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 البعثة االسالميه الي البالد االفرنجيه

بود ه و « بعثة االسالميه»كه همراه كاروان « المنجالب»سه نامه از خبرنگار مجله 

 گزارش روزانه آن را مي نوشته به دست آمده كه از عربي ترجمه مي شود:

 

 

 كاروان اسالم

 

مره از بالد هجري قمري در شهر سا 1346شوال سال  25در روز ميمون فرخنده فال »

مباركه عربستان، دعوت مهمي از نمايندگان ملل اسالمي به عمل آمده بود كه راجع به 

اعزام يك دسته مبلغ براي نشر دين حنيف اسالم در دنيا مشورت بنمايند. آقاي تاج 

المتكلمين سِمَت رياست، آقاي عندليب االسالم نايب رييس، آقاي سُكّان الشريعه عضو 

و آقاي سنّت االقطاب سِمَت تند نويسي اين جمعيت را عهده دار بودند. مشاور و محاسب 

عالوه بر عده زيادي از فحول [ چيره دستان ] علما و قائدين مبرَز اسالم، نمايندگان 

محترم عدن، حبشه، سودان، زنگبار و مسقط نيز درين محفل شركت كرده بودند و اين 

اسحق اليسوعي نيز به سِمَت مخبر و مترجم عبد حقير سراپا تقصير: الجرجيس يافث بن 

در آنجا حضور به هم رسانيده و مأمور بودم كه قدم به قدم « المنجالب»مجله مباركه: 

وقايع اين قافله مهم را بنگارم تا در آن مجله شريفه درج و كافه [جميع] مسلمين از 

 «.ا خبر باشنداعمال و افعال آقايان مبلّغين دين مبين و جنبش اسالمي مطلّع و ب

 آقاي تاج المتكلمين اينطور مجلس را افتتاح فرمودند:

بر همه ذوات محترم و علماي معظم، اهل زهد و تقوي، حامل شرع مصطفي، مبرهن و »

آشكار است كه دين مبين اسالم امروزِ روز قوي ترين و عظيم ترين اديان دنيا به شمار 
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د جابلقاء و جابلسا، زنگبار، حبشه، سودان و مي آيد. از جبال هندوكش گرفته تا اقصي بال

طرابلس و اندلس كه همه از ممالك متمدن و در اقليم چهارم واقع شده اند، سيصد كرور 

 نفوس

 
 

خواهم، اما از روي احصائيه [آمار]  خيلي معذرت مي»آقاي عندليب االسالم فرمودند: 

كاملي كه بنده زاده آقاي سُكّان الشريعه كه با وجود صِغَرِ سنّ از جمله علوم معقول و 

ي دارد و مدت سه سال از عمرش را در بالد كفار بسر برده و منقول بهره اي كافي و شاف

را تأليف نموده، سيصد هزار مليان [ميليون] گوينده ال اله الّا اهلل « زبدة النجاسات»كتاب 

 «.هستند

 «.صحيح است»آقاي سُكّان الشريعه: 

ه گفته نَعَم، مقصود حقير بي بضاعت هم همين بود و الغير. چنانك»آقاي تاج المتكلمين: 

اند: االنسان السهو و النسيان. سيصد هزار مليان، شايد هم بيشتر به دين حنيف اسالم 

مشرف هستند، و از قراري كه آقازاده آقاي عندليب االسالم، آقاي سكان الشريعه كه 

چهار سال از عمر شريفش را در بالد كفار گذرانيده و از علوم معلوم و مجهول بهره اي 

را تأليف نموده، در بالد ينگي دنيا از اقليم [قارّه] « زبدة النجاسات»ب بسزا دارد و كتا

 «.سوم، اخيراً به فلسفه اسالم پي برده اند

بلي، در ينگي دنيا مسكرات را اكيداً ممنوع كرده اند . فالسفه و »آقاي سكان الشريعه: 

https://4.bp.blogspot.com/-c4UG9-32lxQ/Ud0GcArJPLI/AAAAAAAAU_s/LYfgEFw7Q3c/s1600/0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000.jpg
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أي شده اند كه حكماي آنجا در اثر مباحثات و مناظرات و مجادالت با اين حقير متحدالر

ختنه را براي صحت فوايد بسيار مي باشد و طالق و تعدد زوجات براي امزجه سودا و 

بلغمي مزاياي فراوان دارد و معتقدند كه روزه اشتها را صاف مي كند . اين حقير هم گويا 

خوانده ام كه براي مرض دوسنطاريا و حرقة البول سخت « مرآت االشتباه » در تفسير

 «.نافع است

پس از اين قرار به تحقيق اهالي ينگي دنيا هم مسلمان شده اند » آقاي تاج المتكلمين: 

و يا از بركت اسالم و يا نور حقيقت از وجناتشان تابيدن گرفته است . در اين صورت تنها 

جايي كه باقي مي ماند همانا خطه يوروپ و فرنگستان مي باشد كه قلوبشان تاريكتر از 

ازين لحاظ به عقيده اين ضعيف الزم، بل وظيفه علماء و حافظين  حجراالسود است .

اساس شريعت است كه عده اي را از ميان خودشان برگزيده و به سوي بالد كفار سوق 

بدهند تا آنها را از راه ضاللت به شاهراه حقيقت هدايت بنمايند و ريشه كفر و الحاد را از 

 «.بيخ و بن بركنند

 )كف زدن حضار(

 «.البته فكري بكر است، ولي من معتقدم كه اول استخاره بكنيم » موداالسالم: آقاي ع

 

الجهاد » آقاي قوت اليموت نماينده محترم اعراب عنيزه فرمودند: اسم اين قافله را 

 را شترهايشان و زنها ، بگذرانيم شمشير جلو از را  بگذاريم، مردهاي كفار«االسالميه 

 . « بكنيم قسمت مسلمين مابين

اهالً و » شيخ ابوالمندرس نماينده مسقط همينطور كه پيراهنش را مي جست گفت: 

 « .سهالً مرحبا 

آقاي تابونانا نماينده محترم زنگبار لخت و عور بلنذ شد، به نيزه اش تكيه كرد و گفت: 

 « .لحم آدمي خيلي لذيد، افرنجي ابيض ]فرنگي سفيد[، من روزي دو تا آدم بخور »

البته. صد البته اگر مسلمان نشوند همه شان را قلع و قمع مي »متكلمين: آقاي تاج ال
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كنيم . پس در اين صورت مخالفتي با اصل موضوع نيست كه جمعي از علما به عنوان 

 «مبلّغ به ديار كفار اعزام بشوند؟

 

استغفراهلل؛ هر كس شك بياورد، زن به خانه اش حرام و خونش »آقاي عندليب اال سالم: 

است . وظيفه هر مسلماني است كه كفار را امر به معروف و نهي از منكر بكند ولي  مباح

به زعم حقير اَهَمّ و اَقدَم از همه وجوهات و مخارجات اين جمعيت است كه بايد دانست 

 « .از چه محل تأمين خواهد شد 

لشمس بر ذوات محترم و علماي معظم واضح و الئح بل اظهر من ا» آقاي تاج المتكلمين:

است كه در بادي امر مخارج هنگفتي متوجه اين جمعيت خواهد شد كه از موقوفات 

پيش بيني شده؛ عالوه برين، ملل اسالمي هر كدام به قدر وسع خودشان از كمك و 

مساعدت دريغ نخواهند فرمود. ولي تصور مي رود كه بعدها بتوانيم عوايدي بر كفار 

 «.تحميل بكنيم

وجوهي به عنوان خراج و » ناسور نماينده صحراي برهوت فرمودند:ابو عبيد عصعص بن ال

 «.جزيه به كفار تعلق مي گيرد 

در اين صورت خدا دنيا را محض خاطر پنج تن آفريده و از » آقاي سنّت االقطاب گفتند:

پنج انگشت هر كسي يكي تعلق به سادات دارد و من كه از تركه و سالسه ساداتم پس 

 «.خمسش به من مي رسد

از قراري كه بنده زاده آقاي سكان الشريعه كه با وجود صغر سنّ »آقاي عندليب االسالم: 

از علوم منقول و معقول بهره اي كافي و شافي دارد و مدت پنج سال از عمرش را در بالد 

را كه اساس شريعت اسالم است تأليف كرده، « زبدة النجاسات » كفار بسر برده و كتاب 

 «.دنيا از اقليم هفتم خيلي پول به هم مي رسد مي گفت در ينگي

در ينگي دنيا كه از اقليم دوازدهم است مردمان پولدار زياد دارد و »آقاي سكان الشريعه: 

هر كدام از آنها مسلمان بشوند البته واجب الحج خواهند بود . از اين قر ار مي شود دسته 
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خت بكنند و در ضمن مأموريني در تن اي قطاع الطريق سر راه مكه بگمارند تا آنها را ل

آنها شپش بيندازند تا در روز عيد اضحي ]عيد قربان [ به خونبهاي هر شپش كه بكشند 

يك گوسفند در راه خدا قرباني بكنند . البته احوط است كه دو گوسفند بكشند، چون هر 

اسالم را چه باشد جديداالسالم هستند و اقوام آنها خاج پرست بوده اند. آنهايي كه 

نپذيرند بايد خراج و جزيه به بيت المال مسلمين بپردازند وگرنه مالشان حالل، زن به 

 «.خانه اش حرام و مهدورالدم هستند

 )كف زدن حضار

 
 

 

 «.و موش صحرايي هم بدهند قبول مي كنيم اگر به جاي پول، سوسمار » قوت اليموت: 

البته. پس در اين صورت مخالفتي نيست كه مخارج اين جمعيت »آقاي تاج المتكلمين: 

 مخصوصي موضوع و محل كفار بالد در آيا دانست بايد اما  از محل موقوفات تأمين بشود.

