رفت
از کودکی که  ،از صادق خان -همه تنها از او سخن می گفتند

به اندازه يی که  .وردآن همه  خوشمزگی و شادی و خنده می آ
          8.»همه از خنده خود را گرفته نمی توانستند

                                                 
 .9. ، ص740، شماره 1967له سپيد و سياه، سال مج.  8
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از هيچ چيزی از و  آدم های توانگری بودندپدر و مادر هدايت 
مگر، اتاقی که صادق در آن بود و باش . کردند او دريغ نمی

او هيچ . دليل اين کار هم روشن بود. داشت، بسيار ساده بود
او از همان کودکی به تجمل گرايشی نداشت و . چيزی نمی خواست

تنها همنشين و همراز و . به ماديات دنيايی دلبسته نبود
شيفتگی او به  هنر و  .نياز گاه و بيگاه او کتاب بود

حسب . ادبيات چيزی بود که از پدر و مادرش به ارث برده بود
سنت های خانوادگی، بزرگان هر آن چه را که ممکن بود انجام 

ادبيات کالسيک  رنگين کمانی از می دادند تا فرزندانشان
پارسی را فرا بگيرند و هر چه بيشتر اشعار فردوسی، حافظ، 

و  ی بياموزندرا از بر کنند و زبان عرب... سعدی، خيام و
را ياد بگيرند و در يک سخن با و سخنوری آيين شعرگويی 

 . فرهنگ پربار ايرانی بيشتر آشنا شوند
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و صادق همخوان خواهش با خواست و  يکسرهدرست همه اين ها 

گرايش و دلباختگی به ادبيات و فرهنگ مردم و  .بودندهمسو 
 سرشتهاو نهاد بسيار مهم کرکتر صادق بود و در  ويژگیميهن، 

و با نشانه های آن ديده می شد هنوز در کودکی  که شده بود
و پايدارتر می  پربارترهر چه بيشتر  ،به پختگی رسيدن سن او

 . شد
 

 :و فرهنگ عاميانهشيفتگی به ادبيات 
شفاهی  گنجينه آفريده هایکه  ستناگفته پيدا و هويدا

 همه جا در کشوردر آن  .ستو رنگارنگ ا پربارعاميانه ايران 
به و دوست دارند را  های خاور زمين ورزیمختلف خرد گونه های

 ه رغمبشگفتی آور است، با اين هم، . بهای بااليی می دهندآن 
فلکلور شناسی تا سده بيستم دارد، ايران فلکلور  که جايگاهی

ملی بر های دگی آفري بررسیو  سامانمندآوری  گرد -ملی
 .وجود نداشت در آن شالوده علمی

  
نخستين کسی که به اهميت چنين کار مهمی پی برد، صادق هدايت 

انديشه بی  اين دلچسپ است که چه چيزی همو او را به. بود
ايران ربع پيچيده در اوضاع  دشوارمگر  ،چون و چرا ارزشمند

  نخست سده بيستم انداخت؟
 

آثار کالسيک های سده های ميانه  شنيدنصادق با خواندن و 
و نيز ) فردوسی، حافظ، سعدی و به ويژه خيام(ی ادبيات پارس

 ، امثال و حکمرواياتداستان ها، (آثار ادبيات عاميانه 
در پاتوق و روايات و با شنيدن افسانه ها و حکايات ) ...و

نه تنها آن ها را به خاطر می سپرد، بل ها  های قصه خوانی
 . نيز در باره اين گنجينه ادبيات شفاهی بسيار می انديشيد

 
فلکلوريک ايران، که  هدايت با انديشيدن پيرامون آثار

می سرنوشت درد آور و اندوهبار مردم آن اند؛ بازگوينده 
اندازه چه تا نيرو و  و خرد به چه پيمانهوه که «: گفت
و شايد، همانا اين ارزيابی  .»در آن نهفته است ينیرنگ

