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  جک لي: نوشته
  سام قدچي: ترجمه

   
  !جنگل فراموش شده

   
  در سحرگاه 

  در کنار ساحل،
  نسيم آرامي از کنارم ميوزد،
  .به نرمي و در زير پاهايم

  خيره بر افق، 
  .منتظر بر آمدن آفتاب

   
  !عصر نو چه چيزي مياورد؟

  !هنوز چکاوک ميخواند؟
  !جائي که گلها در بهار خنچه ميکنند؟

  ! ما بال ميگشايند؟وقتي رؤياهاي
  !آيا اين بار روح آزاد طنين ميافکند؟

  !اميد، انتطار، و خيال
   

  پس از سحر،
  من بايستي براي آن ستارگاني که در کنار ساحل مانده اند جستجو کنم؛

  ستارگاني که به ساحل پرتاب شده اند
  .بوسيله او که به ستارگان خيره شده

   پر از عشق است و نازکي که دلش
  .اين ستارگان را با اشکهايش ميشويداو (

  .)سپس آنها را با انگشتانش پاک ميکند
   

  در مرغزار جنگل فراموش شده،
  .بزم آماده است تا که شروع شود

   
  ، موندوس نووس1989) تخلص جک لي(پاره سنگ 



   
  :توضيحات

جک اين . خلص او پاره سنگ بود ت . نوشته بود1989متن باال ترجمه من از شعر دوست فقيدم چک لي است که در سال 
 آينده نگري به   جهان نو مجله علم گراي .، تهيه کرد"]جهان نو ["Mundus Novusشعر را براي مجله موندوس نووس 

 در شهر ساني ويل در کاليفرنياي فروشي نواکتابزبان انگليسي بود که من در آن سالها با کمک نزديک جک بمثابه نشريه 
    .آمريکا منتشر ميکردم

   
 Dreams و خواب Meditation، و نيز دو مقاله در زمينه تأمل انديشمندانه poems  ديگر جک عالوه بر شعر باال، دو شعر

  . درگذشت1994 جک در سال   .با من همکاري داشت" يک ديدگاه آينده نگر"نوشت و در نوشتار " جهان نو " براي
   

 او معتقد  . و دو نوشته ذکر شده در باال را هم به تقاضاي من نوشت جک بندرت درباره موضوعات معنوي چيزي مينوشت
عمل کردن به معنويت بمثابه  او معتقد به  .بود آنچه درباره معنويت الزم است نوشته شود، توسط ديگران نوشته شده است

  .يک امر خصوصي خود بود
   

 دليل امر اين بود که جک معتقد  .است، به دليل مذهبي نبود* Zenظن*علت اينکه مقاله او درباره تأمل انديشمندانه، درباره 
ابزار آن، بپردازد، و خود او بود فرد بايستي با يک سنت در تأمل انديشمندانه کار کند تا بتواند به خود تأمل انديشمندانه و نه 

 جک با کريشنامورتي و شونريو  .را بمثابه آن ابزار انتخاب کرده بود، گرچه از يک خانواده مسيحي آمده بود* ظن*
کنفرانس " درباره سوزوکي در نوشته  .سوزوکي که هردو خيلي مورد احترام وي بودند، مستقيمًا کار کرده بود

  .قبًال توضيح داده ام] http://www.ghandchi.com/320-Conference.htm [ پرندگان
   

براي جک مکتب تأمل انديشمندانه چيزي نبود مگر يک ابزار، ابزاري که ميتوانست براي سفري که جهت دستيابي به خود 
  . براي او هدف همه اين ها سعادت بشريت بود و نه رسيدن به مقام و منزلت .آگاهي فرد است، بکار رود

   
 خواننده ميتواند به کتابهائي که جک در پايان  .ؤالي درباره مقاالت و اشعار جک باشد متأسفانه من نميتوانم پاسخ دهماگر س

مقاالتش ذکر کرده است مراجعه کند يا که ميتواند سؤاالت خود را به تاالرهاي عمومي بحث بفرستد و شايد برخي کساني 
  .باشند که بتوانند آن سؤاالت را بحث کنند

   
  سردبيرچي، ناشر و قندسام 
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  :متن مقاله به زبان انگليسي
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