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  ۱۳۷۹، پائیز  ۱۳(دفتر    نامۀ کانون نویسندگان ایران در تبعید این مقالھ کھ نخستین بار در  

ص.  ۲۰۰۰/ اسفند    )۱۴۲- ۱۷۱،  در  اکنون،  یافت،  فوریھ    ۱۳۹۱انتشار  پس  ۲۰۱۳/   ،
 ن.پ.      یابد.می مجدد افزوده ھا و پیوستھایی انتشار   ویراستی دیگر و بھ ھمراه  از
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بھ فرانسویان و   صادق ھدایترا در شناساندن  بوف كور) ، مترجم فرانسوی Roger Lescot(  روژه لسكوبھ دشواری می توان نقش 
ھفتم آوریل شبانگاه)   شب ھشتم آوریل (یعنیدانیم کھ ”صادق ھدایت در شب یا نیمھاز طریق اینان بھ جھانیان نادیده گرفت. می

] بھ زندگی خود پایان داده است “ (محمود کتیرائی، کتاب صادق ھدایت، تھران، کتابفروشی اشرفی و انتشارات فرزین، ۱۹٥۱[
در قاھره، در   ۱۹٥۲). چند ماھی پس از خودكشی ھدایت است کھ ترجمۀ لسکو از بوف كور، بار نخست در ۳٦٤، ص. ۱۳٤۹

مارس  -( فوریھ  ۱٤۸ -۱٤۷) شماره ھای La Revue du Caire“(مجلۀ قاھرهمۀ فرانسوی زبان ”چند شمارۀ پیاپی ماھنا
، در پاریس بھ صورت كتاب توسط   ۱۹٥۳یابد و سپس بار دوم در سال ) انتشار می۱۹٥۲(اكتبر  ۱٥۳) تا شمارۀ ۱۹٥۲

 شود. )، منتشر میJosé Corti  ( ژوزه كورتیناشری معتبر، 
نخست چھ پیامدھائی داشتھ است چیزی نمی دانیم اما می دانیم كھ انتشار”بوف كور“ در ھیئت كتاب در  از اینكھ آن چاپ

فرانسھ، رویداد پراھمیتی شد و بسیاری از بزرگان ادب و ھنر آن زمان فرانسھ این كتاب را ارج فراوان شناختند و نویسنده آن 
بیشتر این نوشتھ ھا را در ھمان سالھا بھ فارسی برگرداند و  حسن قائمیانرا در عداد نویسندگان بزرگ دوران معاصر نام بردند (

نظریات نویسندگان منتشر كرد و بعد ھا نیز ھمراه مطالبی دیگر بھ صورت كتابی بھ چاپ رساند. نگاه كنید بھ: ” سخن در ماھنامۀ
 .).   ۲۹٤، ص ۱۳٤۳وم: تھران، كتابھای پرستو، “، ترجمۀ حسن قائمیان، چاپ سبزرگ خارجی دربارۀ صادق ھدایت، زندگی و آثار او 

 روژه لسكو كھ بود و با ”بو ف كور “ و نویسنده اش از كجا آشنا بود؟     
 می نویسد:  م. ف. فرزانھ     

اسپانیایی را خوب می لسكو فقط ایراندوست و ایرانشناس نبود، زبانشناسی استثنایی بود كھ نھ تنھا فارسی و عربی و آلمانی و انگلیسی و           
ن را  دانست، بلكھ قصھ ھای عامیانۀ كردی را بھ فرانسوی ترجمھ كرد، دستور زبان كردی را تدوین نمود و در مدرسۀ زبانھای شرقی پاریس این زبا

ژوان   ) اثر معروفPedro Paramo( پدرو پاراموھدایت را ترجمھ نكرده بود.  زنی كھ مردش را گم كردو  محللداد. لسكو فقط بوف كور ، درس مي 
 ) نیز بھ وسیلۀ او از اسپانیایی بھ فرانسوی برگردانده و شناختھ شد. Juan Rulfo(رولفو 
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بیر سوم سفارت بھ تھران آمد و با صادق  لسكو دیپلوماتی حرفھ ای بود. در جوانی با سمت د
ھدایت و دوستان او آشنا شد. در ھمان دوره، نخستین مقالھ را دربارۀ ادبیات معاصر ایران 

نوشت. سپس مدت درازی مأموریت سفارتھای قاھره و مكزیكو و سازمان ملل متحد در 
بازگشت و دو سال   دوباره با مقام وزیرمختاری بھ ایران ۱۹٦۱نیویورك را یافت. در سال 

بعد با عنوان سفیر برای گشایش سفارت فرانسھ در اردن ھاشمی بھ عمان رفت و سپس سفیر  
در آنجا بود، تا اینكھ او را بھ پاریس احضار كردند. چرا؟  ۱۹۷۳فرانسھ در تایلند شد و تا 

ود اتومبیل برای اینكھ وقتی چند نمایندۀ مجلس فرانسھ بھ بانكوك رفتھ بودند، او نتوانستھ ب
سفارت را در اختیارشان بگذارد! چنین گناھی (!) باعث شد كھ لسكو در انتظار مأموریت 

كشید نشین بشود. تازه ازدواج كرده بود و از رفتار دستگاه دولت زجر ميبعدی یك سالی خانھ
 .و بیمار شد

 بیماری بیعالج : سرطان. 
... آن وقت فكر كم و بیش بچگانھ ای بھ سرم زد: راھی بجویم تا او تشویق بشود و            
اش بكاھد. آیا اگر دولت ایران بھ او مدال و نشانی بدھد و از خدماتی كھ بھ ادبیات  از غصھ

كھ در نیویورك بود   فریدون ھویداشود؟ بھ كند خوشحال ميمعاصر ایران كرده است قدرداني
كردم موضوع بیماری سخت لسكو را بھ گوش برادر نخست وزیرش ھشتلفن زدم و خوا

برساند و از او بخواھد یك نشان برای لسكو بفرستند و طی مراسمی خدماتش را بستایند. 
شناخت پیشنھاد مرا پذیرفت و اقداماتش نتیجھ داد و یك نشان  فریدون ھم كھ لسكو را خوب مي

تأسفانھ با تأخیر زیاد بھ پاریس رسید. از آنجا كھ درجۀ دوم (؟) برای لسكو فرستادند كھ م
لسكو از منشاء این حق شناسی غیر مترقبھ مطلع نبود، یواشكی او را پاییدم. آیا چنین پیشامدی  

 می توانست در بھبودش مؤثر باشد؟ 
چنین بھ نظرم رسید كھ با وجود تشدید بیماری تا چند روزی سر حال آمد. تأثیر این تشریفات  

ثبت، ولی زود گذر بود و آخرین بار كھ بھ خانھ اش رفتم، او را موجودی یافتم در  كوچك م
یافتھ...ولی لبخند بھ لب و شوخ كھ از گذشتھ و حال  ی تقلیلبستر افتاده، با چھرۀ تكیده و جثھا

خواستھ نویسنده  كرده است، ميكرد: اینكھ در جوانیش خوابھایش را یادداشت ميصحبت مي
داشتھ، از جملھ آرزوھایش در مكزیك این بوده كھ تك و  ھای قدیمی ميۀ سكھبشود، مجموع

ست... بعید تنھا برود در یكی از جزایر كوچك كارائیب مستقر بشود... و حاال با این دارو و درمانھا؟ ”مدتی است كھ دكتر ھورمون ماده تجویز كرده ا
مان را شیر بدھم!“ و زنش خندید و خودش قھقھ زد و من و زنم ھم خندۀ تلخ سر توانم بچھمينیست پستان در بیاورم...آن وقت كار زنم آسان می شود، 

آوردیم كھ محكوم بھ مرگ است... و خود او كھ مردی ھوشمند بود و از نوع معالجاتش بھ بیماری بیعالجش پی برده  دادیم. ھیچ یك بھ روی خودمان نمي
“ در: خرد و آزادی: یادنامۀ دكتر  یادداشتی برای زنده ھااز روزھای آینده میگفت.. (م. ف. فرزانھ: ”درخشید و خندید وچشمانش ميبود، باز مي

 ).  ۷۳-۷۱، ص. ۱۳۷۲امیرحسین جھانبگلو ، بھ كوشش كریم امامی و عبدالحسین آذرنگ، تھران، باغ آینھ، 
دھد. اما ست و نھ ”درجۀ دو“، چیزی را تغییر نمياین پایان راه است. وگفتن اینكھ آن نشان اھدایی ھم ”درجۀ یك“ بوده ا     

 آغاز آشنایی لسكو با ایران از كجا بود و چگونھ بود؟ 
را بھ یایان  مدرسۀ علوم سیاسی پاریساست. در ادبیات، از دانشگاه پاریس لیسانس دارد و ھم  ۱۹۱٤مارس  ۱۸لسكو متولد      

سنۀ شرقی پاریسدیپلم گرفتھ است و ھم از  مدرسۀ مطالعات عالیھرسانده است و ھم از  در زبانھای عربی كالسیك ،  مدرسۀ ملی ال
 Institut français du“ ( انستیتو فرانسۀ دمشق) در سوریھ و لبنان است و در ” ۱۳۱٤-۱۳۱٥(  ۱۹۳٦فارسی و تركی. او از 

Damasاست و مقاالتی نیز در مجالت معتبر   ) كھ از مراكز مھم مطالعات شرق شناسی فرانسھ است بھ تحقیق و كار مشغول
مجلۀ مطالعات شرقشناسی فرانسوی دربارۀ فرھنگ و ادبیات فارسی و كردی انتشار می دھد كھ از آنجملھ است مقالھ ای در ”

) انتشار یافتھ است ۱۳۱٥-۱٦(۱۹۳۷“ كھ در مثال و چیستانھای كردی ا) دربارۀ ”  Revue des études islamiques  “ (اسالمی
 Bulletin“ (بولتن مطالعات شرقی) ”۱۹۳۷-۳۸( ۸-۷بعد ھم ترجمۀ چند صفحۀ چاپ نشده از جامی است در شماره ھای و 

d’études orientalesشد. در آن سالھا لسكو ھم دربارۀ زبان ) كھ در آن زمان توسط ”انستیتو فرانسۀ دمشق“ منتشر مي
- ۱۷(۱۹۳۸ل سنجر و نتایج بررسی وی در ین باره بھ صورت كتابی در كند و ھم دربارۀ یزیدیان سوریھ و جبكردی تحقیق مي

 ). ۱۹۳۸) انتشار می یابد ( دمشق، ۱۳۱٦
از سوی ”انستیتو فرانسۀ دمشق“ بھ سوی ایران  ۱۳۱۷با چنین توشھ ای است كھ لسكو دراواخر بھار یا اوائل تابستان      

