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  پيش سخن
  

  مي خواهم زنده بميرم
  

  :در لحظه اي كه در دفتر يادداشتم نوشتم
  “مي خواهم زنده بميرم”

  و مي خواستم آن را درشت نويسي كرده،
  باالي سرم بياويزم

  نمي دانستم اين چنين مرا
  در احساس و انديشه و بيان،

  در كنش و واكنش،
  در منش و روش

  .متعهد مي كند
  از آن لحظه 

  ديگر
  انسته امنتو

  از چيزي شكايت كنم،
  نتوانسته ام

  ابراز كسالت كنم،
  نتوانسته ام بگويم

  “خسته ام”
  بگويم
  ندارم،“ حال”

  .حوصله اش را ندارم
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  حتي نتوانسته ام بگويم
  .“نمي توانم”

  من،
  در فاصله گرفتن

  از آنان كه
  “مرده زندگي مي كنند”

   –پا به دنياي ديگري گذاشتم 
  البه هاي اين دو دني

  .روي هم خوابيده اند
  آن طرف كه هستي

  اين طرف را نمي بيني،
  و اين طرف كه آمدي

  .از آن طرف بيزاري
  از اين كه تو هم آن طرف بوده اي

  .خود را نمي بخشي
  هواي اين طرف آزاد است،

  آسمانش صاف
  دشت ها سرسبز

…  
  و انديشه ات در پرواز؛

  روي هر گلي كه دوست دارد مي نشيند،
  بويد، مي بوسد، مي ستايد،آن را مي 

        …  
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  تو را
  .انديشه و احساس راه مي برد

   –اختياري ات مي شود “ اجبار” 
  بودن باشي،“ زنده”تا آن جا كه شايستة 

  .شايستة بودن در اين روي زندگي
  و چنين شد

   –كه نام كتاب دوازدهمم را 
   –كه در حقيقت جلد دوم كوتاه نويسي هاست 

  گذاشتم
  “واهم زنده بميرممي خ” 

  و تو
  بخوان
  “.زندگي كنم‘ زنده’مي خواهم ”
  من هم

  زير پنجرة باغ بهشت زندگي ات
  مي نشينم؛

  برايت آواز دل مي خوانم
   –آواز از نو متولد شدن را 

  .زندگي كردن را“ زنده” 
  

  1387شهريور  25بامداد  3ساعت 
  هرمز انصاري
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  هر كه از چشمه بنوشد،  *

  نخورد
  اندة گودال، آب ته م

  .دگر
  24/13/1/81  
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  بر سرم ريز “ آب”از آن 
  -كه جان و تن شويد

  من تن بسيار شويم؛ 
  –تو جانم بشوي 
  .“درون”كه اين بيرون است و آن 

  8/17/6/81  
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  “تحول” 
  در درون پرورده مي شود،

  .در بيرون متبلور
  8/23/3/87  

  
  زيبايي آفريني را *

   –از درون خود شروع كن 
  “بيرون”از احساس خوب نسبت به 

  8/26/7/87  
  
  آمدن نيست، “ دنيا”، تنها، از مادر به “تولد” *

  -آدم هايي هستند كه در خود متولد مي شوند 
  هر روز كه نه، 

  هر لحظه شان، 
  .تولدي ديگر است

  
  در مهرباني نيرويي است، *

  .كه در خشونت نيست
  18/31/1/86  
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  نيا د 
  براي هر كس

  همان گونه است 
  .كه او مي بيند

  83اسفند  7  
  
   انديشه *

  توان برخورد مي بخشد؛
  ، احساس

  .لطافت رفتار
  17/14/2/86  

  
  من، *

  بنا دارم
  با لبخند بميرم؛

  .كنم“ زندگي”نه با ناله 
  8/18/4/87  

  
  زندگي روزانه ما  *

  بايد، 
  خود، 

  .يك تابلوي هنري باشد
  18/6/3/83  

  تن به چشمه بشوي؛ *
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  .است“ مانده”آب خزانه 
  13/6/11/84  

  
  شكوهمندي زندگي تو  *

  در آن است كه
  آغاز را حس كني،

  .پايان را ببيني
  11/3/1/87  

  
  بماني“ آغاز” اگر در  *

  متحجر مي شوي،
  را نبيني“ پايان”اگر 

  تاريخ منقضي،
  اگر از آغاز 

  پايان را ببيني،
  “نميرا”

  8/23/3/87  
  
  “ لبقا” *

  نبايد 
   بر رفتار ما
  12/24/8/86.غالب شود

  
  باش؛“ دريا”
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  .طوفان ديري نمي پايد
  15/23/4/83  

  
  زندگي آب روان است، *

  .منتظر نوشيدن ما نمي ماند
  18/20/1/87  

  
  فرصت ها *

  ميوه هاي رسيده اند؛
  نچيني، 

  .مي افتند
  
  مشت بسته *

  .ميوه اي نخواهد چيد
  
  قاعدة زندگي ام را” *

  مي سازم “عشق”  با
  آن را“ ارتفاع” 

