
 *پاره ھائي از خاطرات زندگي کسروي
 

ولي چون خواه . من ھرگز دوست نداشته بودم که مردي شناخته گردم و نامم به زبان ھا افتد
و ناخواده افتاده بسیار بجا مي بود که تاريخ زندگانیم را خودم بنويسم که نیاز نباشد ديگران 

از سوي ديگر کوشش ھايي که . بپرسند و بجويند و چیزھايي از راست و دروغ به دست آورند
در اين ده سال و بیشتر باھماد ما آغاز کرده ناچار يکدسته را دوستان و ھوا خواھان، و 

يکدسته را دشمنان و بدخواھان من گردانیده و ديده مي شود گاھي سخني از زندگاني من 
درچند سال پیش در يکي از روزنامه . به میان مي آورند و ھردو از راستي ھا دور مي افتند

ھاي مصر ستايش ھايي از من کرده و دانش ھاي بسیاري را که من نمي دانم به نامم 
از جمله مرا داننده بیش از ده زبان شناسانیده بود در حالي که چنان نیست و من جز . نوشته

چند زبان ترکي و فارسي و عربي و انگلیسي و ارمني را نمي دانم و آنگاه دانش من 
 ) مقدمه. (بوده نه زبان داني» زبانشناسي«

 
  

* * * 
  

از زمان بچگي تا شش سالگي جز تراشیدن سرم و رنجي که از آن راه مي بردم چیزي به ياد 
: اين سر تراشي در ايران تاريخچه اي داشته که به کوتاھي در اينجا ياد مي کنم. نمي دارم

سپسکه . درزمان ساسانیان و در سده ھاي نخست اسالم در ايران سر نمي تراشیدھاند
از جھان رو گردانیده و از خوشي ھا و ) راست يا دروغ(پارسايان و صوفیانپیدا شدھاند و اينان 

اين سر تراشیدن . آرايش ھاي آن دوري مي جسته اند، از جمله سرھاي خود مي تراشیده اند
ولي کم کم نشانه پارسايي شمرده شده و به مردم . براي بدنما گردانیدن خودشان میبوده

کسي که مي خواسته توبه کند و به پارسايي گرايد پیش از ھمه موھاي . خوشنما افتاده
سپس اين سرتراشي رواج يافته و ھمه کساني که دينداري و نیکوکاري . سرخود مي تراشیده

. شگفت تر آنکه اين زمان صوفیان بازگشته و گیس فروھشته اند. مینموده اند سر تراشیده اند
آن روزي که مردم گیس مي داشته اند اينان سر مي تراشیده اند و چون مردم سر تراشیده 

در . دو رنگي با مردم را مايه خودنمايي و شناختگي دانسته اند. اند اينان گیس داشته اند
زمان ما در آذربايجان ماليان و سیدان و بازرگانان و بیشتر بازاريان و کشاورزان سر مي 

اگر کسي از اينان سرنتراشیدي ھمه به نکوھش . تراشیدند و آنرا براي خود بايا مي شماردند
ولي سپاھیان و . دانسته گواھي اش را نپذيرفتندي» فاسق«برخاستندي و ماليان اور را 

درباريان و بیشتر روستائیان و بسیاري از جوانان سر خود را تراشیده از پشت سر زلف مي 
. نامیده مي شدي) برجک(» پیچک«بسیار نیز زلفھاي بیخ گوشي مي گزارندي که . گزارندي

ّدي مي بودم از پنج سالگي سر مرا تراشیدند و اين  باري من چون از يک خاندان مالّئي و سی
کار چون رنج مي داشت و ھر روزي که سلماني براي تراشیدن سرم آمدي به من دشوار 

در شش سالگي که پدرم به سفر رفته بود من چون مي . بودي از اين رو در يادم مانده است
ديدم که کساني از خويشان ما کتاب مي خوانند و نامه ھائي که از پدرم مي رسد مي 

