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  پيش سخن
  

  .براي من نامه نوشتن يك جور فكر كردن است
  .يك جور فكر كردن است ”نوشتن“اصالً 

   –من انگيزه براي نوشتن دارم 
  .ايده مي گيرم كه چه بنويسم

  .ولي نمي دانم چه جور و چه خواهم نوشت
   –به كالمي 

  دل و مغزم را به هم مي دوزم
  .مي گذارم پشت قلم

  .ردن عقب مي ماندكر كاز فن آن وقت گاهي نوشت
يعني سرعت فكر كردن آن قدر مي شود كه قلم بـه آن  

  .نمي رسد
  بعداً آن نوشته

  .پيش نويس و پاك نويس ندارد
  .واژه ي اول واژه ي دوم را انتخاب مي كند

  .و ساختار قبلي ساختار بعدي را
  گاهي حرف ها آن قدر تازگي دارد،

  .كه براي خودم هم تازه است
  خواهم بنويسمنامه كه مي 

  .نامه هم مثل نوشته هاي ديگر است
  اوالً آن چه كه مي شود

   –در پيام رسان هاي ديگر بيايد 
  در تلفن، اس ام اس، اي ميل بيايد

  نمي نويسم 
  .پرهيز مي كنم
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  سعي مي كنم مطالب ماندني 
  .و غيرشخصي باشد

  براي همين هم
  وقتي كاغذ به دست مي گيرم

  كه با كسي حرف بزنم،
  ،ا براي او بنويسمي

  او را نمايندة
  .گروه و تيپ خودش مي بينم

  و حرف هايي را
  .كه دلم مي خواهد با جمع بزنم با او مي زنم

  با او يكي مي شوم،
  او را مي بينم،

  .احساسش مي كنم
  وقتي راجع به فرصت صحبت مي كنم

  درست است كه بايد بچه ها و نوجوان ها
   –بشنوند 

   –ت ها را از دست ندهند كه در زندگي شان فرص
  ولي قابل قبول بودن و نبودنش

  .به همه ي مردم مربوط مي شود
  دلم مي خواهد 

  مسائل كلي و مسائل مورد نيازِ
  .آن تيپ و طبقه مطرح شود

  گاهي با گذشت زمان
  مطالب ديگري هم به ذهنم مي رسد

  اما نه مي شود به آن نامه اضافه كرد
  .و نه درست است

  

18/28/6/89  
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… 
  كه خيال مي كرديم  –ما را باش 

  زندگي عروس سر به راهي است 
  كه آرام مي نشيند 

  تا ما هر جور دل مان خواست آرايشش كنيم؛
  و ديديم 

  كه رود خروشاني است كه يكسره مي رود؛ 
  مي رود و مي رود تا به دريا برسد، 

  و هرگز به گذرگاه هاي پشت سرگذاشته اش 
  .باز نمي گردد

  س سر مي زند، به هر ك
  درِ هر خانه را مي كوبد، 

   –به همه فرصت مي دهد 
   –وقت هاي برابر 

  .اما معطل كسي نمي ماند
  اگر فرصت را شناختي 

  و در دم از آن بهره جستي؛ 
  رشد مي كني، 

  پرتوان مي شوي، 
  مسلط مي شوي 

  . و براي فرصت هاي ديگر آماده
  .ذشتهوگرنه تو مي ماني و نگاهي تأسف بار به گ
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  شناخت فرصت شرط اول است، شرط الزم است،
  اما كافي بودن آن 

  در گرو بهره برداري خردمندانه، 
  .به جا، و به موقع از آن فرصت است

  فرصت ها يكي نيستند، 
  تكرار نمي شوند، 

   –و بر نمي گردند 
  اولي را كه گرفتي دومي مكمل آن مي شود

  يـكي كـه فرصت ها را خـوب مي بيند 
  خـوب مي شناسد، و 

  اگر چابك سواري نباشد 
  كه به موقع آن ها را مهار كند 

  و به خدمت كشد، 
  بار تأسف و اندوه بيشتري به دوش مي كشد 
  تا او كه درك درستي از فرصت ها ندارد 

  .و مناسب را از نامناسب تميز نمي دهد
  و آن كس كه 

  راه بهره برداري از فرصت ها را هم مي داند 
  را به فردا مي نهد، و كار 

  وقتي فرصت ها را از دست رفته ديد، 
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  نه به تأسف، 
   –كه به بيزاري مي رسد 

  .بيزاري از جريان پر خروش و پر شتاب زندگي
  يك وقت هم 

  آدم بعداً به فكرش مي رسد كه 
  راه درست برخورد با گذشته 

  چه بوده است، 
  بجا نباشد  كه اگر اندوهش نا

  .باشدبايد خيلي كمرنگ 
  اگر كسي 

  در همان وضعيت هم مي دانسته كه 
   –چه بايد كرد 

  مي دانستـه و مي توانسته و 
   –كاري نكرده 

  بار خودمالمتي اش، 
  در دل و بر زبان، 

  . بسي گران است
   ”خودسرزنشي“كه اين 

  با گذشت زمان 
  .افزايش مي يابد
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  آدم هايي هم هستند كه 
  د بكنند ليست باال بلندي از آن چه باي

  در ذهن دارند
  و ليست كوتاهي از آن چه كرده اند 

  .در دست
  و آدم هايي 

   –بيشتر به آن چه نكرده اند مي انديشند 
   –تا آن چه كرده اند 

  ها را به دوش مي كشند ”نشده“و بار غم 
  كه شايد توش و توان و فرصت شان هم 

  .بيش از آن اجازه نمي داده است
  ر، آدم هاي هشيار و بيدا

  و به تعبيري تيزهوش و سريع االنتقال، 
  رنج بيشتري مي كشند؛ 

   –نجنبند  …اگر خوب ببينند و بشناسند و بدانند و 
  جسارت اقدام نداشته باشند، 

  خُلق و خوي شان شده باشد؛  ”به فردا انداختن“يا 
  .نان تازه مي خرند و خشك نانه به دندان مي كشند

  نهادن،  ”فردا“به 
   –ست هم بـد هم خوب ا
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  :يكي مي گفت
  .خواهد كرد ”حل“زمان خود بسيار چيزها را 

   –اين، البته، طرف خوب سكه است 
  براي وقتي است كه انسان نمي داند چه بكند، 

  بين دو يا چند راه حل مردد است، 
  اطالعات درستي در دست ندارد، 

  فن و دانش و كارآيي برخورد را ندارد، 
   امكاناتش فراهم نيست،

  حركت بعد را نمي داند، 
  وضعيت بعدي را نمي بيند، 

  نياز و عالقه اي به نتايج ناشي از آن اقدام ندارد،
  خشمگين است، 

  يا به نوعي احساس له يا عليه 
  .بر او غلبه كرده است

  كه اگر آينده را به روشني نبيند 
  و توان خود را نشناسد 

  و آمادگي كافي براي برخورد نداشته باشد، 
  همان به كه امر را 

  براي مطالعه و بررسي و شور بيشتر 
  .به وقتي ديگر گذارد
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   –آدم ها دو جور گرايش به يك رويداد دارند   
  مادي  –گروهي با انگيزه هاي مالي 
  به فرصت ها مي نگرند 

  و حاضرند به هر قيمتي و به هر شكلي 
  چيزي دست و پا كنند 

   –كه روي داشته هاي شان بريزند 
  ها هستند ”فرصت طلب“

  مي كنند؛  ”داشتن“را فداي  ”بودن“كه 
  تا جايي كه ارزش هاي واالي انساني را 

  در كسب مال يا مقام
  .زير پا مي نهند

  و گروهي كه 
   –حاضر نيستند 

   – ”رسيدن“براي 
   –از هر راهي بروند 

  راه و راه رفتن براي شان اول است 
  .و مقصد دوم
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  اين ها 

