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 خواب پريشان
  

 

ی بامزه فه ھاطيھای شيرين و لھميشه خندان و پرنشاط ، با حکايت.  و ظريفدوستی دارم بسيار شريف
ًو با معنی که غالبا سياسی و اجتماعی، و اکثرا خيلی ھم نيشدار ھستند شرين تر از خود حکايت ھا و . ً

مرد با .  ردـلطيفه ھا زبان ساده و لھجۀ است کـه او در اثنـای تعريف حکايت ھا و لطيفه ھا بکار ميگي
 از ابراز نارضايتی از یکلراض و شاعتگاه لطيفه ھايش از مرز  اظ ھيچـبه ھمين لح. تــفرھنگی اس

 بيھـوده  به دشمنی و خصومت و، جنبۀ شخصی نميگيرد،دـاوضاع سياسی ـ اجتماعی کشور گذر نميکن
.بيشرمانه و وقيح نيستند ایگرايد و آلوده به دشنام و حرف ھ نميگوئی  

.ه بوديمال گرفتدو سه بار از ھم ديگر احوخيلی وقت شده بود که نديده بودمش، گرچه تيلفونی   
ديروز ميخواستم با استفاده از يک فرصت مختصری که دست داده بود سری به کتابخانه مرکزی شھر 

ان خواندن آن ــيکی ازدوست را که" شپيگل " بزنم و يکی از مقاDت يکی از شماره ھای گذشـته مجله  
. مدم که از کتابخانه بيرون می آرا ديد بار بخوانم، که اين دوست ظريف و سبکرا توصيه نموده بودند،

:  پرسيد خيلی آرام.کمی گرفته به نظرميرسيد  
"جا ھستی؟ ک"   

دی ـــ خبری بخطوط چھره اش نيـز از.  و خنـدۀ خوش آيندش خبری نبودنشاط آن صدای بلند و پر  از
. آگاھی ميداد  

. شوری عجيبی در دلم پيدا شد  
: م  بدون يک حرفی ديگر، پرسيدبعد از س�م،  

" ت خو است؟يچه شده، خير"    
: جواب س�مم را داد و گفت  

ت ــرا راس از ھر طرف خيريت است، ولی خوابی ديده ام که اميدوارم ھيچوقت خدا آن! ھيچ مپرس" 
." نکند  

:گفتم . خاطرم کمی جمع شد  
 و دليل چرا خودت را بدون موجب! را ميدانی توخودت ھم اين.  خواب است؛ نه حقيقتبرادر،خواب" 

 و يک لحظه غم غلط مـ يک جائی بنشينيم و يک کافی بنوشي برويم،چنين جگر خون می سازی؟ بيا که
.کنيم  

د، غم مخور، ــراه می کنه خـدا ھمه کار ھا را رو ب. خوابی را که ديده ای ھمان جا به آرامی قصه کن
."پناه ات را به خدا کن  

ًه دقيقه بعد ھر دو روبری ھم در کافۀ نسبتا س. وان شديمدستش را گرفتم و به طرف نزديکترين کافه ر
.خلوتی نشسته بوديم  

:بعد از اينکه کافی آمد، پرسيدم  
"خوب تعريف کن، چه چيز اين قدر ترا ناراحت ساخته است؟ "   

:گفت  
! "ولی، حق نداری که سرم خنده کنی"   

:در حالی که از کنجکاوی حوصله ام سر ميرفت، گفتم  
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"! بگو.رامت ساخته استآميخواھم بدانم که چه خوابی ديده ای که اين قدر نا. ات را بگوقصه برادر"   
:طور آغاز نمودی کوچک کافی، قصه اش را اينيدن يک جرعۀ خيلبعد ازمکثی کوتاھی و بعد از نوش  

، بوــخوش بز وـھر طرف درختان ميوه دار و بی ميوه، درختان زيبا، س. بينم که در بھشتم خواب می" 
ھای  لــطرف گ  ھر . ھمه راست و يک برابر دنيا نديده ام، ھا را در اين  ًدرختانی که اص� مانند آن

