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 آمدن کشتی 

  

 
المصطفی، آن برگزیده دردانه، که سپیده دم روزگار خود بود، دوازده سال در شهر ارفالس در انتظار 

  .کشتی اش مانده بود تا بازگردد و او را به جزیره زادگاهش بازگرداند

ریا در سال دوازدهم، در روز هفتم ایلول، موسم درو، از تپه بیرون باروي شهر باال رفت و به سوي د
  .نگریست، و دید کشتی اش از میان مه فرا می آید

چشمانش را بست و در . آنگاه دروازه هاي دلش باز شدند و شادي اش بر فراز دریا به پرواز در آمد
  .سکوت هاي روحش سپاس را به جا آورد

  :اما چون از فراز تپه فرود آمد، اندوهی او را فرا گرفت و در خود اندیشید

چه . خاطر و خرسند از اینجا بروم؟ نه، بی زخمی در روح از این دیار نخواهم رفتچه گونه آسوده 
روزهاي درازي که در میان این دیوارها درد کشیدم و چه شب هاي درازي که تنها به سر بردم؛ کیست 

  که بی اندوه از تنهایی و درد خود جدا شود؟

و بسیارند کودکان خواهش من که برهنه در . بسیارند پاره هاي روح که من در این کوچه ها پراکنده ام
  .این تپه ها می گرند، و من نمی توانم سبک بار و بی درد ایشان را بر جا بگذارم

  .این جامه اي نیست که من امروز از تن بیرون کنم، این پوستی ست که باید به دست خود بشکافم

که با گرسنگی و تشنگی نرم گشته  و نیز این اندیشه اي نیست که پشت سر بگذارم؛ این دلی نیست
 .است

دریا که همه چیز را به خود می خواند، مرا هم می خواند؛ باید به کشتی . اما بیش از این نمی توانم ماند
زیرا گرچه ساعت هاي شب سوزان اند، ماندن همان است و یخ بستن و بلورین شدن و در قید . بنشینم

  .قالب گرفتار آمدن همان

اما چه گونه؟ صدا نمی تواند زبان و لب هایی را که . نستم هرچه را اینجاست با خود ببرمکاشکی می توا
عقاب هم تنها و بی النه اش به سوي خورشید . باید تنها در پی اثیر برود. به او پر داده اند با خود ببرد

  .پرواز می کند



که به بندرگاه نزدیک می شد، و چون به دامان تپه رسید، باز به سوي دریا برگشت و کشتی اش را دید 
  .ریانوردان سرزمین خود را دید که بر عرشه کشتی ایستاده بودند

  :روحش خطاب به آن ها فریاد کشید

. اي فرزندان مادر کهن سال من، اي سواران بر موج ها، چه بسیار که در رویاهاي من کشتی رانده اید
من از براي رفتن آماده ام، و بادبان افراشته  .ن استاکنون در بیداري فرا می آیید، که رویاي ژرف تر م

  .اشتیاقم در انتظار باد است

. فقط یک نفس دیگر از این هواي آرام فرو می برم و یک نگاه مهرآمیز دیگر به پشت سر می اندازم
ی تو هم، اي دریاي پهناور، اي مادر ب. آنگاه در میان شما می ایستم، دریانوردي در میان دریانوردان

خواب، که آرام و آزادي رود و جویبار تنها از توست، این جویبار یک تاب دیگر در پیش دارد، و یک 
  .زمزمه دیگر در این بیشه؛ آنگاه من به سوي تو می آیم، قطره بی کران به دریاي بی کران

 يهمچنان که می رفت از دور مردان و زنانی را دید که از کشت زارها و تاکستان هاشان به سو

و صداي شان را شنید که او را به نام می خواندند و از کشت زاري به . دروازه هاي شهر می شتافتند
  .کشت زار دیگر آواز می دادند که کشتی آمد

  :و او با خود گفت

آیا روز جدایی همان روز دیدار است؟ و آیا خواهند گفت که شبانگاه من به راستی همان بامداد من بود؟ 
س که خیشش را در شیار خاك رها کرده است چه بگویم، و با آن کس که چرخ پس من با آن ک

  خشتش را از کار باز داشته؟

آیا دل من درختی خواهد شد با شاخه هاي پربار، تا میوه هایش را بچینم و به این مردمان بدهم؟ و آیا 
  خواهش هاي من مانند چشمه اي خواهد جوشید تا پیاله هاي ایشان را پر کنم؟

یا من چنگی هستم که سر انگشتان قدر قدرت مرا بنوازد، یا نی لبکی که دمش از میانم بگذرد؟ من آ
  جوینده سکوت ها هستم؛ آیا در این سکوت ها چه گنجی یافته ام که با اطمینان خاطر بذل و بخش کنم؟

که به یاد ندارم؟ اگر روز درو من این است، در کدام زمین هایی بزر افشانده ام، و در کدام فصل هایی 
اگر به راستی این همان ساعتی ست که باید فانوسم را بلند کنم، آنچه در فانوس می سوزد شعله من 

  .نخواهد بود



من فانوسم را خالی و خاموش بلند خواهم کرد، نگهبان شب است که در او روغن می ریزد و او را روشن 
  .می کند

زیرا که نمی توانست راز ژرف . زها در دلش بود که ناگفته مانداما بسیار چی. این سخنان را بر زبان آورد
  .درونش را بر زبان بیاورد

  :چون به شهر در آمد همه مرمان به پیش بازش آمدند ویک صدا با او سخن گفتند

  :پیران شهر پیش آمدند و گفتند

ما رویاهایی داده است  و جوانی ات به. تو در تاریکی غروب ما روشنایی نیمروز بوده اي. از پیش ما مرو
  .که در خواب ببینیم

اکنون راضی مشو که چشمان ما گرسنه . تو در میان ما نه غریبه اي نه مهمانی، تو فرزند دردانه مایی
  .دیدار تو باشند

  :مردان و زنان روحانی هم به او گفتند

ان ما گذرانده اي خاطره مگذار که موج هاي دریا اکنون ما را از هم جدا کنند و از سال هایی که در می
  .اي بیش نماند

ما به تو بسیار . تو روحی بودي که در میان ما گشتی و سا یه ات پرتو نوري بوذ که بر چهره ما می تابید
  .گرچه مهر ما بی زبان بود و حجاب بر چهره داشت. مهر داشتیم

همیشه چنین بوده است که  .ولی اکنون او به صداي بلند تو را می خواند و در پیش تو برهنه می شود
  .مهر به ژرفاي خود پی نمی برد، تا آنگاه که ساعت فراق فرا می رسد

فقط سر به زیر انداخت؛ و کسانی که . اما او پاسخی نداد. دیگران هم آمدند و او را التماس کرند
  .نزدیکش ایستاده بودند دیدند که اشک بر سینه اش می چکد

 .ي میدان بزرگ معبد روانه شدندآنگاه او و خیل مردمان به سو

  .از محراب معبد زنی بیرون امد که نامش المیرا بود و کارش پیش گویی بود

او با مهربانی بسیار نگاهی به ان زن انداخت زیرا که آن زن نخستین کس بود که در همان روزي که او 
  .به شهر آنها امد نزد او رفت و به او ایمان آورد

 :ت و گفتآن زد او را درود گف



  .اي پیامبر خدا و اي جویاي کمال اعلی سال هاست که تو چشم به راه کشتی ات بوده اي- 

  .اکنون کشتی ات امده است و باید بروي

میل تو به سرزمین یادهایت و جایگاه خوهش هاي بزرگ ترت ژرف است مهر ما تو را مانع نمی شود و 
  .نیازهاي ما تو را باز نمی دارد

ن که از پیش ما بروي از تو می خواهیم که با ما سخن بگویی و حقیقت خود را با ما در میان اما پیش از آ
  .بگذاري

  .ما این حقیقت را به فرزندان خود خواهیم داد و انها هم به فرزندانشان تا از میان نرود

ي ما گوش  تو در تنهایی ات روزهاي ما را پاییده اي و در بیداري ات به گریه هاي و خنده هاي خفته
  .داده اي

 .پس ما را بر ما آشکار کن و انچا را میان زایش و مرگ می گذرد و تو دیده اي همه را با ما بگو

 :پس او گفت

  اي مردمان ارفالس من از چه توانم سخن بگویم مگر از آنچه هم اکنون در روح شما می گذرد؟- 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



   درباره ي مهر
 

 :آنگاه المیرا گفت

  .ز مهر سخن بگوبا ما ا- 

 :پس او سر برداشت و مردمان را نگریست و سکوت انها را فراگرفت و او به صداي بلند گفت

  .هنگامی که مهر شما را فرا می خواند از پی اش بروید -

  .اگر چه راهش دشوار و ناهموار است

  .و چون بال هایش شما را در بر می گیرند وابدهید

  .نهفته باشد و شما را زخم برسانداگر چه شمشیري در میان پرهایش 

  .و چون با شما سخن میگوید او را باور کنید

 .اگر چه صدایش رویاهاي شما را بر هم زند چنان که باد شمال باغ را ویران میکند

 
زیرا که مهر در همان دمی که تاج بر سر شما می گذارد شما را مصلوب میکند همچنان که می پروراند 

  .هرس میکند

که از قامت شما باال می رود و نازك ترین شاخه هاتان را که در آفتاب می لرزند نوازش  همچنان
  .میکند