  شناساني هستند كه  ”موقعيت“
   –مي كنند  ”انتخاب “

معتبر مي دانند و كار را  ”بودن“را در خدمت  ”داشتن“
  .انساني ”هويت“

  حاضر نيستند 
    ”به دست آوردن“براي 

  به هر كاري دست بزنند، 
  .و براي رسيدن از هر راهي بروند

  خواست ها و حركات شان 
  هماهنگ است؛ 

  . در يك مجموعه است
  ان دارندكه بر زبان؛ در ذهن هم

  .كردارشان گفتارشان است
  خودمان باشد،  ”رشد“حال اگر معيار 

  اثرگذاري مان باشد، 
  ، تحول آفريني مان باشد

  حرف تازه و كار تازه مان باشد، 
   –داوري مان 

   –درباره خودمان 
  به گونه اي ديگر خواهد بود؛ 
  .پشت سرمان را با اين ديد نگاه مي كنيم
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  قله سرازير شده باشيم  اگر از

  و تنها به گذشته مان بباليم؛ 
  رشد متوقف شده، 

  باقي است ”افتخار “اما 
  زبان كه بگشاييم 

  و فتوحات پشت سرمان  ”گذشته “
  .بر آن جاري مي شود

  به گونه اي ياد كنيم  ”حال“و اگر از 
  كه گذشتـه پيشش حقير نمايد، 

  هنوز داريم سرباال مي رويم؛ 
  .ال گرفته ايم تا افق هاي تازه را ببينيمسر را با

آن جا كه  –آدمي با گذشت روزگار پايين نمي آيد  ”رشد“
  .بر مي دارد ”ذهن“فرو نهد  ”تن“

  نيروي عيني 
  همواره ضرب در قواي ذهني مي شود 

  و حاصل آن 
  .قدر و توان آدمي به حساب مي آيد

   –معيار و مالك باشد  ”رشد“اگر 
   –ه باشي و پيوسته رشد كرد

  اعتماد به خود باال مي رود، 
  جا باز مي كند،  ”بودن“رضايت از 

  .و غم گذشته فروكش
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  را اصل گرفته است  ”بودن“آن كس كه 
  را درخدمت آن،  ”داشتن“و 

  مي داند كه داشته هاي مان را 
  مي توانند از ما بگيرند 

  ولي خودمان را نمي توانند 
  .از خودمان بگيرند

  است كه  ”خود“و اين 
  نحوة بهره برداري از داشته ها را انتخاب مي كند؛

  .اصالً خود داشته ها را انتخاب مي كند
  درآيد  ”تضاد“كه اگر داشته ها با خود در 

  مي آورد،  ”خودخوري“
   –رضايت از خود را كاهـش مي دهد 

  آدم ممكن است چيزي را دست و پا كرده باشد 
  كه مصرفش را نداشته باشد، 

  ا تركيب او نسازد، كه ب
  كه براي ديگري، 

    –ديگر مناسب باشد  ”خود“براي يك 
  خود معنايي دارد،  ”مجموعه“هر چيز در 

  .جايي دارد، و ارزشي
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  آدمي ممكن است 
  روي چشم و هم چشمي، 

  زير فشار زياد، 
  متأثر از هو و جنجال هاي زودگذر، 

  به دنبال چيزي رفته باشد كه 
  همواره 

   –ر هماهنگي بزرگ زندگي اش باشد وصله ناجو
  .هر وقت به آن نگاه مي كند دلش بگيرد

  بيشتر مي آزارد  ”وصله ناجور“
  تا قاب خالي 

   –يك تصوير كه در خيال داري 
  قاب خالي را همواره اميد داري 

  با تصوير دلخواه پر كني، 
  ولي روي وصله ناجور را 

  .نمي داني چه جور بپوشاني
  
  2000سياتل دسامبر                                         
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  آدم هايي هستند   
  كه نيازها را مي شناسند، 

  كه فرصت ها را مي بينند، 
  كه بخت بيدارشان 

    –آن ها را در ميدان فرصت ها رها كرده است 
  فرصت هاي ريز و درشت، 

  دور و نزديك، 
  . پر اهميت و كم اهميت

  ،...پر و پوچ 
  با تمام استعداد و نيروي شان  اما آن ها

  به فرصت هاي دم دست مي پردازند؛ 
  دور دورها را مي بينند، 

  ولي با خرده ريزه هاي دور و برشان 
    –مشغول مي شوند 

  دل شان با دردانه هاي بزرگ است و 
  .دست شان در كار تراشه هاي آن

  همه چيز خوب از آب در مي آيد، 
  همه چيز رضايت بخش است، 

  .ما در شعاع محدود دور و برا
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  اين ها در شغل، در زندگي شخصي، در دوستي، 
  در زدودن غم، 

  در آفرينش زيبايي، 
  در كمك به ديگران 

  سرآمدند؛
  اما ديد و توان و درايت شان 

   –درخور تصرف ستارگان بزرگ بوده است 
  .براي تحوالتي

  آدم هايي هستند      
  كه خوش شان مي آيد 

  –ه گردن ديگري بيندازند تقصير را ب
  موجبات ناكامي خود را 

  در ديگري جستجو مي كنند، 
  يا به ديگري نسبت مي دهند،

  غفلت آن ها 
  موجب بهره نجستن از فرصت شده است، 
  يا اصالً متوجه فرصت نشده اند تا رفته است، 

  بعد مي گردند ببينند 
  .چه كسي را مي توانند براي آن دراز كنند
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  درصد به آن ها تا هشتاد 
  كمك شده است، 

  راهنمايي شده اند 
  كه از فرصت بهره جويند، 

  .و گله آن ها از آن بيست درصد باقي مانده است
  يا ده بار راهنمايي و كمك شده اند، 

  يك بار آن اشتباه درآمده است؛ 
  آن نه بار هيچ، 

  .اين يك بار معصيت بزرگي است
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…  
  ...دوستت دارم، 

  اين من نيستم كه تو را دوست دارم؛ و 
  . اين تويي كه دوست داشتني هستي

   –اين رفتار توست 
  رفتار تجلى روح آدم است، 

  تبلور احساس و انديشه و باورداشت 
  و خلق و خوي اوست؛ 

  .آدمي در رفتار خالصه مي شود
  تو احتياجي نداري حرف بزني؛ 

  نگاه هم كه مي كني، 
  راه هم كه مي روي، 

  ست به هر چه مي زني د
  نشاني از روح بزرگ توست، 

  نشاني از زيبايي درون توست، 
  .نشاني از پاكي و زاللي سرشت تو

  كه البته بايد حرف بزني، 
  بايد راهي براي روان كردن 

چشــمه هــاي پــر آب انديشــه و احســاس داشــته 
  .باشي
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  همان طور كه دوست داشتن يادگرفتني است، 
  پروردني است، 

   –ن حرف زد
   –و خوب حرف زدن هم 

  .يادگرفتني است، پروردني است
  اين كافي نيست كه 

  آدم دوست داشته باشد،
  احساس لطيف داشته باشد، 

  دلش براي ديگري بتپد؛ 
  بايد راهي براي ابراز آن 

  –انديشه و احساس داشته باشد 
  آواز بهترين است؛ 

  اگر آدمي بداند چه مي خواند 
  .چه گونه بخواند و ياد گرفته باشد كه

  شعر آن آواز بايد مال خود تو باشد، 
  بايد از درونت بجوشد، 

  .بايد بيانگر تمام وجودت باشد
  تو ممكن است خيلي خوب بخواني، 

  ولي اگر شعرش را كسي ديگر گفته باشد 
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  تو فقط ممكن است 
  . شعر دلخواه ات را انتخاب كرده باشي

  . حرف دل ات را جسته باشي
  دارد با آن يكي دو كالمياما فرق 

  .كه از دل بر زبان مي آيد
  مي گويند همه مي توانند آواز بخوانند؛ 

  . فقط بايد ياد بگيرند كه چه طور بخوانند
  و من مي گويم همه مي توانند شعر بگويند؛ 

  . فقط بايد واژه ها مال خودشان باشد
  .بايد آهنگ كالم را با صداي دل شان تنظيم كنند

