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  مقدمه

  
  

 هدايتصادق مختصري در بارهء زندگي كوتاه  
  

هاي تب آلود جنبش مشروطيت،  ، در ماه1281بهمن  28صادق هدايت در شب 
در تهران، در يك خانوادهء اشرافي كه اكثراً از سياست مداران 

او پـس از  . و يا ادباي كشور بودنـد، چشـم بـه جهـان گشـود     
و اخذ “ سن لوئي”يرستان فرانسوي تحصيل در دارالفنون و دب
، راهش را از فاميل جدا كرد و 1302ديپلم متوسطه در سال 

هـاي   به اين جهت به تمام موقعيت. به سوي آن چيزي رفت كه برايش مهم بود
اجتماعي خود پشت پـا زد و بـا درآمـدي نـاچيز كـه از كـار در ادارات مختلـف        

او پس از موفقيت در . د ترتيب داداي را براي خو عايدش ميشد، زندگي محقرانه
به بلژيـك رفـت و    1305امتحان اعزام دانشجو به خارج، همراه گروهي در سال 

به تحصيل معماري پرداخت ولي اين رشته را به پايـان نرسـاند و در سـال بعـد     
او پـس  . همراه گروه ديگري جهت ادامهء تحصيالت عازم پاريس گرديد) 1306(

بـه   1309اي، در سـال   فرانسه، بدون دريافت پايان نامـه از چهار سال اقامت در 
صـادق  . هاي جزئي پرداخـت  و به توالي در ادارات مختلف به كار. ايران باز گشت

به عضـويت در كـانون روابـط فرهنگـي ايـران و اتحـاد شـوروي         1324در سال 
پذيرفته شد و در عين حال عضويت هيئت مديرهء نخستين كنگرهء نويسندگان 

دخالت امپرياليسـم انگلـيس در تمـام شـئون جامعـهء مـا       . پذيرفت را نيز ايران 
هـاي   توسط رضا شـاه و نقـش فاسـد و تـأثير مخـرب روحانيـت در تمـام اليـه        

اي بي امان در جبههء قلم  اجتماعي، روح حساس و عصيانگر هدايت را به مبارزه
جهاني ژوليو كوري هدايت را جهت شركت در كنگرهء  1328در سال  .سوق داد

... ”: نويسـد  او در نامـهء رد دعـوت، چنـين مـي    .حمايت از صلح، دعـوت ميكنـد  
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سـخن گفـتن و   . انـد  ها كشور ما را به زندان بزرگـي مبـدل سـاخته    امپرياليست
مـن نظـر شـما را در دفـاع از صـلح      . شـود  درست انديشيدن گنـاه شـمرده مـي   

  “. ...ستايم مي
يام خراسان بر اثر اشتباهاتشان در آن روزها حزب كمونيست ايران و جنبش و ق

حزب توده تنها حزب معتبـري بـود كـه از    . توسط رضا شاه سركوب شده بودند
  ها پا به عرصـهء ميـدان نهـاده و لنـگ لنگـان      سازش عناصر ليبرال و كمونيست

كه با برخي اعضاء فعال ايـن حـزب     صادق هدايت، باوجود اين . كرد حركاتي مي
. داشت ولي هيچ گاه به عضويت حزب توده در نيامد اي رابطهء دوستي صميمانه

چه غلط و يا درست  -صادق هيچ گاه كمونيست نشد و راه خاص ديگري را نيز 
  . كه هدف روشني در مبارزه در پيش داشته باشد، انتخاب نكرد –

اي بود پرخاشگر و عصيانزده كه هيچ كمبودي از نـيش گزنـدهء    هدايت نويسنده
 18اش حسن شهيد نوراني در  اي به دوست مثالً او در نامه. بوداش در امان ن قلم

جاي شما خالي چند روز پيش به شـهريار  ”: نويسد چنين مي 1325ارديبهشت 
كنم كـه هـيچ جـاي     گمان نمي. ها خوابيدم رفتم و شب در منزل يكي از رعيت

فـت،  تراخم، سل، ماالريا، كثا. دنيا وضعيت ميهن شش هزار ساله را داشته باشد
... هاي قرون وسطائي، نفاق حكمفرماسـت، ايـن جـائي كـه بـودم آقـاي       شكنجه

هـاي   نامـه ”در زير نويس كتابِ (“ ...شرحش خيلي مفصل است. آزادي طلب بود
    )"...آن چه حذف شده به توصيهء خانلري بوده است”:آمده كه“ هدايت

انسه، در نامهء هاي ايراني در فر و يا در مورد تعقيب و دستگيري بعضي قاچاقچي
من با وجودي ”: خوانيم چنين مي 1325ديگرش به همين دوست در پنج بهمن 

خوانم اين دو قسمت را خواندم در اين كه پاي ملت شـش هـزار    كه روزنامه نمي
هاي فرانسه  زند حرفي نيست و البتّه اكثر ايراني ساله هر كجا باز بشود به گه مي

هاي قهار هستند اما چطـور دولـت فرانسـه     از آن دزدهاي كار كشته و قاچاقچي
  “ ...جسارت كرده كه به اتباع دولت پر افتخار فاتحي مثل ما توهين بكند؟ 

در مورد بي بند  1329اش به مصطفي فرزانه در بيست و نه شهريور  و يا در نامه
خوب حاال رفتي ممالك ”: دهد و باري هموطنانش در خارج چنين داد سخن مي

جـا معلـق     دو قورت و نيمت هم باقي است؟ چنـد صـباحي در آن  خاج پرستان 
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گيري، خيلي هم همت بكني يك زن رختشـور   زني، چند تا اداي تازه ياد مي مي
گردي، البتّه  مي گيري و به ميهن عزيزت براي خدمات اجتماعي بر فرنگي هم مي

 اگر زنت خوشـگل بـود شـكي نيسـت كـه ترقيـات      . با مقادير زيادي باد و بروت
“ جـيم ”و “ ب”و “ الـف ”روزافزون خواهي كرد و بعد هم توي يكـي از بنـدهاي   

شـود و بعـد هـم مثـل پـدر بزرگـت بـا دختـر          افتي و داد و بيدادت بلند مي مي
     “...روي كني و مثالً يك سفر هم به كربال مي خدمتكار عشق بازي مي

ص بـه  ولي اين روح پرخاشگر و منتقد، كه بدون يك ديد روشن و هـدف مشـخ  
دخالـت  . زد، بـه يـأس، حرمـان و دلزدگـي دچـار گرديـد       اي مي هر طرف ضربه

گري و دد  ها رضا شاه، حيله بيگانگان، فساد و قلدر منشي درباريان و در رأس آن
منشي روحانيت شيعهء ايران، همه و همه او را به درون خود فرو برد و از تغييـر  

او بـه جمـال    1327ت و سوم مهر توجه به نامهء بيس .نمود مثبت اوضاع مأيوس 
هاست  چون مدت... ”: نماياند اش را مي زاده عمق يأس و دلزدگي و بحران روحي

خيلـي  . خـود بـه خـود ايـن جـور شـده      . كه عادت نوشتن از سرم افتاده اسـت 
Revirements )ديگر كه دانسته و يا نداتسته در من انجام گرفته ) دگراگوني ...

. ه از هر كاري زده و خسته و بيزارم و اعصابم خرد شدهاما حرف سر اين است ك
آورم و حوصلهء همه چيـز   مثل يك محكوم و شايد بدتر از آن شب را به روز مي

توانم ديگر تشويق بشوم و نه دلـداري پيـدا كـنم و نـه      نه مي. ام را از دست داده
باري اصـل مطلـب ايـن جاسـت كـه نكبـت و خسـتگي و        ... خودم را گول بزنم 

به همين مناسـبت  . ديگر بيش از اين ممكن نيست. يزاري سر تا پايم را گرفته ب
توانم خود را گول بزنم و نه غيـرت   نه حوصلهء شكايت و چس ناله دارم و نه مي
آلودي است كه در محيط گند بـي   خودكشي دارم، فقط يك جور محكوميت قي

اه گريـزي هـم   بسـت اسـت و ر   همه چيـز بـن  . اي بايد طي كنم شرم مادر قحبه
  “...نيست 

بـراي   1329هدايت با سر خوردگي از اوضاع كشور و سدهاي زندگي، در سـال  
. گزينـد  كند و در آپارتمان محقري مسكن مـي  آخرين بار به پاريس مسافرت مي

جنازهء او را كه با باز كردن شير گاز در آشپزخانه،  1330در روز نوزده فروردين 
و به اين ترتيـب يكـي از بزرگتـرين متـرجمين و     . يابند خودكشي كرده بود، مي
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  .گويد داستان سرايان ايران در سن چهل و هشت سالگي با زندگي وداع مي
يك ژاكت به تـن  ”: نويسد اش حضور داشت، چنين مي رحمت مقدم كه بر جنازه

صـورتش را اصـالح   . داشت خيلي تميز با پيراهن سفيد، و شلوار هم به پا داشت
. خواسته به مهماني برود يا در مجلـس رسـمي شـركت كنـد     ار ميكرده بود، انگ

  “.لباس تميز، صورت تراشيده و موها شانه خورده و مرتب
  غالمرضا پرتوي                                                               
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كـه  “ المـنجالب ”اينك سه نامه از خبرنگار مجلهء 

بـوده و گـزارش   “ االسـالميه  بعثـه ”همراه كاروان 

روزانهء آن را مي نوشته بـه دسـت آمـده كـه از     
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  مكتوب اول

   

هجري قمري در شهر سامره  1346شّوال سال  25روز ميمون فرخنده فال  در”
از بالد مباركهء عربستان، دعوت مهمي از نمايندگان ملل اسالمي به عمل آمـده  
بود كه راجع به اعزام يك دسته مبلغ بـراي نشـر ديـن حنيـف اسـالم در دنيـا       

ب االسالم نايب آقاي تاج المتكلمين سمت رياست، آقاي عندلي. مشورت بنمايند
رئيس، آقاي سكان الشريعه عضو مشاور و محاسب و آقاي سنت االقطاب سـمت  

عالوه بر عدهء زيادي از فحول علمـاء  . دار بودند تند نويسي اين جمعيت را عهده
و قائدين مبرز اسالم، نمايندگان محترم عدن، حبشه، سودان، زنگبـار و مسـقط   

الجـرجيس  : اين عبد حقير سراپا تقصـير نيز در اين محفل شركت كرده بودند و 
: يافث بن اسـحق اليسـوعي نيـز بـه سـمت مخبـر و متـرجم مجلـهء مباركـهء          

المنجالب در آن جا حضور به هم رسانيده و مأمور بودم كه قدم به قـدم وقـايع   
اين قافلهء مهم را بنگارم تا در آن مجلهء شريفه درج و كافّهء مسلمين از اعمـال  

  “ .بلغين دين مبين و جنبش اسالمي مطلع و با خبر باشندو افعال آقايان م
  :آقاي تاج المتكلمين اين طور مجلس را افتتاح فرمودند