  .و به ریشه هاتان که در خاك چنگ انداخته اند فرود می آید و انها را تکان می دهد

  .شما را مانند بافه ها جو در بغل می گیرد

  .شما را می کوبد تا برهنه کند

  .س جدا سازدشما را می بیزد تا از خ

  .شما را می ساید تا سفید کند

و انگاه شما را به آتش مقدس خود می سپارد تا نان مقدس شوید برخوان  شما را می روزد تا نرم شوید
 .مقدس خداوند



همه ي این کارها را مهر با شما میکند تا رازهاي دل خود را بدانید و با این دانش به پاره اي از دل 
 .زندگی مبدل شوي

  ا اگر از روي ترس فقط در پی آرام مهر و لذت مهر باشیدام

 پس آنگاه بهتر آن است که تن برهنه ي خود را بپوشانید و از زمین خرمن کوبی مهر دور شوید

و به آن جهان بی فصل بروید که در ان می خندید اما نه خنده ي تمام را و می گریید اما نه تمام اشک 
  .را

  .د را و چیزي نمی گیرد مگر خود رامهر چیزي نمی دهد مگر خو

  مهر تصرف نمی کند و به تصرف در نمی آید 

 .زیرا که مهر بر پایه ي مهر پایدار است

  ".من در دل خدا هستم "بگویید  "خدا در دل من است  "هنگامی که مهر می ورزید می گویید 

 .زاوار بشناسد شما را راه خواهد بردو گمان مکنید که می توانید مهر را راه ببرید زیرا مهر اگر شما را س

 
  .مهر خواهشی جز این ندارد که خود را تمام سازد

  :اما اگر مهر می ورزید و شما را باید که خواهشی داشته باشید زنهار که خواهش ها این ها باشند

  .آب شدن،چنان جویباري که نغمه اش را از براي شب می خواند

  آشنا شدن با درد مهربانی بسیار

  خمب رداشتن از دریافتی که خود از مهر دارید ز

  .و خون دادن از روي رغبت و با شادي

  بیدار شدن در سحر گاهان با دلی آماده ي پرواز و به جاي آوردن سپاس یک روز دیگر براي مهر ورزي

  آسودن به هنگام نیم روز و فرو شدن در خلسه ي مهر

  بازگشتی با سپاس به خانه دل پسین گاهان

گاه به خواب رفتن با دعایی در دل براي کسانی که دوست شان می دارید با نغمه ي ستایشی بر و آن
  .لب



  درباره ي زناشویی
 
 

 آنگاه المیرا باز به سخن در آمد و گفت 

  درباره ي زناشویی چه می گویی اي استاد؟- 

  :و او در پاسخ گفت

  شما همراه زاده شدید و تا ابد همراه خواهید بود

  .که بال هاي سفید مرگ روزهاتان را پریشان می کنند همراه خواهید بودهنگامی 

  اما در همراهی خود حد فاصل را نگاه دارید 

 .و بگذارید بادهاي آسمان در میان شما به رقص در آیند

 
  به یکدیگر مهر بورزید اما از مهر بند مسازید

  .شما بگذارید که مهر دریاي مواجی باشد در میان دو ساحل روح هاي

  جام یکدیگر را پر کنید اما از یک جام منوشید

  .از نانا خود به یکدیگر بدهید اما از یک گرده نان مخورید

  .با هم بخوانید وب رقصید و شادي کندي ولی یکدیگر را تنها بگذارید

 .همان گونه که تارهاي ساز تنها هستند با آن که از یک نغمه به ارتعاش در می آیند

 
  ه یکدیگر بدهید اما نه براي نگه داریودل خود را ب

  .زیرا که تنها دست زندگی می تواند دل هایتان را نگه دارد

  در کنار بکدیگر بایستید اما نه تنگاتنگ

  زیرا که ستون هاي معبد دور از هم ایستاده اند

 .و درخت بلوط و درخت سرو در سایه ي یکدیگر نمی بالند



  درباره ي فرزندان
 
 

 کودکی را در آغوش داشت گفت  آنگاه زنی که

  .با ما از فرزندان سخن بگو- 

 :و او گفت

  .فرزندان شما فرزندان شما نیستند -

  .آنها پسران و دختران خواهشی هستند که زندگی به خویش دارد

  آنها به واسطه ي شما می آیند اما نه از شما

 .و با آن که با شما هستند از آن شما نیستند

 
  .هر خود را به انها بدهید اما نه اندیشه هاي خود راشما می توانید م

  .زیرا که آنها اندیشه هاي خود را دارند

  .شما می توانید تن آنها را در خانه نگاه دارید اما نه روح شان را

  .زیرا که روح آنها در خانه ي فرداست که شما را به آن راه نیست حتی در خواب

  .ا باشید اما مکوشید تا آنها را مانند خود سازیدشما می توانید بکوشید تا مانند آنه

  .زیرا که زندگی واپس نمی رود و در بند دیروز نمی ماند

  .شما کمانی هستید که فرزندتان مانند تیر زندانی از چله ي آن بیرون می جهد

تا  کمانگیر است که هدف را در مسیر نا متناهی می بیند و اوست که با قدرت خود شما را خم می کند
  .تیر او را تیز پر و دوررس به پرواز در آورید

  .بگذارید که خم شدن شما در دست کمانگیر از روي شادي باشد

 .زیرا که او هم به تیري که می پرد مهر می ورزد و هم به کمانی که در جا می ماند

  



 درباره ي دهش

 
 

 آنگاه مرد توانگري گفت 

  .با ما از دهش سخن بگو- 

 :و او پاسخ داد

  .هنگامی که از مال خود چیزي می دهید چندان چیزي نیم دهید- 

  .اگر از جان چیزي بدهید آنگاه به راستی می دهید

  زیرا که مال مگر چیست به جز آنچه از براي فرداي مبادا نگاه می دارید؟

بان و مگر فردا را چه ارمغان است از براي سگ دوراندیشی که استخوان را در زیر ریگ بی نشان بیا
  !دفن می کند و خود به دنبال قافله ي زائران شهر مقدس می رود

  و مگر ترس از نیاز همان نیاز نیست؟

 آیا ترس از تشنگی هنگامی که چاه پر از آب است چیزي جز تشنگی سیراب ناشدنی ست؟

 
ش هستند کسانی که از بسیاري که دارند اندکی می دهند آن هم براي نام و این خواهش پنهان بخش

  .آنها را آلوده می کند

  .و هستند که اندکی دارند و همه را می دهند

  .این کسان به زندگی و برکت زندگی باور دارند و دست شان هرگز تهی نمی شود

  .هستند کسانی که با شادي می دهند و پاداش آنها همان شادي ست

  .و هستند کسانی که با درد می دهند و آن درد تعمید آنهاست

کسانی که می دهند و از دهنش دردي نمی کشند حتی شادي هم نمی خواهند و نظري به ثواب و هستند 
  هم ندارند

  .این ها چنان می دهند که در آن دره ي دوردست بته ي مورد عطر خود را در فضا می پراکند



د با دست این کسان است که خداوند سخن می گوید و از پس چشم این کسان است که او به زمین لبخن
 .می زند

 
  دهش در برابر خواهش نیکوست اما دهش بی خواهش و از روي دانش نیکوتر است

  .و براي گشاده دستان شادي جست و جوي کسی که بستاند از شادي دهش بیشتر است

  و آیا چیزي هست که بتوانی دادنش را دریغ کنی؟

  هر آنچه داري روزي داده خواهد شد

 آن تو باشد نه از آن میراث خوارانتپس هم امروز بده تا فصل دهش از 

 
  "خواهم داد اما به آن که سزاوار باشد"تو بارها می گویی 

  .درختان باغ تو چنین نمی گویند و گله هاي چراگاه تو نیز هم

  .این ها می دهند تا زندگی کنند زیرا ندادن همان است و مردن همان

  .ود باشد سزاوار دریافت دهش تو نیز هستبی گمان آن کسی که سزاوار دریافت روزها و شب هاي خ

و آن کسی که سزاوار نوشیدن از دریاي زندگی بوده باشد سزاوار است که جام خود را از جوي باریک تو 
  .پر کند

و کدام سزایی است بزرگ تر از ان سزایی که در شهامت و اطمینان گرفتن یا نه در بخشش گرفتن 
  هست؟

گریبان خوئ را باز و غرور خود را بی پرده کنند تا تو ارزش آنها را مگر تو کیستی که مردمان باید 
  برهنه و غرورشان را بی شرم ببینی؟

  .نخست کاري کن که خود سزاوار دادن و داراي دست دهش باشید

زیرا که به راستی زندگی ست که به زندگی می دهد و تو که خود را دهنده می پنداري شاهدي بیش 
 .نیستی



 
یرندگان و اي شما که همه گیرنده اید منت مکشید مبادا باري برگردن خود و برگردن دهنده و شما اي گ

  .بگذارید

  همراه دهنده بر بال هاي دهش او پرواز کنید

زیرا که نگران دین خود شدن نیست مگر شک کردن در گشاده دستی دهنده که او را زمین دریادل 
  .مادر است و خداي بزرگ پدر

  

  

  

 ردن و نوشیدندرباره ي خو

 
 

  :آنگاه پیرمردي مهمان سرادار گفت

  .با ما از خوردن و نوشیدن سخن بگو

 :و او گفت

  .کاشکی می توانستید از عطر خاك زندگی کنید و چون گیاهان هوا از پر تو نور ببالید- 

رو اما چون بایست که از براي خوردن بکشید و تشنگی خود را با دریغ کردن شیر مادر از نوزادان ف
  .بنشانید پس این کارها را از روي عبادت بکنید

