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  پيش سخن
  

  در آوردن واژه اي
  پربار، دقيق، خوش آهنگ

  نبايد آن قدر مترادف دور و برش بياوريم 
  .كه زنگ خوشاهنگ آن به گوش نرسد

  اگر بتواني 
  مفاهيم بلند را

  مفاهيم ريشه دار را
  مفاهيم عميق را

  در واژه هاي دقيق، روشن، پربار 
  و به ياد ماندني

  در ساختار موسيقايي،
  ام بياوريو پر استحك

  .نزديك شده اي “كوتاه نويسي” به دنياي كمي 
  .و در اين كوچك كتاب چنين تالشي شده است

  
  19/26/12/90  
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  اگر يك بار بخواني و هميشه به آن فكر كني،
  اگر هوس كني يك بار ديگر آن را بخواني،

  اگر خوب آن را مزه مزه كني و به خاطر بسپاري،
 و بارهـا آن را بـشنوي و         اگر دوست داشته باشـي بارهـا      

  بخواني،
اگر هر ساختار و واژه اش براي تو آن دقت و پربـاري را               

  داشته باشد كه نتواني چيزي جايگزين آن كني،
اگر هر جمله اش مكمل جملـه هـاي ديگـر باشـد و بـا                

  آهنگي ديگر آن ها را هماهنگ كند،
اگر نمونه هاي آن چه را مي خواني در اطراف و در خود             

  ببيني و احساس شان كني،
ده بيفكند و آن را آن گونه       اگر نوشته پرتوي به روي آين     

  كه مي آيد به نمايش كشد،
  اگر از منفي گويي، آه و ناله كردن و بدبيني پرهيز كند،

  اگر شوق و اميد و توانمندي را دامن زند،
ددكار بـودن را    ـدوسـت داشـتن و مـ      اگر خيرخـواهي و     

  شعله ور سازد،
  اگر آن چه را بايد جاي آن چه را نبايد بنشاند،

اگر به جاي انتقاد از گذشته بـه پيـشنهاد بـراي آينـده              
  بپردازد،

ــويي و   ـــاه گ ــار راه كوت ـــار، آن واژه و آن گفت آن ساخت
  . كوتاه نويسي را مي رود

11/15/9/91  
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   كه بكني،“زنيا” احساس 
  انگيزه تالش داري؛

  احساس نياز خردمندانه است،
  .و با غمِ نداشتن توفير دارد

  6/3/83  
  

  اگر چيزي براي گفتن داشته باشي  
  .بايد هنر گفتنش را هم داشته باشي

  
   انديشة پر توان ريشه در زبان غني دارد و 

  .زبان غني ريشه در انديشه اي پر توان
  

  ني شدن،  جها
  به معناي غالب شدنِ يك رنگ بر رنگ هاي ديگر نيست؛
   –به معناي پذيرفتنِ همة رنگ ها در يك هماهنگي است 

  . است از رنگ هاي گوناگون“چل تكه”دوختن 
  18/6/3/83  
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  در بازي يكي مي برد، 
   –يكي مي بازد 

  .“مي برند”در مشاركت هر دو 
  19/18/2/83  

  

  شبختي  اولين سنگ بناي خو
  آن است كه 

  .فرد خود را خوشبخت بداند
  20/16/11/1335  

  

   اگر راست راه بروي،
  به مراتب بهتر از آن است كه

   –راه راست بروي 
  “پيش رفت”راه 

  . نيست“راه راست”هميشه 
  23/10/3/83  

  

   سادگي در واژگان نيست؛
  سادگي در انتقال پيام است،

  اما، زيبايي 
  . ساختارهادر گرو واژگان است و

  17/23/4/82  
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   داشته ها 
   كردن نيست؛“ انبار”براي 

  – است “بهره برداري”براي 
”  . زندگي است“ ابزار

  2/10/82  
  

   اگر محكومم كنيد،
  برائت من است؛ 

  و اگر تبرئه، 
  .برائت شما

  20/9/5/82  
  

   بي عرضگي خودشان را،
  زير ايراد از ديگران،

  .پنهان مي كنند
  9/4/3/82  

  

   هرچه دورتر شوي 
   مي بيني و “بيشتر”

  هرچه نزديك تر، 
  .“بهتر”

  19/9/8/82  
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  همان موقع كه  
  يك تكامل يافته 

  دارد رو به افول مي رود،
  يك تازه متولد شده، 

  .دارد راه تكامل مي رود
  

  عقلت را كه به كار انداختي،  
  .“تفكر”مي شود 

  
   را بگويد؟“چه گونه” و “چه”كي بايد  

   كس كه درمانده است،آن
  يا او كه راه يافته است؟

  14/8/1/04  
  

”   ، خود،“قدرت انطباق
   –توليد پاسخ هاي در خور است 

  .براي محرك هاي تازه
  16/7/1/04  
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  “بردن” وقتي به قصد 
  به ميدان مي آيي؛

  .باختت هم، خود، برد است
  8/21/12/82  

  

   باشد،“مبهم” سر آغاز اگر 
  .حرفي نيست

  اما
”   اگر مبهم باشد،“سرانجام

  .استزير سؤال 
  

   – نه تنها پاسخ بيشتر 
  “بهتر”كه پاسخ 

  .نشانه تكامل يافتگي است
  20/7/1/04  

  

   آن روزها؛ 
  كه ما را به معلمي فرستادند،

   – بود “بيگانه”معلم با محصل 
  .و ما از بيگانگي به يگانگي رسيديم

  22/7/1/04  
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  ايت داشته باشي، اگر قرار است از چيزي شك
  . خود داشته باش“خرد”از 

  21/4/11/82  
  

  “قدرت” و “ضعف” 
  دروني است؛

   –به داشتن و نداشتن نيست 
  .به احساس داشتن و نداشتن است

  17/12/12/82  
  

  “روياندن” 
  ريشه در

”  . دارد“روييدن
  13/18/12/82  

  