بر همهء ذوات محترم و علماي معظم، اهل زهد و تقوي، حامل شرع مصـطفي،  ”
تـرين   تـرين و عظـيم   مبرهن و آشكار است كه دين مبين اسالم امروز روز قـوي 

از جبال هنـدوكش گرفتـه تـا اقصـي بـالد جابلقـا و       . آيد ياديان دنيا به شمار م
جابلسا، زنگبار، حبشه، سودان و طرابلس و اندلس كه همه از ممالك متمـدن و  

  “...اند، سيصد كرور نفوس  در اقليم چهارم واقع شده
خواهم، اما از روي احصـائيهء   خيلي معذرت مي”: آقاي عندليب االسالم فرمودند

ه آقاي سكان الشريعه كه با وجود صـغر سـن از جملـه علـوم     كاملي كه بنده زاد
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اي كافي و شافي دارد و مدت سه سال از عمرش را در بالد  معقول و منقول بهره
النجاسات را تأليف نموده، سيصد هزار ميليان نفوس  كفار بسر برده و كتاب زبده
  “.گويندهء الاله االاهللا هستند

  “.صحيح است”: آقاي سكان الشريعه
نعم، مقصود حقير بي بضـاعت هـم همـين بـود وال غيـر      ”: آقاي تاج المتكلمين

سيصد هزار ميليان، شايد هم بيشـر  . االنسان السهو و النسيان: اند چنان كه گفته
به دين حنيف اسالم مشرف هستند، و از قـراري كـه آقـا زادهء آقـاي عنـدليب      

ش را در بـالد كفـار   االسالم، آقاي سكان الشريعه كه چهار سـال از عمـر شـريف   
اي به سزا دارد و كتاب زبده النجاسـات   گذرانيده و از علوم معلوم و مجهول بهره

را تأليف نموده و در بالد ينگي دنيا از اقليم سوم، اخيراً بـه فلسـفهء اسـالم پـي     
  “.اند برده

. انـد  بلي، در ينگي دنيـا مسـكرات را اكيـداً ممنـوع كـرده     ”: آقاي سكان الشريعه
و حكماي آن جا در اثر مباحثات و مناظرات و مجـادالت بـا ايـن حقيـر     فالسفه 

باشد و طالق و تعدد  اند كه ختنه را براي صحت فوايد بسيار مي متحدالرأي شده
زوجات براي امزجهء سودا و بلغمي مزاياي فراوان دارد و معتقدند كه روزه اشتها 

ام كه بـراي   شتباه خواندهاين حقير هم گويا در تفسير مرآت اال. كند را صاف مي
  “.البول سخت نافع است مرض ذوسنطار يا وحرقه

پس از اين قرار، به تحقيق اهالي ينگي دنيا هم مسـلمان  ”: آقاي تاج المتكلمين
در ايـن صـورت، تنهـا    . اند و يا نور حقيقت از وجناتشان تابيدن گرفته است شده

باشـد كـه قلوبشـان     تان مـي ماند همانا خطهء يوروپ و فرنگس جائي كه باقي مي
از ايـن لحـاظ بـه عقيـدهء ايـن ضـعيف الزم، بـل        . تر از حجراالسود است تاريك

اي را از ميــان  وظيفــهء علمــاء و حــافظين اس اســاس شــريعت اســت كــه عــده
ها را از راه ضـاللت بـه    خودشان برگزيده و به سوي بالد كفّار سوق بدهند تا آن

“  .ء كفـر و الحـاد را از بـيخ و بـن بركننـد     شاهراه حقيقت هدايت بنمايد و ريشه
  )كف زدن حضّار(

البتّه فكري بكر است، ولي من معتقـدم كـه اول اسـتخاره    ”: آقاي عمود االسالم
  “.بكنيم
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اسـم ايـن قافلـه را    ”: آقاي قوت اليموت نمايندهء محترم اعراب عنيزه فرمودنـد 
هـا و   بگـذرانيم، زن الجهاداالسالميه بگذاريم، مردهاي كفـار را از جلـوِ شمشـير    

  “.شترهايشان را مابين مسلمين قسمت بكنيم
: جسـت گفـت   شيخ ابو مندرس نمايندهء مسقط همين طور كه پيراهنش را مـي 

  “!اهالً و سهالً مرحبا”
اش تكيه كرد و  آقاي تابونانا نمايندهء محترم زنگبار لخت و عور بلند شد، به نيزه

  “.ض، من روزي دو تا آدم بخورلحم آدمي خيلي لذيذ، افرنجي ابي”: گفت
صد البتّه اگر مسـلمان نشـوند همهءشـان را قلـع و     . البتّه”: آقاي تاج المتكلمين

پس در اين صورت مخالفتي با اصل موضوع نيست كه جمعـي از  . كنيم قمع مي
  “ علما به عنوان مبلغ به ديار كفّار اعزام بشوند؟

اش حـرام و   شك بياورد، زن به خانه هر كس! استغفراهللا”: آقاي عندليب االسالم
وظيفهء هر مسلماني است كه كفّار را امر به معروف و نهي از . خونش مباح است

منكر بكند ولي بزغم حقير اهم و اقدم از همه وجوهات و مخارجات اين جمعيت 
  “.است كه بايد دانست از چه محل تأمين خواهد شد

لماي معظم واضح و الئح بل اظهر من بر ذوات محترم و ع”: آقاي تاج المتكلمين
الشمس است كه در بادي امر مخارج هنگفتي متوجه اين جمعيت خواهـد شـد   
كه از موقوفات پيش بيني شده، عالوه بر اين، ملل اسالمي هر كدام به قدر وسع 

رود كه بعـدها   ولي تصور مي. خودشان از كمك و مساعدت دريغ نخواهند فرمود
  “.ار تحميل كنيمبتوانيم عوايدي بر كّف

وجـوهي بـه   ”: ابو عبيد عصعص بن الناسور نمايندهء صـحراي برهـوت فرمودنـد   
  “ .گيرد عنوان خراج و جزيه به كفّار تعلق مي

در اين صورت خدا دنيا را محـض خـاطر پـنج تـن     ”: آقاي سنت االقطاب گفتند
كـهء و  آفريده و از پنج انگشت هر كسي يكي تعلق به سادات دارد و من كه از تَرَ

  “.رسد ساللهء ساداتم پس خمسش به من مي
از قراري كه بنده زاده آقاي سكان الشريعه كه بـا وجـود   ”: آقاي عندليب االسالم

اي كافي و شافي دارد و مدت پنج سال از  صغر سن از علوم معقول و منقول بهره
عمرش را در بالد كفّار به سـر بـرده و كتـاب زبـده النجاسـات را كـه اساسـش        
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گفت در ينگي دنيـا از اقلـيم هفـتم خيلـي      يعت اسالم است تأليف كرده، ميشر
  “.رسد پول به هم مي

دار  در ينگي دنيا كه از اقليم دوازدهم است مردمان پـول ” : آقاي سكان الشريعه
از . ها مسلمان بشوند البتّه واجب الحـج خواهنـد بـود    زياد دارد و هر كدام از آن

هـا را لخـت    الطريق سر راه مكّـه بگمارنـد تـا آن    طاعاي ق شود دسته اين قرار مي
ها شپش بيندازند تا در روز عيد اضحي به  بكنند و در ضمن مأموريني در تن آن

البتّـه  . خون بهاي هر شپشي كه بكشند يك گوسفند در راه خدا قربـاني بكننـد  
احوط است كه دو گوسفند بكشند، چون هر چه باشـد جديداالسـالم هسـتند و    

هائي كه اسالم را نپذيرند بايد خـراج و جزيـه    آن. اند ها خاج پرست بوده آناقوام 
شـان حـرام و    به بيت المال مسلمين بپردازند و گرنه مالشان حالل، زن به خانـه 

  )كف زدن حضّار(“  .مهدور الدم هستند
اگر به جاي پول سوسـمار و مـوش صـحرائي هـم بدهنـد قبـول       ”: قوت اليموت

  “.كنيم مي
پس در اين صورت مخالفتي نيست كه مخارج ايـن  . البتّه”: المتكلمين آقاي تاج

آيا در بالد كفّار محـل و  : اما بايد دانست. جمعيت از محل موقوفات تأمين بشود
موضع مخصوصي براي اين جمعيت تخصيص داده شده كـه از پـول حـالل بـه     

  “ دست آمده و در ضمن ملك غصبي نباشد؟
فقير از دير زماني است كه مترصد و مشغول تتبع و  اين”: آقاي عندليب االسالم

مخصوصاً بنده زاده آقـاي سـكان الشـريعه    . تفحص و تجسس و تحقيقات هستم
اي كافي دارد و كتـابي در آداب مبـال رفـتن و     كه از علوم منقول و معقول بهره

طهارت موسوم به زبده النجاسات كه اساس شريعت اسالم است تـأليف كـرده و   
  ... ز عمر شريفش را در بالد كفّار گذرانيده گفت كه در شهر البرسشش سال ا

بلي در شهر الباريس از بالد افرنجيه محلي است كه به آل ”: آقاي سكان الشريعه
ضياء شهرت دارد و گويا اين ضياء نوهء عمهء مسلم بن عقيل بـوده كـه يكـي از    

عقب پـي كـرده و آن    كفّار موسوم به سنان ابن انس وي را دنبال و شترش را از
رود كـه آن محـل بـه نـام آن      معصوم به بالد افرنجيه گريخته و ظـنّ قـوي مـي   

حقير هم در كتاب اختنـاق الشـهدا بـه ايـن مطلـب      . بزرگوار معروف شده باشد
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البتّه بايد اقدام مجدانه بشود تا مزار آن جنت مكان خلد آشيان را از . ام برخورده
  “.اين جمعيت بنمائيم كه خيلي مناسب است چنگ كفّار به در آورديم و مقر

. من مخالف سـاختمان هسـتم  ”: ها فرمودند شيخ خرطوم الخائف نمايندهء وهابي
همـهء  . انـد  كرده چون اجداد ما زير سياه چادر با سوسمار و شير شتر زندگي مي

  “.مسلمين بايد همين كار را بكنند
پـس   .قيه ديني و دين ابائيالتچنان كه در حديث آمده ”: آقاي عندليب االسالم

  ”.در ابتدا تقيه بايد كرد تا بتوانيم بر كفّار مسلط بشويم
در اين صورت رقص هم به مصداق آيه شريفهء كونو اقرده ”: آقاي سنت االقطاب
. گويد كه قر بدهيد كه خاصيت دارد چه حق تعالي خود مي. خاسئين جايز است

مگر خود حضـرت در  . تجددي استوانگهي از كوري چشم كفّار، اسالم مذهب م
چنان كه حاال . سال پيش دور سنگ حجراالسود رقص فكس تروت نكرد 1300