بايد به مکتب بروي و درس «چون مادرم مي گفت . خوانند، آرزو مي کردم من نیز توانستمي
يک روز مرا به مکتب . خواستار شدم که مرا به مکتب گزارند» بخواني تا خواندن اين ھا تواني

ولي چون تابستان مي بود من آن روز تشنگي کشیدم و آب براي خوردن نیافتم و پس از . بردند
نیم روز که آخوند خوابید ديدم شاگردان مگسھارا مي گیرند و پرھاشان مي کنند و آزارشان 

 ) 6-7صص. (از اين کارھا بدم آمد و از فردا ديگر به مکتب نرفتم. مي رسانند
  

* * * 
  

 
اين مکتب که مرا سپردند آخوند آن که مالّبخشعلي نامیده شدي تنھا قرآن خواندن را ياد 

خود او سواد ديگري نمي داشت و از زبان فارسي جز اندکي نمي دانست و چون دندان . دادي
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خطّش را ھم جز خودش کسي . ھايش افتاده بود گفته ھايش با دشواري فھمیده مي شدي
چیزي را که نیک توانستي و ھنر او شمرده شدي چوب زدن به دست ھا و . خواندن نتوانستي

بچه را جز ) يا تربیت(مردم نیز بیش از ھمه اين را خواستندي و فرھیخت . پاھاي بچگان بودي
چون پدران خود بي سواد بودندي جز ارج کمي به درس . در سايه چوب خوردن ندانستي

بیشتر شاگردان شش يا ھفت سال آمدندي و تنھا . خواندن و باسواد شدن پسران نگزارندي
ّاسي و نصاب و مانند اينھا . قرآن خواندندي برخي نیز به کتاب ھاي گلستان و جامع عب

چگونگي مکتب ھا . ولي کمتر فھمیدندي و آخوند با دشواري درس دادن توانستي. گذشتندي
با اين حال من از روزي . در تبريز اين بدترين بود. و بدي آن ھارا در تاريخ مشروطه ياد کرده ام

اين بود تند . که رفتم چون خواھا و آرزومند میبودم ھر درسي را تا نمي فھمیدم رھا نمي کردم
گذشته از مکتب در خانه نیز خويشان به درس . الفبا را در يک ھفته ياد گرفتم. پیش مي رفتم

روزي به آخوند گفتم من ھرروزي دوبار درس . . . ھاي من مي پرداختند و ياوري مي کردند
ولي يک روزي که ھنگام رفتن به ناھار مي خواستم درس . گیرم، پذيرفت و چند روزي رفتار کرد

اين بدعت را تنھا تو «: و فرصت نمي داشت با پرخاش گفت. . . پیش از نیمروز را پس بدھم 
بار نخست . اين را گفت و چوبي به پشتم زد» روزي دوبار درس چه معني دارد؟. ايگزاشته 

. بسیاردلشکسته شدم ولي به پدرمنگفته نھانداشتم. بود که من تلخي ستمیرا میچشیدم
 )8ص (
  

* * * 
  

بويژه در آذربايجان که در سايه . کینه سني و شیعي بسیار سخت مي بود[ پدرم]در زمان 
جنگ ھاي ايران و عثماني در زمان صفويان و کشتارھا و تاراج ھايي که شھرھاي آذربايجان 

درآن پیشامدھا ديده بودند دل ھا پر از کینه ھاي سنیان مي بود و از برخي رفتار بسیار زشتي 
مثالً روز نھم ربیع االولي را به گمان آنکه روز کشته شدن خلیفه دوم بوده جشن . نیز سرزدي

بیش از ھمه طلبه ھاي . گرفتندي و به يکرشته کارھاي خنگ و سبک مغزانه برخاستندي
تا سه روز خامه برداشته « به نوشته مجلسي . مدرسه ھا و مالّيان لگام گسیختگي کردندي