بگذارید سفره ي شما محرابی باشد براي قربانی کردن پاکان و بی گناهان جنگل و دشت در راه آنچه در 
 .وجود انسان پاك تر و بی گناه تر است

 
 :هنگامی که جان داري را می کشید در دل با او بگویید

  .را هم خواهد کشت و من هم خورده خواهم شدهمان نیرویی که تو را می کشد م-

  .زیرا همان قانونی که تو را به دست من گرفتار کرد مرا هم به دست تواناتري گرفتار میکند



 .خون تو و خون من نیستند مگر شیره اي که در رگ هاي درخت آسمان جاریست

 
  و هنگامی که سیبی را با ندان می شکافی در دل با او بگو

  در تن من خواهند زیستتخم هاي تو 

  و شکوفه هاي فرداي تو در دل من خواهند شکفت

  و عطر تو نفس من خواهد بود

 .و ما با هم در همه ي فصل ها شادي خواهیم کرد

 
  و در پاییز هنگامی که انگور هاي تاکستان خود را براي چرخشت می چینید در دل خود بگویید

  .ي چرخشت چیده خواهد شدمن خود تاکستانی هستم و میوه ي من هم برا

  .و مانند شراب جوان در خم هاي ابدي خواهم ماند

  .و در زمستان هنگامی که شراب را از خم می کشید بگذارید دل شما از براي هر جامی ترانه اي بخواند

 .و بگذارید که در هر ترانه اي یادي باشد از روزهاي پاییزي و از تاکستان و از چرخشت

 

 
 
 

   درباره ي کار
 
 

  آنگاه برزیگري گفت 

  با ما از کار سخن بگو

  :و او در پاسخ گفت

  .شما کار می کنید تا با زمین و روح زمین همراه شوید



زیرا که بیکاره بودن یعنی بیگانه شدن با فصل ها و واپس ماندن از سیر زندگی که با شکوه و رضا سر 
 .فراز به سوي نامتناهی پیش می رود

 
  .د نیی هستید که نجواي ساعت ها از ناي او می گذرد و نوا میگرددآنگاه که کار میکنی

 کدام یک از شماست که بخواهد نی الل و خاموشی باشد هنگامی که دیگران همه هم آواز می خوانند؟

 
  .همواره به شما گفته اند که کار لعنت است و زحمت نکبت

را تعبیر میکنید و این قرعه اي است که به  ولی من به شما میگویم شما با کار خود دورترین رویاي زمین
  هنگام زایش آن رویا به نام شما زده اند

  و شما با کار کردن در حقیقت با زندگی مهر می ورزید

 .و مهر ورزیدن با زندگی از راه کار یعنی آشنا شدن با پنهانی ترین راز زندگی

 
یمار تن را بعنتی که بر پیشانی تان نوشته شده اما اگر شما به هنگام درد کشیدن زایش را بلیه بنامید و ت

 .است آنگه من در پاسخ می گویم که هیچ چیزي به جز عرق جبین آن نوشته را نخواهد شست

 
همچنین به شما گفته اند که زندگی تاریکی ست و شما از فرط خستگی آنچه را خستگان می گویند تکرار 

  .میکنید

  ستی تاریکی ست مگر آنکه شوقی باشدو من به شما میگویم که زندگی به را

  و شوق همیشه کورست مگر آن که دانشی باشد

  و دانش همیشه بیهوده ست مگر آن که کاري باشد

  و کار همیشه تهی ست مگر آنکه مهري باشد

 .و هرگاه که با مهر کار کنید خود را به خویشتن خویش می بندید و به یکدیگر و به خداوند خود

 
  با مهر یعنی چه؟و اما کار کردن 



یعنی بافتن پارچه اي که تار و پودش را از دل خود بیرون کشیده باشی چنان که گویی دلدارت آن پارچه 
  .را خواهد پوشید

  .یعنی ساختن خانه از روي محبت چنان که گویی دلدارت در آن خانه خواهد زیست

گویی دلدارت میوه اش را  یعنی کشتن دانه از روي لطف و برداشتن حاصل از روي شادي چنان که
  .خواهد خورد

  یعنی دمی از روح خویش در هر آنچه می سازي

 .و دانستن این که همه ي مردگان آمرزیده گرداگردت ایستاده اند و تو را می نگرند

 
  بارها از شما شنیده ام چنان که گویی در خواب سخن می گویی

می بیند شریف تر از اوست که زمین را شخم آن که با مرمر کار میکند و شکل روح خود را در سنگ 
  .می زند

و آن که رنگین کمان را به چنگ می آورد و در هیئت انسان روي پارچه می گذارد برتر از اوست که 
  پاي افزار مارا می دوزد

ولی من میگویم نه در خواب در عین بیداري نیمروز که سخن باد با بلوط تناور شیرین تر از سخت او با 
  هاي گیاه نیستتیغه 

 و بزرگی تنها از آن کسی ست که از صداي باد ترانه اي می سازد که با مهر خود او شیرین تر شده است

 
  کار مهري ست که به چشم می آید

و تو اگر نتوانی با مهر کار کنی و جز از روي بیزاري کار نکنی بهتر آن است که از کار دست بداري و در 
  .ی و از کسانی که با شادي کار میکنند صدقه بگیريکنار دروازه ي معبد بنشین

  .زیرا که اگر نان را از روي بی اعتنایی بپزي نان تلخی می پزي که خورنده را فقط نیم سیر می سازد

  .و اگر انگور را از روي ناخرسندي در چرخشت بریزي ناخرسندي تو بیذ را زهر آلود خواهد کرد

و مهري به آواز نورزي گوش مردمان را از شنیدن صداهاي روز و و اگر مانند فرشتگان آواز بخوانی 
  .صداهاي شب باز می داري



  درباره ي شادي و اندوه
 
 

 آنگاه زنی گفت 

  .با ما از شادي و اندوه سخن بگو -

 :و او پاسخ گفت

  .شادي شما همان اندوه بی نقاب شماست -

  اشک هاي شما پر می شودچاهی که خنده هاي شما از آن بر می آید چه بسیار که با 

  و آیا جز این چه می تواند بود؟

  .هر چه اندوه درون شما را بیشتر بکاود جاي شادي در وجود شما بیشتر می شود

  مگر کاسه اي که شراب شما را در بردارد همان نیست که در کوره ي کوزه گر سوخته است؟

  درونش را با کارد خراشیده اند؟ مگر آن نی که روح شما را تسکین می دهد همان چوبی نیست که

هرگاه شادي می کنید به ژرفاي دل خود بنگرید تا ببینید که سرچشمه ي شادي به جز سرچشمه ي 
  .اندوه نیست

و نیز هرگاه اندوهناکید باز در دل خود بنگرید تا ببینید که به راستی گریه ي شما از براي آن چیزي 
  .ست که مایه ي شادي شما بوده است

 اي از شما می گویید  پاره

  شادي برتر از اندوه است -

 :و پاره اي میگویید

  .نه اندوه برتر است- 

  .اما من به شما میگویم که این دو از یکدیگر جدا نیستند

این دو با هم می آیند و هر گاه که شما با یکی از آنها بر سر سفره می نشینید به یاد داشته باشید که آن 
 .فته استدیگري در بستر شما خ



  .به راستی شما همچون ترازویی میان اندوه و شادي خود آویخته اید

  .فقط آنگاه که خالی هستید در یک ترازو آرام می مانید

هرگاه که خزانه دار شما را بر می دارد تا زر و سیم خود را اندازه بگیرد شادي و اندوه شما ناگزیر زیر و 
 .زبر می شود

 

 

 
 

  درباره ي خانه
 
 

 ه بنایی پیش آمد و گفتآنگا

  .با ما از خاك سخن بگو  -

  :و او پاسخ داد و گفت

  .از خیال خود کپري در بیابان بسازید پیش از آن که خانه اي در میان باروي شهر بنا کنید

زیرا همان گونه که شما پسین گاهان به خانه می آیید آن سرگشته ي تنها و دور افتاده اي هم که در 
  .یدشماست باز می آ

  خانه ي هر کسی همان تن اوست گیرم بزرگت تر 

این خانه در آفتاب می بالد و در آرام شب به خواب می رود و خوابش بی رویا نیست آیا خانه ات 
 خواب نمی بیند؟و در خواب از شهر به میان باغ یا فراز تپه نمی رود؟

 
نها را مانند دانه در جنگل و چمن زار کاشکی می توانستم خانه هاي شما را در دست خود گرد بیاورم و آ

  .بیفشانم

کاشکی دره ها کوي هاي شما بودند و راه ها ي سبز کوچه هاي شما و شما یکدیگر را در تاکستان ها می 
  .جستید و با دامن هاي آکنده از عطر خاك می آمدید



  .اما این ها هنوز میسر نیست

هم نزدیک نشانده اند آن ترس چندي دیگر دوام  نیاکان شما از روي ترس شما را بیش از اندازه به
خواهد داشت تا چندي دیگر باروهاي شهر شما همچنان کاشانه هاي شما از کشت زارهاتان جدا می 

 .دارند

 
حال اي مردمان ارفالس به من بگویید مگر در این خانه ها چه دارید؟آن چیست که در پس درهاي 