  “ها هروله ميكنند؟ هم حاجي
ها بسته به پيش آمد اسـت، تـا جمعيـت بعثـه      البتّه اين”: آقاي عندليب االسالم

 عجالته اين مذاكرات بي مورد است، خوب است آقاي. االسالميه چه صالح بداند
  “ .تاج المتكلمين مرامنامه اين جمعيت را قرائت بفرمايند

بر ذوات محترم و علماي معظم و بر همهء مردمان دنيا از ”: آقاي تاج المتكلمين
هاسـت   چين و ماچين و بالد يأجوج و مأجوج تا جابلقا و جابلسا كه بالد نسناس

كتـاب  و همه به زبان فصيح عربي مـتكلم هسـتند مبـرهن و آشـكار اسـت كـه       
سماوي ما مسلمين شامل معلومات دنيوي و اخروي است و هر كلمـهء آن صـد   

  “.هزار معني دارد
هـذا كتـاب   : ها از بركت مبين چنان كه اختراع همين هتل”: آقاي سنت االقطاب

  “ .مبين قرآن بوده است
نعم، عالوه بر فلسفه جات و حكميـات و موعظـه جـات و    ”: آقاي تاج المتكلمين

لومات ديگر، بايد دانسـت كـه كتـاب مـا مسـلمين داراي تعـاليم و       فنديات و مع
  “.را به كفّار نشان بدهيم قوانين عملي است و بايد بدين وسيله برتري آن 

مقصود وجوب يـك معلـم عملـي    . اجازه بدهيد توضيح بدهم”: عندليب االسالم
: بيـل تا به تالمذه مسـائل فقـه و اصـول از ق    برفسورها  به قول فرنگي مĤب. است
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تطهير، حيض و نفاس، غسـل جنابـت، شـكيات، سـهويات، مـبطالت، واجبـات،       
مقدمات، مقارنات، استحاضه كثيره و قليله و متوسط و مخصوصـاً آداب طهـارت   

  “ .را عمالً نشان بدهد و به كفّار تزريق بكند تا ملكهء آنان گردد
ا چـون شـرح اقـدامات و عمليـا     . صحيح اسـت ”: آقاي تاج المتكلمين ت ايـن  امـ

كـنم   كاروان خيلي مفصل است و به طول انجامد، لذا به ذكر چند نكته اكتفا مي
تا آقايان عظام بدانند كه وظيفهء اين جمعيت تا چه حد صـعب و طاقـت فرسـا    

  .است
اجباري كردن لسان فصيح عربي و صرف و نحو آن بـه قـدري كـه كفّـار      –اوال 

عالمات سجاوندي به زبان عربـي   قرآن را با تجويد كامل و قواعد فصل و وصل و
اما اگر معني آن را نفهميدند عيبي نـدارد، البتّـه بهتـر اسـت كـه      . تالوت كنند

  “ .نفهمند
ها بلنـد و داراي   چون بناهاي آن. خراب كردن همهء ابنيه و عمارات كفّار –ثانيا 

باشد، به طـوري كـه چشـم نـامحرم از      چندين طبقه است و دور آن حصار نمي
مطـابق  . عورت خواتين را بر فراز بتوان ديد و اين خود كفر و زندقه استنشيب، 

ها كوتاه و با گل درست شود البتّه بهتر است، زيرا اين دنيـاي   مذهب اسالم اتاق
البتّه خراب كـردن هـر چـه    . دون گذرگاه باشد و استحكام و دل بستن را نشايد

ت از فـرايض ايـن جمعيـت    تياتر، موزه، تماشاخانه، كليسا، مدرسه و غيـره هسـ  
  “.شود شمرده مي

  “!احسنت! احسنت”: شيخ خرطوم الخائف
البتّه الزم است كه مطابق نص صـريح باشـد و بـه حكـم     ”: آقاي سكان الشريعه

ولي . آيات قرآني و فريضهء سبحاني سنت نبوي و حديث مصطفوي عمل نمايند
نمونه نگاه داشـت تـا بـر    ها را به مثابه  بايستي يكي از آن به زعم حقير همانا مي
بنمائيم و در صورت بودجهء كـافي مـن حاضـرم بـه     ) --(عالميان پايهء ضاللت 

ها بـه نـام فـولي بـرژه مشـغول تبليـغ و        عنوان متولي در يكي از اين تماشاخانه
  “.عبادت بشوم

  “البتّه، البتّه چه از اين بهتر؟”: آقاي عندليب االسالم
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هـا و   فرائض ايـن جمعيـت اسـت سـاختن حمـام      ثالثاً از”: آقاي تاج المتكلمين
الخالها به طرز اسالمي و چنان كه در كتـاب زبـده النجاسـات آمـده البتّـه       بيت

مستحب است كه نجاست به عين ديده شود و چون كفّار فاقـد از علـم طهـارت    
كنند، عقيدهء مخلص اينست كه مقداري  هستند و نعوذ باهللا با كاغذ استنجا مي

  .فرستيم كه در ضمن مصنوع ممالك اسالمي نيز صادر بشودهم لوله هنگ ب
هـا تـا در    هـا و روان سـاختن آب جـاري در آن    ها در خيابان كندن جوي –رابعاً 

شارع عام و در دسترس عموم مسلمين بوده باشد و در موقع حاجـت دسـت بـه    
  .آب برسانند

وگواري، ها در زمين، طرز سـ  ترتيب شستشوي اموات و چال كردن آن –خامساً 
هـا،   هـا، نـذر   هـا، تكيـه   خرج دادن، روضه خواني، بناي مساجد، احداث امام زاده

اي از فقراي سامره به بالد كفّـار تـا    قرباني، حج، زكوه، خمس و كوچ دادن دسته
چون اسالم مذهب فقر و ذّلت اسـت و بـراي آن   . ها بياموزند طرز تكدي را به آن

  .دنياست
و به جا آوردن آداب شرع مبين، كفش و موزه و لبـاس   البتّه براي نماز –سادساً 

چون مسلمان بايد لباسي داشته باشـد كـه وسـايل تطهيـر و     . تنگ مكروه است
پس بر عمـوم مسـلمانان   . عبادت در هر ساعت و به هر حالت برايش آماده باشد

بـراي مردهـا زيـر    . الزم است كه نعلين بپوشند و آستين گشـاد داشـته باشـند   
  “ .كند عبا بهترين است و با فلسفهء شريعت تطبيق ميشلواري و 

اين حقير به ياد دارم . البتّه مستحب است كه عبا بپوشند”: آقاي سكان الشريعه
ــير    مقراض! كه در كتاب التاريخ العبا و الشوال تأليف اعجوبهء دهر النواســ

خـود  كه در موقع حملهء عرب به بالد روميه، اعراب پوسـت شـتر بـه    : ام خوانده
هـاي   همي پيچيدندي ولي همينكه در انبار غلـه روميـان وارد شـدندي، جـوال    

هـا را   از فرط گرسنگي ته كيسه. جا يافتندي  بسياري انباشته از كاه و جو در آن
پس از آن . هايشان را سوراخ كرده سرشان را در آوردندي و از هر دو طرف دست

  “.وقت عبا مرسوم شد
من كتابي موسوم به آثار االسـالم فـي سـواحل     چون”: شيخ تمساح بن نسناس

كنم و در آن از مناقب شير شتر و كبـاب سوسـمار و خرمـا داد     االنهار تأليف مي
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جا درج بكنم كه سندي   سخنوري خواهم داد، اجازه بدهيد اين مطلب را در آن
  “.بس ممتاز است
مالء عام بـا مردهـا   هاي كفّار مكشوف العوره در  و اما تاسعاً، زن”: تاج المتكلمين

ها را بايد در قيد حجاب مسـتور   البتّه آن. كنند رقصند و سحق و مالمسه مي مي
جا  ها از اين كرد تا مردها را به تسويالت شيطاني گرفتار نكنند و فساد اخالق آن

چـه  . هـا مرسـوم نيسـت    آمده كه تعدد زوجات، صيغه و محلل و طالق بـين آن 
خورند و در موقع ذبح  چنگ و قورباغه و خوك ميجا از گرسنگي خر  مردمان آن

هـا را از همـين جـا بايـد      پس پايهء ضاللت آن. گويند اين جانوران بسم اهللا نمي
  “.قياس كرد

در بالد كفّار لهو و لهب و نقاشي و موسيقي بـي انـدازه طـرف توجـه و      –عاشراً 
غنـا و   البتّـه بـر مسـلمين واجـب اسـت كـه آالت      . داراي اهميت و اعتبار است

جا بفرسـتند    موسيقي را شكسته و به جايش وعاظ و روضه خوان و مداح در آن
هم چنين هر چه پردهء نقاشي اسـت بايـد   . ها را به راه راست داللت كنند تا آن

ها را بايد شكست، هم چنان كه حضرت ابراهيم با قـوم لـوط    سوزانيد و مجسمه
جـا بـه هـم برسـد بـه بيـت المـال          البتّه اگر اشياء نفيس و قيمتي در آن. كرد

واضح است كه چـون توجـه كفّـار بـه دنيـا اسـت بايـد        . گيرد مسلمين تعلق مي
هائي راجع به آن دنيـا، فشـار قبـر، نكيـر و منكـر، آتـش دوزخ، مارهـاي         موعظه

جهنم، روز پنجاه هزار سال، سگ چهـار چشـم در دوزخ، ظهـور حمـار دجـال،      
و نيـز از فضـيلت بهشـت و ثـواب     . بنمـائيم تقدير و قضا و قدر و فلسفهء اسـالم  

اخروي الزم است توضيحاتي بدهند و بگويند در بهشت به مرد مسلمان حـوري  
كار باشند در بهشت هفتـاد هـزار    دهند، هر گاه ثواب و به زن مسلمان غلمان مي

هائي در آنجاسـت   دهند كه هفتاد هزار اتاق دارد و فرشته شتر و قصر زمردي مي
به عالوه استعمال كمي تريـاك بـه   . رب و پايش در مشرق استكه سرش در مغ

  “.ها مستحب است تا كفّار را متوجه عقبي و آخرت بكند نظر حقير براي آن
همـين قـدر   . به زعـم حقيـر ايـن توضـيحات زيـاد اسـت      ”: آقاي سكان الشريعه

كنيم شامل همـهء ايـن شـرايط     فرموديد كفّار را به دين حنيف اسالم داللت مي
  “.ودش مي



 

  17 /     مكتوب اول

 

مقصود حقير همانا نشان دادن پايهء ضـاللت خـاج پرسـتان و    ”: تاج المتكلمين
مـثالً ممكـن   . اشكاالتي است كه مبّلغين بعثه االسالمي مواجه آن خواهند شـد 

ولي طرز و آداب رسوم مـذهبي  . است قومي مسلمان نباشند مانند طايفهء يهود
محض تقبـل ديـن حنيـف     ها به قدري نزديك و شبيه مسلمانان است كه به آن