از آن سوي در تبريز لعنت چیان مي بودند که کارشان گرديدن در » مي بود و گناھي ننوشتندي
. بازار و نام ھاي مردگان ھزارساله را بردن و نفرين فرستادن مي بود، و از اين راه نان خوردندي

ائیان"اين لعنت چیان بازماندگان  ّ در زمان صفوي که آتش کینه در . زمان صفوي مي بودند" تبر
میان شیعي و سني فروزان مي بود يکدسته از درويشان پیدا شده بودند که جلو اسب امیران 

اين گونه ناداني ھا را از . و وزيران افتادندي و نام خلیفگان سه گانه و ديگران را به زشتي بردي
ص . (ايران جنبش مشروطه پاک کرده است، و اين است ايرانیان بايد پاس آن جنبش را دارند

11( 
  

* * * 
  

 
سپس مشیرالدوله قانون . چون در ايران عدلیه بنیاد نھادند تا ديرزمان قانوني نمي داشت. . . 

فرانسه را به کمک ترجمه عربي آن ترجمه کرد و به کمیسیون مجلس برده » اصول محاکمات«
ّس که نماينده علما مي بود ايستادگي نشان داد زيرا از . شد درآن کمیسیون سید حسن مدر

ويژه مجتھدان است و اين قانون با آن به يکبار ناسازگار ) قضاوت(روي کیش شیعي داوري 
زيرا در ايران مشروطه را بیش از ھمه براي داشتن . از آن سوي عدلیه ھم بايستي بود. میبود

" عدالتخانه"مردم از ھمان محکمه ھاي مجتھدان به ستوه آمده به طلب . عدلیه خواسته بودند
پس چه بايستي کرد؟ براي چاره جويي . برخاسته بودند که به خواستن مشروطه انجامیده بود

يکي از آن . زيرا به يکبار ناسازگار مي بود: پینه زدند: ھفت ماده اي نوشتند که مي بايد گفت
ّعي علیه به رسیدگي عدلیه تراضي نکنند محکمه « : ماده ھا را چنین نوشتند ّعي و مد اگر مد

با اين ماده آنرا مي فھمانیدند که شريعت جعفري » .بايد رسیدگي را به محضر شرع احاله کند
محاکم «به ھمان نیرو که مي بوده ھست و اين دادگاھھا که وزارت عدلیه برپا گردانیده 
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اگر مدعي و . چند تني بیکار آنجا نشسته اند. نیست" محکمه"بلکه خود . نیست» شرعي
مدعي علیه خودشان خواستند و خرسندي دادند توانند رسیدگي کرد و زياني ھم نخواھد 

ولي اگر . پیدا خواھد کرد که شريعت جعفري ھم اجازه داده" حکمیت"داشت، زيرا عنوان 
است که " محکمه"اين حق . يکسو ناخرسندي نمود آنھا ديگر حق ندارند که رسیدگي کنند

. به محضر شرع فرستاد" طرفین"پس چکار بايد کرد؟ بايد پرونده را بست و با . آنھا نیستند
» شريعت جعفري«مي خواستند کاري کنند که به .محضر شرع کجاست؟ خانه ھاي مالھا

اين ھا مي خواستند نشان » شتر سواري دوال دوال نمي شود«اينکه شما شنیده ايد . برنخورد
مردمي به شورش برخاسته و قانون ھا از فرانسه آورده و اداره ھا » .ما کرديم و شد«دھند که 

در سراسر کشور برپا گردانیده به ھزارھا کسان ماھانه مي پردازد، و ناگھان ھمه آنھا را 
کھن مي افتد که مباد آنکه کاري شود و به آن » شريعت جعفري«فراموش گردانیده به ياد 

 )151-153صص. (بربخورد
  

* * * 
  

 
روزي . نخست کوشیدم کاريبرايخود پیداکنم و بھتردانستم ازوزارتفرھنگ کار خواھم] تھران[در