   مباد روزي كه
  قلم به دستان 

  حرف بيل به دستان زنند و
  به دستان بيل 

  . كنند“ اهل قلم”كار 
  13/18/12/82  
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  را معلوم نكرده،“ دچه مي خواه” هنوز 
  !مي گردد“ چه گونه”دنبال 

  
   از دانستن
  به

  توانستن
  .مي گذري“ فهميدن”از پل 

  8/21/12/82  
  

  به آن چه مي شنوي فكر كن؛ 
 .تا به آن چه مي گويي فكر كنند

  21/1/7/81  
  

  را “ وقت ”
  ببر؛“ عمده”به قامتِ ضرورت 

  وگرنه دم قيچي ها 
  .همه آن را خواهند گرفت

  8/21/12/82  
  

  را كه نپايي“ اينجا”  
” به   .نمي رسي“ آنجا
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  بهارِ انديشه  
  با نسيم انديشه ديگران

  .پر طراوت مي شود
  13/18/12/82  

  

   آن را نمي فهمم “من” اگر 
  دليل بر آن نيست 

”كه   .  غلط باشد“ آن
  1380 مهر  

  
   توقع ديگران از خودت را 

  باالتر و باالتر ببر؛
  تا بكوشي 

  بيش از توقع آنان رشد كني 
  .و پاسخگوي انتظارشان باشي

  
   گوش دادن با گوش كردن فرق دارد؛

  تو به حرف من گوش بده، 
  .نمي خواهم گوش كني

  18/14/9/80  
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   سادگي بيان 
  با سادگي پيام توفير دارد؛

  بيانِ ساده 
  پيچيدگي ها را باز مي كند،

  پيام ساده 
  .جان كالم را كمرنگ

  12/26/2/81  
  

   زيبايي يك چيز است،
   –و تجمل چيز ديگر 

”   نَفَس را آزاد مي كند؛“زيبايي
  .حبس “تجمل”و 

  12/7/1/82  
  

   “ناكامي” 
  .هزينه كاميابي است

  23/22/6/83  
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   “چرا” 
  اگر از روي مؤاخذه بود،

  گوش نده؛
   ريشه داشت،“ انديشه”ر در اگ

  .به جانِ دل بسپار
  

   او را تحريك كنيد، “ احساس” اگر مي خواهيد 
  يك واقعيت را 

  از مجموعة پيوسته و وابسته آن 
  بيرون كشيد و به رخ بكشيد؛ 

   او را بارور كنيد، “ انديشه”اگر مي خواهيد 
  يك واقعيت را 

  در مجموعة پيوسته و وابسته آن 
  .درآوريدبه نمايش 

  11/7/81  
  

   آدم ها 
  قدر آن چه آسان به دست آيد 

  ندانند؛
  تا چه رسد به آن كه 

  . شده باشد“هبه”
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   كند “رشد” اگر مي خواهي 
  ؛“نياز”بيندازش توي 

  .و كاري كن كه نياز را بشناسد
  23/16/6/81  

  
   استعداد او در آن بوده است كه 

   ها“شنيده”از ميان 
  درست را،

  بهتر را،
  اصلح را،

  ارجح را
  تشخيص دهد و انتخاب كند؛

  پس اگر آراي متفاوت را نشنود،
  .بهتر را از كجا تشخيص دهد

  1/23/7/81  
  

   كوچك كردن آدم هاي بزرگ، 
  تو را بزرگ نمي كند؛ 

  .بي اعتبار مي كند
  9/16/6/81  
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   شده است“حرف” آن قدر گرفتار 
  . غافل مانده“عمل”كه از 

  15/3/2/71  
  

 غ  نچه اگر لب نمي گشود؛
  رايحه نبود

  و
  انسان اگر زبان نمي گشود؛
”  .“ انديشه

  13/22/9/81  
  

   را نداني،“قبلي”اگر  
  . را نتواني گفت“بعدي”

  11/11/8/78  
  

  ، “تغيير” 
  .زمان را دراز مي كند

  9/16/7/83  
  

  بيروني ها را دروني كنيم، 
  .دروني ها را بيروني
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   اگر 
  كردي “خوبي”آن گونه 

  كه خوبي شونده نفهمد،
  .درست است

  19/6/9/83  
  

   خردمند كسي است كه،
  پيش از ديگري،

  .به نابخردي خود پي ببرد
  16/20/10/81  

  
  گناه بزرگ تو 

  فكر نكردن است،
  گناه بزرگ ترت

  فكر نشده حرف زدن،
  گناه نابخشودني ات

  .روي حرف فكر نشده پافشاري كردن
  6/7/83  
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  انديشه هايش 
  به عمق مي روند و 

  در سطح مي رويند،
  آفتاب عشق مي نوشند،

  .باران مهر مي بارند
  21/14/11/81  

  
  تو عرصه را بر او تنگ مي كني 

   خودت باشد؛“مال”كه 
  و او مي گريزد
  . باشد“خودش”كه مال 

  12/24/7/83  
  

   را بشناسي،“موضوع” اگر 
   –زبان را مي فهمي 

  مشكل زبان نيست؛
   – است مشكل مفهوم

  .كه زبان نقشي بسيار اساسي در مفهوم سازي دارد
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   “فرهنگ ” 
  همان چيزهايي است كه 

  در ذهن، 
  يا به مدد ذهن،

  .ساخته ايم
   وجود ندارد؛“بي فرهنگ”آدم 

  .فرهنگ ها متفاوت است
  16/10/12/81  

  

   “منفي نبودن”در  
  عقربه مي رود روي صفر؛

   است “مثبت بودن”در 
  .ي كَندكه از جا م

  16/10/12/81  
  

   جنگ را خيلي آسان مي شود
  شروع كرد؛

  اما مشكل مي توان
  .تمام كرد
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” تا    را نشناسي،“نوع
   –فرد را نمي شناسي 