  بسته نگاه می دارید؟

  دارید آن انگیزي آرامی که قدرت شما را آشکار کند؟ آیا صلح و صفایی

  آیا خاطره هایی دارید آن طاق هاي درخشانی که قله هاي روح را به هم متصل سازد؟

  آیا زیبایی دارید که دل را از ساخته هاي چوبی و سنگی به فراز کوه مقدس برد؟

  به من بگویید آیا این ها را در خانه هاي خود دارید؟

ایش دارید و شهوت آسایش آن موذي نابکاري که به نام میهمان به خانه می آید و سپس یا فقط آس
 میزبان و آنگاه خانه خدا می گردد؟

 
آري او رام کننده نیز می شود و با چنگک و تازیانه خواهش هاي واالي شما را همچون لعبتکانی به بازي 

  .میگیرد

  .گرچه دست هاي ابریشمین دارد دلش از آهن است

  .شما را در خواب می کند ول یخود بر بالین شما می ایستد تا به شرافت تن پوزخند بزند

  .حواس سالم شما را به سخره میگیرد و آنها را مانند ظرف هاي شکستنی در میان خار و خس می گذارد

ه می به راستی شهوت آسایش شور و شوق روخ را می کشد و انگاه با نیشخندي بر لب در پی جنازه به را
 .افتد

 
  .اما شما اي فرزندان آسمان اي شما که در قرار بی قرارید به دام می فتید و رام میشوید

  .خانه ي شما نباید لنگر باشد باید دگل باشد



  .نباید قشر آبگونه اي باشد که زخمی را بپوشاند باید پلکی باشد که از چشمی نگهبانی کند

بگذرید سرتان را خم مکنید تا به سقف نگیرد نفس تان را حبس  بال هایتان را جمع مکنید تا از میان در
  .مکنید تا مبدا دیوارها شکاف بردارند و فرو ریزند

  .در گورهایی که مردگان از براي زندگان ساخته اند زندگی مکنید

  .خانه ي شما هرچند مجلل و مزین باشد راز شما را پنهان نمی دارد و خواهش شما را پناه نمی دهد

ا آنچه در وجود شما نامتناهی ست در کاخ آسمان زندگی میکند که در و دروازه اش مه صبحگاهی زیر
  .ست و پنجره هایش سرودها و سکوت هاي شب

  

  

  

  درباره ي پوشاك
 
 

 آنگاه بافنده اي گفت

  .با ما از پوشاك سخن بگو -

 :و او پاسخ داد

  .ا نازیباستنمی پوشاندپوشاك شما بیشتر زیبایی شما را می پوشاند اما آنچه ر- 

  .و با آنکه در پوشاك آزادي خلوت خود را می جویید در آن بند و زنجیر می یابید

  کاشکی بیشتر با پوست و کمتر با پارچه خورشید و باد را لمس میکردید

 .زیرا که نفس زندگی در پرتو خورشید و دست زندگی در وزش باد

 
 :پاره اي از شما می گویید

  .که ما به تن داریم بافته ي باد شمال استاین پوشاکی - 



  من میگویم آري باد شمال بود

  .اما دستگاه بافندگی اش شرم بود و تار پودش سستی رگ و پی

  .و هنگامی که کارش انجام گرفت در میان چنگل خندید

  .فراموش مکنید که پوشیدگی سپري ست در برابر چشم ناپاکان

  نباشند پوشش چیست به جز اسارت و آالیش روح؟ و هنگامی که ناپاکان دیگر در میان

و فراموش مکنید که زمین از پاي برهنه ي شما لذت می برد و باد دوست می دارد که با گیسوان شما 
 .بازي کند

 

  

 

 
 درباره ي داد و ستد

 
 

 :آنگاه بازرگانی گفت

  .با ما از داد و ستد سخن بگو- 

 :و او پاسخ داد و گفت

ا به شما می دهد و شما اگر بدانید دست هاتان را چه گونه پر کنید بی نیاز خواهید زمین میوه هایش ر- 
  .بود

  .با داد و ستد ارمغان هاي زمین است که شما به وفور نعمت و رضاي خاطر می رسید

اما اگر این دادو ستد از روي مهر و عدالت مهر آمیز نباشد پاره اي را به آز راه خوهد برد و پاره اي را 
 .گرسنگی به

 



هنگامی که شما زحمت کشان دریا و کشت زارها و تاکستان ها در میدان بازار با بافندگان و کوزه گران 
  و گرد آوران گیاهان بویا گرد می آیید

آنگه روح خداوندگار زمین را فرا بخوانید تا به میان شما درآید و ترازو و حساب برابر کننده ي ارزش 
 .با ارزش را تبرك کند

 
مگذارید دارندگان دستان نابارور که کالم خود را در برابر کار شما می فروشند در داد و ستد شما  و

  .شریک شوند

 :به این گونه کساب بگویید

 با ما به کشت زار بیایید یا با برادران ما به دریا بروید و تور بیندازید- 

 .که با ما هستند زیرا که زمین و دریا با شکا هم گشاده دست خواهند بود چنان- 

 
  .و هرگاه که خیل آوازخوانان و رقاصان و نی لبک زنان به سراغ شما آمدند از کاالي آنها بخرید

زیرا که این ها هم گرد آوران میوه و کندر اند و آنچه می آورند گرچه از جنس رویاست براي روح شما 
 .خوراك و پوشاك است

 
  .ین کنید که هیچ کس تهی دست از آنجا نمی رودو پیش از ان که از میدان بازار بروید یق

زیرا که روح خداوندگار زمین به آرامی برباد نمی خوابد مگر ان که نیاز کمترین آحاد از میان شما 
  .برآمده باشد

  

  

 درباره ي جرم و جزا

 
 

  :آنگاه یکی از داوران شهر برپا خواست و گفت

  .با ما از جرم و جزا سخن بگو



 :و او در پاسخ گفت

  هرگاه که روح تو بر باد سرگردان شود-

  .آنگه است که تنها و بی یاور به دیگرات آزار می رسانی و نیز به خویشتن

 .و از براي این آزار تو را باید که در راستکاران را بکوبی و تا چندي پاسخی نشنوي

 
  همچن دریاست خویشتن خدایی تو

  هرگز آلوده نمی شود

  .ما نددد اثیر به پرواز در می آوردتنها دارندگان بال را او 

  همچون خورشید است که خویشتن خدایی تو

  .حیله هاي موش کور را او نمی شناسد و سوراخ مار را او نمی جوید

  اما خویشتند خدایی تو در هستی تو تنها نیست

  .پاره اي تو هنوز انسان است و پاره اي از تو هنوز انسان نیست

  .که در خواب مه آلودي راه می رود و بیداري خود را می جویدهیکل ناساز بی اندامی ست 

  و حال از انسانی که در توست سخن میگویم

زیرا که اوست نه خویشتن خدایی تو و نه آن هیکل ناساز در میان مه که جرم و جزاي جرم را می 
 .شناسد

 
یید که گویی یکی از شما بارها از شما شنیده ام که از کسی که دست به خطایی می زند چنان سخن میگو

  .نیست ناشناسی ست در میان شما که ناخوانده به جهان شما پا نهاده است

  .ولی من میگویم که حق پاکان و راستکاران هم از باالترین مرتبه اي که در یکایک شماست فروتر بیفتد

  .و همچنان که یک برگ زرد نمی شود مگر با دانش خاموش تمام درخت

  .یی نمی تواند مگر با اراده ي پنهان همه ي شماخطا کار هم خطا



  .شما با هم صف بسته اید و به سوي خویشتن خدایی خود گام بر می دارید

  .راه شمایید و رونده شما

و آنگه که یکی از شما از پا می افتد افتادنش زنهاري ست از براي آنها که از پشت سر می آیند تا پاي 
  .شان به سنگ نگیرد

زنهاري ست از براي آنها که از پیش رفته اند و با آن که تیز روتر و استوارتر بوده اند سنگ آري و نیز 
 .را از سر راه برنداشته اند

 
  و این را هم بدانید هر چند این سخن بر دل تان گرانی کند

  کشته هم از براي کشته شدن خود پاسخ گوست

  .و دزد زده هم از براي دزد زدگی خود بی تقصیر نیست

  راستکاران از خطاي نابکاران بري نیستند

  .و پاك دستان دست شان به گناه ناپاکان آلوده است

  .آري اي بسا آسیب رسان که از آسیب دیده ستم کشیده است

  .و اي بسا بیشتر که محکومان بار گناه بیگناهان و آسودگان را به گردن گرفته اند

  تمگران و خوبان را از بدان جدا کنید؟شما کی می توانید دادگران را از س

  .زیرا که آنها در برابر آفتاب کنار بکدیگر ایستاده اند همچنان که ریسمان سیاه سفید به هم تابیده اند

و هرگاه که ریسمان سیاه پاره می شود بافنده تمام پارچه را می نگرد و دستگاه بافندگی را هم از نظر دور 
 .نمی دارد

 
  ما بخواهد زن بی وفایی را به داوري بکشاندهرگاه یکی از ش

  .او را باید که دل شوهر آن زن را هم در ترازو بگذارد و روحش را بیازماید

  .و آن که می خواهد تجاوز کننده را تازیانه بزند به درون روح تجاوز دیده هم نگاهی بیندازد



ر را بر تنه ي درخت بدي بزند زنهار کار و هرگاه یکی از شما بخواهد ناسزایی را به نام حق سزا دهد و تب
  .ریشه هاي آن را هم بنگرد

و راستی را خواهد دید که ریشه هاي خوب ور یشه هاي بد بارور و نابارور در دل خاموش زمین به هم 
  .پیچیده اند

