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  سيدھـاشم سـديـد
١۴.٠١.٢٠٠٩  

  

  خواب پريشان
  

ه با حکايت ، ھميشه خندان و پرنشاط. دوستی دارم بسيار شريف و ظريف ی ک   ھای شيرين و لطيفه ھائی بامزه و با معن
ستنداجتماعی، ًغالبا سياسی و  شدار ھ اده و لھجۀ . ًو اکثرا خيلی ھم ني ان س ا زب ه ھ ا و لطيف ر از خود حکايت ھ شرين ت

ه  به ھمين لحاظ ھيچ. مرد با فرھنگی است.  کار ميگيرده ای تعريف حکايت ھا و لطيفه ھا بـه او در اثنـ کاست اه لطيف گ
د و ب ذر نميکن اعی کشور گ راز نارضايتی از اوضاع سياسی ـ اجتم راض و شکلی از اب ه دشمنی و ھايش از مرز اعت

  .مانه و وقيح نيستندبيشر و حرف ھـایگرايد و آلوده به دشنام  خصومت و تعصب نمی
  .رچه تيلفونی دو سه بار از ھم ديگر احوال گرفتـه بوديملی وقت شده بود که نديده بودمش، گخي

زنم و يکی از ديروز ميخواستم با استفاده از يک ه مرکزی شھر ب ه کتابخان  فرصت مختصری که دست داده بود سری ب
دن آن  کهرا" شپيگل " مقاالت يکی از شماره ھای گذشـته مجله   د، بخوانم يکی ازدوستان خوان وده بودن  ،را توصيه نم

د . رسيد کمی گرفته به نظر می. را ديدم که از کتابخانه بيرون می آمد سبک بار که اين دوست ظريف و از آن صدای بلن
  . خطوط چھره اش گويای خبری بدی بود. و پر نشاط ھم خبری نبود

  : الم،  بدون يک حرفی ديگر، پرسيدمبعد از س. شوری عجيبی در دلم پيدا شد
  " ست؟چه شده، خيرت خو ا"  

  : جواب سالمم را داد و گفت
  ." وقت خدا آنرا راست نکند از ھر طرف خيريت است، ولی خوابی ديده ام که اميدوارم ھيچ! ھيچ مپرس" 

  :گفتم. خاطرم کمی جمع شد
ين جگر خون ! انیتوخودت ھم اينرا ميد. ، خواب است؛ نه حقيقتبرادر خواب"   چرا خودت را بدون موجب و دليل چن

  .سازی؟ بيا که يک جائی بنشينيم و يک کافی بنوشيم می
دا . خوابی را که ديده ای ھمان جا به آرامی قصه کن ه خ اه ات را ب م مخور، پن د، غ راه می کن ا را رو ب ار ھ خـدا ھمه ک

  ."کن
وتی نشسته ه دقيقه بعد ھر دو روبری ھمـس. مدستش را گرفتم و به طرف نزديک ترين کافه روان شدي سبتا خل ۀ ن ً در کاف

  .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" 
  :گفتمدر حالی که از کنجکاوی حوصله ام سر ميرفت، 

  ."ت ساخته استحاين قدر ناراترا ه خوابی ديده ای که ميخواھم بدانم که چ.  بگوبرادر قصه ات را" 
  : کوتاھی و بعد از نوشـيدن يک جرعۀ خيلی کوچک کافی، قصه اش را ايـن طور آغاز نمودبعد از مکث

ا، سبز و. خواب ميبينم که در بھشتم"  ان زيب وه، درخت انی ک ھر طرف درختان ميوه دار و بی مي بو، درخت ًه اصال خوش
ر ه راست و يک براب ده ام، ھم ا ندي ه طرف گلھای رنگارنگھر. مانند آنھا را در اين دني واز ک ين و چشم ن  و عطر آگ

د ـده ان ز روی پژمردگی را ندي ای ش .ھرگ ر طرف جوی ھ سـھ الغـير و ع و ب ان ن ا رخ ر  طرف زيب وئی ل و ھ ه گ   ک
  .ر تعريف و توصيف ھم اين ھا ھستـند و بستنھا و تنھا بھره ھمين ھاست و سزاوازيبندگی و جمال 
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ام  ،شراب .شويد ھر طرف مطربان خوش آواز با صدا و آھنگ دلنشين که ھيچگاه از شنيدن آن خسته نمی ا ج ھای از ب
ردان .مستی می آورند و نه ھوش را می ربايند؛ و نه دری و قت نه دلبدی می آورند و نه سر  که ھيچ،طال   ھر طرف م