دھد لسكو، دو نامھ ھست كھ از آمدن او بھ ایران اطالعاتی را بھ دست مي رھسپار می شود. در میان اوراق و اسناد بازمانده از 
) است كھ در آن زمان از بزرگان شرقشناسی فرانسھ بود. وی در نامھ ای  Louis Massignon(  لوئی ماسینیون. نخستین نامھ از 

علی اكبر و  سعید نفیسی و غالمحسین صدیقیكھ شما را بھ  )، بھ لسكو می نویسد ۱۳۱۷فروردین  ۲( ۱۹۳۸مارس  ۲۲بھ تاریخ 
معرفی كردم و امیدوارم كھ در تھران شما را كمك فراوان كنند. این نامھ بھ بیروت یا بھ دمشق فرستاده شده است چرا كھ  سیاسی

 ۳) است (Henri Massé(  ھانری ماسھدر آن زمان لسكو در آن نواحی بھ پژوھش و تحقیق مشغول بوده است. نامۀ دیگر از 
) كھ درپاسخ نامھ ای از لسكو نوشتھ شده است . ماسھ مینویسددرمعرفی شما نامھ ای بھ سعید ۱۳۱۷فروردین   ۱۹۳۸/۱٤آوریل 

نویسد كھ دھد دربارۀ ترجمۀ آثاری از ادبیات معاصر فارسی مينفیسی نوشتھ ام و بعد ھم گویی كھ بھ پرسش لسكو پاسخ مي
محمد ) و یا یكی از داستانھای كوتاه  زنده بگورسعید نفیسی یا یكی از داستانھای كوتاه صادق ھدایت (مثالً “ فرنگیستوان ”مي

 “) را بھ فرانسھ ترجمھ كرد.درویش قربان كھ اخیراً چاپ شده است (مثل ”  حجازی 
ھران است. لسكو در تھران چھ  بھ تھران می رسد. در ھر حال در آن روزھا، دیگر در ت ۱۳۱۷مثل اینكھ لسكو در تابستان       

 می كند؟
در پیش نویس نامھ ای بھ فارسی خطاب بھ مقامات وزارت فرھنگ ایران از عالقۀ خود بھ مطالعھ و تحقیق دربارۀ یزیدیان  

کند . اینكھ سرنوشت این تقاضانامھ چھ می شود بر ما معلوم نیست اما ازین گذشتھ، عالقۀ اوست بھ مطالعھ و تحقیق  صحبت مي
 دربارۀ فرھنگ و ادبیات معاصر ایران. 
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شتھایی دربارۀ مطبوعات ایرانی می نویسد با عنوان ”در ھمان ماھھای نخست اقامت در تھران، لسكو مقالھ ا  Notes sur“ (” یاددا
la Presse iranienne” شود. مقالھ نوعی تکنگاری است از منتشر مي ۱۹۳۸“ ھمان سال مجلۀ مطالعات اسالمی“) كھ در

ھایی كھ در ایران منتشر می سالھ ھمراه با ارائۀ فھرستی از مجالت و روزنامھمطبوعات ایران در سالھای پایانی دوران بیست
تیر و  ۸) نوشتھ شده باشد چرا كھ بھ شماره ھای ۱۳۱۷( ۱۹۳۸شود. اگر بھ تاریخ روزنامھ ھا اتكاء كنیم مقالھ باید در تابستان 

 Journal“ ( ژورنال دو تھرانكند كھ روزنامۀ ” كند و یا اشاره مي“ استناد مياطالعات“ و ”ایرانروزنامھ ھای ”خرداد  ۲۷-۲٦
de Téhéran وازین پس ۲۷۲) امالی فرانسۀ كلمۀ ” تھران“ را تغییر داد (ص. ۱۳۱۷مرداد  -(تیر  ۱۹۳۸) از تاریخ ژوئیھ (

 .  Téhéranنام پایتخت کشور را چنین نوشت:
ایران ) نامی ھست و نھ از ”۱۳۱۸“ (شمارۀ نخست: فروردین مجلۀ موسیقیر ین تكنگاری دربارۀ مطبوعات فارسی نھ از ”د     

“ ھم نامی نیست چرا كھ ھردو از راھنمای زندگی“ و ”اطالعات ھفتگی“ كھ معلوم است كھ ھنوز منتشر نشده بودند. از ”امروز 
ت است. قسمت نخستین آن تحلیلی است از محتوای مطبوعات و تعداد آنھا و نقش  مجالت سالھای بعدی ھستند. مقالھ در دو قسم

دولت و تبلیغات دولتی در مطبوعات. قسمت دوم مقالھ، فھرستی است از كلیۀ مطبوعاتی كھ در ایران آن زمان انتشار می یافتھ 
 ھا.نامھ ھا و ماھنامھاست : نخست روزنامھ ھا و سپس ھفتھ

كند دربارۀ ” اصالح واژگان در ایران“  در ھمین”مجلۀ مطالعات اسالمی“، لسكو مقالھ ی دیگر منتشر ميدر سال بعد و      
“)Réforme du vocabulaire en Iran”, p. 75 - 96  كھ در واقع دربارۀ فرھنگستان ایران است و فعالیت آن در وضع (

 لغات تازه و ضرب واژه ھای نو.
ستانی در ایران معاصر ی می نویسد نسبتاً طوالنی دربارۀارسی ، لسكو مقالھاما دربارۀ ادبیات معاصر ف       Le roman(” ادبیات دا

et la nouvelle dans la littérature iranienne contemporaine   کھ باید آن را نخستین تكنگاری درین زمینھ (“
ستان كودانست . این مقالۀ مبتکرانھ و بی سابقھ دربارۀ ” ) در ”  ۱۳۲۰-۲۱( ۱۹٤۲“ ، در سال تاه در ادبیات ایران معاصر رمان و دا

بولتن مطالعات شرقی“ منتشر می شود و بحث و تحلیل از ھدایت و آثارش بخش مھمی از مطالب آن را تشكیل می دھد. 
ھدایت“،   برگردان فارسی این بخش از مقالھ در ھمان سالھا در ماھنامۀ ”سخن“ منتشر شده است ( نگ: روژه لسكو، ”صادق

). این نخستین باری است كھ لسكو دربارۀ ھدایت می نویسد. ۱۱۰-۱۱۷، ص.  ۱۳۲٥، اردیبھشت ۲، شماره ۳سخن، سال 
 شود؟آشنایی او با ھدایت از کی و كجا آغاز مي 

ایان یافتھ  )، صادق ھدایت در تھران است. سفر یكسالۀ او بھ ھند پ۱۳۱۷در آن زمان كھ لسكو بھ تھران می رسد (تابستان      
می نویسد: ”دو سھ ھفتھ   مجتبی مینوی بھ  ۱۳۱٦مھر  ۷بھ تھران بازگشتھ است. در  ۱۳۱٦است و وی در نیمۀ دوم شھریور ماه 

ام و با حقوق كمتر از سابق كھ آنھم پر و پائی ندارد در اداره مشغول خر حمالی ھستم“ (نگ.: محمود  است كھ وارد شده
) . غرض از اداره، بانك ملی یران است و از نظر استخدامی، ھمچنان كھ در معمول ادارات دولتی  ۱۳۸، ص. کتیرایی، یادشده

است كھ از    ۱۳۱٦آبان  ٦ید، سر و سامان گرفتن كار ھدایت در این اداره چند ھفتھ ای بھ طول می انجامد: در تاریخ پیش مي آ
آبان در دیراۀ ارز بھ كار آموزی  ۲۲كند و در مۀ استخدامی را پر ميكند و روز بعد پرسشنا بانك تقاضای”شغل مناسبی“ مي

ید و در دایرۀ ارز شعبۀ مركزی بانك ملی تومان حقوق بھ استخدام بانك ملی در میا ۸۰دی ماه است كھ با  ۱۸مشغول میشود. در 
بھ ریاست شعبۀ  ۱۳۱۷بھمن  ۱٥ه در ایران بھ كار خود ادامھ می دھد. اما ھدایت در بانك چندان دوامی نمیآورد و باالخر

باشم“ . چندی پس از این، ھدایت مركزی، توسط دایرۀ ارز می نویسد كھ ”بھ واسطۀ پیش آمد غیر مترقبھ مجبور بھ استعفا مي
  ۲۸اداره میكند و پس از آن در   ۱۳۲۰بھ استخدام ادارۀ موسیقی كشور در می آید و در آنجا خاصھ مجلۀ موسیقی را تا شھریور 

شود (دربارۀ ھمۀ این اطالعات نگ: ” نامھ  بھ عنوان مترجم در ھنركدۀ ھنرھای زیبای دانشگاه تھران استخدام مي  ۱۳۲۰آبان 
). حاصل  ۲٦۱-۲٦٦، ص. ۱۳۷٤، گردآورنده محمد بھارلو، تھران، نشر اوجا، نامھ ھای صادق ھدایتھای اداری ھدایت“ در: 

ھنگام رسیدن لسكو بھ تھران، ھدایت در دایرۀ امور ارزی شعبۀ مركزی بانك ملی  ،۱۳۱۷ھمۀ این توضیحات آنكھ در تابستان 
 ایران بھ كار مشغول بوده است. 