  و شما اي داوران که می خواهید دادگر باشید

  حش دزد؟چیست داوري شما درباره ي آن کس که تنش شریف است و رو

  چیست کیفر شما از براي آن کس که تنی را میکشد اما روح خود او را دیگران کشته اند؟

  و چه گونه دنبال میکنید آن کس را که در کردار فریبکار و ستمگار است؟

 اما برخود او نیز فریب و ستم رفته است؟

 
  ان می پربد؟و چه گونه سزا می دهید کسانی را که هم اکنون پیشمانی شان بر گناه ش

  مگر پشیمانی همان سزایی نیست که قانون می دهد و مگر کار شما آن نیست که قانون را جاري کنید؟

  .با این همه شما نمی توانید پشیمانی را بر دل بی گناهان حاکم کنید یا از دل گناه کاران بردارید

  .ود بنگرنداو شبانگاهان ناخوانده در را می کوبد تا مردمان بیدار شوند و بر خ

حال اي شما که می خواهید عدالت را بشناسید چه گونه می توانید مگر آن که هر کاري را در روشناي 
  تمام بنگرید؟

فقط آنگه است که خواهید دید ایستاده و افتاده یک تن بیش نیست که در سایه ي میان شب خویشتن 
  .ناساز و روز خویشتن خدایی اش خفته است

  .معبد از فروترین سنگ شالوده ي آن فراتر نیست و نخستین سنگ بناي

  

  

  

 



  درباره ي قانون
 
 

 :آنگاه قانون گري گفت

  درباره ي قانون هاي ما چه می گویی اي استاد؟- 

 :و او پاسخ داد

  شما به قانون گذاري دل خوشی- 

  .اما از قانون شنکی دل خوش ترید

  .تر برج می سازند و با خنده ان را ویران می کنندمانند کودکانی که در کنار دربا با جد و جهد از ریگ 

 اما هنگامی که شما آن برج هاي ریگی خود را می سازید دریا باز هم ریگ به ساحل می آورد

  .و هنگامی که شما آن برج ها را ویران میکنید دریا به شما می خندد

 .به راستی دریا همیشه با بیگناهان می خندد

 
 ه ي کسانی که از براي انها نه زندگی دریاست و نه قانون انسانی برج ریگاما چه باید گفت در بار

کسانی که زندگی از براي شان خر سنگی ست و قانون تیشه اي تا با آن سنگ را به هیبت خود در 
  اورند؟

  و درباره ي لنگانی که از رقاصات بیزارند؟

و گوزنان جنگا و جانوارانی سرگشته و  و درباره ي ورزاوي که یوغ خود را دوست می دارد و اهوان دشت
  سرگردان می بیند؟

  و درباره ي مار پیري که نمی تواند پوست بیندازد و ماران دیگر را برهنه و بی شرم می نامد؟

و درباره ي آن کس که زود به بزم عروسی می آید و چون پر می خورد و خسته شد به راه خود می رود 
 هر بزمی نشینی بزهکاري؟و می گوید هر بزمی برهی ست و 

 
  چه بگویم درباره ي این کسان جز اینکه آنها هم در آفتاب ایستاده اند اما پشت به خورشید دارند؟



  .این کسان فقط سایه هاي خود را می بینند و سایه یان ها قانون انهاست

  و از براي آنها خورشید چیست مگر چیزي که سایه می اندازد؟

  یست مگر خم شدن و کشیدن خط سایه بر روي خاك؟و به جا اوردن قانون چ

اما اي شما که رو به خورسید گام بر می دارید با کدام خطی که روي خاك کشیده شود از رفتن باز می 
  مانید؟

  و اي شما که همراه باد می روید کدام بادنما راهبرتان خواهد شد؟

  بر در زندان کسی نکوبید؟کدام قانون انسانی راه تان را خواهد بست اگر یوغ تان را 

  از کدام قانون خواهید ترسید اگر برقصید ولی بر غل و زنجیر کسی پا نگذارید؟

 و کیست که شما را به داوري بکشاند اگر جامه ي خود را پاره کنید اما بر سر راه کسی نیفکنید؟

 
از کنید اما کیست که اي مردمان ارفالس شما می توانید دهل را در پالس بپیچید و سیم هاي ساز را ب

 بتواند چکاوك را از خواندن باز دارد؟

 

 

 
 
 

 درباره ي آزادي

 
 

 :آنگاه مرد سخن وري گفت

  با ما از آزادي سخن بگو- 

  :و او پاسخ داد

در دروازه ي شهر و در کنار آتش اجاق تان دیده ام که خود را به خاك می اندازید و آزادي خود را می 
  .پرستید



ان در برابر فرمانروا خم می شوند و او را ستایش م کنند با آن که بر دست او کشته همچنان که بردگ
  .می شوند

آري در باغ معبد و در سایه ي برج دیده ام که آزاد ترین کسان در میان شما آزادي خود را مانند 
  یوغی به گردن و مانند دست بندي به دست دارند

نگه می توانید آزاد باشید که حتی آرزو کردن آزادي را هم و از دلم خون می ریزد زیرا که شما فقط آ
 .بندي بر دست و پاي خود ببینید و هنگامی که دیگر از آزادي همچون هدف و غایت سخن نگویید

شما آنگه به راستی آزادید که گرچه روزهاتان فارغ از نگرانی و شب هاتان عاري از اندوه نباشند چون 
 .تنگ کنند از میان آنها برهنه و وارسته فراتر بروید این چیزها زندگی را بر شما

اما چه گونه باید از روزها وش ب هاي خود فراتر بروید مگر با شکستن زنجیري که در بامداد هشیاري 
  خود برگرد ساعت نیمروز خود بسته اید؟

چه حلقه به راستی آن چیزي که شما نامش را آزادي گذاشته اید سنگین ترین این زنجیرهلست اگر 
 .هاي آن در آفتاب بدرخشند و چشم تان را خیره کنند

 
  مگر ان چیزهایی که باید دور بیندازید تا آزاد شوید پاره هاي وجود شما نیستند؟

اگر قانون ستم گرانه اي ست که می خواهید از میانش بردارید ان قانون را به دست خود بر پیشانی 
  .نوشته اید

ب هاي قانون پاك نمی شود یا با شستن پیشانی داوران تان اگر چه دریا را بر این نوشته با سوزاندن کتا
  .سر انها بریزید

و گر فرمانرواي خود کامه اس ست که می خواهید از تخت سرنگونش کنید نخست آن تختی را که در 
  .درون شما دارد از میان ببرید

فرمان براند مگر با خودکامگی سرشته در زیرا چه گونه خودکامه اي می تواند بر آزادگان و سرفرازان 
  آزادي آنها و با سرافکندگی همراه با سرفرازي آنها؟

وگر خواهی ست که می خواهید از خود دور کنید آن خواهش را خود برگزیده اید کسی برگردن شما 
  .نگذاشته است



سی که از او وگر ترسی ست که می خواهید از دل برانید جاي ان ترس در دل شماست نه در دست ک
 .می ترسید

 
به راستی در درون شماست که همه ي چیزها مدام دست به گردن یکدیگر دارند و پیش می روند انچه 
او را می خواهید و آنچه از او می ترسید آنچه شما را از خود می راند و آنچه شما را به خود می کشد 

  .آنچه در پی اش می گردید و آنچه از او می گریزید

  .زها در درون شما در گردش اند مانند روشنی ها و سایه ها که به هم پیوسته انداین چی

و هنگامی که سایه اي محو می شود و دیگر نیست آن روشنی که بر جاي می ماند سایه ي روشنی 
  .دیگري ست

و بر این سان آزادي شما هنگامی که زنجیر خود را از دست می نهد باز خود زنجیر آزادي بزرگ تري 
  .می گردد

  

  

  

 درباره ي خرد و شور

 
 

 :آنگاه زن روحانی باز به سخن در آمد و گفت

  .با ما از خرد و شور سخن بگو- 

 :و او در پاسخ گفت

روح شما در بسیاري از وقت ها نبردگاهی ست که در آن خرد و داوري شما با شور و شهوت شما می - 
  .جنگند

ا باشم و نبرد و کش مکش عناصر وجودتان را به کاشکی من می توانستم آشتی دهنده ي روح شم
  .یگانگی و هماهنگی مبدل کنم



اما چه گونه می توانم مگر آن که خود شما هم آشتی دهنده باشید یا نه به عناصر وجود خود مهر 
 .بورزید

  .خرد و شور سکان و بادبان کشتی روح شما هستند

و سرگردان می شوید یا آن که در میان دریا برجا هرگاه بادبان یا سکان شما بشکند به این سو و آن س
  .می مانید

زیرا که خرد اگر به تنهایی فرمان براند نیروز بازدارنده است و شور اگر نگهبانی نداشته باشد آتشی ست 
  .که خود را هم می سوزاند

  .پس بگذارید که روح خرد را به قله ي شور برساند تا نغمه سرایی کند

شور را با خرد راهبري کند تا مگر شور و رستاخیز هاي هر روزه اش را از سربگذراند و بگذارید که روح 
 .و مانند ققنوس از میان خاکستر خویش برخیزد

 
من می خواهم که شما با داوري و هوس خود چنان رفتار کنید که با دو مهمان گرامی در خانه ي خود 

  .می کنید

می نشانید زیرا هر کس به یکی بیش از دیگري عنایت کند مهر بیگمان یک مهمان را باالتر از آن دیگر ن
 .و وفاي هر دو مهمان را از دست می دهد

 
در میان تپه ها وقتی که در سایه ي خنک سپیدارها می نشینید و از آرام و سکوت کشت زارها و چمن 
 زار هاي دور دست سرمست می شوید آنگاه بگذارید دل شما در خاموشی خود بگوید که 

  ".خداوند در خرد می آرامد"

و هنگامی که طوفان می آید و باد زور آور درختان جنگل را می لرزاند و تندر و آذرخش شکوه آسمان 
 را آشکار می کنند آنگه بگذارید که دل شما با ترس بگوید که

  ".خداوند در شور میگردد"

هستید پس شما هم باید در خرد و از آنجه که شما دمی از دستگاه خداوند و برگی از باغ خداوند 
 .بیارامید و در شور بگردید

 



 درباره ي درد

 
 

 :آنگاه زنی به سخن در آمد و گفت

 با ما از درد سخن بگو -

 :او گفت .