آقاي علي اصغر حکمت رئیس کارگزيني مي بود و از دانسته ھاي من مي . به آنجا رفتم
: گفت. پرسید و چون مرا با عمامه و عبا مي ديد نمیتوانست باور کند که انگلیسي مي دانم

نخستآن کس را امتحان میکنم و سپس امتحان «: گفتم» حاضريد کسي شما را امتحان کند؟«
کلمه ھست که يک  450000در ديکسیونرھاي انگلیسي «: گفتم» چطور؟«: گفت» .میدھم

اکنون کسي که بخواھد مرا . انگلیسي دان بیش از ده ھزار آنھا را نخواھد دانست و نبايد بداند
اينست . بیازمايد چه بسا از آن کلمه ھاي ديکسیونري برگزيند و بخواھد مرا درمانده وانمايد

ھمین خود آزمايش است و پیداست «: گفت» .بھتر است من پیش افتم و او را درمانده وانمايم
) * 104ص. (سپسکمي ھم با انگلیسي با ھم سخن گفتیم» .که شما انگلیسي را مي دانید

سپس . عدلیه در ايران که پس از مشروطه بنیاد يافت بیشتر کارکنان او از درباريان میبودند* * 
درآن زمان ھرکس که بیکار بودي و از عدلیه کار خواستي و يک . کم کم ماليان به آن درآمدند

بويژه اگر عمامه اي از سیاه . سپارشي از فالن مجتھد يا از بھمان وزير آوردي کار به او دادندي
اينست در عدلیه بسیاري از داوران بي دانش مي بودند که نه قانون . و سفید بسر داشتي

سیدي مي بود : اين داستان را منصورالسلطنه به من گفته است. دانستندي و نه فقه
منصورالسلطنه . اسپھاني که سالھا در دادگاه ھا مي بود و سپس بیکارش گردانیده بودند

من کاري براي تو به انديشه : گفتم. روزي آمد به نزد من و از بیکاري به گله پرداخت: میگفت
مدير دفتري اسپھان را برايش نوشتند و " ابالغ"پس از چند روز دستور دادم . خواھم گرفت

آقا من آن قدر سواد ندارم که دفتر را اداره «فردايش ديديم با حال خشم آمد که . فرستادند 
مي بود در میان » .من گفتم در محکمه کاري به من رجوع کنید که بنشینه و رأي دھم. کنم

مي نوشت، و اگر قانون را به جلوش گزارندي خواندش با " ھسن"را " حسن"داوران کسي که 
 )-1ُ46◌145صص. (دشواري توانستي

  
* * * 

  
 
مدار [ ش1290در سال ] ُ که در کتابھاي ستارھشناسي بسیار " ھالي"درتابستان ستاره د

در ھنگامي که سخن از بازگشت محمدعلي میرزا مي رفتي و . بنامست پديدار گرديده بود
ھرکس بیم جنگ و خونريزي مي داشتي، اين دمدار پديد آمده يک رشته گفتگوھا نیز از 

. ولي من از آن ستاره خوشنود مي بودم. برخوردن آن به زمین و نابودي جھان به میان آمده بود
شب ھا به پشت بام رفته به تماشايش مي پرداختم، و اين ستاره و داستانش بود که مرا به 

چگونگي آنکه صرف و نحو عربي که . دانش ھاي اروپايي راه نمود و از آنھا آگاھم گردانید
خوانده بودم پس از دست کشیدن از درس کتاب ھاي عربي بدست آورده مي خواندمي و 
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طلبه ھا که در مدرسه ھاي کھن درس خواندندي . گاھي مشق عربي نويسي کردمي
خود صرف و نحو را دانشي دانسته تنھا به آن بس . خواستشان ياد گرفتن زبان عربي نبود

کردندي از اينجاست که پس از سال ھا صرف و نحو کتاب عربي نتوانستندي خواند، يک نامه 
از اين رو ھر کتاب عربي بدستم . عربي نتوانستندي نوشت ولي من به اينھا نیز پرداخته بودم