بایست چند ماھی پس از  كھ مي  “چند خاطره دربارۀ صادق ھدایتشود با عنوان ”در میان یادداشتھا و اوراق لسكو متنی یافت مي     
ده باشد تا ھمراه و در مقدمۀ دو داستان كوتاھی كھ ھدایت بھ فرانسھ نوشتھ است در انتشار ترجمۀ فرانسۀ بوف كور نوشتھ ش

) منتشر شود. اینكھ چرا این طرح عملی نشد را نمیدانیم اما باید بگوییم كھ این نوشتھ نكات  Revue de Paris“ (مجلۀ پاریس”
 دوستی او با لسكو بھ دست میدھد. لسكو می نویسد كھ “ و دامنۀ عصر طالئیتازه و مھمی را دربارۀ ھدایت آن سالھای پایانی ”

ه  ھدایت دوست من بود و با اینكھ خود را كشت برای من ھمچنان زنده است. از او كھ آنقدر تو دار بود، چھ بگویم كھ بھ یادش ھم خیانت نكرد          
 باشم. 
 لسكو سپس از چگونگی آشنایی خود با ھدایت سخن میگوید:       

، شرقشناس جوانی ، تازه وارد بھ تھران، بھ بانك ملی رفتھ بود تا مقداری پول عوض كند. توضیحات او ۱۹۳۸در یكی از روزھای دور دست           
باالخره بھ  اش از طنزی اندكی تلخ میدرخشید بردبارانھ پذیرفتھ شد و شد توسط كارمندی كھ چھرهكھ بھ فارسی تا اندازه ای دست و پاشکستھ داده می

العۀ  ی عالی پاسخ شنید: ” بھ جای اینكھ بگذارید بانك ما شما را بدزد، بروید پولتان را جای دیگر عوض كنید. بعد ھم بیخود وقتتان را با مطفرانسھ ا
بر ایران آنروزحكمفرما كرده بود،   ادبیات جدید ایران تلف نكنید كھ ھیچ اھمیتی ندارد“. بایستی كھ آدمی انضباط آھنینی را كھ استبداد مطلقۀ رضا شاه

 انگیزی چنین سخنانی را بر زبان یك كارمند دولت تصور كند. شناختھ باشد تا بتواند شگفت
لطف دوستی مشترک، بار دیگر یکدیگر را بازیافتند. دوستی  چندی پس ازین، مشتری و صندوقدار عجیب بانک کھ کسی جز صادق ھدایت نبود، بھ      

 گرفت کھ دیگر ھرگز پایان نیافت.  و مودتی پا 
اند و این   چھ افسانھ ھائی دربارۀ ھدایت رواج یافتھ است! او را میخواره، افیونی ، غرقھ در انواع فسق و فجور و عالوه براین ُخل و ِچل وصف کرده     

آنکھ ھرگز بایستی داشتھ باشد، بید ازین شخصیتی کھ میشود. او خود، ھرچن، یافت میدارالمجانین، زاده جمالھمان تصویری است کھ از او در رمان 
کرد. ازین گذشتھ حساسیتی شدید،  برد، اما ھیچگاه ھم ازاینکھ رفتاری کند کھ این حرفھای مفت و یاوه را تشدید کند کوتاھی نمیاعتراف کند، رنج می

رده بود کھ ھرگز تسلیم پیشداوریھا، رذالت و پستی مردمان نشود، غالب  ای کھ برای خودش وضع کعصیانی دائم علیھ بالھت و بیعدالتی جھان و قاعده
 انجامید. شناخت میکرد کھ بھ گمراھی کسی کھ او را نمیایام رفتاری را بر او تحمیل می
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ر اثر واکنشی ناخودآگاه بھ کشش  از سِر اعتقاد فلسفی و حتی بیشتر بھ علت بیزاری ونفرتی بود کھ د –حاجتی بھ گفتن دارد؟ کھ صادق گیاھخوار بود      
ای نسبتاً ضعیف. از ھمین رو در خاطر بنیھنوشید، نھ بنابر اصل و اصولی بلکھ بھ کرد. کم میو جاذبیت مرگ، نسبت بھ چیزھای بیجان احساس می

آنھم در دوره ھایی از زندگی.. کنجکاوی، او را داشت. کمی تریاک، کمی کوکائین و میکرد ھمیشھ حد اعتدال را نگھمورد مخدرات نیز اگر مصرف می
ای  جست، ھیج جیز بھ حدت ذھن و صفای باطن او لطمھانگیخت و گاه ھم راه فراموشی رنحھای خود را در مواد مخدر می  بھ آزمودن ھمھ چیز برمی

 نرساند.  
پایھ در بانک ملی و سپس در ھنرستان د اما وی مشاغل اداری دونھم استعداد و ھم اصل و نسب راه درخشانترین آینده ھا را بر او می گشودن      

ای ترجیح داد. گذشتھ از چند سال دوران جوانی در پاریس و سفری بھ ھندوستان و سفر بسیار کوتاھی بھ  موسیقی و ھنرکدۀ ھنرھای زیبا را بر چنین آینده
کشی او  ، با خودکشی بھ آن پایان داد. اما این ریاضت۱۹٥۲ندگی کھ در فرانسھ، در آسیای مرکزی، رویدادھای کمی در زندگی او رخ داده بود ، ھمان ز

 خواست باشد. را تا پایان ھمانی نگھداشت کھ می
توان درد و رنج زخمھائی را تصور کرد کھ بر جان و تنش نشست آن زمان کھ پا بھ سن گذاشت و متوجھ شد کھ از نظر پیشداوریھا و اعتقادات  می      
انگیزد (چند یک از نخستین آثارش توقیف شدند با اینکھ  وحتی صداقت در گفتار ھم ظن و گمان بد بر می   ج، ھر عمل و اقدام بلندنظرانھ محکوم استرائ

ار محتمل است.  تر، بر او اثر گذاشتھ باشد بسی انگیز نبودند). اینکھ دلسردیھا و سرخوردگیھای دیگری ھم ، در محدودۀ خصوصیآمیز و فتنھابدا تحریک
بار  مصیبت اما تا آنجا کھ می دانم نمی بایستی این موضوعات را با کسی در میان گذاشتھ باشد و ھمچنانکھ ھرگز سخنی بھ زبان نیاورد از آن کاوشھای

 رسید. در طول راھھای درونی کھ ھمھ در ھمسایگیھای مرگ بھ پایان می
رده بود. پیش ازین ھم در پاریس، دانشجوی جوانی کھ بود دست بھ خودکشی زده بود و از آن پس  در حقیقت خیلی زود سرنوشت خود را مشخص ک     

 ای کھ برای سقوط در عدم برخواھد گزید. دانست و در انتظار لحظھنیز ھمواره خود را در مھلت تعویق و تعلیق می
اندیشید. مضمون ادیان ایران باستان پیكار  یگر كھ تا مرز سرگیجھ بھ مرگ ميدر ھدایت دو کس نھفتھ بود ، یكی كھ عاشق پرشور زندگی بود و آن د      

ین خاطر نبود  میان نیروھای روشنایی و نیروھای تاریكی، میان ھستی و نیستی است. اینکھ ھدایت بھ مطالعھ و تحقیق در ادیان باستان عالقمند بود، بھ ا
 دید؟تھ در این ادیان ميیاف كھ تعارضھای درونی خود را ، بھ نحوی ، انتقال

انگیز  ترین ھمنشینان بود و در سرزندگی و زنده دلی، شگفتگذراند، صادق، شادابوقتی سرحال و میزان بود، یعنی تنھا اوقاتی كھ با دوستانش مي     
ر اتاقی كھ در جلوخان منزل پدری داشت جمع می ھایی كھ من در تھران اقامت داشتم، تقریباً ھر شب گروه ما یا در خانۀ او، دترین ایشان . در آن دوره

داری بھ میل طبع صادق تنظیم میشد كھ بھتر از ھركس منابع و زندهغذا داشتند. برنامۀ شبشد و یا در یكی از آن اغذیھ فروشیھای ارمنی كھ ودكا و پیش
ھای توده پسند ونك، خانھای دوردست یا در دھات شمران. قھوهھشناخت. وآن وقت، گشت و گذارھای پایان ناپذیر بود در محلھامکانات شھر را مي

ی كھ رفیقمان، شاطر عباس در عمارتی مجاور خانھ اخانۀ آسیاب گاومش، با باغھایی آکنده از زمزمۀ درختان و جویبارھا در تاریکی شب، قھوهقھوه
ر کھ آنوقت صحنۀ حوادث مضحك یا گقتگوھای خنده آور با شخصیتھایی سفارت انگلیس داشت و مشتریانش از بھترین مردمان نبودند، دکانھای بازا

گردی کھ شعر این و آن شاعر را در وصف اند. درویش دورهآوردهواقعی سر بر  شدند كھ گویی، درست سر بزنگاه، از درون باورنشدنی و نامي
کرد وارد و شھرستانی جا زده بود از او مصرانھ تقاضا میصادق کھ خودش را تازه خواند، فالن دکاندار بفھمی نفھمی مضحکی کھناپایداری روزگار می 

فروخت برای اینکھ حمایت انگلیسیھا را بھ خود جلب کند و ازین طریق در کھ ما را با لذتھای پایتخت آشنا کند، یا پااندازی کھ حاال انجیل و تورات می
. موضوعات با پای خود بھ مقابل دوست ما انگیز ولی نھ ھرگز پیش پاافتادهار و حرکاتی مضحک یا رقتزندگی بھتر موفق شود؛ و بسیاری دیگر، با رفت

آورم کھ شبی کشف کردیم. بر دیوارھایش چمن و دشت و صحرا نقاشی کرده بودند و این ھمھ را با تصویر می ای را بھ یادخانھآمدند و آن حیاط قھوهمی
گلی از نیلوفر آبی بر دور گردن داشتند از ھمان  ھای مصور بریده بودند تزیین کرده بودند وآدمھا، ھر کدام حلقھی کھ از مجلھشخصیتھا و اتومبیلھای مجلل

 آلود بوف کور. ھای شبحنیلوفرھای آبی خانھ
کرد؛ آدمھائی کھ ھمچمون  نھا مراوده میدفعات دیگری ھم سرزده بھ خانۀ یکی از روابط و آشنایانی می رفتیم کھ صادق بھ خاطر خصال بیمثالشان، با آ 

کردکھ ماند. حضور او کفایت میافتاده و غالب اوقات ھم نکبت آور میپااو دنیاھایی داشتتند بدور از ابتذال... بدون او، ھمۀ این چیزھا، معمولی و پیش
 ھمھ چیز جادوئی شود.

داد؛ بھ برخی  آید. این ولگردیھا ھدایت را در تماس با گوناگونترین آدمھا قرار می ظر میگذرانیھای بچگانھ. نھ آنقدرھا کھ بھ نخواھند گفت: وقت     
گرفت. بھ یمن درخشندگی فردی او و ھمچنین تأیثر آثارش بود کھ این نقش سرکرده و مؤسس مکتب ادبی جوان ایران را آموخت و از برخی فرا میمی

 بازی کرده است، چیزی کھ او خود منکر می شد... 
ادوارد  ی است از دربارۀ این شبھا و شبگردیھا، اشارات دیگری نیز در یكی از نامھ ھای خصوصی لسكو می یابیم كھ نامھ     

ترك كرد و بھ  ۱۳۱۸) كھ سالھا ساكن ایران بود و ایرانی بود و تا زمانی كھ ایران را در تابستان  Edouard Saenger(  َسنژه
بھ تجارت مشغول بود. بر روی كارت ویزیتی بھ زبان فرانسھ نشانی او ”كو چۀ مخبرالدولھ، تھران“ ذكر   پاریس آمد در ایران

 .  ۸۰- ۸۹شده است ھمراه با این شمارۀ تلفن: 
ادوارد َسنژه ھمان كسی است كھ ھدایت در واپسین سفر خود بھ پاریس، بھ یاری او، آپارتمان كوچكی را اجاره كرد و در      

بھ آنجا نقل مكان كرد تا در روز بعد در ھمانجا خودكشی كند. با ھمین   ۱۹٥۱آوریل  ٦/  ۱۳۳۰فروردین  ۱٦ روز جمعھ
در ھمین محل وعدۀ دیدار داشتھ است و  ۱۹٥۱آوریل   ۹/  ۱۳۳۰فروردین  ۱۹ادوارد َسنژه است كھ ھدایت در روز دوشنبھ 