  “انديشه” با 
  8/22/10/83  
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  اگر زبان درك داشته باشي  *
  برايت ساده مي شود، “ كتاب هستي” 

  و اگر زبان توليد
  .انديشه ات قابل فهم

  
  “ انسان”  *

  محترم، 
  دوست داشتني،

  .و مستعد بهتر شدن است
  انسانيت يعني 

  ارزش قايل شدن 
  “انسان” براي 

  18/31/6/1335  
  
  نگه داشته است،“ بي تحول”فكر را  *

  !كند“ متحول”مي خواهد با آن شرايط را 
  8/5/5/83  
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  با رفتارت رفتارش را عوض كن؛ *
  .نه با  اندرز

  14/4/1/04  
  
  توانمندي اش را باال ببر؛ *

  را كه برداري،“ حمايت”
  .او مي افتد

  164/1/04  
  
  را نفهميده اي؛“ كُل” وقتي  *

  .نامفهوم مي ماند“ جزء”
  10/3/4/82  

  
  قدرت هاي ذهني *

  اگر از نيروهاي عيني پيروي كنند؛
  .تاريخ در مي ماند

  11/8/1/04  
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  تاريخ تو را ساخته است *
  .تا آن را بسازي

  6/10/1/04  
  
  گناه تو زمين خوردن نيست؛ *

  .برنخاستن است
  2/2/11/82  

  
  “ انديشه”  *

  تنها سالحي است
  ن مي شودكه با آ

  يك نفره
  .همه دنيا را گرفت

  3/11/1/04  
  
  من به بينهايت مي انديشم؛ *

  .در محدوده عمل مي كنم
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   -فكرهاي معيوب  *
   –با جنگ 

  جغرافياي عالم را مي گيرند،
   –فكرهاي سالم 

   –“ انديشه” با 
  .تاريخ تمدن را

  20/24/9/80  
  
  برابر“ حقوقِ” *

  براي بازده نابرابر،
  .ابرابري استخود ن

  10/29/5/83  
  
  در هر تحولي  *

  –مهم است “ آستانه” 
  خواباندن لبه دورة انحطاط 

  .روي دوره تحول
  10/29/1/71  
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  دست به سر كردني هايش را  *
  مي پوشد؛“ خانه”در 

  و انتظار ندارد 
  همسرش، 

  چشمِ تحسين 
  بر سر و وضع آراستة ديگري 

  .داشته باشد
  18/7/9/81  

  
  پيازِ مغز  از آن *

  انتظار چه گلي داري؟
  1336  

  
  دوست دارم  *

  –راز دارم بماني 
  اگر تو نيز برآني؛

  ورودي را باز كن،
  .خروجي را ببند

  9/13/9/81  
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  “انديشه و بيان”  *
  هويت آدمي است،
  اعتبار اوست،

  .و توان راه بردن زندگي
  
  كن،“ فكر”هم  *

  .هم به فكر بها بده
  8/22/2/83  

  
  : ودند گفته ب *

  “.مي شود‘ سبك’دست كه زياد شد، كار ”
  : مي گويم 

  “.زياد شود‘ دستمزد’دست را كم كنيد، تا ”
  كارساز بود،“ نيروي عيني”آن روز 

  .“قدرت ذهني”امروز 
  14/22/11/81  

  
  مي داند چه نمي خواهد، *

  .اما نمي داند چه مي خواهد
  11/11/12/83  
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  ها، “ ايده”  *
  بدون شيوه ها،
  دست مان مي ماند؛ روي

  ها، “ شيوه”و 
  بدون ايده ها،

  .هيچ است
  15/5/12/81  

  
  خواستن براي من اول است  “چه” *

  به دست آوردن دوم؛ “چگونه”
  .كه اولي بدون دومي اعتباري ندارد

  
  را مي شناسيم،“ موجود”وضع  *

  بسته ايم،“ مطلوب”دل به 
  .كار مي كنيم“ ممكن”روي 
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  ياگر  بركه  باش *
  پير مي شوي،

  اگر چشمه باشي
   –نه 

  .هر لحظه تولد توست
  11/2/4/84  

  
  حكومت حاكمان  *

  به درازاي عمر آن هاست؛
  حاكميت حكيمان 

  .به درازاي تاريخ
  23/16/1/ 05  

  
  “ ذهن” *

  محصول تالش و تجربه بدن است؛
  .آن“ رهبر”و 

  15/27/1/83  
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  هرگز نخواسته ام *
   –باشم ثروتمندترين آدم ايران 

  همواره خواسته ام
  .ثروتمندترين باشد“ ايران” 

  17/31/1/84  
  
   خوشبختي *

  در رضايت از بودن است و
  .در لذت از كار

  
  با سخن  *

  پندارش را متحول كن،
  با رفتار

  .كردارش را
  9/3/9/84  

  
  را به نيش مي شناسي“ عسل”تو زنبور  *

  .من به نوش
  17/1/2/86  
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   ما *
  با زبانِ درك