ايين پکوچه های ترين بود که او را  به فقيرنشين برداشت 
در به جاهايی که او دوست داشت  -تهران می کشانيدشهر 

و  کوچه ها پاتوق های به گشت و گذار بپردازد و درراهروها 
که بيش از  سنتی انبه داستانسرايی های قصه خوانپسکوچه ها 

بود، گوش  گرمبازارشان پهن و بساط شان در اين جا هر جايی 
      . فرا دهد

 
خود ) تباين(تهران با کانتراست  ،تمدر نيمه نخست سده بيس

جاده ها در ميانه های شهر،  .همه را در شگفتی اندر می ساخت
و می  ه بودکشيده شد دراز و خيابان های نو اسفالتی پهنو 
. های چند آشکوبه ساخته می شد ساختمان ،که در دو سوی آنشد 

و  نهادهای ديوانی و مديريتی ی نوساخت،در اين ساختمان ها
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و  ی بازرگانیترهای شرکت های گوناگون سهامی و کمپانی هادف
خانه های  ،در پهلوی اين ساختمان ها. جا می گرفتندبانک ها 
آسايش  وسايلبا همه آراسته با زيستگاه های لوکس يی نشيمنی 
 فروشگاه ها، قهوه خانه ها، چايخانه ها، کافه ها ؛و آرامش

 .ساخته می شد رستوران ها و
 
 - و داراگزين له های اعيان نشين، تنها اليه های ر اين محد

ران، ادکارمندان بلندپايه دولتی، بازرگانان، کارخانه 
سرشناس و کارشناسان رنگارنگ  انفرنگيو نيز  بانکداران
و جاده ها . بيشتر آلمانی ها بود و باش داشتند اروپايی،

پر از تازه ترين مدل خود روها  ،های اين بخش شهر خيابان
 . نددبو
 

های رنگارنگ و  »منبزنس «مرکز تهران پر از هياهوی  ،روزها
بود بازرگان و فروشندگان و داد و ستد جوش و خروش  سرشار از

دما فروکش می کرد و هوا خنک شام می شد و که هم و هنگامی 
 پرتو فشان می شدند و چراغ های رنگارنگ ديگر ؛می شد

و  ندها روشن می شد آگهی و الم هاو رکتابلوهای الکتريکی 
 .تندمی ساخرا رنگين ويترين های فروشگاه ها همه جا 

 
 آواز سازهای پرهنگامه ی شهر،از رستوران ها و کافه ها

هنروران و ترانه سرايی رقص و پايکوبی و آوای رامشگران 
و در خيابان های پر جنب و جوش و بير و بار  بودبلند 
سرشناسان شهر با  ؛راستانبولی و به ويژه الله زا ،نادری

نان را آ نتا ديگرا برآمدندبه گردش می  جامه های گرانبها
 .تماشا کنند

 
منظره بيخی ديگری ) پايين شهر(محله های دور دست شهر

تهران به خوشمزه که بچه های آن به ويژه جنوب . داشتند
هم از  نشانیاين جا . می خواندند» شهر نو«نيشخند آن را 

. ديده نمی شدحتا يک ساختمان مدرن هم  و شکوه و جالل نبود
و آلونک  و کلبه هاتا چشم کار می کرد، خانه های پست گلی 

در . که کنار يک ديگر به هم چسپيده بودندمی ديدی را ها 
حتا مغاره هايی هم ديده می  ،تپه ها و پشته های بيرون شهر

» زندگی«ها اين غارکسانی که در . ندشد که سوف زده شده بود
» دروازه«ند از سوراخ های تبه دشوار می توانس ،ی کردندم

و » دريچه ها«بربخزند و خود های » خانه«به درون های آن 
خته آوي ،و ژنده پرده های پوسيده و کهنه ،شان» پنجره ها«

 . بودند
 
خاک و گرد پر پيچ و خم و کوچه های تنگ و باريک و  ،»شهرنو«
باورنکردنی که به گونه  لود و پر از گل و الی و لجن داشتآ