ن ملك ضم در و آمده دست به حالل پول از كه شده داده تخصيص جمعيت اين براي

 «غصبي نباشد؟ 

اين فقير از ديرزماني است كه مترصد و مشغول تتبع و تفحص »آقاي ع ندليب االسالم: 

و تجسس و تحقيقات هستم . مخصوصاً بنده زاده آقاي سكان الشريعه كه از علوم منقول 

https://3.bp.blogspot.com/-hPiJIQFtgFc/Ud0GvsiRgHI/AAAAAAAAU_0/0UbmVhs0uLg/s1600/000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000.jpg
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زبدة » و معقول بهره اي كافي دارد و كتابي در آداب مبال رفتن و طهارت موسوم به 

كه اساس شريعت اسالم است تأليف كرده و شش سال از عمر شريفش را در « ات النجاس

 «.بالد كفار گذرانيده گفت كه در شهر البرس 

بلي در شهر الباريس ]پاريس[ از بالد افرنجيه محلي است كه به » آقاي سكان الشريعه: 

كه يكي از شهرت دارد و گويا اين ضياء نوه عمه مسلم بن عقيل بوده  Alesiaآل ضياء 

كفار موسوم به سنان بن انس وي را دنبال و شترش را از عقب پي كرده و آن معصوم به 

بالد افرنجيه گريخته و ظن قوي مي رود كه آن محل به نام آن بزرگوار معروف شده 

 اقدام بايد البته.  ام برخورده مطلب اين به « ا الشهد اختناق » كتاب در  باشد. حقير هم

تا مزار آن جنّت مكان خُلد آشيان را از چنگ كفار به در آوريم و مقرّ اين  بشود مجدانه

 «.جمعيت بنماييم كه خيلي مناسب است

من مخالف ساختمان هستم. چون اجداد »شيخ خرطوم الخائف نماينده وهابيها فرمودند: 

 ما زير سياه چادر با سوسمار و شير شتر زندگي مي كرده اند همه مسلمين بايد همين

 «.كار را بكنند 

پس در ابتدا « التقية ديني و دين ابائي» چنانكه در حديث آمده »آقاي عندليب االسالم: 

 .« بشويم مسلط  تقيه بايد كرد تا بتوانيم بر كفار

 خاسئين قردة كونوا شريفه آيه مصداق به هم رقص صورت اين در»: االقطاب سنّت آقاي

د كه قر بدهيد كه خاصيت دارد. وانگهي از فرماي مي خود تعالي حق چه است، جايز

سال پيش  ١٣٠٠كوري چشم كفار، اسالم مذهب متجددي است . مگر خود حضرت در 

رقص فكس تروت نكرد؟ چنانكه حاال هم حاجيها هِر وَله ]لِي « حجر االسود » دور سنگ 

 «لِي[ مي كنند ؟

جمعيت بعثة االسالميه چه  البته اينها بسته به پيشامد است تا»آقاي عندليب االسالم: 

صالح بداند . عجالتاً اين مذاكرات بي مورد است. خوبست آقاي تاج مرامنامه اين جمعيت 

 «.را قرائت بفرمايند
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بر ذوات محترم و علماي معظم و بر همه مردمان دنيا از چين و »آقاي تاج المتكلمين: 

د نسناس هاست و همه به زبان ماچين و بالد يأجوج و مأجوج تا جابلقاء و جابلسا كه بال

فصيح عربي متكلم هس تند. مبرهن و آشكار است كه كتاب سماوي ما مسلمين شامل 

 «.همه معلومات دنيوي و اخروي است و هر كلمه آن صدهزار معني دارد

چنانكه اختراع همين هُتُل مُبين ها ]اتوموبيل ها[ از بركت هذا :» آقاي سنت االقطاب 

 «.وده است كتاب مبين قرآن ب

نَعَم، عالوه بر فلسفه جات و حكميات و موعظه جات و فَنديات » آقاي تاج المتكلمين: 

]پندها[ و معلومات ديگر، بايد دانست كه كتاب ما مسلمين داراي تعاليم و قوانين عملي 

 «.است و بايد بدين وسيله برتري آنر را به كفار نشان بدهيم

توضيح بدهم . مقصود وجوب يك معلم عملي است، به اجازه بدهيد » عندليب االسالم: 

تا به تالمذه مسائل فقه و اصول از قبيل : تطهير، حيض « برفسور»قول فر نگي مآبها 

ونفاس، غسل جنابت، شكيات، سهويات، مبطالت، واجبات، مقدمات، مقارنات، استحاضه 

هد و به كفار تزريق كثيره و قليله و متوسطه و مخصوصاً آداب طهارت را عمالً نشان بد

  «.بكند تا ملكه آنان گردد

صحيح است . اما چون شرح اقدامات و عمليات اين كاروان خيلي »آقاي تاج المتكلمين: 

مفصل است و به طول انجامد لذا به ذكر چند نكته اكتفا مي كنم تا آقايان عظام بدانند 

 كه وظيفه اين جمعيت تا چه حد صعب و طافت فرسا است:

اجباري كردن لسان فصيح عربي و صرف و نحو آن به قدري كه كفار قرآن را با  - اوالً

تجويد كامل و قواعد فصل و وصل و عالمات سجاوندي به زبان عربي تالوت بكنند . اما 

 اگر معني آن را نفهميدند عيبي ندارد، البته بهتر است كه نفهمند.

چون بناهاي آنها بلند و داراي چندين .  كفار عمارات و ابنيه همه كردن خراب –ثانياً 

طبقه است و دور آن حصار نمي باشد، بطوري كه چشم نامحرم از نشيب عورت خواتين 

 را بر فراز بتوان ديد و اين خود كفر و زندقه است .
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مطابق مذهب اسالم اتاقها كوتاه و با گِل درست شود البته بهتر است زيرا اين دنياي دون 

حكام و دل بستن را نشايد. البته خراب كردن هر چه تياتر، موزه، گذرگاه باشد و است

 «.تماشاخانه، كليسا، مدرسه و غيره هست از فرايض اين جمعيت شمرده مي شود

 «.احسنت، احسنت»شيخ خرطوم الخائف: 

البته الزم است كه مطابق نصّ صريح باشد و به حكم آيات قرآني »آقاي سكان الشريعه: 

و سنّت نبوي و حديث مصطفوي عمل نمايند . ولي به زعم حقير هم و فريضه سبحاني 

انا مي بايستي يكي از آنها را به مثابه نمونه نگه داشت تا بر عالميان پايه ضاللت فرنجيان 

را بنماييم و در صورت بودجه كافي من حاضرم به عنوان متولي در يكي ازين تماشاخانه 

 «.( مشغول تبليغ و عبادت بشومFolie Bergereها به نام فُلي بِرژر)

 البته، البته، چه ازين بهتر» آقاي عندليب االسالم: 

 

 
 

 الخالها بيت و حمامها ساختن است جمعيت اين فرايض از –ثالثاً »آقاي تاج المتكلمين: 

 كه است مستحب البته آمده «النجاسات زبدة» كتاب در چنانكه و اسالمي طرز به

ا كاغذ ب باهلل نعوذ و هستند طهارت علم فاقد كفار چون و شود ديده عين به نجاست

استنجا مي كنند، عقيده مخلص اينست كه مقداري هم لولهنگ بفرستيم كه در ضمن 

https://4.bp.blogspot.com/-m9H-U4IXFXQ/Ud0G-nfj_OI/AAAAAAAAU_8/7NotAbFMAes/s1600/000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000.jpg
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 مصنوع ممالك اسالمي نيز صادر بشود.

 در و عام شارع تا آنها در جاري آب ساختن روان و خيابانها در جويها كندن –رابعاً 

 .برسانند آب به دست حاجت موقع در و باشد بوده مسلمين عموم دسترس

 دادن، خرج سوگواري، طرز زمين، در آنها كردن چال و اموات شستشوي ترتيب –اً خامس

 خمس زكوة، حج، قرباني، نذرها، ها، تكيه ها، امامزاده احداث مساجد، بناي خواني، روضه

.  بياموزند آنها به را تكدي طرز تا كفار بالد به سامره فقراي از اي دسته دادن كوچ و

 لّت است و براي آنذ و فقر مذهب اسالم چون

 دنياست.

البته براي نماز و بجا آوردن اداب شرع مبين كفش و موزه ]پاپوش[ و لباس  -سادساً

تنگ مكروه است . چون مسلمان بايد لباسي داشته باشد كه وسايل تطهير و عبادت در 

هر ساعت و به هر حالت برايش آماده باشد . پس بر عموم مسلمانان الزم است كه نعلين 

پوشند و آستين گشاد داشته باشند . براي مردها زيرشلواري و عبا بهترين لباس است و ب

 «با فلسفه شريعت تطبيق مي كند.

البته مستحب است كه عبا بپوشند. اين حقير به ياد دارم كه در » آقاي سكان الشريعه: 

نده ام كه در تأليف اعجوبه دهر و مقراض النواسير خوا« التاريخ العبا و الشوال » كتاب 

موقع حمله عرب به بالد روميه، اعراب پوست شتر به خود همي پي پيچيدندي ولي 

همين كه در انبار غلّه روميان وارد شدندي، جوالهاي بسياري انباشته از كاه و جو در آنجا 

يافتندي. از فرط گرسنگي ته كيسه ها را سوراخ كرده از محتوي آن با ذوق و شوق 

دي . همين كه به باال رسيدندي، سر آن را سوراخ كرده سرشان را مشغول خوردن شدن

 «درآوردندي و از دو طرف دستهايشان ر ا. پس از آن وقت عبا مرسوم شد.