. مصر بدستم افتاد» المقتطف«افتادي با خوشنودي مي خواندمي روزي يک شماره مھنامه 
داستانش را مي نوشت که نخست دمدار است که . گفتاري درآن درباره دمدار ھالي مي بود

آخرين بار در سال . سال يکبار باز مي گردد 75حساب گردشش را دانسته اند و اين دمدار ھر 
سپس از پیدايش ھاي گذشته او . نیز بازگشته است 1911آمده بود و اينک در اين سال  1835

خواندن اين . سخن رانده نشان داده بود که ھرباري که پیدا شده مايه بیم و ترس مردم بوده
گفتار نا دانسته ھاي چندي را به من دانسته گردانید، از يکسو دانستم در مصر چنین مھنامه 

در نزد » ستاره شناسي«نیز دانستم که . ھاي ارجداري ھست که بايد بدست آورم و بخوانم
در مدرسه طالبیه گاھي درسي نیز از ھیئت . اروپايیان جز آنست که در دست ماست

شیخ » تشريح االفالک«من نیز گاھي به آن گوش داده و خود به . گفته شدي» بطلمیوسي
ولي در آن چنین زمینه اي که ستاره . بھايي و شرح چغمیني و مانند اينھا پرداخته بودم

ھمین مرا واداشت که به . شناسي به حساب گردش دمداران پردازد سراغ نمي داشتم
گاھي نام فیزيک و شیمي شنیده . جستجوي دانشھاي اروپايي روم و کتاب ھايي بدست آورم

نخست کتابي را که بدست آوردم و خواندم کتابي . بودم و اين بار به آرزوي دانستن آنھا افتادم
اين کتاب را به . شناخته گرديده و تاکنون چند بار چاپ يافته» ھیئت طالبوف«است که به نام 

را با زبان ساده و » ستاره شناسي«. فرانسه فالماريون دانشمند بنام فرانسه اي نوشته
سپس آنرا به روسي ترجمه کردھاند و طالبوف . شیريني که بي آموزگار توان فھمید باز نموده

. چنان که کتاب استادانه نوشته شده ترجمه اش نیز استادانه بوده. ترجمه به فارسي کرده
من از خواندن آن لذت بسیار بردم و بارھا آن را از آغاز تا انجام خواندم و از اين که در اروپا دانش 

 )43-44صص. (به چنان راه روشني افتاده خشنود گرديدم
  

* * * 
  

 
گذشته از آنکه . ولي خود در رنج سختي مي بودم. مرا با زور و فشار مال گردانیده بودند. . . 

بارھا با خود انديشیده مي . بسیار شرمنده مي شدم و گاھي باالي منبر خود را میباختم
از اين کار چسودي مرا يا مردم را خواھد بود؟ ماليان ديگر چیستند که من باشم؟ بخود : گفتم

از آن سوي ماليي که داماد حاجي میر . بايا مي شماردم که انديشه کار ديگر ديگري کنم
محسن آقا گرديده بود و گفتم که با من رشک مي ورزيد اين بار به دشمني آشکار برخاسته از 

خوانده به » مشروطه چي«مرا . سخناني که مايه شکست ماليي من باشد باز نمي ايستاد
آنگاه در ھمان روزھا دو برادرم را که کوچکتر مي بودند و چون در . دلسردي مردم میکوشید

در درون شھر " نجات"ھکماوار مکتبي يا دبستاني نمي بود بیدرس مانده بودند به دبستان 
اينان که ھمچون ديگر سید بچه ھا عمامه بسر نمي گزاردند و شال سبز نمي . فرستادم

بستند خود گناھي مي بود چه رسد به آنکه به دبستان میرفتند و درس ھاي تازه مي 
از آن سوي من خود به شیوه ماليان رفتار . اينھا عنوان نیکي در دست آن مال مي بود. خواندند

