نكتهها و پارهها
ـ1ـ
ديدگاه آيتاللَّه مدرس
درباره نتيجه انقالب مشروطه و وثوقالدوله
«ايشان ] = ميرزا محمودخان يكى از زندانبانان مرحوم مدرس در خواف[

را صاحب عقيده محكم و ثابتى در سياست يافتم و چوون خوودم نيوا بوا ايشوان
همعقيده هستم لذا صريحاً ذكر مىكنم عقيده ايشان اين است كه اين مشروطه از
هر جهت براى ايران مضر واقع شد و باالخره هم به ايون زودى نتيهوه ناواهود
داد ...در انقالب ايران چون مسئله ناد پير و جوان نارسيده و ملت هم غافل ]بود[
و استعدادش كامل نبود من مهبوراً با اينكه پيشبينى كرده بودم كه ايون ا نقوالب
موجب زحمت فوقالعاده و كومنتيهوه خواهود بوودا بوا اشااصوى كوه خوود را
آزادىطلب و پيشوا معرفى مىكردند از پير و جوان مصاحب و مشغول كار شودم
و طبعاً به نتيهه مقصود نرسيديم (خسرالدنيا يوا خسورارخره و يوا خسورالدنيا و
ارخره)»( .گنهينه خوافا صص .)55-54
تحليل ايشان درباره علت حبس و تبعيدشان و كوه بسويار هوم مودرس را
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آزرده مىساخت و شنيدنى است و در عين حال حاكى از بارگوارى و انصاف آن
آزادمرد است:
«نظر به اينكه در دنيا و روزگار حقاً او باطالً دار انتقام و تالفى اسوتا اسوتبعاد
نمىكنم كه ولو شَهَر اقتضائاً يا جائاً علت يكى از جهات اين پيشآمد (حوبس
و تبعيد) از براى من فىالهمله دخالت من باشد در مهبوور شودن حسونخوان
وثوقالدوله در اينكه مدتى در اروپا مانده دسوت او از خانوه و اهول و عيوال و
مملكت خود كوتاه و به وضع ناگوار روزگوار موىگذرانيدنود .تصصويل اجموال
اينكه مقارن تماميت جنگ عمومى آقاى وثوقالدوله به مساعدت هوم مسولكان
خود داراى رياست وزراء شدند و طولى نكشيد كه بدون مشاوره با هممسلكان
خود عقد قوراردادى بوا انسلسوتان نمودنود مشوتمل بور مووادى كوه بوه عقيوده
هممسلكان بلكه وجوه ملت از بوراى مملكوت مضورو بوود .فوىالحقيقوه هموان
قراردادى كه پيشقراول استمالك و استعمار انسليس اسوت قوديماً و حودي اً از
براى تصرف ممالك بعد از اعالن قرارداد .من كه يكى از هممسلكان بودم عَلَوم
ماالصت برداشته وجوه مملكت همراهى كردند .باالخره قرارداد كان لم يكون و
آقاى وثوقالدوله منصصل شدند و قهراً از ايران رفته مدت مديدى در اروپا بسور
بردند .البته برخالف ميل و طبع ايشان بود اين توقف؛ م ل حبس و تبعيود مون.
اين نكته نسصته نماند تا حوال هوم از بوراى مون محقوت نيسوت كوه آيوا آقواى
وثوقالدوله عالماً و عامداً خيانتى يا اقدام برخالف نسبت بوه مملكوت در عقود
اين قرارداد نمودهاند چه اختالف نظر و خطا در مطالب سياسى و غيوره ممكون
بلكه واقع استا ولى چون به عقيده هممسولكان و وجووه ملوتا ايون قورارداد
مضرو به استقالل مملكت بوده بايست ماالصت شود تا محو گردد و مرتكب هم
قهراً مورد زحمتى شود تا عبرت هممسلكان هر مسلكى در آتيه گردد و احتمال
مىدهم بلكه مظنون به ظنو قوى است كه يا تمام علت يا جاء مهوم علوت ايون
پيشآمد از براى من ماالصت با همان قرارداد است كه در نظر دارند عمالً آن را
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اجرا كنند و با ماالصتا شد آنچه شد .خداوند اسالم و ايران را از شر دشومنان
داخلى و خارجى مصون فرمايد .آمين يا ربالعالمين» .گنهيه خواف ص 67