شود كھ در بوی شدید گاز فرو رفتھ است و پس ھموست كھ  برو ميزمانی كھ او بھ سر وعده می آید با در بستۀ آپارتمانی رو
آید تا در بھ پاریس مي ۱۳۱۸یابد. َسنژه ھمچنان كھ اشاره شد در تابستان اش ميھدایت را نخست در بستر مرگ خودخواستھ

روژۀ  ) از پاریس بھ ” ۱۳۱۸تیر  ۲۰(  ۱۹۳۸ژوئیھ  ۱۲ای بھ زبان فرانسھ كھ بھ تاریخ  كشور فرانسھ مقیم شود. وی در نامھ
 نویسد كھ نامھ را ھدایت ھم بخواند:عزیزم“ در تھران نوشتھ است مي

كنم از ظرافتی كھ داشتید كھ رفتید و غیبت مرا در آسیاب گاومیش جشن گرفتید. با ھمۀ عالقۀ وافری كھ بھ دیدن شما دو تا از تو و ھدایت تشكر مي       
ام و حتی ھزاران كیلومتر ھم از آن فاصلھ بسیار خوشبختم ( اگر بتوانم ھنوز ھم خوشبخت باشم) كھ در این عیاشی شركت نداشتھدارم باید بگویم كھ 

منزل خرس  ای خطاب بھ خودش تلقی كند چرا كھ شوخی بھ كنار، در ”  ام. این نامھ را بھ ھدایت ھم نشان بده و بھ او بگو كھ آن را ھمچون نامھداشتھ
صبح باز می شود) با این حال یكی   ۱۱) كار زیادی ھست (خوشبختانھ قسمت اداری كھ من ھم آنجا منزل دارم، ساعت  Chez l’Ours Blanc( “سفید

 از ھمین روزھا برایش نامھ خواھم نوشت. 
 بیشتر برایم بنویسید. تو و صادق. از پنجره پاریس را نگاه میكنم کھ در این روشنایی، تابناك است.      
داریھای آن سالھا بگذریم و بھ نوشتۀ منتشر نشدۀ لسكو باز گردیم. وی در نوشتۀ خود بھ طنز  ازین یادآوری فضای شب زنده     

 ھدایت ھم می پردازد تا بنویسد كھ 
ھ بیھودگی و پوچی، اقدام و  خود و بیجھت نیست چرا كھ این طنز، بازی و سرگرمی نیست بلكھ اعتراضی پرشور است بطنز ھدایت ھیچگاه، بي          

شار  عملی است از سِرعصیان و طغیان. این كار بدون خطر ھم نبود: كاریكاتوری كھ می شد اسائۀ ادبی بھ ساحت حضرت محمد تلقی شود جزوه ای انت
گیرد. در زمانی كھ ھدایت در كرد و باعث آن شد كھ این دوست ھدف ضربۀ دشنۀ متعصبی قرار یافتھ از سوی صادق و یكی از دوستانش را مصور مي
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ماھنامھ   ھنرستان موسیقی مشغول كار بود مسئولیت ادارۀ مجلۀ موسیقی كھ زیر نظر این مؤسسھ منتشر می شد بھ او واگذار شد. و از آن ھنگام در این
“. آزمایشھای  اثر موسیقی بر گیاھان آوری انتشار یافت ھمچون آن سلسلھ گزارشھا دربارۀ تحقیقات یك عالم ھندی موھوم راجع بھ ”مقاالت حیرت

اش بسیار گران تمام آور است. اگر راز این دست انداختن و شوخی بر مال شده بود ممكن بود كھ برای نویسندهتوصیف شده و منابع و مستندات متن بھت
 شود. اما از نظر ھدایت، این كار آنقدر ارزش داشت كھ پذیرش چنین خطری را توجیھ كند. 

پیشكش آوردن ن نوشتۀ لسكو بھ دو اتفاق مھم زندگی ھدایت در آن ”عصر طالئی“ اشاره دارد. نخستین كھ چاپ آن جزوۀ ”ای     
ھمراه با دو طرح صادق ھدایت است (بازچاپ در: صادق ھدایت و مسعود فرزاد [یأجوج  علی مقدم“ توسط اعرابی بھ بارگاه ایران

علی  ، حبیب یغمائی،  مسعود فرزاد، بھ پیوست نوشتھ ھایی از صادق ھدایت، یر محصصاردش و مأجوج]، وغ وغ ساھاب، با طرحھای 
كھ   ۱۳۱۳) ھمزمان با برگزاری جشن ھزارۀ فردوسی در ۲۰۹-۲۲٥، ص.  ۱۳۸۱ونسن [فرانسھ] ، ، ناصر پاکدامنو  مقدم

وغ وغ ساھاب، كتاب  ای از ھمین قلم دربارۀ ” مقالھانجامد (نگ. بھ میدانیم بھ توقیف و بازجوئی و باالخره ممنوع القلم شدن او مي
. بازچاپ در: صادق ھدایت و مسعود فرزاد [یأجوج و  ۱۲۰ -۱۲۱، ص. ۱۳۷۳، ۱۳انداز، “، چشمبی ھمتا در شصت سال بعد

ود  محم ) و رویداد دومین، آن مقالھ در مجلۀ موسیقی است كھ نخستین بار، ۲٤۱-۲۸۸...، یادشده،  مأجوج]، وغ وغ ساھاب
دارد (نگ: محمود كتیرایی، كتاب  ی توسط سید محمد علی جمال زاده در كتاب پر ارج خود از آن سخن ميدر پی نامھ  كتیرایی

 ). مراجعھ بھ این كتاب برای اطالع از كم و كیف قضایا ضرور و واجب است.۲٦۰-۲٦۳صادق ھدایت، یادشده، ص. 
نشده مانده است اما او در چند مناسبت دیگر ھم از ھدایت و آثارش نوشتھ است ھمچنان كھ اشاره شد این نوشتۀ لسكو چاپ       

كھ نخستین آنھا در زمان حیات ھدایت ھم منتشر شده است و ھمچنان كھ پیش از ین ھم گفتھ شد در ھمان سالھا بھ فارسی ھم  
 ). ۱۱۰-۱۱۷، ص. ۱۳۲٥، اردیبھشت ۲، شماره ۳برگردانده شده است (روژه لسكو، ”صادق ھدایت“، سخن، سال  

گیرد و بازھم نخستین بار است كھ لسكو  در این صفحات، نخستین باراست كھ آثار ھدایت موضوع بررسی جامعی قرارمي     
دانیم تاریخ انتشار مقالۀ لسكو  شود و ھمچنان كھ مينویسد كھ بزودی ترجمھ ای از ”بوف كور“ بھ زبان فرانسھ منتشر ميمي

پیان یافتھ است.   ۱۳۲۱دیماه  ۱۰آغاز شده و در  ۱۳۲۰دیماه  ۱۱سالی كھ مطابق گاھنامۀ خورشیدی در میالدی است،  ۱۹٤۲
 دھد: لسکو ادامھ مي

صادق ھدایت استعدادھای متنوع دارد و مطالب ھر یك از كتابھای او كامالً مختلف است. در آثارش خاطرات شخصی، كھ با عواطف شدید             
) و مخصوصاً تشریح عادات و اخالق ایرانی و قصھ ھای خیالی دیده  آتش پرست، آخرین لبخند) و داستانھای تاریخی (مادلن، ستھ آینۀ شك بیان شده (

 شود.مي
 لسكو سپس بھ تحلیل ھر یك از این انواع نوشتھ ھای ھدایت می پردازد:      

كند كھ بھ بدبختیھای بیچارگان و دھقانان می برد... صادق ھدایت خوانندۀ خود را وادار مي داستانھای صادق ھدایت خواننده را بھ محیط فقیران          
ن توجھ نماید و او را در رنجھا و امیدھای این طبقھ شریك می سازد ... از بس صفات و خصائص اشخاص داستان صریح و برجستھ است خواننده ممك

با ایشان در آسیاب گاومیش یا قھوه خانۀ ونك مفصالً گفتگو كرده است... اكنون باید بھ صحبت  شناختھ و است گمان كند كھ مصنف خود ھمھ را مي
كنند كھ آنقدر شیرین و زیبا ست خاصھ وقتی كھ  ھای تھران و شیراز و حتی مازندران گفتگو مياشخاص توجھ كرد. ھمۀ آنھا بھ زبان عامھ، یعنی لھجھ

ھ زحمت می توان باور كرد كھ این جملھ ھا در ضمن گفتگوی اشخاص یادداشت نشده و ھمھ زادۀ خیال و تصور  صادق ھدایت عبارات را پرداختھ باشد. ب
 باشد. 

قعھ یا نتیجۀ  نویسنده ھم در توصیف و ھم در مشاھدۀ دقیق امور، قدرت بسیار دارد. اگر چند داستان او را بخوانید ھرگز دو داستان نخواھید یافت كھ وا
تر  تر و مبتكرانھید ھر یك بھ طرزی ھرچھ استادانھیكدیگر داخل شده و با ھم مشابھت داشتھ باشد. مشكالتی كھ در ھر داستان پیش میاآنھا بھ طریقی در 

 شود ...حل مي
 .ی از ھنر صادق ھدایت بھ دست بیاید سزاوارست كھ یكی از بھترین داستانھای او مانند”محلل“ ترجمھ شود ..برای آنكھ نمونھ ا     
شاید بیفایده نباشد اگر ھمینجا اضافھ كنیم كھ سالھا بعد، لسكو این داستان كوتاه ھدایت را بھ ھمراه داستان كوتاه دیگری از      

بھ   ۱۹٥۸)) در سال Orient“  شرقمجلۀ ” ۸او، ”زنی كھ مردش را گم كرد“ بھ فرانسھ ترجمھ كرد. این ترجمھ ھا درشمارۀ 
بگذریم. لسكو در قسمت پایانی مقالۀ خود بھ بحث از ”داستانھای خیالی ھدایت (كھ شاید مناسبتر   چاپ رسیده است. در ھر حال،

باشد اگر آنھا را داستانھای شوم بخوانیم زیرا بجز داستان بوف كور ھیچیك بكلی دور از حقیقت واقع نیست) “ می پردازد و می  
 نویسد كھ این داستانھا  

ی برد كھ ساكنان آن دیوانگان و بیمارانند... ھمۀ این داستانھا شامل یك انحراف از عالم عادی بھ عالم بیماری و جنون  مارا بھ عالم كابوس م         
دھد. باید این ھنر او را تصدیق كرد كھ توانستھ است در این زمینھ آثاری متغایر با آثار است. در اینگونھ موارد نیز مصنف كمال استادی را نشان مي