چنان که گفتم عمامه سترک شول و ويل بسر نمي گزاردم، کفش زرد يا سبز به پا . نمي کردم
کفش ھاي پاشنه دار و جوراب . نمي کردم، شلوار سفید نمي پوشیدم، ريش فرو نمي ھلیدم

اينھا به جاي خود که چون . ھاي بافت ماشین به پا مي کردم، شال کمرم را سفت مي بستم
بچشم میزدم، و اين عینک زدن ) عینک(چشم ھايم ناتوان گرديده بود با دستور پزشک آيینک 

که شرط پیشنمازي و " عدالت"اينھا با . من شمرده مي شد» به فرنگي مآبي«دلیل ديگري 
از اين ھم گذشته بارھا در مسجد و در جاھاي ديگري به . ماليي مي بود نمي ساخت

به دستگاه سیدالشھاداء « دروغگويي ھاي روضه خوانان ايراد مي گرفتم که به گفته آن مال 
اينھا رويھم . خود نیز باالي منبر در پايان موعظه روضه نخوانده مردم را نمیگريانیدم. »برمیخوردم

آمده مايه دلسردي مردم مي گرديد، و من خشنود مي بودم که دير يا زود آن طوق از گردنم باز 
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تنھا به بزم ھاي . اين است تا مي توانستم خود را ازکارھاي ماليي به کنار مي گرفتم. شود
رفته از کارھاي ديگر خودداري مي نمودم، با آنکه پس از درآمدن به ) براي خواندن عقد(عقد 

ماليي جدا سري نموده راه بردن خانواده را به گردن گرفته بودم و با اين حال بي پولي و 
. تنگدستي فشار سختي میداد، نمي توانستم خود را به کارھايي که ماليان کردندي وادارم

 )42-41صص . (بويژه که ھمیشه وصیت پدرم را به ياد مي آوردم
  

* * * 
  

 
در جھان با چند صد زبان سخن . بايد دانست يکي از دشواري ھاي جھان داستان زبان است

اين دشواريھايي در زندگاني پديد . گفته مي شود و تیره ھا ھرکدام زبان جدايي مي دارند
امروز شما اگر بخواھید به اروپا سفر کنید و در ھمه جا بگرديد و با ھمه مردم بیامیزيد . آورده

بارھا دو تن . ناچار خواھید بود ده و پانزده زبان ياد گیريد و پیداست که آن بسیار دشوار است
اکنون . بھم مي رسند و میخواھند بھم سخن گويند چون زبان ھاشان يکي نیست نمي توانند

اگر جدايي زبان ھا نبودي ما توانستیمي به دستیاري . راديو يکي از افزارھاي زندگاني گرديد
در سده گذشته نیکخواھاني در . آن سخن ھمه تیره ھا را بشنويم و از رازھاشان آگاه کرديم

اروپا و آمريکا اين دشواري را به ديده گرفته چنین انديشیدند که بھتر است که در جھان يک 
به اين معني که زباني برگزيده شود که ھمه مردم در آسیا و اروپا و ديگر . باشد» زبان دوم«

ھر مردمي زبان . جاھا آنرا يادگیرند و دو تن بیگانه که بھم مي رسند با آن زبان سخن گويند
ولي زباني نیز براي سخن گفتن با بیگانگان ياد . بومي خود را نگھدارند و در میان خود بکار برند

ولي چون خواستند زباني را برگزينند دانسته . اين انديشه نیکي بود و ھمه پذيرفتند. گیرند
يکي آنکه اين : بدو شوند. شد ھیچیکي از زبان ھايي که بوده و ھست زبان دوم نتواند بود

زبان ھا دشوار است و براي يادگرفتن ھريکي دست کم بايد دو سال و سه سال کوشش بکار 
ديگري آنکه ھريکي از آنھا زبان يک دولت است که اگر برگزيده شود دولت ھاي ديگر گردن . برد