ـ2ـ
تقىزاده و قزوينى در آيينه «نامههاى دوستان»
يكى از منابع پر اهميتى كه متأسصانه آنطور كه بايد و شوايد موورد توجوه
محققان قرار نسرفته «نامههاى دوستان» اسوت كوه عبوارت اسوت از گايودهاى از
نامههاى رجال فرهنگ و سياست به زندهياد دكتر محموود افشوار كوه توسو آن
مرحوم گردآورى شده و به اهتمام استاد ايرج افشوار انتشوار يافتوه اسوت( .بنيواد
موقوفات دكتر محمود افشارا  .)1375ما درين يادداشت نساهى خواهيم داشت به
برخى از فوايدى كه درباره سيدحسن تقوىزاده و محمود قاوينوى از ايون كتواب
مىتوان برگرفت.
تقى زاده درباره محمد قاوينى ( )20/12/1921نوشته است:
«اميدوارم با آقا ميرزا محمدخان خيلى محشور هستيد و از درياى فضول ايشوان
استصاضه مىكنيدا چنانكه ما چهار سال پيشتر اين خوشباتى را داشتيم و واقعواً
مصاحبت ايشان يك درس و بلكه يك دوره تحصيل ( )courseاسوت كوه بايود
قدر آن را دانست و ماصوصاً براى ادبيات و نحوو و صورف و لغوت و تواري
اجتهادات ايشان حهت و قابل تقليد است( ».ص )98

يا در نامه مورخ  10/1/1922درباره «بارگترين عالج كوار ايوران» نوشوته
است:
«اين رقيمه عالى بىاندازه موجب مسروت و خشوقتى و بلكه واقعاً وجد و اميود
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من گرديدا بهطورى كه واقعاً نمىتوانم به تقرير بياورم .شوعله منطصوى اميود در
دلم برافروخت و انقالبى در سراسر وجود پيدا شد.
اگر ايران مستعد آن است كه چند نصر ام ال آن وجود نازنين و عايا و جوانمرد
و شهاع و نهيب و غيور پديد آوردا اميد است كوه ناواهود مورد و بوا وجوود
استيالى امراض و ظهور هااران عالمت وحشتانسيا باز جانى خواهد گرفت.
با اعتقادى كه به مراتب غيرت و هموت و آگواهى و وطونپرسوتى آن جووانمرد
داشتم هيچ وقت چنين تأثير عظيمى كه از اين مرقومه در دل مون حوادش شود
رخ نداده بودا زيرا گمان مىكردم كه همه شورهاى جوانان وطنپرست پوس از
مقابل شدن با فساد مسوتولى در وطون و بعود از تهربوههواى كوافى منطصوى و
خاموش مىشود و چنانكه هاار بار به تهربه ديدهام شور آتشوين اوائول كوار و
عنصوان شباب م ل هواى خوش اتصواقى زمسوتان هويچ اعتبوارى نودارد و زوال
مىپذيردا زيرا كه از هموت و اقدام و عام و غيرت چه حاصل وقتى كوه انسوان
مشكالتى را كه با آن روبهرو خواهد شد نسنهيده و در واقع از آنها خبر نودارد
و همين كه مشكالت را ديد چنانكه اغلب ديده شده نه تنها عشت اصالح زايول
مىشودا بلكه مبدول به عداوت وطن مىشودا چنانكه در همعصران خود ديديم.
بارگترين عالج كار ايران ورزشهاى بدنى است از هر قبيول «اسووورت» بوه
حد افراط و جنگ آتشين (achornإ) بر ضد ترياك و الكل و كوفت .اينقودر در
عمر سياسى و علمى خودم در اين فقرها يعنى اهميت ورزش تعمت كردهام كوه
در اين باب كتابى حهيم توانم نوشت و هااران دليل قطعى اقامه تووانم كورد و
اين است كه تقريباً در هر شماره كاوه آن را به عالوه تعليم عمومى اولين عالج
ايران شمردهام و نمىتوانيد تصور كنيد كه چقدر مشعوف هستم از اين كه مانند
شما جوانى كه آينده درخشانى به عقيده من خواهيد داشتا به اين عقيدهايود و
اين اجتهاد را قبول كردهايد.
من عالوه بر هااران هااران تهارب در خارجه در اين زمينه در خود ايران يوك
تهربه حسى و دليل قاطع دارم .اغلب و بلكه ناديك بوه تموام ايرانيوان سسوت
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عنصر و مذبذب و موداهن و متملوت و بوا تعوارف و موافوت مقوام حورفزن و
دروغسو و اهل تقويه و مدارا و به اصطالح خودشان اهل پلتيوك هسوتند و هور
روز به حسب مقام داراى يك عقيده كه در حكم آن روز غلبه دارد مىباشوند و
به يك كلمه «كاراكتر» (caractإ )reندارند و دايم مشغول دسايس و اسبابچينى
و كارشكنى و انتريكاند و من مىتوانم بسويم آنچه در عمورم اسوت ناء بوه ايون
قاعده غالب ديدهام اغلب از نظاميان ايران بودهاند كه در مدارس جنسى فرانسوه
م الً يا در داخله در زير اداره نظاميان فرهنسى (حتى قااقهاى وحشى روسوى)
تربيت شدهاندا مانند مرحوم محمدتقىخان كه بىمانند بود و سرش در خراسان
بريده شد و به نياه زده شد و حبيباللَّهخان شويبانى و از قورارى كوه شونيدهام
سليمانخان پسر نيرالملك (كه مُرد) وهكذاا و اين نيست مسر از ورزش نظامى
و قوت معنوى و اخالقى .و استقامت روح ملى تركهواى ع موانى هوم نيسوت
مسر از نظام آنها و قشون كه در واقع ورزش عمومى اجبارى همه ملوت اسوت
كه از آن ميان صاحبمنصبان با شرف و مستقيم و متيناالخوالق و راسوتسو بوا
caractإ reپيدا مىشوند و مملكت را نهات مىدهند .در اين باب الزم نمىدانم
بيش از اين بسويم و بنويسم .چه خودتان بهتور از مون بوه ايون نكتوه وماايواى
حقيقى عميت و خصى آن برخورده و اسرار مكنون آن را دريافتهايد».