 ھایی كامالً مبتكرانھ ابداع نماید. ایجاد كند و نمونھ پوو  ھوفمان
كند عالقۀ او بھ حوادث شوم و لذتی است كھ از تذكار مرگ می برد. ھستۀ اصلی اكثر داستانھای او،  آنچھ در آثار ھدایت خصوصاً جلب توجھ مي     

كند كھ تنھا مرگ قابل آرزوست... دنیا ھم  جنایتی است... صادق ھدایت ھر لحظھ تكرار ميآید، مرگ یا حتی آنھا كھ از دستۀ آثار خیالی او بھ شمار نمي
نماید. تواند اغلب دردھا را درمان كند بزرگترین و مدھش ترین دردھا را شدیدتر ميپذیر نیست. اگر تمدن ميپذیر و اصالحبمانند طبع انسانی، ترقي

از ھمھ حیث بی نقص است؛ فقط یك درد بی دوا در آن  س. ك. ل .ل.“كنند بھ موجب داستان ”آن زندگی مي  یافتھ و كاملی كھ اعقاب ما درمحیط ترقي
معنی“ است. اما باید دید كھ مرگ، این سراب دلكش، چھ لذتی در بر دارد؟  مقصود و بيباقی مانده: ”یك درد بی دوا و آن خستگی و زدگی از زندگی بي 

می دھد: مرگ   آفرینگانراموشی عدم؟ صادق ھدایت این سئوال را نیز مطرح كرده و پاسخ وحشتناك آن را در داستان سعادت؟ یا دست كم آرامش در ف
 آور است و جز تصور عرفانی نفرت انگیزی نیست.ھم مانند زندگی یأس

ن جملھ را از زبان یكی از  گیری، ایکند و بھ عنوان نتیجھلسكو بحث خود را با تشریح داستان كوتاه ”آفرینگان“ دنبال می     
 كند:قھرمانھای این داستان نقل مي

میرند. چطور بدون تن می شود زندگی جداگانھ داشت؟  مانند. بعد كم كم میمیرد. آنھایی كھ قوای مادیشان بیشتر است بیشتر می... روح ھم مي           
   ت. چرا ما بھ خودمان امید زندگی جاودانی را بدھیم؟ھمھ چیز روی زمین و آسمانھا دمدمی، موقتی و محكوم بھ نیستی اس

نوشتۀ لسكو كھ پیش از این بھ مقا یسۀ ھدایت با ادگار آلن پو و ھوفمان اشاره داشتھ بود اكنون نیز از ”مشابھت عجیب این      
 گوید: ) سخن مي Gérard de Nerval(  ژرار دو نروال نویسنده“ با

شود. میان ھای عامیانھ عالقھ دارند و در آثار ھر دو ذوق بھ امور مرموز و عجیب دیده مينویسندگان ھر دو بھ آب و خاك خود و بھ ترانھاین           
تأثیرات  كھ سفرنامۀ ساده ی است، صفحاتی خواننده را بھ یاد   اصفھان نصف جھان توان یافت و در) مشابھت بسیار مي Aurélia( اورلیا بوف كور و 
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) بیان كرده است. البتھ گفتگوی تقلید در میان   Les Filles de Feu(  دختران آتش) می اندازد كھ نروال در كتاب    Ile de France(ایل دو فرانس 
 نیست زیرا ھدایت پیش از آنكھ نگارنده او را بھ مطالعۀ آثار نروال وادارد این نویسنده را فقط بھ نام می شناخت.  

بھ ایران آمده است، تا چھ زمان در تھران مانده است بر این نگارنده روشن نیست. بھ   ۱۳۱۷ھ لسكو كھ در تابستان اینك     
تھران را بھ سوی دمشق ترک کرده   ۱۳۱۸احتمال فراوان، نخستین اقامت اوبیش از یکسال بھ طول نینجامیده و در تابستان 

 ٦۳۹۰سی وزارت امور خارجۀ فرانسھ در اختیار نگارنده گذاشتند (نامۀ شمارۀ است. از اطالعاتی کھ مقامات بایگانی اسناد سیا 
)، لسکو در  ۱۳۱۸شھریور  ۹/  ۱۹۳۹آید کھ در آغاز جنگ جھانی دوم (اول سپتامبر ) چنین بر می۱۹۹۸/ ۲۸/۱۲مورخ 

خدمت زیر پرچم احضار ) بھ ۱۳۱۸شھریور  ۱۰( ۱۹۳۹دمشق است و در آنجاست کھ بھ دنبال بسیج عمومی، در دوم سپتامبر 
)  ۱۳۲۰مھر  ۳۰( ۱۹٤۱اکتبر  ۲۲) بھ انجام خدمت وظیفھ مشغول می ماند. در ۱۳۱۹آبان  ۳( ۱۹٤۰اکتبر  ۲٥می شود و تا 

) با حکم رسمی بھ مقام مدیریت مدرسۀ عالی زبان عربی در دمشق  ۱۳۲۰اسفند   ٤(  ۱۹٤۲فوریھ  ۲۳بھ صورت موقت و در 
)، لسکو بھ مسئولیتھای ”دبیر انتشارات“ و ”کتابدار“ در انجمن ۱۳۲۱اردیبھشت   ۱۱( ۱۹٤۲شود. در اول مھ منصوب می

شود. با توجھ بھ این اطالعات، باید گفت کھ نخستین مأموریت تحقیقاتی لسکو در ایران مأموریتی  فرانسھ در دمشق برگزیده می
)، بھ سفر تحقیقاتی بھ  ۱۳۲۰-۲۱( ۱۹٤۲نیز در سالپایان گرفتھ است اما وی بار دومی  ۱۳۱۸یکسالھ بوده کھ در تابستان 

نویسد در این سال در تھران بوده است و در ترجمۀ بوف كور از یاریھای گرانبھای  آید چرا کھ ھمچنان کھ خود او میایران می
زمانی آغاز   ). ازین کھ اقامت دومین دقیقاً در چھ۱۸صادق ھدایت بھره برده است (”بوف كور“ ترجمۀ فرانسھ، مقدمھ، ص. 

)  ۱۳۲۱/ ۱۲/ ۱٦معادل با  ۱۹٤۳/ ۲٥/۲دانیم ھمینقدر ھست کھ از تاریخ (شده است و در چھ زمانی پایان یافتھ است چیزی نمی
توان دریافت كھ در زمان تحریر نامھ، مدت زمان زیادی از و لحن نامۀ ھدایت بھ لسكو كھ در اینجا بھ چاپ می رسد چنین مي

 گذشتھ است.سكو در ایران نمیپایان گرفتن اقامت دوم ل
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از  كتابفروشی دانش)، مدیر ۱۳۲۲مھر  ۲۸( ۱۹٤۳اكتبر  ۲۱یابیم کھ بھ تاریخ  ای می ای دیگر ازین سفر دوم را در نامھنشانھ
تھران، بھ زبان انگلیسی بھ روژه لسكو نوشتھ است و بھ نشانی انجمن فرانسھ در دمشق فرستاده است. برگردان فارسی این نامھ 

 نین است:كھ پس از پایان آن سفر دوم نوشتھ شده، و از ھدایت و كنجكاویھای ذھنی و فكری او ھم خبری می دھد، چ

 آقای عزیز،            
 كنیم . بنا بھ تقاضای دوستمان آقای صادق ھدایت، بھ پیوست فھرستی از آخرین انتشارات ایرانی را تقدیم مي

خود شما عرضھ  ھایی از كتب موجود ادبیات فرانسھ و از جملھ از آثار خوشوقت خواھیم شد كھ نسخی ازین كتابھا و یا كتابھای دیگر را در مبادلھ با نسخھ
 كنیم. 

 خواھشمند است سھ دوره از آثار خودتان را ھمراه منتخبی از آخرین آثار فرانسوی مانند 
”Imaginaire.par [J. -] P. Sartre  ” و “Contrepoint par A. Huxley, Ed. Stock   را برای ما بفرستید و صورت سفارشی خود را از “

 كتابھای ما ارسال دارید. 
 آخرین انتشارات ما در زیر ارائھ گردیده است . فھرست 

 ھمراه با احترامات فائقھ 

 
در آن ایام جنگ جھانی دوم، كھ ھمۀ راھھای عادی تماس مختل شده بود، بھ معرفی ”دوستمان ھدایت“، كوششی ھم    پس ،     

ن بھ كتابھا و نشریات فرانسوی سھل و  زباشده بود كھ با برقراری نوعی مبادلھ و چھ بسا معاوضھ، دسترسی خوانندگان فارسي
ممكن گردد. البتھ از اینكھ چنین تمھیداتی چھ حاصلی داده است خبری نداریم اما الاقل می دانیم كھ در تھران آن سالھا كھ ھنوز  

ھم در جستجوی دستیابی بھ   بر سر زبانھا نبوده است آدمھائی آلدوس ھاكسلیو یا  اگزیستانسیالیسم و  ژان پل سارترحرف و سخنی از 
“ تر جمھ كرد وآن تخیلیانتشار یافتھ است كھ شاید ھم عنوان آن را بتوان ” ۱۹٤۰آثار این كسان بوده اند. آن كتاب سارتر در 

عنوان آن  محمود صناعیدر انگلستان چاپ شده و ھمان سالھا ھم بھ زبان فرانسھ برگردانده شده است و  ۱۹۲۷كتاب ھاكسلی در 
، بھمن  ۲، شمارۀ ۲“ ترجمھ كرده است (نگ: محمود صناعی،”آلدوس ھاكسلی“، سخن، سال نغمھ ھای ھمساز ھ فارسی ”را ب

 ). ۱۰٥ -۱۱۰، ص. ۱۳۲۳
 پس از آن دومین مأموریت تحقیقی در تھران ، لسكو چھ می شود؟     
ھم دبیر  ۱۹٤٤تا  ۱۹٤۲است و از ، مدیر مدرسۀ عالی عربی در دمشق  ۱۹٤۱-۱۹٤۲در دمشق است. در  ۱۹٤٤لسكو تا      
، در عداد كارمندان سیاسی وزارت خارجۀ فرانسھ در می آید و ازین پس بھ   ۸/۱۹٤٤/  ۱۷دمشق است. در  انستیتو فرانسۀ كل

، تھران   ۱۹٥٤-۱۹٥٥، مكزیك:  ۱۹٤۷-۱۹٥۳، قاھره: ۱۹٤٤-۱۹٤٥مشاغل و مأموریتھای سیاسی می پردازد ( تونس: 
  ۲۳(  ۱۹٤۷) . مأموریت او در قاھره ( مصر) از اوت  ۱۹٦۸- ۱۹۷۲و بانكوك :  ۱۹٦۲ -۱۹٦۸، عمان:  ۱۹٦۲-۱۹٦۰:

) است و سپس رایزن دوم   Premier secrétaire d’ Orient) آغاز می شود و او نخست دبیر اول شرق (  ۱۳۲۸مرداد 
ست . از تھران ، با عنوان و مقام ) او رایزن اول سفارت فرانسھ ا ۱۹٦۰-۱۹٦۲) می شود. در تھران ( ۱۹٥۱-۱۹٥۳شرق ( 

) و از آنجا ھم با ھمین عنوان و مقام بھ بانكوك (  ۱۹٦۲-۱۹٦۸سفیر فوق العاده و مختار بھ عمان (ھاشمی اردن) می رود (
 ; Annuaire diplomatique). و این دیگر آخرین مقام و مأموریت اوست ( نگ: ۱۹٦۸ -۱۹۷۲تایلند) گسیل می شود (

1975, p. 937( . 
 یین.  ازین پس، ھمچنانكھ فرزانھ نوشتھ است دوران صبر و انتظار است و سپس رویارویی با آن بیماری مرگ آ     
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 گذرد.در پاریس در می  ۱۳۱۳بھمن  ۱٥/   ۱۹۷٥فوریھ  ٤شنبھ روژه لسکو در روز سھ     
را ھم بھ زبان فرانسھ ترجمھ کرده است (نگ.: یادنامۀ ھانری ماسھ، تھران،  افسانۀ نیما یوشیجناگفتھ نماند کھ لسکو از جملھ      

 ).  ۲۲۹-۲٥۸، ص. ۱۹٦۳اتنشارات دانشگاه تھران،
 از روابط ھدایت و لسكو در سالھای پس از آن اقامت دوم چھ می دانیم؟     
نقل آنھا بیفایده نیست و می تواند روشنگر ھم باشد.  اشاره ھایی می یابیم كھ  شھید نورائیدر این زمینھ در نامھ ھای ھدایت بھ      

  ۱۹٥۰نوامبر  ۲۳شود و با نامۀ مورخ ) آغاز مي  ۱۷/۱۰/۱۳۲٤( ۱۹٤٦ژانویھ  ۷مكاتبات ھدایت با شھیدنورائی از 
یابد (نگ.: صادق كند پایان مي) ھدایت كھ در آن دوستش را از حركت عنقریب خود بھ سوی پاریس خبردار مي۲/۹/۱۳۲۹(

ھدایت، ھشتاد و دو نامھ بھ حسن شھیدنورائی، چاپ دوم با تصحیحات و اضافات، پیشگفتار : بھزاد شھیدنورائی؛ مقدمھ و  
 ص.).  ۳۲۲،  ۱۳۷۹انداز، توضیحات: ناصر پاکدامن، پاریس، کتاب چشم

و   Henri Massé..از گیرد: ” .است كھ ھدایت سراغ آشنایان خود را در پاریس مي ۱۳۲٥شھریور   ۸نخستین بار در      
Lescot   چھ خبری دارید؟ ھانری ماسھ مشغول چھ كاری است؟ اگر او را دیدید سالم مرا برسانید....“. و بعد دیگر خبری

می نویسد كھ ” از كتاب اخیر   ۱/۱۳۲٦/ ۲۹) . ھدایت در  ۱۳۲٥بھ چاپ می رسد ( صبحی“ ی   افسانھ ھا نیست تا كتاب ”
نویسد: ”..دو جلد كتاب اول صبحی را ،  باز مي  ۲٤/۲/۱۳۲٦لسكو بدھید“ و بعد از آن در نامۀ صبحی كھ فرستادم یك جلد بھ 

“ را برای  زیر گنبد كبودیكی بھ اسم ھانری ماسھ و دیگری برای لسكو...فرستادم. حاال برسد یا نرسد دیگر نمی دانم...كتاب ” 
 لسكو می فرستم.... “ 

 لسكو و ترجمھ اش از بوف كور نوشتھ باشد، ھدایت در پاسخ می نویسد: و بعد مثل اینكھ شھید نورائی از      
صوصاً  اینكھ نوشتھ بودید لسكو خیال دارد حق ترجمھ خود را بھ من واگذار بكند، جداً مخالفم و از گرفتن آن پرھیز خواھم كرد. این مطلب را مخ          

ا نشده حاال كالھبرداری از لسكو كھ زندگی درخشانی ندارد و زحمت ترجمھ را كشیده و بعالوه  بھ او بگوئید. چون در مملكتی كھ در ھیچ مورد حق آدم اد
 حق ترجمھ برای ایران وجود ندارد خیلی مردرندی است فقط ممكن است چند جلد از كتابش را برایم بفرستد... 

پ دو داستان كوتاھی كھ او بھ زبان فرانسھ ، ھدایت در پاسخ شھید نورائی كھ از چا  ۲۲/٤/۱۳۲٦در نامۀ دیگری بھ تاریخ      
 نویسد:كند مينوشتھ بود صحبت مي

كند . راجع بھ چاپ دو حكایت فرانسھ، در صورتیكھ تصمیم گرفتھ اید خوب است یك نفر آنھا را مرور بكند. مثالً لسكو شاید بتواند این كار را ب          
  را بعد از اصالح، مثالً لسكو در دنبالۀ بوف كور می تواند چاپ بكند.  Lunatiqueنیست ولیكن آن دیگری بھ نظرم قابل چاپ  Sampinguéیكی از آنھا 

 كند كھو بعد اضافھ مي     
ده  كاغذش تاریخ و آدرس نداشت. من یكی دو كتاب كھ خواستھ بود بھ آدرسی كھ برایم فرستاده بودید ارسال كردم اما ھنوزجواب كاغذش را ندا          

  ام.
)، ھدیت بازھم می پرسد كھ نمیدانم ” افسانھ ھای صبحی“ بھ دست ماسھ و لسكو رسید یا نھ؟  ۱۸/٥/۱۳۲٦در نامۀ بعدی (     

را بھ آدرسی كھ داده   و سپس اضافھ می كند كھ ”جواب لسكو را ھنوز نفرستاده ام. فقط چند جلد كتاب از جملھ زیر گنبد كبود
 ش آدرس نداشت“.  بودید فرستادم. كاغذ خود

را دارید برایم  Lescot) ھم مطرح است : ” بھر صورت اگر آدرس  ٦/۷/۱۳۲٦نشانی لسكو ھمچنان در نامۀ بعدی (     
 بفرستید. مدتھاست كھ كاغذی بدون آدرس فرستاده ھنوز جوابش را نداده ام .آدرسی كھ قبالً داده بودید [را] گم كرده ام “.  

ھم خبری ھست: ھانری كربن ، ایرانشناس فرانسوی كھ ھر سالھ نیمی از سال را در   ۱۱/۸/۱۳۲٦ورخ از لسكو در نامۀ م     
كند كھ ” من باالخره  تھران می گذراند بھ ھدایت خبر می دھد كھ ” لسكو بھ قاھره رفتھ . مأموریت گرفتھ“ . و ھدایت اضافھ مي 

ی بھ لسكو در این نامھ ھا بر می خوریم : ”با  ، باز ھم بھ اشاره)۱۱/۹/۱۳۲۷جواب كاغذش را ندادم... “. حدود ده ماھی بعد(
لسكو ، من ھیچ جور مكاتبھ ندارم. دو سال قبل كاغذی نوشت جوابش را ندادم. فقط شنیده ام كھ در سفارت فرانسھ در قاھره  

 است. حاال كجاست و چھ می كند فقط خدا می داند! “.
مھ ھا بھ میان می آید زمانی است كھ سخن از چاپ ترجمۀ فرانسۀ بوف كور است. بار دیگری كھ صحبت لسكو در ین نا     

) كھ البتھ خیلی ھم مایل است  Joseph Breitbach( ژوزف بریتباخ شود بھ نامی فرانسوی آشنا ميھدایت در تھران با نویسنده ا
 كھ ”معلوماتی“ از او بخواند : 

[گراسھ] ممكن است چاپ شود و ھر وقت چاپ شد از لحاظش خواھم   Grassetفرانسۀ بوف كور در كتابخانۀ بھ او وعده دادم كھ ترجمۀ          
از بین   گذرانید. مدتھا گذشت . اخیراً كاغذی نوشتھ و بسیار اظھار وحشت كرده كھ رئیس این كتابخانھ محكوم شده و چون ممكن است ترجمۀ این كتاب

قتضی را انجام بدھد بھ این معنی كھ با مترجم و با كتابخانھ داخل مذاكره بشود و در صورت لزوم این ترجمھ را برود حاضر است بھ فوریت اقدامات م
صر انتقال یافت  در كتابخانۀ دیگر بھ چاپ برساند. باز ھم بگوئید كھ خاج پرستان بیوفا ھستند! من در جوابش نوشتم كھ مترجم از قراری كھ شنیده ام بھ م

ر بسیار مشكلی است كھ بتواند اورا پیدا بكند وانگھی من دخالتی در این امور ندارم و ھر كار كھ از دستش بر می آید می تواند بكند...  و درین صورت كا
 است:  ۱۳۲۹خرداد  ۱۳ای می شود در نامۀ مورخ  در این نامھ ھا آخرین باری كھ بھ لسكو اشاره       ). ۲۷/۷/۱۳۲۷(

  Unescoكھ عضو  Souppault[لسكو] داشتم. راجع بھ چاپ ترجمۀ بوف كور نوشتھ بود و یكی از دوستانش  Lescotاز چندی پیش كاغذی           
 س است... است [ را ] بھ من معرفی كرد. چند شب پیش در تھران از او مالقات كردم . آدم عجیب بامزه ی بود . مقداری وعدۀ سرخرمن داد و حاال پاری

ران بنام فرانسھ بود و از نام آوران مكتب سوررئالیست. او ھم از جملھ كسانی بود كھ بھنگام انتشار ترجمۀ از شاع فیلیپ سوپو    
 Ph. Souppault, «La Chouette  aveugle », Journal de ( نگ :   فرانسۀ بوف كور نقد ستایش آمیزی بر آن نوشت

Genève, 6/9/1953  ( 
است بھ لسكو. پس از ین چھ گفتھ است و در آن اقامت چند ماھۀ پاریس ھیچ در فكر آن دوست و  و این پایان اشارات ھدایت     

ترجمھ اش از آن كتاب ھم بوده است یا نھ ؟ ھیچ نمی دانیم. سالھا پیش ، در آن نامھ نوشتھ بود ”از ھمۀ این حرفھا گذشتھ، 
 “ اینطور ھم نشده بود. امیدوارم كھ یكروز در این دنیا، در یكطرفی ھمدیگر را ببینیم!