  .درد شما تسکین پیوسته اي ست که فهم شما را در بر دارد- 

  .ید با درد آشنا شویدهمان گونه که هسته ي میوه باید بشکند تا مغز آن آفتاب ببیند شما هم با

و اگر می توانستید دل خود را از اعجازهاي زندگی خود در شگفت بدارید درد شما هم کمتر از خوشی 
  .شما شگرف نمی نمود

و آنگه فصل هاي دل خود را می پذیرفتید چنان که همیشه فصل هایی را که برکشت زارهاتان می گذرد 
 .ا متانت نظاره می کردیدپذیرفته ایدو زمستان هاي اندوه خود را ب

 
  بسیاري از دردهاي تان را شما خود برگزیده اید

  .این داروي تلخی ست که با آن طبیب درون شما خویشتند بیمارتان را درمان میکند

  پس به این طبیب اعتماد کنید و داروي او را با صبر و آرام بنوشید

  ن ذات ناپیدا راهبردي میکندزیرا که دست او را اگر چه سخت و سنگین باشد دست مهربا

و جامی که او می آورد اگر چه لب هاتان را بسوزاند از گلی ساخته شده ست که کوزه گر دهر آن را با 
  .اشک پاك خود سرشته است

  

  

  

  



 درباره ي شناخت خویشتن

 
 

 :آنگاه مردي گفت

  .با ما از شناخت خویشتن سخن بگو- 

 :و او در پاسخ گفت

  .ت خود رازهاي روزها و شب ها را می داننددل هاي شما در سکو- 

  .ولی گوش هاتان تشنه ي شنیدن صداي دانش دل هستند

  .شما می خواهید آنچه را همیشه در اندیشه دانسته اید در سخن نیز بدانید

  .می خواهید با انگشت هاتان تن رویاهاتان را لمس کنید

 
  .و چه بهتر که چنین کنید

  .یر سرریز می شود و نجواکنان به دریا می رودچشمه ي پنهان روح شما ناگز

  .و گنج ژرفاي بی پایان شما در برابر چشم تان پدیدار می گردد

  .اما براي کشیدن گوهرهاي ناشناخته ي خود ترازویی مسازید

  .و ژرفاي دانش خود را با چوبی یا ریسمانی اندازه مگیرید

 .زیرا که خویشتند دریایی ست بی کگران و بی بن

 
  ".حقیقتی را یافته ام"بگویید  "حقیقت را یافته ام:ویید مگ

  "روح را دیدم که از راه من می گذشت"بگویید "راه گردش روح را دیده ام"مگویید 

  .زیرا که روح از همه ي راهها می گذرد

  .روح بر یک خط راه نمی رود و مانند نی نمی روید

 .ي بی شمار داردروح شکفته می شود مانند نیلوفر آبی که گل برگ ها



 درباره ي آموزش

 
 

 :آنگاه آموزگاري گفت

  .با ما از آموزش سخن بگو -

 :و او گفت

هیچ کس نمی تواند چیزي را بر شما آشکار کند مگر آنچه را که در سحرگاه دانش شما نیم خفته بوده  -
  .باشد

زي به آنها نمی دهد از آموزگاري که در سایه ي معبد در میان شاگردانش راه می رود از دانش خود چی
  .ایمان خود و از مهر خود می دهد

اگر به راستی دانا باشد از شما نمی خواهد که به خانه ي دانش او در آیید شما را به آستانه ي ذهن شما 
  .راهبري می کند

ا ستاره شناس می تواند از دریافت خود درباره ي افالك با شما سخن بگوید اما نمی تواند دریافت خود ر
  .به شما بدهد

آواز خوان می تواند از آهنگی که در سراسر فضا مترنم است ترانه اي براي شما بخواند اما نمی تواند 
  .گوشی بدهد که آن آهنگ را می گیرد یا صدایی که آن را باز می سازد

ولی نمی  و آن که در دانش اعداد استاد است می تواند براي شما ازجهان وزن ها و اندازه ها سخن بگوید
  .تواند شما را به آن جهان ببرد

  .زیرا که بینش یک فرد بال هاي خود را به فرد دیگري نمی دهد

و همان گونه که یکایک شما در دانش خداوند تنها هستید یکایک شما در دانش خود از خداوند و در 
 .دریافت خود از زمین تنها خواهید بود

 

 

  



 درباره ي دوستی

 
 

 :آنگاه جوانی گفت

  با ما از دوستی سخن بگو- 

 :و او در پاسخ گفت

  .دوست تو نیازهاي برآورده ي توست- 

  .کشت زاري ست که در آن با مهر تخم می کاري و با سپاس از آن حاصل برمیداري

  .سفره ي نان تو و آتش اجاق توست

 .زیرا که گرسنه به سراغ او می روي و نزد او آرام و صفا می جویی

 
یال خود را با تو در میان می گذارد از اندیشیدن نه در خیال خود مترس و از آوردن هنگامی که او خ

  .آري بر زبان خود دریغ مکن

  .و هنگامی که او خاموش است دل تو همچنان به دل او گوش می دهد

زیرا که در عالم دوستی همه ي اندیشه ها و خواهش ها و انتطار ها بی سخنی به دنیا می آیند و بی 
  .نی نصیب دوست میگردندآفری

  .هنگامی که از دوست خود جدا می شوي غمگین مشو

زیرا آن چیزي که تو در او از هر چیزي دوست تر می داري بسا که در غیبت او روشن تر باشد چنان که 
  کوه نورد از میان دشت کوه را روشن تر می بیند

  .و زنهار که در دوستی غرض نباشد مگر ژرفا دادن به روح

ا مهري که جویاي چیزي به جز باز نمودن راز درون خود باشد مهر نیست دامی ست گسترده که زیر
 .چیزي جز بیهودگی در آن نمی افتد

 
  .و زنهار که از هر آنچه داري بهترینش را به دوستت بدهی



  .اگر او را باید که جزر روزي تو را ببیند بگذار که مد آن را هم بشناسد

  ه براي سوزاندن وقت به سراغش می روي؟آنچه گونه دوستی ست ک

  .به سراغ دوست مرو مگر براي خوش کردن وقت

  .زیرا کار او این است که نیاز تو را برآورد نه آنگه خالی درون تو را پر کند

  .و شیرینی دوستی را با خنده شیرین تر کن و با بهره کردن خوشی ها

  .اد خود را می جوید و از ان تر و تازه می گرددزیرا در شبنم چیزیهاي خرد است که دل انسان بامد

  

  

  

 درباره ي سخن گفتن

 
 

 :آنگاه ادیبی گفت

  از سخن گفتن بگو- 

 :و او در پاسخ گفت

  انسان آنگاه سخن میگوید که با اندیشه هاي خود در آشتی و آرام نباشد- 

و صدا وسیله ي انصراف  و هرگاه دیگر نتواند در تنهایی دل خود بماند در لب هاي خود زندگی میکند
  .خاطر و گذراندن وقت است

  .و بسیاري از سخنان شما اندیشه را نیمه جان میکنند

زیرا که اندیشه پرنده ایست آسمانی که در قفس سخن شاید به راستی بال هایش را باز کند ولی به 
 .پرواز در نمی آید

 
  .اه میبرنددر میان شما کسانی هستند که از بیم تنهایی به پرگویان پن



  سکوت تنهایی خوشیتن برهنه ي انها را در برابر چشم شان آشکار میکند و از ان میگریزند 

و کسانی هستند که سخن میگویند و بی آنکه بدانند یا بیندیشند حقیقتی را آشکار میکنند که خود در 
  .نمی یابند

  نمی آورند و کسانی هستند که حقیقت را در درون خود دارند ولی ان را بر زبان

 .در سینه ي این گونه کسان است که روح در سکوت آهنگین خود خفته است

 
هنگامی که در راه یا در میدان بازار به دوست خود بر می خوردي بگذارید که روح تان لب هاي تان را 

  .به جنبش در اورد و زبان تان را رهبري کند

  .اوست سخن بگوید بگذارید صدایی که در صداي شماست با گوشی که د گوش

  زیرا که روح او حقیقت دل شما را نگاه می دارد همچون طعم شرابی که در خاطر می ماند

 .هنگامی که رنگ از یاد رفته اس و جامی در میان نیست

 

 

 
 

  درباره ي زمان
 
 