و يا درباره وضعيت روزنامه كاوه در  13آوريل  1921نوشته:
«كار روزنامه كاوه لنگ شده و بيم آن است كه باوابدا زيرا وكالى روزناموه در
ايران هيچ كدام پولهاى روزنامه را كه پيش آنها جمع شده بود نصرستادند و بوه
بهانههاى ماتلف تأخير زياد كردند و تا امروز از اغلب آنهوا و ماصوصواً يوك
شاهى وصول نشد و نهايت نامردى را كردند و ما نيوا حواال يوك سوال و نويم
است نشر مىكنيم بدون مدد و ماارج طبع و نشر و زندگى بسيار گران شده».

زنده ياد جمالزاده وقتى قسمت فوق را در يكى از آثار دكتر افشار خواندا
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در نامهاى ( 13مهر  )1358به ايشان نوشت:
«من خوب به خاطر دارم كه ما هر دوا يعنى او كه رئيس بود و مون حقيور كوه
مرئوس كوچكى بيش نبودم درست و حسوابى گرسونه مانوده بووديم .تقوىزاده
ساختمان استاوانى محكمى داشتا ولى از ضعف كارش به جايى كشيده بوود
كه مدام در حال خواب بود و حتى در اطاقى كه با هم كار مىكرديم در پشوت
ميا تحرير چه بسا دو بازو را به روى ميا تكيهگاه قرار مىداد و سورش را روى
دو بازو مىگذاشت و به خواب مىرفت .كار به طبيوب و دوا كشويد .روزى بوه
من گصت ديشب به دستور طبيب بنا بود همين كه بستر خوواب (تاتاوواب در
همان دفتر روزنامه كاوه) رفتم دوايى را كه تهويا نموده در گيالس آب بريوام
و سر بكشما ولى خوابم برد و وقتى صبح بيدار شدم ديدم هنوز يوك دسوتم از
آستين لباس بيرون نيامده است و با همان لباس خوابم برده است بهطوورى كوه
دوا را هم ناوردهام.
باالخره طبيب آفتاب مصنوعى بورايش تهوويا كورده و سوورده بوود كوه خوود
تقىزاده مواظب باشد كه نور به تمام اعضاى بدن بتابد و با كمك چرخ نوور را
به همه جا برساندا ولى تقىزاده باز همانجا خوابش برده بود و نوور بودنش را
سوزانيده بود.
خود من هم حال خوشى نداشتم و اگر عكسى را كه در همان اوقات انداختوه
شده است و تقىزاده را با مرحوم ميرزا رضاخان تربيوت و ايون نواچيا در اداره
روزنامه كاوه نشان مىدهد ببينيد تصديت خواهيد كورد كوه بوه صوورت جووان
مسلولى درآمده بودم.
در سر مقاله كاوه در تحت عنوان »اسوتمداد« از هموطنانموان اسوتمداد كورديم.
كمكى نرسيد و معلوم شد حرفهايى كه مىگصتند و از اطراف با چوربزبوانى
برايمان مىنوشتند و آن همه بهبه و آفرين تحويل مىدادنود و وطونخوواهى و
ادبپرورى كاوه را مىستودند و مىگصتند الحت كه به افتاار ابدى رسويدهايودا
اساسى ندارد.

