
زديمهم گپ میهدايت نشسته بود و با   

 

به تهران برگشتم و چند ماهی در تئاتر چهارسو کار می  56اشاره: من بعد از ده سالی، در مهر 

از هدایت به صحنه برد و من این مصاحبه را با کردم. صدرالدین زاهد، نمایشی بر مبنای کاری 

کار درآید چاپ شود، که کتاب درنیامد و این مصاحبه هدایت نوشتم تا در کتابی که قرار بود از این 

هایم به دنبال مطلبی این مصاحبه را پیدا کردم. باری تمام جمالت و چاپ نشد. در صندوقچه نوشته

های هدایت استخراج کرده بودم و از آنجا که آن کلمات و حتی حروف وصل و غیره را از کتاب

های هدایت ام. تمام کتابآید دقیقاً از کجا برداشته، یادم نمیها اشاره به مأخذ چندان باب نبودزمان

.است های هدایت کار فرزاد امینیطرح -تواند پیدا کندموجود است هر که بخواهد می  

 چطور است با تنهایي شروع كنیم؟ تنهایي؟ نه؟         

ها به گوناگون. ولي بعضيهاي ماهمه تنهاییم، نباید گول خورد، زندگي یك زندان است، زندان      

خواهند فرار بكنند، ها ميكنند. بعضيسرگرم مي  كشند وبا آن خودشان رادیوار زندان صورت مي

گیرند، ولي اصل كار اینست كه باید خودمان ها هم ماتم ميكنند، و بعضيدستشان را بیهوده زخم مي

آید كه آدم از گول زدن خودش هم ي ميرا گول بزنیم، همیشه باید خودمان را گول بزنیم، ولي وقت

هاست كه به جز با خودم با كس شود.....به نظرم امروز زبان در اختیارم نیست، چون سالخسته مي

.كنماي در خودم حس ميام و حاال حرارت تازهدیگر حرف نزده  

 



 

تنها و شاد، مگر نه؟شود تنها بود و غمگین یا مان تنهاییم، اما ميگویي، همهآره، راست مي        

ي مازندراني و شیرازي یعني چه؟داني شادي به لهجهشاید ربطي نبیني، اما مي   

دهد؟شادي؟ مگر به این دو لهجه معني خوشحالي را نمي      

 نه !   

 خوب یعني چه؟    



 یعنی میمون.  

 میمون؟    

آوردند و موجود غمناكي شدند اسم ملولي رویشان ها اداي آدمیزاد را در كه میمونبله از وقتي    

 گذاشتند

خواهي بگویي، كه ما ملولیم، یا ملولي هستیم؟اي، اما چه ميتو همیشه این طنز دردناك را داشته      

هاست مي پرستیمما دیگر ملولي نیستیم و آدم هستیم. ما پیر روزگار كه در آسمان .  

روزگار كیست؟گویي؟ پیر از كه مي      

ي اوست. اگر گنبد آسمان روي كنیم، از ارادهخوریم و تولید مثل ميرویم، چیزي مياگر ما راه مي  

روید، براي خاطر او و به امر اوست. خوب، بارد، اگر گندم ميباران مي  آید، اگرسرمان پایین نمي

ي ها را آویزهكنیم. حرف پیر و پاتالبابایمان نميترسیم، نگاه بد به زنما هم كه از عذاب دوزخ مي

خور و كنیم. ما توسريي سامري را ستایش ميكنیم. ما گوسالهكنیم. ما مرده را نیایش ميگوشمان مي

ها زنده هستیم. ما ما براي خاطر مرده –خور و فرمانبردار( )فهمیدي توسري-فرمانبردار هستیم

.درمان دواستيگریه هستیم. راستش مرگ براي هر درد بخوش  

...زنی گاهي شدیداً بوي چه بگویم؟ بویها میروي، گاهی از این حرفروي، واقعاً تند ميتند مي      

یي از یكنفر كارگر معدن ي "پدران آدم" خودم را با جملهكنم. مثالٌ قصهه، من آن را انكار نمين    

