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  پيش سخن
  

كوتاه نويسي را مثل چيزهاي ديگر نمـي شـود يكسـره    
نويســنده بايــد بــا مســئله اي برخــورد كنــد، آن را . نوشــت

بشناسد و بفهمد، باال و پايين كند، علل و عوامل آن را پيدا 
  كند،

  . و اگر الزم باشد راه برون رفت از آن را
ايـن  . و در كوتاه ترين شكل آن را تحويل خواننـده دهد

بـه   –پذيرفتن يـا نپـذيرفتن آن    –ا مسئوليت فكر كردن ج
خواننده بايد بسيار به آن فكر كند، . گردن خواننده مي افتد

مثــال هاي فــراوان، آن را . تعريف هايي براي آن پيدا كند
يا با اطالعـات قبلـي     زير و رو كند، بپذيرد،بــاز و بسته كند، 

  .خود رد كند
ا يك جمله هال ـيسي گاه ساه نوـن علت كوتـه هميـب

نويســنده تــالش مــي كنــد كــل و . اش طــول مــي كشــد
  . قانونمندي را پيدا كند

فاقــد نيســتيم؛ واقــف “: وقتــي نويســنده مــي نويســد 
درد ما نداشتن نيست؛ “خواننده پيدا مي كند كه  ”نيستيم

نه آن كه نداشته باشيم؛ بلد نيستيم با  “يا  ”.ندانستن است
  ”.ونه رفتار كنيمداشته هاي خود چه گ
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نه حكيم حـاكم، كـه حـاكم     “: وقتي نويسنده مي گويد

كــه اگــر  –آن را پيــدا مــي كنــد  2و  1، خواننــده ”حكــيم
حكمت و فهم و دانايي روي فرمان دادن را بگيرد، كارها بـه  

روي  ”فرمـان دادن “صالح انسان برگزار مي شود، ولـي اگـر   
خشـونت مـي   حكمت و عقل و فهم را بپوشاند همه چيز به 

  .گرايد
منفي نبودن مثبـت نيسـت؛   “وقتي نويسنده مي نويسد 

اشـــاره دارد بــه آدم هـايي كـه      ”مثبت نبودن منفي است
فقط مي كوشند منفي نباشند و هيچ كار مثبتي هم انجـام  

  .با سنگ فرقي ندارند –نمي دهند 
در كوتاه نويسي، در برخورد با كل و كلي، خود خواننده 

  .مورد پي ببرد بايد به جزء و
  . به همين علت كم مي خواند و زياد فكر مي كند

شود و بارهـا  ”كتاب همراه او “شايد كتاب كوتاه نويسي 
آن را در شرايط گوناگون بخوانـد و بـه آن چـه مـي خوانـد   

  .فكر كند
 “دنبـالة كتـاب   –در حقيقت  –ايــن كوچــك كتـاب 

از همين  ”ه بميرممي خواهم زند“و كتاب  ”كوتاه نويسي ها
  .نويسنده است

7/26/8/89 
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  را به ما عرضه نمي كنند؛ ”زندگي“  * 
  -آن را به دست مي آوريم   
  با دانش، با انديشه، با تالش   

  .و با پايداري
  
  در پاكي آب چشمه ترديدي نيست؛  * 

  مسير را بپاييد  
  كه آلودگي آن 

  .گذاشته نشود ”چشمه“به حساب 
  
  سال پيش 40  *

  دلم مي خواستچه قدر 
  ”آن سر  “  

  روي اين تن باشد،
  

  و حاال  
  چه قدر دلم مي خواهد

  ”اين سر “  
  .روي آن تن باشد

  10/10/12/86  
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  اگر نتواني انديشه ات را بيان كني ،*     
  اگر نتواني احساست را بر زبان آري ،   
  چه فرق مي كند كه   
  انديشه و احساس داشته باشي،  

  يا نداشته باشي؟
  
  باشي؛ ”خودت“اگر سعي كني همواره   *   

  –و در هر وضعيتي خودت باشي 
  .داري ”شخصيت“

  23/10/3/83  
  
  او، آن چه را خود مي پسندد  * 

  مي داند ”برحق“
  .”گناه “و خالف آن را 

  من چه گناهي دارم كه   
  آن چه را او نمي پسندد،

  .مي پسندم
  2/12/2/82  

  
  قدرت ما، و لذت ما  *

  .است ”خود“از تن و جان در زدودن زنگار 
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  نيكي مي كني ”ديگري“سعي كن هر چه در حق   *
   –از خاطر ببري 

  .وصول دارد ”غم” چون طلبكار، همواره، 
  7/19/7/82  

  
   ”مشورت“در   *

  كمك فكري مي گيريد؛
  –نمي دهيد  ”اختيار “

  .كمك را رد نمي كند ”عاقل“آدم 
  13/5/8/81  

  
  ن بينديشيد، وقتي مي خواهيد درباره ديگرا   *

  يا تصميمي بگيريد، 
  خود را به جاي آنان قرار دهيد؛   

  .نه ايشان را به جاي خود
  11/3/5/1335  

  
  تغيير داد؛ ”زور“رفتار را مي شود با    *

  .اما دلش كه با آن نبود، دوامي نمي آورد  
  2003دسامبر  17/29  
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  اگر بخواهيد تن بشوييد،   *
  .بايد برهنه شويد

  بپريد، اگر بخواهيد  
  .بايد شاخه را رها كنيد
  22/22/4/82  

  
  تو بايد ”هدف“   *

  دايم دستكاري شود،
  اصالح شود،

  به روز برسد،
  و پاسخگوي نيازي تازه 

  آن وقت، هدف، خود،   
  برنامه اي ديگر و 
  روشي ديگر و 

  سازماني ديگر و 
  . مي طلبد ”ديگر“ابزاري 

  14/6/82  
  
  رس بگيري؛اگر از عملكرد خودت نتواني د   *

  .ديگران به دردت نمي خورد ”درس“
  12/10/1/04  
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  شكست ناپذير نداريم؛   *
  .اما، شكست شكن چرا

  
  پيش از آن كه پل پشت سر را خراب كني؛   *

  .يكي پيش رو بساز
  
  ”.مرد يكي است ’حرف‘ “: گفت   *

  مي كند؛ ’رشد‘حرف مرد هم، با خود مرد،“: گفتم  
  .نده استالفباست كه يكي ما’ حروف‘اين 