نكتهها و پارهها

301

خوب به خاطر دارم و هرگا فراموش ناواهم كرد (چوون بورايم درس عبرتوى
شد كه هرگا فراموش شدنى نيست) كه روزى فراش پسوتخانوه يوك پاكوت
سصارشى از ايران آورد .تقىزاده همانها در دارالتحرير كاوه پشوت ميوا تحريور
بارگ نشسته بود و من هم در چند مترى او پشت به ديووار در كنوار ميوا كوار
خودم مشغول كار خودم بودم .ناگهان ديدم كه وجنات تقىزاده از هم باز شد و
لباندى كه مسرت را مىرسانيد بر لبهايش نقش بست و فرمود فالنوى برايموان
پول خوبى در جواب استمدادمان از ايوران رسويده اسوت و قطعوه چكوى را از
پاكت بيرون آورده نشان داد .مبلغ قابلى بود كه جواب اقالً سى درصد اسوتمداد
ما را مىداد اما( ...نقطه چين در اصل از نوشته جمالااده است) تقىزاده مشغول
مطالعه نامه گرديد و صورتش درهوم رفوت و بنواى واى واى گصوتن را نهواد و
گصت فالنى افسوس كه اين پول را يك نصر از خوانين ظالم و بد عمل خراسان
قوچانى برايمان فرسوتاده اسوت كوه در اوايول مشوروطيت معلووم شود اطصوال
خردسال ايرانى را از پسر و دختر در منطقه نصوذ و قدرت خود در خراسان بوه
تركمنها فروخته است و داستان آن به مهلوس شووراى ملوى آمود و معوروف
است و ما به هيچوجه منالوجوه يك شاهى از ايون پوول را نموىتووانيم قبوول
نماييم و گويا همان روز چوك را در جووف پواكتى بوه فرسوتنده آن بوه ايوران
برگردانيد .حاال من درست در خاطر ندارم كه اين فرستنده همان شاص بودنام
بود يا كسى از بستسان اوا ولى در هر صورت عمول تقوىزاده بوراى مون درس
عبرتى گرديد كه اثرات بسيار در طرز فكر و زندگى من حاصل نموود .خودا او
را بيامرزد كه مرد بود».

اين نوشته جموالااده يكوى از نمونوههواى بوارز بوراى شوناخت اخوالق و
روحيات تقىزاده به شمار مىآيد.
عالمه قاوينى در نامه مورخ  8آبان  1305شمسى دربواره غلطهواى چواپى
مقاالت مرقوم فرموده:

302

گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران 3 /
«اينكه مرقوم فرموده بوديود كوه حضورتعالى انتظوار مسواعدت قلموى از بنوده
داشتهايد و بعضى مقاالت از بنده در جرايد ديسر مالحظه فرمودهايد جواباً پس
از اظهوار تشوكر مهودد از ايون تقاضوا كووه بواز عالموت حسونظون و اعتموواد
حضرتعالى است نسبت به اينهانب عرض مىشود كه بنده بوه واسوطه نداشوتن
وقت با كمال ميلى كه دارم نادراً فرصت نوشتن مقاالت برايم پيودا موىشوود و
اگر هم ندرتاً و بهطور اتصاق گاهى سطورى چنود پريشوان و در هوم در جوايى
بنويسم چون مقيودم كه مهمواامكن اغوالط مطبعوى آن تصوحيح شوود بالطبيعوه
جرايدى انتااب مىكنم كه مسافةً ناديك به من باشد م ول ايرانشوهر مو الً كوه
ناشر جريده بتواند نمونههاى چاپ مقاله را براى تصحيح پيش بنوده بصرسوتد و
در مهالت طهران به واسطه بُعد مسافت واضح اسوت كوه ايون مسوئله ممكون
نيست.
در جرايد ديسرى غير ايرانشهر تا آنها كه به خاطر دارم هيچ نظورم نيسوت كوه
مقاله از اين ضعيف درج شده باشد مسر ترجمه حال بنده كه به خواهش آقايان
معظما آقاى عميدالملك حسابى و آقاى سعيد نصيسوى در مهلوه علووم ماليوه و
اقتصاد يكى دو سال پيش درج شد و با كمال دقتى كه آقايان معواى اليهموا در
تصحيح آن به عمل آورده بودند باز به حكم همان قاعده كلوى كوه قوبالً يقوين
داشتم چه خواهد شد سر و دست و پا و پهلو و پشت و همه جاى آن مقاله در
چاپ خُرد شده بود و تبدالت اربعوه مسو و فسو و رسو و نسو بوه قوول
حكماى قديم كامالً در آن به عمل آمده بود و اغلب حواشوى جواو موتن شوده
بود و متن جاو حاشيه و شعر بهطور ن ر چاپ شده بود و ن ر بهطوور شوعرا بوا
غلطها يا اماليى فاحش بهطورى كه بدون مبالغوه و اغوراق بنوده كوه خوودم آن
مقاله را نوشته بودم بسيارى از مواضع آن را پس از طبع و نشر آن نمىفهميودم
و هنوز هم كه هنوز است نمىفهمما زيرا كوه پواكنويس و مسووده آن مقالوه را
نساه نداشته بودم تا با آنها مقايسه نموايم و بوا خوود گواهى موىگصوتم كوه آيوا
فىالواقع اين ترجمه حال بنده استا يا ترجمه حال كسى ديسر است كه همنام
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و همشهرى بنده است .از بس كه خصوصيات شاصى خود را در تضاعيف آن
مقاله نمىيافتم و خود را نمىشناختم.
فىالواقع بسيار بسيار عهيب است كه در ايران به مسئله صحت و غلو ا يعنوى
بىغل اماليى چيا نوشتن و چاپ كردن كه كوچكترين و بوىاهميوتتورين و
سهلترين مسائل دنياست هيچ اعتنايى نمىكنندا پس چه رسد به مسوائل مهموه
بارگا و خود حضرتعالى بهتر مىدانيد كوه در مهوالت و جرايود اروپوا حتوى
پستترين و بىمعنىترين جرايد كه به اصطالح فرانسهها »برگ كلم« مىگويندا
محال و ممتنع است كه اصالً و ابداً غل اماليى يا لغووى يوا نحووى و صورفى
روى دهدا مسر شذ و ندر كه گاهى در حين طبع در زيور ماشوين يوك حرفوى
مىپرد يا پيش و پس مىشود كه آن غل فق و فق ماشوينى اسوت نوه غلو
كاتبا يا حروفچين يا خود محرر مقاله كه منشأ آن بىسوادى باشد».

و در جايى ديسر در باب همين موضوع نوشتهاند:
«با همين پست مقاله ماتصرى در خصوص خ شي الورئيس بوا كليشوه آن و
يكى دو نمونه از عكس آن خدمت سركار عالى فرستادم .مستدعى است كه اگر
وقت چاپ كردن مقاله نسذشته اسوت غلطسيورى و تصوحيح آن را بوه اهتموام
فاضل مدقت آقاى آقا ميرزا مهتبى مينووى واگذاريود كوه بوه استحضوار ايشوان
تصحيح شود و از قول بنده خدمت ايشان سالم مصصل رسانيدها خواهش قبول
اين زحمت را از ايشان بنماييد كه من به غير ايشان به احدى اطمينوان نودارم.
سركار بوديهى اسوت كوه از ايون كليوت مسوت نى هسوتيدا ولوى توراكم اشوغال
حضرتعالى واضح است كه اجازه اشتغال به تصحيح مقاالت را نمىدهد».

