
یت  صاد ق هدا
  

 

 

یت  یت از اگشیپمان داستان  .رد پاریس مرگی خودخواسته را ربگزید ۱۳۳۱فروردین  ۱۱رد تهران هب دنیا آمد و  ۱۸۲۱بهمن  ۸۲صادق هدا نویسی  هدا

رتین ارث ادبیات داستانی معاصر  او را، مشهوررتین و ردخشان« بوف کور»بسیاری از محققان، رمانِ . نوین اریان و روشنفکری ربجسته بود

یت نویسندگی است، اما آاثری از نویسندگانی زبرگ را نظیر ژان پل سار. اند اریان دانسته کا و آنتون رهچند شهرت عام هدا رت، فرانتس کاف

یت بیان حجم آاثر و مقاالت نوشته شده ردبارهٔ نوشته. است چخوف نیز رتجمه کرده گر تأثیر ژرف او رب  اه، نوع زندگی و خودکشی صادق هدا

 .جریان روشنفکری اریان است

یت رد  گاه وی رد گورستان رپال. رد پاریس خودکشی کرد ۱۳۳۱فروردین سال  ۱۱صادق هدا  .، رد پاریس واقع است۲۸زشز، طعههٔ آرام



یت رد جنپ سالگی  صادق هدا

یت با لباس سفید، همراه با خوارهان، رباردان و عموزاده  (نیرالملک)اهیش، رد باغ پدرزبرگ  هدا

یتقلی خان   یت و پدرش هدا  ی پدری  رد خاهن( اعتضاد الملک)صادق هدا



یت رد شازنده سالگی،  نوجوانی  صادق هدا

 دوستانرد جمع 

یت، مزینی : از راست یت، دکتر محمد حسین ادیب (از دوستان)صادق هدا گام صرف غذا ( پسر عمه)، عیسی هدا  هن



یت رد فرانسه  هدا

یت   ۱۳۱۱همراه جمعی از دانشجویان، فرانسه، ( سمت چپ)صادق هدا

یت هب همراه دوستانش یت، یحیی خلوتی( ایستاده از راست: )صادق هدا  ۱۳۱۱س، پاری . مزینی، هدا

 



 ۱۳۱۱پاریس 

یت هب همراه دوستانش، پاریس،   ۱۳۱۱صادق هدا

 

 



یت گرفته شده است ، این عکس پس از تالش نخست او هب خودکشی، رد خاهن۱۳۱۱پاریس، ،   اولین خودکشی صادق رد مورد .ی عیسی هدا

 «.یک دیوانگی کردم هب خیر گذشت»: نویسد اش هب رباردش محمود می خودکشی

یت هب همراه رتز، پاریس، صادق هد  ۱۳۱۱ا



 بازگشت هب اریان

یت، حسن رضوی، زبرگ علوی و دو نفر از دوستان، اطراف تهران : از چپ  ۱۳۱۱صادق هدا

کا، مجبتی مینوی، غالمحسین مین: از راست یت رد منزل مجتبی مینوی، تهران: باشیان، زبرگ علوی، نشسته یان ریپ  آندره سوریوگین و صادق هدا



 نیک دوستاهن پیکیک 

یت، اطراف تهران آندره سوریوگین، مجتبی مینوی، غالمحسین مین  : ز راستا  باشیان، مسعود فرزاد، صادق هدا

یت،   ۱۳۸۱روزهب، پسر صادق چوبک رد آغوش صادق هدا

 



یت رد سال  اهی آخر زندگی هدا

 

 
 ۱۳۸۲تهران، 

 



 اهی آخر ااقمت رد تهران سال

یت  پایان یک هدا

یت، هسصادق ه پیکر او را پس از خودکشی با گاز، . مکرر، خیابان شاویپمهن، پاریس ۳۱ی  ای شماره رد آپارتمان اجاره ۱۳۳۱فروردین  ۸۱شنبه  دا

 .اند روی تخت خواب قرار داده



 آخرین عکس

یت،  ن خود فرستاد. ۱۳۸۱صادق هدا  .او این عکس را ربای تمام خویشاوندا

 
یت  ااتق صادق هدا

 .کشیده شده است ۱۳۸۱فروردین  ۱۸لو نقاشی روی دیوار توسط حسین کاظمی رد تهران، اتب 



 
یت گاه  ابدی صادق هدا  آرام