   –باشد  ”شعر“و مي تواند حرف زدن ت
  درآورده باشي؛  ”نظم“الزم نيست به 

  .اگر روح شعر داشته باشد
  تو مي تواني آشپزي كني، 

  مي تواني نقاشي كني، 
  مي تواني ساز بزني،

  ...مي تواني بخواني و مي تواني 
   –همه يك سرچشمه دارند 

  . همه از درون تو نشأت مي گيرند
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  .ايش را بيرون مي دهداين درون است كه داشته ه
  اما هنر تو، تالش تو، مهارت تو و قدرت تو 

  .در نحوة عرضه است
  آيا حرف تازه اي زده اي؟ 

  گره اي گشوده اي؟ 
  دلي نرم كرده اي؟ 

  راهي عوض كرده اي؟ 
  احساس لطيفي بروز داده اي؟

  كرد،  ”كار “اين همان است كه بايد رويش 
  تمرين كرد، 

  ست ياد گرفت و به كار ب
  .و رفع نقص كرد

  و تو براي همه اين ها جا داري؛ 
  وجود خود تو سرشار از هنر است، 

  . درياي زيبايي است
  تو نسبت به آمادگي ات رشد زيادي كرده اي، 

و آينده اي بسيار بيش از آن چه بهتـرين هـا بـدان    
  دست يافته اند 

  در پيش داري؛ 
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  بايد قدر خود را بداني، 
  . بايي هايت كار كنيروي مثبت ها و زي

   –با توجه صادقانه به حرف همه  -خودت 
  .زندگي ات را راه ببري؛ سكان دار آن باشي

  همان جور كه تو 
  صادقانه و صبورانه 

  پي فصل مشترك هاي خود با ديگري
  مي گردي، 

  و ديرك سر به آسمان كشيدة
  .چادر نورگير زندگي ات شده است

  
  اهر كني كه نيستي،تو احتياجي نداري به چيزي تظ

  درست بايد تجلي همان باشي كه هستي؛ 
  .و در درون و با تمام وجود هستي

  باشي؛  ”هستى“ولي بايد خيلي مراقب آنچه 
  آن را دايم رسيدگي كني، 

  تر و تميز كني، 
  جال دهي، صفا بخشي 

  .و به روز برساني
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  نبايد گول زيبايي برون را، 
  جواني را، 

  امروزي را استعداد را و توان 
  –بخوري 

  بايد روي همه آن ها كار كني، 
  نگذاري غبار بگيرد، زنگ بزند 

  و خداي ناكرده 
  .به ضد خودش تبديل شود
   –زيبايي درون، تابع قانون اُسمزي است 

  از درون به بيرون تراوش مي كند، 
  ولي من نديده ام 

  .كه زيبايي بيرون هم به درون بريزد
  يلي دوست دارم، من زيبايي بيرون را خ

  شيفته آن هستم، 
  عامل جدي و تعيين كنندة 

  گرايش هايم بوده است، 
  اما اين زيبايي درون است 

  كه آن را معنا مي كند، 
  كه آن را جاذب مي كند؛ 
  .وگرنه خود آن هم مي تواند فاصله انداز شود
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  بدن زيبا پر جاذبه ترين خلقت جهان است 
  براي آدميان، 

  ا پرتوي ساطع مي شود و از چهره زيب
  كه براي آدمي 

   –چيزي دلرباتر از آن وجود ندارد 
  سحر مي كند، اسير مي كند، دلباخته مي كند؛ 

  اما همه اين ها در گروي گرماي درون است، 
   –در گرو فرهنگ و منش است 

  در گرو ابراز واقعيت هايي است 
  .كه مي داني چه گونه آن ها را به نمايش كشي

  .گيراتر از صداقت و صراحت وجود نداردكه رنگي 
  زيبايي درون ذاتي هست، ارثي هست، 

  اما مثل يك باغچه زيبا رسيدگي مي خواهد، 
  مثل يك زمين حاصلخيز كار مي برد، 

  –است  ”شدني“مثل هر چيز ديگري 
  از بودن به شدن راهي است 

  كه از سرزمين هاي 
  عشق و انديشه و دانش و خرد 

   و تالش و تمرين
  .گري مي گذردو خواستن و بازن
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  اگر رهايش كني 
  نه به جاي اول، 

   –كه به ويرانه بر مي گردد 
  ضد خودش مي شود؛ 

  مثل يك ميوه، 
  مثل عضوي از بدن، 
  مثل انديشه، 

  .مثل دوست داشتن
   –و كار روي خودت 

   –بيش از برخورد با هر چيز ديگر 
  علم مي خواهد، 

  درايت مي خواهد، 
  ي خواهد، حوصله م

  پي گيري مي خواهد 
  .و تمرين و تمرين و تمرين

  بي طرفي مي خواهد، 
  انصاف مي خواهد، 

  عدالت مي خواهد 
  و هر آن چه تو را 
  .دور مي كند ”خودپسندانه“از برخورد 
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  خيلي خوب است 
  كه آدم خودش را دوست داشته باشـد، 

  همان طور كه بچه اش را دوست دارد، 
  …دوست دارد كه باغچه اش را 

  اما به بچه اش و به خودش هم 
   –بايد مثل باغچه اش نگاه كند 

  به دور از همه خود دوستي ها و
  ها؛ ”خودخواهي“

  با چشم و گوش باز تالش كند 
  و ياد بگيرد كه چه گونه با آن خود، 
  و با اين پاره تن خود، رفتار كند 

  كه 
  پرتوان باشد، 

  پرنشاط باشد، 
  پراحساس باشد 

  .”رشد“در شاهراه  و
  به اميد ديدار همه شما، 

  . دلم براي تان مي تپد
  

  1379بهمن  23
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…  
  

  دختر خوبم،
  .دختر مهربانم

   –اولين نامه ات را خواندم 
   –بارها و بارها خواندم 

  نامه اي كه از باال تا پايين 
  با قلب كوچك و مهربانت 

  .گل آرايي شده بود
  چه قدر خوب حرف مي زني، 

  در خوب مي نويسي، چه ق
  و چه زيبا و تكان دهنده 

  .احساس و انديشه ات را بيان مي كني
  اگر كسي تو را نشناسد 

  خيال مي كند فقط خوب حرف مي زني 
  .و خوب چيز مي نويسي

  ا تو بوده اند، ولي آن ها كه ب
  كه از محبت هاي بي مرز و سقف تو چشيده اند، 

  كه دستت به دست شان خورده است،
  
  



 
                          

 انصاری هرمز_  ما را باش

28 

  

  بيش از همه،  و
  پيش از همه، 

  پدر تو
  كه رفتارت، 

  كه نگاهت، 
  مهرت  كه دست هاي كوچك و پر

  ده سال با او حرف زده است
  و خوب مي داند، كه   مي داند،

  اين گفته ها و نوشته ها 
   –نمي تواند ذره اي از احساست را بيان كند 

  قطره اي است از دريا
  يسد، آسيم هم زيبا و پر استحكام مي نو

  .در كالمي كوتاه همه چيز را بيان مي كند
  بنويس،

  بنويس،
  بنويس

  .و به آسيم هم بگو بنويسد
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  :قسمتي از يك نامه
  

  آدم تا وقتي بچه است، 
  با ساده دلي مي خواهد 

  .و با ناداني عمل مي كند
  وقتي جوان شد، 

  بلندپروازانه مي خواهد و 
  .شجاعانه عمل مي كند

  ه گذاشت، پا به ميانسالي ك
  خردمندانه مي خواهد 

  و محتاطانه عمل مي كند، 
  به پيري كه رسيد، 

  محتاطانه مي انديشد 
   -و محافظه كارانه عمل مي كند 

  نمي كند  ”خطر“او ديگر 
  و از گذشته ها زخم ها و ناكامي ها را 

  . مد نظر دارد
  چون تنش آسيب پذيرتر شده است 

  اين آسيب پذيري را 
  عميم مي دهد، به همه چيز ت

  تا جايي كه 
  .از خطر كردن ديگران هم مي هراسد
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  او هم حق دارد 
   –و هم حق ندارد 