  1/3/11/82  
  
  قدرتي را كه مي دهند،   *

  مي توانند بستانند؛
  قدرتي را كه به دست آوري،  

  .از آن تو است
  13/21/8/81  

  
  بخشد؛ ”آرامش دل “همدردي اگر    *

  .مي آورد ”قوت قلب“همدلي   
  20/21/81  



 
 هرمز انصاري  - فاقد نيستيم واقف نيستيم      

10  
  

  دورانديشي تو در آن نيست كه   *
  دور خود بكشي؛ ”ديوار“

  در آن است كه  
  .بسازي –سر راه  – ”پل“

  2/2/11/82  
  
   ”بيرون“زيبايي    *

  بايد
  تجلي زيبايي درون باشد؛

  وگرنه، 
  .ضد خودش جلوه مي كند

  13/4/1/04  
  
  ؟!از ترس زمين خوردن، نمي دوي   *

  2/2/11/82  
  
  ،”بفهمي“وقتي    *

  مي تواني عمل كني؛
  وقتي بداني،  

  .مي تواني بگويي
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  كار شما ”ارزش “   *

  يست كه مي گذاريد،روي وقتي ن
  روي تالشي نيست كه مي كنيد،

   –روي سختي اي نيست كه مي كشيد 
  روي اثري است كه مي گذاريد؛  

  .”بازده“روي 
  
   –اگر بترسي    *

   –چه از مردم، چه از حكومت 
  نمي تواني   

  مكنونات قلبي ات را، 
  عمق انديشه ات را، 

  بگويي؛
   –و انديشه   

   –ء بدون برخورد عقايد و آرا
  .رشد نمي كند

  
  اگر مي خواهي تغييرش ندهي    *

  ؛”موزه“بگذارش توي 
  زندگي ”جريان“  

  .تغيير و تحول و دگرگوني مي طلبد
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  9/3/1/83  
  قدر هر چيز را مي خواهي بداني    *

   –خود را 
   –در ذهن يا در عمل 

  از آن محروم كن؛
  از آب،   

  از هوا، 
  از پدر، 

  از چشم
  …از يار 

  
  غير از انتقاد است؛  ”گله “   *

  انتقاد زنگ زدايي است،   
  غبار روبي است، 

  لكه شناسي و لكه گيري است،
  اما، گله روحيه زدايي است؛   

  غروركشي است؛ 
  . درآوردن دست ها از توي هم است

  1381فروردين   
  



 
 هرمز انصاري  - فاقد نيستيم واقف نيستيم      

13  
  

  
  كسي  ”دوست داشتن“  *

  .به معناي تأييد افكار و اعمال او نيست
  
  آدم هايي هستند    *

  ه ضعف خودشان را ك
  زير انتقاد از ديگران 

  .پنهان مي كنند
  23/12/3/81  

  
  مي خواني  ”درس“وقتي    *

  بدهي  ”پس“فقط مي تواني آن را 
  و نمره اش را بگيري؛

  مي كني،  ”كار “وقتي   
  .نياز به درس خواندن را احساس

  6/16/2/81  
  
  كنيم؛  ”رشد“اگر درست    *

  هر چه سن پايين تر باشد،   
  ثرپذيري بيشتر است،ا

  و هر چه باالتر،   
  .اثرگذاري
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  17/4/6/81  
  بزرگي و استحكامِ شخصيت آدم ها را   *

  در ناكامي ها و ناخوشايندي ها 
  و در تقابل ها و راه بندان ها

  .بايد ديد
  7/28/12/83  

  
  گاهي هم   *

  درست آن است
  كه همة كاشته هايت را

  .از ريشه بكني
  باغچه را بيل بزني،  

  تاب بدهي،آف
  هواي تازه 

…  
   –و از نو   

   –آن چه را دل مي گويد و عقل مي پذيرد 
  .بكاري

  24/20/6/87  
  
  در رنجش از او هم   *

  .رازدارش باش
  9/18/4/87  
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  راز تو،    *

  –مال توست 
  مي تواني آن را با هر كه در ميان نهي؛

  –اما، مال من، پيش تو امانت است   
  .پرده برنگير

  9/13/9/81  
  
  را، ”آدم “   *

  فرهنگ او را،
  ارزش او را

   –از روي رفتارش مي توان شناخت   
  .برچسب ها بيانگر چيزي نيست

  12/7/1/82  
  
  ديدار تو    *

  بايد 
  آفريند، ”شور زندگي“

  اميد و باور به خويش را بارور كند،
  .دهد ”حال خوش“و 

  14/10/8/81  
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  اين باليدن ندارد كه بگوييم   *

  زبان ما   
  زار سال پيش تاكنون،از ه

  تغييري نكرده است؛
  آن باليدن دارد كه بگوييم  
  زبان ما   

  از هزار سال پيش تاكنون،
  توان بيان انديشه را

  .داشته است
  
  پول را بايد   *

  با تدبير درآورد؛
  .نه با تزوير

  6/18/7/88  
  
  فكرت ممكن است درست باشد،  *

  .طرز حرف زدنت نمي گذارد آن را بپذيرم
  13/26/1/84  
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  هر كار تو   *

  بايد 
  باشد؛ ”فردا“براي   
  ولي،   

  .به فردا نكشد
  19/8/3/87  

  
   –را مي گويم  ”زندگي“  *

  اگر بخواهي از آن لذت ببري،  
  همه چيزش لذت بردني است؛

  اگر بخواهي از آن رنج ببري،  
   –همه چيزش رنج بردني است 

  .كليد لذت و رنج دست توست  
  7/6/2/87  

  
  را بفهمي، ”غييرت“اگر    *

  .نمي بندي ”هست“دل به آن چه 
  17/20/1/87  
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  :نگراني ات را پخش و پال نكن   *

  تزريق به ديگري نكن،
  داري، ”مسئله“اگر   

  با آن كس كه راه حل داند
  .در ميان گذار

  23/10/3/83  
  
  ”منفي باف“   *

  هيچ شرايطي را
  مساعد كار كردن نمي بيند،

  ”مثبت گرا“  
  هر شرايطي را

   –مساعد مي بيند 
  .ولو زندان را

  8/15/2/83  
  
  ترس كم   *

   –است  ”واكسن“
  ترس زياد  

  .”سم“
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  13/18/12/86  
  كمك به درماندگان   *

  است ”نان“در ذهن تو با 
  .”انديشه “در ذهن من با 

  22/2/7/87  
  
  اول   *

   –را  ”انسان “
   –از ديد خود 

  تعريف كن
  بعد،  
  .حرف بزن ”انسانيت “از   

  9/25/4/87  
  
  به جاي آن كه   *

  از كاري،
  كه نبايد بكند،

  منعش كنيد؛
  به كاري

  كه بايد بكند،
  .ترغيبش كنيد
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  هر چه مي توانيد   *