ھر طرف جوی ھای شـير . ده اندوی پژمردگی را نديرنگارنگ و عطر آگين و چشم نواز که ھرگز ر
ت و ــ ھمين ھاس که گوئی  زيبندگی و جمال تنھا و تنھا بھرهیو عسـل و ھر  طرف زيبا رخان نو بالغ

.سزاوار تعريف و توصيف ھم اين ھا ھستـند و بس  
. ويدــش  دلنشين که ھيچگاه از شنيدن آن خسته نمی ھایھر طرف مطربان خوش آواز با صدا و آھنگ

ـد و شراب، با جام ھای از ط�، که ھيچ و قت نه دلبدی می آورند و نه سر دری؛ و نه مستی می آورن
 ھمه سالم و زيبا .ِ سخن دان با وقارِطرف مردان نيک سـرشـت خوش بيـان وھر. نه ھوش را ميربايند

نه از شيطان آنجا خبری است و نه از .   در اوج فھومزيباسرشت و نيک دل و لطيف بيـان،و جوان و 
. شيطنت ھای شيـطان ھا و شيـطان نما ھا  

 چند روزی بود نق نق مادر اوDد ھاا و آزاد از ھمه درد ھا و غم ھا و تشويش ھا وغوغای دنيآرام و 
بی بود  که راحت می خوابيدم و ديگر از بی خوابی ـھای اين دنيا را در آورده بودم و چند شکه خستگي

دار يکی ـردم که شايد افتخار ديـک اين طرف و آن طرف گشت و گذار ميھای جھان فانی خبری نبود و
 و يا پای صحبت يکی از ،اء R موفق شومـيـدار يکی از اولي يا به د،از پيامبران اولوالعزم را پيدا کنـم

يا بـه آرزوی ديدار خيام، پير معترضان  ،قراط و سپينوزا و مارکس و وبر بنشينمـد سـدانی ماننـخردمن
از ديدنش خوشحال شدم، زيرا فرشته ھای بھشت . تاده ديدمـکه ناگھان فرشتۀ را رو به رويم ايسبرسم، 

. کر ميکنيمبانند؛ مھربان تر از آنچه ما در دنيا راجع به آن ھا ف خيلی مھرخيلی  
چگونه آن  زی بگويد، ولی مردد بود کهـت چيـميخواس. کمی تأخير داد جواب س�مم را با. س�م نمودم

:باDخره بعد از کمی اين پا و آن پا شدن، گفت. را بمن بگويد  
."  تو بايد اين جا را ترک کنی"   

برای يک لحظه فراموش نمودم که اين جا دنيا . خواص آمده ام ان وـمنطقه عيان و بزرگفکر کردم به 
 و ،ھا اين حرفِ طبقه و کاست و از  دارا و نادار واـاشـد و يته بـِان وجود داشـعي ست که خواص وـني

.  در کار باشدتقسيمات و باD و پائينی  
 من، و از من  وجا تولی باوجود اين در اين را دارد، وی در بھشـت جای خودشدرست است که ھرکس

.   و گپ ھای از اين گونه وجود نداردو از تو   
:يدمـت و اخ�ق بھشتيان پرسامی که درخور و شايستۀ يک فرشـته است، وبا  آداب معمول بھشبا احتر  

ته و از اين سـ دارد و نه پاتک و پو  وجود جا که نه خط و نشان و مرزی در اين به کجا بايد بروم؟ " 
ن ـ م.ده  که کجا به اين يکی تعـلق دارد و کجا به آن يکیــ مشخص ش و نه منطقه و جا ھاقبيل چيز ھا

شد از زبان و قيافه و   مید حل کنم؟  در دنيااين مشکل را من تازه وارد چگونه باي به کجا بايد بروم؟ 
، را متوجه شد ...خارجی و داخلـی و فرق بين کاست و منطقه و طبقه و سرزمين و... گ ولباس و رن

..."ًلطفا مرا در اين قسمت کمک کنيد و  . اما اينجا که چنين چيزھائی وجود ندارد  
:با عذر خواھی حرفم را قطع نموده گفت  