شمشك یك تكه زغال دیدم كه شبیه دست  سنگلزغا  گوید:" من در معدنام كه ميشمشك شروع كرده

."میمون بود   

زني و نسناس كه براي ها حرف ميمیمون-و همین طور در داستان "نمك تركي" وقتي از آدم    

....كرد و وقتي روي دوپا راه رفتبازي ميخنداندن دیگران شامورتي  

بر شدند. بعد این شوخي روده زده شدند و اسفند برایش دود كردند و بعد ازخندهبله اول ذوق   

ها از روي حس كنجكاوي مقلد مرشد خود میمون - صورت اپیدمي به خودش گرفت و گروهي از آدم

.نسناس گردیدند  

كنیم به راحتي ات را در كارهاي دیگرت نگاه ميولي وقتي كارهاي دیگرت را یا تمایالت فلسفي 

.نویسيي روح ميي دربارهگرا نیستي. مثالٌ وقتبینیم كه تو یك مادهمي  



  

ها واحتیاجات ببین ، به نظر من چون آرتیست حساستر از دیگران است و بهتر از سایرین كثافت

طوري كه نبیند، براي اینكه راه فرار پیدا كند و خودش را گول بزند زندگي را آخشن زندگي را مي

.روح ندارد( این فقط یك ناخوشي استنمایاند )ولي این ربطي به هاي خودش ميهست در تراوش  

اخوشی؟ن                                                                                                           

 .كشد و همین یك جور ناخوشي استبله، چون آرتیست بیشتر از سایر مردم درد مي    

                                                                                                                  

  ؟نباشی دادي آرتیستیعني ترجیح مي

.نه، نه این نیست    

شان سرزنش هايليسنگدها و انصافيها را به خاطر بيهرحال تو در كارهایت همیشه آدمبه     

كنيمي . 

اش. او داني،آخر انسان صاحب تسلط و تحكم است، اینست تمام علم او، بصیرت او و تمام فلسفهمي  

ُكش ورزد...انسان مظلوماستفاده كرده به طرز شنیعي اجحاف ميمسلط است و از استیالي خود سوء

یك  شود...او یك زورگوست، زورآورد همیشه به نفع خودش تمام مياست. دلیل و برهاني كه مي

ي عقل خود نساني كه ادعا دارد دنیا را به قوهباشد كه استعمال آن انكار عقل است، و اقدرت مادي مي



كلي خالف مدعاي اوست. هیچ چیز به آساني كشتار و انهدام نیست. بینیم رفتار او بهاداره نموده، مي

.ها محو و فراموش شده استمشت وحشي نابود شده نام آنآیا چقدر از ملل متمدن، بعد از هجوم یك  

كني، تخطئه مي هم خاطر ظلم و جنایتشان در مورد حیواناتخصوص بهها را بهولي تو انسان    

 اینطور نیست؟

رساند كه هوش حیوان را از خیلي بزرگ گرفته بله ،آخر انسان جرئت و جالدت خود را به حدي مي

مچنین از سگ تا بیدستر،پرستو، زنبورعسل وغیره كند. از فیل تا مورچه، هتا خیلي كوچك انكار مي

.وغیره  

ي دیگر تغذیه كرده، تازه فراموش نكنیم طور بوده و از موجودات زندهخوب انسان همیشه همین    

.خورندكه اگر ما حیوانات را نخوریم، آنها ما را مي  

حمقي و شرارت حیوانات )هر آورد...یعني براي اثبات پستي، اني كه آدم ميهمین دیگر، دلیل و برها

.پذیر ما استناو بدایع خودپسندي عالج  گوید(، و این یكي از خیاالت خام،چیزي مي  

.شود كه روح استل چیزي موجب تمیز انسان از حیوان ميبه هرحا      

تواند قطعاً انسان را از حیوان تمیز بدهدنه، ابزار خارجي روح هم نمي      

    . ُكشددیگري را ميي از اینها آندر هر صورت یك  

.دهدي مشئوم مرگ نشان ميجا خود را یك نمایندهطور نیست. فقط انسان در همهاین        

 تو كه دیگر نباید از مرگ هراسي داشته باشي؟    

امیدي به آسمان بلند دانم كه اگر مرگ نبود همه آرزویش را مي كردند، فریادهاي نانه. چون مي    

