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  آذرخش
  هر گاه صاعقه بر سرت ضربه زد،

  انتظار شنيدن صداي رعد را نداشته باش
١٩٧٣  

  

  رگتالش
  ند،همه حس مي كنند، حال آن حسگر نيست

  فقط تالش مي كنند
١٩٩٩  

 

  عدم شناخت 
  هيچ كس مرا چنان كه مي شناسم نمي شناسند،

  و من تا چه اندازه خويشتن خويش را نمي شناسم
١٩٧٣ 
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  محبت
  بدي را در حق ديگران داشته اي محبت آن است كه به ياد آوري كمترين

  و از ياد ببري بزرگترين بدي را كه نسبت به تو روا داشته اند 
١٩٩٧ 

 

  قلم 
  اگر قلم كاري از پيش نبرد پس تالش شمشير بيهوده است 

١٩٩٣ 
 

 يامبريپ

  هر انسان پيامبري است،

  زندگي با او آغاز مي شود و با او به پايان مي رسد
١٩٨٨ 

 

 خوشبختى

  : توشه برگيريماگر ما

  از بت پرستي، احترام به سرزمين و نياكان را،

  و از اديان مشرق زمين، روحانيت را،

  و از يهوديت، رويا و ثبات را،

  و از مسيحيت، محبت و گذشت را،

  و از اسالم، گرماي ايمان را،

  و از سكوالريسم، فهم يكديگر و روشن انديشي را،

  ي را،و از انسانيت، تالش به منظور يگانگ

  و اگر اين ها را بر گرفتيم، همه اينها را،

  سعادتمند ترين انسان خواهيم شد
١٩٩٠  

 

 وطن

  قطعه زميني است كه آزاديمان را در آن مي يابيم،
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  د،گسترده مي شود و هستي را در بر مي گير

  و كوچك مي شود و در خيال ما محصور مي ماند
١٩٩٠  

*** 
 
 
 

  رويا
و پيرمرد در لحظه عروج، احساس كرد كه مردم پيرامونش حلقه زده اند و بار ديگر از او ... 

  .مي خواهند تا آنها را نصيحت كند
 

  'او گفت

 آنها  رهايي ازمال دنيا رهايي يابيد همانطوري كه من به طور ارادي در سن هفت سالگي  از

يافتم، بهترين اسباب بازيم را كه مرا از بخشش به ديگران باز داشته بود به بينواي محله هديه 

  دادم،

و از عاشقي رهايي يابيد همانطوري كه من به طور ارادي در هفده سالگي از آن رهايي يافتم، 

  عشق خود را فداي دوستي و صداقت كردم،

 كه من به طور ارادي دربيست و هفت سالگي از آن رهايي و ازدانش رهايي يابيد همانطوري

يافتم، از گرد آوري مدارك تحصيلي دست كشيدم ، مداركي كه نزديك بود غرور را به جاي 

  فروتني بر من مستولي سازند،

و از شهرت رهايي يابيد همانطوري كه من به طور ارادي در سي و هفت سالگي از آن 

  رت سرابي بيش نيست،رهايي يافتم، فهميدم كه شه

و از كاوش در ماوراء الطبيعه رهايي يابيد همانطوري كه من به طور ارادي در چهل و هفت 

  سالگي از آن رهايي يافتم، به اين يقين رسيدم كه موضوع حقيقت را به حقيقت واگذار كنم،

 و هفت و از موضوع هاي اجتماعي پليد رهايي يابيد همچنان من به طور ارادي در سن پنجاه

  سالگي از آنها رهايي يافتم، و به تصنعي بودن بسياري از كردارهاي انسان ها

   پي بردم،

و از مردم رهايي يابيد و هر چه مي توانيد زهد پيشه كنيد، تا مانند من نباشيد كه در شصت و 

  .هفت سالگي دوست وفادار نداشته باشيد
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و از تفكر رهايي يابيد همانطوري كه من به طور ارادي در سن هفتاد و هفت سالگي از آن 

  رهايي يافتم و از نوشتن دست كشيدم، كتابهايم را پاره كردم زيرا مرا از طبيعت باز

 زندگي از كالبد دور شويد تا  مي داشتند  و تا آن جايي كه مي توانيد، در تمامي مراحل

هنگامي كه آزادي كامل فرا مي رسد مانند من باشيد، آماده آزادي و رهايي از زندگي شناخته 