!"  شما بايد بھشت را ترک کنيدمنظور من از اينجا بھشت است؛  
 از طرفی .نيستنی ما مسلمانھا برابر باورھای ديکند؛ زيرا ھمچون چيزی با کردم شوخی می فکرمی

.نشنيده بودم که غير از آدم و حوا تا کنون کسی از بھشت رانده شده باشد  
:با يک نگاه فکر مرا خوانده و گفت  

بھشت را  دـشما باي. تـدر اينجا از اين گونه شوخی ھا خبری نيس. من شوخی نميکنم! کنی اشتباه می" 
!"ترک کنيد  
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. مـه بگويـنميدانستنم چ.  پايم خالی شد و ھمه چيز در برابر چشمانم تاريک گرديدزير. قلبم فرو ريخت
ته مھربان، با ــکرد که فرش ده بود بيان می ت�طمی را که در درونم بوجود آمًحالت چھره ام حتما ھمۀ

:مھربانی و ضمن ھمدردی اضافه نمود  
 يک م وـجا نداري. تصميم چنين است. کنيميم بارد، اما ما ھيچ کاری نميتوانبلی، چنين چيزی سابقه ند" 

رده ـکاری که او ک. تر است شما مستحقر واقع او ازد. جا آورده شود  ايننفر بايد به شکل فوق العاده 
کاری که شما نموده ائيد تنھا برای خود شما بوده .  شما ميباشد ھای خيلی با ارزش تر از کار،يا ميکند

ـی ھمۀ  ول،...د، نماز خوانده ائيد، روزه گرفته ائيد و ـرفته ائي ه مسجدھميش درست است که شما. است
ای شما قرار ـد، اما کسی که به جـام داده ائيـ�ح خود انجـفاين عبادات را تنھا برای نجات و صـ�ح و 

وم دنيای که بسياری ازمسلمانان کافر ميشوند، داينجا بيايد اول کافری بود که مسلمان شده، دراست که 
ياری �م جان می افشاند که از بسـدين و معرفی بھتر اس با چنان شوق و ذوق و وظيفه شناسی در راه   

م حق چنين انسـان ھائی را ناديده ـما اجازه نداري . و مدعيان دين ھم انتظار آن بعيـد اسـتاز پيشوايان   
با آن  خواست کند ورا باز  ھم نباشـد که آناين جا دنيا نيست که حق مردم خورده شود و کسی. بگيريم

  !متأسف ھستم. و عدالت و انصاف شودھم دعوای حق 
شدن قيامت،  پا ًفع�، تا بر. کاری است به ھر او قادر.  بزرگ استزاری کردم که خدا.  گريه افتادمبه

 ھر قدر جا تنگ ،تيسمھم ن.  که بمانم،دـيک گوشۀ از بھشت اجازه بدھن شما شفاعت مرا بکنيد که در
ً! لطفا ً!لطفا . ؛ اما خواھش ميکنم مرا از بھشت خارج نکنيدباشد، ميسازم  

: چون جوابی نشنيدم و فھميدم که گپ تمام است، با پريشان حالی پرسيدم   
اين ميسر نيست، حداقل بگوئيد که اين انسان خوشبخت کيست  برايم بيش ازبھشتماندن درامکان اگر" 

رود و يک يکی ميثل دنيا يکـی ميآيد و ا ھم مـاينجخورد و  يير می تغ قوانين آسـمانیھمه که بخاطر او
" ؟روز يک تصميم و روز ديگر تصميم ديگری  

کمی رنجيده که در وجود شان رنجش و آزردگی و قھروجود ندارد، فرشته که برخ�ف شأن فرشته ھا 
: شدگی ميشد، گفتاس تخفيفـاحس  با صدائی که از آن،يدـرس خاطر به نظر می  

ازما تنھا اشارت ! تـت، نه بھشـمتوجه باش که جای طاغيان جھنم اس.  ميآيدیاز ک�مت بوی سرکش" 
اين مرد وزير .   دانمتی نمیبی جواب ماندن شما را ھم کار درسولی با اين ھم .  باقی خود دانيد،است

