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 Literary-Cultural ادبی ــ فرهنگی
 

 تیمورشاه  تیموری  
 زیزن کشهرــ المان  
  ۵۱۱۲ اپریل ۱۱   

 

 

 خواب عجیب

 :که حضور دوستان بیان میدارم ،ه امخوابی دید

جوانب  اطراف و درمنیر چندین ماهتاب . تأللؤ گان درستار و فضاء روشن و عطرانگیز است

همقطارانش دور مرا حلقه  چند دختر زیبای هموطنم مانند مژده جان جمالزاده و. ددیده میشو

جائی ه ب خود کوشش دارند مرا با و من داخل صحبت  با و خوشحال اند  وهمه خندان  ؛کرده اند

چهره اش  بر دارد و لباس سیاه در. نیازی حاضر میشود دفعتاً مال. که شاید بهشت باشد ،بکشانند

او  به بهشت نبرید؛( مقصودش من هستم)او صدا میکشد که این یکی را . دمینمایو عبوس زشت 

نظر ه دور ب فروزان از نور تابنده ای که ،شدهخاموش ن طنین صدای او .سزاوار دوزخ است

 فرخندۀ شهید ناکه در ،بین آن یک تخت زبرجد بیرون می آید از نور نزدیک  میشود و .رسدمی

به  هفرخند. خدمتش حاضر هستند ک درچندین مل بهشتی و جهرۀ خندان نشسته و خرالباس فبا 

 :میگوید مال نیازی اشاره میکند و

 «!!!علیه من فتوا داده بوده بود ک او اورا به دوزخ ببرید؛»

 :و جانب من اشاره کرده میگوید

 «!!!بود حال من سوختهه زیرا دل این شخص ب ،این را به جنات علیا بسپارید»

هموطنم دراز میکنم و  ه جانب دختران زیبایمن دست ب. ئک می آیند که مرا به بهشت ببرندمال

 :آنها میخندند و میگویند. من باشند اینها نیز باید با ؛میگویم

ه را ب که خود ،زیرا ما اهل بهشت و حوران بهشتی هستیم ،گفتۀ تو ما به جنت میرویم دونب»

 «.شکل اینان در آورده بودیم

 .مبود که بیدار شد ءهمین اثنا در
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