 :آنگاه ستاره شناسی گفت

  اي استاد درباره ي زمان چه می گویی؟ -

  :و او پاسخ داد

  .زمان را که بی اندازه و اندازه ناپذیر است اندازه بگیرید شما می خواهید- 

  .می خواهید رفتارتان و حتی روح تان را از روي سعات ها و فصل ها راه ببرید

 .از زمان رودخانه اي می سازید و در کنارش می نشینید تا گذر آن را تماشا کنید



  آگکاه است اما آنچه در وجود شما بی زمان است از بی زمان بودن زندگی

  .و می داند که دیروز همین خاطره ي امروز است و فردا رویاي امروز

و آن روحی که در درون شما می خواند و می اندیشد هنوز در دایره ي همان نخستین لحظه اي ست که 
  .ستاره ها را در اسمان پراکند

  کیست از میان شما که احساس نکند توانایی مهر ورزیدنش بی پایان است؟

ا این همه کیست که احساس نکند آن مهر گرچه بی پایان است در مرکز وجود او در بند مانده است و ب
  در گردش نیست گردش از مهر اندیشه اي به مهر اندیشه اي و از مهر کاري به مهر کاري دیگر؟

 و آیا زمان هم مانند مهر تقسیم ناپذیر و بی مکان نیست؟

 
ر اندیشه ي خود با فصل ها اندازه بگیرید پس بگذارید که هر فصلی هماه اما اگر ناگزیر باید زمان را د

  .ي فصل هاي دیگر را در برگیرد

 .و بگذارید که امروز گذشته را با یاد در بربگیرد و آینده را با رغبت

 

 
 

 
 

 درباره ي خوبی و بدي

 
 

 :آنگاه یکی از پیران شهر گفت

  .با ما از خوبی و بدي سخن بگو-

 :دادو او پاسخ 

  .از آن خوبی که در شماست می توانم سخن بگویم اما نه از بدي-

  زیرا مگر بدي چیست به جز خوبی که از تشنگی و گرسنگی خود رنج می کشد؟



راستی را خوبی چون گرسنه باشد حتی در غارهاي تاریک در پی خوراك می گردد و چون تشنه باشد 
 .حتی از آب هاي مرده می نوشد

 
  .با خوشتن خویش یکی باشید خوبیدشما هرگاه که 

  .آنگه که با خویشتن خویش یکی نباشید بد نیستید

  .زیرا خانه اي که در آن خالف افتاده باشد کنام دزدان نیست خانه ایست که در آن خالف افتاده است

و کشتی بی سکان شاید بی مقصدي در میان جزیره هاي پر خطر سرگردان شود اما به ته دریا فرو نمی 
 .رود

 
  شما آنگه خوبید که بکوشید از خود بدهید

  .هرگاه که در پی سودي از براي خود باشید بد نیستید

  .زیرا آنگه که در پی سود باشید ریشه اي هستید که به خاك چنگ انداخته است و پستان او را می مکد

از مایه ي خود مانند من رسیده و پر آب باش و همیشه "بیگمان میوه نمی تواند به ریشه بگوید 
  ".ببخش

 .از براي میوه بخشیدن نیاز است چنان که گرفتن هم نیاز ریشه است

 
شما آنگه خوبید که در گفتار خود تمام آگاه باشید اما هرگاه به خواب بروید و زبان تان هرز بگردد بد 

  .نیستید

  .حتی گفتار لکنت آمیز هم بسا که زبان ناتوان را توان ببخشد

  .ید که با عزم تمام و گام استوار به سوي مقصد خود می رویدشما آنگاه خوب

  .اما هرگاه آن راه را لنگ لنگان بپیمایید بد نیستید

  حتی کسانی که می لنگند واپس نمی روند

 .اما اي تن درستان و تیز روان زنهار که در برابر لنگان ملنگید و این را مهربانی مپندارید

  



  .آنگاه که خوب نیستید بد نیستیدشما به هزار گونه خوبید اما 

  .تنها تن بهل و تن آسانید

 .دریغا که گوزنان نمی توانند تیزپایی را به سنگ پشتان بیاموزند

 
خوبی شما در خواهشی ست که از براي رسیدن به خویشتن بزرگ خویش دارید و این خواهش در همه 

  ي شما سرشته است

روشانی ست که شتابان به سوي دریا می رود و رازهاي کوه اما نزد پاره اي از شما این خواهش رود خ
  .ساران و نغمه هاي بیشه زاران را با خدو می برد

نزد پاره اي دیگر این خواهش جوي همواري ست که خود را در پیچ و تابهایش از یاد می برد و در 
  .رسیدن به ساحل دریا درنگ میکند

چرا آهسته و لنگ لنگان "ه پاي خواهشش می لنگد نگوید اما زنهار ان که خواهش بیشتري دارد با آنک
  "می روي؟

چه بر "یا از بی خانگان نمی پرسند  "پس پیراهنت کجاست؟"زیرا خوبان حقیقی از برهنگان نمی پرسند 
  "سر خانه ات آمده است؟

  

  

  

  درباره ي دعا
 
 

 :آنگاه یک زن روحانی گفت

  .با ما از دعا سخن بگو -

 :و او در پاسخ گفت

 .شما به هنگام سختی و نیاز دعا میکنید کاشکی در عین عافیت و در روزهاي فراوانی هم دعا میکردید- 



  چون دعا چیست مگر گسترش خویشتن در اثیر زنده؟

وگر از براي شما آسایش است که تاریکی خود را در فضا بریزید همچنین شادي میخواند کاري جز گریه 
  .در آیید هکه بارها و بارها شمارا برانگیزد تا آنکه به خندنمی توانید کرد پس او را باید 

آنگاه که دعا میکنید در هوا بر می آیید تا با کسانی در همان ساعت دعا میکنند و جز در دعا آنها را 
  .نخواهید دید دیدار کنید

 پس بگذارید که زیارت شما از آن معبد نا پیدا همه خوشی باشد و دیدارتان همه شیرینی 

  یرا که اگر قصد شما از در آمدن به معبد چیزي جز خواستن نباشد چیزي نخواهید گرفتز

  :وگر از براي فروانداختن خود به معبد در آیید کسی شما را فراز نخواهد آورد

یا حتی اگر از براي آن به معبد در آیید که خیر دیگران را گدایی کنید درخواست شما شنیده نخواهد 
  .شد

 .ه آن معبد ناپیدا در آییدهمین بس که ب

 
  من نمی توانم به شما بیاموزم که چگونه با کالم دعا کنید

  .خداوند به کالم شما گوش نمی دهد مگر آنگه که خود او از زبان شما سخن میگوید

  .و من نمی توانم دعاي دریاها و جنگل ها و کوه ها را به شما بیاموزم

  .در دل خود خواهی یافت دریاها هستید دعاي آنها را اما شما که زاده ي کوه ها و جنگل ها و

 و همین قدر که در سکوت شب گوش فرادهید صداي آنها را خواهید شنید که با سکوت می گوبند 

  خداوندا اي که خویشتن بال دار مایی "

  آنکه در ما اراده می کند اراده ي توست

  .آنکه در ما می خواهد خواهش توست

  .توست به روز می برد که خود از آن توست نا مارا که از آانگیزش توست که شب ه

 :ما نمی توانیم چیزي از تو بخواهیم زیرا که تو نیازهاي ما را می دانی پیش از آن که در ما زاییده شوند

 ".تو خود نیاز مایی و هر چه بیشتر از خود به ما بدهی همه چیز به ما دادي"



  درباره ي لذت
 
 

  :که سالی یک بار به شهر می آمد پیش آمد و گفتآنگاه زاویه نشینی 

  .با ما از لذت سخن بگو -

  :و او در پاسخ گفت

  .لذت ترانه ي آزادیست

  .اما در آزادي نیست

  .شکفتن خواهش هاي شماست

  .اما میوه ي انها نیست

  .ژرفایی ست که بلندا را فرامیخواند

  .اما خود نه ژرف است و نه بلند

  .به پرواز در می آیددر قفس مانده ایست که 

  .امافضاي فروبسته نیست

  .آري به راستی لذت ترانه ي آزادیست

 .و من آرزو می کنم شما آن را از دل بسرایید اما نمی خواهم که در این سرایش دل خود را ببازید

 
برخی از جوانان شما لذت را چنان می جویند که گوشی همه چیز همان لذت است و شما در حق آنها 

  .می کنید و گوش مالشان می دهیدحکم 

  .من حکم نمی کنم و گوش مال نمی دهم من آنها را به جست و جو می خوانم

  زیرا که لذت را خواهند یافت اما نه تنها لذت را

  .لذت هفت خواهر دارد و کنتریت آنها از لذت بسی زیباتر است

 رسید؟مگر نشنیده اید که مردي زمین را در پی ریشه می کند و به گنج 



  .برخی از پیران شما لذت را با تاسف به یاد می آورند همچون خطایی که در مستی از آنها سر زده باشد

  .اما پشیمانی ابر آلوده کردن روح است نه ادبن کگردن آن

آنها باید لذت هاي خود را با سپاس به یاد بیاورند چنان که برداشت محصول تابستان را به یاد می 
  .آورند

 .پشیمانی از براي آنها آسایشی در بردارد بگذاري بیاسایند اما اگر

 
در میان شما کسانی هستند که نه چندان جوان اند که به جست و جو بروند و نه چندان پیر که به یاد 

  بسنده کنند

  .دو از بیم جستن و به یاد آوردن از هرگونه لذتی کناره می گیرند مبادا از روح غافل شوند یا آن را بیازان