مان يک مسلمان راستين از ارزش د و اوبا اياری در وزارتش دائرش وزيری که سيمن! خارجه شماست
ـه شما ھا ھمه ب. ھای اجتماعی اس�م دانست�م سخن گفت و خود را مرھون فرھنگ و ارزش ھای اس

خانواده ھا و محيط ھا و جوامع اس�می بزرگ شده ائيد؛ بدون اينکه با انديشه  سنتی مسلمانيد؛ درطور
نائی با آن ھا به دامن اس�م ا نموده و بعد از آشـولی او درعمق چندين انديشه شن .ھای ديگر آشنا شويد

.بين ايمان و اس�م تعبدی شما و ايمان و اس�م آگاھانه و شعوری او بايد فرق باشـد.  زدهگآگاھانه چن  
ھا  با سال به ھمين خاطر است که. د که دين و اس�م و خدا و پيامر و ح�ل و حرام چيستـفھم او می

ما . ، از مارکس و مائو گرفته تا فروم و ھابرماس، به مـا روی آوردهپا و امريکاتجربه، از آسيا تا ارو
ی که ھر کس را که به آن ھا رو بيـاورد ما ما را از امريکائيانـاين که ش!  می دانيـم که انصاف چيست

!" کاری شماست،ر ميکنيدـ ھم کمتر فکبا بزرگواری در آغوش ميگيرند  
 مثل اين که  فرشـته ھا . که آن را بخوانم، خواھش نمودرا پيش رويم گذاشته، ورقی  با اتمام اين جمله

! برای ھر مدعای بايد سند و مدرک ارائه نمودھم ميدانند که در دنيا  
 نوشتۀ. مؤدبانه نموده بودم، گرفتم مھربانی برخورد غيرورق را با شرمندگی از اين که با فرشتۀ با آن

ت، صلح، ـ�م دين رأفـاس: ده بود، که بر پشانی آن نوشته شکابل بود)   آوا (دای افغان ـخبرگزاری ص
ـن دادفر اسپنتا داکتر رنگي" ... در ادامه آن آمده بود و . ھمزيستی، کرامت و ارزش ھای انسـانی است

ھرگـاه در دوره ھای تاريخی بعد از اس�م :  گفت با اشاره به تاريخ صلح در اس�موزير خارجه کشور
. امنيت بوده است، در آن عصر رشد و شگوفائی علمی و اقتصادی بوجود آمده استصلح و   
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ما مرھون فرھنگ ھا و ارزشھای اجتماعی تمدن معاصر... :ائی ديگری جناب شان اضافه ميکننددرج
... و  . اس�م است  

به م�مت ردم ــشروع ک. تـرو رفـاز فزونی شرمندگی سرعبرت ناپذيرم، بيشتر از پيش در گريبـان ف
:نمودن خود  

گيری را پيدا خواھی کرد؟ چه وقت ياد ميچه وقت آدم خواھی شد؟ چه وقت توانائی تسلط برخود  تو" 
چه در دھنت  و متوجه حرف ھايت شوی؟  درھرجا و پيش ھرکس ھرکه بر زبانت کنترل داشته باشی

 و نه اين لطفی که دـوسرت ميشنه Dھوت و ناسوت ! ت راـته را ميبينی و نه بھشـ نه فرش!آمد ميگوئی
!" بنده بھتر کـه خاموش باشد بابا،! و ُعلويان کجـا ھا فرشتهتو کجا و  ...در حقت شده و   

: فرشته مرا بخود آورد بگو و مگو ھا غرق بودم، که آوازدر ھمين افکار و  
! "اينطرف! بيا"   

ی جائی در آنجا بيشتر از من بود، ولی اگرچه قانع شده بودم که حق آن آقا در بودن در بھشـت يا داشتن
برايم افتخار " در ــپ "  هباوجود آن من نميخواستم که از آن مکان برين اخراج شوم؛ اگر چه پيمودن را