  حق دارد 
  چـون آن كس كـه مي پـرد 

  پايش به طناب مي گيرد، 
  و حق ندارد چون 

  آنان كه از ترس نرسيدن مي ايستند  “
  ”.هرگز به جايي نمي رسند

  كودك بايد 
   –كند  ”خطا“ميدان داشته باشد 

  .با خطا كردن ياد بگيرد
  جوان بايد 

   –همه حواسش را به تجربه خردمندان بسپارد 
   –رويدادها را بشناسد، بفهمد  ”تاريخ“

  . رابطه هاي علت و معلولي را پيدا كند
  به حرف همه گوش دهد، 

  ولي به حرف هيچ كس گوش نكند؛
  .خوب مشورت كند، و خردمندانه و به موقع اقدام

  زود نيست،  به موقع
  به موقع دير نيست، 

  –به موقع نه زود نه دير نيست 
  .به موقع به موقع است
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  و ميانسال بايد
   –دل به كودكان و جوانان بسپارد 

  دنياي آنان را بفهمد، 
  نيازهاي شان را بشناسد 

  و همة تجربه و دانش و خردش را 
  . در خدمت آيندگان كشد

  .خوب مشورت كند، و مسؤوالنه اقدام
  و كهن سال، 

  با درايت و روشن بيني، 
  بي دخالت اميال و احوال خود، 

  بايد به آيندگان بگويد 
  چه ديده است؛ 

  چه بوده و 
  چه هست، 

  .و چه نكن …اما هرگز نگويد چه بكن 
  

  12/15/12/2000سياتل 
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…  
  

   –به ما تبريك مي گويند 
  حق هم دارند؛ 
  كسي در بيست و پنجم بهمن ماه

  يا آمده به دن
  كه عشق مان شده است، 

  كه اميدمان شده است، 
  .كه سايبان مان شده است

  احساس مان را تلطيف مي كند 
  و مشعل را از دست ما مي گيرد 

  . كه بقيه راه را بدود
  او جاي پاي ما را خوب نگاه مي كند، 

  حسابش را دارد، 
   –اما پا در جا پاي ما نمي گذارد 

  دوباره و ده باره نمي رود، راه هاي رفته شده را 
  او سرش را باال گرفته 

  و به آن دور دست ها، 
   –به ارتفاعات پا نخورده، نگاه مي كند 

  يك چشم به زير پا دارد و 
  چشم ديگر به بي نهايت، 

  .به آن جا كه هنوز كس نديده است
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  حرفش حرف دلش است 
  و انديشه اش باز كردن راه ديگران، 

  راه زندگي؛ 
  ي اي كه هيچ چيزش زندگ

  .تكرار پشت سر گذاشته ها نخواهد بود
  او آدم ها را از تولد مي شناسد، 

  دوست دارد، 
  مي پذيرد 

  .و ياري مي كند
  او زيباست، 

  زيباروست 
  و اندامي متناسب دارد، 

    – اما غره نمي شود
  او از مال دنيا كم ندارد، 

  اما بيش از آنان 
  كه دنبال نان و آب مي دوند

  . تالش مي كند و قبول مسؤوليت
  او براي ساختن خودش، 

  براي ساختن زندگي در خور خودش، 
  براي تعالي زندگي، 
  .احساس مسؤوليت مي كند و كار

  .تولدش بر ما مبارك
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    صبح جمعه است،
  جمعه اي كه فردايش يك بار ديگر 

   –جلوه خواهد كرد  ”حيات“زيبايي هاي 
  واهند شد دو خواهر دست در گردن هم خ

  . و اشك شوق چهره هاي شان را خواهد پوشاند
  .چهره هاي گلگون از هيجان و التهاب

  .هيجان باور نكردن باور كردني ها
   –و كسي از دور 

   –از هزاران كيلومتر دورتر 
  دلِ به پرواز درآمده اش را به سينه مي خواند، 

  و در قفس سينه 
  . مي گويد ”قصه ديدار“برايش 

  خواهري  ديدار دو
  كه شب هاي سرد و دراز را 

  با قصه هاي صبح، 
   ”صبح ديدار“

  براي بچه هاي شان 
  .گرم مي كردند
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…  
  

  ... عزيزم، ... خوبم، ... 
  پر محبت و باصفايم، 

  در اين روزها 
  كه به تو فكر نكردن 

  و با خاطرات تو نبودن 
  نزديك به محاالت شده است،

  نوشتن به تو نيز  ”نامه“
  .مشكل است كاري

  ”تو“نامه به 
  جز سكوت، 

  جز سپيدي، 
  جز آن چه به كالم و بيان نمي آيد 

  .هيچ نمي پذيرد
  !هيچ

  هيچ ندارم 
  كه با آن سينه ام را با تو باز كنم، 

  .حرف دلم را بزنم
  سكوت مي كنم 

  .احساسم را پايين نياورد ”قدر“تا كالمم 
  

19/5/2/64  
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…   
  

   –كدام رابطه را مي خواهي 
  رابطه غالب و مغلوب را؟

  رابطه جنگ و ستيز دايمي را؟
  يا رابطه تفاهم و دوستي را؟

  ،در رابطه غالب و مغلوب  
  خوب، 

  .هر كه زورش بيشتر است
   –كه زور اين روزها زور بازو نيست 

  عقل است، 
  تجربه است، 
  .سواد است

  . مادي است -امكانات مالي
  پي گيري است، 
  مقاومت است، 

  برخوردي است، روحيه 
  .و نپذيرفتن شكست

  جنگ و ستيز دايمي هم  
  زندگي را تباه مي كند، 

  فرسايش مي آورد، 
  .كسالت و عقده و بدبيني و بدخواهي مي آورد
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  كه جنگ بر سر عقايد و آراء 
  جنگي شيرين، انساني، 

   –قابل دفاع و سازنده است 
  جنگي است كه آتش بس در آن 

  اوتي ركود و توقف و بي تف
  .و بيهودگي مي آورد

  جنگ عقايد و آراء مي تواند و بايد 
  در محيط حسن تفاهم، 

  .دوست داشتن و ايثار باشد
  

 ،آن جنگ كه مذموم است  
  جنگي است كه 

  ريشه در منافع شخصي دارد، 
   –ريشه در منافع گروهي دارد 

  شخصي در مقابل شخصي ديگر، 
  . يا گروهي در مقابل گروه ديگر

   –ر كدام از اين نمد كه ه
   –از آالف و الوف دور و بر 

  .كالهي مي خواهند و سهم بيشتري
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 ،و آن رابطه كه در خور ماست  
  در خور انسان هاي بالنده آزاده است، 

  در خور كسي است كه استقاللش را 
  در همبستگي، 

  قدرت و جال مي بخشد،
  

   –رابطه نوع سوم است 
   –رابطه دوست داشتن 

  ان آوردن، ايم
  هماهنگ شدن، 

  .هم سو شدن
  

   –بودن  ”خوب و بد“همدل و همقدم و همراه 
  .صراحت و صداقت و شجاعت داشتن

  .بدون اتكاء ايستادن، و در جمع زيستن
  

  64چهاردهم مرداد ماه 
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  قسمتي از يك نامه
  