   است كه“فرد”و با 
  .نوع را مي شناسي

  9/16/7/83  
  

   وقتي داري،
   –قدرش را نمي داني 

  وقتي نداري،
  .آرزويش را مي كشي

  8/28/2/83  
  

   لم رفته بود،از د
  .از زبانم هم

  چرا از فرهنگ واژگانم نرود؛
 ؟ “دش من”كلمه 

  
   نه زياد خودت را آويزان كن،
  .نه فاصله بگير

“سايه”مثل   . هم نباش
  9/20/7/86  
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   واقعيت را شناختيم و بيان كرديم؛  اگر
“حقيقت”   را گفته ايم

  براي شناخت واقعيت، 
  .سير واقعيت را بايد ديد

  

“ختشنا”    از روي عقل نيست؛
   –از روي آشنايي است 

   نباشد،“عقل”كه اگر 
  .آشنايي به جايي نمي رسد

  15/4/1/84  
  

  نيروهاي عيني  
  سرپيچي مي توانند؛

  .فرماندهي نمي توانند
  

  “مشكل” 
  در آفتاب انديشه نرم مي شود؛

  .“سفت”در ساية غم 
  16/21/2/86  

  

  .نقد را با نفي اشتباه نكنيد 
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   نباشد“عادت”ر  اگ
  يادگيري به سر منزل نمي رسد،

  كه اگر صاحبخانه شود
  .يادگيري پشت در مي ماند

  12/10/9/85  
  

   شكست خوردن 
  طبيعت كار و زندگي است،

  پذيرفتن آن
  .بازدارنده

  13/31/3/86  
  

   زيبايي درون
  چهرة بيرون را 

  .دوست داشتني مي كند
  18/9/10/85  

  

   تمام لطف هديه كردن
ب  .ه نحوة عرضة آن است

  18/29/6/87  
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  زندگي يك نردبام است، 
  پلكان است؛

  زير پايت را
  پيش از آن كه پاي بگذاري
  .خوب نگاه كن

  و تا پا گذاشتي
  .فكر برداشتنش باش

  21/27/10/85  
 

   اگر به خطاي خود اعتراف كرد
  دوستش دارم،

  اگر انكار كرد
  مي پذيرم،

  اگر تكرار كرد
  .نمي بخشم

  17/4/10/83  
  

   وقتي اجازه نمي دهيد
   – شان را بزنند “حرف”

  .راه ورود اطالعات را مي بنديد
  21/8/3/86  
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   ما 
  بايد

  دانش توليد را
  غني كنيم
  فرهنگ مصرف را

  .متعالي
  24/10/85  

  

   جنگ را
  هر بي خردي مي تواند شروع كند؛

  اما پايان دادن به آن
  .عقل كل عاقالن را مي خواهد

  17/14/2/86  
   چرا

  در مقابلِ هر تغيير و تفاوتي
  ترش مي كنيد؟

  تغيير ذات تحول است؛
  همان گونه كه

  .“تكامل”تحول پلكان 
  9/10/11/85  
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  “پرسش” 
  بيش از پاسخ

   –اعتبار دارد 
  پرسش،

  نشان انديشه است؛
  پاسخ

  .ناشي از اطالع
  16/1/12//85  

  
   كه تنگ شد“عرصه” 

   –بلوغ فكري ات را نشان بده 
  در ميدان هاي باز كه

  .هر بي خردي خردمند مي نمايد
  8/5/2/86  

  
   ناله كردن كه كاري ندارد؛

  .نعره كشيدن دل شير مي خواهد
  8/22/3/86  
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“چه گونه”    به دست آوردن
  دانش توست،

”چه گونه    كردن“مصرف
  .فرهنگ تو

  3/9/12/85  
  

  “سياست” 
  بايد 

  . داشته باشد“فلسفه”ريشه در 
  12/3/1/86  

  
   “قالب” 

  نبايد 
  بر رفتار ما

  .غالب شود
  12/24/8/86  

  
   رشته هاي محبت را با خشونت نبر؛

  .گره اش بد جوش مي خورد
  18/27/2/86  
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  من  
   “حكيم”حاكمِ 

  مي خواهم؛
   !“حاكم”نه حكيمِ 

  12/19/4/86  
  

”    استادي باش“قدرشناسِ
  .كه از او پيشي گرفته اي

  18/16/6/86  
  

  “مخالف” به 
  بي تقابل گوش بده؛

  اگر درست بگويد
  تصحيح توست،

  اگر غلط بگويد
  .تقويت تو

  2/11/5/86  
  

  “زنبور عسل” 
  عين شيرة گل را تحويل نمي دهد؛

  .پژوهشگر هم
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   – آن چه را نيست 
   –و بايد باشد 
  آن گونه به تصوير بكش

  .كه گويي هست
  7/25/5/86  

  

   تالش 
  براي نگه داشتنِ
  ريآنچه دا

  تو را، 
  روي پله اي كه هستي

  .نگه مي دارد
  9/27/7/86  

  

   خودت كه بيشتر لذت مي بري؛
  وقتي 

  . در ديگري به وجود آوري“حال خوبي”
  9/2/7/86  

  
   ديكتاتوري

  هميشه
  .جناح مخالف را تقويت مي كند

  14/1/8/86  
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   با مغزِ باال كه برويم
  تفاوت آدم ها

  بسيار بيش از تشابه آن هاست،

  با مغزِ پايين كه برويم
  تشابه آدم ها

  .بسيار بيش از تفاوت آن هاست
  

   من،
   –بايد كاري كنم كه 

  او،
  همواره،

  .تشكر در دل داشته باشد
  

  او،
  بايد تمرين كند كه،

  همواره،
  .تشكر بر زبان

  7/17/10/86  
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   حيوان ها 
  اگر بر سر توليدِ مثل با هم نجنگند