.شد چقدر تلخ و ترسناك بودفرستادند. اگر زندگاني سپري نميشد و به طبیعت نفرین ميمي  

.شودزني كه انگار بخواهي بگویي با مرگ دنیا تمام ميخوب طوري حرف مي      

.شودشود، فقط بشر تمام ميدنیا آخر نمي      

 چطور؟    

.خودش اینكار را انجام بدهد يبه دست خودش، بهتر آنست كه بشر به میل و اراده     

.كنندولي همه این فكر را نمي      



.میردكند، و زماني كه مرد دنیاي او با خودش مياي دنیا را یك جور تصور ميخوب، هر جنبنده     

خواهي بگویي به روح معتقد نیستي؟پس باألخره مي      

داگانه بكند معتقد نیستم، ولي مجموع من به یك روح مستقل و مطلق كه بعد از تن بتواند زندگي ج  

دهد روح استاي را ميخواص معنوي كه تشكیل شخصیت هركس و هر جنبنده  

 

 و این خواص معنوي كه به آن اشاره مي كني، آیا بعد از مرگ باقي خواهد ماند؟    

از طبیعت طوري كه جسم ما موادي كه ببین افكار و تصورات ما خارج از طبیعت نیست و همان   

شود، از بین لي كه از طبیعت به ما الهام ميكند، چرا افكار و اشكاگرفته پس از مرگ به آن رد مي

شود. بعدها ممكن است در سرهاي شود، ولي نیست نميبرود؟ این اشكال هم پس از مرگ تجزیه مي

رودتن دیگران مي طوركه ذرات تن ما دري عكاسي تاٌثیر بكند. هماندیگر، مانند عكس روي شیشه  

 کمی بیشتر راجع به این موضوع توضیح بده؟    

هاي كند، و ممكن است آدمها حلول ميكند، به جسم آدمي من، روح جانوران ترقي ميراستش به عقیده

.شهوتي در جسم جانوران بروند  

اي شهوتي بعد هخواهي بگویي آدمدانی؟ و بعدش ميیعني تو شهوت را بدترین صفت آدمیزاد می    

رود؟ آنوقت اگر بداني در حیوانی روح یك نفر نور فرو میاز اینكه مردند، روحشان در جسم یك جا

کنی؟کار میآدم فرو رفته، یا درستتر بگویم به آن وصل شده، چه  

ي ي جانورانیم، همههرحال آدمیزاد جهان كین است. ما مختصر همهخواهي بگویي. بهدانم چه مينمي

.در ما هست و بعضي از آنها در ما غلبه دارد. باید آن را كشت  اسات آنهااحس  

 کشت؟ منظورت از کشتن چیست؟



اینكه اولین قدم در راه سلوك كشتن نفس بهیمي و اهریمني است، كه انسان را از رسیدن به            

.داردمطلوب باز مي  

 

ي میرزا حسینعلي همان...؟آیا قصهپرسم، اما ؤال را میببخش این س      

؟ي زندگي خودم استخواهي بگویي؟ كه قصهچه مي             

 بله! 

ي صوفیان مي دانست...افكار صوفیان را به او اینكه استادش كه خود را از جرگهخوب          

.كردمي  نقلنمود و از شرح حاالت عرفا و متصوفین براي او تلقین مي  

.ل منظورم اینست كه میرزاحسینعلی یك گرایش عرفاني عجیب و غریب داشتهرحابه  

.كه خیلي شاعرانه بود           

ي درویش كه هرگاه در تصوف كار یا مثالً مسافرتش به كرمان و برخوردش با آن درویش و وعده

.بكند و به خودش ریاضت بدهد، به مدارج عالیه خواهد رسید  

اند و این مطلب هم داني یك سّر و رمزي در دنیا وجود دارد كه صوفیان بزرگ به آن پي بردهمي

.یي كندبراي او آشكار بود، اینكه براي شروع محتاج مرشد است، یا كسي كه او را راهنما  

احساس ي هندو یشي نسبت به هند و فلسفههای میرزا در مورد عرفان بیشتر گراالبته از حرف    

.شودمی  



 خوب، بله.