ادارای و بيماری و روسپی گری نبود و رقت بار آور و درد يی 
 ،در کنار گرمابه های سنتی. ن بيداد می کردآو تن فروشی در 

روسپی خانه های پنهانی کار می و » دودکده ها«ميکده ها و 
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خوشگذران و خرپول، مردان  ،ن هاآکه بيشتر مشتريان  ندکرد
دولت همه اين ها را نيک می  .باالشهری بودندبی بند و بار 

برای بهبود وضع زندگانی باشندگان  گامیمگر هيچ . دانست
  .بر نمی داشتمحله های نادار تهران 

 
: در اين جا بيشتر رنجبران و بينوايان بود و باش داشتند

های شان  هکدهکارگران کارخانه ها، بزرگرانی که روستاها و د
 کوچيدهپی يافتن کار و بار به شهر را ترک گفته و در 

در  بودند؛ کارمندان دونپايه و لومپن ها و ديگر کسانی که
دادن از پس برای پيشبرد زندگی نداشتند، و  چندانیمد آ

  .نمی برآمدندکرايه در مرکز شهر 
 

قهوه  ،در پايين شهر می شد در چايخانه ها ،درست در همين جا
نخوانی های قصه خوانان، به داستاو سقاخانه ها خانه ها 

راويان و  ،روضه خوانان، مناقب خوانان، شهنامه خوانان
گوش فرا داد که  با و نوحه سرايان انان و مداحان وواقعه خ

آوردن مثل ها، زدن همراه با و رسا و شيوا، آواز بلند 
می می خواندند و با آب و تاب  ،و وجيزه ها چيستان ها

لوطی ها ی معرکه شعبده بازان و سراييدند و همچنين می شد پا
سيرک هنر داربازان نی نشست و از باواره و خياآو هنرمندان 

ترانه های سنتی قديمی ايرانی  لذت برد وهای دوره گرد سنتی 
می شد شنيد و سر انجام از دهان رامشگران و سرايندگان را 

 ،به چهره های فروشندگان پير و کهنسال که در دکان های خود
از گياهان  -عرضه می کردند چه را که می شد فروخت،ن آهر 

و  و ترشی ها شيرينی ها ها، خشک گرفته تا چاشنی های خوراکی
جامه های و داروهای سنتی و کتاب های دست نويس قديمی 

 و اثاث دست دویلوازم و سامان اشيای عتيقه و و رنگارنگ 
 . و چيزهای بسيار قديمی ديگر خانه

 
محله های پيرامون تهران می شد مردان، تنها ها در همين 

بگذار پوسيده  -زنان و کودکانی را با جامه های ملی و سنتی
ديد و گپ های کسانی را شنيد که به زبان هم که شده، ه ژندو 

. لهجه ها سخن می گفتند بلوچی و ديگر زبان ها و های آذری،
با زيستار ملی و بينوايی، نژندی و  ناداری ،»نو هرش«در 

زار و درست همين پايين شهر . داشتندو همديواری مسايگی ه
نادار بود که صادق هدايت را به سوی خود می کشاند و از 

ش می ردهمين رو با کمال ميل و خشنودی در حومه تهران به گ
از زيبايی های ادبيات شفاهی . ار می کردذپرداخت و گشت و گ

و رواج های  و از عادات و سنت ها و رسم دلشاد می گشتمردم 
 . می برد لذتساده ترين ايرانيان 

 
در اين جا «بارها می گفت  بود که در باره همين مردم او،

صميمی و صادق و درستکار اند  ،پاکدل اندمردم خوش قلب اند، 
 ،ن همآبا و تنگدستی بسر می برند، در بينوايی که ن آو با 
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ت عادات با رعاي ،زييند همان گونه می ،هر گونه که بخواهند
 .»ملیو رواج های 