  ...شده و عروج به آنچه به زودي خواهيد شناخت
١٩٩٩  

 
 

 از
 رهايي يافته

 
  نسيم

  )پيش از تعيين مكان و شكل گيري زمان(
ستي گردش مي كنم، بدون حد و مرز، بدون زمان و مرا همچو نسيمي يافتي، كه در سرتاسر ه

همچنان گردش مي كنم تا در شش هاي كودك شيرخوار توقف كنم، پس زندگي را بيشتر 

  .فهميدم، چون بخش انساني زندگي شدم
١٩٩۵  

 

  آهنگ
  )زمان زوال از سرزميني كه آزاديش را باز يافته(

ه زمين از ميان آنها رخت بر بست، و آثار مردم بر سر زميني با هم به نبرد برخاستند تا اين ك

و ابنيه هاي آن از بين رفت، پس زمين آزاديش را باز ستاند، و چيزي در خاطره ها باقي 

نماند بجز آهنگ روياهاي انسان فرزانه اي كه سعي مي كرد دو طرف منازعه را به هم آشتي 

 دو طرف درگيري را با هم دهد، پس او در تدوين اين آهنگ موفق نبود، و همچنين نتوانست

آشتي دهد، حال آن كه طبيعت، پرندگان و درختان پاسخ دادند، آهنگ ماندگاري را، آهنگ 

  .هوشمندي و توانمندي را
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  .آري، طبيعت به من پاسخ داد
١٩٩٧ 

 

  قصيده 
و  )ان آرامش بر كناره  لگازم(

و م

-

  :از ميراث ملتي، شعري كه فاقد شاعر است به ياد دارم، مي گويد
  

  پسرم،
  گر روزي شوق ديدار من داشتي،

  و خواستي به من بپيوندي،
  زندگي خويش را ادامه بده، آن را غني ساز،

  و هر آينه كه نوبت تو فرا رسيد،
جود،   قصد صومعه ا كن، در عدم و 

  خواهي يافت،آنجا، مرا 
  قلم و ورقي در دست،
  جستجو گر جديد هستم

١٩٩٧ 
 

  صخره
  ) صحراي گوبي مغولستان زمان ذهنيت خواب ديده(

به تخته سنگي بدون شنوايي تبديل شدم ، پيش از اين هيچ بني بشري، به من نزديك نشده بود، 

 سنگ نقاشي و اگر در حضور من، دو نفر عاشق، با هم مالقات كنند، و نقش خويش را بر

  .كنند، من گواه عشق آنها و گواه تاريخ آن اثر خواهم شد
١٩٩۵  

 

  وجدان
  )استعفا در دوره مبارزه(

 پس به همراه او تالش كردم به هنگامي  و من بر او تحميل شدم،  بر من تحميل شد،  و انساني 
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حال آن كه او . كه در آرمان هاي كودكي بودم، همانگونه كه درمبارزه طلبي جوانان است 

سياست را منبع درآمد انتخاب كرد، پس منزلت او باال رفت، و صاحب جاه و مقامي شد، 

  .حكمراني كرد، خودخواه و مغرور شد

و ، ه است، پس آرمان گرايي كجا رفتو اگر از او سوال كني به توخواهد گفت كاري نكرد

مبارزه، دستاويزي شد، براي چيرگي و غلبه بر ديگران، براي حفظ چيزهايي كه به آن دست 

  .يافته است
  

  .و گويي مرا مستعفي كرده اند
١٩٩٧ 

 

 شتهگباز

  )به نحوي كه مكان يا زمان را نتوان مشخص كرد(
زمان، نه چيزي را حس مي كنم و نه چيزي را توانمندي خود را بازيافتم، نه مكاني دارم و نه 

  ...درك
١٩٩٧ 

*** 
 

  مرد شريف
و مرگ پيرامون صومعه مرد شريف  چرخ مي زد، اما وقتي از زندگي پيرمرد باخبر شد ... 