  –احتياج دارم با آن ها حرف بزنم 
  با آن ها كه حرف مي زنم 

  نم با دلم حرف مي ز
  و با دلم كه مي خواهم حرف بزنم 

  .حرف با آن ها مي شود
   –من احتياج دارم با آن ها حرف بزنم 

  دور از من اند، 
  به همان اندازه كه خورشيد دور است 

  و همة زندگي ام را پوشانده اند 
  . همان گونه كه خورشيد پوشانده است

  .گرماي زندگي ام از آن هاست
  اگر نورشان به من نرسد 

  . زندگي ام سرد و خاموش است
  زندگي اي بسيار پرتالش، 

  . زندگي اي بسيار پرتوان
  .اما در گرو گرمارساني آن ها

  ما احتياج داريم 
   –با هم حرف بزنيم 

  . حرف دل مان را
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  ما موظفيم 
  از كار و زندگي و فعاليت و تدابيرِ خود 

  . با هم حرف بزنيم
  كس كه دوست داريم بگوييم  بايد به آن

  به چه مي انديشيم، 
  چه مي كنيم، 

  . و چه مي خواهيم بكنيم
  و اگر به او مختصر اعتقادي داريم 

  .از او بپرسيم چه بكنيم
  از زندگي شكايت كردن، 

  كمبودها و نارسايي ها را 
  به گردن اين و آن انداختن، 

  علت و علل را 
  در خارج از وجود خود 

   …، جستجو كردن
  و زانوي غم در بغل گرفتن و 

  كناره جستن 
  همان اندازه 

  نارواست، 
  ناحق است، 

  ناجور است 
  كه به اعتبار ديگري ريخت و پاش كردن،
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  بدون قبول مسؤوليت 
  از ديگري مسؤوليت خواستن، 

  را به طرف خود كشيدن  ”حق“
  . و وظيفه را به دور انداختن

  .متكي و وابسته بار آمدن
  آن طور روي پاي خود بايستي  تو بايد

  كه انگار هيچ كس را نداري 
  و آن طور دست به دست ديگران دهي 

  .كه انگار پايي نداري
  . من، مشكل شما را مي شناسم

  آن قدر احساس تان قوي است 
  . كه به بيان در نمي آيد

  كه وقتي قلم بـه دست مي گيريد 
  . تان را بگيرد ”دل“نمي تواند جاي 
  .د حرف دل تان را بزندنمي توان

   –اما، فعالً، زبان مراوده ما همين است 
  . بگوييم يا بنويسيم

  كه نه گفته مي تواند 
  بيانگر احساسِ از همة وجود نشأت گرفته باشد، 

  .نه نوشته  
  

18/18/5/64  
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   عزيز دلم، 
  حرف هاي قشنگ تو 

  .هميشه تو گوشم است
  رفتار بسيار زيبا و سنجيده تو 

  . چشمم است هميشه تو
  تو رفتار بسيار شايسته اي داري 

   –كه حرفش را نمي زني 
  عمل مي كني 
  .و اين به تو بزرگي و زيبايي داده است

  و حرف هايي داري، 
  حرف هايي مي زني 

  .كه بايد عمل كني
    آن چه كه از درون تو بيرون مي آيد،

  آن چه دلت به تو مي گويد، 
  آن چه كه اخالق توست 

  . ن استباالتري
  زيباست، 

  .قابل تحسين است
  و آن چه بايد به دست آوري، 

  بايد در خدمت آن همه زيبايي درون گيري، 
  واهد، تالش بيشتر مي خ

  پي گيري بيشتر مي خواهد، 
  . احساس مسؤوليت بيشتر مي خواهد
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   –تو بايد به زبان فارسي 
   –در خواندن و در نوشتن 

  .مسلط شوي
  ا تو بايد زبان خارجي ر

  جفت زبان مادري ات كني 
  . تا جان بگيرد و به دردخور شود

  تو بايد در علوم و در رياضي 
  پايه هاي محكمي داشته باشي 

  كه بناهاي بلند 
  .بتواني روي آن ها بسازي

  اگر آن همه زيبايي 
  كه تو در احساس و در رفتار و در درون داري 

  با زبان مادري و زبان خارجي حمايت نشود، 
  با فيزيك و شيمي و –با علوم پايه  اگر

   –رياضي و طبيعي 
  حمايت نشود،

  اگر تو آدم ها و 
  زندگي دور و برشان را نشناسي، 

  آن وقت نمي تواني اين همه انسانيت و زيبايي را 
  .به خدمت شان كشي



 
                          

 انصاری هرمز_  ما را باش

44 

  

  تو قلبت زيباست، 
  عقلت سالم است، 

  تنت بالنده و بي نقص است 
  …اما 

  قل و تن را پشتوانه اين قلب و ع
  .در كتاب و در مدرسه و در پرسش تأمين كن

  
20/3/8/64  
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…  
  

  من بخيل نيستم، 
  همان گونه كه تو نيز حسود نيستي، 
  پس اجازه مي دهي اولين آرزويم اين باشد كه 

   –پرتو قلب مهربان تو بر دور و نزديك بيفتد 
  مردم بيشتري را در بر گيرد كه 

  ج محبت اند؛ امروز سخت محتا
  .محتاج قلبي مهربانند

  ها باشي، ”بهترين“تو هميشه دوست داشته اي با 
  اين خود قابل ستايش است، 
  ولي مردم ديگري هم دوست دارند 

  .با بهترين ها باشند
  من احساس تو را مي ستايم، 

  . سپاس گزاريت را هم
  اما اگر ما نتوانيم 

  در ديگري به وجود آوريم  ”احساس خوبي “
  .بين آن احساس و اين سپاس جايي خالي مي ماند

  تو خوب درس مي خواني، 
  خوب هم مي نويسي، 

  زبانت هم در احقاق حق، 
  . در نمي ماند
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  ولي من آرزو مي كنم 
  دل و دست و زبانت يكي شود 

  .و در خدمت احقاق حق ديگران در آيد
  آن روز كه شعاع دوست داشتن ات 

  رفت؛  ”الى غير النهايه “
  دنيايت آن قدر بزرگ مي شود كه 

  .آن كوچك مي نمايد  هر چيزي در
  آن وقت 

  انساني بزرگ، 
  در دنيايي بزرگ، 

  ...با آرزوهاي بزرگ 
  

24/8/2/69  
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  عزيزان من،
  .عزيزترين عزيزان

   ”…با آن همه نياز كه من و تو داشتيم به هم “
  .ناگزير بود ”سفر“جدايي و 

    سكوت،
   سكوت زيبا،

  سكوتي به روشني آفتابِ صبح تيرماه 
  .فقط با صداي قيچي باغباني شكسته مي شود

  . بيدار شده ام 5از ساعت 
  چشم انتظارم، 

  چشم انتظار كسي يا چيزي 
  كه نمي دانم كيست 

  !و نمي دانم چيست
  اما در خانه كسي نيست،

  فقط جاي پا، 
  فقط اثر انگشت، 

  .خاطره ها …فقط خاطره و 
  ار است چندمين ب

   –كمدها را خالي مي كنم تا مرتب كنم 
  تا جدا كنم آن چه را كه مصرفي دارد 

  .از آن چه كه مصرفي ندارد
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   –اما براي من همه مصرف دارند 
  .همه با من حرف مي زنند

  دستكش از دست هاي شما، 
  جوراب از پاهاي شما 

  .و شانه و گل سر از موي و بوي شما
  همه نشانه هايي دارند، 

   –خاطره هايي به ياد مي آورند 
  .خاطره روزهاي با هم بودن را

  با هم بودن و قدر نشناختن را، 
  .و پي نداشته گشتن را ”داشتن“
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  قسمتي از يك نامه
  

  نبرد با مشكل به انسان قدرت مقاومت مي دهد، 
  حوصله و صبر مي دهد، 

  اميد و پايداري مي دهد، 
   –كند  و انديشه اش را تقويت مي

  . به شرط آن كه بينديشد و نبرد كند
  بپرسد و بينديشد، 

  .گوش خوبي براي حرف هاي موافق و مخالف باشد
  بتواند تصوير درستي از خود و نيروهايش بگيرد، 