 
هدايت به فلکلور ايران آغاز  دلبستگیدرست همين جا بود که 

گرديد که پسان ها تاثير شگرفی به سرنوشت او چونان يک 
سترگی خدمت  ی او،بهابی اين پويايی  .نويسنده برجا گذاشت

هدايت، . نيز بود فلکلورشناسی جوان تازه پيدا شده ايران به
نيز اطالعات گرد آوری شده در باره  ثل ها وافسانه ها و مَ 

به تدريج و عادات مردم پارس را با آماده ساختن آن ها  بداآ
 .، هنجارمند می ساختبرای چاپ

 
دردمندانه، او تنها موفق به چاپ بخش کمی از کلکسيون خود 

شالوده  ،ولی آن چه که او موفق شد به چاپ برساند. گرديد
   .ريختساختمان فلکلور شناسی ملی  برپايیبرای  استواری را

 
دويدن جلو رخدادها، خاطرنشان می سازيم که هدايت اندکی با 

به » اوسانه«زير نام  1931نخستين مجموعه عاميانه خود را در 
را به گونه  وارهجالب است که او حتا نام کتاب. چاپ رساند

بر  سانگذاشته بود تا اين  »اوسانه« -گويش عاميانه افسانه
او در اين . شدااستگاه توده يی اين کلمه تاکيد داشته بخ

ترانه های عاميانه رنگارنگی را گنجانيده بود که  ،مجموعه
يی ترانه ها. بيشتر سرايندگان خيابانی آن را می سراييدند

ه ندآموز بيشترو  هم غنايی اند و هم دارای بار اجتماعی که
و هم جالب اند ن هم برای بزرگساال .و پند گونه گونهو اندرز 

 . برای کودکان
 

الاليی های  ،ده ها ترانه و سروده کودکانه »اوسانه«در هدايت 
گونه چيستان  و ترانه های ويژه بازی ها ،دايه ها و مادران

 .را گرد آورده بودهای مردمی 
 

 –های مردمی را برگزيندسروده ترين  دوست داشتنیتوانست او 
را که به و دلنشين خوش آوا  ساده، کنايه آميز و یترانه ها

در ميان اين ترانه ها سروده هايی هم اند . دل چنگ می زند
 .انتقادی با بار برجسته اجتماعی و رنگ و بوی

 
 :»اوسانه«يی از ترانه های نمونه ها

 بارون مياد ريزه ريزه
 م پر فيرورهاتو جيب باب

*** 
 شاه کج کاله
 رفته کربال

 نون شده گرون
 يه من يه قرون
 ما شديم اسير

 از دس وزير
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**** 
 ای سال برنگردی

 به مردمان چه کردی
 زن ها رو سلخته کردی

 9دکون ها رو تخته کردی
 

هدايت : يک نکته بس ارزنده است »اوسانه«کتاب  ديباچهدر 
و وری آ گردر ايران را وايرانيان را فرا می خواند تا فلکل

شد که او در  ديده میآشکارا نمايند و بياموزند و اين  پچا
در «: چنانچه نوشته بود  .اين کار ادامه بدهدبه نظر داشت 

م کرد که مجموعه مفصل تری با همه اسناد يچاپ دوم کوشش خواه
که در دست داريم به چاپ برسانيم و از کسانی که ما را در 

 10.».قبال تشکر می نماييم ،اين جمع آوری کمک خواهند کرد
 

گرد آوری گسترده و بررسی آفريدگی طرح  1931اين سان، در سال
فلکلور به اين با کشاندن پای دوستداران  عاميانههای شفاهی 

او پنج سال آزگار . به پختگی رسيده بودنزد صادق هدايت کار 
 1937ل تنها به سا ،مگر با اين هم. پيوسته کار می کرد

که آغاز به  ق ببخشدهنگامی موفق شد به انديشه خود تحق
به  در آنمقاالت خود را نمود و » مجله موسيقی«همکاری با 