از مرگ خواسته بود سراغ او آيد، و مرگ نداي او را ... مرد شريف. از او روي برتافت

  ...پاسخ داده بود

عت به هم پيوست، و با يكديگر تعامل هستي را برقرار كردند، مانند آنچه در پس خداوند با طبي

زمان گذشته رخ داده بود و در آينده رخ خواهد داد، و با اين به هم پيوستن هستي، جزيي از 

  ...حقيقتي شدند كه سعي مي كرد آن را درك كند

 و برخي از مردم در صومعه و خانواده و مردم براي آخرين وداع با پير ديار سوي او شتافتند

بوي بخور را استشمام كردند و براي پاكي روح شريف دعا مي كردند و برخي ديگر با 

چشمان خويش نظاره گر انواري بودند كه ازصومعه برخاسته بود، نوري كه مردم را به 

  .پيامبري جديد دعوت مي كرد
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ليكن نوه او وصيت پدر بزرگ را قرائت كرد و سخن او را به گوش شنوندگان و حضار 

  :رساند

زندگي من وصيت من است، پس آن را بخوانيد و آن را در نظر داشته باشيد، هميشه و در 

 همانطور كه شما نيز همه حال به ياد آوريد، كه همانا هيچ كس از شما بر ديگري برتر نيست،

و من نيز فردي عادي هستم كه ممكن است اولين از بند رسته فكر و . بهتر از ديگران نيستيد

اولين كسي باشم كه به عروج فكري رسيده باشد و اميدوارم آخرين آنها نباشم، هر چند مطمئن 

  .هستم كه من اولين آنها نيستم و آخرين آنها نيز نخواهم بود

اما قبرم بايد قبر ساده اي ، لتم مي بايد عيد پيوند به حقيقت و رهايي جهاني باشدو اما روز رح

صومعه ". اينجا انساني از دره سبز خفته است"باشد، در صومعه ام، و بر سنگ آن نوشته شود 

من بايد دروازه اش مثل هميشه باز باشد و آن را بدون ترميم و بازسازي به حال خود 

  . طبيعت اراده كند بتواند آن را به همراه محتوياتش، از بين ببردواگذاريد، تا هر گاه
  ۱۹۹۶مه 

  
  

  از
  ادغام شده

  

  بازرس
شب، آن را گرفتم، پس بازرس به ميان كانتينرهاي زباله رفت، او را شماتت كرده و به حال  -

  ...خود واگذاشتم تا در ميان آشغال ها دست و پا زند

 وجدان مي پنداري؟ پس وظيفه مراقبت را به گردن گرفته  خود را كدامين)العقل(ای ناقص  -

و آن بيچاره را زير نظر گرفتم، يك شب در پس شب ديگر، صبح به صبح، پس از آن در 

طول روز، بنحويي كه يار ما به اين كار عادت كرده بود به جاي اينكه مثل روزهاي اول اين 

ه صورت منظم و با مهارت حرفه اي انجام كار را با شرم وحيا انجام دهد، رفته رفته آن را ب

  .داد، به طرزي كه وقتي او در آخرين ديدار نگاهش به من افتاد، من احساس شرمندگي كردم
١٩٩٩ 
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  ادغام 
د، وكيل مدافع نيز دفاعيه خود را خواند، و به دادستان كيفر خواست خويش را قرائت كر

  .هنگامي كه صداي قاضي را كه مي بايست حكم را قرائت  كند شنيد

روزنه و زندان، و سكوت مرا از طريق  از شكاف اتاق نوري تاريك به اندرون تابيده شد،

 بكنم همان شكاف به شناخت فرا خواند، شناخت قاضي، و شنيدن حكم او، پس بي آنكه حركتي

نزديك شدم، نگاهي انداختم، در حالي كه چشمانم بسته بود، و اگر روزي آينه ساخته شود مرا 

به قاضي معرفي خواهد كرد، و به حكم وجدان انساني كه چيزي جز يك كلمه را نمي شناسد 

، پس من باور كردم كه در محضر خويش هستم، و تناقضات از بين تبرئه: چنين خواهد گفت

  .  و ادغام تحقق يافته استرفته اند،

و اين من هستم كه پيامبران و نگون بختان را مالقات مي كنم و با آنها ادغام مي شوم و به 

 محبت ، همه همين سرنوشت را دارند، و اما وجدان ضامن تعادل انساني –همراه آن ها با خدا 