می دانیم كھ انتشار چاپ ترجمۀ فرانسۀ بوف كور تا زمانی كھ ھدایت در حیات بود عملی نشد. ھدایت در آخرین ساعات       
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/    ۱۹٥۰) آوریل ۱۳۳۰/ ساعات پایانی ھفدھم یا ساعات آغازین ھجدھم فروردین  ۱۹٥۱ھفتم و نخستین ساعات ھشتم آوریل 
  ۹/  ۱۹٥۱مھ   ۳۱كند و لسكو كھ در آن زمان ھمچنان در مأموریت مصر است در پاریس خودكشی ميدر  ۱۳۳۰اردیبھشت 

نویسد در رثای ای مي )، ھفتھ نامۀ ادبی و بسیار معتبر فرانسھ، مقالھ Nouvelles littéraires“ (اخبار ادبیدر” ۱۳۳۰خرداد 
آن را بھ فارسی برگردانده است. (برگردان  نادر نادرپورزمان  “ كھ در ھمانایران، تنھا سرزمین نفت نیستدوستش با عنوان ” 

) ۲۸-۳۱، ص.  ۱۳۳۰، اول تیر ٤(شمارۀ  کبوتر صلحدومین این مقالھ از حسن قائمیان است کھ نخست بی ذکر نام مترجم در 
یت، زندگی و آثار انتشار یافت و پس از آن ھم با ذکر نام مترجم در : ”نظریات نویسندگان بزرگ خارجی دربارۀ صادق ھد

آورنده]، ارزیابی آثار و آرای او“، ترجمۀ حسن قائمیان، یادشده. برای تجدید چاپی ازین ترجمھ نگ.: مریم دانائی برومند [گرد
 ).  ٥۳-٥٦، ص.  ۱۳۷٤صادق ھدایت ، تھران، نشر آروین، 

 نویسد کھ لسکو در این مقالھ می     
مرگ صادق ھدایت، بزرگترین نویسندۀ ایرانی عصر ما را در پاریس اعالم کرد . افسوس کھ درغوغای روزگار  ھا،  خبری کوتاه در روزنامھ          

 ما، این خبر تقریباً بیصدا گذشت.  
رانش ای لبریز از گستاخی و تحقیر کھ یاشک با خنده]، صادق ھدایت، با روشی تعمداً ساده و بیChampionnetنھم آوریل، در کوچۀ شامپیونھ [     

 شنا بودند بھ زندگی خود پایان بخشید.  بخوبی با آن آ
د را در  او پاریس، شھری را کھ پیش ازاینھا در آن دانش آموختھ بود، نخستین شادیھا و درد ھای خود را در آن شناختھ یود و نخستین آثار ھنری خو     

 آن پرداختھ بود، برای مردن نیز برگزید.
توان گفت. بجز ایام دوگانۀ اقامتش در فرانسھ و بجز سفر نسبتاً کوتاھش بھ ھندوستان، تقریباً سراسر حیاتش در  ز کمی می در بارۀ زندگی او چی     

ترین تجارب درونی او، سپری شد. ھوش واستعدادش، صرفنظر از اصالتش، ھمۀ امکانات پیروزی را  ترین ظواھر، علیرغم غنیتھران، در زیر عادی
ت، اما خصائص باطنی او، زندگی محقر و دردناکی برایش برگزید. با صداقت عظیم و فروتنی عمیق او، شھامت معنوی ھمراه بود  بھ او عرضھ می داش

انجامید. اما اگر رفتارش گاھگاھی او را درخور انتقاد برخی از ھم میھنانش نشان می داد، ھرگز ھیچ دشمنی برای او  کھ غالباً بھ رمیدن دیگران می
 گریند. روانی بدان گونھ پاک، چنین تکریمی را نیز سزاوار است. شناخت، در حالی کھ دوستانش برای او میتوان نمی
بخشد؛ مسبب  می نام صادق ھدایت بعنوان بنیانگذار اصلی ادبیات نوین ایران پایدار خواھد ماند. آثار او، عمالً جان [و توان] تازه ای بھ ادبیات ایران     

ای برای این ادبیات تضمین کند برازندۀ پیشینۀ نامدار آن. انقالبی این چنین، بھ یقین، برای ایران ھمان وفور برکتی را موجب ید آیندهرستاخیزی کھ با
نفت  [در قرن نوزدھم] موجب شدند (روژه لسکو، ”ایران تنھا سرزمین  رمانتیکھا) [در قرن ھفدھم] و Pléïade( پلھ یاد خواھد شد کھ در کشور ما گروه 

 ). ٤، ص. ۱۳۳۰تیر  ۱۷، ٤۲٤نیست“، ترجمۀ نادر نادرپور، شاھد، 
 دھد.ازین پس بخش پایانی مقالھ است کھ بھ بحث از آثار ھدایت و مقام او در ادبیات معاصر ایران ادامھ می      
ھ گفتیم این ترجمھ را نویسد بھ مناسبت انتشار ترجمۀ بوف کور است. ھمچنان کبار دیگری کھ لسکو در بارۀ ھدایت می     

کند. چاپ این ترجمھ در این مجلھ کھ در  ) در چند شمارۀ متوالی خود منتشر میLa Revue du Caire(مجلۀ قاھرهنخستین بار  
ھای ) در شماره ۱۷۲ -۱۹۲شود ( ص. ) آغاز می  ۱۳۳۰اسفند   -( بھمن  ۱۹٥۲مارس  -، فوریھ  ۱٤۷ - ۱٤۸ھای شماره

، سپتامبر  ۱٥۲؛   ۱٦٥ - ۱۸٥، ص.  ۱۹٥۲، ژوئن ۱٥۱؛  ۳٦۷ - ۳۹۱، ص.  ۱۹٥۲، آوریل  ۱٤۹شود ( بعدی دنبال می
ای است بھ زبان فرانسھ کھ ھمچنان ) . مجلۀ قاھره ، مجلھ  ٤۲٤-  ٤۳٥، ص. ۱۹٥۲، اکتبر ۱٥۳و  ۲۳٤ - ۲٦۳، ص. ۱۹٥۲

زبان فرانسھ است و تنھا در روی جلد ، نام مجلھ بھ شود . سراسر مجلھ و مطالبش بھ آید در قاھره منتشر میکھ از نامش بر می
 .  الریفی دی کیرعربی آمده است : 

 خوانیم :  در پشت جلد مجلھ، در معرفی آن و اھدافش چنین می     
 مجلھ قاھره ، مھمترین مجلۀ فرانسوی زبان در خاورمیانھ .     
 در خدمت مبادلۀ فرھنگی میان شرق و غرب .     
 ما : برنامۀ     
 ـ شناساندن آثار اصلی زبان عربی، اعم از کالسیک یا معاصر ، بھ مردم جھان.      
 دارد.از گرایشھای مھم و مسایل فرھنگی کھ نخبۀ روشنفکران شرق را بھ خود مشغول میـ مطلع ساختن روشنفکران اروپایی     
 کھ آثار متخصصان اروپا باشد یا متخصصان مصر و یا شرق.اعم از این ھای مھم در بارۀ تاریخ و تمدن مشرق، ـ انتشار کلیۀ نوشتھ     
 ـ فراھم آوردن امکان برای نویسندگان فرانسوی زبان مصری تا آثار خود را عرضھ کنند و در جھان سنجیده شوند .     
 ب .ـ آگاه کردن محافل فرھیختۀ مصر و مشرق از گرایشھای روشنفکری و مھمترین آثار ھنری غر     
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) مدیر مجلھ است  Alexandre Papadopoulo(  الکساندر پاپادوپولو ۱۹٥۱بنیاد گذاشتھ شده است. در دسامبر  ۱۹۳۸مجلھ در   
ماند. در میان ھمکاران مجلھ ھم نام بسیاری از بزرگان علم و ادب و شرق  ھم ھمچنان مدیریت مجلھ با او می ۱۹٥۳و تا 

نویسنگان مصری فرانسوی زبان ھم فراوانند. بی شک مجلھ از کمکھای مستمر دولت فرانسھ ھم یابیم. شناسی فرانسھ را می
 خوردار بوده است.بر

کند با عنوان ” صادق ھدایت“. در این متن ، لسکو بسیاری از مضامینی را کھ ای ھمراھی میترجمۀ بوف کور را مقدمھ     
سبت خودکشی ھدایت بھ اجمال متذکر شده بود با دقت و تفصیل بیشتری تکرار اش بھ مناپیش از این در مقالۀ کوتاه یاد شده

آید (ص. ) در مقدمۀ کتاب ھم می۱۹٥۳شود (کند . و این ھمان متنی است کھ بعدھا کھ این ترجمھ، بصورت کتاب منتشر میمی
 داند تا کنون بھ فارسی برگردانده نشده است .) و تا آنجا کھ این قلم می ۲۰-۹
اش، و این کھ در دوران ما، تحت تأثیر غرب برخی نویسندگاِن  گوید و پیشینۀ ھزار سالھ لسکو از ادبیات کھن فارسی می     

ریزی کنند “ و ھدایت از  ایرانی چنین نیاز دیدند کھ خود را از چنین میراثی رھا سازند و ” ھنر نوتری را در کشور خود پایھ
 ترین اثر اوست .  جملۀ ایشان بود و بوف کور مھم

توان گفت. استقالل فکری، حجب و فروتنی و خلوص باطن او موجب شده بود کھ در عمل ، زندگی بی  از زندگی ظاھری او سخن کمی می «          
ک در یافتن جنبۀ  ای را برگزیند کھ سازش و مصالحھ نمی پذیرد. تنھا رئوفت قلبی فراوان او، ذھنی ھمواره چاال سر و صدا و رنجھای انسان نخبھ

 »کرد .این جھان را تعدیل میاعتنائی او بھمضحک امور و ھمچنین مدارا و تساھل با کسانی کھ دوست داشت، بی
نویسد و در پایان از ترجمۀ  نویسد و سپس در بارۀ بوف کور میاز این پس لسکو بھ اختصار از زندگی و آثار ھدایت می     

 گوید : خود می
 گیرد بھ تأخیر انداخت . ایط گوناگون ، انتشار این ترجمھ را کھ متأسفانھ پس از مرگ نویسنده صورت میشر          

مند شدم اّما خود  دوستانھ پذیرفتھ بود کھ مرا در انجام آخرین اصالحات یاری دھد، با این کھ بھ این ترتیب از کمکی ارزش ناپذیر بھره ۱۹٤۲وی در      
سپارم غافل نیستم. باز آفرینی زیباییھای یک اثر فارسی در زبان ما بدون ضایع کردن خصلتھای متن اصلی، با اینکھ چاپ می از نواقص متنی کھ بھ