  تصوير درستي از مشكل داشته باشد، 
  ر خود مي كند، و اگر در محبت احساسش را رهب

  .ولي كنددر نبرد انديشه اش را بر احساسش مست
  ما، در دوست داشتن، 

  بايد احساس مان به بزرگي جهان هستي باشد 
  مشكالت،  ”حل“و در 

  .انديشه مان
  ، ”احساس “

  خوب يا بدش، 
  مثبت يا منفي اش، 

   –مانع تفكر دقيق و علمي مي شود 
  .مي گذاريد ”حق“را به جاي  ”ميل“چون شما 
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  شما به جاي 
  قعيت ها، جفت و جور كردن منطقي تصوير وا

  آن ها را به ميل خود به هم مي چسبانيد 
  ...و اين مي شود خيال، توهم، تصور، 

  ما دوست داريم در دوست داشتن مان 
  . دامنة خيال مان تا آنجا كه هست برود

  عشق مان را تلطيف كند، 
  رويايي كند 

  و به ما لذت سير و سياحت 
  . در دنياي دوست داشتن را بچشاند

  رد با مسايل، اما در برخو
  در حل مشكالت، 

  در راه بردن منطقي زندگي 
  .بايد از تصور و گمان و خيال به دور بود

  بايد سعي كنيم 
  تصوير درستي از واقعيت بگيريم 

  و تصاويرمان را 
  علمي، منطقي، و به اتكاي تجربه مان،

  .به هم مربوط كنيم
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  در تحقيق هم 
  داشته باشد؛  ”ميل“محقق نبايد 

  با بي طرفي و بدون حب و بغض بايد 
  .به دنبال واقعيت بگردد

  واقعيت است  ”واقعيت“كه البته، 
  .و برداشت ما از آن نشانه اي از واقعيت

  را با حواس مان مي گيريم،  ”واقعيت“ما چون 
  به انديشه مان مي دهيم، 

  و با دانسته هاي مان مي شناسيم، 
  بايد قبول داشته باشيم كه 

  هرگز آن را، 
  . آن طور كه هست، نمي گيريم

  ولي باز هم خوشا به حال كساني كه 
  تصاوير روشن تري مي گيرند، 
  نشانه هاي قابل اعتمادتر 

  از واقعيت بر مي دارند، 
  .و به آن نزديكتر و نزديكتر مي شوند

  دنياي عيني دنياي واقعيت هاست 
  اين دنياي ذهني ماست كه 

  برداشت درست يا غلطي 
  .اي عيني دارداز آن دني

  
7/9/69  
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…  
  

  داري ”تو“آنچه 
  باالترين است،

  واالترين است،
  زيباترين است،

  و 
  افتخارآفرين

  مهر تو، صفاي تو، نگاه تو، كالم تو
  در كوتاه سخن 

  – ”رفتار تو“
  رفتارت آموزگار است، 

  .گرچه خود آن را نياموخته باشي
   –اين، داشته هاي توست 

  .با تو متولد شده است
  .كرده اي ”گلپروري “و و ت

  گل بسيار لطيف است، گل زيباست،
  .اما گل پروري زيباتر است
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  گل پروردن عشق مي خواهد، 
  دانش مي خواهد، 

  انديشه مي خواهد، 
  مهارت مي خواهد، 

  پشتكار مي خواهد، 
  .چابكي مي خواهد
  .و شهامت به كار بستن انديشه ها

  خوب، تو ببين چه داري
  –دورت نچين؛ ديوار مكن داشته هايت را 

   –نردبام كن و باال برو 
  .برو تا به بام عالم برسي

  زير پايت را هم 
  خوب نگاه كن، 

  محكم كن، 
  .قابل اعتماد كن

  –صعود داشته باشي  ”قدرت“تو بايد 
  .فكرت كه كار كند همه چيز داري

  اما فكر خودش ورزش مي خواهد، 
  گردش مي خواهد، 

  خوراك مي خواهد، 
  يدي و د

  .تا آن جا كه هنوز كس نديده است
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  خوب، ببين تا كجا مي بيني، 
  چه قدر مي داني، 

  چه قدر مي شناسي، 
   –چه قدر 

   –با گوشت و پوست و رگ و استخوانت 
  .تجربه كرده اي

  راه مي دهد  ”دانش“به تجربه 
  .و خود از آن بهره مي جويد

  آيا تو دانشت را خودت به دست آورده اي؟
  ر بوده اي؟جستجوگ

  كنكاش كرده اي؟
  چه قدر نياز به آن را احساس كرده اي؟

  تو خوب مي داني كه 
    –بي دانش روز 

  دانشي كه كاشت و داشت و برداشتش 
    –با عشق و تالش خود بوده است 

  .حق حيات ندارد
  تمام زيبايي زندگي تو در آن بوده است كه 

   –هرگز نخواسته اي 
   –چون برخي گل ها 

  .رخت و ديوار تكيه كنيبه د
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  من تو را مي شناسم 
   –و مي دانم كه 

   –با تمام فروتني ات 
  نخواهي داد،  ”تحت الحمايگي“تن به 

  .حتي رضايت به نفر دوم شدن هم نداري
  و خوب مي داني كه 

  كسي مي تواند نفر اول باشد كه 
  .حرف اول را بزند

  و كسي حرف اول را مي زند كه 
  پيش از ديگري 

  بيند، ب
  بشناسد، 

  پيدا كند، 
  .بسازد و عرضه كند

   –تو مثل من نباش 
  .كرده است ”اندوخته “كه اندوخته هايش را 
   –پرده بردار، پنجره بگشاي 

  . بگذار پرنده هاي ذهنت پرواز كنند
  بگذار در رفت و برگشت 

  .پربارتر، نيرومندتر، و شكوفاتر گردند
  دستت را به ديوار مگير؛ 

  .ت بگيربه زانوان
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  قد راست كن؛ 
  راست تا سپهر،

  اما پاي از زمين مكن، 
   –بر هوا مگذار 

  . كه هوا سخت سست بنياد است
  هوا براي ريه هاي توست؛ 

  هواي تازه را تا اعماق سينه ات بفرست 
  .و در بازدم غبار از ستاره ها برگير

  تو بايد آن چه را نياز داري 
  از آن چه كه هست برگيري، 

  ونه كه همان گ
  ميوه از شاخه و شاخه از ساقه و 

  .ساقه از ريشه مي گيرد
  ريشه و ساقه و شاخه بوده است كه 

  .ميوه به بار آمده
  به بار آوري،  ”ميوه“تو بايد 

  .ريشه به خاطر ميوه است
  ريشه ها همه دستاوردهاي تاريخ بشر است؛

  نسل ها جستجوگري، تالش، تجربه، انديشه 
  .و باز تالش

  زندگي در به دست آوردن است؛  ”لذت “
  .نه در داشتن
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  و تو بايد هر چه را مي خواهي 
  –به دست آوري 

  با بلندنظري، 
  دورانديشي، 

  پايداري، 
  .و كارداني

  وقت را كه بشناسي، 
  وقت را كه تنظيم كني، 

  وقت را كه درست مصرف كني، 
  .نفر اولي

  .قدر وقت را بشناس
  ن داد،تنها چيزي است كه به تو نتوا

  .و تنها چيزي است كه بي آن هيچ نتوان كرد
  .بي صدا مي آيد و بي خبر مي رود

  

  من از داشتن تو 
  به خود مي بالم

  تو هم كمك كن 
  دلم قرص باشد، 

  .خيالم راحت
  

22/25/11/75  
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…  
  

   –آيا شما، حرف مرا 
   –همان گونه كه منظورم بوده است 

  گرفته ايد؟
   –و كردار اعم است از گفتار  ”رفتار“

  :هر آن چه از شما سر مي زند، رفتار است
  رفتار شخصي،

  رفتار خانوادگي،
  رفتار سازماني

  .رفتار اجتماعي
  

  ممكن است يك نفر درست فكر كند، 
  اما نتواند فكر خود را عمل كند؛

  .داوري ما روي رفتار اوست
  

  ممكن است يك نفر صداقت كاري داشته باشد، 
  برخوردي استفاده نكند؛ اما از شيوه هاي درست 