تي باز مي گردم كه است، و نه بازدارنده هايي با روش هاي مختلف و اين من هستم به قدر

 همان -همچنان جزيي از آن هستم، و عدم و وجودي كه آن را ترك نكردم، نه بلكه قدرت 

  .عدم وجود شد، بنابراين پس از مرگ جزئيات معنايي ندارد
١٩٩٨ 

 
  از بند رسته

من پس از كج و معوج شدن به راه خويش ادامه مي دهم، به لطف اشتياق انساني، مانده ام 

  .با همان وضع سابقروي زمين 

خاطراتم با من هستند، از زندگي ام، آنها ثابت هستند علي رغم زيكزاك هاي مسير، پس من به 

راه خويش ادامه مي دهم، و در زمان و مكان سير مي كنم، بدون در نظر گرفتن حد و مرزها، 

 از و اگر من در شناخت مطلق و حقيقت عام، به سوي چيز جديد در حركت هستم، باالتر

غم من غم انسان است در زندگي : انساني امروزي و انسان فردا، غم خويش را با خود دارم

ليكن استناج من است است . اش، غم من امرز و فرداي اوست، غم من آرامش و آزادي اوست

  .كه زندگي و مرگ، و قدرت، در دو وجه آن، معرفت و حقيقت بدون انسان فاقد معني هستند

  اين است كه آيا سعادت انساني بر روي زمين محال است؟و اما سوال من 
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من ازپايان انسان مطمئن هستم، چون من با آنها هستم، اما، زندگي او چه؟ و آيا راهي براي 

  بهبود آن وجود دارد؟

انسان دغدغه من است،  فقط با مرگ است . ، و نمي توانم او را كمك كنمغم من انسان است

كه گرسنه و آزمند سير مي شوند، و روياي مرد از خود گذشته و متهور تحقق مي يابد، و 

  .درك دانا و نادان، و همه يكسان مي شوند

دگي و اما، در ادغام من، زمان و مكان نيست، و انسان و هستي، زن... غم من انسان است

  مرگ در ادغام نيز، پس غم من چيست، غم انسان و هستي چيست؟

از بند رسته ام، از بيان و اظهار نظر رهايي يافته ام، از وسيله ها و از حروف، من رهايي 

يافته ام از فكر، از قيد و بندها، محدوديت ها، من رهايي يافته ام، رها از انسانيت، از امورات 

يي يافته ام من، رها از دعوت براي رهايي انسان هاي در بند، رهايم و از غم و غصه ها، رها

من از شناخت مطلق و حقيقت عام، از الهه هستي، رها از انسان، رهايم من، انسان رها شده، 

    .رهايم از الهه هستي
١٩٩٩ 

  

  

  

  أز
  رؤيا ديده

  
  باالخره 

  :يا ديده فكر و چنين نتيجه گرفتودر آخرين لحظه هاي زندگيش، ر

در اين باره فكر كرد كه همانا در ذهن انسان ها خدا زاده شده سپس بزرگ مي شود و پس از 

برخي نيز گمان مي كنند او انسان است، حال آن كه او انسان را . آن پير و فرتوت مي شود

نان از او ترسيدند كه شود، واقعاً هم سرگرم شد، در صورتي كه گروهي آن چ آفريد تا سرگرم

 به هنگامي كه انسان ها به دنبال خدا  او چنين استنتاج كرد كه،. حتي زندگي را فراموش كردند
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 شد، در زمان و مكان و بودند، و آن را بر روي چهره خويش نقاشي كردند، خداي آنان پير

ميان  وجود و عدم وجود گم شد، و انسان با مرگ خويش، زمان و مكان را در مي نوردد، 

  . وجود، و عدم را، و ادغام مي شوند در آن چه درباره اش تحقيق مي كنند، و تحقيق نمي كنند

و، از آن و فكر كرد كه همانا انسان، چون مي انديشد، پس مرگ را درك مي كند، از اين ر

بيشتر مي ترسد، و چون مي انديشد و استنباط مي كند، پس نمي تواند رهايي يابد و در ديگر 

عناصر طبيعت و ديگر عناصر هستي به راحتي ادغام شود، و چنين نتيجه گيري كرد كه 

  .انسان براي وصول به اين دو مفهوم چاره اي ديگر بينديشد

دگي بعد از اين زندگي چشم اميد بسته اند، و آن را شبيه همچنين به اين انديشيد كه مردم به زن

چيزي كه دوست دارند تصور مي كنند، ابدي، و به اين نتيجه رسيد كه زندگي پس از اين نمي 