  هزينه نام تان كنيد؛
  نام خوب كه داشته باشيد،  

   –همه چيز داريد 
  شهرت،  

  ثروت،
  قدرت،

  .محبوبيت
  9/21/5/87  

  
  محكم و با اراده باش؛   *

  .ولي انعطاف پذير
  مقاوم بودن  

   –بودن است  ”خشك“غير از 
  خشك مي شكند؛  

  .مقاوم مي ماند
  9/28/5/87  

  

  او   *
  را نشانگر عشق مي داند ”حسادت“  
  من  

  .نشانة خودپرستي
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  23/3/5/87  
  صرف كردن ”وقت“صرف    *

   –اعتباري ندارد 
  چه گونه صرف كردن است   

  .كه به آن اعتبار مي بخشد
  
  رسيده اي به هر چيزِ از راه   *

   –نگاه نكن  ”غريبه“به چشم 
  شايد آمده است  

  .آشناي تو شود
  8/2/7/87  

  
  ترديد و تأخير   *

  بيشتر به تو لطمه مي زند؛
  .تا اشتباه

  از اشتباه درس مي گيري،  
  آن را تصحيح مي كني،

  اما از تأخير چه؟  
  تأسف و افسردگي و نااميدي  

  .شانه هايت را خم مي كند
  15/7/4/83  
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  گر بتواني ا  *
  به حرف هاي تازه فكر كني،  
  به نوعي ديگر به بودها و نمودها نگاه كني،  

  با شيوه اي نو با آن چه مي آيد برخورد كني،
  جاي خوشايندها و ناخوشايندها را عوض كني،

  دوست تازه بگيري،  
  جايي ديگر زندگي كني
  …كاري ديگر شروع 

  و راهي نرفته در پيش،
  .يك خزان نخواهد بود زندگي ات به كوتاهي  

  
  اگر توانستي    *

  تا آخرِ گوش دادن
  نكني، ”قضاوت“

  .گوش دادن را ياد گرفته اي  
  12/6/10/83  

  
  درست خرج كردن   *

  مي خواهد؛ ”عقل“
  .نه خست

  6/18/7/88  
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  ناشي از ريا است ”دروغ“   *
  .ناشي از ضعف درون ”ريا“

  21/31/6/87  
  
  چهره درهم مكش؛   *

  .تبسم بگو را هم با ”نه“  
  9/29/6/87  

  
  قهر كردن   *

   –آسان تر از آشتي كردن است 
  آشتي كردن  

  دل و مغز و زبان مي خواهد،
  قهر كردن   

  .هيچ كدام را
  9/2/7/87  

  
  حرف هاي خشن را   *

  تا نرم نشده است
  .بر زبان نياور

  9/24/5/87  
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  اگر مي خواهي دريچه هاي بيشتري   *
  از اتاق ذهن تو
  ت باز شود؛به باغ حقيق

  به حرف هاي متفاوت،  
  بل متغاير

   –گوش بده 
  .با دل و جان گوش بده  

  10/19/3/84  
  
  به جاي آن كه به گذشته   *

   -تا آن جا كه به ياد مي آوريد  -
  نگاه كنيد و تأسف بخوريد،

  به آينده  
   -تا آن جا كه ديدتان مي رسد  -

  .نگاه كنيد و آماده برخورد شويد
  9/27/8/84  

  
  تحوالت كه شديد شد،   *

  .تفاوت ها زياد مي شود
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   –است  ”آب “روابط مثل    *
  اگر سالم باشد   

  مي شويد،
  رفع عطش مي كند،

  .و جان مي بخشد
  
  ها”پژوهش“ –به اصطالح  –برخي    *

   –مثل كندن چاه است كنار دريا 
  زود به نتيجه مي رسد،  

  پر آب هم هست،
  …ولي   

  دريا با همه عظمت
  .هستآنورتر 

  1/7/1/83  
  
  آواز را    *

  آن كس كه مي شنود بايد خوشش بيايد؛ 
  .نه آن كس كه مي خواند

14/10/2/89  
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  ”تحول “  *
  محصول تكامل است

  و تكامل
  .پاسخ بيشتر و بهتر به محرك ها

  16/23/3/87  
  
  انسان،   *

  در تحول،
  بيش از قدرت انطباق خود با وضعيت  
  .يدا كرده استقدرت انطباق وضعيت با خود را پ  

  16/23/3/87  
  
  :گفت   *

  ”.خدا سايه شما را از سر بچه ها كم نكند“
  : گفتم  

  ”.مانع رشدشان نشود ’سايه‘اگر اين  “
  9/2/4/87  

  
  او را مي كُشند ”احساس “   *

  ؟!كه تربيتش كنند
  12/8/4/87  
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  آن چه از تو رو به تحليل است    *
  جسم توست،

  و آن چه رو به تكامل،   
  .انديشه و مهارت و بيان –روان 

  
  برخورد شجاعانه غير از برخورد خصمانه است،   *

  .قاطعيت غير از خشونت است
  
  را داشته باشي،  ”جاي خودت“در هر مجموعه اي وقتي    *

  .در وابستگي داري ”استقالل “  
  
  نگو؛ ”نه“نسنجيده    *

  را هم ”آري “ولي   
  .بسيار سنجيده و حساب شده بگو

  15/27/6/85  
  
  كارهاي انجام شده   *

   –مثل جادة پشت سر است 
  به آن نگاه مي كني، 

  .به آينده فكر
  16/23/8/89  
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  استدالل قوي   *
  نيازي به

  .درشت حرف زدن ندارد
  14/24/5/89  

  
  دست و دل بازي   *

   –غير از ولخرجي است 
  اولي از روي خرد است؛  

  .دومي بي خردي
    21/19/6/85  

  
  ي زير دندانت بماند،اگر خواستي مزه چيز   *

  يا خاطره خوشي از آن داشته باشي؛  
  !تكرارش مكن

  11/4/1/04  
  
  به استقبال رويداد كه روي   *

  .با تو خودي خواهد شد
  10/6/1/87  

  
  مي كنيد؟ ”رد“چرا با عصبانيت    *

  .كنيد ”رد“با خوشرويي 
  9/10/5/89  
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  گفتنِ   *
  ”چه نكن“