« آثار االسالم في سواحل االنهار »شيخ تمساح بن نسناس: چون من كتكابي موسوم به 

ما داد سخنوري خو اهم تأليف مي كنم و در آن از مناقب شير شتر و كباب سوسمار و خر

 «.داد، اجازه بدهيد اين مطلب را در آنجا درج بكنم كه سندي بس ممتاز است 
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و اما تاسعاً، زنهاي كفار مكشوف العورة درمالء عام با مردها مي رقصند »تاج المتكلمين: 

و سَحق و مالمسه مي كنند. البته آنها را بايد در قيد حجاب مستور كرد تا مردها را به 

سويالت شيطاني گرفتار نكنند و فساد اخالق آنها از اينجا آمده كه تعدد زوجات، صيغه، ت

محلل و طالق بين آنها مرسوم نيست. چه مردمان آنجا از گرسنگي خرچنگ و قورباغه و 

خوک مي خورند و در موقع ذبح اين جانوران بسم اهلل نمي گويند . پس پايه ضاللت آنها 

 اس كرد.را از همين جا بايد قي

در بالد كفار لهو و لعب و نقاشي و موسيقي بي اندازه طرف توجه و داراي اهميت  -عاشراً

و اعتبار است . البته بر مسلمين واجب است كه آالت غنا و موسيقي را شكسته و به 

جايش وعاظ و روضه خوان و مداح در آنجا بفرستند تا آنها را به راه راست داللت كنند . 

ه پرده نقاشي است بايد سوزانيد و مجسمه ها را بايد شكست، همچنان همچنين هر چ

كه حضرت ابراهيم با قوم لوط كرد. البته اگر اشياء نفيس و قيمتي در آنجا به هم برسد 

به بيت المال مسلمين تعلق مي گيرد. واضح است كه چون توجه كفار به دنياست بايد 

كير و منكر، آتش دوزخ، مارهاي جهنم، روز موعظه هايي راجع به آن دنيا، فشار قبر، ن

پنجاه هزار سال، سگ چهار چشم در دوزخ، ظهور حِمارِ دجّال، تقدير و قضا و قَدَر و 

فلسفه اسالم بنماييم . و نيز از فضيلت بهشت و ثواب اُخروي الزم است توضيحاتي بدهند 

ن مي دهند، هرگاه و بگويند كه در بهشت به مرد مسلمان حوري و به ز ن مسلمان غلما

ثوابكار باشند در بهشت هفتادهزار شتر و قصر زمردي مي دهند كه هفتاد هزار اتاق دارد 

و فرشته هايي در آنجاست كه سرش در مغرب و پايش در مشرق است . بعالوه استعمال 

كمي ترياک به نظر حقير براي آنها مستحب است تا كفار را متوجه عقبي و آخرت 

 «بكند.

به زغم حقير اين توضيحات زياد است . همينقدر فرموديد كفار را »ان الشريعه : آقاي سك

 «به دين حنيف اسالم داللت مي كنيم شامل همه اين شرايط مي شود.

مقصود حقير همانا نشان دادن پايه ضاللت خاج پرستان و اشكاالتي »تاج المتكلمين: 
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. مثالً ممكن است كه قومي است كه مبلّغين بعثة االسالمي مواجه آن خواهند شد

مسلمان نباشند مانند طايفه يهود . ولي طرز آداب و رسوم مذهبي آنها به قدري نزديك 

و شبيه مسلمانان است كه به محض تقبل دين حنيف حتا ختنه كرده هم هستند و به 

فشار قبر و نكير و منكر و همه اين فلسفه جات معتقدند . چون از كفار كتابدار هستند . 

ولي كفار فرنگستان كه به غلط به خاج پرست معروفند به هيچ چيز اعتقاد ندارند و از 

كفار حربي مي باشند و ما بايد از سرِ نو همه اين مطالب را به گوش آنها بخوانيم و يا 

 «.نسلشان را براندازيم تا همه دنيا مسلمان و بنده مقرّب خدا بشوند

فت گوش و بيني آنها را مي بُريم و نخ مي در صورت مخال»شيخ تمساح بن نسناس: 

 «.كشيم و زنهايشان و شترانشان را ميان مسلمين تقسيم مي كنيم

فراموش نشود كه براي قدرداني از كفاري كه به دين حنيف مشرّف »عندليب االسالم: 

مي شوند و تشويق آنها بايد تُحَف و هدايايي از طرف رييس به آنها اعطا بشود مانند: 

تبرک، مُهر نماز، تسبيح، حرز جواد ]نوعي طلسم و دعا[، دعاي دفع غريب گز، كفن م

دعاي بي وقتي، طلسم سفيدبختي، حلقه ياسين، نعلين و لولهنگ كه در ضمن به درد 

اداي فرايض و رسوم مذهبي هم مي خورد . بخصوص من پيشنهاد مي كنم كه يك 

ه هفت سال از عمر شريفش را نسخه هم از تأليف بنده زاده حضرت سكان الشريعه ك

» مابين كفار گذرانيده و از علوم معلوم و منقول و معقول بهره اي بسزا دارد و موسوم به 

 «به اشخاص مُبَرِّز هديه شود.« زبدة النجاسات 

زبدة » كتابخانه هاي كفار را آتش بزنيم و عوضش يك نسخه » االلولك الجاليزيه: 

برايشان كافي است و علوم دنيوي و اخروي همه در به آنها بدهيم كه « النجاسات 

 «.آنست

البته، صد البته، كفي به زبدة النجاسات . چون خالصه مرام اسالم »منجنيق العلماء: 

عمل كنيد « زبدة النجاسات » همين است كه يا مسلمان بشويد يعني مطابق نص صريح 

. البته كفار بايد باج سبيل به وگرنه مي كشيمتان و يا خراج به بيت المال مسلمين بدهيد
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 .«مسلمين بپردازند 

 (حضار زدن كف) 

 جمعيت اين كه شد برين همگي موافقت و قطعي رأي قرار اين از پس»: المتكلمين تاج

 الزمست حقير زعم به اما.  نيست باب درين مخالفتي هيچگونه و بدهيم سوق كفار به را

خود حضرت به ايل و تبار خودش قدر و  چنانكه كنيم، رفتار نبي ديني شيوه به كه

منزلت گذاشت و نوه هاي خودش را قبل از والدت امام كرد و طايفه خود را سادات و 

احترام آنها را به همه مسلمانان واجب دانست . چون مخارج اين نهضة از موقوفات است 

 «همه اشخاصي كه انتخاب مي شوند بايد از علماء و سادات باشند.

صحيح است . البته كسي برازنده تر و كسي مُبَرّزتر از آقاي تاج نيست »سالم: عندليب اال

 «. لذا ايشان را به رياست اين جمعيت انتخاب مي كنيم.

اين حسن انتخاب را از صميم قلب به عموم مسلمين و مسلمات » سكان الشريعه: 

 «تبريك مي گويم. 

 «البته به ازين ممكن نمي شد.» سنت االقطاب: 

بنده از حسن نيّت و مراحم آقايان نمايندگان ملل اسالمي لسانم الكن و »المتكلمين:  تاج

نطقم قاصر است . اما آقاي عندليب االسالم از اساتذه فقها است . البته وجود شريفشان 

در چنين جهادي از واجباتست . من پيشنهاد مي كنم ايشان به سِمَت نايب رييس 

ن آقاي سكان الشريعه كه نه سال از عمر شريفش را در بالد انتخاب شوند و آقازاده ايشا

كفار بسر برده و از معلوم و مجهول بهره اي كافي و شافي دارد چنانكه كتاب نفيس 

بهترين معرف ايشان و شاهد مدعايم است . همچنين زبانهاي عربي، « زبدة النجاسات»

اي و غيره را مثل عندليب قبطي، شامي، بربري، الجزايري، فلسطيني، بغدادي و بصره 

تكلم مي كند، ممكن است بر سر جمعيت ما منّت گذاشته به عنوان صندوقدار و مترجم 

ما را سرافراز و از راه لطف بپذيرند. يعني آن هم محض ثواب اخروي چون اين اقدام اجر 

 «دنيوي هرگز ندارد.
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آقاي تاج تشكر بكنم  حقيقةً بنده نمي دانم به چه زبان ازين حسن ظن»سكان الشريعه: 

 «. البته اگر محض خاطر ايشان و نتايج اخروي اين كار نبود هرگز قبول نمي كردم.

 )كف زدن ممتد حضار(

من از مراحم آقاي تاج و همه نمايندگان محترم اسالم كه در اينجا »عندليب االسالم: 

ب جهت ختنه حضور دارند بسيار شرمنده ام. اما اجازه بدهيد چون يك نفر دلّاک مجرّ

كردن كفار الزم است، آقاي سنّت االقطاب كه پسرخاله اين بنده مي باشد و اغلب كفار 

كه به دين حنيف مشرّف مي شوند ايشان ختنه مي كنند، عالوه بر اين چندين بار محلّل 

شده و در معركه گرفتن و روضه خواني يد طوالئي دارد، حتا عقرب جرّاره را در كف 

ارد و براي فروش دعاي بي وقتي بهتر از او كسي را خدا نيافريده و از دستش نگه مي د

آداب دنيوي و اخروي بهره اي كافي دارد، ايشان را به عنوان برفسور فقيهات پيشنهاد 

 «مي كنم.