اين فلسه جات   حتي ختنه كرده هم هستند و به فشار قبر و نكير و منكر و همه
ولي كفّار فرنگستان كه به غلط به خـاج  . دار هستند چون از كفّار كتاب. معتقدند

باشند و ما بايـد از   پرست معروفند به هيچ چيز اعتقاد ندارند و از كفّار حربي مي
شـان را برانـدازيم تـا     ها بخوانيم و يا نسل مطالب را به گوش آنء اين  سر نو همه

  “.همهء دنيا مسلمان و بندهء مقرب خدا بشوند
ريم و   هـا را مـي   در صورت مخالفت گوش و بيني آن”: شيخ تمساح بن نسناس بـ

  “ .كنيم هايشان و شترانشان را ميان مسلمين قسمت مي كشيم و زن  نخ مي
ش نشود كه براي قدر داني از كفّاري كه به دين حنيـف  فرامو”: عندليب االسالم

هـا   ها بايد تحف و هدايائي از طـرف رئـيس بـه آن    شوند و تشويق آن مشرف مي
كفن متبـرك، مهـر نمـاز، تسـبيح، حـرز جـواد، دعـاي دفـع         : اعطا بشود مانند

گز، دعاي بيوقتي، طلسم سفيد بختي، حلقهء ياسين، نعلين و لولـه هنـگ    غريب
خـورد، بخصـوص مـن     ن به درد اداي فرايض و رسوم مذهبي هم ميكه در ضم

زاده حضـرت سـكان الشـريعه      كنم كه يك نسخه هم از تأليف بنده پيشنهاد مي
كه هفت سال از عمر شريفش را ما بين كفّار گذرانيده و از علوم معلوم و منقول 

رز هديـه  اي به سزا دارد موسوم به زبده النجاسات به اشـخاص مبـ   و معقول بهره
  “.شود

هاي كفّار را آتش بزنيم و عوضش يك نسخهء زبـده   كتابخانه”: االلولك الجاليزيه
ها بدهيم كه برايشان كافي است و علوم دنيوي و اخـروي همـه    النجاسات به آن

  “.در آنست
چـون خالصـهء مـرام    . البتّه، صد البتّه، كفي به زبده النجاسـات ”: منجيق العلما

يا مسلمان بشويد يعني مطابق نص صريح زبده النجاسات اسالم همين است كه 
كشيمتان و يا خراج به بيت المال مسـلمين بدهيـد البتّـه     عمل كنيد و گرنه مي

  )كف زدن حضار(“  .كفّار بايد باج سبيل به مسلمين بپردازند
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پس از اين قرار رأي قطعي و موافقت همگي برين شد كه ايـن  ”: تاج المتكلمين
ا بـه   . كفّار سوق بدهيم و هيچ گونه مخالفتي درين باب نيسـت جمعيت را به  امـ

ء دين نبي رفتار كنيم، چنان كه خود حضرت به  زعم حقير الزمست كه به شيوه
هاي خودش را قبل از والدت امـام   ايل و تبار خودش قدر و منزلت گذاشت و نوه

ن واجب دانست، ها را به همهء مسلمانا كرد و طايفهء خود را سادات و احترام آن
شـوند   چون مخارج اين نهضت از موقوفات است همهء اشخاصي كه انتخاب مـي 

  “.بايد از علماء و سادات باشند
تر و كسي مبرزتر از آقاي تاج  البتّه كسي برازنده. صحيح است”: عندليب االسالم

  “.كنيم لذا ايشان را به رياست اين جمعيت انتخاب مي. نيست
حسـن انتخـاب را از صـميم قلـب بـه عمـوم مسـلمين و        ايـن  ”: سكان الشريعه

  “.گويم مسلمات تبريك مي
  “.شد البتّه به از اين ممكن نمي”: سنت االقطاب
بنده از حسن نيت و مـراحم آقايـان نماينـدگان ملـل اسـالمي      ”: تاج المتكلمين

. لسانم الكن و نطقم قاصر است، اما آقاي عندليب االسالم از اساتذهء فقهـا اسـت  
كـنم   مـن پيشـنهاد مـي   . شان در چنين جهادي از واجباتست بتّه وجود شريفال

ايشان به سمت نايب رئيس انتخاب شوند و آقا زادهء ايشان كه نه سـال از عمـر   
كافي و شافي دارد  شريفش را در بالد كفّار بسر برده و از معلوم و مجهول بهرهء 

ان و شـاهد مـدعايم   چنان كه كتاب نفيس زبده النجاسات بهتـرين معـرف ايشـ   
هاي قبطي، شامي، بربري، الجزايري، فلسطيني، بغـدادي   است همچنين به زبان

كند، ممكن است بـر سـرِ جمعيـت مـا      اي و غيره مثل عندليب تكّلم مي و بصره
مّنت گذاشته به عنـوان صـندوق دار و متـرجم، مـا را سـر افـراز و از راه لطـف        

ون ايـن اقـدام اجـر دنيـوي هرگـز      يعني آن هم محض ثواب اخروي چ. بپذيرند
  “.ندارد

دانم به چه زبان ازين حسن ظـن آقـاي تـاج     حقيقته بنده نمي”: سكان الشريعه
البتّه اگر محض خاطر ايشان و نتايج اخروي ايـن كـار نبـود هرگـز     . تشكر بكنم
  ) كف زدن ممتد حضّار(“  .كردم قبول نمي
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ته شـده بـود، از پـر    پس از آن آقاي رئـيس صـورت مجلسـي را كـه قـبالً نوشـ      
. شان در آوردند و به آقايان نمايندگان ارائه دادند تا امضاء و تصـديق بشـود   شال

  :مفاد آن از اين قرار بود
هجـري قمـري در شـهر     1346ماه شوال سال  25در روز ميمون فرخنده فال ”

مبارك سامره از بـالد عربسـتان بـه موجـب جلسـهء مركـب از علمـاء يگانـه و         
فرزانه و نمايندگان محترم ملل كامله الوداد اسالمي تصميم گرفتنـد  دانشمندان 

حضرت تاج المتكلمين بـه سـمت   : و تصويب شد كه آقايان مفصله االسامي ذيل
رياست، آقاي عندليب االسالم نايـب رئـيس و منشـي مخصـوص، آقـاي سـكان       
الشريعه صندوق دار و مترجم، آقاي سنت االقطاب معلـم عملـي فقهيـات بـراي     

بليغ دين مبين به طرف بالد افرنجيه رهسپار گردند تا كفّار را به ديـن حنيـف   ت
ء انگريزيـه بـراي مخـارج از     عجالتاً صد ميليان ليـره . اسالم دعوت و تبليغ بكنند

محل موقوفات پيش بيني و تصويب شد كه آقايان مفصله االسامي فوق هر طور 
  “.كه صالح بدانند به مصرف برسانند

شنهاد كردند كه به سالمتي حضـار شـربت بنوشـند ولـي نماينـدهء      آقاي تاج پي
اعراب عنبره شير شتر خواست و هلهله كنان مشگ شير شتر دست به دسـت و  

سپس هر كدام از نمايندگان محترم ملل اسـالمي انگشـت   . دهن به دهن گشت
خود را در مركب آلوده پاي كاغذ گذاشتند و مجلس به خوبي و خوشـي خاتمـه   

  .يافت
    1346شوال  25السامره في             

  الجرجيس يافث بن اسحق اليسوعي                   
  
  
  
  
  
  





  

 

  
  
  

  
  
  
  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  





  

 

  

  

  

 

 

  مكتوب دوم

  

امروز صبح از صداي نعرهء ناهنجاري از خـواب پريـدم، ديـدم كـه همسـفرهاي      

كـه شيشـهء    كننـد  اطاق ما به حالت وحشت زده آقاي سنت االقطاب را نگاه مي

اش زده، به  پنجرهء ترن را پائين كشيده، با پيراهن و زير شلواري دست زير چانه

مرا كه ديد خنديد . خواند اي ابوعطا مي كند و با صداي نخراشيده جنگل نگاه مي

  : و گفت

صداي من به ازين بود، سرِ زنم هوو آوردم اونم از لجِـش سـم بـه خـوردم داد،     ”

  “.پارسال عمرش را به شما داد! زدشخدا بيامر. صدايم گرفت

از شما قبيح نيست كه با اين ريـش و سـبيل رو بـه روي كفّـار آواز     ”: من گفتم

  “خوانيد؟ مي

ها را سفيد  بينيد؟ از زور فكر و خياالت است، باد نَزله آن اين موهاي سرم را مي”

  “.كرد

ن يـك سـاعت   باالخره به هزار زبان به او حالي كردم تا لباسـش را بپوشـد، چـو   

سنت االقطاب از من خواهش كرد كه به محض . شديم ديگر وارد شهر برلين مي

ورود به برلين او را ببرم بازار تـا يـك مـوش صـحرائي بـراي دختـرش سـكينه        

بعد رفتيم به سراغ آقاي سكان الشريعه كه در سه اطاق دورتـر  . سوغات بفرستد

كشـيد و دودش را   ار عبداله ميبا يخهء باز، سينهء پشم آلود و سر تراشيده سيگ

سـكان الشـريعه بـا علـم     . كرد با تفنن به صورت پير زن جهود لهستاني فوت مي

به قدري سرش گرم بود . خنديدند ها مي زد و هر دو آن اشاره با آن زن حرف مي
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ها نشديم بـه سـراغ آقايـان تـاج و عنـدليب       كه متوجه ما نشد ما هم مزاحم آن

در اين وقت ترن به سرعت . كرد تاج اظهار كسالت ميرفتيم، چون ديشت آقاي 

آقاي تاج . از راهروِ لغزندهء آن گذشتيم. گذشت تر از ميان جنگل مي هر چه تمام

. جا نفوذ نكند  و عندليب درِ اطاقچهء خودشان را بسته بودند تا نفس كفّار در آن

ت كـرده  چون اين اطاقچه را به قيمت گزاف براي رؤساي بعثـه االسـالمي خلـو   

هـاي   وارد كه شديم آقاي عندليب با چشم. بودند تا با كفّار تماس نداشته باشند

خواند و بـه دور   اش بسته بود، انا انزلنا مي خمار ترياك، پارچهء سفيدي دور كله

خواسـت روح از بـدنش    خـورد مـي   كرد و هر تكاني كه ترن مي خودش فوت مي

ده باشند كه چند نفر مسلمان در تـرن  ترسيد مبادا كفّار فهمي مي. مفارقت بكند

كه مسـلمانان    براي اين . هستند و از بد جنسي قطار را بشكنند و يا بيراهه ببرند

دسـت بـه   ! قربانتـان ”: اش شكفت و گفت من را كه ديد گل از گل. را تلق بكنند

دامنتان، ما در واليت غريب هستيم، مبادا كفّار به ما سم بخورانند؟ تمام شب را 

  “ .سورهء عنكبوت و آيه الكرسي خواندم تا از شر كفّار محفوظ باشيم من

كاله مشغول فوت كردن در سماور  آقاي تاج همين طور كه با زير شلواري و شب

  : جوشيد، از ما پرسيد حلبي بود كه در آن گل گاو زبان مي

  “آقاي سكان الشريعه كجاست؟”