  نژاد برتر حفظ نمي شود
  سان ها ان

  اگر بر سر آراء و انديشه
…  

  21/16/9/86  
  

   با سواد
   –بي سواد را مي فهمد 

  اين بي سواد است
  .كه باسواد را نمي فهمد

  14/28/9/86  
  

   پيچيدگي مسئله است كه
  .زيبايي راه حل را نشان مي دهد
  2/3/10/86  

  

   آب را
  اگر سر باال راندي درست است؛

  .سرازيري كه خودش مي رود
  3/29/8/86  
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   اگر دوستش داري به او چيز ياد بده؛
  ي كه ارزش ياد گرفتن داشته باشد زچي

  .كه به درد زندگي بخورد
  

   هميشه 
  جشنِ داشته هايت را بگير؛

  بر عزاي از دست رفته ها
  .نقطه پاياني نيست

  11/6/1/87  
  

   وقتي 
  به خود

  كمتر از هر كس ديگر
  ايراد بگيري

  بيش از هر كس ديگر
  .ايراد خواهي داشت

  3/7/12/86  
  

   به داشته هايت برس؛
  روي آن ها كه داري كار كن

  .تا آن را كه نداري به دست آري
  14/9/1/87  
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   پيش از انقالب
  بيدار مي شوند،

  در انقالب
  به هيجان مي آيند،

  بعد از انقالب
  .به فكر مي افتند

  9/12/12/86  
  

   احساسِ پرتوان
  .دذهن را پرتوان مي كن

  ذهنِ پرتوان
  انديشه را
  انديشة پرتوان

  .احساس را
  

   آدم عاقل
  طرح وضع آينده را مي ريزد،

  آدم نادان
  .به شكوه از وضع گذشته مي پردازد

  12/15/5/90  
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   اول احساس است،
  .بعد انديشه

  كه انديشه، 
  خود،

  .مادر احساس است
  14/9/1/87  

  

”   “ اخالق
   فرق دارد؛“رفتار”با 

  در اولي 
  ممكن است به چيزي تظاهر كني كه نيستي؛

  در دومي
  .خودِ خودت هستي

  9/14/12/86  
  

   چون هيچ حسي 
  اطالعات را 

  چون حسِ ديگر به مغز نمي رساند؛
  .بايد از حواس مختلف استفاده كرد
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ه عرض   هر چه زياد شود
  تقاضايش كم مي شود،

  .جز عرضة انديشه
  19/13/12/86  

  

  ست؛ فرهنگ اكتسابي ني
  اما پروردني است، 

  .ساختني است
  

   توانايي خواندن و نوشتن، 
   باشد، “سواد”ممكن است 

  ولي دانش نيست؛ 
  .وسيله كسب دانش است

    18/14/10/1335  
  

” هيچ كس نيست كه هيچ    نباشد؛“ انسان
   – انسان باشد “ كامالً ”هيچ كس هم نيست كه 

  سايه و آفتاب هر دو هستند؛
  كدام بيشتر،

  .دست خود شماست
  23/24/4/82  
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   هستي؛“ضعيف” وقتي 
   –هر كاري ديگران مي كنند بايد بكني 

  وقتي قوي هستي؛
  . است“مالك”هر كاري تو بكني 

  7/19/3/82  
  

  فكر كه بكني سؤال پيش مي آورد؛ 
  سؤال وقتي پيش مي آيد كه

   نمي فهمي،-
   قبول نداري،-
   دليل مي خواهي،-
  . هشدار مي دهي-

  
  قلم دست شماست،  

  بلندگو دست شماست، 
   مادي–امكانات مالي 

…  
   هم با شماست؟“حق”آيا 

  كه اگر بود 
  . نمي خواستيد– براي ايجاد حق –اين همه وسيله تبليغ 
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   سؤال كنيد؛“معلومات” از روي 
   –خانه هاي خالي ذهن را پر كنيد 

  با دانسته ها، 
  .ندانسته ها را پيدا كنيد

  مي باشد، سؤال اگر عل
  .پاسخ علمي مي طلبد

  
   دنياي بچه،

   –دنياي محسوسات است 
  حسگرها را حساس كنيد؛

  .دروازه ها را باز
  

   “چه” 
  به من آگاهي مي دهد، 

   “چگونه” و “چرا”
  .انديشة پرتوان

  
   شناختن با دانستن فرق دارد،

  دانستن با فهميدن،
  .فهميدن با شم و مهارت به اجرا درآوردن

  17/25/11/83  
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”    – با رفتار دو تاست “ اخالق
  اولي دروني است،

  .دومي بيروني
  دومي كنترل شده است،

  .اولي كنترل شكن
  10/5/2/87  

  
  “رفتار” 

  روي چارچرخ قبولداشت هاي جامعه راه مي رود؛
 ”   “ اخالق

  .با موتور نياز و تمايل فرد
  10/5/2/87  

  
   آدم هايي كه تظاهر مي كنند

  يستند؛به آن چه ن
  آن را هم كه هستند

  .زير سؤال مي برند
  12/6/2/87  
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   كالم از دهان
   –چون آب است از چشمه 

  بيرون كه آمد
  .بر نمي گردد

  10/18/4/83  
  

   ما 
  از وحدت نظر 

  به وحدت عمل مي رسيم،
  كه

  وحدت نظر 
  .وحدت انگيزه هم مي خواهد

  
   دانش 

  بايد 
  با تمرين و تمرين و تمرين 

  .هارتي مان شودامر م
  

   مخالف بودن را بگذار كنار؛
  .متفاوت بودن را پيشه كن
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   باشد“خشن” وقتي رفتارت 
  فقط 