البته، چه ازين بهتر؟ پيداست كه ما يك دسته از جان گذشته هستيم »تاج المتكلمين: 

وي سينه سپر كرده و چنين مأموريت پر خطري را بر كه براي خير عُقبي و اجر اخر

 «عهده مي گيريم.

 )كف زدن حضار(

پس از آن آقاي رييس صورت مجلسي را كه قبالً نوشته شده بود، از پرِ شالشان در 

 آوردند و به آقايان نمايندگان ارائه دادند تا امضاء و تصديق بشود. مفاد آن از اين قرار بود:

هجري قمري در شهر مبارک  ١٣٤٦ماه شوال سال  ٢٥نده ف ال در روز ميمون فرخ»

سامره از بالد عربستان به موجب جلسه مركب از علماء يگانه و دانشمندان فرزانه و 

نمايندگان محترم ملل كاملة الوداد اسالمي تصميم گرفتند و تصويب شد كه آقايان 

رياست، آقاي عندليب مفصلة االسامي ذيل : حضرت آقاي تاج المتكلمين به سِمَت 

االسالم نايب رييس و منشي مخصوص، آقاي سكان الشريعه صندوقدار و مترجم، آقاي 

سنت االقطاب معلم عملي فقيهات براي تبليغ دين مبين به طرف بالد افرنجيه رهسپار 
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گردند تا كفار را به دين حنيف اسالم دعوت و تبليغ بكنند . عجالة صد مليان ليره 

گليسي[ براي مخارج از محل موقوفات پيش بيني و تصويب شد كه آقايان انگريزيه ]ان

 «.برسانند مصرف به بدانند صالح طور  مفصلة االسامي فوق هر

 عنيزه اعراب نماينده ولي بنوشند شربت حضار سالمتي به كه كردند پيشنهاد تاج آقاي

هن گشت . د به دهن و دست به دست شتر شير مشك كنان هلهله و خواست شتر شير

سپس هر كدام از نمايندگان محترم ملل اسالمي انگشت خود را در مركّب آلوده پاي 

 كاغذ گذاشتند و مجلس به خوبي و خوشي خاتمه يافت.

 

 

 ١٣٤٦شوال  ٢٥السامره في 

 الجرجيس يافث بن اسحق اليسوعي

 

 

 

 

 

 نمايشگاه شرقي

كه همس فرهاي اتاق ما به  امروز صبح از صداي نعره ناهنجاري از خواب پريدم . ديدم

حالت وحشتزده آقاي سنّت االقطاب را نگاه مي كنند كه شيشه پنجره ترن را پايين 

كشيده با پيرهن و زيرشلواري دست زير چانه اش زده به جنگل نگاه مي كند و با صداي 

نخراشيده اي ابوعطا مي خواند . مرا كه ديد خنديد و گفت: صداي من به ازين بود، سر 

م هوو آوردم اونم از لجش سَمّ به خوردم داد و صدايم گرفت، خدا بيامرزدش! پارسال زن

 «عمرش را به شما داد.
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 «از شما قبيح نيست كه با اين ريش و سبيل روبروي كفار آواز مي خوانيد؟»من گفتم: 

اين موهاي سرم را مي بينيد؟ از زور فكر و خياالت است، باد نَزلِه آنها را سفيد » -

 «ده.كر

باالخره به هزار زبان به او حالي كردم تا لباسش را پوشيد، چون يك ساعت ديگر وارد 

شهر برلين مي شديم . سنت االقطاب از من خواهش كرد كه به محض ورود به برلين او 

را ببرم بازار تا يك موش خرمايي براي دخترش سكينه سوغات بفرستند . بعد رفتيم به 

ه كه در سه اتاق دورتر با يخه باز، سينه پشم آلود و سر تراشيده سراغ آقاي سكان الشريع

سيگار عبداهلل مي كشيد و دودش را با تفنن به صورت پيرزن جهود لهستاني فوت مي 

كرد . سكان الشريعه با عِلمِ اشاره با آن زن حرف مي زد و هر دو آنها مي خنديدند . به 

م مزاحم آنها نشديم به سراغ آقايان تاج و قدري سرش گرم بود كه متوجه ما نشد . ما ه

عندليب رفتيم، چون ديشب آقاي تاج اظهار كسالت مي كرد . در اين وقت ترن به 

سرعت هر چه تمامتر از ميان جنگل مي گذشت . از راهرو لغزنده آن گذشتيم . آقاي تاج 

كند . چون اين و عندليب درِ اتاقچه خودشان را بسته بودند تا نفس كفار در آنجا نفوذ ن

اتا قچه را به قيمت گزاف براي رؤساي بعثة االسالمي خلوت كرده بودند تا با كفار تماس 

نداشته باشند . وارد كه شديم آقاي عندليب با چشمهاي خُمارِ ترياک پارچه سفيدي دور 

كله اش ببسته بود انا انزلنا مي خواند و به دور خودش فوت مي كرد و هر تكاني كه ترن 

خورد مي خواست روح از بدنش مفارقت بكند . مي ترسيد مبادا كفار فهميده باشند  مي

كه چند نفر مسلمان در ترن هستند و از بدجنسي قطار را بشكنند و يا بيراهه ببرند براي 

قربانتان! »اينكه مسلمانان را تلف بكنند . من را كه ديد گُل از گُلش شكفت و گفت: 

واليت غريب هستيم . مبادا كفار به ما سَمّ بخورانند؟ تمام شب دستم به دامنتان، ما در 

 «را من سوره عنكبوت و آية الكرسي خواندم تا از شرّ كفار محفوظ باشيم.

آقاي تاج همينطور كه با زيرشلواري و شب كاله مشغول فوت كردن در سماور حلبي بود 

 «الشريعه كجاست؟ آقاي سكان» كه در آن گُل گاوزبان مي جوشيد از ما پرسيد: 
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 «يك ضعيفه كافره را دارد به دين حنيف اسالم تبليغ مي كند.» سنّت گفت: 

 «آفرين به شير پاكي كه خورده! خوب چقدر مانده كه برسيم ؟» تاج: 

نيم ساعت ديگر ما در شهر برلين خواهيم بود . بايد چمدانها را دم دست بگذاريم »سنّت: 

 «ا ديگر فرنگستون است.و رختهايمان را بپوشيم . اينج

المهالك و المخاوف » عندليب االسالم: شهر برلين گفتيد؟ من اسم اين شهر را در كتاب

 خاطر به خوب و داده شرحي است، بوده متبحرترين  ديده ام . مصنف آن كتاب از« 

 لينَت كه زيرا لمين زمين يعني است، بوده «البراللين» آن اصلي اسم:  گويد مي كه دارم

آورد . چون كسره بر ياء ثقيل بوده اعالل شد . الف و الم را هم از اللين برداشتند تا  مي

را هم حذف كردند زيرا كه اسم علم بود، « البر » اختصار شده باشد . پس الف و الم 

بَرليّن شد و از كثرت استعمال بِرلين گرديد. حتماً اهالي آنجا عرب هستند و مسلما بوده 

 «در آنجا شيوع دارد.اند و شكم روش 

في الواقع ز بان عربي يكپارچه منطق است . به عقيده ضعيف به محض ورود به »تاج: 

برلين بايد يك نفر را مسلمان بكنيم و به همه بالد اسالمي از جبال هندوكش گرفته تا 

اقصي بالد جابلقا و جابلسا، جزيره وقواق، زنگبار و حبشه و سودان و همه ممالك اسالمي 

 «لگراف بزنيم.ت

 «اگر خودمان به سالمت رسيديم!» عندليب: 

بر پدرشان لعنت ! حاال كه خودمانيم، آيا االغ بهتر است يا اين نمي دانم چه اسمي »تاج: 

رويش بگذارم؟ ازش آب و آتش مي ريزد، سوت مي زند، صدا مي دهد، دود مي كند و 

همان حِمارِ دجّال است . مرحوم آدم را سيصد بار مي كُشد تا به مقصد برساند . اين 

ابوي از سامره تا خانقين را با يك االغ مردني رفت، اگرچه شش مرتبه لختش كردند اما 

 «به سالمت رسيد. ما اينجا به جان خودمان اطمينان نداريم.

آيا صندوقهاي لولهنگ و نعلين را در جاي محفوظ گذاشته اند كه در مجاورت »عندليب: 

 «شد؟رطوبتِ كفار نبا
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 « :الخشك مع الخشك اليتچسبك. نصّ صريح حديث معتبر است. » سنّت

من نذر كرده ام اگر سالمت رسيديم به محض ورود، يك گوسفند با دست :»عندليب 

خودم ذبح بكنم و به فقرا بدهم. آقاي سنّت شما دقت بكنيد به جاي گوسفند به ما 

 «د.خوک نفروشند، چون هر چه بگوييد از كفار بر مي آي

من همه جانم آلوده است، عبايم نجس شده. به محض ورود استحمام خواهم »تاج: 

 «كرد.

راستي آقاي تاج، ديشب با من چكار داشتيد؟ من از خجالت آب شدم، گمان »عندليب: 

 «كردم از كفارند مي خواهند اسم بد روي ما بگذارند.

