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آنان که خواب را به نظر کیمیا کنند
میترسم از عاقبتی که ما را نه «حر کربال» کند و نه به «ملک ری» برساند

س�عید احمدی :خوش بخ��واب پاکبان
عزیز! خوابت به سرسبزی برگهای چناری
ک��ه آب میده��ی .رؤیاهایت ب��ه زیبایی و
صداقت گلهایی که میپ��روری .من نیز با
خواب راحت کنار پارک یا توی بلوار یا حاش��یهی خیابان
یا روی ریگهای بیابان مشکلی ندارم؛ اگر چه خالف عرف
باش��د و گوشیبهدس��تهای بیکار نیز چکوچک از من
عکس بگیرند و آن را سوژهی خبر و شایعه و واقعه و حادثه
و طنز و هزل و راس��ت و دروغ خود کنند .فرقی ندارد که
شهردار باشم یا پاکبان ،وزیر کشاورزی باشم یا چوپان ،یا
هر کس دیگری که این زمین گرد باید گهوارهی او باشد؛
نه طاحونه و سنگ آسیابی که مانند یابوی عصاری دور آن
هی بچرخی و بچرخی و بچرخ��ی و در این تکرار ماللآور
یکرنگ ،همهی روز و ش��بهای عمرت یکسان بگذرد
یا البته هر روز بدت��ر از دیروز .کاش آنق��در فکر راحت و
ذهن خلوت داش��تیم که روی ش��اخ گاو یا گردهی ماهی

هم به آس��انی پلک روی پلک میگذاشتیم و بیخیال غم
عالم ،تخت میگرفتی��م میخوابیدیم و هن��گام بیداری
هم نمیدیدیم که کتاب سرنوش��ت ما ای��ن همه اعوجاج
ناخواس��ته دارد .ما نیز به اجبار باید همهی اوقات بیداری
خود را صرف اصالح این دستاندازهای مسخره کنیم .ای
بر فنا برود این ش��اهکار «برنامهی جامع اقدام مشترک»
که از پشت درهای بسته و از توی پچپچ حلقههای پاستور
و پاریس و پکن و پیف و پ��ف به زندگی ما راه گش��وده و
جس��م و جان و روح و روانمان را گرفتار انواع صف برای
به دس��ت آوردن پفک و نمک و حتی کتک و کپک کرده
است .حاال روز و هفته و ماه و س��ال ما ،مستأجر آشفتگی
بیزوال روزانهی همهرقم بازار شده؛ با زار البته ،نه بازار! با
زار مس��کن و با زار مرغ و با زار خودرو و با زار خورد و با زار
خوراک ،نه صاحبخانهی کتاب و دانش و بینش و رشد و
تفکر انسانساز و عقاید پاک .خواب راحت ،دور سر خیال
راحت میچرخد؛ نه دور چش��مانی که رگباری از آنها

ترس میچکد .این ترس از لولوخرمنها و س��وپرمنهای
هالیوودی یا موجودات چندش کارتونهای دههی هشتاد
نیست؛ بلکه خوف از بیجگری کوتولهی سقسیاه گالیور
است که نان شب و آب روز اهالی لیلیپوت در این سوی
زمین را تردس��تانه با ب��زاق دهان خوکهای ش��ق و رق
و اتوکش��یدهی س��رزمین راکی و رمب��و و آرنولد مخلوط
میکند .چنان هم این رمالی و چشمبندی را بلد است که
هر گاه جناب عموس��ام برای کاری به نام «گالب به روی
شما» مینش��یند و برمیخیزد ،این سر دنیا تنه و ریشهی
گالبیهای نطنز میلرزد و میخش��کد و او (اول ش��خص
مذکر حاضر) با اینکه میداند چه جامی را س��ر کشیده،
چشم میدوزد به چش��مههای ریز و درش��ت سنگ پای
قزوین و در رقابتی نابرابر با این س��نگ مثالزدنی ،چنگ
میآویزد و دخیل میبندد به همان درخت مقدس��ی که
ن��ه گل دارد و نه آبی اس��ت .زیر لب هم زمزم��ه میکند:
«کلید من زی��ر درخت گلبالو گم ش��ده!» و خیلی با مزه

و پشتسرهم نیز به ملت وعدهی سر خرمن «گالبی یک،
گالبی دو ،گالبی س��ه» میدهد .این موش و گربهبازیها
از مهمترین اقسام امید دادن به مردم است که عمر ضایع
آنها بازخواهد گش��ت و خاطر آشفتهشان ترمیم خواهد
شد و خواب خوششان تعبیر .در این میان ،مردمان حتی
خواهند توانس��ت نیمنگاهی هم به فطرت و ملکوت خود
بیندازند .مگر نه آنکه آدمی به امید زنده است و امید دادن
به آدمیزاد عاقالنهترین تدبیر؟ این شامورتیبازیها گویا
در آخر -به تقلید از ماجرای درخت س��یب نیوتن و کشف
قانون جاذبهی زمین -به کشف بسیار عجیب قانون جاذبهی
آبگوشت بزباش و همبرگر مکدونالد نیز میانجامد .قانونی که
دلبستن به آن ،ما را نه «حر کربال» میکند و نه به «ملک ری»
میرساند .الالییام تمام! و من همچنان بیدارم و نگران .تو نیز
ای پاکبان عزیز! خوب بخوابی .ای شبگرد همیشه بیدار! ای
پاکبان بیآزار! خوش بخواب روی تختخوابی که نداری و
رختخوابی که باز هم نداری...