 و بعد چه شد، نومید شد؟    

آورد، هاي هراسناكي كه اغلب به او روي ميي كابوسبله نومید، باید گفت نومید شد. چون همه      

آمد كه زندگي او بیهوده به سررفته، به نظرش مي  آور شده بودتر به او هجومتر و تندایندفعه سخت

ترین و ترین و بیهودهگذشت...خودش را بدبختهم...ازجلویش ميریادگارهاي شوریده و د

.كردترین جانوران حس ميفایدهبي  

 یعنی یک سرسام واقعی.

گاهي یك خوشي پوچ و كوتاه، مانند برقي  كننده و جانگداز است.ی آنها یكنواخت، خستههمه       

هاي پوچي، چه یهوده است. چه كشمكشب  اش پست وكه از روي ابرهاي تیره بگذرد، به چشم، همه

نشیني و تاریكي، جواني بیهوده گذشته است، بدون خوشي، بدون هاي جفنگي...در گوشهدوندگي

.شادي، بدون عشق، از همه كس و از خود بیزار  

.، شكي ناشي از نومیديو میرزا هم مثل تو سرآخر شك كرده بود   

توانست باور كند. چقدر از مردمان گاهي خودشان را از اي را نميعقیدهبله، او دیگر هیچ       

كنند؟تر حس ميتر و آوارهكشد، گمگشتهها ناله مياي كه در تاریكي شبپرنده  

 و باالخره میرزا حسینعلي...؟    

      . كندمعلومي انتحار مياز معلمین جدي به علت نا  

تضاد، و تازه با تمام این   ش روشن است،همین االن گفتی، شك،گویي نامعلوم، علتاما چرا مي    

.بینمها من دلیلي براي خودكشي نميحرف  

.تر از میل به زندكي است؟همیشه عشق و مرگ با هم توام استكني میل مرگ ضعیفگمان مي        

 

.هاي زندگي را دیدكني باید خوبياغراق مي      



خوب بله، روي زمین ساز هست، پول هست، شراب هست، خواب هست، هاي زندگي ! خوبي      

فراموشي هست، عشق هست، دوندگي، گرسنگي، سرما، تشنگي، گردش و حتا امید خودكشي هست. 

زندگي سمج خودم  ترسند، من ازداني همه از مرگ ميمي  

آید، نه؟ولي وقتي موقع مرگ برسد خودش مي      

كند، مرگي كه كه مرگ هم پشتش را به آدم ميخواهد، وقتيرا نمي كه مرگ هم آدموقتي خر     

.خواهد بیایدآید و نمينمي  

.مرگ كه نباید آدم را بخواهد باید وقتش برسد      

شاید حق با توست، در روزنامه خواندم كه در اتریش كسي سیزده بار به انواع گوناگون قصد      

...پیمودهي مراحل آن را خودكشي كرده و همه  

ي مراحل آن را؟چه مراحلی؟همه      

بله خودش را دار زده، ریسمان پاره شده؛ خودش را در رودخانه انداخته، او را از آب بیرون      

...اند،و غیرهكشیده  

...وباألخره      

     . میردي سیزدهم ميباألخره، براي آخرین بار... این دفعه  

ها را كشت و از طرف دیگر مرگ را به عنوان گویي نباید حیوانطرف مي همین دیگر. از یك    

تر باشد. اما راستي از مرگ نمي ترسي؟كني، انگار حیوان از آدم مهمحل پیشنهاد ميبهترین راه  