ولين بار است كه يك هفته ديشب خواب والده احمد را مي ديدم . در عمرم اين ا»تاج: 

بدون زن هستم . حقيقة ما جهاد اكبر مي كنيم، خودمان را فدايي دين مبين كرده ايم، 

در راه اسالم انتحار كرديم و شهيد شديم ! آقاي جرجيس، اين مطالب را براي مجله 

المنجالب يادداشت بكنيد: من اگر مُردم مرا در ال ضياء در شهر الباريس دفن بكنيد و 

بگذاريد تا زيارتگاه مسلمين بشود . راستي چه اجري در « امامزاده التاج»اسم مزارم را 

آن دنيا خواهيم داشت تا بتواند جبران اين همه صدمات و زحمات ما را بكند؟ ! من 

گمان مي كنم براي رفع خستگي و دفع مضرت مسافرت بد نباشد كه لدالورود هر كدام 

 «نفري سه تا زن صيغه بكنيم.

من ديشب خواب ديدم يك سيد جليل القدر نو راني مثل مورد ]مُرد نام يك »عندليب: 

درختچه است[ سبز: زيرجامه سبز، زيرشلواري سبز، كيسه توتون سبز، گيوه سبز، شارب 

سبز با دستكش سبز مباركش دستم را گرفت و برد در باغي كه پر بود از وحوش و طيور 

 ونده. از خواب كه پريدم بوي عطر و عبير مرا بيهوش كرد.از چرنده و پرنده و خزنده و د

عجيب، عجيب ! همين كه رسيديم من به كتاب تعبير خواب دانيال نبي و يا »تاج : 

 «تعبيرنامه حضرت يوسف رجوع خواهم كرد.

اينجا كه ديگر عربستان نيست . ما »در اين وقت آقاي سكان الشريعه وارد شد و گفت: 
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يد گول بزنيم . شماها از بس كه وسواس به خرج داديد، نگذاشتيد يك خودمان را كه نبا

شكم سير غذا بخوريم . من سه قوطي از اين گوشتهايي دارم كه در جعبه حلبي است. از 

 قراري كه شنيدم مسلمانان آنها را پر مي كنند

 

 
 

احتياط احوط است . من كه لب نخواهم زد . اگر يك قطرهه شراب در دريا »سنّت: 

تد، بعد از آن دريا را به خاک پر كنند به طوري كه تپه اي به جاي آن دريا بشود و بر بيف

سر آن تپه علف برويد و گلّه گوسفندي از آن تپه بگذرد و از آن علف بچرد، من از 

 «گوشت آن گوسفندها نمي خورم.

 غصه اش را نخوريد . عوضش وارد شهر اللبراللين كه شديم يك ديگ بزرگ» عندليب: 

 «آش شله قلمكار بار مي گذاريم و همه شكم هايمان را از عزا در مي آوريم.

در اين وقت دورنماي شهر نمايان شد . بناهاي بلند، باغهاي سبز، واگنهاي برقي كه در 

آمد و شد بودند و مردم شهر از آنجا ديده مي شدند. در ايستگاه راه آهن مسافران به 

ش را سركشي مي كرد. دسته اي پياده و گروهي جنبش افتادند. هر كس چمدان خود

سوار مي شدند . باالخره جمعيت بعثة االسالميه پس از پرداخت مبلغ هنگفتي به عنوان 

جريمه براي شكستن سه شيشه از ترن و طبخ در اتاقچه آن و سوزانيدن نيمكت و غيره 

https://1.bp.blogspot.com/-2vm7reHE1R4/Ud0HQhd2hRI/AAAAAAAAVAE/1VURAtNHLd8/s1600/00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000.jpg
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و لولهنگ را هم  پياده شدند. بعد چهار صندوق نعلين« فريدريش اشتراسه » در ايستگاه

با پرداخت گمرک گزاف تحويل گرفتيم. پس از آن، صورت مهمانخانه هاي برلين را براي 

را انتخاب كردند چون اسم « هتل هِرمِس» آقاي تاج قرائت كردند و ايشان از ميان آنها

خوانده بودند و از اين قرار نزديكتر به « زندقة العتيقه» هرامس الهرامسه را در كتاب

نيون و اعراب بود . من هم براي اينكه در جريان گزارش آقايان باشم ناچار در همان عبرا

 مهمانخانه اتاق گرفتم.

آقاي سكان الشريعه ورقه اعتبار را به امضاي آقايان تاج و عندليب رسانيد تا از بانك براي 

از صاحب مدت اقامت در برلين مقداري از وجه آن را بگيرند . آقاي تاج به وسيله مترجم 

مهمانخانه پرسيد كه آيا زمين اين مهمانخانه غصبي است يا نه . بعد از آنكه اطمينان 

حاصل كرد، فرمان داد برايش حمام حاضر كنند . در ضمن خطاب به جمعيت بعثة 

االسالميه كرده تذكر دادند كه چون ما مظهر اسالم هستيم بايد طوري رفتار كنيم كه 

معني كه به هيچوجه به آب مهمانخانه دست نزنيم و براي  سرمشق كفار بشويم به اين

استعم ال خوراک، وضو و شستشو فقط از آب رودخانه كه نزديك مهمانخانه بود به كار 

ببريم. اگرچه فضوالت و مزبله شهر در آن ريخته مي شد اما چون روان بود شرعاً پاک 

 خواهد بود.

ي نظير بود، به حمام رفتند . هر كدام از آقايان آقاي تاج با آقاي سنّت كه در فنّ دلّاكي ب

اتاقي گرفته به سليقه خودشان درست كردند . يعني فرش و تختخواب را جمع كرده 

گوشه اتاق گذاشتند و به جاي آن يك تكه زيلو يا گليم انداختند و يك جا نماز و يك 

 لولهنگ هم رويش گذاشتند.

غريبي بر پا شد . رييس مهمانخانه بسرزنان نيم ساعت نگذشت كه در مهمانخانه غوغاي 

ما را خبر كرد كه از وقتي كه آقاي تاج حمام رفته، آب حمام از طبقه سوم به دوم و از 

دوم به اول سرايت كرده بطوري كه همه مشتري هايش شكايت كرده اند. ما دسته 

ا بسته روي جمعي رفتيم و در حمام را باز كرديم . آقاي تاج با ريش و سر و ناخن حن
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زمين حمام نشسته بود و آقاي سنّت او را مشت و مال مي داد. در صورتي كه از سر 

شكسته شير آب لگن پر شده بود و بيرون مي ريخت. آقاي تاج اول پرخاش كرد كه چرا 

نقص حمامهاي » چشم يكي از كفار به تن پشم آلود ايشان افتاده و بعد خطاب كردند: 

كه تا چه اندازه است ! سربينه ندارد و به تحقيق، آب آن كُر نيست  كفار را مشاهده بكنيد

 «. من همه جانم نجس اندر نجس شده است.

بعد از آنكه آقاي تاج با حال زار از حمام بيرون آمد، صاحب مهمانخانه صورت هشتصد 

مارک جهت خسارت وارد به حمام را آورد . آقاي تاج از اين قضيه برآشفتند و خيلي 

تشان تلخ شد . بخصوص كه آقاي سكان الشريعه از وقتي كه رفته بود، پول را نياورده اوقا

بود و از قراري كه شهرت داشت يك نفر او را با لباس فرنگي در سلماني ديده بود كه 

ريشش را تراشيده بعد هم با همان پيرزن لهستاني كه در راه آهن بود در چند قهوه خانه 

 شهر ديده شده بودند.

تاج فرمودند اگر از ميان ما كسي خيانت بكند، نه تنها از طرف بل يس ]پليس[ »اي: آق

دستگير و تعقيب مي شود، نه تنها در آن دنيا روسياه جهنمي و محشور شمر ذي 

الجوشن و همنشين عمر بن خطّاب خواهد بود، بلكه تمام ملل اسالمي از جبال 

و زنگبار و حبشه كه بيش از چهارصد  هندوكش گرفته تا اقصي بالد جابلقا و جابلسا

 «مليان گوينده ال اله اال اهلل هستند او را گرفته به دار مي آويزند.

آقايان بعثة االسالمي ناچار از همان انبان پنير گنديده و نان خشك و پياز كه با خودشان 

 از بالد اسالمي آورده بودند، ناهار خوردند.

نامه خريدم . باالي روزنامه به خط درشت نوشته بود من از رستوران كه برگشتم، يك روز

: 

 برلين وارد امروز زمين مشرق پولدار آرتيستهاي از دسته يك –ورود مهمانان گرامي »

 «.شد خواهند

 واليت در كه پرسيد مي ديگري از مبلّغين آقايانِ از كدام هر شدم كه مهمانخانه داخل
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سي را نمي شناختند كه بتواند به آنها كمك ك شهر در.  آمد خواهد روزشان به چه غربت

من گمان نمي كردم كه »بكند تا از بالد اسالمي وجوهات برسد . آقاي تاج فرمودند: 

كه با وجود صِغَر سنّ از علوم معلوم و « زبدة النجاسات»آقاي سكان الشريعه مؤلف كتاب

كفار به مباحثه و  مجهول بهره اي كافي دارد و مدت ده سال از عمر شريفش را در بالد

 مجادله گذرانيده چنين حركت ناشايستي از ايشان سر بزند .

ممكن است كفار باليي به سر او آورده باشند . در اين صورت حكم جهاد صادر مي كنيم 

 «و يا محتمل است كه آن ضعيفه كافره را برده تبليغ به دين حنيف بكند.

ه مندم كه سماور حلبي را برداريم و من سرم درد مي كند . عقيد»عندليب االسالم: 

برويم در شهر جاي با صفايي را پيدا بكنيم و يك پياله چايي دم بكنيم و بخوريم، در 

 «ضمن شهر را هم سياحت كرده باشيم.

