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 ايم. يك خواب بزرگ. ما خوابي ديده

و كودكو آسمان بود، درخت بودو در آن خواب، زمين بود، خورشيد بود، و زن تا، پرندهمرد و ي مهاجري كه از شاخه پريد

و همچنين جيرجيركي پنهان هاي ريش ريش درخت كه موسيقي امشبش ميان پوسته افق را انحنايي آسوده در طول زمان كشيد

 كرد. را در ذهن خود مرور مي

و زن و زندگي بود زيرا كه مادر زمين بارور. و،و هر كجا كه رستنگاهي بود درخت و اميدي ديگر را توامان باردار بود، كودكي

و دستش از روزي پرباربي، مرد دلش از غم  آذ بار و كودك خود همچون از رخشي از ذره، هاي باردار كه دو ابر عاشق به بوسه

 ربايند. يكديگر مي

و بي و پرباري دست مرد از ثروت زمين سالمتي كه بر روي زمين گردش اش از سبكي روحِ غمي نشاط كودك از نشاط زمين بود.

و زن كودك مي و پايداري كرد. و اميد را در دل خود داشت زيرا كه به شايستگي و زمين جايي ديگر بطن مادر زمين باور داشت.

و مردمان  ي اين ميزباني بودند. يهماناني شايستهمهمچنان شايسته براي زندگي كردن بود.

 ايم. يك خواب بزرگ. ما خوابي ديده

مي اي كه رشته در هنگامه مي هاي برهوت شب در هم و طنابي و زمختي رشته تنيد گردنمان را سخت هاي طنابش، در خواب بافت

مي آزرد. وقتي كه كابوس مي و بازويمان ها، همچون بيابان، به زير پوستمان اندك اندك گسترانيده و دست و انگشت شدند

مي،شد خشك مي و چون آدم عريان شده از بهشت بر خود  لرزيديم. پتويمان كنار رفته بود

و و نور بود و خورشيد با زمين آب ميان روشني آينهو با وجود اين ما خوابي ديديم كه گرم بود و زمين سبز و زمين بود ها جاري

و آب از ريشه تا آسمان را در طول ساقه ترانه مي كرد گرم صحبتسبزيي برگ از پنجره  اي ساخته بود به چه زيبايي.،

و تعبيرش را از كسي نمي اينك ك ما در اينجا به دنبال تعبير اين خوابيم. و در و در دست كسي نمي تابي نميپرسيم جوييم خوانيم

و ديدني نيست. تعبير بودني است. تعبير اين خواب اكسيري است كه در كارگاه و خواندني هاي آتشفشاني كه اصالً تعبير شنيدني

و عصاره آيد، جايي كه شيشه شيشه شيره زمين عمل مي ميي جان و بر تخته سنگي فكر را وو سخت هاي تفتيده برند جهل

ي ناميراي كوچكي است روييده ميان ريزند تا شايد در هنگام فروكش لهيب آتش، اكسير را كه سبزينه آزمندي آدميان مي

و آن خواب و آن هنگام كه روزگار اين اكسير سبزينه را لمس كند، روزگار نه زر كه شكري خواهد شد شكاف دو سنگ، بيابند.



 را زندگي خواهد كرد.

و منصفانه كمترين پيشكار كوچك اين كارگاهما فروتنا مي تعبيرِ نه ايستيم تا مزد آن خوابيم. هر سال در روز درختكاري به صف

و براي سالي ديگر قرارداد محكم كنيم. فرصتمان داده آن سالمان را بگيريم و آني از خواب؛اند كه عيدي سال نو، درختي بكاريم

م و از اين فرصت، سفره شاهانهبزرگ را در بيداري تجربه كنيم. اي در خور درويشي خويشا اين فرصت را دوست داريم

مي مي و به دور آن گرد هم بي آراييم بي آييم. و آن خوابغهاي كمرنگي از چرا طمع نيستيم كه شايد روزي، حتي شده لكه اميد

ف و مومنانه براي همين و ديوار روزگار ما بيافتد، اما صبورانه  رصت اندك دعاي تعبير هم سپاس داريم.بر در
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