  .داوري ما روي رفتار اوست
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  ممكن است 
  يك نفر خيلي دلش بخواهد خدمت كند، 

  اما دانش و خرد در خور نداشته باشد؛
  .داوري ما روي رفتار اوست

  
  شرط اول درست رفتار كردن، 

  است؛ ”تواضع“
  .تواضع با تملق فرق دارد

  فروتني از موضع قدرت است
  .ع ضعفچاپلوسي از موض

  بد دهاني كند و  ”فروتنان“حال اگر يكي پيش 
  در برابر قلدران چرب زباني،
  .اعتبارش را پيش هر دو از دست مي دهد

   –بد دهاني نشانه ضعف است 
  ضعف در انديشه،

  ضعف در بيان
  .ضعف در خصال واالي انساني

  آدم هايي كه در ته دل شان 
  به گفته خود اطمينان ندارند،

  از ته دل  آدم هايي كه
  مي ترسند،
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  آدم هايي كه زير پاي شان را 
  سست تر از آن مي بينند كه بايستند،

  آدم هايي كه ريا و دورويي و غش را 
  پوشش وجود درهم ريخته شان كرده اند،

  آدم هايي كه در كاري كه در پيش گرفته اند 
  درمانده اند و راه برون رفت نمي بينند،

  به پرخاشگري 
گردن كلفت كردن  و اهانت و رگ  

   –رو مي آورند 
   –يا بنا بر وضعيت 

  به چاپلوسي و دريوزگي 
  .و پوشاندن واقعيت

  
  آدم هايي كه واقعيت ها را نمي بينند 

  گمراه اند،
  و كساني كه بر واقعيت ها سرپوش مي گذارند، 

  .فريبكار
  ه و تو بايد حواست باشد ك

  مي شود؛ ”داوري“داوري تـو 
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  ةداوري تو نشان
  هوش و درايت و ژرف نگري

   –و توان تشخيص توست 
  پرچمِ هويت و اعتبار و شخصيت توست؛

  نبايد 
  از بي پر و پايه ها 

  ته گرفته شده ها  -و سر
  و غرض هاي آلوده 

  .تغذيه كند
  خودت را، 

  هم از نسنجيده و نفهميده گويي 
  كنار بگير،

  .هم از نسنجيده و نفهميده گويان
  ي تو، وقتي مي توان

  توي دهان دروغ گويان و دغل كاران 
  و منفي بافان و حال بگيران 

  و اغوا كنندگان 
  بزني 

  كه خود نمونة 
  دقيق حرف زدن 

  و به جا حرف زدن و درست حرف زدن 
  و حرف درست زدن 

  .باشي
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  نمي شود هزار اليه بر تن گرفت و 
  .از ديگري خواست كه بي پيرايه بگردد

  نيست؛ درست حرف زدن كار مشكلي
  .مي خواهد ”خواستن“ 

  حرف درست زدن كار مشكلي نيست؛
  .درك و شعور مي خواهد

  درست رفتار كردن مشكل است؛
  .روي خود كار كردن مي خواهد 

  و 
  روي خود كار كردن 

  پربهاترين كاري است كه 
  انسان مي تواند 

  در زيباسازي خود
  تحمل كند؛

   –تحملي كه در يك جراحي 
  –تي و زيبايي براي تأمين سالم

  .بايد داشت
  

15/20/8/82  
  

…  
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  تو،
  بايد همواره احساس كني

   –كه بسيار نيرومندي 
  .نيرومندتريني

  مي كني ”احساس “اين نيرويي كه تو 
  دروني توست؛

  در باورداشت توست،
  .در شناخت نيروهاي درون است

  تو بايد بداني،
   –تجربه كرده باشي 

  در تئوري و در عمل بپذيري
  چ كاري نشد ندارد؛كه هي

  .اما با تدبير و با صبر
  عكس العمل ها بايد

   –بسيار عاقالنه تر از عمل ها باشد 
  عملي ممكن است

  نسنجيده و پيش بيني نشده
  .و به ناحق پيش آيد

  اين عكس العمل است
  .كه تكليف آن را روشن مي كند
  هيچ كس با زانوي غم به بغل گرفتن،

  با البه كردن،
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   آزاري با خود
  به هدف هاي بزرگ

  .دست نيافته است
  با خشونت و رگ گردن كلفت كردن

  .و رجز خواندن و اهانت كردن هم نه
  

  اگر آدم،
  در پيشامدهاي ناگوار

  دست و پاي خود را گم كند،
  خود را ببازد،

  از مدار شخصيتي خود خارج شود،
  زمان و مكانِ واكنش را گم كند

  خوب، معلوم است كه
  ناكامي اي
  ر از آن چه داشته است،باالت

   –بر سرش مي ريزد 
  .بدبياري هاي زنجيره اي
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  اما،
  اگر 

  آسيب ديده،
  ناكام شده،

  هدف باخته،
  به جاي آن كه دست و پاي خود را جمع كند؛ 

  جمع كند، حواس خود را
  به جاي با تصور و گمان و 

  به دل خواه فكر كردن
  سعي كند 

  واقعيت ها و حركت آن واقعيت ها را
   –و نتايج ناشي از آن آمدن ها و شدن ها را 

  با درون نگري و ژرف نگري 
   –و باز و بسته كردنِ به جاي مانده ها 

  ببيند و بشناسد و بفهمد،
  ترسش مي ريزد،

  .عقلش سر جايش مي آيد
  و احساس توانمندي

  در دست و دل و مغز و زبانش
  .جاري مي شود
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  حرف اول و تعيين كننده را
  .مي زند ”محركپاسخِ به “

  محرك ها همه جا ولو هستند
  اين پاسخ هاست

  كه فرهنگ و شخصيت 
  و استحكام و درايت ما را 

   –نشان مي دهد 
  .به كرسي مي نشاند

  اين واكنش است، پاسخ است
  كه رويدادها و مسير حركتي شان را
  .پديد مي آورد و هدايت مي كند

  ما، بايد، از آن چه هست
  .بسازيمآن را كه بايد باشد 

  هيچ انسان بزرگي
  با پس پسكي رفتن،

  با دست و پاي خود را گم كردن،
  با التماس كردن و ضعف نشان دادن

  ”بزرگي انسان“به پايگاه هاي 
  .نرسيده است
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  اگر عواملي،
  بيرون از نيرومندي درون او،

  او را باد كرده باشد؛
  بزرگ نما كرده باشد،

  مترسك سر خرمن كرده باشد
  پيشامدي،

  .اد او را به باد خواهد دادب
  استحكام دروني كه داشته باشي،

  به انديشه توانمند خود كه تكيه زني،
  ناباوري ها و ترديدها را كه به دور افكني

  پرتو اميد
  تا رگ و ريشة جسم و جانت

  مي تابد
   –برايت  –و زندگي را 
  روشن، 

  قابل فهم 
  .و دوست داشتني مي كند

  تو،
   –بايد بخواهي 

  استن شرط خاستن است؛خو
  شرط ضرور است

  .شرط اول است
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  و بايد بداني چه بخواهي
  خواستن ”چه“

  پيِ بناي سر به فلك كشيدة
  .دستاوردها مي شود

  همة فكر و درك و درايت 
  و تجربه و دانش ات را
   – ”چه خواستن“بگذار روي 

  .در مشورت و مقايسه و آينده نگري
  آن گاه
  را ”چه گونه“

  ش و انديشه با همان دان
  و بلندپروازي و بازنگري

  معمار ساختنِ كاخ آرزوهايت كن 
  و همواره

  دستاوردها 
  و جايگاه ها و پايگاه هاي خود را

  در قياس با خواست ها و هدف گيري ها و آرزوها
  .بازسنجي و ارزشيابي كن

  با فروتنيِ 
  پذيرفتن نارسايي ها و 

  .جبران كمبودها
  

5/15/7/86  
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  تو،
  ب بايد مراق