درست در همين  .در اداره موسيقی به کار پرداختچاپ رساند و 
 - جا بود که او برای پرداختن به کار دوست داشتنی خود

 . ادبيات فرصت پيدا کرد
 

ترانه های «مقاله  ،پس از چند سال، او در مجله موسيقی
پژوهش  متمم و مکملکار  ويا اينگکرد که  را چاپ »عاميانه

 1931در  »اوسانه«های او در باره ترانه ها در کتابواره 
 . بود
 

فلکلور ايران، ثار او در باره آاين نبشته نيز مانند ديگر 
. سرشار از نکته ها وآگنده از انديشه های دلچسپ بسياری است

ساخت «: گويداو برای مثال، در باره فرم ترانه چنين می 
از نگاه ترانه ها . عاميانه خيلی ها ساده استترانه های 

هارمونی در کل  ،هنر سادهدر اين نوع  .موسيقی يکنواخت اند
 در شماری از ترانه ها. آن مختلف است ندازه هایا. نيست

آواز خوانی آزاد بخش بزرگی از سروده با بازخوانی برخی از 
لند بيت ها به خواست اجرا کننده گاه پايين می آيد و گاه ب

دارای اندازه شماری ديگری از ترانه ها بر عکس،  .می رود
موسيقی آن معموال يا برای رقص . های معين و ساخت مدرن است

                                                 
 :مجموعه اوسانه  از ترانه های ديگر  معروف .  9

 زير گنبد کبود -يکی بود يکی نبود
 بر سر کوهی رسيدم -دويدم، دويدم

 .گ-گدا آمد در خونه -الال  الال گل پونه
ته نوش 1310مهرماه  12را در مقدمه  هدايت اين ؛1931، اوسانه، تهران.  10

 ..گ-بود
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آهسته، نرم، حزن  هم در برخی از موارد. است و يا برای مارش
             11.»و يکنواخت استآور 

 
 که از ديدگاهسپس هدايت نمونه های ترانه هايی را می آورد 

کشور ضبط  چهار دانگاستيل و محتوای خود مختلف اندکه در 
سوگوارانه، ترانه های در اين جا می توان . شده اند

انه، کميدی و ترانه های طنز آميز عاشقانه، عروسی ها، کودک
 .را خواند

 
عاميانه  افسانه هایصادق هدايت همچنين کلکسيون دلچسپی از 

ه تنها بخش کوچکی از آن پارسی را جمع آوری کرد که دردمندان
دو  )1939سال  8شماره (در مجله موسيقی . استبه چاپ رسيده 

با مقدمه کوچکی از 12»شنگول و منگول«و » آقا موشه«افسانه 
هدايت با شرح . به نشر رسيدزير نام امثال و حکم هدايت 

 فلکلور بر اهميت آن تاکيد می ورزد و )نوع(انرژ نمختصر اي
فرا می خواند آفريدگی های شفاهی را شيفتگان  بار ديگر

 .عاميانه را جمع آوری و بررسی نمايند
 
هدايت برای اين که آرزوی قلبی خود را در باره سازماندهی  

، پيشنهاد کرد برآورده سازد جمع آوری گسترده مواد فلکلور
تا خواسته شود ها دگان استان نهمه باش ازتا از راه راديو 

را گرد آوری و به تهران گسيل ی اهآفريده های عاميانه شف
سرازير شدن بسياری مواد فلکلوريک آغاز به جاهای از . دارند

جمع ساده بسيار اين مواد به گونه راستش . به تهران نمودند
اين مگر کار توانفرسا و پيگير روی . وری و ثبت می شدندآ

از سوی چنين استاد بی نظير آفريدگی های عاميانه  مواد خام
به مواد فلکلوريک پخته مبدل می آن ها را  ،چون هدايت شفاهی
 . ساخت

