
 ***  10ادنامه زنده یاد على صفایى حایرى ؛ صی***

 وى آورد:ر انىهمزمان با شروع دروس حوزوى به مطالعه سريع و دقيق و وسيع ادبيات معاصر و داستان نويسان اير.....

ساخت و پوچى و هايى كه درد و رنج انسان را مشخص مىاستاندهاى صادق هدايت را تمام كردم.شايد سيزده ساله بودم كه داستان»   

 «داد.بست او را نشان مىبن

ع، حدود سطح وسي هاى كودك آن روزگار و دستيابى به ادبيات نوجوان درپس از آشنايى با ادبيات كودكان در سطح مجله   

كشورهاى  وكاى التين آمري سن چهارده سالگى بود كه به تاريخ ادبيات ايران و عرب و ژاپن و چين و يونان و اسپانيا و آفريقا و

فكا و هاى فرانتس كارفدر همين دوره بود كه با ح هايى از شاهكارهاى ادبى در هر دوره آشنا گشت.غربى روى آورد و با نمونه

ين لفيقى از اى و تهاى نواگزيستا نسياليستى و ماركسيستهاى پوچ گراى غربى و آمريكاى التينى و طرحليلصادق هدايت و تح

 گفت.شنيد و جواب مىها را از زبان ادبيات مىهمه آشنا شد و اين

 

ى بود رايش ضروربكوتاهى، بيشتر از آن جهت زمان مطالعه اين همه و بيش از دويست هزار صفحه ادبيات، آن هم در مدت   

يات تغذيه ا ادببكرد دانشمندان و اديبان شرق و غرب، ذهن انسان گرفتار جنگ و سرگشته ماشين و سرعت را، كه احساس مى

هايى از حليلتو  يهكنند. و اساس نفى خدا، نفى مذهب، و نفى رسالت و معاد و وحى، در ميان طنزها و تمسخرها و يا تجزمى

مه هطرفى اين  و از اين از يك طرفشود.، ريخته مىآفرينش و تفاوت و تبعيض در جامعه و ظلم و ستم در انسان درد و رنج در

نمود. ا نمىزد و غبارى به پكرد و چنگى به دل نمىهاى پوچ، در دل او مشكلى ايجاد نمىها و تحليلفكرهاى مهاجم و طرح

 و ت آزادىعالم ،است و ظلم و ستم عامل حركت ديد؛ كه درد و رنج،همراه بينش ديگرى بود و با چشم ديگرى مىچرا كه او 

 اشته:خود نگه د ن امنها داشته و او را در حصنيستند و خداى را شاكر بود كه عنايت مالك افتخار ها،و تفاوت زمينه مبارزه

دهند، براى بلعند و حاصلى نمىهايى كه يك عمر را مىبا هدايت و فضل خداوند، باتالق آور است كه چگونهامروز براى خودم تعجب»

ترين نوع روش برهاى مفيدى را فراهم آوردند. تا آن جا كه شايد سريعهاى بسيارى، ميانانسان در مدت كمى پيموده شدند و با حاصل

 «هاى فكرى من آماده ساختند.بسيار غنى و سرشارى را براى دورهها، توشه ها و تجزيه و تحليلگيرىمطالعه همراه با خالصه

 

هاى مختلف با دسته ضرورت جدال و مبارزه و دورى راه و احساس تنگى وقت ساختداد و بى قرار مىآن چه او را شتاب مى   

فكرى بود و معتقد بود كه اگر انسان در برابر فكرهاى مهاجم قرار گيرد و بخواهد كه انتخاب كند، چه بسا وضع او و شتاب او، 

 1تر شود.بيشتر و مطلوب
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