همچنووين در ايوون كتوواب يكووى از درخشووانتوورين نامووههوواى قاوينووى و
علىاالطالق و درج آمده است كه به مقتضاى كيميايى هست صحبتهاى او تمام
آن نقل مىشود:
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« 2مه  1922 = 5رمضان 1340
دوست عايا مكروما آخرين تعليقوه حضورتعوالى از بوشوهر مورخوه 14
مارس زيارت گرديد و همچنين مرقومهات شريصه كه از عرض راه به سرافرازى
مالص ارسال داشته بوديد از سالمتى مااج مبارك و از ورود به وطن عايا سالماً
غانماً نهايت خوشحال شدم و همچنين از نيكبينى  Optimismeكه در خصوص
ايران و مردم ايران و اوضاع ايران اظهار داشته بوديد خيلى باعو

قووت قلوب و

فرح روحانى گرديدا ولى بر عكس از منظره چركين و ك يف (هم صورت و هوم
معنى) روزنامهجات «فارسى» كه فىالحقيقه فق آنها را «فارسى» مىتووان گصوتا
چون در جاو هيچ زبانى ديسر از زبانهاى دنيا نمىتووان داخول نموودا واال زبوان
عبرى به فارسى ناديكتر است.
از اين ورق پارههاى ننسين من بسيار افسرده شدم و به رأىالعين مىبينويم
كه زبان شيرين سعدى و حافظ ا مبتذل به چه آش شلهقلمكوارى شوده اسوت و
كمكم به كلى دارد از ميان مىرود .خداى واحد شاهد است كه اغلب عبارات آنها
را كه با وجود دو سه مرتبه تكرار هيچ نصهميدم و اگر ده سال ديسر من عمر كونم
و دوباره چشمم به اين روزنامههاى متعصن بيصتدا قطعاً هيچ حتى يك كلموه آن را
هم ناواهم فهميد.
اى سعدى و اى حافظا اى انورىا اى فردوسىا سر از قبر درآريود ببينيود
اخالف ناخلف شما زبوان شويرين نمكوين عوذبالبيوان شوما را بوه چوه روز در
آوردهاند و چه خوب گصته است خاقانى:
آن مصر مملكت كه تو ديدى خراب شد
وان نيل مكرمت كه تو ديدى سراب شد
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اى آدما الغياش كه از بعد اين خلف
دارالاالفت تو خراب و يباب شد
و چه خوب گصته است معاوى:
بر جاى رطل و جام مىگوران نهادستند پى
بر جاى چنگ و عود و نى آواز زاغ است و زغن
اگر كسى جهاد فى سبيلاللَّه باواهد بكندا يا در راه وطن باواهد بهتورين
اعمال مقدسه را انهام دهد بايد با تمام قوا در برانداختن ايون موادههواى سول و
طاعون و سرطان بكوشد .من دو پايى روى قرآن موىروم و بوه دو دسوت بريوده
حضرت عباس قسم مىخورم كه ضرر روس و انسليسا بلكوه تسول و تصورف
آنها ايران را به مراتب ضررش كمتر است از اين روزناموهجوات كوه در سرتاسور
ايران مانند قورباغهها صدا به صدا داده و مانند شغالهاا يكى بعد از ديسورى هموه
به يك آهنگ و به يك رويه همان عبارات و جمل و كلموات مسوتههن مسوتقبح
مهوع را استعمال مىكنند .بدباتها يكى توى اينها  Originalبكر نيست كه اقالً
از خودش يك طرز ماصوص داشته باشد .م ل اينكه همه روزنامهجوات عودهاى
از فنوگرافها هستند كه در يك «فابريك» ساخته شدهاند و همه همان صوصحات
ناقلالصوت را دارند .تصو بر تو اى چرخ گردون تصو.
من هيچ باور نمىكردم اينقدر عمر كنم كه آخر زبان فارسى را به اينطوور
به خاكستر سياه نشانده ببينم و هيچ باللَّها تا للَّه گمان نمىكردم كه جونس ايرانوى
كه غارت دويست سيصد ساله عرب و استيالى دويست ساله مغول را ديوده و از
سر خود رد كرده و زبان خود را از ميان آن همه امواج متالطمه حوادش و تاخت
و تازهاى امم وحشيه سالم و صحيح بيرون آورده و بوه دسوت موا اوالد نواخلف
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عاق والدين دادها باالخره اينطور ميمون و بوزينه بشود كه كله پوو بوىمغواش
هيچ از خود نداشته و چشم و دهنش به دست ع مانىها و فرانسهها باشد و عين