زبان ھاي مرده التین و يوناني نیز اين حال را مي دارند زيرا . نگزارده بکارشکني خواھند کوشید
التین زبان کلیساي کاتولیک و يوناني زبان کلیساي ارتودکس است که ھر کدام که برگزيده 

پس از گفتگوھا بي گمان گرديد که بايد زباني . شدي ھر آينه پیروان کلیساي ديگر نپذيرفتندي
اين بود دانشمندان زبانشناسي بکار افتادند و زبان ھاي بسیاري ساخته شد . ساخته شود

اين زبان را دکتر زمانھوف که از مردم لھستان مي . که بھتر و شناخته تر از ھمه اسپرانتو بود
اين زبان بیش از شانزده قاعده ندارد و آنھا چندان . بود ساخته و مي بايد گفت ھنرنمايي کرده

براي سخن گفتن به بیش . ساده است که ھر کسي در نیم ساعت بلکه کمتر ياد تواند گرفت
رويھم رفته براي . از ھزار ريشه نیاز نیست که ھرکسي تواند در چند روز بداند و به ياد سپارد

زباني با اين سادگي و آساني چندان درست و . يادگرفتن آن بیش از يک ماه تباه نبايد کرد
گام به ) انگلیسي و آلماني و فرانسه و عربي(رساست که با درست ترين زبان ھاي جھان 

زمانھوف . در اندک زماني اين زبان در ھمه جا شناخته گرديد و ھواداراني پیدا کرد. گام مي رود
من . براي پیشرفت آن به بنیادگزاري ھايي برخاست که در اينجا فرصت گفتگو از آنھا نیست

پس از بازگشت از تھران با يکي از ارمنیان که از . اين زبان را خودم خوانده و يادگرفته بودم
اسپرانتیست ھاي ديرين مي بوده آشنا گرديدم و چنانکه گفتم به ھمراھي او و ديگران 

بلکه مي توان گفت به پسرفت . اسپرانتو اکنون از پیشرفت باز ايستاده. انجمني برپا گردانیديم
لیکن انديشه زبان دوم خود از انديشه . امید آنکه اين زبان فیروزي يابد کم است. آغاز کرده

اين است من ھوادار آن بودم و مي . ھاي نیکخواھانه جھان است و ھرآيینه پیش خواھد رفت
 )123-122صص. (باشم و خواھم بود

  
* * * 

  
 

وکالي عدلیه بیشترشان از آخوندي يا از ورشکستگي به آن کار آمده ھشتاد درصدشان کسان 
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اين شیوه آنان مي بود که يک داور تا بر سر کار است به او . پستنھاد ودو رو مي بودند
چاپلوسي ھا کنند و پررويانه ھمبستگي نشان دھند، ولي ھمانکه از سرکار برخاست 

مي . از روزي که من به شعبه يکم رفتم رفتار آنان مرا سخت مي آزرد. سالمش را نیز نگیرند
تندي کارھاي من و بي پروايي . آمدند و به ستايش ھا مي پرداختند و چاپلوسي ھا مي کردند

. که با زورمندان مي نمودم عنواني در دست ايشان مي بود که شیوه پست خود را بکار زنند
چون ستايش قاضي در روبرويش «آگاھي دادم که . اين بود ناچار شدم که به جلوگیري کوشم

و چاپلوسي با او تصرف در انديشه ھاي او و خود نوعي از رشوه است ھر وکیلي که در 
مردي مي بود . »محکمه به ستايش چاپلوسانه پردازد به عنوان بداخالقي تعقیب خواھد شد

مردک . مي بود" سجل احوال"به نام روشن ضمیر که شاگرد فاضل الملک، و خود وکیل اداره 
صحبت حضرت . ديشب در فالنجا بوديم«: ھمان که از در رسیدي و سالم دادي آغاز کردي

پس ما اداري وظیفه «: روزي گفت. بارھا جلوش گرفتم»...آقاي کسروي را مي کرديم
اگر شما مرا به نیکي مي شناسید در . اين اداي وظیفه نیست که مي کنید«: گفتم».نکنیم؟