ا و جوان و زيباسرشت و نيک دل  .ِسخن دان با وقار خوش بيـان وِنيک سـرشـت  الم و زيب ه س ـان،  در ھم  و لطيف بي
   .طان نما ھاـطان ھا و شيـ نه از شيطان آنجا خبری است و نه از شيطنت ھای شي. اوج فھوم

ش ادر اوالد ھا و ـويش ھـآرام و آزاد از ھمه درد ھا و غم ھا و ت ق م ق ن ـا و ن ه خستگی  اغوغای دني ود ک د روزی ب چن
انی ود ھای اين دنيا را در آورده بودم و چند شبی بود  که راحت می خوابيدم و ديگر از بی خوابی ھای جھان ف ری نب  خب

ـدار  ه دي و اين طرف و آن طرف گشت و گذار می کردم که شايد افتخار ديدار يکی از پيامبران اولوالعزم را پيدا کنـم يا ب
ديکی از اولياء  دانی مانن ای صحبت يکی از خردمن شينمهللا موفق شوم و يا پ ر بن ارکس و وب پينوزا و م ه  سقراط و س  ک

ان دمناگھ ستاده دي م اي ه روي تۀ را رو ب د؛ .  فرش ی مھربانن ی خيل ای بھشت خيل ته ھ را فرش دم، زي حال ش دنش خوش از دي
  . کر ميکنيمفآن چه ما در دنيا راجع به آن ھا مھربان تر از 

أخير داد. مودمسالم ن اکمی ت ه. جواب سالمم را ب ود ک ردد ب ی م د، ول زی بگوي د ميخواست چي ه آن را بمن بگوي . چگون
  : گفت،باالخره بعد از کمی اين پا و آن پا شدن

   ."  تو بايد اين جا را ترک کنی"
ا د. فکر کردم به منطقه عيان و بزرگان وخواص آمده ام ن ج ستبرای يک لحظه فراموش نمودم که اي ا ني ه خواص ني  ک

ِعيان وجود داشته باشد و طبقه و کاستو   .  ھا و تقسيمات و باال و پائينی و از اين حرفِ
  .   و از من و از تو نيست،منو  را دارد، ولی باوجود اين در اين جا تو ش جای خودتـی در بھشـکس ھراست که درست 

  :ت و اخالق بھشتيان پرسيدمـآداب معمول بھش   و با،تــته اسـيک فرشو شايسـتۀ با احترامی که در خور 
ز ود دارد و نه پاتک و پوس اينجا که نه خط و نشان و مرزی وجبه کجا بايد بروم؟ در"  ل چي ن قبي ا است و ـته و از اي ھ

ن مشکل رالق دارد و کجا بهـ تعو جا ھا مشخص شده  که کجـا به اين يکی نه منطقه  روم؟ اي د ب ا باي   آن يکی، من به کج
فرق بين کاست و منطقه و طبقه و ... در دنيا  ميشد از زبان و قيافه و لباس و رنگ و من تازه وارد چگونه بايد حل کنم؟ 

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

   "!ت را ترک کنيدجا بھشت است، شما بايد بھشنمنظور من از اي
  .فکرميکردم شوخی ميکند؛ زيرا ھمچون چيزی با باورھای دينی ما مسلمانھا برابر نيست

  :با يک نگاه فکر مرا خوانده و گفت
  !"ا ترک کنيدبھشت ر  شما بايد.در اينجا از اين گونه شوخی ھا خبری نيست. من شوخی نميکنم! اشتباه ميکنی" 

ًحالت چھره ام حتما . نميدانستنم چه بگويم. زير پايم خالی شد و ھمه چيز در برابر چشمانم تاريک گرديد. قلبم فرو ريخت
ان ميه  در درونم بھمۀ تالطمی را که ود بي ـده ب انوجود آم ته مھرب ه فرش دردی اضافه ،کرد ک انی و ضمن ھم ا مھرب  ب

  :نمود
ر . تصميم چنين است. کنيمب ما ھيچ کاری نميتوانيم رد، امابلی، چنين چيزی سابقه ندا"  وق جا نداريم ويک نف ه شکل ف ب

ار . تر است در وافع او از شما مستحق. العاده بايد اينجا آورده شود ر از ک ا ارزش ت ی ب د خيل ا ميکن رده ي ه او ک اری ک ک
وده اس. شما ميباشد شه مسجد. تکاری که شما نموده ائيد تنھا برای خود شما ب ه شماھمي از  درست است ک د، نم ه ائي رفت

ا ھا برای خود و صالح و فالح خود انولی ھمۀ اين عبادات دينی را تن... خوانده ائيد، روزه گرفته ائيد و  د، ام جام داده ائي
افر ميشوند، کسی که به جای شما قرار است که بيايد اول کافـری بود که مسلمان شده، در دنيای که بسياری ازمسلمانان ک

