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 م جناب باختری صاحببا دوست گراميمزاحی 
 

 افغانستان "به پورتال  "خطای خواب"ناظم باختری شعری را زير عنوان  جناب الحاج خليل �

تال ادبی و فرھنگی پور ۀروری در صفحباول ف فرستادند که بتاريخ "افغانستانآزاد  ــد آزا
 از لبان ميگون، .ر عشق و لذت وصال را در بر داردمطلع تا به مقطع شو بنشر رسيده که از

 که ھيچ حالی حکايت دارد در ــ دور از نظر م4 و ايشانــ مراد دل جسم عريان و رسيدن به 

خيا;ت شان در  ميرود تمام اينگمان  .ايشان نميکند را در مقابل نظر م4 و ھائیکس چنين کار
به شھادت  ؛احوال کنونی نه در حال و ،باشد جوانی شان صورت گرفته ۀسالھای قبل و دور

ست که جناب شان اين خواب ديدن عريان و اين مزاحاما مطلب ازين طنز و . ديگر اشعار شان
  :را گنه حساب نکرده و در اخير گفته اند یسکس

 

  م نتوان گنه شمردنـــــــــــــــناظ

  در خواب خطا و جرم و عصيان
 

شان می ايستم  ۀمن در مقابل اين گفت .گناھی نيست بينيم جرم ويعنی اگر ما چنين خوابی را مي
 در حالی دماغی خود تان است، و عرض ميدارم که چون مصدر اين خواب طرز تفکر و تخيل

گناه  ۀنبينيد و در وسوس ی راتا چنين خواب ،دھيد فکر ديگری را در دماغ تان جاکه ميتوانستيد 
گناه عايد حال تان ميشود و برای اثبات ادعای خود مطلبی را که در يکی از  بناًء جرم و .فتيدني

آن مطلب  و ؛ميشوم نشرات ايرانی سالھای قبل خوانده بودم مثال می آورم و به آن متمسک
 :طنز آميز چنين است

 ۀه خانود سر کار آمده بود توی قھوصبح که ميخواست بر .ستحبيب يک کارگر ساختمانی « 
 :دو تا چای خورده بود و بعدش خوابی را که ديشب ديده بود تعريف کرده بود محل و

بعد رو کرده بود به حسين و گفته  .محل را گوش تا گوش بريده ام ۀجمعخواب ديدم سر امام «
 .»محل مون را بريديم ۀ، باھم بوديم که سر امام جمعحسين تو ھم بودی بود

برده بودند شان در  شب پاسداران ريخته بودند و حبيب و بعدش حسين را دستگير کرده بودند و
:  قاضی شرع ميگويد .قاضی شرع ايستاده اند ر دادگاه انق4ب حبيب و حسين جلوحا; د زندان

 ».محل را بريده است ۀکه خواب ديده است سر امام جمع شش ماه زندان برای کسی« 

 .»می مرتکب نشده ام خواب ديدم خواب ديدن که جرم نيستکه جر من« : حبيب ميگويد
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مکرمه مشرف شده ای؟ چرا خواب نديدی  ۀچرا خواب نديدی به زيارت مک« : ويدقاضی ميگ
 » !؟ پس زمينه اش را داری بناًء شش ماه زندانامام رضا رفته ای به پابوس

ب رفيقش آمده است که به خوا نوبت به حسين ميرسد؛ قاضی ميگويد سه ماه زندان برای کسی
 .محل را بريده است ۀبا او سر امام جمع و

چرا در « : قاضی شرع ميگويد  .آقا من خواب نديدم او خواب ديده است« : حسين ميگويد
؟ معلوم ميشود که ھم زمينه اش را زمين فقط خواب ترا ديده ۀميليارد آدم روی کر ميان شش

 ».زندان سه ماه داری،

 ».برندداشتگاه ميدست بسته و چشم بسته به بازپاسداران حبيب و حسين را 

 خودت ميتوانستی خواب ببينی که يک بی حجاب و !دوست عزيز و محترمم باختری صاحب

تبه رفته ای مر کعبه را که يک ۀميتوانستی خواب خان! ئینما چادررا وادار به حجاب و  چادر
ميتوانستی خواب  .صلح قرار داری ۀاب ببينی که با م4 عمر در مذاکرميتوانستی خو ،ببينی
 .که مبلغ و مدعی دين و اس4م است ببوسیرا خانم سيمين عمر  که دست ببينی 

جرم بری  پس معلوم ميشود که زمينه اش را داری و نميتوانی با اين گفته ھا خود را از گناه و
 !!!بسازی

 

 

 