  كار مشكلي نيست؛
  اين  

  هاست ك ”چه بكن“
  .دانش و تجربه و درايت مي خواهد

  15/23/8/85  
  
  شهامت از روي جهل را نمي گويم؛   *

   –آن كله خري است 
  شهامت از روي فهم را مي گويم؛  

  .آن ستودني است
  7/10/85  

  
  اول با خودت آشتي كن؛   *

  .بعد با ديگري
  
  ”خست“   *

  تو را
  .گدا مي كند ”درون“از 

  21/19/7/88  
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  آغاز جنگ    *
  ي از بي خردي است؛ناش

  ن  پايان دادن به آ  
  .نشان خردمندي

  17/14/2/86  
  
  خوردن  ”غم“   *

  كردن نيست؛ ”فكر“همان 
  اولي   

  تو را تحليل مي برد،
  دومي   

  .مسئله را
  14/20/2/86  

  
  كارگر ارزان   *

  كار را گران در مي آورد،
  ابزارهاي كهنه  

  كُند،
  شيوه هاي رنگ باخته  

  .بي رنگ
  8/3/3/86  
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  را كه پر كردي ”ذهن“   *
  جاي خالي 

  .ندارد ”تازه ها“براي 
  16/14/3/86  

  
  شدن ”مشغول“   *

  به آن چه داري
  تو را  

  از فكر كردن 
  به آن چه بايد داشته باشي

  .باز مي دارد
  16/14/3/86  

  
  جامعه اي كه    *

  ديروزش را مي ستايد ”نوآوريِ“
  .در نوآوري امروز درمانده است

  15/9/6/86  
  
  ها را تعريف نكرده اي، ”ارزش “تو كه هنوز    *

  كني؟ ”ارزشيابي “چه طور مي خواهي 
  14/22/11/81  
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  آن كس    *
  كه در زندگي روزانه

  از آن چه دارد  
  نرم نرم مي چشد و لذت مي برد

  .شيرين كام است
  و آن كس  

  كه در چنبرة آرزوهاي دور دست
  از آن چه دارد مي گريزد

  .تلخ كام
  14/18/3/86  

  
   – ”مخالف“   *

   –اگر تحملش را داشته باشي 
  بيش از موافق

   –به درد تو مي خورد 
  اولي  

  عيب تو را برمال مي كند؛
  دومي

  .مي پوشاند
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  دفاع از چيزي كه نمي شناسي   *
  همان اندازه نامعقول است

  .كه رد آن
  9/31/5/86  

  
  من   *

  از رفتارت
  به حرف هايت

  .ايمان آوردم
  1/6/7/86  

  
  ر توانمندي هاي روحي نباشد؛اگ   *

  .توانمندي هاي جسمي مي ميرد
  18/7/9/86  

  
  را باز كن؛ ”گره “   *

   ”قيچي“
  .جدايي مي اندازد

  6/17/7/86  
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  نسبتي بايد باشد   *
   –بين حرف زدن و فكر كردن 

  تو بايد  
  فكر كني،  8/7

  حرف بزني؛ 8/1
  كه اين حرف،   

  .محصول آن فكر باشد
  9/2/7/86  

  
  د تودي   *

  با ديد من فرق دارد،
  باورداشت تو  

  با باورداشت من فرق دارد،
  .آرزوهاي مان نيز  
  اجازه بده  

  در كنار هم باشيم؛
  .نه در مقابل

  7/9/7/86  
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  با خشونت   *
  نرسيده است؛ ”توافق“كسي به 

  آن كه تو مي گويي  
  است، ”تن دادن“

  .نه توافق
  9/25/12/86  

  
  تو،   *

  بعد از من 
  نيمي توا  

  نوشته هايم را بخواني
   –صدايم را، از نوار، بشنوي 

    اما،  
  ديگر، 
  هرگز

  نمي تواني   
   –با من حرف بزني 

  .تا هستم حرف بزن  
  9/15/12/86  
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  مهرباني هاي تو   *
  نبايد 

  .در حد دلسوزي تنزل كند
  10/19/11/86  

  
  شعارِ    *

  آموزش براي زندگي، 
  آموزش براي كار، 

  قيت، آموزش براي خال
  بايد   

  .را بگيرد ”مدرك“جاي آموزش براي 
  
  مي شود ”سوار“وقتي پياده اي   *

  رفتارش بسيار خشن تر است
  .از سواره اي كه پياده مي شود

  14/25/11/86  
  
  محبت    *

  !كه با اخم نمي شود  
  .لبخند بزن

  11/24/12/86  
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  كاري را    *
  كه در حدود توانايي كودك است، 

  حتي االمكان، 
  .جايش انجام ندهيدبه 

  9/5/6/1335  
  
  نكنيد؛ ”ضعف “متانت را حمل بر    *

  .را حمل بر جسارت ”دريدگي“
  21/2/1/83  

  
  به شوق پيروزي تالش مي كني   *

  يا از ترس شكست؟
  شوق پيروزي   

  .حال و هواي ديگري دارد
  
  هميشه بايد    *

  به آنچه مي كنيم فكر كنيم،
  در مسير و در جريان   

  ارزشيابي اش كنيم، ارزيابي و 
  .تصحيح اش كنيم
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  فرار مكن؛ ”وضعيت“از   *
  بمان،

   –آن را بساز 
  آن گونه كه معتقدي،
  كه دوست داري،

  .كه نياز داري
  9/15/12/86  

  
  تالش بي نتيجه   *

  اگر روي تكرار بيفتد،
  .كند ذهني را مي رساند

  11/18/12/86  
  
   ”اخم “با    *

  زندگي با تو نمي شود؛
  .شودبر تو مي 

  8/25/3/87  
  
  شك كن؛   *

  روي باورداشت خود
  .شك كن

  22/3/10/84  
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  آغوش زشت ترين آدمي   *
  كه مي تواند تو را دوست داشته باشد،

  بسيار پرلذت تر است  
  از آغوش زيباترين آدمي

  .كه نمي تواند تو را دوست داشته باشد
  21/11/8/86  

  
  يا بايد تجربه داشته باشي و تدبير   *

  .رت با تجربة با تدبيريا در كنا
  9/12/11/86  

  
  در جامعة فالحتي   *

  كار را
  به زور نفر پيش مي برند

  در جامعة صنعتي  
  .”دانش“به اعتبار 

  8/1/7/83  
  
  براي كسي كه گاهي تو را مي بيند،   *

   –هميشه يك جور بپوش 
  براي كسي كه هميشه تو را مي بيند،  

  .هر دفعه يك جور
  12/8/8/89  
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  هاي مان دانشگاه   *
  مي شوند كه ”دانشگاه“موقعي 

