دیدن خداوند در خواب
"جاى" هي در ایي رّس طز هظت اطت...چزا کَ ػة گذػتَ "او" را در
خْاب دیذٍ امُ...واًی را کَ طز سهیٌی خیزٍ کٌٌذٍ ّ هلکْتی تَ اًظاى
تخؼیذ.
آٍ ! اگز هیتْاًظتن "او" را تْصیف کٌن...اگز فقط هی تْاًظتن اس آى ػادئ
غوگیي در چؼواًغ تگْین ،اس آى لطافت تلخ تز لثِایغ ،اس سیثائئ دطتاى
پٌِاّر ّ خزقۀ پؼویي ستزع ّ اس پاُای تا دقت پْػیذٍ اع اس خاک طفیذ...چَ
ّاضح ّ رّػي تْد ُوَ چیش...اس هِِی کَ دیگز خْاتِا را هثِن ّ گٌگ هی
طاسد  ،اثزی ًثْد...هي در کٌارع ًؼظتَ ّ تا اّ حزف هیشدم...چٌاى کَ گْئی
اس سهاًِای دّر تا ُن سًذگی هی کزدین...اس حزفِای اّ چیشی تَ یادم ًیظت
ّلی تا ایي ّجْد آًِا را حض هیکٌنُ ،واًطْر کَ هی تْاى اثز ًْائی ػٌیذٍ
ػذٍ در لحظَ ُای قثل اس تَ خْاب رفتي را  ،در طحزگاٍ احظاص ًوْد .اس
هکاى هؼخّصی ًویتْاًن صحثت کٌن ،تَ یاد ًذارم کَ آًزا قثالً دیذٍ تاػنّ ،لی
تَ ُزحال جائی تْد در طْریَ.
اهزّس تؼٌگئ قلة هي طخت تز ّ عویقتز اس رّسُای دیگز اطت .هي اس ایي
تؼٌگی طز هظتن" .جاى" هي گزطٌۀ آًی طت کَ ّاال ّ سیثاطت ّ...تا ایي
ّجْد ًْػتي ً ،قاػی کزدى ّ هطالعَ تزاین غیز هوکي اطت .جش تٌِا ًؼظتي
در طکْت ّتواػای" ناشناس" کاری اس دطتن تز ًوی آیذ...

هي ًیزّئی هذفْى ػذٍ در تطي خْد احظاص هیکٌن کَ طْدای آػکار ػذى در
سیْری درخؼاى  ،هشیّي تَ هاجزاُائی عظین ّ سیثا را در طز دارد .ایي
احظاص هزا در ایي تاّر قزار هیذُذ کَ دلیل آهذًن تَ ایي جِاى ،تزای ثثت
ًاهن تا حزّف درػت تز چِزۀ سًذگی طت...چٌیي احظاطی ػة ّ رّس تَ
ُوزاٍ هي اطت .اّطت کَ اهکاى دیذى آیٌذۀ پیچیذٍ در ًْر ّ احاطَ ػذٍ در
خْػثختی را تزاین هوکي هی طاسد .خْػثختی ّ آّاسٍ ّ ػکٍْ ّ جاللی را
کَ اس پاًشدٍ طالگی در خْاب ّ در رّیا هیثیٌن ّ اس آى تاریخ تَ تعذ جش
طپزدى خْد تَ ایي خیال ،کاری اًجام ًذادٍ ام ...خْاب ارسػِای ّاالی
الِی ّ...اکٌْى ایي خْاب در حال پیْطتي تَ حقیقت اطت...طفزم تَ پاریض
اّلیي پلّۀ ًزدتاى "یعقْب" اطت کَ سهیي را تَ آطواى ّصل هی کٌذ.

قطعَ ای اس ًاهۀ جیثزاى خلیل جیثزاى تَ یک دّطت
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