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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Satire طنز

  
   ورجنيا امريکا-انجينرمحمدھاشم رائق

  ٢٠١١ می ٠٢

 

  خواب پريشان

 

 کشوری ولشکری که در مسايل روحانيت تحصيالت عالی را درخارج از مملکت ۀگويند يکی از رجال برجست

 طوالنی داشته در ۀندانيت سابقرشته لشکری وقومو در  ی داردئسررسانيده، در بازار سياست دست بااله نه بموفقا

. خونريزی ھا مرد ميدان بوده به کس تن در نداده و کسی در مقابلش تاب مقاومت را نداشته است و ميدان کارزار

و ه او دارائی ريش انبو. ندازديواند دريا را بند ببا پولش می تو  دارائی سرشاردارد گوئی گنج قارون در بغل دارد

  .استطويل تا سرنافش 

 :   و شوخی پرسيدح از روی مزاروزی يکی از دوستانش که از جمله مصاحبين خا صش بود

 جناب شما شب در اثنای خواب آيا اين ريش مبارک تان را زير لحاف می کنيد ويا از لحاف بيرون می گذاريد؟  

ال غافل گيرشده وال جواب ماند زيرا ھيچ وقت متوجه اين موضوع نشده بود، در ظاھر ؤرم درين سعاليقدر محت

ال عمده شده ؤ س،اما اين گپ بر دلش سخت کارکرده بود خصوصاَ شب ھنگام خواب. خنديد و چيزی گفته نتوانست

دانست ريش خودرا کجا  رفت نمی ھرشب ديگربه بسترمانندبعد از نماز خفتن . مانند برمه مغزش را می کاويد. بود

. ارد ھرقدر فکرکرد شبھای گذشته يادش نمی آمد که آيا اين خرمن ريش را زيرلحاف می گذاشت ويا سر لحافذبگ

ھرقدر صبرکرد خوابش نبرد، آھسته ريش را . چند لحظه مکث کرد و بسم هللا گفته ريش را زير لحاف قرار داد

به پھلوی . تبه تکرار شد اما فايده نکرد بعداَ زير لحاف، اين عمل چندين مرمداباالی لحاف آورد بازھم خوابش ني

دانست اين عمر را تا  ترشد ھيچ نمی فھميد چه کند ونمیدو باز به پھلوی چپ تشويشش زيادتر وزيا راست افتاد،

نت گفت ھيچ ود را تارتار کند وبکند، به شيطان لعخدلش می شد ريش . حال به اين ريش چطور سپری کرده است

به عقب پنچره نزديک  در روی بستر خود نشست اطاقش مملو از نور مھتاب و مانند روز روشن بود. فايده نکرد

ی ئ، آنوقت به سايه ريش خود خوب دقت کرد که گو خود به ديوار خانه متوجه شدبه سايه سر وگردن وريش  .شد

در مقابل انعکاس صدای .  باشد الھول به شيطان گفت يک چچ گندم پاکی را به ذنخ خود بسته يايک رخت خواب و

و اين مرتبه سروروی را زير لحاف کرد ، لحظه  خودرا در آن سکوت شب شنيد ، اندکی ترسيد دوباره به بستر افتاد
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 و بعد نفسش تنگی کرد عرق از سرورويش جاری شد روی خود را لچ کرد وچون ديوانه ھا با خود حرف می زد

 آھسته از .ذان مرغ سحری از دورھا شنيده شدآه صدای ک وپيچ می خورد تا اينتاب خود بهه ھا مانند مار گزيد

کی کم رنگ گشته اخت ديد مھتاب به گوشه آسمان نزديک شده وانددطرف پنجره به بيرون نظز انه  چشم بۀگوش

ده می شود، ديگر د دوردست شنيج از گلدسته ھای مسا"ص"ذان محمدی آ، متوجه شد آوازگويا شفق داغ است

 بستر دراز افتاد، اندک اندک آرامش گرفت وبعد چند لحظه بدون  بهحوصله وضوگرفتن ونماز خواندن را نداشت

 . ناتوانی به خواب عميق فرو رفت  اينکه به ريش خود متوجه باشد از شدت خستکی و

 نشسته وھمه درباره ريش ھای خواب می بيند چه خواب پريشان وپرچنجال، که چند نفر ريش دار ديگرھم دورش

 من چھل سال است که ريش دارم اما تا ھنوز نتوانستم در بستر خوابم : آن يکی می گويد.خويش صحبت می کنند

  .برای ريش خود جای مناسب پيداکنم

درست : يدسومی می گو. می  بسته می کنم من ازطرف شب دراثنای خواب ريش خود را به دستمال:  ديگرش گفت