ـ ”: سنت االقطاب گفت ه ديـن حنيـف اسـالم تبليـغ     يك ضعيفهء كافر را دارد ب

  “.كند مي

  “!خوب چقدر مانده كه برسيم؟! آفرين به شير پاكي كه خورده”: تاج

هـا را دم   بايـد چمـدان  . نيم ساعت ديگر ما در شهر برلين خـواهيم بـود  ”: سنت

  “.جا ديگر فرنگستون است هايمان را بپوشيم، اين دست بگذاريم و رخت

المهالـك  ”؟ من اسم اين شـهر را در كتـاب   شهر برلين گفتيد”: عندليب االسالم

مصنف اين كتـاب از متبحـرين بـوده اسـت، شـرحي داده و      . ام ديده“ والمخاوف

بـوده يعنـي زمـين    “ البـراللين ”اسم اصلي آن : گويد خوب به خاطر دارم كه مي
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الـف و الم  . چون كسره بر ياء ثقيل بوده اعالل شد. آورد زيرا كه لينت مي. لمين

لين برداشتند تا اختصار شده باشد پس الف و الم البـر را هـم حـذف    را هم از ال

حتمـاً  . كردند، زيرا كه اسم علم بود برلين شد و از كثرت استعمال برلين گرديد

جـا شـيوع     انـد و شـكم روش در آن   جا عرب هستند و مسـلمان بـوده    اهالي آن

  “.دارد

ء ضـعيف بـه محـض     دهبه عقيـ . الواقع زبان عربي يكپارچه منطق است في”: تاج

ورود به برلين بايد يك نفر را مسلمان بكنيم و به همهء بـالد اسـالمي از جبـال    

هندوكش گرفته تا اقصي بالد جابلقا و جابلسا، جزيره وقـواق، زنگبـار، حبشـه و    

  “.سودان و همهء ممالك اسالمي تلگراف بزنيم

  “.اگر خودمان به سالمت رسيديم”: عندليب

دانـم   حاال كه خودمانيم، آيا االغ بهتر است يا ايـن نمـي  ! عنتبر پدرشان ل”: تاج

دهـد،   زند، صدا مي ريزد، سوت مي چه اسمي رويش بگذارم؟ ازش آب و آتش مي

ايـن همـان حمـار    . كشد تا به مقصد برسـاند  كند و آدم را سيصد بار مي دود مي

، اگر چـه  مرحوم ابوي از سامره تا خانقين را با يك االغ مردني رفت. دجال است

جـا بـه جـان خودمـان      ما ايـن . اش كردند اما به سالمت رسيد شش مرتبه لخت

  “.اطمينان نداريم

اند كه در  هاي لولهنگ و نعلين را در جاي محفوظ گذاشته آيا صندوق”: عندليب

  “مجاورت رطوبت كفّار نباشد؟

  “.نص صريح حديث معتبر است. الخشگ مع الخشگ اليتچسبك”: سنت

ام اگر سالمت رسيديم به محض ورود يـك گوسـفند بـا     ن نذر كردهم”: عندليب

آقاي سنت شـما دقـت بكنيـد بـه جـاي      . دست خودم ذبح بكنم و به فقرا بدهم

  “.آيد گوسفند به ما خوك نفروشند، چون هر چه بگوئيد از كفّار برمي

بـه محـض ورود اسـتحمام    . من همهء جانم آلوده است، عبايم نجس شده”: تاج

  “.دخواهم كر
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راستي آقاي تاج ديشت با من چكار داشتيد؟ من از خجالت آب شدم، ”: عندليب

  “.خواهند اسم بد روي ما بگذارند گمان كردم از كفّارند مي

در عمرم اين اولين بار است كه يك . ديدم ديشب خواب والدهء احمد را مي”: تاج

فـدائي ديـن    كنيم، خودمـان را  حقيقته ما جهاد اكبر مي. هفته بدون زن هستم

آقـاي بـرجيس ايـن    ! (ايم، در راه اسالم انتحار كرديم و شهيد شديم مبين كرده

من اگر مردم مرا در آل ضياء .) مطالب را براي مجلهء المنجالب يادداشت بكنيد

بگذاريـد تـا   “ امـام زاده آل تـاج  ”در شهر الباريس دفن كنيـد و ايمـن مـزارم را    

جري در آن دنيا خواهيم داشـت تـا بتوانـد    راستي چه اَ. زيارتگاه مسلمين بشود

كـنم بـراي رفـع     مـن گمـان مـي   ! جبران اين همه صدمات و زحمات ما را بكند

خستگي و دفع مضرت مسافرت بد نباشد كه لدالورود هر كدام نفري سه تـا زن  

  “.صيغه بكنيم

من ديشب خواب ديدم يك سيد جليل القدر نوراني مثل مورد سـبز،  ”: عندليب

سبز، زير شلواري سبز، كيسه توتون سبز، گيوهء سبز، شارب سـبز بـا    زير جامهء

دست سبز مباركش دستم را گرفت و برد در باغي كه پر بود از وحوش و طيـور  

از خـواب كـه پريـدم بـوي عطـر و غبيـر مـرا        . از چرنده وپرنده و خزنده ودرنده

  “.هوش كرد بي

ير خواب دانيال نبي و همين كه رسيديم من به كتاب تعب! عجيب، عجيب”: تاج

در ايـن وقـت آقـاي سـكان     “ .يا تعبير نامهء حضرت يوسف رجوع خـواهم كـرد  

  : الشريعه وارد شد و گفت

ما خودمان را نبايد گول بزنيم، شماها از بسكه . جا كه ديگر عربستان نيست اين”

من سـه قـوطي از   . وسواس به خرج داديد نگذاشتيد يك شكم سير غذا بخوريم

از قراري كه شـنيدم مسـلمانان   . هائي دارم كه در جعبهء حلبي است اين گوشت

  “.كنند ها را پر مي آن

اگر يك قطره شـراب در دريـا   . منكه لب نخواهم زد. احتياط احوط است”: سنت
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اي به جـاي آن دريـا    بيفتد، بعد از آن دريا را به خاك پر كنند به طوري كه تپه

ء گوسـفندي از آن تپـه بگـذرد و از آن    بشود و بر سر آن تپه علف برويد و گلـه 

  “.خورم علف بچرد، من از گوشت آن گوسفندها نمي

اش وارد شهر البراللين كه شديم يك ديـگ   اش را نخوريد، عوض غصه”: عندليب

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

هـاي   هـاي سـبز، واگـن    بناهاي بلند، باغ! در اين وقت، دورنماي شهر نمايان شد

در ايسـتگاه راه  . شد جا ديده مي  برقي كه در آمد و شد بودند و مردم شهر از آن

كـرد،   هر كس چمدان خودش را سركشـي مـي  . آهن مسافران به جنبش افتادند

باالخره جمعيت بعثه االسالميه پـس از  . شدند اي پياده و گروهي سوار مي دسته

نگفتي به عنوان جريمه براي شكستن سه شيشه از تـرن، طـبخ   پرداخت مبلغ ه

“ فردريشـه اشتراسـه  ”در ايسـتگاه  ... در اطاقچهء آن و سوزانيدن نيمكت و غيره 

بعد چهار صندوق نعلين و لولهنگ را هم با پرداخت گمـرك گـزاف   . پياده شدند

رائـت  هاي برلين را براي آقاي تـاج ق  تحويل گرفتيم پس از آن صورت مهمانخانه

را انتخاب كردند، چون اسم هرمس “ هتل هرمس”ها  كردند و ايشان از ميان آن

تـر بـه    خوانده بودند و از ايـن قـرار نزديـك   “ ندقه العتيقه”الهرامسه را در كتاب 

من هم براي اين كه در جريان گزارش آقايان باشم ناچـار  . عبرانيون و اعراب بود

  . در همان مهمانخانه اطاق گرفتم

سكان الشريعه ورقهء اعتبار را به امضاي آقايان تاج و عندليب رسـاند تـا از    آقاي

آقـاي تـاج بـه    . را بگيـرد  بانك براي مدت اقامت در برلين مقـداري از وجـه آن   

آيا زمين اين مهمانخانه غصـبي  : وسيلهء مترجم از صاحب مهمانخانه پرسيد كه

داد بـرايش حمـام حاضـر     بعد از آن كه اطمينان حاصل كرد، فرمان. است يا نه

در ضمن خطاب به جمعيت بعثه االسالمي كرده تذكر دادند كه چون مـا  . كنند

مظهر اسالم هستيم بايد طوري رفتار كنيم كه سرمشـق كفّـار بشـويم بـه ايـن      

معني كه به هيچ وجه به آب مهمانخانه دست نزنيم و براي اسـتعمال خـوراك،   
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اگـر  . ديك مهمانخانه بود به كار ببريموضو و شستشو فقط از آب رودخانه كه نز

شد اما چون روان بـود شـرعاً پـاك     چه فضوالت و مزبلهء شهر در آن ريخته مي

  .خواهد بود

هر كـدام  . آقاي تاج با آقاي سنت كه در فن دالكي بي نظير بود به حمام رفتند

يعني فـرش و تخـت   : از آقايان اطاقي گرفته، به سليقهء خودشان درست كردند

اب را جمع كرده گوشهء اطاق گذاشتند و به جاي آن يك تكه زيلو يـا گلـيم   خو

  .انداختند و يك جانماز و يك لولهنگ هم رويش گذاشتند

رئـيس مهمانخانـه   . نيم ساعت نگذشت كه در مهمانخانه غوغاي غريبي بر پا شد

به سرْ زنان ما را خبر كرد كه از وقتي كه آقاي تـاج حمـام رفتـه، آب حمـام از     

بقــهء ســوم بــه دوم و از دوم بــه اول ســرايت كــرده، بــه طــوري كــه همــهء  ط

. ما دسته جمعي رفتيم و در حمام را باز كـرديم . اند هايش شكايت كرده مشتري

آقاي تاج با ريش و سر و ناخن حنا بسته روي زمين حمام نشسته بـود و آقـاي   

ب لگـن پـر   داد، در صورتي كه از سر شكستهء شير آ سنت او را مشت و مال مي

آقاي تاج اول پرخاش كرد كه چـرا چشـم يكـي از    . ريخت شده بود و بيرون مي

  :كفّار به تن پشم آلود ايشان افتاده و بعد خطاب كردند

سربينه ندارد و به ! هاي كفّار را مشاهده بكنيد كه تا چه اندازه است نقص حمام”