 
د که او برای نخستين بار در بوخدمت اصلی هدايت در آن 

جمع آوری و تدوين فلکلور ايران را ايجاد  نظمسيستم مايران 
 سبزرگ و ب امرده علمی يی را برای اين وشالاين کار کرد که 

. ريختلورشناسی جهانی سودمند هم برای ايران و هم برای فلک
هدايت دستور العمل بسيار خوبی را در زمينه جمع آوری و ضبط 

در چهار  1945تدوين نموده بود که به سال » مواد فلکلوريک
در اين دستور العمل . تهران چاپ شد »سخن«شماره مجله ادبی 

اهميت فلکور برای فرهنگ ايران تعريف شده و نشان داده می 

                                                 
 351.  نده، صق هدايت، آثار پراگادص.  11

 6هدايت مقاله ترانه های عاميانه را در شماره های : يادداشت گزارنده
با توجه به اين که متن اصلی . مجله موسيقی به چاپ رسانده بود 7و 

مقاله در دست نداشتم و ترجمه باال از روی متن روسی انجام يافته است، 
 . گ-.ن اصلی اندکی متفاوت استروشن است از مت

هدايت دو داستان ديگر را نيز به نام های پسانتر در همين مجله .  12
شماره های  1946سال (» و سنگ صبور) 2شماره  1940سال( »سرخرنگ روسری«
6-7 .(  
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و کرد ادبيات عاميانه را جمع آوری  شد که چگونه آثار
 . نمود ضبطبرگزيد و 

 
همه  ،با چاپ اين دستور العمل »سخن«گردانندگان مجله 

مواد تا  نددوستداران فلکلور ايرانی را به آن فرا خواند
جمع آوری شده شان را به دبيرخانه مجله بفرستند تا گزيده 

پس از هی انگو .انندبه چاپ برس» سخن«در يی از اين مواد 
. در سيمای کتاب جداگانه يی چاپ کنندآن را  ،علمیارزيابی 

جايزه هايی هم در نظر گرفته شده  ،برای ترغيب عالقه مندان
که همه مواد تدوين شده علمی به چاپ  بودهدف اصلی آن . بود

اين و اين گونه،  برسد و به دسترس کارشناسان قرار بگيرد
کاملی در باره فلکلور ايران تصور نسبتا تا د يامکان پديد آ

  .بيايدبه دست 
 

  ،ترانه ها ،آغاز به چاپ دوبيتی ها »سخن«در برگ های مجله 
سروده های کودکانه و ديگر مواد فلکلوريک که از از دور دست 

پس از چندی بنا  ،مگر. ، کردندترين گوشه های کشور می رسيد
در کشور  تيره شدن اوضاع سياسی(به اوضاع پيش بينی ناپذير 

به راستی سترگ  راين کا )هدايتدردناک  درگذشتن آو در پی 
 . متوقف گرديد

 
هدايت های فداکارانه و از خودگذشتگی های خوشبختانه رنجبری 

ادامه  -13انجوی شيرازی .و راه او ادامه يافت به هدر نرفت

                                                 
 یاز پژوهشگران ادب »نجوا«معروف به  یرازيش یابوالقاسم انجو ديس.  13
 یاسيو س یانتقاد  بود و مجله یاسيفعال س یدر جوان یانجو. است رانيا

و  ريدستگ ١٣٣٢سال  یکودتا انيدر جر. داد یانتشار م »آتشبار«با نام 
 دگاهيتبع«است با عنوان  یثمره آن دوران کتاب. شد ديبه خارک تبع

 .یمشتمل بر خاطرات و »خارک
 
را  رانياز فرهنگ مردم ا یاديبرنامه منابع ز نيا یاجرا هياز ناح یو

 نهيجلد کتاب در زم ازدهيتوانست  اتشيدر ح یانجو. کرد یجمع آور
ها و آداب و رسوم با کمک انتشارات  ها، قصه شامل مثل رانيفرهنگ مردم ا