  بي شخصيت ها و متملق ها و ابن الوقت ها
  .دورت جمع مي شوند

  13/7/7/83  
  

   به كسي گوش بده،
   – و خوب هم گوش بده –

  كه در آن چه مي گويد
   –به تو سر باشد 

  .ربه و دستاورددر دانش و تج
  11/31/6/85  

  
   سازندگان طبيعت

   مي آفرينند و “تمدن”
  “ انسان”سازندگان 

  .“فرهنگ”
  12/9/11/84  
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   محيط مي گويد اين كار را نكن،
   –انديشه مي گويد آن كار را بكن 

  انديشمند 
  در محيطِ بد 

  مي تواند كار خوب بكند،
  !آدم معمولي، نه

  
  رسم، احتراماً نظرش را مي پ

  .خيال مي كند اجازه مي گيرم
  8/20/8/86  

  
”   ، عرصه را به سالم تنگ مي كند؛“بيمار

  .اين سالم است كه بايد به آن وسعت بخشد
  10/21/8/84  

  

   خدمات آموزشي ما 
  بايد 

  آگاهي و دانش و بينش و مشاركت و خالقيتِ
  دريافت كنندگان را دامن زند و گسترش دهد

  .دوست داشتن را نيز
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   را داشت؛“موفقيت” همة نشانه هاي 
  .جز برق اميد در چشم هايش

   14/13/11/84  
  

   زندگي آبي است روان؛
“چشمه”هر چه به    آن نزديك تر شوي

  .گواراتر است
  20/20/1/87  

  
   چه نيازي داريد
   –سر كار آييد ديگران با رأي 

  كه ناچار باشيد 
  به حرف آن ها گوش كنيد؟
  . اقليت اندنخبگان، هميشه، در

   15/12/1/85  
  

  عيبِ ساز مكن؛ 
  .كه ناتواني از نوازنده است

  3/17/12/86  
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   تو 
  بايد 

  اول مطمئن شوي
  دو سر نردبامي

  كه مي خواهي از آن باال روي
  . تكيه دارد“محكم”به جاي 

   15/11/11/84  
  

   براي
   –تغيير ارتباط خود 

   –با خود و با غير خود 
  تغيير بدههم انديشه خود را 

  هم گفتار خود را
   –هم كردار خود را 

  .حساب شده و برنامه ريزي شده و به موقع
  18/6/12/86  

  

   دل به خوشايندهاي كوتاه مدت مبند؛
  گاه خوش آمدن هاي كوتاه مدت

  .پي آمدهاي ناگوارِ درازمدت دارد
   9/23/11/84  
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   آنچه 
  با پول به دست مي آوري

”   است؛“ آسايش
”نه   .“ش آرام

  آسايش بيروني است،
  .آرامش دروني

   15/14/2/85  
  

   تلخ است،“خودي” با 
  !با غير خودي شيرين

  چون 
   دارد،“توقع”از خودي 

  !از غير خودي نه
   15/14/2/85  

  

   من 
”   خوانده شده ها را عرضه مي كنم؛“محصول

   او 
  .خوانده شده ها را “عين”

   9/13/12/84  
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يموفق”    تو“تِ
  براي

   بيش تر،لذت
  رفاه بيش تر،

  نشاط بيش تر
  است؛

  نه براي
  رنج بيش تر،

  اسارت بيش تر،
  !اندوه بيش تر

   9/15/2/85  
  

  فرصت ها 
   –چون ميوه هاي رسيده اند 

  ميوه رسيده
  .زياد به درخت نمي ماند

  

   است،“غضب” اگر از روي “حمله” 
  . باشد“عقل” بايد از روي “دفاع”

  13/30/6/83  
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   آنان، 
كه   زبان پند به سوي ديگران دارند،

  خود، 
  .كمتر از روزگار مي آموزند

   13/26/5/85  
  

   انديشه ات را بيان كن؛
  سنگ پراندن

  نه نشان انديشه اي پربار است،
  .نه گواه بر حق بودن

  8/2/9/85  
  

   تو 
   كني،“نظرخواهي”بايد 

  اما، 
  بنا نيست به هر نظري تن دهي؛

  فقط 
  .كن، فكر كنبه آن فكر كن، فكر 

  شايد 
  .ناآشنايي آشنا شود

   10/12/85  
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  “پژوهشگر” كارِ 
  آن نيست كه

   –لجن ها را به هم زند 
  پژوهشگر،

  چه گونه گلزار شدن لجنزارها را
  .پيدا مي كند

   8/27/6/85  
  

   استقالل و همبستگي را
   –در دانه هاي انار ببين 

  هر دانه اش با استقالل مي درخشد و 
  ه هاي سفيددر پوشش قب

  در حفاظ مقاوم بيروني
  .به هم پيوسته اند
  12/16/1/85  

  

   من،
  بيش از هر كس،

   آموخته ام؛“خود”از 
   خود“ اشتباه”از درك 

  .و تصحيح آن
  8/2/9/85  
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   هميشه 
  عرصه را

  تنگ تر از آن چه نياز داشته ام،
  .ديده ام

  14/10/12/82  
  

   “تغيير” 
  مثل شستن سر و صورت است

با يخ   آب زمستان،
  مثل كنار زدن پردة جلوي آفتاب است،

  .در اتاقي بي نور
   2005  ژانويه 19  

  
   را“فهم” مخالفت از روي 

  بسيار بها مي دهم؛
   را“جهل”از روي 

  .نه
  

   احساسي را كه عقل تأييد كند،
   –مي پسندم 
  .نه عقلي را كه احساس راه ببرد

  2005 ژانويه 16  
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   فشار روي 
  دن درست خوان

  و درست نوشتن
  بايد جايش را بدهد به

  درست فهميدن 
  .و درست به كار بردن

  
   مثل پله است؛“عادت” 