همانطوري كه، هر آينه . تواند شبيه زندگي قبل از اين باشد، مگر اين كه زير مجموعه باشد

  رك كرد، پس هيچگاه خداي مطلق نمي شود؟انسان سرنوشت و پايان بعد از زندگي را د

و فكر كرد كه مردم، در تالش خويش براي وصول به ايمان، از يكديگر دور مي شوند، و به 

موضوعاتي مي پردازند كه مايه اختالف، و نزاع هستند، و نتيجه گيري كرد، اگر در حقيقت، 

يشتن خويش نزديك نشود، به براي انسان راهي جز اين نيست كه ايمان بياورد، پس چرا به خو

  آن ايمان بياورد و به انسانيت و ارزش هاي واالي آن ايمان بياورد؟

و همچين به ايمان انديشيد، و نتيجه گرفت كه ايمان نظري بهترين راه رهايي از چيز نامطمئن 

  .است، چرا كه فعاليت درراه انسان سازي، بدون شك رهگشا است

در ديروز، بيش از آن كه بر طبيعت اثر بگذارد، از آن متاثر مي و به اين انديشيد كه انسان، 

شد، در حال حاضر، بيش از آن كه از آن متاثر شود، بر آن اثر مي گذارد، فراتر از اين او 

هر گونه عملي را در آن مباح دانست، و نتيجه گرفت، اگر او بتواند وجودخويش را در تاريخ 

  .اصر او را از بين برده استكُند كهن حفظ كند، تاريخ سريع مع

و باالخره، او به طور خيلي كلي دريافت كه نژاد و زبان و زمين وعقيده و اعتقاد انسان ها را 

نمي سازد، و تنها حرص و طمع است كه آنها را مجتمع مي كند، و به درستي كه  متفرق

  .انسان شدن را فراموش كرده اند
٢٠٠٠ 
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 "هاه سرود"از 
 

٩   
  من نوزادم، من جوانم،

  من پيرم، من غايتم 

  من پدر هستم، من زحمت هستم، 

  من مادرم، من ميوه ام 
  

  من جامد هستم، من حركت هستم،

  من كشت هستم، من درد هستم 

  من خير هستم، من بخشش هستم، 

  م، من نگون بختي هستممن شر هست
  

  من عشق هستم، من مهر هستم،

  من نفرت هستم، من تيرگي هستم

  من آرزو هستم، من اميد هستم،

  من شانس هستم، من قضا و قدر هستم 
 

   ،من فكر هستم، من حقيقت هستم

  من عقيده هستم، من مراد و مقصود هستم

  من ديدني هستم، من ناديدني هستم،

  ركت مي كند و هر آن چه در آسمان ح
  

  من زندگي هستم، من مرگ هستم،

  من هستي هستم، من نيستي هستم 

  من خدا هستم، من جاودانگي هستم،

  من همه چيز هستم، من هيچ چيز نيستم
  

  من انسان هستم
٢٠٠٠ 
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١١ 
  دارم، بنابراين مسئول هستم؛من وجود 

  تو وجود داري، پس مسئول هستي؛

  ما وجود داريم، پس مسئول هستيم؛ 

  با عليت، ما، به هم مرتبط هستيم؛ 

  و متعهد به ياري و كمك به يكديگر هستيم،

  در شر و خير، در اندوه و شادي،

  يار يكديگر
٢٠٠٠ 

 

 
 از

 الفياء
 

 "مسافر"از 
 

  چه بسيار

  تباه كردم،وقتي كه در اميد 

  بوسيدن دختركان جوان،

  چه وقتي بسياري كه من در رؤيا تباه كردم،

  در زمين، در اميد به آسمان؛
  

  آه، آه،

  آه، اگر دوباره تباه كنم، وقت را،

  بر باد دهم آن را
٢٠٠٢ 
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  در
  بازگشت از مسير زندگي،راه 

  چيزي كه با آن تعامل برقرار كردم، و آن را فهميدم،

  آن را تجزيه كردم، و از آن فلسفه ساختم،

  در راه بازگشت از مسير زندگي

  درك كردم كه همانا سواالتم درباره 

  آن به مراتب بيش از پاسخ هاي من درباره آن است 
٢٠٠٢ 

 
 
 
 
 
 
 