بعـد از  “ .من همهء جانم نجس اندر نجس شده اسـت . تحقيق آب آن كر نيست

آن كه آقاي تاج با حـال زار از حمـام بيـرون آمـد، صـاحب مهمانخانـه صـورت        

آقـاي تـاج ازيـن قضـيه     . هشتصد مارك جهت خسارت وارد به حمام را آوردنـد 

بخصوص كه آقاي سكان الشريعه از وقتيكه . برآشفتند و خيلي اوقاتشان تلخ شد

داشت يك نفر او را بـا لبـاس   رفته بود پول را نياورده بود و از قراري كه شهرت 

فرنگي در سلماني ديده بود كه ريشش را تراشيده، بعـد هـم بـا همـان پيـر زن      

  . لهستاني كه در راه آهن بود در چند قهوه خانهء شهر ديده شده بودند

اگر از ميان ما كسي خيانت بكند، نه تنهـا از طـرف پلـيس    ”: آقاي تاج فرمودند
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ها در آن دنيا روسياه جهنمـي و محشـور شـمر    شود، نه تن دستگير و تعقيب مي

ذي الجوشن و همنشين عمربن خطاب خواهد بود، بلكه تمـام ملـل اسـالمي از    

جبال هندوكش گرفته تا اقصي بالد جابلقا و جابلسا و زنگبار وحبشه كه بيش از 

  “.آويزند چهار صد هزار ميليان گويندهء الاهللا االاهللا هستند او را گرفته به دار مي

آقايان بعثه االسالمي ناچار از همان انبان پنير گنديده و نان خشگ و پيـاز كـه   

  .با خودشان از بالد اسالمي آورده بودند ناهار خوردند

باالي روزنامه به خـط درشـت   . من از رستوران كه برگشتم، يك روزنامه خريدم

شـرق  هاي پـول دار م  يك دسته از آرتيست –ورود مهمانان گرامي ”: نوشته بود

داخل مهمانخانـه كـه شـدم، هـر كـدام از      “ .زمين امروز وارد برلين خواهند شد

پرسيد كه در واليت غربت چه بـه روزشـان خواهـد     آقايان مبلغين از ديگري مي

ها كمك بكند تا از بـالد   شناختند كه بتواند به آن در شهر هم كسي را نمي! آمد

كردم كه آقاي سكان  مان نميمن گ”: آقاي تاج فرمودند. اسالمي وجوهات برسد

الشريعه مؤلف كتاب زبده النجاسـات كـه بـا وجـود صـغر سـن از علـوم معلـوم         

اي كافي دارد و مدت ده سال از عمر شريفش را در بالد كفّـار بـه    ومجهول بهره

ممكـن  . مباحثه و مجادله گذرانيده چنين حركت ناشايستي از ايشان سـر بزنـد  

كنـيم و   در اين صورت حكم جهاد صادر مي. باشنداست كفّار بالئي سر او آورده 

  “.يا محتمل است كه آن ضعيفهء كافره را برده تبليغ به دين حنيف بكند

كند، عقيده مندم كه سماور حلبي را برداريم  من سرم درد مي”: عندليب االسالم

و برويم در شهر جاي بـا صـفائي پيـدا بكنـيم و يـك پيالـه چـائي دم بكنـيم و         

  “.ضمن شهر را هم سياحت كرده باشيم بخوريم، در

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

همين كه سـه  . شان را بكشند تا كفّار به آن دست نزنند مهمانخانه كشيك اشياء

نفر از مهمانخانه بيرون رفتيم، گروه انبوهي به تماشاي ما آمدند و در فردريشـه  

ها افزوده شد، به طـوري كـه مـا فرصـت      ه و اونتردن ليندون بر عدهء آناشتراس
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آمدنـد،   دخترها با سينه و بازوي لخـت جلـو مـا مـي    . چائي دم كردن را نكرديم

هايشـان را   شان كشيدند، چشـم  آقاي عندليب عبا را روي عمامه. زدند لبخند مي

  .فرستادند بستند و استغفار مي مي

الهشـان نشـان داشـت بـا يـك متـرجم پـيش آقـاي         درين بين دو نفر كه به ك

ما خيلي مفتخر و سرافرازيم كه ”: اجازه خواستند و مترجم گفت. عندليب آمدند

لذا ما موقـع را  . اند اي از هنرمندان مشهور شرقي به ديدن پايتخت ما آمده دسته

چنان كه مسبوق هسـتيد كمپـاني   . گوئيم را تبريك مي مغتنم شمرده مقدم آن 

امير ”هاي دنياست در نظر دارد فيلم  كه از بزرگترين كارخانه“ اوفا”رداري فيلم ب

ازين رو رئـيس كمپـاني ورود   . را بردارد” سيره عنتر”و ” حسين كرد”و ” ارسالن

مهمانان عزيز را غنيمت شمرده از آقايان خواهشـمند اسـت دعـوتش را اجابـت     

ام مراسـم قـرار داد و   بـراي انجـ  . هاي نام بـرده شـركت بكننـد    نموده و در فيلم

مالقات همكاران عزيزش رئيس كمپاني فـردا سـاعت ده در دفتـر خـود منتظـر      

  “.است

مخصوصاً به رئيس خودتان بگوئيد كه مـن در بـازي   ! آقاي مترجم”: آقاي سنت

وقتـي كـه روي لنگـهء    . كردم ها رل نعش را بازي مي يد طوالئي دارم و در تعزيه

گرداندنـد، هفـت قـرآن در ميـان همـه گمـان        يدر خوابيده بودم و مـرا دور مـ  

  “.ام كردند كه من مرده مي

خواهند به دين حنيف اسالم مشرف  گويد؟ آيا از كفّار مي چه مي”: آقاي عندليب

  “بشوند؟

  “.از شما دعوت كرده“ اوفا”كمپاني ! خير قربان”: مترجم

  “.كنم مجلس ختم است يا كسي مرده گمان مي”: عندليب

فهمـيم، بهتـر    رمايشات سـركار در لفافـه اسـت و درسـت نمـي     چون ف”: مترجم

  “.اينست كه فردا در مهمانخانه شرفياب بشويم

هـا رفتنـد، چنـد قـدم دورتـر نماينـدهء سـيرك معـروف بـرلين           همين كـه آن 
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ولي چون مترجم نداشت نتوانسـت مطالـب   . ما را جلو بر كرد” سيركوس بوش”

مهمانخانه را گرفـت و رفـت تـا فـردا     او هم آدرس . خودش را حالي آقايان بكند

  .داخل مذاكره بشود

از . هاي گوناگون از مـا عكـس برداشـتند    هاي معروف به حالت چند نفر از عكاس

طرف ديگر دستهء زيادي زن و مرد دور ما را گرفته بود و كارت پستال خودمان 

تن زبـان  اما به واسـطهء ندانسـ  . دادند تا زيرش به رسم يادگار امضاء بكنيم را مي

درين ميان آقاي سنت موقع را بـراي الس  . شد بيشتر اسباب حيرت طرفين مي

. زدن با دختران غنيمت دانست و از سه تا صيغه موعود دوتايش را انتخاب كـرد 

وقتي كه خسته و درمانده به مهمانخانه برگشـتيم، جمعيـت زيـادي از پلـيس،     

اول سـراغ آقـاي سـكان    . مخبر روزنامه و مـردم متفرقـه دور مهمانخانـه بودنـد    

صاحب مهمانخانه گفت كه از قرار اطالع پلـيس بـا هواپيمـا    . الشريعه را گرفتيم

وارد اتاق آقاي تاج كه شديم ديـديم  . مسافرت كرده اما پيش آمد بدتري رخ داد

در حـالي كـه سـه نفـر     . ايشان به حال اغما پاي منقل وافور خشكش زده اسـت 

اين دفعه . كردند س و زير شلواري او را بازرسي ميها و لبا پليس همهء گره بسته

كردند و حضور همهء جمعيت بعثـه االسـالمي در    به جريمهء تنها هم اكتفا نمي

دانسته  گري شد كه آقاي تاج ناخوش بوده و نمي هر چه ميانجي. عدليه الزم بود

وئيـد  نگ”: فرمودند آقاي تاج مي. رفت ها نمي و عادت به ترياك داشته به خرج آن

دانسته، بگوئيد آمده مردم را به دين حنيف اسالم دعوت بكند مردكهء كافرِ  نمي

نجس چه حق دارد با من بلند حرف بزند؟ به او حالي بكنيد كه من رئيس بعثه 

االسالميه هستم و پشت سر ما از جبال هندوكش گرفته تا جزاير وقواق پانصـد  

و يك اشارهء من كـافي اسـت كـه همـهء     هزار ميليان گويندهء الاهللا االاهللا است 

خواهـد بگـو در    اگر هم رشوه مي. مسلمانان شما را با سيخ وافور تكه تكه بكنند

شرع مبين اسالم بغير از براي علما براي سايرين رشوه حرام است وانگهي آقـاي  

  “.ها را نياورده سكان الشريعه از آن وقتي كه رفته هنوز پول
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ولي دريـن  . ند هوا پس است به طرف در برگشتندآقاي عندليب و سنت كه ديد

هـا را گرفتنـدو متـرجم ايـن طـور       بين دو نفر با كاله و نشان مخصوص جلو آن

بـاغ وحـش   ” سوئو گارتنْ”من مفتخرم كه از طرف رئيس ! آقايان محترم”: گفت

آفـاق   دانيـد كـه كـوس شـهرت شـما در همـهء        مي. برلين به شما سالم برسانم

  “.پيچيده است

از جبال هندوكش گرفتـه تـا اقصـي نقـاط جابلقـا و جابلسـا و جزيـرهء        ”: سنت

  “.وقواق

به همين مناسبت آقاي رئـيس بـاغ وحـش بـه     . بلي، بلي صحيح است”: مترجم

مناسبت ورود شما يك نمايشگاه شرقي در اين باغ فراهم كـرده و چشـم بـه راه    

كه اگر براي هميشـه   قدوم مهمانان عزيز است و از آقايان خواهش عاجزانه دارد

هم نخواسته باشند اقالً چند روز به قدوم خود ايشـان را سـرافراز كـرده در بـاغ     

دانيد كه وسائل آسايش آقايان از هر حيـث فـراهم    مي. مهماني ايشان را بپذيرند

  “.شود است و هر شرايطي كه بكنند به روي چشم قبول مي

  “باغ دارد؟”: آقاي عندليب

  “.ايد باغ روف البد شنيدهبلي باغ مع”: مترجم

بگوييـد ببيـنم   . باغ سبز پر از وحوش و طيور از چرنده، پرنده و دونده”: عندليب

  “سيد سبز قبا هم دارد؟

  “.سبز قبا هم دارد”: مترجم

  “.آيم من خوابش را در ترن ديده بودم مي”: عندليب

 آقاي عندليب و سنت دعوت رئيس باغ وحـش را اجابـت كردنـد و در اتومبيـل    

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

جا مأموريت مـن انجـام يافـت و جمعيـت بعثـه االسـالمي        در اين صورت تا اين

كسـب اجـازه خـواهم    ” المنجالب”فردا با تلگراف از مدير مجلهء . پراكنده شدند

. ت ديگـري بـروم  كرد كه آيا باز هم بايد گزارش آقايان را بنگارم و يا به مأموريـ 
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گذشتم ديدم با خط سرخ بـاالي در آن روشـن    شب از نزديك باغ وحش كه مي