  براي باال رفتن
  بايد پاي بر آن نهي،

  براي باالتر رفتن
  .پاي از آن برگيري

  9/9/85  
  

   آنچه را خود ندارد و نمي پسندد،
”   مي داند؛“ اشتباه

  اين، درست به آن ماند كه 
  رخ رنگِ س

  . پندارد“ زشت”رنگ هاي دگر را 
  15/24/1/83  
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   همه اش 
  دنبال آن است كه 
  ببيند

  ؟!از چه مي تواند برنجد
  خبر ندارد كه 

   او“رنجش”
  .چه رنج ها به دنبال دارد

  10/25/4/83  
  

   “قمار” در 
  پول از جيب يكي

   –مي رود توي جيب ديگري 
  وقت مي گذاري،

   – نمي كني “ كار”اما، 
  . نمي كني“وليدت”

  19/18/2/83  
  

   او را قبول نداري،“عمل” اگر 
   ات برازنده تو باشد؛“عكس العمل”

  .نه همگون آن
  9/13/83  
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   هيچ كارت 
  شبيه به آن نباشد؛

   –كه نمي پسندي 
  شبيه به آن باشد؛

  كه ستايش مي كني؛
  نه در ظاهر؛

  .كه از دل و جان
  14/15/5/83  

  
”    واقع شدن،“مظلوم

   بودن است؛“برحق”ير از غ
  به او ظلم شده است؛

  .نه آن كه بر حق باشد
   2005  فوريه 21/6  

  
   تو بايد دوست داشتني باشي،

  اصرار در اين كه دوستت داشته باشند،
  .واكنش منفي دارد

  10/21/10/86  
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   من 
  فكر مي كنم،

  تو 
   –فكر مي كُشي 

  من 
  مشكل را 

  آن گونه كه هست مي بينم؛
  تو 

  مشكل را 
  .آن گونه كه مي ترسي

  10/28/3/86  
  

   اشتباه كه بكني
  يك درجه از اعتبارت كاسته مي شود،

  از اشتباهت كه دفاع كني
  .يك درجة ديگر

  اشتباه را كه بپذيري
  .به اعتباري كه داري افزوده مي گردد

  7/31/5/86  
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   در ميان مي نهي“غم خوار” غم را كه با 
“تقسيم”   نمي شود؛

  .ر مي شودتكثي
  16/14/2/86  

  
   ذهن باز،

  انديشة پرتوان،
  احساس لطيف

”   را“سالح
   –به ديوار آويزان مي كند 

  اگر
  زبانِ لطيف و غني و دقيقِ

  بيان آن انديشه و احساس و دستاورد را 
  .داشته باشي

  18/30/7/86  
  

   تو از خود مي راني اش،
  او به خود مي خواندش؛

  گله ات از چيست؟
  7/28/8/86  

 53



  : اگر كسي گفت
  “.وقت ندارم”

  به برنامه ريزي اش،
  به تنظيم وقتش

  .شك كنيد
  22/20/7/86  

  
”   “تحول بزرگ

  سازمان يافتگانِ
  انديشمند،
  پرتوان،

  پراستحكام،
   –صادق و وفاداري مي خواهد 

  ولي،
  .با يك نفر شروع مي شود

  11/23/3/87  
  

   چه فرق مي كند كه واقعيت ها را نشناسي،
  .زبانِ بيان واقعيت ها را نداشته باشييا 
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   اين اداها كه تو در مي آوري
  فكر كردن نيست؛

  انباشتنِ اندوه است
  “چه كنم؟”در كوله بارهاي 

  “فكر”
  تو را

  سبك بال
  .به قله هاي درك و حل مسئله مي رساند

  11/11/8/86  
  

  : گفت
  “وقت طالست”
  :گفتم

  خيلي چيزها را
  آوردبا وقت مي شود به دست 

  .كه با طال نمي شود
  :گفت

   ؟مثالً
  :گفتم

  .دل ها را
  9/5/10/86  
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   ما 
  بناي بزرگ سر به آسمان كشيدة

  تحقق آرزوهاي مان را
  . آن شروع مي كنيم“پي”از 

  
   پنجره ها را كه ببندي و 

  پرده ها را بكشي؛
  از كجا مي تواني

  آب و هواي بيرون را بفهمي؟
  18/23/12/86  

  
   گفت 

  نم كه بايد يك چيز را بنهم،مي دا
   – ديگر بردارم يو چيز

    اما،
  نمي دانم چه چيزي را بنهم،

  .و چه چيزي را بردارم
  19/23/12/86  
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   ما 
   – نمي خواهيم “حكومت”

  ولي 
  سازمان دهندگان منتخب

  .چرا
  11/22/1/87  

  

   همه جور دروغي را
   “؟!دروغ مصلحت آميز”زير پوشش 

  .مي گفت
  7/16/7/86  

  

   ميهمان هاي تان را
   –در آغاز ديداري تازه 

   –با اشاره به ويژگي هاي هر يك 
  .با هم آشنا كنيد

  21/29/1/87  
  “رفته” از 

   –فقط اسمش مي ماند 
  تا هستم

  .از بودنم استفاده كن
  9/24/2/87  
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   زبانش،
  پشت سر آدم ها

  به حسن گويي باز نمي شود و 
  رو در روي آن ها

  .به عيب گويي
  9/3/2/87  

  

   وضع موجود را بشناس،
  وضع مطلوب را بخواه،

  .وضع ممكن را بجوي
  12/11/5/90  

  

   ما 
  هم حق داريم،

  .هم وظيفه
  نكند يكي را دست آويز خود كني و 

  !ديگري را گردن آويز من
  18/1/5/84  

  

   اگر پرسش نداشته باشيد،
  .پاسخ به هيچ درد شما نمي خورد
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   بازنده اي هست
   – خيال مي كند برنده است كه