عكس آرزوي حقیقي ترساند. برام. اما این فكر مرا نميي ذرات تنم افتادهبارها به فكر مرگ و تجزیه

.ترسم كه فردا بمیرم و هنوز خود را نشناخته باشمو نابود بشوم. فقط ميكنم كه نیست مي  

اي و در ی انزوا گرفتهخواهی خودت را بشناسي؟ چطوری؟ عمالً مثل میرزا حسینعلي گوشهمی    

 مجامع نیستي. چرا؟

تمام  كهكلي بیرون كشیدم. از زمانيها بهها و خوشبختي احمقمن دیگر خودم را از جرگه      

.خواهم خودم را بهتر بشناسمام ميروابط خودم را با دیگران بریده  

ات چگونه گذشته؟راستي بگو ببینم كودكي      



آمد و آن را حس كردم كه بچگي خود را به یاد بیاورم، اما وقتي كه ميمن همیشه آرزو مي     

!كردم مثل همان ایام سخت و دردناك بودمي   

گوید، بلكه در واقع دلي دروغ نمياي كه آدم از روي بدجنسي و بدتنها دوره چرا سخت؟ آنهم    

.بافدخیال مي  

     . كني، تنها مرگ است كه دروغ نمي گویداشتباه مي  

...كني کهطوري حرف میزني كه انگار به همه توصیه مي      

 

هست...در خمیره و سرشت آنها، ها گیرد، خودكشي با بعضيه كسي تصمیم خودكشي را نمي  

.بگریزند  توانند از دستشنمي  

ي مردم نیستي تا بداني در داني، توكه در دل همهكنم، تو از كجا ميمن این حرف را باور نمي    

تواني در مورد خودت بگویي. اما راستي اگر خودكشي كني خمیره و سرشت آنها چیست، تو فقط مي

 مردم چه خواهند گفت؟

چگونه مرا قضاوت خواهند كرد؟ اما من از كسي رودربایستي ندارم، )به چیزي اهمیت     

دانند كه من پیشتر خودم را ، نمي  ي من سخت بوده باشددر باره  گذارم( هر چه قضاوت آنهانمي

.امقضاوت كرده  

كني؟و تو خودت را چگونه قضاوت مي        

كني، منتظر چه هستي؟ودتر شر خودت را نميگویم: تو احمقي، چرا زفقط به خودم مي   

 

هستي؟ جداً؟ یعنی  منتظر چیزی پس امید به زندگی داری.    



. باید خودم را بكشم. مثل اینست كه یك تكه از هستي من آنجا، در خیزاب دریا امیدی ندارم هیچنه! 

ی انگور خودم را مانند خوشهخواهم سرتاسر زندگی گیرد. میزند و اندوه بي پایان مرا ميموج مي

ام مثل آب تربت بچکانم. این ی آن را قطره قطره در گلوی خشک سایهدر دستم بفشارم و عصاره

است. زندگی من  

 

همه در تو نتنیده بود، كاش خودكشي را یك عمل آرتیستیك افسوس، كاش فكر خودكشي این   

شناختم، نقاش بود، حتا سالوادور را مي  يترسم آخرش كار دست خودت بدهي. دختردانستي، مينمي

كرد اگر خودكشي كند به عنوان یك دالي را هم دیده بود و با هم نشست و برخاستي داشتند. فكر مي

كردند و هنرمند جاودان خواهد شد. بارها دست به خودكشي زد اما هربار یك جوري پیدایش مي

یده بود. اما از آن هم نجاتش دادند. جاي زخم بدي دادند. حتا رگ زیر گوش و گلویش را برنجاتش مي

پوشاند. زن زیبایي بود. چه صداي خاصي روي گردنش انداخته بود. با موهایش روي زخم را مي

ها از مرگش دانم چه جوري خودش را كشت و اینبار واقعاً مرد. سالباألخره نمي  داشت...ولي

داند.ي هنرمندان نمیرا از زمره و اوآورد كس او را به خاطر نميگذشته، اما هیچ  
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