  .اما ترك لذت خود لذت آنهاست

  .پس آنها هم گنج خود را می یابند گرچه با دست هاي لرزان در پی ریشه می گردند

  اما به من بگویید کیست که بتواند روح را بیازارد؟

  آیا بلبل سکوت شب را بر هم می زند یا پروانه ي شب تاب تابش ستارگان را؟

  د سنگینی می کند؟آیا زبانه یا دود آتش شما بر دوش با

 آیا گمان میکنید روح تاالب آرامیست که بتوانید با چوبی آن را بیاشوبی؟

 
بسیار پیش می آید که لذتی را از خود دریغ می دارید اما هوس آن را در گوشیه از از وجود خود می 

  .اندوزید

  باشد؟کسی چه می داند که آنچه امروز از میان برخاسته است در انتظار فردا ننشسته 

  .حتی تن شما میراث خود و نیاز بر خود را می شناسد و فریب نخواهد خورد

  تن شما چنگ روح شماست

 .با شماست که از این چنگ نواي خوش در آورید یا صداي ناخوش

  



 حال در دل خود می پرسید

  "چه گونه در لذت آنچه را خوب است از آنچه بد بشناسیم؟"

  وید تا ببینید که لذت زنبور در این است که انگبین گل را گرد بیاوردبه کشت زارها و باغ هاي خود بر

  اما لذت گل هم در این است که انگبین خود را به زنبور بدهد

  زیرا که از براي زنبور گل سرچشمه ي زندگیست 

  و از براي گل زنبور پیک مهر است

 .و از براي هر دو زنبور و گل دادن و گرفتن لذت و نیاز است و خوشی

 
  .اي مردمان ارفالس در لذت هاي خود مانند گلها و زنبورها باشید

  

  

  

 درباره ي زیبایی

 
 

 :آنگاه شاعري گفت

  .با ما از زیبایی سخن بگو- 

  :و او پاسخ داد

  زیبایی را در کجا می جویید و او را چه گونه می یابید مگر انگاه که او خود راه و راهبر شما باشد؟

 می گویید مگر آنگاه که او خود بافنده ي سخنان شما باشد؟و چه گونه از او سخن 

 
 غم دیدگان و آزردگان می گویند

  زیبایی مهربان و مالیم است"



  "مانند مادر جوانی که نیم شرمنده از شکوه خود در میان ما راه می رود

 :و شوریدگان می گویند

  نه زیبایی از جنس قدرت است و هراس"

 ".و آسمانی باالي سر ما را می لرزاندمانند طوفان زمین زیر پا 

 
 :خستگان و فرسودگان می گویند

  زیبایی از جنس زمزمه ي نرم است و در روح ما سخن می گوید"

  "صدایش در برابر سکوت هاي ما وا می رود مانند پرتو ضعیفی که از بیم سایه می لرزد

 :اما بی قرارا می گویند

  ه ایمما صداي فریاد او را در کوه ها شنید"

 ".با فریادهاي او صداي سم اسب و تپش بال و غرش شیر همراه بود

 
 هنگام شب نگهبانان شهر می گویند

  "زیبایی سحرگاهان از مشرق سر بر می آورد"

 و هنگام نیمروز کارگران و مسافران میگویند

 "ما او را دیده ایم که از پنجره هاي غروب خورشید روي زمین خم شده بود"

 
 کسانی که در میان برف مانده اند می گویند در زمستان

  ".زیبایی با بهار جست و خیزکنان از روي تپه ها می آید"

 و در گرماي تابستان دروگران میگویند

  "ما او را دیده ایم که با برگ هاي پاییزي می رقصید و در گیسوانش مشتی برف به چشم می خورد"

  فته ایدشما همه ي این چیزها را درباره ي زیبایی گ



  .اما به راستی نه از زیبایی بلکه از نیازهاي برنیامده سخن گفته اید

  .و زیبایی نیاز نیست خوشی محض است

  .نه کامیست تشنه و نه دستیست تهی و دراز کرده

  زیبایی دلیست برافروخته و رحیست سرمست شده

  .زیبایی نقشی نیست که بنگرید یا نوایی که بشنوید

  .سته هم می بینید و نواییست که گوش بسته هم می شنویدنقشیست که با چشم ب

  نه شیره اي ست که در شیار درختی جاري شود و نه بالی که به چنگالی بسته باشد

 .زیبایی باغیست همیشه بهار و دسته ي فرشتنگانی همیشه در پرواز

 
  .داي مردمان ارفالس زیبایی زندگیست آنگه که پرده از رخسار پاك خود بر می دار

  .اما زندگی شمایید و پرده شما

  .زیبایی هستی سرمدیست که روي خود را در آیینه مینگرد

 .اما هستی سرمدي شمایید و آیینه شما

 

 

 
 

 درباره ي دیانت

 
 

 :آنگاه روحانی پیري گفت

  .با ما از دیانت سخن بگو- 

  :و او گفت

  آیا من امروز از چیز دیگري سخن گفته ام؟



  اندیشه اي را در بر نمی گیرد؟ مگر دیانت هر کاري و هر

و نیز ان چیزي را که نه کار است و نه اندیشه بل شگفتی و شگفت آوري است که مدام از روح می 
  جوشد حتی هنگامی که دست ها سنگ را می تراشند یا چرخ بافندگی را به کار می اندازند؟

  اشتغالش؟کیست که بتواند ایمانش را از اعمالش جدا کند یا اعتمادش را از 

 کیست که بتواند ساعت هایش را پیش خود بگستراند و بگوید

  "این از براي خدا و این از براي خودم این از براي روخم و این از براي تنم؟"

  .همه ي ساعتهاي شما بال هایی هستند که در آسمان پرواز میکنند از خویشتن به خویشتن

  .می پوشد بهتر است برهنه باشدان کس که اخالقش را همچون فاخرترین جامه اش 

  .باد و خورسید پوستش را سوراخ نخواهد کرد

و آن کس که رفتارش را با قواعد کردار راه می برد پرنده ي ترانه خوان خود را در قفسص محبوس 
  .میکند

  .آزاد ترین ترانه از پشت میله ها و سیم ها بیرون نمی آید

که او باز میکند و نیز می بندد هنوز به خانه ي روح و آن کس که پرستش از برایش پنجره اي ست 
 .خود برنیامده است که پهناي پنجره هایش از سپیده دمات است تا سپیده دمان

 
  .زندگی روزانه ي شما معبد شما و دیانت شماست

  .هرگاه داخل می شوید همه چیز خود را با خود بردارید

  خیش و پتک و ماله و عودتان را با خود بردارید

  چیزهایی که به حکم ضرورت یا از براي خوش دلی ساخته اید

  .زیرا که در عال رویا نمی توانید از دستاوردهاي خود فراتر بروید یا از شکست هاي خود فروتر بیفتید

  :و همه ي مردمان را با خود ببرید

یدي هایشان پایین تر زیرا که در کار پرستش نمی توانید از امیدهاي ایشان باالتر پرواز کنید یا از نوم
 .بروید



  .و اگر می خواهید خدا را بشناسید پس در حل معماها مکوشید

  .به گرداگرد خود بنگرید تا او را ببینید که با کودکان شما بازي میکند

به آسمان بنگرید او را خواهید دید که در میان ابرها گام برمی دارد دست هایش را در آذرخش دراز 
  .فرود می آید میکند و با باران

  .او را خواهید دید که در گلها می خندد سپس برمیخرد و دست هایش را در درخت ها تکان می دهد

  

  

  

  درباره ي مرگ
 
 

 :آنگاه المیرا به سخن در آمد و گفت

  .حال می خواهیم از مرگ بپرسیم -

 :و او گفت

  .شما می خواهید از راز مرگ سر در بیاورید -

  اما این راز را چه گونه پیدا میکنید مگر آنکه او را در دل زندگی بجویید؟

  .شب گیرش در روز کور است از راز روشنایی سر در نمی آوردبوي که چشمان 

  .اگر به راستی می خواهید روح مرگ را ببینید دروازه ي دل خود را به روي زندگی باز کنید

 .زیرا که زندگی و مرگ یک چیزند چنان که رودخانه و دریا هم یک چیزند

 
  هایتان خوابیده استدانش خاموش شما از هستی ان سوتر در ژرفاي امیدها و آرزو

  .و همان گونه که دانه در زیر برف خواب می بیند دل شما در رویاي بهار سیر میکند

  .به رویا ها اعتماد کنید زیرا که دروازه ي ابدیت در انها نهفته است



ترس شما از مرگ لرزش جان آن چوپانی ست که در برابر پادشاه ایستاده است تا دست تفقدي بر شانه 
  .رداش بگذا

  آیا چوپان در زیر لرزش خود شاد نیست از این که نشان پادشاه را بر تن خواهد داشت؟

 و با این همه آیا او از لرزش خود آگاه نیست؟

 
  زیرا که کردن چیست مگر برهنه ایستادن در باد و آب شدن در آفتاب؟

برود و بگسترد و بی هیچ و نفس نکشیدن چیست مگر آزاد کردن نفس از زر و مد بی قرار چنان که باال 
 مانعی خدا را بجوید؟

 
  .فقط آنگاه که از چشمه ي سکوت بنوشید به راستی می توانید سرود بخوانید

  .و آنگاه که به قله ي کوه رسیده باشید باال رفتن را آغاز میکنید

  .و روزي که زمین اندام هاي شما را فرا میخواند آنگاه است که به راستی به رقص می آیید

  

  



  
  

  

  



  

  



  

  



  

  



  

  



  

  

  

  
  

  

  

  



  



  

  



  

  



  

  



  

  



  

  



  

  



  

  



  

  



  

  



  

  



  

  



  

  



  

  

  

 
  

  

  

  

  

  