  آن چيز بزرگي را كه داده است
  نمي بيند؛

  به آن چيز كوچك كه به دست آورده،
  .دلخوش است

  9/29/3/87  
  

   نزديك ترين دوست 
  به خود

   –خود تو هستي 
  اگر با آن چه داري،

  با تن و روانت
  مهربان باشي

  و
  خشن ترين دشمن

  به خود
  خود تو هستي

  .ياگر نامهربان باش
  9/28/2/87  
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”    اگر نباشد،“فردا
   –امروز پايان همه چيز است 

”   اگر نباشد“ امروز
  .فردايي در كار نخواهد بود

  19/8/3/87  
  

   – هر تغيير تحول نيست 
  وقتي ساختمان كهنه اي را مي كوبيد؛

  تغيير هست،
   –تحول نيست 

  تحول
  در ساختن بنايي بهتر از آن است

  .در جاي آن
  9/25/2/87  

  

   فكرش خوب كار مي كند،
  اما

  .خوب فكر نمي كند
  21/6/4/87  
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   ببين،
  .بينديش

  بخوان
  بينديش،

  بپرس
  .بينديش

  بساز
   –بينديش 

   –به آن چه ديده و خوانده و شنيده و ساخته اي 
  .به گذران زندگي

  23/20/3/87  
  

   واژه در ساختار،
  ساختار در آهنگ بيان،

  و آهنگ بيان در احساس تو
پ”  . مي رساند“يام

  15/23/3/87  
  

   اگر يك بار ديگر به زندگي برگردم
  حواسم را مي دهم به آن كه

  . وقت و كار و زندگي ام را بگيرم“پِرت”
  15/23/3/87  
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   وقتي
  سرش را

  در خيال،
  صادقانه،و 

  روي سينه ات مي گذارد
  و ناگفته هاي دلش را مي گويد

  ديگر،
  هرگز،

  در هيچ وضعيتي
  واز اسرار ا

  در محدود كردن او
  .بهره نگير

  9/21/4/87  
  

   در بودش
  با او مي ستيزند؛

  در نبودش
  .او را مي ستايند

  18/14/4/87  
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   انعطاف پذير بودن
  با سست اراده بودن

  فرق دارد؛
  اولي نشاني از فهم و درك است،
  .دومي ناشي از ضعف شخصيت

  24/16/1/87  
  

   زبان تحقير
  تو را بزرگ نمي كند؛

  .ينه به تو را بزرگ مي كندك
  

   داوري ات را
   او بردار؛“فضايل و خصايل”از روي 

  .بگذار روي اثر و اثرگذاري اش
  19/17/5/87  

  

  جلوي كاري را گرفتن 
  كاري ندارد؛

”  كار دارد،را راه بردن  ” كار
  .كه آن هم كار هر كسي نيست

  16/16/7/84  
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   از زبانِ محكوم كردن،
  زبانِ پيرو كردن،

  زبانِ همسو كردن
  كدام را اختيار مي كني؟

  

   ما
  بايد

  يك چشم به افق هاي دور داشته باشيم و 
  .چشم ديگر به جلوي پاي مان

  
   اگر توانستي

   را درست مصرف كني“وقت”
  .به آينده ات اعتماد كن

  
   تو 

  بايد
  از دست دادن را بپذيري

  .به دست آوردن را ياد بگيري
  18/17/5/87  
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  ليسم  ايده آ
  همان گونه كه تو را به خوش باوري مي كشاند 

  .به ورطه نا اميدي مي اندازد
  

  “واژه” 
  خود به خود

   –نقشي ندارد 
  اين،

  آرايش واژه هاست كه
  .، زيبايي و استحكام و معنا مي بخشد“بيان”به 

  

   مردم 
  از من توقع دارند

  همان كارهايي را بكنم
  .كه مي كرده ام

   مي گويد“زمان”
   –وقت نداري 
  فرصت ها را بده
  به كارهايي

  . و بايد بكنيكه نكرده اي
  11/1/9/87  
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   تو
   –رازدار باش 

  در تفاهم 
  و 

  .در تقابل
    9/18/4/87  

  
   هر چه به پايش بريزي،

  از هر دري 
   “ انبساط خاطرش”براي 

  وارد شوي
  باز

  در به در
  . مي گردد“غم”دنبالِ سرنخ 

  7/23/5/87  
  

   را او“راز” 
  چه شنيده باشي،

  چه ديده باشي،
  چه فهميده باشي

   - نگه دار “خود”در دل 
  .با خودش هم در ميان مگذار
  9/18/4/87  
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   از دل كه ببخشي،
   –غنچة دل باز مي شود 

  .نفست عطرآگين
  11/22/6/87  

  

  نمي توانم دوستت نداشته باشم؛ 
  .چون دوست داشتني هستي

  شته باشيتو هم نمي تواني مرا دوست ندا
  .چون دوستت دارم

  9/25/6/87  
  

   دهان مخالف را كه بستي
  .فكرِ مخالف ريشه مي دواند

  23/2/7/87  
  

   هر آگاهي اي
  هر قدر هم وسيع باشد

  باز 
  .ناتمام است

  21/31/6/87  
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   ما
  به زندگي نمي خنديم؛

  .با زندگي مي خنديم
  4/5/7/87  

  

   راه سرنوشت
   –نه هموار است و نه سرراست 

  خاك برداري مي خواهد،
  پل سازي مي خواهد

  .و گلكاري پيوسته
  4/5/7/87  

  

  ها را“در” 
  به روي غم بسته ام؛
  از پنجره مي آيد،

  .درِ خروج را به رويش مي گشايم
  9/8/7/87  

  

   از مترسكي كه خودش درست كرده است
  ؟!مي ترسد

  9/30/7/87  
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   تا به درستي نداني چه داري
   بگيرينمي تواني تصميم

  .چه داشته باشي
  7/11/7/87  

  