  به جاي آن كه استاد از دانشجو بپرسد  
  كي چي گفته

  بپرسد  
  .”تو چه مي گويي“

  12/14/3/78  
  
  گوش شنوا داشتن،   *

  .غير از دهن بيني است
  14/10/11/86  

  
  تا تو تصميم نگيري   *

  بهتر از آن چه هستي باشي؛
  هيچ چيزِ اطراف تو  

  .بهتر از آن كه هست نمي شود
  18/22/11/86  

  
  كار روزانه ات را   *

  .در بينش بزرگ انجام بده
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  ”زيادي اش“هر چيز    *
  عرصه را تنگ مي كند،

  .دست و بال آدم را بند
  
  تو    *

  آن را كه مي پسندي   
  بگو،

  آن را كه نمي پسندي،  
  .خودش خواهد فهميد

  9/31/4/83  
  
  زندگي من   *

  لسيري بوده استقطار سريع ا
  كه در هر ايستگاه شانس

  به اندازه يك سوار، يا پياده شدن،
  .نگه داشته است

  1/4/87  
  
  دنيا    *

  براي تنگ نظر تنگ است؛
  .براي بلند نظر باز

    23/4/1/85  
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  هيچ مشكلي   *
   –نمي شود  ”حل“خود به خود 

  يا مي ماند و ريشه مي دواند،  
  .يا مي گندد و آزارت مي دهد
  9/28/11/86  

  
  اگر  *

  تغيير را نبيني و نفهمي و نپذيري و 
  در آن سهم و مسؤليتي نداشته باشي

  با پاهاي بزرگش  
  استخوان هايت را خرد مي كند و 

  .راهش را مي رود
  
  ”رفته“چشم به دنبال آن چه    *

  .نداشته باش
  جستجوگر آن باش  

  .كه هنوز نيامده
  

  يك فرد مي تواند    *
  .روي زمين اثر گذاردمعادل همة مردم 
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  خود را  ”پندار و گفتار و كردارِ“   *
  تغيير نمي دهد؛

  نشسته است   
  .همه چيز به دلخواه او تغيير كند

  18/23/12/86  
  
  گناه زود فهميدن و دير اقدام كردن   *

  بزرگ تر است از  
  .گناه دير فهميدن و زود اقدام كردن  

  8/29/11/86  
  
  تو   *

  بايد  
  خود

  ش و حركت باشي؛محور گرد  
  ديگري كه محور شد  

  تحرك و گردش تو
  .دست اوست
  14/9/1/87  
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  تغيير   *
  بايد

  آگاهانه
  از درون و در وجود آدم ها 

  ريشه بگيرد؛
  ”باال“تغيير تحميلي از   

  بي ميلي و تقابل
  .به بار مي آورد

  21/23/12/86  
  
  وقتي پرسشي مي شود   *

  كه نبايد پاسخ دهم
  مي پذيرم؛ بي ادبي سكوت را  

  .گناه دروغ را نه
  13/15/1/87  

  
  گره را    *

  هر چه بكشي
  سفت تر مي شود،

  ناخنِ تجربه و حوصله و تدبير  
  .براي باز كردن گره است

  19/19/3/86  
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  وقتي   *
  ويژگي اي را

  به كسي مي چسبانيد
  كه ندارد؛

  و او را مي ستاييد
  اعتبار ساير ستايش هاي خود را  

  .زير سؤال برده ايد
  7/9/7/86  

  

  كسي را قبول نداريد ”عمل“اگر    *
  شما بايد  ”عكس العمل“

   –برازنده شما باشد 
  .نه همگون آن عمل

  7/11/8/83  
  
  زندگي همه اش تجربه است   *

  .دهي ”تغيير“اگر آن را 
  11/5/5/89  

  
  مقاومت ها و مخالفت ها و راه بندان ها   *

  .آدم را صاحب فكر و خردورز بار مي آورد
  10/4/10/83  
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  حرف اول را كه بزني،   *
  حركت اول را كه بكني،

  هر كه بهتر از تو هم بيايد،  
  .”اولي “باز تو 

  14/2/3/83  
  
  بزرگي آدمي را در چه مي دانيد؟   *

   –بار بزرگ را 
  –با قامتي خميده 

  به دوش كشد؛
   –يا بار كوچك را   

   –با قامت افراشته 
  به قله رساند؟

  15/28/4/83  
  
  حواست باشد   *

  ”جزء“توجه زيادي به   
  .باز ندارد ”كل “تو را از 

  12/5/3/84  
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  ترديد دارد ”انديشه “اگر   *
  مطالعه كن،

  مقايسه كن،
  مشورت كن؛

  .اما وقت تلف نكن  
  9/18/4/83  

  
  قرار نيست   *

  آن كه پشت ديگري سنگر گرفته
   –آسيب ببيند 

  آن كس كه راه باز مي كند  
  رود؛ پايش توي چاله مي

  آن كه پا در جاي پاي ديگري مي گذارد  
  .تاريخ را نمي سازد

  
   ”زيادي“اگر    *

  تحت تأثير ناخوشايندها باشم؛
  نه مي توانم فكر كنم،

  نه كار
  .نه زندگي

    8/11/1/85  
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  كار درجه يك را    *
  كه به آدم درجه دو بدهي

  آن آدم درجه يك نمي شود؛  
  .آن كار درجه دو مي شود

  21/4/7/88  
  
  او   *

  نه و نمي شود را  
  از وجود خود مي بيند؛ ”بيرون“در 

  من   
  .”او  “در وجود 

  7/12/7/88  
  بي سواد  *

  تنها آن نيست
  كه توان خواندن و نوشتن ندارد؛

  بي سواد  
  كسي است

  .خود را ندارد ”كار “كه دانش 
  20/13/7/88  
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  هر چيز منطق خودش را دارد،  *
  چرا تو اصرار داري  

  دت را منطق خو
  جاي منطق آن گذاري؟

  21/31/3/84  
  
  اندرزِ هر دوره   *

  در پاسخگويي
   –به نيازهاي همان دوره است 

  .است ”وضعيت“براي تغييرِ آن   
  9/2/5/87  

  
  تو نمي گردد؛ ”سود“چرخ زمان به    *

  .تو بايد آن را به سود خود گرداني
  9/22/7/83  

  
  ارند؛تميز د و رفتة  تر -يك سبد تعريف شسته   *

  ”در مي گذرد“كه هر كه 
  .پشت در خانه اش مي گذارند

  14/27/9/83  
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  اگر كسي به گذشته اش فخر كند،   *
  .شده است ”افول  “دچار 