شانددوم با چنان شوق و ذوق ر اسالم جان می اف ی بھت ن و معرف ه و وظيفه شناسی در راه دي ـران ک سياری رھب و   از ب
ه حق . بگيريم  ما اجازه نداريم حق چنين انسـان ھائی را ناديده.تـد اسـمدعيان دين ھم انتظار آن بعي ست ک اين جا دنيا ني

م نبا م دعوایمردم خورده شود و کسی ھ ا آن ھ د و ب را بازخواست کن ه آن ـد ک سف متأ.  حق و عدالت و انصاف شودش
   .ھستم

ا شدن قيامتًفعال. کاری استقادر به ھر او . زاری کردم که خدا که بزرگ است. به گريه افتادم ـا برپ ما ،، ت شفاعت  ش
  ً!لطفا! ًلطفا. ا تنگ باشد، ميسازمقدر جنسيت ھر مھم . يک گوشۀ از بھشت اجازه بدھند که بمانممرا بکنيد که در

  :با پريشان حالی پرسيدم چون جوابی نشنيدم و فھميدم که گپ تمام است،  
ه بخاطر "  سان خوشبخت کيست ک ن ان ه اي د ک ست، حداقل بگوئي سر ني اگر امکان ماندن برايم در بھشت بيش از اين مي

ا ير ميخورد و ياوھمه قوانين خدائی تغي ل دني رود و يک ک اينجا ھم مث د و يکی مي مـی می آي  است و يک روز يک رق
  "؟روز يک رقم

ه از آنفرشته که  ا صدائی ک يد ب ه نظر ميرس ده خاطر ب شد،  خالف شأن فرشته ھا کمی رنجي احساس تخفيف شدگی مي
  :گفت

ه بھشت. آيد مياز کالمت بوی سرکش"  نم است، ن ان جھ ا اشارت است ب!متوجه باش که جای طاغي ا تنھ اقی خود  ازم
د دانم. داني ـتی نمي ار درس م ک ما را ھ دن ش ی جواب مان م ب ن ھ ا اي ی ب ر خارجه شماست  .ول رد وزي ن م ه . اي ری ک وزي

تين از ارزش ھای اسالم سخن گفت و خود را مرھون  سيمناری در وزارتش دائر شـد و او سلمان راس ان يک م ا ايم ب



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

ا و جوامع ه ه بشما ھا ھم. ھای اجتماعی اسالم دانست گ و ارزشـفرھن ا و محيط ھ انواده ھ سلمانيد؛ درخ طور سنتی م
  .اسالمی بزرگ شده ائيد؛ بدون اينکه با انديشه ھای ديگر آشنا شويـد

ـگنائی با آن ھا به دامنولی او درعمق چندين انديشه شنا نموده و بعد از آشـ دی .  زده  اسالم چنـ ان و اسالم تعب ين ايم ب
  . و شعوری او بايد فرق باشـدشما و ايمان و اسالم آگاھانه

ا تا اروپا با سالھا تجربه، از آسي به ھمين خاطر است که. او ميفھمد که دين و اسالم و خدا و پيامر و حالل و حرام چيست
  .ما ميدانيم که انصاف چيست. ردهوو امريکا به ما روی آ
  !" شماستريکائيان ھم کمتر فکر ميکنيد کاراين که شما ما را از ام

  .با اتمام اين جمله ورقی را پيش رويم گذاشت و خواھش نمود که آن را بخوانم 
رفتمه ایرا با شرمندگی از اين که با فرشتورق  ودم، گ وده ب ه نم زاری .  با آن مھربانی برخورد غير مؤدبان نوشته خبرگ

ه) آوا( صدای افغان  ود ک ده ب ته ش شانی آن نوش ت، صلح، ھ کابل بود که بر پ ن رأف ستی، کرامت و ارزش اسالم دي مزي
اريخ صلح در " ... در ادامه آن آمده بود . ھای انسـانی است ه ت اره ب ا اش داکتر رنگين دادفر اسپنتا وزير خارجه کشور ب

ھرگـاه در دوره ھای تاريخی بعد از اسالم صلح و امنيت بوده است، در آن عصر رشد و شگوفائی علمی و :  گفت اسالم
  . توجود آمده اسه اقتصادی ب

   ...و . ھای اجتماعی اسالم استتمدن معاصر ما مرھون فرھنگ ھا و ارزش... :درجائی ديگری جناب شان اضافه ميکند
  :شروع کردم به مالمت نمودن خود. ان فرو رفتـاز پيش در گريب شرمندگی سرعبرت ناپذيرم، بيشترفزونی از 
ر زبانت آدم خواھی شد؟ چه وقت توانائی تسلط برخود رچه وقت تو"  ه ب ری ک اد می گي رد؟ چه وقت ي دا خواھی ک ا پي