  آن چه مي كشيم 
  از بي فكري مي كشيم؛

  بياييد
  . كار كنيم “فكر”روي 

  12/8/7/87  
  

  غناي زندگي تو 
   –ها معنا نمي شود “داشته”با داشتن 

  با شيوة بهره مندي،
  .چرا

  1/21/6/87  
  

   شكست،
  جانوري است

  . النه مي كند“ضعف”كه در سوراخ هاي 
  21/20/10/87  
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  : گفتنش آسان است
  “.خود را به جاي او بگذار”

  اما،
  همواره

  تا آن جا كه توانسته ايم
  ميل و اراده و اعتقاد خود را

  . كرده ايم“تحميل”به او 
  12/18/7/87  

  
   تصور مي كني عالقه اش به تو كم شده است،

   –عالقه ات كم مي شود 
  حس مي كند عالقه ات به او كم شده است،

   –قه اش كم مي شود عال
  …حس مي كني 

  …حس مي كند 
  !و مي رويد زير خط سرخ

  22/26/7/87  
  

   دست و نگاه و كالمت
  . باشد“شفابخش”بايد 

  1/5/9/87  
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   اگر
  دلت با او منفي باشد و 

  زبانت مثبت
  .دو نفر را خراب كرده اي

  7/27/7/87  
  

   چه قدر
  آن هايي را كه اصرار داري

  دوستت داشته باشند
  دوست داري؟

  خوب،
   –اين دو كفة يك ترازوست 

  .يكي پر، يكي خالي، نمي شود
  22/26/7/87  

  

   تا خود مي تواني 
  به زنده ماندن خود كمك كني،

  !كمك كن
  ديگران

  .توي زحمت نيفتند
  9/8/9/87  
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   را“چه شده است” 
  توي دل نگه دار

   را“چه بايد بشود”
  .بر زبان آر

  23/4/9/87  
  

   آن كس به افكار 
  كه به افكار تو احترام مي گذارد

  .احترام بگذار
  19/10/8/87  

  

   توانِ اثرگذاري ات
  بايد چنان باشد كه

  گريان نزد تو آيند،
  .خندان بروند

  9/5/9/87  
  

   كدام را مي پسندي؟
  چهرة بي نقاب را،

  يا نقاب روي چهره را؟
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”تحديد     را“قدرت
  نمي گويم؛

”   قدرت را “ كنترل
  ويممي گ

  .اين، قاعده و قانون مي خواهد
  18/22/8/87  

  
   –سالح ها را بريزيد دور  

”  “سالح
  مال آن است كه

  . حكومت كند“ كي”
  

  انديشه را دامن بزنيد
”  “ انديشه

  مال آن است كه
  . حكومت كند“چه گونه”

  19/3/9/87  
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  “تهديد” 
   –انكار مي آورد 

”  “واقعيت
  سر جاي خودش هست؛

  . شودفقط كتمان مي
  14/9/8/87  

  
   مي كنند“مشورت” هر وقت با تو 

   –با ذهن مثبت برخورد كن 
  چه گونه شدن را بگو؛

  نه
  .چرا نشدن را

  19/10/8/87  
  

   را بايد“قانون” 
   –با عقل و درايت نوشت 

  .نه با خشم و خشونت
  9/5/9/87  
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   رفتار پوشش است؛
   –من انگيزة آن رفتار را مي خواهم بدانم 
كه   .زير آن پوشش است

  11/8/9/87  
  

   سنگ مباش؛
   –كه راه را بند مي آورد 

  آب باش؛
  .كه راهي تازه مي گشايد

  9/8/9/87  
  

   شجاعت هزينه كردن كه داشته باشي،
  .درايت هزينه كردن هم مي خواهي

  20/9/9/87  
  

”   “غرور
  جلوي چشم را مي گيرد،

  عقل را مختل مي كند،
  .رأي را نسنجيده

  11/23/9/87  
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”   “يك نفره
  فكر بزرگ مي توان كرد؛

  كار بزرگ 
  .نه

  9/12/9/87  
  

  جغرافي را 
  سالح تغيير مي دهد؛

  تاريخ را
  .انديشه

  14/15/9/87  
  

   به وقت ديگران بها بده،
  تا ديگران ياد بگيرند

  . تو بها دهند“وقت”به 
  8/21/9/87  

  

  “پويا”فكر  
  روي نظريه ايستا

  .نمي ماند
  16/4/11/87  
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   طعم طعام را كه خواستي بفهمي
  آن را 

  با شامة باز
  در دهان بچرخان؛

  درستي فكر را
  با شم تيز

  .در اذهان صاحب نظران
  9/15/9/87  

  
   اگر امروز

  از كردة ديروز
  پشيماني؛

  راه و روش و منش خود را
  آن چنان تغيير بده

  كه فردا
  از كردة امروز

  .پشيمان نشوي
  19/3/10/87  
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  :در غبغب انداخته مي گويد باد 
”   در آن دوران

  كه آن ها وحشي بودند
  “.ما متمدن بوديم

  :فروتنانه مي گويم
  خوب،”

  اين افتخار آن هاست؛
  “.نه افتخار ما

  24/13/10/87  
  

   –ها  “خاطره” در درياي 
   –فقط بايد به جلو شنا كرد 

  برگشت، و تكرار، 
  رنگ خوشرنگ آن را 

  كم رنگ مي كند
  خوشاهنگ آن راو زنگ 

  .كم صدا
  24/25/1/91  
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  همين نويسنده
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  آن را كه فكر كرده اي،
  بگو،

  آن را كه اعتقاد داري 
   –بگو 

  آن را كه واژه هاي غني دارد 
  بگو

  آن را كه ساختاري خوش آهنگ دارد 
  بگو

   –آن را بگو كه كس نگفته است 
  كه فهميده مي شود

  كه به ياد مي ماند
  كه انديشه ها را بر مي انگيزد

  كه گسترده مي شود؛ 
  سينه به سينه مي گردد

  . و حرف دل مردم است
  

  3/4/2/91  
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