  فقط قابل مطالعه است، ”گذشته “  
  .قابل تقليد نيست

  
  مي خواهد، ”زور“راه بردن نيروهاي عيني  *

  .”خرد“راه بردن قدرت هاي ذهني 
  
  ايد كاري كند كه مدير خوب ب   *

  ديگران به جاي او كار كنند؛ 
  .نه او به جاي ديگران

16/2/89  
  
  وقتي كسي در كاري موفق نيست،   *

   –اشكال از اوست 
  شكايت مكن؛ ”كار “از   

  از ناكارآمدي ات،
  .چرا

  9/24/7/88  
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  وقتي   *
  را از دست بدهي؛ ”وقت“  

  .همة داشته ها رو دستت مي ماند
  19/21/6/87  

  
  ”نرمش“   *

  از روي قدرت 
  آري،

  از روي ضعف 
  .”نه“

  10/22/6/87  
  
   ”تجربه“  *

  براي بهتر پيمودنِ
  راه هاي رفته شده نيست؛

  براي پيدا كردنِ
  .است ”بهتر“راه هاي 

  
  آدم هوشيار   *

  هيچ وقت
  در هيچ امري

  .نمي داند ”كامل “آگاهي خود را   
  21/31/6/87  
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   –با عصبانيت كه تصميم بگيري    *
  .پشيماني به دنبال مي آورد

  14/21/4/89  
  
  .عين فهم است –نفهمي خود را كه فهميدي    *

  15/22/3/89  
  
  آدم نادان به ناداني خود  *

   –به اين زودي ها پي نمي برد 
  ولي آدم عاقل به بي عقلي خود  

  .چرا
  16/22/3/89  

  
   –نمي خواهم ترحمم كنند    *

  .مي خواهم دوستم بدارند
  15/6/89  

  
  جايش را به ابزار مي دهد، ”حواس“  *

  همچنان رو به تلطيف است، ”احساس “اما   
  .مشخصه انسان است

  11/14/3/74  
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   –پول مثل آب است    *

  آب اگر راكد بماند؛
  يا مي خشكد

  .يا مي گندد
  24/9/4/89  

  
  سيستم ارتباطي ما بايد طوري تنظيم گردد   *

  كه كمترين انرژي، بيشترين حركت  
  رين حركت، بيشترين بازده راو كمت  

  .داشته باشد
  12/14/3/74  

  
  سقف اتاق دندان پزشك    *

  .بايد زيباترين بخش اتاق او باشد
20/18/3/89  

  
  زندگي   *

  آن چه آمده است  
  از تو مي گيرد؛

  بايد  
  به آن چه مي آيد 

  .دل بست
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  8/8/8/89  
  
  ”همدردي“   *

  در
  .زدودن غم و بزرگ كردن شادي است

  8/3/5/89  
  
  زياد  ”فشارِ“   *

  فقط ضعيف را با تو مي كند؛
  !آن هم تا وقتي زور برتر داري

  9/27/7/83  
  
   –هم مثل آب است  ”فكر“  *

  ؟…آب اگر راكد بماند   
  فكر بايد دايم جريان داشته باشد،  

  به جاهاي نرفته سر بزند،
  .هواي آزاد بخورد  

  ؟…فكر اگر راكد بماند 
  7/8/8/89  

  
  جوي باز نمي گردد؛آب رفته به    *
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  .حرف گفته شده به دهان  
  12/8/5/89  

  نشسته است؛” كج“    *
  .مي بيند” ناميزان “همه چيز را 

  14/6/82  
  
  انجام دادن،” كار درست“    *

  با درست انجام دادن كار
  فرق دارد؛

  را ” كار نادرست“ شما ممكن است   
  .درست انجام دهيد

  19/23/4/82  
  
  باشي، از درون كه نيرومند   *

  .به ناروايي ها بها نمي دهي
  19/12/12/82  

  
  آب را    *

  در چشمه آلوده مي كند؛  
  ؟!در باديه ضدعفوني
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  كه خوب كار كرد،” فكر“   *

  هر چه نداري به دست مي آوري؛
  درست كه كار نكرد؛  

  همان را هم كه داري
  .از دست مي دهي

  19/12/11/82  
  
  ، رغبت را كم مي كند؛”اصرار“    *

  .، زياد”تمايل“
  22/17/11/82  

  
  را،” چه كنم“   *

  پيش از آن كه دست به كاري بزني،
  –بپرس 

  بعد آن   
  سردرگمي مي آورد و 

  تأسف و 
  . پشيماني
  8/29/7/81  

  
   -  باشيم” رفتار“ما بايد آموزگار    *

  رفتار بستر عرضة



 
 هرمز انصاري  - فاقد نيستيم واقف نيستيم      

57  
  

  .دانش و فلسفه و هنر است
  9/14/12/86  

  ،”مشورت“اسمش را مي گذارد    *
  شما كاري ندارد؛” نظر “اما به   

  –كار خودش را مي كند 
  اگر تأييدش كني،   

  چرا؛
  نظر شما را   

  .پوشش مقاصد خود مي كند
  12/21/9/81  

  

  داري،” درد“اگر    *
  بگرد” درمانگر“دنبال 

  –” همدرد“نه 
  همدرد درد را كاهش مي دهد،  

  .درمان نمي كند
  10/11/9/81  

  
  ه داشتيفرهنگ بهره برداري ك   *

  .پربها مي شوند” امكانات“   
  

  بيان” هنرِ“  *
  -غير از فن بيان است  -
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  .بايد در خدمت هنر باشد” فن“  
  24/27/3/83  

  
  را بگيريم؛” عقايد و آراء“ما نبايد جلوي برخورد    *

  –را بگيريم ” تخريب “بايد جلوي   
  تخريب روحيه را،

  تخريب عواطف را،
  تخريب اميدها و آرزوها را؛

  آن هم با نشاندنِ  
  اميد و پايداري و شهامت

  .”تواند بود “و ديدن آن چه كه 
  16/10/12/81  

  
  علمِ توليد و فرهنگ توليد،   *

  .علمِ مصرف و فرهنگ مصرف مي خواهد  
   –را روشن مي كند ” توليد “تكليف ” مصرف“  

  .را” تمدن “و اين هر دو سطح 
  
  خورشيد،   *

  در شب هم
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   –مي درخشد 
  .شت به او كرده ايمما پ  