پيشنهاد آقاي عندليب به اكثريت آراء قبول شد . ولي آقاي تاج صالح دانستند كه در 

تا كفار به آن دست نزنند . همين كه سه نفري از مهمانخانه كشيك اشياء شان را بكشند 

« فريدريش اشتراسه»مهمانخانه بيرون رفتيم، گروه انبوهي به تماشاي ما آمدند و در

بر عده آنها افزوده شد بطوري كه ما فرصت چايي دم كردن را « اونتر دِن ليندِن»و

 نكرديم .

ي زدند . آقاي عندليب عبا را دخترها با سينه و بازوي لخت جلو ما مي آمدند، لبخند م

 روي عمامه شان كشيدند، چشمهايشان را مي بستند و استغفار مي فرستادند.
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درين بين دو نفر كه به كالهشان نشان داشت با يك مترجم پيش آقاي عندليب آمدند 

ما خيلي مفتخر و سرافرازيم كه دسته اي از هنرمندان »اجازه خواستند و مترجم گفت: 

مشهور شرقي به ديدن پايتخت ما آمده اند . لذا ما موقع را مغتنم شمرده مقدم آنها را 

كه از بزرگترين « اوفا»سبوق هستيد كمپاني فيلمبرداري تبريك مي گوييم . چنانكه م

را « سيرة عنتر»و« حسين كُرد»و« امير ارسالن»كارخانه هاي دنياست در نظر دارد فيلم

بردارد . از اين رو، رييس كمپاني ورود مهمانان عزيز را غنيمت شمرده از آقايان 

ده شركت بكنند. براي انجام خواهشمند است دعوتش را اجابت نموده و در فيلمهاي نامبر

مراسم قرارداد و مالقات همكاران عزيزش رييس كمپانني فردا ساعت ده در دفتر خود 

 «منتظر است.

آقاي مترجم ! مخصوصاً به رييس خودتان بگوييد كه من در بازي يدِ »اقاي سنّت: 

ر خوابيده طواليي دارم و در تعزيه ها رول نعش را بازي مي كردم . وقتي كه روي لنگه د

بودم و مرا دور مي گرداندند، هفت قرآن در ميان، همه گمان مي كردند كه من مرده 

 «ام.

چه مي گويد؟ آيا از كفار مي خواهند به دين حنيف اسالم مشرّف »آقاي عندليب : 

 «بشوند؟

 «از شما دعوت كرده.« اوفا » خير قربان! كمپاني »مترجم: 

 «ست يا كسي مُرده.گمان مي كنم مجلس ختم ا»عندليب: 

چون فرمايشان سركار در لفافه است و درست نمي فهميم، بهتر اينست كه فردا »مترجم: 

 «در مهمانخانه شرفياب بشويم.

ما « سيركوس بوش»همين كه آنها رفتند، چند قدم دورتر نماينده سيرک معروف برلين 

لي آقايان بكند. او را جلوبر كرد. ولي چون مترجم نداشت نتوانست مطالب خودش را حا
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 هم آدرس مهمانخانه را گرفت و رفت تا فردا داخل مذاكره بشود.

چند نفر از عكاسهاي معروف به حالتهاي گوناگون از ما عكس برداشتند . از طرف ديگر 

دسته زيادي زن و مرد دور ما را گرفته بود و كارت پستال خودمان را مي دادند تا زيرش 

نيم . اما به واسطه ندانستن زبان، بيشتر اسباب حيرت طرفين به رسم يادگار امضاء بك

مي شد . درين ميان آقاي سنّت موقع را براي الس زدن با دختران غنيمت دانست و از 

سه تا صيغه موعود دو تايش را انتخاب كرد . وقتي كه خسته و مانده به مهمانخانه 

 متفرقه دور مهمانخانه بودند برگشتيم، جمعيت زيادي از پليس، مخبر روزنامه و مردم

 
 

اول سراغ آقاي سكان الشريعه را گرفتيم . صاحب مهمانخانه گفت كه از قرار اطالع 

اج كه شديم پليس با هواپيما مسافرت كرده . اما پيشامد بدتري رخ داد . وارد اتاق آقاي ت

ديديم ايشان به حال اغماء پاي منقل وافور خشكش زده است. در حالي كه سه نفر 

پليس همه گره بسته ها و لباس و زيرشلواري او را بازرسي مي كردند . اين دفعه به 

جريمه تنها هم اكتفا نمي كردند و حضور همه جمعيت بعثة االسالمي در عدليه الزم بود 

شد كه آقاي تاج ناخوش بوده و نمي دانسته و عادت به ترياک . هر چه ميانجيگري 

نگوييد نمي دانسته، بگوييد آمده »داشته، به خرج آنها نمي رفت . آقاي تاج مي فرمودند: 

مردم را به دين حنيف اسالم دعوت بكند. مردكه كافرِ نجس چه حق دارد با من بلند 

السالميه هستم و پشت سر ما از جبال حرف بزند؟ به او حالي بكنيد كه من رييس بعثة ا

هندوكش گرفته تا جزاير وقواق پانصدهزار مليان مسلمان گوينده ال اله اال اهلل است و 

https://1.bp.blogspot.com/-Xutx18Fa7lw/Ud0HuF-03CI/AAAAAAAAVAU/SQYyLrG0ccU/s1600/0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000.jpg


24 
اینترنتی آوای بوف         مجله                                                                                          WWW,AVAYEBUF.wordpress.com 

يك اشاره من كافي است كه همه مسلمانان شما را با سيخ وافور تكه تكه بكنند. اگر هم 

سايرين رشوه حرام رشوه مي خواهد، بگو در شرع مبين اسالم به غير از براي علماء براي 

 «است و انگهي آقاي سكان الشريعه از آن وقتي كه رفته هنوز پو لها را نياورده.

آقاي عندليب و سنّت كه ديدند هوا پس است به طرف در برگشتند. ولي درين بين دو 

آقايان محترم، »نفر با كاله و نشان مخصوص جلو آنها را گرفتند و مترجم اينطور گفت: 

باغ وحش برلين به شما سالم برسانم. مي « سوئو گارتن»از طرف رييس  من مفتخرم كه

 دانيد كه كوسِ شهرت شما در همه آفاق پيچيده است

 
 

 

 

 ...«از جبال هندوكش گرفته تا اقصي بالد جابلقا و جابلسا و جزيره » سنّت: 

بلي، بلي، صحيح است . به همين مناسبت آقاي رييس باغ وحش به مناسبت »مترجم: 

ورود شما يك نمايشگاه شرقي درين باغ فراهم كرده و چشم به راه قدوم مهمانان عزيز 

ه اگر براي هميشه هم نخواسته باشند، اقالً چند است و از آقايان خواهش عاجزانه دارد ك

روز به قدوم خود ايشان را سرافراز كرده و در باغ مهماني ايشان را بپذيرند. مي دانيد كه 

وسايل آسايش آقايان از هر حيث فراهم است و هر شرطي كه بكنند به روي چشم قبول 

 «مي شود.

 «باغ دارد ؟» آقاي عندليب: 

 «معروف، البد شنيده ايد باغ. بلي، باغ » مترجم:

باغِ سبزِ پر از وحوش و طيور از چرنده، پرنده، خزنده، دونده. بگوييد ببينم :» عندليب 
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 «سيّد قبا سبز هم دارد؟ 

 «سبز قبا هم دارد.» مترجم: 

 «من خوابش را در ترن ديده بودم. مي آيم.» عندليب:

كردند و در اتومبيل نشسته و آقاي عندليب و سنّت دعوت رييس باغ وحش را اجابت 

 رفتند . نيم ساعت بعد هم آقاي تاج را به نظميه بردند.

در اين صورت تا اينجا مأموريت من انجام يافت و جميعت بعثة االسالمي پراكنده شدند . 

كسب اجازه خواهم كرد كه آيا باز هم بايد « المنجالب»فردا با تلگراف از مدير مجله

رم و يا به مأموريت ديگري بروم . شب از نزديك باغ وحش كه مي گزارش آقايان را بنگا

 گذشتم، ديدم با خط سرخ باالي درِ آن روشن مي شد:

 «نمايشگاه شرقي!»

 ١٣٤٦ذيقعدة الحرام  ٢٢البراللين في 

 الجرجيس يافث بن اسحق اليسوعي

 
 

 نوشگاه مِيسَ

دو سال و نيم از قضيه بعثة االسالمي گذشت. بعد از آنكه جمعيت در برلين از هم 

به پاريس انتقال يافتم و « المنجالب»پراكنده شد، من به سِمَتِ مخبر مخصوص مجله 

ن را هم نشنيدم. اما درين مدت هيچ اطالعي راجع به آنها به دست نياوردم و اسمشا
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پيشامدي برايم رخ داد كه ناگزيرم شرح آن را ض ميمه يادداشتهاي مسافرتم بكنم زيرا 

قرار زير 9به منزله متممِ حكايت جمعيت بعثة االسالميه به شمار مي آيد و شرح آن به ر

 است:

ارد و« مون مارتر»ديشب ساعت يازده از سينما برمي گشتم. در يكي از كوچه هاي محله 

و تنها زن « بان ژو » ميكده كوچكي شدم . در آنجا يك نفر ساز دستي مي زد و ديگري 

مي رقصيدند . نزديك من سه نفر از داشهاي تمام عيار كنار « ژاوا » و مردي به آهنگ 

ميز بازي مي كردند . يكي از آنها سياه مست بود و پي در پي مشت روي ميز مي زد و 

پيشخدمت گيالسهاي خالي را مي برد و گيالسهاي پر « گر.يك گيالس دي» مي گفت: 

به جاي آنها مي گذاشت . نعلبكي هاي مشروب كه روي هم چيده شده بود مانند برج 

( Businessده دقيقه ديگر بيزنِس)» بابِل از كنار ميز باال مي رفت . يكي از آنها گفت: 

 «شروع مي شود، من مي روم.