ای دشوار است و ایرانشناسان بھ این نکتھ وقوف کامل دارند. در واقع زبان فارسی نھ از کند وظیفھاغلب ھم خوانندۀ اروپایی را سر در گم و مشوش می
آور و یا  انگیزد و نھ از آن تصویرھایی کھ بھ طبع ما حیرتھراسد کھ ذوق و سلیقھ، ما را بھ پرھیز از آنھا برمیو زوائد، و نھ از تکرارھایی می آن حشو

دین لفظ مترادف ( نماید. بنابراین، ترجمھ اگر نخواھد نامطلوب نماید گاھی باید از وفاداری بھ اصل دور افتد، ایجاز پیشھ گیرد، چنپر آب و رنگ می
ای آمده، در یک لفظ گرد آورد، برخی تشبیھات را تغییر دھد. اّما من چنین  آورد در جملھآنکھ غنایی در معنی پدید خاصھ صفات وصفی ) را کھ بی

. مثالً بھ این ترتیب مرجح دانستم  آزادیھایی را بر خود روا نداشتم، مگر آن زمان کھ بھ نظرم مطلقاً ضرور آمدند و آنجا ھم کھ در شک بودم امتناع را
گیزد. اّما ھر  است کھ در ترجمھ فرانسھ ، دھان قھرمان زن مزۀ تلخ ”کونۀ خیار“ را دارد ھمچنان کھ در فارسی. شاید کھ این امر شگفتی خواننده را بران

 زد.تصویر دیگری بھ متن لطمھ فراوان می
ۀ کتاب بیش از اندازه متکلف و پر طمطراق ـ نظرم بھ آغاز قسمت اّول است ـ و یا نا روشن و حتی نا  باالخره نکتۀ دیگر: ممکن است کھ چندین قطع     

شود کھ سرگذشت خود را در فاصلۀ  منسجم جلوه کند. فراموش نباید کرد کھ نویسنده دانستھ در پی چنین اثرھایی بوده است کھ ترجمان احوال بیماری می
کند. سبِک عامداً مغلق رویداد نخست و سبِک گاھی بسیار عامیانھ و مبتذِل رویداد دّوم از دو وضع روحی متضاد  ایت میگویی برای ما حکمیان دو ھذیان
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 بخشد . شود کھ خود باز ھم این تقابل را شدت میناشی می
 
 

) از صادق ھدایت بھ ۱۳۲۱اسفند  ٦ ( مطابق با ۱۹٤۳فوریھ  ۲٥ای بھ تاریخ این است ھمۀ آنچھ بھ مناسبت انتشار نامھ     
رژه لسکو فراھم آورده شد. اکنون با مترجم بوف کور بھ زبان فرانسھ آشنایی بیشتری داریم کھ چھ زمان بھ ایران آمد و با 

ھدایت چگونھ آشنا شد و آن ”رمان“ ھدایت را در چھ زمان و چگونھ بھ فرانسھ برگرداند و بعد ھم رابطۀ او با ھدایت چگونھ  
دانست. در سطوری کھ گذشت از زندگی و فعالیّتھای آن شناخت و مقام او را چھ میدید و چگونھ میبود و ھدایت را چگونھ می

“ برای رئیس ادارۀ کل موسیقی  بینیم (آن داستان تھیۀ ”سخنرانیھا و تصویرھایی میسالھای پایانی ” عصر طالیی“ ھم لحظھ 
بر جمادات و نباتات و حیوانات و استناد بھ تحقیقات دانشمندی ھندی در خواب ھم مرا رھا کشور در بارۀ موسیقی و اثرات آن 

خواست کھ ما نداشتیم. و  نکرد : مثل این کھ ما جایی دعوت داشتیم. جای مھمی بود. مھم از این نظر کھ لباس بھتر و مرتب می
ود. در ھر حال االن من روی لبۀ تخت نشستھ بودم و او ھم نمباالخره با ھمان سر و وضعی کھ داشتیم رفتھ بودیم. اینطور می

زاده نوشتھ کھ سخنرانی بوده و شما ھم متن روی زمین دراز کشیده بود. من گفتم: ”باالخره اصل قضیھ چھ بود ؟ جمال
گان و دانشمندان اید بھ دست سخنران و سخنران ھم آن متن را بھ مناسبت مراسمی در برابر بزراید و دادهسخنرانی را نوشتھ

ھا در مجلۀ موسیقی بھ  اید! االن اصالً یادم نیست کھ آن مقالھ اید و بھ ریش ھمھ خندیدهخوانده است و شما ھم آن تھ سالن نشستھ
عنوان متن سخنرانی چاپ شده است و یا بھ عنوان مقالھ ؟ در ھر حال، آنھا را سالھا قبل خوانده بودم و ھمان موقع این حرف کھ 

م ھندی اثر موسیقی بر گیاھان را کشف کرده توجھم را جلب کرده بود“. در جوابم حرفھایی زد کھ من یادم نیست کھ روایت  عالِ 
طور روی زمین دراز کشیده بود. عینک بھ چشم ای بوده. و ھمانزاده را تأیید کرد کھ کنفرانسی بوده و یا اینکھ اصالً مقالھجمال

العمل آن مدیر چی بود؟ مگر با شما رفیق نبود؟ یعنی نفھمیده بود؟  فید. و بعد من پرسیدم: ”پس عکسو با پیراھنی آستین بلند و س
سالھ بودیم . مدام آدم و   ۲۳-۲٤بعد ھم نفھمید؟“ از جوابی کھ داد فقط عصبانیت مدیر یادم مانده. و بعد ھم گفت: ” ما جوانھای 

تا  ، با چندھای مشروب خوریبود، اّما خشم او دور میزی، در یکی از نشست انداختیم. مدیر بھ خشم آمدهعالم را دست می
کرد.  “ و حاال دستھایش را زیر سرش بھ ھم گره زده بود و سقف را نگاه میگیالس و مقداری اخم و تَخم و خوش و بش حّل شد

ری تند حساب کردم کھ ببینم در آن حوالی  ھای خواب و بیداام و در آن میانھبیدار کھ شدم فھمیدم خواب صادق ھدایت دیده
 شھریور بیست، سن ھدایت چقدر بوده! و بعد با خودم و بھ خودم خندیدم. فس و فس در مقالھ نویسی، این عواقب را ھم دارد! ) 

ت خود  رسیم بھ آن نامۀ فرانسھ کھ بدون خط خوردگی نوشتھ شده است. نامھ پس از بازگشت لسکو از دومین اقامحاال دیگر می
 در تھران نوشتھ و بھ دمشق فرستاده شده است. چھ حرف مھمی دارد ؟ 

ای بھ ترجمۀ بوف کور کھ اگر ھم در سفر نخستین آغاز شده باشد درین دومین مأموریت  ای بھ ”شبھای ونک“؟ اشارهاشاره
ھ ھدایت آن را مجدداً بازبینی خواھد کتحقیقاتی لسکو در تھران است کھ صورت نھائی خود را یافتھ است و اکنون لسکو می

داند چگونھ ام“؟ و یا داستان حیوانھا : سگی کھ صاحبش نمیخواھد ”چرا کھ بیش از پیش پیر و تنبل شدهنماید و ھدایت نمی
ای کھ رفتھ است و باز نیامده است :” گربۀ بیچارۀ من و تنھا تسالی من در این دنیای محبتش را بھ خود جلب کند و یا گربھ

 ون! “؟د



 
14 [Date] 

 

 



 
15 [Date] 

 

 

 ]٦/۱۲/۱۳۲۱[ ۲/٤۳/ ۲٥تھران ، 
 

 روژۀ عزیزم،
شخصاً مرقومۀ شریف را بھ من داد. كتابھا ی شما ھم ھمانروز بھ دستم رسید. ھزار بار تشكر.   گدارمدتھا پیش بود كھ آقای 

قضیۀ موزۀ قوم نگاری خیالتان راحت باشد توزیع فوری انجام شد. اینطور كھ معلوم است با وجود پیشگوئی طالع بینتان، این 
 بكلی با شكست مواجھ شده است. 

 سالم و ارادت فراوان مرا بھ ”خانوم“ برسانید. حالش چطور است؟ واقعاً كھ جایش پیش ما در تھران خالی است.  
باال رفتھ، ھر شب،  العادهبدرود شبھای زیبای ونك كھ ھم اكنون دیگر در گذشتھ جا گرفتھ اید. یك خبر بد: قیمت مشروبات فوق

 كنم.درجھ، لبی تر مي ۹۰من با الكل 
) مصیبت كشیده چھ شد؟ اگر اتفاقاً تولید مثل كرد، باید یكی از پسران خوبش را برای من كنار Balek“ ( بالكوآن بیچاره ” 

 ماه پیش گم شد. بگذارید. اما افسوس، گریھ ھم نكنید، كھ گربۀ بیچارۀ من و تنھا تسلی من در این دنیای دون چند  
كنم كھ مطلقا الزم نیست كھ دستنویس را از نو بررسی كنم مگر اینكھ شما بخواھید با فرستادن نسخھ  دربارۀ بوف كور، فكر مي

 ای مرا خوشحال كنید چرا كھ من بیش از بیش پیر و تنبل شده ام.
ھائی را كھ برایش فرستاده بودید دریافت كرده بود اما  بستھ از كتاب ۱۱پیغام شما را بھ كتابفروشی دانش دادم كھ ھمین اواخر ھم  

 ھنوز صورتحساب را دریافت نكرده است.
باالخره از ھمۀ این حرفھا گذشتھ، امیدوارم كھ یكروز در این دنیا، دریكطرفی ھمدیگر را ببینیم! بھترین سالمھای من برای  

 ا ی شما، دوستتان ندارد، را ببوسید.خانم و از طرف من این ” بالك “ بیچاره كھ با وجود ھمۀ محبتھ
 بخت خوش و با مھر بسیار 

 صادق ھدایت
 خیابان ھدایت  ۱۳٦

 تھران
 

 پیوستھا  
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 ) ۱۹۱٤-۱۹۷٥روژه لسکو ( -۱
 ] .  ۱۳۲۱/ ۱۲/ ٦[ ۱۹٤۳فوریھ  ۲٥صادق ھدایت، نامۀ فرانسھ بھ روژه لسکو، تھران ،  -۲
 ]. ۱۳۲۲/ ۷/ ۲۸[ ۱۹٤۳اکتبر  ۲۱مؤسسۀ دانش ، نامۀ انگلیسی بھ روژه لسکو، تھران،  -۳
 . ۱۹٥۲مارس  –، فوریھ ۱٤۷-٤۸"مجلۀ قاھره"، روی جلد و پشت جلد شمارۀ  -٤

 [عکسھای پیوستی در متن آمده اند]
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