!بود  
فرشته اصرار و از من مقاومت و زاری و گريه و داد و واوي�، کاری که شايد ويـژۀ انسانھا باشـد، از

 ماند؛ تکانی که در واقع تکانان خوردن ميبه تکه کمتر به لرزه و بيشتريلرزيدم کاز ترس چنان م. بود
."دار کندـخواست مرا از خواب بي ھای مادر اوDد ھا بود که متوجه خواب پريشان من شـده بود و می  

.،  اين را گفت و سکوت نمود! "چه خواب وحشتناکی"   
ه بود ـام گرفت ھم خنده. نميدانستم چه بگويمامر واقع اين بود که . برای يک لحظه من ھم سکوت نمودم

. و ھم قھرم آمده بود  
ن خوابی يکم از ديد اط�عات و قرن بيست و عصره چنين انسانی، درقلب اروپا و درشد ک باورم نمی

. پيش رويم نشسته بود،را نشان ميداد که خ�ف اين تصور ولی واقعيت زندۀچنان آشفته و ناآرام شود؛  
ش ـگفتن خوابتثنای ھمان جرعۀ کوچکی که پيش ازکافی اش رابه اسشده بود، اما اوھنوزکافی من تمام 

.نوشيده بود، به لب ھم نزده بود  
:تر به صدای انسان در حال نزع ميماند، گفتم خيلی آرام و با صدای که بيش  

اـ بي. سان ھاستکنی که خداوند ب�تشبه مانند ان اين تو فکرمی گذشته از. عزيزم، خواب حقيقت ندارد" 
...من .  بعيد استیاز انسانی مثل تو چنين پندار و تصور. که برويم  

:حرفم را قطع نموده با خنده گفت  
ه ـر چـاگ کنی که من به واقعی بودن اين خواب باور دارم؟ نه عزيزم؛ کنی؟ فکر می تو چه فکر می" 

!ستندھای وزير صاحب خارجه واقعی ھسيمنار علمی وزارت خارجه و حرف   
ً؛ واقعا خيلی وحشتناک که شوک آن مغزم را فلج ساخته است اين خواب خيلی وحشتناک بود؛ آنقدر !نه

... و  بود  
زيبای ھنرمند  شنيدم، زيرا مسلمان شدن آقای سپنتا مرا به ياد ھمان آھنگمن حرف ھايش را ديگر نمي

: که ميگفت،، انداخته بود"ناشناس " قابل تکريم ما، آقای   
ای بيات که آھنگ ھای آريانای آق، که چندی پيش تلويزيون "داھدی به راه آمد، کافری مسلمان شز. .."

ًا فراموش ـای پيشين را تقريبـھلی کم نشر می کنند و ھنرمنـدان نسل  خي متآسفانهھمچون ھنرمندانی را
ل از آن که به پايان ـگ را قبـدردی مطلق آن آھننگ ايشان را نشـر نمود، ولی با بی نموده اند، يک آھ
. برسد، قطع کرد  

  :گفتم از جا بلند شده. ودـودا بـنه نۀ اوDد ھا منتظر س. ردمـک بايد خريد می. نزديکی ھای ظھر بود
. يمبيا بيادر که بر"   

.مقاله شپيگل را ماندم برای يک روز ديگر  
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ھوای سرد ده درجه  درند دقيقۀمن چ او رفت و. از کافه که بيرون آمديم از ھمديگرخدا حافظی نموديم
 ً که اگر واقعا آدم را به بھشت ببرند، با ھمه راحتی،ودمـنم به اين فکر می.  آنجا ايستاده شدمزير صفر

  و  ... بيمرگی و و شير و عسل و گل و بلبل و ھوای خوشگوار و  با ھمه حور و غلمان ،آن...  ھا و
. تی به انسان دست خواھد داد چه حال، بيرون کنندآنجا بعد از يک مدت از  

!گونه خياDت از اين بزرگ؛یپناه به خدا. دوست مرا ھم خياDتی ساخته بودخنده ام گرفت؛ خواب اين   
 