و  یدر زمان جمع آور یو ارانياز جمله دست. انتشار دهد ريکب ريام
احمد  ان،يفيمحمود ظر گانه،يتوان از نصرهللا  یها م کتاب نيا نيدوت
 یو. کرد اي انيو پناه )دليب( یجبار ،یدياکبر عبدالرش یعل ان،يليوک

. دارد یهم مقاالت گريو موضوعات د یشناس حافظ نهيدر زم ،نيعالوه بر ا
 .متنوع است اريدر حوزه فرهنگ بس یمقاالت انجو

حافظ شناسان  یبه زعم برخ یرازيش یانجو حيبا تصح یرازيحافظ ش وانيد
مربوط به اشعار حافظ  اتيها و روا گونه یو راياست ز وانيد نيتر کامل

است  »غرل نهيسف« یو گريد یها از کتاب. است و ارائه کرده یرا جمع آور
ابوالقاسم  ديس. است یفارس انيمنتخب در ادب یها از غزل یا که مجموعه

 ٢۵متولد شد و در  رازيدر شهر ش یديخورش ١٣٠٠در سال  یرازيش یانجو
 هيدر تهران درگذشت و در گورستان ابن بابو یديشخور ١٣٧٢سال  وريشهر

بعد از مرگش به موزه فرهنگ مردم  شيدر تجر یخانه و .به خاک سپرده شد
 یو. داشت یادياما دوستان ز .هرگز ازدواج نکرد یانجو .است شده ليتبد

کتاب  نيآخر تياست که هدا بود و گفته شده تيدوستان صادق هدا نياز آخر
 -».به او سپرده بود ینگهدار یرا برا »یمروار توپ«خود با نام 

 .گ-برگرفته از ويکيپيديا
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ادبيات شناس و يکی از تدوين کنندگان ديوان  ،دهنده راه او
کار گردآوری فلکلور ايرانی را با  1967در سال که  بود،حافظ 

 ،بهره گيری از دستور العمل تدوين شده از سوی صادق هدايت
 . از سر گرفت

 
صدا و سيمای ايرن که در آن کميته  انجوی شيرازی با کار در

ايجاد شده بود، مواد بزرگی از فلکلور » فرهنگ ايرانی«ه ژوي
گفت که اين مواد  شيرازی می. آوری کرد عايرانی را جم

شايد چنين چيزی . بسنده می کندهم کتاب  عنوان 150برای
کار با جوش و خروش  ،مگر هر چه بود. بزرگنمايی بوده باشد

روان بود و انجوی طی مدت کوتاهی توانست در سال های دهه 
و دوره پنج  ی ايرانیها قصهسده بيستم دوره سه جلدی  هفتاد

لوريک را به چاپ رساند و اين جلدی مواد ديگر رنگارنگ فلک
( کار تا هنگامی ادامه داشت که اوضاع پيش بينی ناشده ديگری

اين روند را برهم ر ديگر با)  1979يم در ايران در ژتعويض ر
 . زد
 

انجوی شيرازی چنين کتاب هايی را در زمينه تبارشناسی نيز 
مگر در اين امر مهم هم باز صادق هدايت پيشاهنگ  .ن دادوبر
بايسته است نشاندهی کنيم که انجوی شيرازی در . ودب

های پارسی با ارجگزاری و  فصهپيشگفتار خود در نخستين جلد 
گرد آورنده فلکلور نخستين  -سپاسگزاری بزرگی از هدايت

ايران که شالوده يی را برای اين کار ريخت و اصول علمی 
  .نام می برد فلکلورشناسی ايران را تدوين کرد، 

 
بايسته به . اال در باره فروتنی صادق هدايت سخن گفتيمدر ب

فروتنی اين را هم بيفزاييم که او آدم بی آاليش و مهربان 
برای به کرسی نشان اين حرف تنها يک نمونه می آوريم . بود

 . که به اخالق علمی ربط می گيرد
به همه آنانی که دست اندر کار صادق هدايت با کمال ميل 