و ک! دھنت آمد ميگوئیا و پيش ھرکس ھر چه در ـ در ھر جکنترل داشته باشی و متوجه حرف ھايت شوی؟  ام ت ا و مق ج
  !" بنده بھتر کـه خاموش باشد!اـُعلويان کجفرشته و 

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

ا داشتناگرچه قانع شده بودم که حق آ ودن در بھشـت ي اوجود آن من ن آقا در ب ی ب ود، ول شتر از من ب ا بي ائی در آنج  ج
  !برايم افتخار بود" پدر "   هنميخواستم که از آن مکان برين اخراج شوم؛ اگر چه پيمودن را

سانزاری و  از من مقاومتاز فرشته اصرار و ـژۀ ان ايد وي ه ش اری ک ال، ک ه و داد و واوي ودھا  و گري ـد، ب از ترس . باش
ه چنان ميلرزيدم که کمتر به لرزه و بيشتر به تکان خوردن می  ود ک ا ب ادر اوالد ھ ای م ع تکانھ ه در واق انی ک د؛ تک مان

  ".متوجه خواب پريشان من شـده بود و ميخواست مرا از خواب بيدار کند
  .اين را گفت و سکوت نمود،  "! ناکیچه خواب وحشت" 

ويم. برای يک لحظه من ھم سکوت نمودم ده. امر واقع اين بود که نميدانستم چه بگ م خن ده  ھ رم آم م قھ ود و ھ ه ب ام گرفت
فته و و قرن بيست واطالعات  باورم نميشد که چنين انسانی، درقلب اروپا و در عصر. بود ان آش دن خوابی چن م از دي يک
  .که خالف اين تصور را نشان ميداد پيش رويم نشسته بود واقعيت زندۀ، ولی آرام شود نا

يش ۀ کافی اش را به استثنای ھمان جرعکافی من تمام شده بود، اما او ھنوز ه پ وچکی ک ود،  ک يده ب تن خوابش نوش از گف
  . ھم نزده بودبه لب

  :فتم صدای انسان در حال نزع ميماند، گخيلی آرام و با صدای که بيشتر به
سانی . بيا که برويم. گذشته ازاين تو فکرميکنی که خداوند بالتشبه مانند انسان ھاست. عزيزم، خواب حقيقت ندارد"  از ان

  ...من . مثل تو چنين پندار و تصور بعيد است
  :حرفم را قطع نموده با خنده گفت

  ؟ نه عزيزم؛ باور دارماين خوابواقعی بودن تو چه فکر ميکنی؟ فکر ميکنی که من به " 
  .اگر چه سيمنار علمی وزارت خارجه و حرف ھای وزير صاحب خارجه واقعی ھستند

  ...و . اين خواب خيلی وحشتناک بود؛ آن قدر که شوک آن مغزم را فلج ساخته است! نه
ل  من حرف ھايش را ديگر نمی شنيدم، زيرا مسلمان شدن آقای سپنتا مرا به ياد ھمان آھنگ ا، زيبای ھنرمند قاب تکريم م

  : انداخته بود که ميگفت،"ناشناس " آقای 
ـدزا...  " سلمان ش افری م د، ک ه راه آم ای ،"ھدی ب ون آريان يش تلويزي دی پ ه چن ـایک ات آق ای ھمچون  بي ه آھنگ ھ  ک

شر شان را ن د، يک آھنگ اي وده ان  ًھنرمندانی را خيلی کم نشر ميکنند و ھنرمندان نسل ھای پيشين را تقريبا فراموش نم
   . قطع کرد،نمود، ولی با بيـدردی مطلق آن آھنگ را قبل از آن که به پايان برسد

  :گفتم  از جا بلند شده. نه نۀ اوالد ھا منتظر سودا بود. بايد خريد ميکردم. نزديکی ھای ظھر بود
  .مقاله شپيگل را ماندم برای يک روز ديگر. بيا بيادر که برويم

دماو رفت و. وديمخدا حافظی نماز کافه که بيرون آمديم از ھمديگر ا مان ۀ آنج د دقيق ر . من چن ه اگ ودم ک ن فکر مينم ه اي ب
سان دست ازآن  و بعد از يک مدت ...  را به بھشت ببرند، با ھمه راحتيھا وًواقعا آدم ه ان التی ب د چه ح رون کنن بھشت بي
  ! به خدا از اين گونه خياالتپناه  .خواب اين دوست مرا ھم خياالتی ساخته بود خنده ام گرفت؛ .خواھد داد
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