 آخرين

  همانا شك رفتن بود؛: اشك چشمي كه فرو ريخت

  آيا براي جدايي، شخص غمگين و بخشنده اي وجود دارد؟
 

  يا براي رهايي، شادي خوش نوايي هست؟

  :آخرين قطره اشك چشمي كه فرو چكيد 

  آري، همانند سيلي ويرانگر جوشيد،

  به سفر دريايي سوق مي دهد،

  و آري من در شادي از پس شادي غوطه ورام
  

  رودم را به پايان برسانم،و من براي اين كه س

  سرود سفر را، سرودي كه روزي آن را سروده بودم؛

  همانا من آن را براي اولين بار به پايان رساندم،

  و نيرويم براي آخرين بار من را تنها مي گذارد؛

  و كماكان آن را به پايان مي رسانم،

  و ايكاش، پس از پايان يافتن آن، من بروم؛

  يان مي رسانم،و كماكان آن را به پا
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  ومن همچنان به پيش مي روم،

  ومن با شادماني گذر مي كنم
٢٠٠٢ 

 
 

 "گفتگو گر"از 
 

 قابيل

ي، به خيال او، قابيل چه كار كردي، يا انسان با تو چه كرد؟ برادرت را كشتي يا انسان را كشت

پس از آن كه او ترا آفريد، او را كشتي؟ چون درست است كه پروردگار هابيل را بر تو 

رجحان داد، پس قرباني او را پذيرفت در آن حال كه قرباني و پيشكش تو و عشق و دوستي تو 

 ،را نسبت به خود رد كرد؛ و زحمات تو را انكار كرد و داليل مخففه را به تو ارزاني داشت

تو موجودي با تفكر محدود و توانايي محدود هستي؟ اما اگر هابيل بر خالف آن چه پروردگار 

  .از محبت خاص خود بر او ارزاني داشت تو را مي كشت، هر گز او را نمي بخشيدم
٢٠٠٢ 

 

  محبت 
  .و آنجا او را يافتم، در حالي كه به صليب كشيده شده بود

 راه ديگران فدا كرده بود، از بين مي رود تا ديگران آنجا او را يافتم، وجود خويش را در

  .وجود خود را تحقق بخشند

  .با او حرف نزدم، او نيز با من حرف نزد، هر چند هر دو با هم زندگي مي كرديم
٢٠٠٢ 

 

  آسياب ها 
سرو انتس  بسيار در پي تو گشتم، فقط موفق شدم، دن كيشون را ببينم، بر پشت اسبش به 

 حركت، دوست امانتدارش سنچو، سوار بر االغ پشت سر او به راه افتاده سوي آسيابان در

  .بود
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عيبي ندارد، من تو را . عزيزم ميگل، تو در عقل و تخيل مردم ُدن كيشوت را جاودان كردي

اي جديد براي قهرمان داستانت تصور مي كنم كه اين قهرمان نيز تو تنها جستجوگر ماجراه

همراه با ما شتاب كن تا ُدن كيشوت و سنچو . پس به همراه ما به سوي ماجراها بشتاب. هستي

  را پيدا كنيم، در انتظار چه هستي؟
٢٠٠٢ 

 

  بگذار
تو .  مي شويهمرچلد تو دومين كسي است كه سمت دبير كلي سازمان ملل متحد را عهده دار

از اسوج آمدي، سرزميني كه از دير هنگام جنگ را نمي شناخت، وظيفه تو استقرار صلح و 

آرامش در جهاني است، تا آن جايي كه ممكن است وظيفه خود را به خوبي انجام دادي و براي 

 استقالل سازمان ملل تالش كردي و تا اندازه بسياري در كار خود موفق بودي تا جايي كه خأل

وجود افرادي مانند تو محسوس بود به ويژه در زماني كه سازمان آلت دست تصميم يگانه و 

  .نيروي يگانه بود
٢٠٠٢ 

 
  فرزندان

فرزندانت، جرج واشنگتن، اي كسي كه ايالت متحده آمريكا را آزاد كردي؛ پسران تو، اي 

، بعد از دو قرن از كسي كه با پاكي و انصاف به خاطر انسان برتر تالش كردي، به آنها بنگر

غيبت تو بسيار عوض شده اند، به مريخ مي روند و در آن به دنبال منابع آب هستند، در حالي 