  ”!نمايشگاه شرقي”: شد مي

  1346ذيقعده الحرام  22البراللين في                     

  الجرجيس يافث بن اسحق اليسوعي               

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  





  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  





 

 
 

 

  

  

  

  مكتوب سوم

  

بعد از آن كه جمعيت در برلين . گذشت سال و نيم از قضيهء بعثه االسالم مي دو

از هم پراكنده شد، من به سمت مخبر مخصوص مجلهء المـنجالب بـه پـاريس    

هـا بـه دسـت نيـاوردم و      انتقال يافتم و درين مدت هيچ اطالعـي راجـع بـه آن   

را  رم شـرح آن  اما پيش آمدي بـرايم رخ داد كـه نـاگزي   . اسمشان را هم نشنيدم

هاي مسافرتم بكنم زيرا به منزلهء متمم حكايت جمعيت بعثه  ضميمهء يادداشت

  :آيد و شرح آن به قرار زير است االسالميه به شمار مي

مـون  ”هـاي محلـهء    گشتم، در يكي از كوچـه  ديشت ساعت يازده از سينما برمي

زد و ديگري  ميجا يك نفر ساز دستي   در آن. وارد ميكدهء كوچكي شدم” مارتر

نزديك من سـه نفـر از   . رقصيدند مي“ ژاوا”و تنها زن و مردي به آهنگ “ ژو بان”

ها سياه مست بـود   يكي از آن. كردند هاي تمام عيار كنار ميز ورق بازي مي داش

خـدمت   پـيش “ يك گيالس ديگر”: گفت و پي در پي مشت روي ميز ميزد و مي

. گذاشـت  هـا مـي   ي پـر بـه جـاي آن   هـا  بـرد و گـيالس   هاي خالي را مي گيالس

هاي مشروب كه رويهم چيده شده بود مانند برج بابل از كنـار ميـز بـاال     نعلبكي

شـروع  ) Business(ده دقيقـهء ديگـر بيـزنس    ”: هـا گفـت   يكي از آن. رفت مي

  “.روم شود، من مي مي

  “راستي ژيمي حاال كار و بارت سكه است يا نه؟”: رفيقش پرسيد

! اما چه كـاري . د و شصت فرانك مك زير المپي بلند كردمپريشت سيص”: ژيمي

اش در خـواب   ديشـب همـه  . يك شب نشد كـه دو بعـد از نصـفه شـب بخـوابم     
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زنم مرا بيدار كـرد  ... ها بازي كنيد  گفتم يك بانكو دويست لوئي آقايان خانم مي

  “.گويم به خيالش هذيان مي

گي، پريشت بـود كـه سـوزي    باز هم كار تو، بعد از يك هفته دوند”: سومي گفت

يك خر پول مصري را گير آوردم و . يك تيكهء ديگر پيدا كردم. مرا غال گذاشت

مـن  . شد پول مشروبم نمي. فرانك نيزه زدم 25بعد از دو ساعت چانه زدن فقط 

  “.ميرم اگر شبي يك بطر ورموت نزنم از تشنگي مي

گـوئي؟   يـزي نمـي  خـوب ژوب تـو چ  . برد من هم اگر نرقصم خوابم نمي”: ژيمي

حاال امشـب هـم طلبـت فـردا شـب      . تر از ماست شود تو دماغت چاق معلوم مي

  “.كنيم حسابمان را پاك مي

. و رفتنـد “ پرفسور سنت االقطاب خـدا حـافظ  ”: دو نفرشان بلند شدند و گفتند

دقـت  . هاي كاسكت به سر شنيدم از جا جسـتم  اين اسم را كه از دهن اين الت

ن دالك بعثه االسالميه و پرفسور عملي فقهيات اسـت كـه   كردم، ديدم اين هما

رويـش يـك دسـته     زند و روبـه  هاي پاريس حرف مي جا نشسته به زبان داش اين

هـايم را ماليـدم، او هـم متوجـه مـن شـد خـودش را         چشم. نعلبكي كوت شده

ب روي    “ جا شما هم اين”: انداخت در بغلم ماچ و بوسه كرد و گفت مـن بـا تعجـ

نگاه كردم كه قاليچهء سبز رنگ پهن بـود، يـك دسـته ورق روي آن و     ميز او را

عيبـي  ”: سنت دوستانه بـه پشـتم زد و گفـت   . هم كنارش“ امورت”يك گيالس 

ا ورق  . ندارد، اگر ما را توي ترن آن جور ديـدي بـراي مصـلحت روزگـار بـود      امـ

  “!جا كشانيد برگشت و روزگار ما را به اين

آخر براي ”: كه مطمئن بشوم پرسيدم  براي اين . يدپر من عقل از سرم داشت مي

  “سكينه دخترتان موش خرمائي فرستاديد؟

اش پيراهن كش پـالژ فرسـتادم تـا دم شـط      امسال براي سكينه و والده”: سنت

  “.العرب آب تني كنند

ــي    ” ــتش م ــرن از دس ــوي ت ــه ت ــت ك ــور اس ــه چط ــاد نزل ــوب ب ــد؟ خ “ناليدي
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ايم، اين همان  ديگر فرنگي مĤب و متمدن شدهما . البومين يا مرض قند”: بگوئيد

  “.مرض قند موروثي است

  “چطور؟”

  “.فروخت چون پدر بزرگم دكان قنادي داشت، خروس قندي مي. موروثي ديگر”

  “رفقايت كجا هستند؟”

. هـا عنـدليب االسـالم بـود     ها كه با من بودند نشناختي؟ يكي از آن راستي اين”

ته و آن يكي كه لباس سياه پوشيده بود آقاي گذاش“ ژان”جا اسم خودش را  اين

“ ژوب”مـن هـم بـه اسـم     . گويند مي“ ژيمي”جا به او  اين. تاج المتكلمين بودند

  “.معروف هستم

  “پس آقاي سكان الشريعه كجاست؟”

گوئيد كه در علم  آقاي سكان الشريعه مؤلف كتاب معروف زبده النجاسات را مي”

تا يك ماه پـيش اگـر پشـت گوشـمان را      معلوم و مجهول سرآمد روزگار است؟

  هاي بعثه االسالمي را زد به جيب و دك شـد رفـت آن   پول. ديديم، او را ديديم

ميان خودمـان باشـد، نـامردي    ! اين هم يك فندش بود. جا كه عرب ني بيندازد

كرد، چون وقتي، اين جنغولك بازي را در آورديم با هم قـرار و مـدار گذاشـتيم    

او سهم ما را هـم قاچـاق شـد و حـاال بـه ايـن       . نفري باال بكشيمها را چهار  پول

. شـده “ فولي برژه”ميداني چه كاره است؟ دربان . ها گوشش بدهكار نيست حرف

كنـيم جـايش    همهء تياترها را خراب مـي : يادت هست وقتي كه آقاي تاج گفت

را بـه دسـت   “ فولي برژه”: گفت خوانيم آقاي سكان دستپاچه شد؟ مي روضه مي

اما حاال دربـانش شـده و نـانش    . دانستم فولي برژه چيست من نمي. من بسپاريد

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

  “خوب آخرش كسي را مسلمان كرديد؟”

چرا يك نفر را و از آن سرونه بـه بعـد مـن پشـت دسـتم را داغ      ”: سنت خنديد

  “.كنمها ن كردم كه ديگر از اين ناپرهيزي
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  “ چطور؟”

چـون  . روزي كه راه افتاديم هيچ كدام از ما به قدر من به فكر كارخودش نبـود ”

: مرا آورده بودند كه كفّار را ختنه بكنم، من گنجشك را به سه زبان يـاد گـرفتم  

دانيد چرا؟ چـون   مي“ موانو”به فرانسه “ اشپرلينگ”به آلماني “ وارابي”به روسي 

شـود   كه تا بچه متوجه گنجشك مي“ گنجشك پريد ”در موقع ختنه بايد گفت 

  !به بينيد من تا كجايش را خوانده بودم. پوست را ببرند

كـردم يـا    با دست اشاره مـي . را ديگر الزم نداشتم ياد بگيرم“ پريد” خوب لغت 

  “.اما از شما چه پنهان كه اين سه لغت هيچ كدام به دردم نخورد“ ...پر:گفتم  مي

  “چطور؟”

آقاي تاج به طمع آن كه دوباره موقوفات را زنده بكند، پـايش را تـوي    يك روز”

يك كفش كرد كه هر طور شده بايد يك نفر از كفّار را مسلمان بكنـيم و دسـته   

پارسال بود، زير پل رودخانه . جمعي با او عكس برداريم و به بالد اسالم بفرستيم

اش  ده داديم تا بگذارد ختنهسن يك نفر گدا گير آورديم به او دو هزار فرانك وع

هر چه معلوماتم را ! ازشما چه پنهان. ترسيد، باالخره راضي شد اولش مي. بكنيم

به رخش كشيدم و به سه زبان گنجشك برايش گفتم حاليش نشد چـون اصـالً   

. انـد  بعد هم رفت شكايت كرد كـه مـرا ازتوالـد و تناسـل انداختـه     . ايتاليائي بود

ل برايمـان بـاقي مانـده بـود روي ختنـه سـوران او       محكوم شديم و هر چـه پـو  

  “!گذاشتيم

  “كنند؟ رفقايت چه مي”

افتـاد   ها مـي  ژان، نه عندليب االسالم يادتان هست در برلين چشمش كه به زن”

گرفتيم كور مـال   فرستاد و ما زير بازويش را مي گذاشت و استغفار مي به هم مي

دالل محبـت اسـت و گـاهي    . كند جا داللي مي رفت؟ خوب، اين كور مال راه مي

كـار و بـارش بـد نيسـت پريـروز      . كشـد  هم دست چربش را به سر كچل ما مي

در سامره كه بوديم صـيغه بيسـت و   ! خنديد و گفت ما هم قسمتمان داللي بود
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آن بيسـت  . كنيم جا صيغه نيم ساعته براي مردم مي كرديم، اين چهار ساعته مي

جا به وقت بيشتر اهميت  اينست كه در اينو سه ساعت و نيم ديگرش هم براي 

  “.دهند تا در بالد اسالمي مي

  “كني؟ شوخي مي”

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

اي به جاي آن بشـود و بـه    بيفتد، بعد دريا را به خاك پر كنند به طوري كه تپه

ندي از آن علف بچرد من از گوشت هيچ يك سر آن تپه علف برويد و گله گوسف

  )اشاره به گيالس مشروب كرد(“ !خورم؟ اما حاال از آن گوسفندان نمي

  “برد؟ گفت اگر نرقصم شب خوابم نمي اين آقاي عندليب االسالم بود كه مي”