  تا    *
  زندگي ات را

  به دست نگيري” خودت“
  .صاحب آن نمي شوي

  
  ما،    *

   –همواره 
   –در طول تاريخ 

  با ديكتاتور جنگيده ايم
  ولي،   

  پروري را”ديكتاتور“خوي 
  .دامن زده ايم

  24/27/3/83  
  
  با دانش و تالش و تمرين   *

  خوب آفريد؛” استعداد“ مي شود 
  ش و تالش و تمريناما بي دان  

  .استعداد خوب هم روي دستت مي ماند
  14/26/4/83  
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  دل به آفتاب انديشه سپار،   *
  .انديشه به دل

  شدن،” نفر اول“براي    *
  بايد نفر دوم بودن را

  .تجربه كرده باشي
  4/30/7/85  

  
  غم از دست رفته را نخور؛  *

  .شوق به دست آمده را داشته باش
  18/1/11/85  

  
   توفيقي   *

  كه ريشه در انديشه نداشته باشد
  .سرسرة ناكامي است

  24/15/12/85  
  

  هر چه را خواستيد متوقف كنيد؛   *
   –اول برايش جانشين بسازيد 

  .جانشين برتر
  
  شما” عصبانيت“   *

  نه هيچ گره اي باز نمي كند؛
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  .كه گره هاي شُل را هم سفت مي كند
  14/25/1/87  

  دست و دل باز كه باشي  *
 خالي همدست  

  .احساس غنا مي كني
  7/8/5/86  

  
  ”غرور“   *

  .زير پاي آدم را خالي مي كند
  6/27/7/86  

  
  آدم    *

  به كسي كه دوستش دارد
  نه تحكم مي كند،

  نه التماس؛
  اما،  
  همواره،  

  ميوه هاي تمايل و اشتياقش را
  تر و تازه

  .در سبدهاي دسترس مي گذارد
  12/6/7/86  
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  ”محكوم“   *
  هيچ وقت

   –ش با تو نيست دل
  همواره   

  در جستجوي
  .راه رهايي است

  15/9/7/86  
  
  از هر چه مصرف كني   *

  كم مي شود
  اال انديشه؛  

  .كه زياد مي شود
  8/14/12/86  

  
  تا وقتي مفاهيمي نداشته باشي،  *

  واژه ها به چه دردت مي خورد؟
  17/25/11/83  

  
  بزرگي و نيرومندي تو در آن است كه    *

  الفي نكني؛بدي ها را ت
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  .اصالً به دل نگيري
  2/31/1/87  

  جايت را كه عوض مي كني،   *
  بعد از دو سه روز 

  احساس مي كني كه يك سال است،
  جايت را كه عوض نمي كني،   

  بعد از يك سال 
  .احساس مي كني دو سه روز است

  21/9/4/81  
  
  اگر آن روز    *

  كرده بودي،” همفكري“
  شايد امروز   

  .نمي شدي” ديهمدر“ناچار به 
  20/21/9/81  

  

  همراهان را   *
  پردل تر از خودت  

  .انتخاب كن
  9/26/8/86  

  

  بزرگي موفقيت را  *
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  .از روي عظمت مشكل مي شناسم
  2/3/10/86  

  
  وضعيت،   *

  همان گونه كه هست،  
  باقي نمي ماند؛

  و اين دست توست  
  كه با تالش و تدبير   

  بهترش كني،
  يا ولش كني،   

  .بدتر شود
  6/28/9/86  

  
  ”تخصص“   *

   –جزو فرهنگ است 
  به آن اعتبار مي بخشد  

  .و از آن هويت مي گيرد
  9/27/8/89  

  
  هر چه به پايان زندگي   *

  نزديك تر مي شوم
   –تالشم براي ماندن   

  ”خود“ماندن بعد از 



 
 هرمز انصاري  - فاقد نيستيم واقف نيستيم      

65  
  

  .بيشتر مي شود

  19/8/8/89  
  ريشه اگر نباشد،   *

  درخت نيست؛
  ولي  

  اين ريشه است كه
  .كند” حركت“د درخت نمي گذار

  
  اميد درخت به ميوه است  

  .كه در جايي ديگر برويد
  10/21/10/86  

  
  تا وقتي هست   *

  با تمام سلول هايت دوستش بدار،  
  توانت حمايتش كن،  با همة

  .با جمع حواست مراقبت
  وقتي كه نيست  

  .به زنده ها بپرداز
  10/22/10/86  

  
  به جاي مرده شناسي   *

   –زنده پروري كنيد 
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  به جاي   
  شناخت گذشته،

  .كشف آينده
  15/15/11/86  

  ،”مثبت“آدم    *
  آدمي كه با تمام وجودش مثبت است،

  .به منفي ها گير نمي دهد
  12/16/10/86  

  
  به حال پشت نكن،   *

  با آن قهر مكن؛
  اين همان آينده است  

  كه تو بايد سر و رويش را بشويي،
  مداوايش كني،  

  در بستر گُل بخواباني
  .روي سينه اش بگذاري سر

  18/22/11/86  
  
  مشكل ها   *

  طول دارند،
  عرض دارند

  ضخامت دارند؛
  و تو  

  طول عمري معين،
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  هر چه سريع تر آن ها را زير پا بگذاري  
  .باالتر مي روي

  8/28/11/86  
  بدون پرتو عاطفه و رابطه،    *

  .فضا را مصفا نمي كند” ضابطه“
  
  شكست هاي بزرگ   *

  اي بزرگ است؛زمينة پيروزي ه
  

  اگر هم داليل اين را بفهمي و   
  .هم راه هاي آن را بيابي

  8/29/11/86  
  
  ترس    *

  نمي گذارد 
  تو از هيچ لذت بردني اي

  .لذت ببري
  18/23/12/86  

  
  افكار جديد   *

  اگر به رفتار جديد نينجامد
  .به وراجي مي انجامد

  18/23/12/86  
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  كه كار بكند؛” فكر“   *
  .يندهم مي ب” چشم“

  انعطاف پذير   *
  با درك و فهم مي پذيرد

  تسليم پذير  
  .از روي ضعف تسليم مي شود
  4/17/1/87  

  
  ”شكست خوردن“   *

  طبيعت زندگي است؛
  نپذيرفتن آن  

  .طبيعت تكامل
  13/31/3/86  

  
  ” ضعيف“به    *

  ترحم مي كنند
  اما،   

  .نه” اعتماد“ 
  8/8/7/86  

  
  مادر    *

  فرهنگ را مي دهد
  مدرسه   

   –انش را د
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  هم مادر بايد دانش داشته باشد،  
  .هم مدرسه فرهنگ