  سالمتي و آرامش و رفاه اطرافيان خود باشي؛
  احساس مسؤوليت كني

   –و در عمل آن مسؤوليت را به عهده گيري 
  و اين، 

  از مركز دايره شروع مي شود؛
   …از همسر، خواهر، مادر، پدر، 

  آن ها بايد اين را احساس كنند،
  دريافت كنند

  و با لذت و محبت و سپاس 
  فضاهاي تنفسي تو را

  .و خوشايندتر كنند بازتر
  تو، 

  اگر تغييري در محيط مي خواهي،
  در اطرافيان مي خواهي،

  در ارتباط و در مراوده ها مي خواهي 
  .تغيير كني ”خود“بايد 

  تو كه تغيير كردي،
  ”تو“همه چيز براي 

  و در ارتباط با تو،
  .تغيير مي كند
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  يك امر دروني است، ”تغيير“
  .كه در بيرون منعكس مي شود

  بايد در احساس، تو
  در انديشه،

  در باورداشت
  .تغيير كني

  و اين تغيير را
  .امر رفتاري ات

  اگر يك چيز را در انديشه بپذيري
  و در عمل نه،

   –شخصيت تو دوپاره مي شود 
  يكي آن كه 

  قبول داري و مي پذيري 
  و گاه بر زبان مي آوري،

  ديگر آن كه 
  رفتارت را به قالب هاي زنگ زدة نامناسب 

  هاي گذشته مي ريزد، ”عادت“
  .كه از آن گريزاني

  تو،
  بايد 

  از ديدارها، استقبال كني،
  آن ها را دامن زني،

  پديد آوري،
   –و حال خوشي در آدم ها 

  .دور و نزديك
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  تو،
  بايد 

  حال خوشي در ديگران به وجود آوري
  براي آن كه بتواني 

  حال خوش در ديگران به وجود آوري
  ي داشته باشيبايد خودت حال خوش

  .و اين دست توست
  حال خوش به وجود آوردن را

   –بايد از مركز دايرة زندگي ات شروع كني 
  …از 

  اين شعاع را كه بازتر كني
  به ساير بستگان،

  به همكاران،
  .و به دوست و آشنا مي رسد

  تو،
  همواره،

  بايد شعلة درون خود را،
  شعلة دوست داشتن و مهر ورزيدن را

  .دامن زني
  گرما و پرتو آن راو 

  .به دورتر و دورتر برساني
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  آدم غمگين 
  خاكستر غم را

  به سر و روي ديگران مي نشاند
  و آدم پرشور و حال

  با باران طراوت و خوشرويي
  لكه هاي كدركننده را
  .از دامان زيبايي ها مي شويد و مي زدايد

    تو، خود،
  از زندگي ات لذت مي بري

  وقتي شور و شعف
  پوست و رگ و استخوانتدر گوشت و 

  جريان يابد و 
  .به بيرون تراود

  واقعيت 
   –يك چهره دارد 

  يك درون و يك بيرون
  رنگارنگي و جور واجوري 

  و زشت و زيبايي 
  و خوشايندي و ناخوشايندي آن

  در گرو نگاه تو به آن واقعيت است
  .و شيوه هاي برخوردي ات
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  تو مي تواني سرت را باال بگيري 
  هاي ريز يا درشت باران و از قطره 

  لذت ببري و 
  با خاطره اي خوش به خانه رسي،

  و ممكن است
  سر در يقه فرو بري و 

  ناسزاگويان
  سر و روي خود را بپوشاني و 

  .رساني  ”پناهگاه“سراسيمه خود را به زير 
  آفتاب،

   –همان است كه هست 
  تو، مي تواني، با شوق و لذت
  تن در آبشار آن بشوراني

  دهاي جسم و جان را برآوريو كمبو
  و ممكن است 

  تن بسوزاني و 
  در زجر از پوست تاول زده،

  از نسيم دل انگيز دريا به خشكي نيز
  .بگريزي

  تو،
  اگر درست انتخاب كني،

  و درست مصرف
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  و دل به انتخاب و به مصرف بسپاري؛
  خود را بسازي 

  براي بهره برداري و لذت
  از آن چه هست 

  و آن چه مي آيد
  آن چه روي مي دهد از

  خود، با اراده خويش،
  براي تصرف و تغيير و بهره برداري

  .به استقبال بودها و نمودها و رويدادها روي
  تو،

  صاحب آن مي شوي،
  راهبر آن مي شوي 

…  
  و او،

  در پرتو تدابير و عملكردهاي تو
  چهره مي گشايد

  چهره اي
  كه جز دوست داشتن آن

  .چاره اي نداري
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  اه منطق و عدالت برويم ما بايد ر
  .و آن چه آينده اي خوشبخت را تأمين كند

  با احساس و با حرف ديگران
  .نمي شود زندگي را رقم زد

  اطرافيان شايد، به دور از منطق، 
  .راه هاي احساسي به دور از آگاهي هاي الزم را بروند

  ما از راهي كه جواب دلخواه نداده است 
  و ناكامي بار آورده
  .نمي رويمدوباره 
   –ما انتظارهاي خود را 

   –رفته  -روشن، صريح و شسته
  بي ترديد و معطلي 

  .امر رفتاري خود مي كنيم
  آن چه اختالف عنوان شده است

  .هاست”تفاوت“در حقيقت 
  .تفاوت بافت هستي است

  ما نه مي توانيم تفاوت ها را از ميان برداريم
  .و نه بايد

  يماگر تفاوت ها را از ميان بردار
  .زندگي بي رنگ و سرد مي شود
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  همة زيبايي زندگي در آن است كه
  اين تفاوت ها را

   –در هماهنگي درآوريم 
  .تفاوت ها مكمل هم شوند

  اگر آدمي بتواند تفاوت ها را بفهمد و بپذيرد
  و ياد بگيرد چه گونه با آن ها برخورد كند،

  رفتار خود را
   با توجه به سن و جنس و سواد و عالقه و

   –فرهنگ ديگري 
   –آن كس كه با او سر و كار دارد 

  .تنظيم و هدايت كند
  ”تفاهم“در هيچ جا، 

  ”عدم تفاهم“راه ورود به 
  .نخواهد داد
  .عدم تفاهم بر اثر عدم درك پيش مي آيد

  ما بايد توان درك تفاوت ها را،
  تواضع پذيرفتن واقعيت ها را

  .داشته باشيم
  باشدهيچ كس نبايد انتظار داشته 

  همه چيز به ميل او باشد؛
  چون طبيعت و گذران زندگي 

  ميل او را با ميل ديگري
  .متفاوت كرده است
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    اما حق دارد، و بايد،
  رفته، تر و تميز -ميل خود را همواره شسته

  كشي  به دور از برتري جويي و طرف خود
  .سرسبد عرضة گفتار و كردار خود داشته باشد

  و آن جا كه ميل او 
ميـل آن   –تفاوت با ميـل ديگـري در مـي آيـد      در

  كسي كه دوستش دارد،
  .در انديشة آميزش و تركيب آن دو باشد

  و آن جا كه تفاوت 
   –بهره برداري از داشته هاست   در نگرش و نحوة

   –با او به گفتگو 
  مي نشينم –براي دوباره نگري 

  تا با نگاهي ديگر و تدبيري ديگر و روشي ديگر
  .نگ شويمبا هم هماه

  كه زيبايي زندگي
  .در هماهنگي تفاوت هاست

  آنيم ما بر
  كه فضاهاي دلپذير و پرشورِ زندگي بيافرينيم،

  كه در مشورت و همدلي
  راه هاي تازة لذت و شادكامي را برويم

  كه با تقسيم مسؤوليت ها
  .استقالل در همبستگي را تمرين كنيم

 