گفـت   اش مـي  كرد؟ همه يادتان هست چه عربي بلغور مي. نه اين آقاي تاج بود”

اش را  سال پول خوبي از جمعيت مسـلمين بـاال كشـيد همـه    پار. الخمر والميسر

در . حاال خـودش را راضـي كـرده كـه بـازي ديگـران را تماشـا بكنـد        . قمار كرد

كـارش  . رود تابستان بـه كـازينو دوويـل مـي    . مستخدم ميز قمار است“ فانتازيو”

يـك زن  . كشـد  ها را با كفگيـرك جلـو مـي    خواند و پول ها را مي اينست كه نمره

  “.كند گي هم گرفته اگر سر غذايش گوشت خوك نباشد قهر ميفرن

  “شما چطور به پاريس آمديد؟ پول از كجا آورديد؟”

آقاي مخبر محترم مجلهء المنجالب پـس شـما از كجـا خبـر داريـد؟ مگـر       ! به”

را پذيرفتيم؟ چون دستمان از همه “ سوئو گارتن”دانيد ما دعوت رئيس باغ  نمي

عرب و عجمي بند نبود، دو سه ماهي نانمان توي روغـن  جا كوتاه شد و به هيچ 

مارك بـه هـر    25نه، يك قصر بود با روزي . بود يك دستگاه عمارت به ما دادند

در باغ از همه جور جانورهاي روي زمـين  . به اضافهء خوراك و پوشاك. كداممان

هـا آقـاي تـاج دعـا      شـب . كه خيالش را بكنيد از چرنده و پرنـده و خزنـده بـود   

. كرد كه مبادا اين جانوران بيايند ما را بخورند خواند و به در و ديوار فوت مي يم

  “.روز اول كه ببر را ديد غش كرد
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  “آقاي تاج مگر به جرم كشيدن ترياك حبس نبود؟”

او را هـم  . او را خريد و التزام داد كه ديگر ترياك نكشد  رئيس باغ وحش حبس”

دخترهـا مثـل پنجـهء    . خـوش گذشـت   جاي شما خالي خيلـي . آوردند پيش ما

كارمان هـم ايـن   . ها را بلند كردم من دو تا از آن. آمدند به تماشاي ما آفتاب مي

داديــم، روضــه  كــرديم، طــالق مــي شــديم، صــيغه مــي بــود كــه زن و مــرد مــي

ها عكـس مـا    زدند، در روزنامه خنديدند، برايمان دست مي خوانديم، مردم مي مي

ا چه پنهان عكسمان كه چـاپ شـد، در بـالد اسـالمي     از شم. كردند را چاپ مي

براي تشـويق  . گمان كردند كه ما جداً مشغول تبليغ هستيم و كارمان باال گرفت

. فرسـتادند  ما، از چهار گوشهء دنيا مسلمين مثل ريگ برايمان اعانه و پـول مـي  

 به رئيس باغ وحش گفتم چهار صد لولهنگ و نعلين را: بعد فكر خوبي برايم آمد

او هم همين كار را . كه به جاي وثيقه در مهمانخانه گذاشته بوديم تحويل بگيرد

در هر صورت چه دردسـرتان  . مارك به مردم فروختيم 12اي  ها را دانه كرد و آن

ها كه جمع شد، هر چه باشد آخونـد و آخونـد زاده بـوديم، طمعمـان      بدهم پول

ا تـوي   . ول در بيـاوريم گفتيم برويم پاريس هم نمايش بـدهيم، پـ  . غالب شد امـ

كاري كه شغل و كاسـبي روزانـهء   . خنديديم هاي احمق مي دلمان به اين فرنگي

من به تاج گفتم خبر بدهيم هـر چـه سـيد    . انداخت ها را به خنده مي ما بود آن

. گشنه و آخوند شپشو و عرب موشخوار هست بياورند اين جا تا به نوائي برسـند 

باري آمـديم پـاريس   . شود دكان خودمان كساد مياو صالح نديد گفت آن وقت 

ا     اعالن. يك خرده اين در و آن در زديم هايمان را به اين و آن نشـان داديـم، امـ

جـا خـرج كـرديم،     جا در آورده بوديم ايـن   هر چه در آن. ديگر بختمان برگشت

 بعد هم آمديم يك نفر را مسلمان بكنيم كه كلي. آورد  آورد، وقتي نمي وقتي مي

  “!جريمه شديم، حاال هم اين حال و روزمان است

اش را بـه   شما كه خودتان اعتقاد به اسالم نداشتيد، پس چرا ايـن قـدر سـنگ   ”

  “زديد؟ سينه مي
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مـان جنـگ زرگـري     دانستي كه ما همـه  تو هم خيلي رندي، مگر نمي! اي پدر”

كرديم و چهار نفري دسـت بـه يكـي شـديم تـا موقوفـات را بـاال بكشـيم و          مي

  “.كشيديم

  “آخر مذهب، آخر اسالم؟”

مذهب چي، كشك چي؟ مگر اسالم بجـز چاپيـدن و آدمكشـي اسـت؟ همـهء      ”

يادت رفت . قوانين آن براي يك وجب جلو آدم و يك وجب عقب آدم وضع شده

قوت اليموت مرام اسالم را چطـور شـرح داد كـه يـا مسـلمان بشـويد و از روي       

اين تمام . كشيمتان و يا خراج بدهيد ميعمل كنيد و يا “ زبده النجاسات”كتاب 

يعني شمشير برده و كاسهء گدائي  اخالق و فلسفهء بهشـت  . منطق اسالم است

گفـت؟ كـه در آن دنيـا بـه مـردم       و دوزخ آن را هم يادت هست كه تاج چه مي

دهند كه پايش در مشـرق و سـرش در مغـرب اسـت بـه       اي مي مسلمان فرشته

مـن حاضـرم اعمـال    . ري كه هفتاد هزار اطاق دارداضافهء هفتاد هزار شتر و قص

توانم سر و تهش را جمع و جور  شاقه بكنم و اين فرشته را به من ندهند كه نمي

آن قصر را هـم اگـر روزي يـك اطـاقش را جـارو بـزنم تـازه در آن دنيـا         . بكنم

شوم و اگر بنا بشود به هفتاد هزار شـتر رسـيدگي كـنم در دنيـاي      جاروكش مي

هاي خوشگل و دخترهاي  در صورتي كه همهء خانم. چران خواهم شد ديگر شتر

ها ربطـي   شود پس آن و اگر ماهيت اشخاص عوض مي. اروپائي در دوزخ هستند

  “.به اين دنيا ندارند و مسئول كردار و رفتار سابق خودشان نخواهند بود

ها را  آن اند؟ مگر اين همه فالسفه و علماي اروپائي در مدح اسالم كتاب ننوشته”

  “گوئي؟ چه مي

هـا دسـتوري اسـت كـه بـراي       اين كتاب. آن هم براي سياست استعماري است”

كـدام زهـر، كـدام    . كنند تا بهتـر سـوارمان بشـوند    ها تأليف مي داشتن ما شرقي

افيون بهتر از فلسفهء قضا و قدر و قسمت جهودها و مسلمانان مردم را بي حس 

همـهء ملـل   . نگاه به نقشهء جغرافـي بينـداز  كند؟ يك  و بي ذوق و بد اخالق مي
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ملـل  . اسالمي توسري خور، بدبخت، جاسوس، دسـت نشـانده و مـزدور هسـتند    

هـا و يـا تفرقـه انـداختن بـين هنـدو و        استعماري براي به دسـت آوردن دل آن 

دهنـد تـا ايـن ترهـات را      هاي طماع زر پرست وجه نقد مي مسلمان به نويسنده

  “.بنويسند

  “شوي؟ ن اسالمي هم ميآيا منكر تمد”

آثـار االسـالم فـي    ”خواهي كتاب شيخ تمسـاح   كدام تمدن؟ تمدن عرب را مي”

اش از شير شتر و پشكل شـتر و عبـا و كبـاب     را بخوان كه همه“ سواحل االنهار

باقي ديگرش را هم ملل مقهور از پستي خودشان سـاخته  . سوسمار نوشته است

چـرا همـين كـه ممالـك متمـدن، عـرب را       . اند ها بسته و پرداخته و به دم عرب

  “راندند دوباره رجوع به اصل كرد و با چپي اگالش دنبال سوسمار دويد؟

  “نماز آب كشيدن، اين همه عوام فريبي براي چه بود؟ پس اين همه جا”

مگر ما نبايد نان بخوريم؟ اين كاسبي ماست، دكـان ماسـت كـه مـردم را خـر      ”

هميشه به تركـي  . از آن آخوندهاي بي دين بود! مرحوم ابوي خدا بيامرز. بكنيم

“ سنين ايقين هاراچاندي كه يخ چخمارتمادي. اي موسولمان قارداش”: گفت مي

: يك روز يك شيشه گالبي را به دو روپيه به يك ضعيفهء زوار فروخـت و گفـت  

“ اي بابا تو ديگر چرا؟”: من گفتم“ .سر آن را محكم نگهدار تا همزادت در نرود”

. گيرد ها را نگيرم يكي ديگر مي اين مردم جن دارند، اگر من جن آن”: دادجواب 

همين قدر بايد خدا را شكر بكنيم . شويم پس تا مردم خرند، ما هم سوارشان مي

مان زرنگ بوديم و توانستيم گليم خودمان را از آب در بيـاوريم و گرنـه    كه همه

خانـه خوابيـده    ي يـك مـريض  اگر تبليغ اسالم را كرده بوديم حاال هر كـدام تـو  

  “بوديم و پشت گردنمان هم يك مشمع خردل چسبيده بود

  “راستي حاال شما چه كاره هستيد؟”

آمدم با ضعيفه صاحب اين ميكده شـريك  . كشد ها دارد به ته مي من ديدم پول”

  “.اسم اين جا را هم عوض كردم. شدم



 

  41/   مكتوب سوم   

 

  )شگاه ميسرنو(“ ميسربار”شيشه در را نشان داد كه رويش نوشته بود 

  “ميسر يعني چه؟”

الخمـر  ”: گفـت  هاي تاج درست كردم كه هميشه مي اين را به يادگار همان آيه”

  “.خودش كه قمار باز شد من هم مي فروش“ والميسر

  “ميسر يعني شراب؟”

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

  “.بگذاريد اين هم يكيش باشد. از قرآن سيصد هزار معني دارد

مـان   يك تانگو خوب به افتخار رفيق”: چيان و گفت بعد رويش را كرد به موزيك

  “.بزنيد

و دستور داد يك گيالس شراب بوژوله برايم آوردند كه به سالمتي كاروان اسالم 

  .نوشيديم

          .به تحقيق، جهاد اسالم اين طور تمام شد
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