 «ي حاال كار و بارت سكه است يا نه؟ راستي، ژيم» رفيقش پرسيد: 

پريشب سيصد و شصت فرانك مك زير ال مپي بلند كردم . اما چه كاري ! يك »ژيمي: 

شب نشد كه دو بعد از نصف شب بخوابم. ديشب همه اش در خواب مي گفتم يك بانكو 

زنم مرا بيدار كرد. به  Rien ne va plusدويست لوئي، آقايان خانمها بازي كنيد 

 «الش هذيان مي گويم.خي

باز هم كارِ تو . بعد از يك هفته دوندگي پريشب بود كه سوزي مرا غال »سومي گفت: 

گذاشت . يك تيكه ديگر پيدا كردم . يك خرپول مصري را گير آوردم و بعد از دو ساعت 

فرانك نيزه زدم. پول مشروبم نمي شد . من اگر شبي يك بطر  ٢٥چانه زدن فقط 

 «تشنگي مي ميرم. ورموت نزنم از
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خوب ژوب، تو چيزي نمي گويي ؟ معلوم مي من هم اگر نرقصم خوابم نمي برد . »ژيمي: 

شود تو دماغت چاقتر از ماست . حاال امشب هم طلبت، فردا شب حسابمان را پاک مي 

 «كنيم. 

و رفتند . اين « پروفسور سنّت االقطاب، خداحافظ. » دو نفرشان بلند شدند و گفتند: 

دقت كردم، ديدم  اسم را كه از دهن اين التهاي كاسكت به سر شنيدم، از جا جستم .

اين همان دلّاک بعثة االسالميه و پروفسور علمي فقهيات است كه اينجا نشسته به زبان 

 .  داشهاي پاريس حرف مي زند و روبرويش يك دسته نعلبكي كوت شده

 
 

 

چشمهايم را ماليدم. او هم متوجه من شد. خودش را انداخت بغلم. ماچ و بوسه كرد و 

 «شما هم اينجا؟»گفت: 

من با تعجب روي ميز او را نگاه كردم كه قاليچه سبزرنگ پهن بود، يك دسته ورق روي 

عيبي » هم كنارش . سنّت دوستانه به پشتم زد و گفت: « ورموت»آن و يك گيالس 

ندارد، اگر ما را توي ترن آنجور ديدي براي مصلحت روزگار بود. اما ورق برگشت و روزگار 

 «ما را به اينجا كشانيد!
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آخر براي سكينه »عقل از سرم داشت مي پريد . براي اين كه مطمئن بشوم پرسيدم:  من

 «دخترتان موش خرمايي فرستاديد ؟

 

امسال براي سكينه و والده اش پيراهن كش پالژ فرستادم تا دم شط » سنّت گفت: 

 «العرب آبتني بكنند.

 «خوب، بادِ نزله چطور است كه توي ترن از دستش مي ناليديد ؟» -

بگوييد: آلبومين يا مرض قند. ما ديگر فرنگي مآب و متمدن شده ايم. اين همان مرض »-

 «قند موروثي است.

 «چطور ؟» -

 «موروثي ديگر. چون پدربزرگم دكان قنادي داشت، خروس قندي مي فروخت.» -

 «رفقايت كجا هستند؟ » -

االسالم بود . اينجا اسم راستي اينها كه با من بودند نشناختي؟ يكي از آنها عندليب » -

 المتكلمين تاج آقاي بود پوشيده سياه لباس كه يكي آن  گذاشته. و« ژان»خودش را

 «.هستم معروف « ژوب » اسم به هم من.  گويند مي  « ژيمي »او به اينجا.  بودند

 «؟ كجاست الشريعه سكان آقاي پس »-

را مي گوييد كه در علوم «  النجاسات زبدة » معروف كتاب مؤلف الشريعه سكان آقاي»-

معلوم و مجهول سرآمد روزگار است؟ تا يك ماه پيش اگر پشت گوشمان را ديديم، او را 

ديديم . پولهاي بعثة االسالميه را زد به جيب و دک شد و رفت آنجا كه عرب ني بيندازد 

 . اين هم يك فندش بود ! ميان خودمان باشد، نامردي كرد . چون وقتي اين جنغولك

بازي را در آورديم با هم قرار و مدار گذاشتيم پولها را چهار نفري باال بكش يم. او سهم ما 

را هم قاچاق شد و حاال به اين حرفها گوشش بدهكار نيست . مي داني چكاره است؟ 

شده. يادت هست وقتي كه آقاي تاج گفت همه تياترها را خراب مي « فلي برژر»دربان 

را « فلي برژر»وانيم، آقاي سكّان چه دستپاچه شد؟ مي گفت: كنيم و جايش روضه مي خ
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به دست من بسپاريد . من نمي دانستم فلي برژر چيست . اما حاال دربانش شده و نانش 

 .  «توي روغن است. قسمت را تماشا كنيد! ديگر چه مي شود كرد؟

 
 

 «خوب، آخرش كسي را مسلمان كرديد؟ » -

چرا! يك نفر را! و از آن سرونه به بعد من پشت دستم را داغ كردم كه » سنّت خنديد: 

 «ديگر از اين ناپرهيزيها نكنم. 

 «چطور ؟ »-

روزي كه راه افتاديم، هيچكدام از ما به قدر من فكر كار خودش نبود . چون مرا آورده » -

وارابي » بودند كه كفار را ختنه بكنم. من گنجشك را به سه زبان ياد گرفتم: به روسي

 ختنه موقع در چون چرا؟ دانيد مي  .« موانو »فرانسه به  ،« اشپرلينگ »آلماني به  ،«

كه تا بچه متوجه گنجشك مي شود پوست را ببُرند. « گنجشك پريد » ت : گف بايد

را ديگر الزم نداشتم ياد بگيرم « پريد » ببينيد من تا كجايش را خوانده بودم ! خوب لغت

اما از شما چه پنهان كه اين سه لغت « پَر! » . با دست اشاره مي كردم يا مي گفتم: 

 «هيچكدام به درد نخورد.

 «چطور ؟» -

يك روز آقاي تاج به طمع آنكه دوباره موقوفات را زنده بكند، پايش را توي يك كفش » -

كرد كه هر طور شده بايد يك نفر از كفار را مسلمان بكنيم و دسته جمعي با او عكس 

برداريم و به بالد اسالمي بفرستيم . پارسال بود . زير پل رودخانه سن يك نفر گدا گير 
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زار فرانك وعده داديم تا بگذار د ختنه اش بكنيم . اولش مي ترسيد . آورديم. به او دو ه

باالخره راضي شد . از شما چه پنهان، هر چه معلوماتم را به رُخَش كشيدم و به سه زبان 

گنجشك را برايش گفتم حاليش نشد چون اصالً ايتاليايي بود. بعد هم رفت شكايت كرد 

. محكوم شديم و هر چه پول برايمان باقي مانده بود كه مرا از توالد و تناسل انداخته اند

 «روي ختنه سوران او گذاشتيم!

 « كنند؟ مي چه رفقايت »- 

 

 هم به افتاد مي زنها به كه چشمش برلين در هست يادتان االسالم عندليب نه، ژان، »-

ت؟ رف مي راه كورمال و گرفتيم مي را بازويش زير ما و فرستاد مي استغفار و گذاشت مي

خوب، اينجا دلّالي مي كند . دلّالِ محبت است و گاهي هم دست چربش را به سر كچل 

ما مي كشد. كار و بارش بد نيست . پريروز خنديد و گفت : ما هم قسمتمان دلّالي بود . 

در سامره كه بوديم صيغه بيست و چهار ساعته مي كرديم، اينجا صيغه نيم ساعته براي 

ت و سه ساعت و نيم ديگرش هم براي اينست كه در اينجا به مردم مي كنيم . آن بيس

 «وقت بيشتر اهميت مي دهند تا در بالد اسالمي. 

 «شوخي مي كني؟» -

خدا پدرت را بيامرزد ! مگر يادت رفته من مي گفتم اگر يك قطره شراب در دريا »-

و به سر آن بيفتد، بعد دريا را به خاک پر كنند به طوري كه تپه اي به جاي آن بشود 

تپه علف برويد و گلّه گوسفندي از آن علف بچرد، من از گوشت هيچ يك از آن 

 )اشاره به گيالس مشروب كرد(.« گوسفندان نمي خورم؟ اما حاال!