عبارات اوليه و عين ترجمه عبارات دومىها را در عبوارات خوود اسوتعمال كنود.
مسر عبارات و اصطالحات در فارسى قح است كه انسان گدايى از ملل خارجه
كه هيچ ربطى و مشاكلهاى با ما ندارند بنمايدا مسر درين شصت هواار بيوت كوه
فردوسى گصت و تمام تاري و افسانه ايران را در آن با كمال فصاحت بيان نموودا
هيچ وقت در تعبيرات آن قدر مضطر شد كه از عرب يا ترك م الً بسيرد.
فهرست نس فارسى كتاباانه موزه لندن قريب هشت هاار نساه فارسوى
را دارا است .آيا درين هشت هاار كتاب مؤلصين آنهوا محتواج شودند بوراى اداى
مطالب خود به استقراض (بلكه به استراق) عبارات خارجه؟
واللَّه داغى به دل من گذاريد كه تا مدتها جوايش ملتوئم ناواهود شود .اى
كاش كشتئى كه ايون روزناموههوا را موىآورد غورق موىشود .لعنوت خداونود و
مالئكهاش و انبيا و اوليا و اوصيا و اتقياء و صلحا بر نويسندگان اين روزنامهجات
و محررين آنها و سردبيران آنها و مستادمين آنهوا و چواپچىهواى آنهوا و تموام
عملهات آنها بيايد .حيف كه پيغمبر نيستم و معهاه ندارم تا از خودا درخواسوت
كنم كه يك دسته به عدد اجااء اين روزنامهجات طيراً ابابيل بصرسوتد و در دهوان
هر يك از آنها يك سنسرياه و آنها را بر مغاهاى پوك اين بوىحميتوان زده م ول
عساكر ابرهه و اصحابالصيل و از( ...نقطه چين در اصل است) شان بيرون بيايد.
و نيا حيف كه پادشاهى مقتدر مستبدى هم نيستم كه حكم كنم كوه تموام
اين عملهات موت را (يعنى موت زبان فارسى را) توقيف كرده وتمام را در يوك
روز و در جلوى خودم به دهان توپ گوذارده الشوه آنهوا را بوه خوورد سوسها و
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شغالها بدهم! (با وجود اينكه من از كشتن يك گنهشگ عاجا هسوتم و از ديودن
آن تقريباً ضعف مىكنم).
چارهاى ازين بُعد مسافت و با اين عها و ضعف جوا ايون نودارم كوه بوا
كلصت اوقات تلاى كرده حرص خودم را بر سر او خالى كنم و غيظ خودم را بوه
واسطه شكستن استيكان نعلبكى تسكين بدهم! و اين هم مىبينم چندان مصيود بوه
حال اصالح جرايد فارسى نيست!
بارى بباشيد خيلى عصبانى شدم و عريضه را بىجهت طول دادم .هرچوه
از دستتان برمى آيد جهاد فى سبيلاللَّه در اين راه بصرماييد كه فىالواقع حسوناتش
از جهاد با كصار حربى هاار درجه باالتر است و اين را حقيقت مىگويم نه مبالغوه
شاعرانه .چه كصار حربى منتهى چندين هاار آدم مىكشند ولى ملت را كه از ميان
نمىبرندا ولى اين ميكروبهاى سرطان و وباى زبان فارسوى اگور دوام بكننود و
تمام بدن الغر بىبنيه اين زبان شريف را فاسد نماينودا واضوح اسوت كوه طوولى
نمىكشد كه اصل ملت ايران م ل هااران ملل تارياى ديسر بكلوى از ميوان رفتوه
جاو ملل ديسر و مستهلك در اقوام ديسر مىشوند.
چه خود سركار از همه بهتر مىدانيد كه از ميوان رفوتن ملول معنويش ايون
نيست كه تمام آنها را دانه ورچين قتل عام كنندا بلكه معنى آنا آن اسوت كوه بوه
واسطه از دست رفته عوامول مليوت از زبوان و موذهب و عوادات و منقووالت و
افسانهها خود آن ملت مستهلك در ملل ديسر مىشودا واال كوم ملتوى اسوت كوه
تمام افراد آن را فرداً فرد گرفته لب باغچه سر بريده باشند و آن وقت بسوينود آن
ملت از ميان رفته است.
بارى بباشيد .مىبينم كاغذ تمام شد و به مطلب ديسر نورداختهاما اگرچوه
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مطلبى از اين مهمتر نبود .مستدعى هستم هميشه مورا بوه تأليصوات شوريف خوود
مصتار سازيدو مرا تا اندازهاى از اوضاع شاصى خودتان و اوضاع عمومى به قدر
امكان و فرصت مستحضر سازد.
مخلص حقيقى ـ محمد قزوينى