ميانه بودند، اجازه می داد تا از گنجينه آفريدگی های عا
مجتبی مينوی در اين پيوند می . مواد او بهره مند گردند

امثال «ميرزا علی اکبر خان دهخدا « .]گ-هنگامی که[ :نگارد
در  1931که در چهار جلد به سال [(را تاليف کرد » و حکم

هر کدام از دوستانش او را  ،]کميسارف -)تهران به چاپ رسيد
بيش از . ياری کردند ،اين امر تا جايی که می توانستنددر 

او کلکسيونی از مثل های  .همه صادق هدايت به او کمک کرد
که او در آن  برگصد  اين کتابی بود در دو. عاميانه داشت

هدايت دست نويس . نزديک به دو هزار مثل را ضبط کرده بود
ه بازپس آن که در انديش دونب. خود را به آقای دهخدا سپرد

نمی دانم که آيا او اين کتاب را به هدايت . گرفتن آن باشد
 14.»يا نه؟ ،باز گرداند

                                                 
عقايد و افکار در باره صادق هدايت پس از مرگ، چاپ نخست، تهران، .  14

1954 ،108. 
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در باره آن که هدايت با مشوره ها و مواد خود به هر کسی که 

. هم نوشته اند يگرپژوهشگران دنزد او می آمد، کمک می کرد، 
خود  کفلکلوريکه هدايت يادداشت های آن ها نمی نويسند مگر 
شايد او . داده بود.] گ-غير از دهخدا[به چه کسی ديگری را 

گرد آورنده و خواننده  -تدیهصبحی مبخشی از مواد خود را به 
داده در راديو افسانه ها و قصه های پارسی برای کودکان 

 - 1946در کتاب سه جلدی قصه های صبحی که به سال های . باشد
را می  »صبورسنگ «از چاپ برآمد، ما برای مثال قصه  1949

بينيم که بی چون و چرا بايد آن را از کلکسيون هدايت گرفته 
  . باشد

 
کار او روی مجموعه قصه از همکاری يی که هدايت به صبحی در 

به من دو نفر سال گذشته «: می نويسدصبحی بود، خود ها کرده 
آدم  ،دکتر شهيد نوری: کمک شايان توجهی در کارم کردند

و صادق که از او خيلی سپاسگزارم  آاليشبی تحصيل يافته و 
  15.»نويسنده نامدار -هدايت

 
او به آفريده . نبودهدايت در چهار چوب فلکلور ملی محدود 

در ترجمه  ؛برای مثال. های شفاهی ساير ملل نيز دلچسپی داشت
را که استايل  16»يماشاورا«قصه جاپانی  خود به زبان پارسی

دو جلدی ی کردی از مجموعه »قصه کدو«ويژه يی داشت و نيز 
. چاپ کرد ،خاورشناس فرانسوی -لسکو. روژهتدوين شده از سوی 
آماده  ديگر فلکلوريک را برای نشرهای  او همچنين نبشته

 .ساخته بود که چاپ نشدند
 

به گواهی ايرانيانی که به صادق هدايت نزديک بودند، قصه ها 
ا و نقاشی که او جمع آوری نموده بود، رسم ه ل هايیتو م

پيرامونش کشيده بود و يادداشت های  زيستگاههايی که او از 
به موزه مردمشناسی  ،او در باره رسم و رواج های مردم

مگر سرنوشت اين . سپرده شده بود) انتوگرافی -تبارشناسی(
هدايت  ،با اين هم. آثار تا کنون نامعلوم مانده است

 . دنابود بخشی از آن ها را به چاپ برس توانسته
 

 :نيرنگستان
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 . 5. ، چاپ دوم، ص...عقايد و افکار.  15
ترجمه، در مجله سخن، سال دوم، شماره  –قصه جاپانی  -» اوراشيما.  16

 45 - 43اول، صفحه 
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