چون از دادگاه بیرون رفت رويم به شرافتیان . »درون دل خشنود باشید، نیمه شب مرا دعا کنید
روزي که از پشت اين میز برخاسته ام، . خدا مرا نگه دارد از شر اين مرد«: گردانیده گفتم

. اين پیشگويي نیست« :گفتم. »نخست کسي که به من توھین خواھد کرد اين خواھد بود
اين در نھاد مردان پست روان نھاده شده که چون کسي را نیرومند ديدند بي اختیار به 

چاپلوسي پردازند، و چون از نیرو افتاد بي اختیار کینه جويند و از در بدخواھي و بدگويي 
آن روزي که از عدلیه بیرون رفتم وآن ھايھوي . اين پیش بیني من بسیار بجا مي بوده. »درآيند

درمیان مي بود فردايش که روز نخست بیکاريم بود ھمان مردک مرا جسته و چون از خانه 
بیرون نرفته بودم نیافته، يکه کاره بسر مدرس زاده رفته با زبان او پیام ھاي نیشدار فرستاده 

صص . »خدا را سپاس که او را نیک شناخته بودم«: گفتم. مدرس زاده چون با من گفت. بود
298-297  

  
* * * 

  
 

. چیز ديگري که مي بینم به زبان ھا افتاده داستان ترياک است که من کشیده ام يا مي کشم
چون در باره آن ھم ياران . اين را ھم يکي نوشته و ديگران پیاپي ازو برمي دارند و مي نويسند

ھمه مي دانید که ترياک در توده ما رواج داشته، من ھم با آن : پرسیده اند پاسخ مي دھم
برخوردي داشتھام ترياک چیز بدي است و به تن آدمي زيان آشکار مي دارد، ولي چیزي که 

. بدي ھرچیزي را بايد به اندازه خودش دانست. سلب شرافت کند و يا ننگي باشد نیست
چون . نخست بار که من ترياک را ديدم و شناختم در شوشتر در زمان گرفتاري به جنگ مي بود

با ) زيرزمیني(ما گرفتار مي بوديم و ھر روز کارمندان عدلیه به خانه من آمدندي و در شوادن 
چون گاھي به من نیز تعارف کردندي . ھم بسر برديمي يکي دو تن از آنان ترياک کشیدندي

سپس که به تھران آمدم چند بار در خانه ھاي ملک الشعرا و وحید . مي پذيرفتم و مي گرفتم
يکبار ھم در تبريز در خانه حاجي حسین آقا کمپاني میھمان . دستگردي ھمان رفتار تکرار شد

دانسته شد برخي . میبوديم و پس از ناھار ديدم يکي دو تن بیخ گوشي سخن مي گويند
ترياک چیز شرم آوري نیست، : گفتم. میھمانان ترياک خواھند کشید و از من شرم مي کنند

گفتند گرفتاري است پیش آمده، ولي میکوشیم که کم گردانیم و از میان . چیز زيانمندي است
دراين جاھاست که کساني مرا در بزم ترياک يافته و ترياک کشیدن مرا ديده اند و ھمین . ببريم

تو گويي من کاري پنھان کرده بودم که آنان پي برده اند و . دستاويزي شده که پیاپي بنويسند
مي خواھند به آشکار اندازند، يا تو گويي من مي گويم ھوسي نداشته ام و کارھاي 

پیش از آنکه به اين راه درآيم ھوسبازي ھا نیز کرده : من خود مي گويم. ھوسمندانه نکرده ام
خدا را سپاس که دشمنان ما که . ام، خدا را سپاس که ھوسبازي ھاي من از اين گونه بوده

ص . (شب و روز مي کوشند که براي من ايرادي پیدا کنند بیش از اينھا بدستشان نمیرسد
341( 

___________________ 
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 ،، تھران، نشر و پخش کتاب، زندگاني مناحمد کسروي، : برگرفته از*
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