 «اين آقاي عندليب اسالم بود كه مي گفت اگر نرقصم شب خوابم نمي برد ؟» -

مي كرد؟ همه اش مي گفت الخمر  نه، اين آقاي تاج بود . يادتان هست چه عربي بلغور -

و الميسر . پارسال پول خوبي از جمعيت مسلمين باال كشيد . همه اش قمار كرد . حاال 

مستخدم ميز قمار « فانتازيو » خودش را راضي كرده كه بازي ديگران را تماشا بكند. در
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اند و مي رود . كارش اينست كه نمره ها را مي خو« كازينو دوويل»است . تابستان به

پولها را با كفگيرک جلو مي كشد . يك زن فرنگي هم گرفته . اگر سر غذايش گوشت 

 «خوک نباشد قهر مي كند

 «شما چطور به پاريس آمديد؟ پول از كجا آورديد ؟» -

به! آقاِ مخبرِ محترمِ مجچله المنجالب، پس شما از كجا خبر داريد؟ مگر نمي داني ما »-

را پذيرفتيم؟ چون دستمان از همه جا كوتاه شده بود و « سوئو گارتن»دعوت رييس باغ 

به هيچ عرب و عجمي بند نبود، دو سه ماهي نانمان توي روغن بود . يك دستگاه عمارت 

مارک به هر كداممان. به اضافه خوراک و  ٢٥به ما دادند . نه، يك قصر بود . با روزي 

يالش را بكنيد، از چرنده و پرنده پوشاک . در باغ از همه جور جانورهاي روي زمين كه خ

و خزنده بود . شبها آقاي تاج دعا مي خو اند و به در و ديوار فوت مي كرد كه مبادا اين 

 «جانوران بيايند ما را بخورند. روز اول كه ببر را ديد غش كرد.

 «آقاي تاج مگر به جرم كشيدن ترياک حبس نبود؟» -

زام داد كه ديگر ترياک نكشد . او را هم رييس باغ وحش حبس او را خريد و الت» -

آوردند پيش ما. جاي شما خالي، خيلي خو ش گذشت . دخترها مثل پنجه آفتاب مي 

آمدند به تماشاي ما. من دو تا از آنها را بلند كردم. كارمان هم اين بود كه زن و مرد مي 

خنديدند،  شديم، صيغه مي كرديم، طالق مي داديم، روضه مي خوانديم، مردم هم مي

برايمان دست مي زدند . در روزنامه ها عكس ما را چاپ مي كردند . از شما چه پنهان 

عكسمان كه چاپ شد، در بالد اسالمي گمان كردند كه ما جداً مشغول تبليغات هستيم 

و كارمان باال گرفت . براي تشويق ما از چهار گوشه دنيا مسلمين مثل ريگ برايمان اعانه 

تادند . بعد فكر خوبي برايم آمد . به رييس باغ گفتيم چهار صندوق و پول مي فرس

لولهنگ و نعلين را كه به جاي وثيقه در مهمانخانه گذاشته بوديم تحويل بگيرد . او هم 

مارک به مردم فروختيم. در هر صورت، چه درد  ١٢همين كار را كرد و آنها را دانه اي 

باشد آخوند و آخوندزاده بوديم، طمعمان غالب سرتان بدهم . پولها كه جمع شد، هر چه 
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شد . گفتيم برويم پاريس هم نمايش بدهيم پول دربياوريم . اما توي دلمان به اين 

فرنگيهاي احمق مي خنديديم. كاري كه شغل و كاسبي روزانه ما بود آنها را به خنده مي 

و و عرب موشخوار انداخت. من به تاج گفتم خبر بدهيم هر چه سيّد گشنه و آخوند شپش

هست بياورند اينجا تا به نوايي برسند. او صالح نديد گفت آن وقت دكان خودمان كساد 

مي شود . باري، آمديم پاريس. يك خُرده اين در و اون در زديم . اعالنهايمان را به اين و 

 آن نشان داديم . اما ديگر بختمان برگشت. هر چه در آنجا در آورده بوديم، اينجا خرج

كرديم . وقتي نمي آورد، نمي آورد . بعد هم آمديم يك نفر را مسلمان بكنيم كه كلّي 

 «جريمه شديم. حال هم اين حال و روزمان است!

شما كه خودتان اعتقاد به اسالم نداشتيد، پس چرا آنقدر سنگش را به سينه مي » -

 «زديد؟ 

ن جنگ زرگري مي كرديم و اي پدر ! تو هم خيلي رِندي . نمي دانستي كه ما همه ما»-

 «چهار نفري دست به يكي شديم تا موقوفات را باال بكشيم، و كشيديم.

 «آخر مذهب؟ آخر اسالم ؟» -

مذهبِ چي؟ مگر به جز چاپيدن و آدمكشي است؟ همه قوانين آن براي يك وجب »-

 جلوِ آدم و يك وجب عقبِ آدم وضع شده . يادت رفت قوت اليموت مرام اسالم را چطور

عمل كنيد و يا مي « زبدة النجاسات»شرح داده كه : يا مسلمان بشويد و از روي كتاب

كشيمتان و يا خراج بدهيد؟ اين تمام منطق اسالم است . يعني شمشير بُرّنده و كاسه 

گدايي . اخالق و فلسفه و بهشت و دوزخ آن را هم يادت هست كه تاج چه مي گفت؟ كه 

شته اي مي دهند كه پايش در مشرق و سرش در مغرب در آن دنيا به مرد مسلمان فر

است به اضافه هفتاد هزار شتر و قصري كه هفتاد هزار اتاق دارد. من حاضرم اعمال شاقه 

بكنم و به من اين فرشته را ندهند كه نمي توانم سر و تهش را جمع بكنم . آن قصر را 

روكش مي شوم و اگر بنا بشود هم اگر روزي يك اتاقش را جارو بزنم، تازه در آن دنيا جا

به هفتاد هزار شتر رسيدگي بكنم، در دنياي ديگر شترچران خواهم شد . در صورتي كه 
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همه خانمهاي خوشگل و دخترهاي اروپايي در دوزخ هستند . و اگر ماهيت اشخاص 

عوض مي شود، پس آنها ربطي به اين دنيا ندارند و مسئول كردار و رفتار سابق خودشان 

 «ند بود.نخواه

مگر اين همه فالسفه و علماي اروپايي در مدح اسالم كتاب ننوشته اند؟ آنها را چه مي »-

 «گويي؟ 

آن هم براي سياست استعماري است . اين كتابها دستوري است كه براي داشتن ما » -

شرقيها تأليف مي كنند تا بهتر سوارمان بشوند . كدام زهر، كدام افيون بهتر از فلسفه 

و قدر و قسمت جهودها و مسلمانان مردم را بي حس و بي ذوق و بد اخالق مي قضا 

كند؟ يك نگاه به نقشه جغرافي بينداز : همه ملل اسالمي توسرخور، بدبخت، جاسوس، 

دست نشانده و مزدور هستند . ملل استعماري براي به دست آوردن دل آنها يا تفرقه 

اي طماع و زرپرست وجه نقد مي دهند تا انداختن بين هندو و مسلمان به نويسنده ه

 «اين تُرّهات را بنويسند.

 «آيا منكر تمدن اسالمي هم مي شوي؟ » -

آثار االسالم في سواحل » كدام تمدن ؟ تمدن عرب را مي خواهي كتاب شيخ تمساح » -

 نوشته سوسمار و كباب و عبا و شتر پشكل و شتر شير از اش  را بخوان كه همه«االنهار 

. باقي ديگرش را هم ملل مقهور از پستي خودشان ساخته و پرداخته و به دُمِ عربها  است

بسته اند . چرا همين كه ممالك متمدن عرب را راندند، دوباره رجوع به اصل كرد و با 

 «چپي اگالش دنبال سوسمار دويد؟

 «پس اين همه جانماز آب كشيدن، اين همه عوام فريبي براي چه بود؟» -

نبايد نان بخوريم؟ اين كاسبي ماست . دكان ماست كه مردم را خر بكنيم.  مگر ما»-

مرحوم ابوي خدابيامرز، از آن آخوندهاي بي دين بود . هميشه به تركي مي گفت: اي 

موسولمان قارداش، سنين اياقين هارا چاتدي كه پخ چخارتمادي؟ يك روز يك شيشهه 

خت و گفت : سر آن را محكم نگهدار تا گالبي را به دو روپيه به يك ضعيفه زوار فرو
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همزادت در نرود . من گفتم : اي بابا، تو ديگر چرا؟ جواب داد : اين مردم جنّ دارند، اگر 

من جنّ آنها را نگيرم، يكي ديگر مي گيرد . پس تا مردم خرند، ما هم سوارشان مي 

انستيم گليم شويم. همينقدر بايد خدا را شكر بكنيم كه همه مان زرنگ بوديم و تو

خودمان را از آب دربياوريم، وگرنه تبليغ اسالم را كرده بوديم حاال هر كدام توي يك 

 «مريضخانه خوابيده بوديم و پشت گردنمان هم يك مشمع خردل چسبيده بود.

 «راستي، حاال شما چكاره هستيد؟»-

يك شدم. من ديدم پولها دارد به ته مي كشد، آمدم با ضعيفه صاحب اين ميكده شر» -

 «اسم اينجا را هم عوض كردم.

 (.ميسر نوشگاه)  «مِيسَر بار » شيشه در را نشان داد كه رويش نوشته بود:

 «؟ چه يعني ميسر »-

 الخمر»: .گفت مي هميشه كه كردم درست تاج هاي آيه همان يادگار به ا ر اين»-

 «.فروش مي هم من شد قمارباز كه خودش «والميسر

 «شراب؟ يعني ميسر»-

خود تاج هم معني اش را نمي دانست . آمد از من پرسيد . در هر صورت، هر كلمه از » -

 «قرآن سيصد هزار معني دارد. بگذاريد اين هم يكيش باشد. 

و « يك تانگو خوب به افتخار رفيقمان بزنيد»بعد رويش را كرد به موزيك چيان و گفت: 

 كه به سالمتي كاروانِ اسالم نوشيديم.دستور داد يك گيالس شراب بوژوله برايم آوردند 

 

 به تحقيق جهاد اسالم اينطور تمام شد.
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