است وبرای ھرمسلمان الزم است به پيروی از " ص"است ودرين شک نيست که داشتن ريش ازجمله سنت محمدی

اسالم  پيروی از مزايای باطنی دين مقدس  با نظافت اسالمی و اسالم داشته باشيم امابرم حضرت پيغ،بھترين عالم

  .اموس ديگرانتعرض وتجاوز برمال ون عدم مانند مقابله باخواھشات  نفسانی، مجادله با اژدھای خودی،

از جا بلند شد وصورت خود را درآئينه ديد، از . باز با خود تنھا ماند و غم ريشش. دفعتاَ تمام ريشدارھا نا پديد گرديد

ديدن خرمن و سلسله ريش خود به حيرت وحتی به وحشت افتاد دفعتاَ تصميم گرفت تا ريش را از بين ببرد واز اين 

به اطراف خود نگاه کرد ويک قيچی خياطی به نظرش خورد آنرا گرفت وشروع کردبه قطع . را خالص کندغم خود

 موضوع را وقتی درک کرد نکردن ريش ، ساعت ھارا گرفت تا کاررا تمام کرد واز خود يک آدم ديگر ساخت ، اي

من ھستم، "فتاد خانم را صدا زد به تعجب ا.  که خانمش از ديدن او تکان خورد صورت خود را پوشاند و فرارکرد

  . صورتش را درآئينه ديد به کلی خود را يک آدم ديگر وجوانتر يافت . ھنوزھم او فرارکرد و جواب نداد" من ھستم

از خانه برآمد وبه طرف موتر خود روان شد، ديد راننده اش اطراف موترش قدم می زند و با يک توته صافی 

موترنزديک شد فکرکردموترران مانند ھروقت دويده ودروازه موتررا بازمی کند، بيرون موتر را پاک می کند به 

دفعتاَ دور می شود و می فھمد که . می برآيد (.........) برخالف صدا زد چه می کنی او برادر؟ دورباش که حاال 

ف بانک که به فاصله کمی به عجله تمام از ھمه اولتر پای پياده به طر. موترران نيز مانند خانمش او را نمی شناسد

قرار داشت روان گشت تا از دارائی ھای خود خبربگيرد، داخل تعمير بانگ شد خالف ھميشه ھيچ کس توجه نکرد 

ھرطرف ديد کسی . در حاليکه در سابق به مجرد ورودش مدير بانک شخصاَ دست به سينه خدمت تعظيم می کرد

  ری داشتيد؟برادر کا: طرفش سير نکرد تنھا يک صراف پرسيد 

 او فھميد که بدون ريش اورا ھيچ کس نمی شناسد وتمام شناخت وعزت واعتبارش از خيرات ريشش بود آھسته به 

می بيند که دھقانان ھر طرف مشغول کارھستند و ھيچ کدام متوجه او نمی شوند ھر . طرف زمين ھا روان می شود

ند اما فايده نکرد مثليکه يگانه کسيکه او را شناخت سگ قدر اينطرف و آنطرف قدم زد تا اگر توجه کسی را جلب ک

خوب است اقالَ اين جناور مرا : با خود گفت . سر زمينھا بود که ازديدن او مانند سابق دويد و خودرا به پايش انداخت

توجه ھمينکه گفته اند که ھمه ظاھر بين ھستند و چيزھای ظاھری را . شناخت راستيکه از اکثر انسانھا بھتر است

از ھمين سبب است که من و ھمساالنم اعمال وکردار ظاھری را بر رخ . می کنند وکس از باطن کسی واقف نيست

مردم کشيديم و باطن ما مملواز فساد وريا و مردم فريبی،  ما ھميشه ريش، عبا، قبا و سجاده و دلق را نمونۀ انسانيت 

  .  الم عزيز را به طاق فراموشی سپرده ناديده گرفتيمو اسالميت قرار داديم و مزايای حقيقی دين مقدس اس
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درين اثنا دفعتاَ نفسش تنگی کرد، قلبش به شدت می تپيد می خواھد چيغ بزند وفرياد برآرد و از تمام کرده ھا ندامت 

نوز متوجه شد که ھ. از خواب بيدارشد . تکان شديد خورد مثليکه از ارتفاعی به زمين خورده باشد .وپشيمانی بکشد

با عجلۀ تمام از . سرش زير لحاف است وعرق از سرورويش جاريست و از نوک ريشش مثل جوی آب جاريست

ھمه اولتر دستی بريش کشيد و خودرا مطمئن ساخت که ھمه چيز به جاست  وشکر تاری از آن کم نشده با خود 

  :گفت

     ختم . م می برآمد شکرالحمدهللا که خواب بود اگر اين صحنه در بيداری  رخ می داد نفس

  