كه آب هاي كره زمين را كه در دسترس آنها است به حال خود وا مي گذارد تا آلوده شود و 

  .حداقل صدها ميليون نفر از انسان هاي هم نوع آنها در تشنگي بسر مي برند
  

  ا اين همان چيزي است كه تو مي خواستي، اي واشنگتن؟آي
٢٠٠٢ 
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 از
 خاطرات

  
 "مقدمه"از 

 
 پسركم

 
  

ين بدان پدر بزرگت چه بسيار به سمع من رساند كه اعداد و ارقام او را نابود كرده اند، و ا

  .معناست كه اراده اي همراه با اعداد و ارقام او را از نوشتن باز داشته است

و اما من به تو مي گويم كه همانا حروف و كلمات من را كشته اند زيرا آنها را در جاهاي 

يعني در تاليفات غير ادبي بسياري؛ اگر چه افراد بسياري از آنها استفاده . نامناسب قرار دادم

و آنها را پسنديدند و مرا در راه كسب درآمد و زندگي كمك كردند، اما من را از نوشتن كردند 

  .آثار ادبي كه خود باعث آفرينش مي شود بازداشته است
  

  اي كسي كه به دنبال رهايي هستي،
  

همه افراد بشر ريشه هايي دارند كه به آنها افتخار مي كنند، هر چند باشند، بايد  نكات مثبت 

  . داشت، كجي هاي را از خود دور ساخترا پاس

اما ريشه هاي تو در سرزمين پيامبران و فرستادگان و قديسان است، و منظور من تنها 

مشهورترين آنها نيست، بلكه، همچنين، آن پيامبران و فرستادگان و قديساني را كه بار علم و 

ويش با فضايل انساني فرهنگ را به دوش خويش كشيده اند، و هر انساني كه با انسانيت خ

  .زمانه اش به بهترين شكل زيسته است
  

  :پسرم، ريشه هاي تو، در مشرق زمين است، در قلب جهان

آرامي ها، ايل را، خداي يگانه را كشف كردند، شهرت و آوازه ات را به تو انتقال دادند، پس 

  .نعمان سرايدار و خدمتگزار معبد ايل شد

 با  دست يشع پيامبر  به مسيح،  سوري درقرن نهم پيش از ميالد رهبر و فرمانده و اما نعمان،
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و زبان آرامي زباني بود كه . از بيماري پيسي شفا يافت. هفت مرتبه غسل در رودخانه اردن

  .مسيح با آن سخن گفت

 فنيقي ها، اي كنعان هماني هستي كه حروف را خلق كردي، اگر چه مالكيت آن را و تو فرزند

براي مدتي طوالني حفظ نكردي، و تمدن هاي ديگر را غني ساختي، هر چند آن ها هويت 

  . خويش را گم كردند

و تو اي انسان عرب حق را ياري كردي، حقي كه مواضع افتخار آميزي داشت، هر چند 

  .پنهان ماندند و تا روز قيامت بر مال نخواهند شدافتخارات مزبور 

و توي اي فرزند سرزمين لبنان كه به صورت انفرادي چيزي را ارزاني داشتي كه جماعت 

و علت اين رخنه و رسوخ داد و ستد و تجارت در همه چيز ، قادر به عطا و ارزاني آن نبود

  .بود

ارد، هر چند اين كليسا تكه تكه است، و تو فرزند كليساي مشرق زمين كه ريشه در تاريخ د

  .ليكن هر آينه نغمه سراي آن، نغمه سر داد خدا نيز حاضر مي شد
  

پس پسرم، افتخار كن، به همه اينها، به هر چه داري، و از آن چيزي كه عليه توست گريزان 

د نباش، ليكن همواره به ياد داشته باش كه تو، پيش از هرچيز، فرزند لحظه هستي، و فرزن

  . تمامي انسانيت

همچنين تو فرزند آن خاندان هستي كه هيچگاه فرزندان آن به ظلم و تعدي عادت نكرده اند، و 

همين بس كه انسان، در مفهوم وسيع و فراگير ستم كردن، نبايد به كسي ستم كند، تا با انسانيت 

گري در راه پس وجدان مظلوم خويش را در زندان راحت بگذار، و به او ستم. باقي بماند

 ...آزادي را تحميل مكن

١٩٩٨  
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