  جراحت مي كند” از بيرون“ زخم شمشير    *
   –از درون ” زخم زبان“

  آن يكي مداوا مي شود،  
  ؟!اين يكي

  10/1/2/83  
  
  را به كار نگيري،” عقل“اگر    *

  راهت خواهد برد؛” اجبار“ 
  .ولي با پس گردني  

  11/23/6/83  
  
  لباس آهني مپوشان؛” سازمان“ به تنِ   *

  لباس نرم و راحت 
  .كه عوض كردني هم باشد
  11/24/5/83  

  
  وقتي قدرتي بزرگ   *

  پشت فكري كوچك باشد
  .آن فكر بادكنك مي شود

  7/30/2/87  
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   –خودت ” نيكي “   *

   –در حق ديگري را 
  در دل نگه ندار،

   –نيكي ديگري   
  –در حق خودت را 

  .چرا
  19/6/9/83  

  
  قدرت شما   *

  است؛” قدرت “در رساندن آدم ها به   
  .نه در ضعيف كردن آن ها

  10/11/73  
  
  خود زندگي    *

  محك درستي يا نادرستي
  .نظريه است

  
  شجاعتم،   *

  شجاعت فطري نبوده است؛
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  .فكري بوده است
  

  وقتي نشد   *
  زانوي غم بغل نگير؛

   –دست به زانو بگير و پا شو   
  نيست” نشدي “هيچ   

  نشود؛” شد“كه 
  اما، به تدبير و   

  .به صبر
  19/18/7/84  

  
  مهم نيست كم توان باشد؛  ”پا“   *

   –به آن جا مي رساند ” عشق“مرا   
  .كه پرتوان است

  14/1/10/84  
  
  واقعيت را مي تواني تغيير دهي،  *

  .نمي تواني انكار كني
  11/30/10/84  

  
  فرصت ها    *

   –شب بيدارانند 
  اگر تو خفته باشي  
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  .ناه آنان نيستگ
  10/20/2/87  

  را به شما مي گويد” واقعيت“با او كه    *
  برآشفته نشويد؛

  اگر واقعيت را دوست نداريد  
  يا خود را تغيير دهيد

  .يا واقعيت را
  11/30/10/84  

  
  هيچ وقت    *

  نبوده است؛” اكثريت“ حق با 
  انديشمندانِ پيشگام،   

  همواره، 
  .در اقليت اند

    15/12/1/85  
  
  اگر به گذشته خود انتقاد نداشته باشيم   *

  كودن يا خود پسند و خود خواه هستيم، 
  و اگر نسبت به گذشته خود انتقاد داشته باشيم   

  و رفع نواقص گذشته نكرده، 
  در راه صحيح تر گام ننهيم، 

  آن وقت   
  .به يك نوع شيادي دست زده ايم
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  10/11/4/1335  
  اگر بخواهيم بگوييم نمي شود،    *

   -به هزار و يك دليل نمي شود 
  اما اگر بخواهيم بگوييم مي شود   

  .تنها يك دليل كافي است
  
  هنرمندي   *

  كه 
  با پرتو انديشه

  از تاريكي ها عكس بگيرد 
  هنرمند است؛

  در روشنايي روز   
  كه 

  .همه مي بينند
  14/16/7/2002  

  
  عقلش را كه داشتي    *

  انجامش مي دهي،
   سوادش را كه داشتي  

  درسش مي دهي،
  زبانش را كه داشتي   

  پندش مي دهي،
  هيچ كدام را كه نداشتي   

  .دست به يقه مي شوي
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  يك وقت به تو ياد مي دهند،   *

   –ياد مي گيري ” تو “يك وقت 
  .درست است” ياد مي گيري“آن را كه تو   

  4/25/11/83  
  
  كودك بودن،” موافق“هميشه همراه و   *

  ”نه “او را براي شنيدن 
  و برخورد با جريان هاي ناموافق

  .ناتوان بار مي آورد
  10/4/10/83  

  
  اعتبار دهي؛” عنوان“تو، بايد، به    *

  .نه عنوان به تو
  9/25/3/87  

  
  هر وقت مي خواهم   *

  خود را
  برهانم” از دست رفته ها“ از چنگال غمِ 

   –به پيش از به دست آوردن آن ها فكر مي كنم   
  .دست رفته ها را نداشتمآن وقت، كه هنوز، از 
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  11/2/2/87  
  خوشايندي و ناخوشايندي   *

  در پاسخ است؛
   –نه در انگيزه 

  ما بايد روي پاسخ ها كار كنيم؛  
  ياد بگيريم 

  .كه پاسخ هر محرك را چه گونه بدهيم
    11/2/5/76  

  

  نيرومندي انسان   *
  دروني اوست؛  
  بيروني ها را مي شود از او گرفت،  
  اما،   

  پرتوان بود درون كه
  نوسان هاي بيرون را ريز مي كند؛

  نرم مي كند،
  .و هموار

  17/3/9/84  
  

  انديشة پرتوان   *
  ريشه در زبان غني دارد و 

  زبان غني  
  .ريشه در انديشه اي پرتوان
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  17/11/8/75  
  با هوشياري برخورد كن؛   *

   –نه با سوءظن 
  اولي تو را پراستحكام مي كند،  

  .دومي متزلزل
  14/8/84  

  
  كدام را بهتر مي شناسي؟   *

  راه را،
  يا مقصد را؟

  را نشناسي” مقصد“اگر   
  راه به چه دردت مي خورد؟

  و اگر راه را نداني؛  
  مقصد؟

    21/9/11/84  
  
  اولش خوب است؛” عادت“   *

  مي رسد” مغز“به داد 
  .كه درماندة كارهاي ريز و درشت نشود

  بعداً مخل مي شود؛  
  .غز را مي گيردآن جا كه جاي خالقيت م
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    13/26/12/84  
  وقتي   *

  حرفي 
  خالف ميل، باورداشت، يا عملكرد خود 

  مي شنوي،
  بگذار” فهميدن“سعي را روي 

  .نه روي مقاومت
  8/8/3/87  

  
  آدمي   *

  ديگري توجه ندارد” نظر “كه به 
  زني است ساز  

  .كه كمانچه اش فقط يك سيم دارد
  23/18/3/87  

  
  تو،    *

  بايد
  راهر مشكلي 

   –تلقي كني ” راحت“
  راحت تلقي كردن  

  .غير از ناديده گرفتن است
  10/24/3/87  
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