  صاره تاريخ را مي مكيم،ع
  و 

  با زبانِ توليد
  .خون تازه به كالبد جهان مي دهيم

  
  اگر شاگرد  *

  از استاد پيشي نگيرد
  .در جا مي زند“ تاريخ”

  18/27/10/84  
  
  مهندسان،  *

  طبيعت را براي انسان مي سازند
  معلمان، 

  .انسان را براي طبيعت
  12/9/11/84  
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  نپرقدرت ترين نيروي روي زمي *
   –است “ محبت”

  اگر بتواني آن را 
  .با نامهربان هم داشته باشي

    7/3/3/85  
  
  راضي بودن *

  غير از 
   –بودن است “ قانع”
  

  اولي 
  ناشي از طبع بلند است

  دومي 
  !ازهمت كوتاه

    21/30/4/85  
  
  عرصة زندگي تو *

  .به شعاع ديد توست
    23/4/1/85  
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  اگر توانستي  *
  باورداشت هاي خود را

  بگويي “ مردم”به زبان 
  درست است؛

  وگرنه 
  گفتن باورداشت هاي عوام

  به زبان تحصيل كرده ها
  پوشاندن لباس نو است

  .به تن نشسته
    22/30/5/85  

  
  در مقابلِ آنچه نمي خواستند *

  به هم پيوستند
  و 

  بر سر آنچه مي خواستند
  .از هم گُسستند

  20/30/10/85  
  
  
  



 
 هرمز انصاری_   مي خواهم زنده بميرم                              

24 

 

  آزاد انديشي  *
  هدر آن است ك
  مخالف بنشيني،

  .موافق برخيزي
  6/9/85  

  
  درك ما از دنيا *

  زبان ما را مي سازد؛
  و زبان ما

  .درك ما از دنيا را
  9/10/12/85  

  
  چرا خيال مي كنيد  *

  “وضعيت”
  هميشه

  مي ماند؟“ هست”همان گونه كه 
  5/30/1/86  
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  هيچ مسئله اي نيست *
  نداشته باشد؛“ راه حل”كه 

  اما،
  سئلهدر گرو فهم م

  .و خرد پاسخ به آن
  20/1/86  

  
  زندگي را *

  با انديشه بساز؛
  “زور”نه با 

  17/14/2/86  
  
  هيچ چيز را،  *

  براي من،
   –مگذار “ چارچوب”در 

  من، 
  پرواز پرنده را

  .بيرون از قفس دوست دارم
  22/3/10/84  
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  بنويس، *
  بنويس،

   –بنويس 
  كه صاحبان قلم

  نيرومندترين انسان هاي
  .تاريخ اندسازندة 

  2/4/12/86  
  
  هر جا كه نيروهاي عيني *

  جلو بيفتند؛
   قدرت هاي ذهني

   –عقب مي افتند 
  جامعه 

  به جاي آن كه 
  از اين سو حركت كند،

  .از آن سو مي رود
  2/4/10/84  
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  هميشه، *
  “جامعه”

  عقب تر از
  .پيشروان و راهگشايان است

  8/20/8/86  
  
  “حيوان”قلمرو  *

  است؛قلمرو زميني 
  “انسان” قلمرو 

  .قلمرو ذهني
  9/12/3/87  

  
  من *

  چوب به تأخير انداختنم را مي خورم
  او

  نان به موقع عمل كردنش را
  19/8/3/87  
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  تا شهر روستا نشود، *
  روستا شهر؛

  نه شهر شهر مي شود،
   –نه روستا روستا 

  و من،
  “شهروستا”عاشق 

  .هستم
  18/26/4/87  

  
  زبانِ  *

  ها راستودنِ ستودني 
  از لغزشِ

  ستودنِ ناستودني ها
  .باز دار
  19/18/4/87  

  
  قدم بردارد؛“ مدير”متخصص نبايد بدون  *

  .مدير بدون تخصص
  
  



 
 هرمز انصاری_   مي خواهم زنده بميرم                              

29 

 

  كوله بار شكايت را *
  بگذار پشت در؛
  سبد پيشنهاد را

  .بياور تو
  20/7/5/87  

  
   فيلسوف *

  نه آن باشد كه فلسفه داند،
  .بل آن باشد كه فلسفه آرد

  8/12/5/87  
  
  چهرة پرنشاط *

  .نصف زيبايي است
  9/23/5/87  

  
   –باش “ خورشيد” *

  پرتو خورشيد
  .خودي و غيرخودي نمي شناسد

  9/11/7/87  
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  آن چه *
  تو از فرزند مي خواهي

  دورانش گذشته است؛
  آن چه

  فرزند از تو مي خواهد
  .دورانش نيامده است

  9/1/6/87  
  
  غناي زندگي تو *

  د؛با داشته هايت معنا نمي شو
  .با شيوة برخورداري از داشته ها معنا مي شود

  1/20/6/87  
  
  كار  *

  “فرمان”با 
  درست نمي شود؛

  با تدبير
  چرا

  11/23/6/87  
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  هميشه، *
  تاريخ 
  “فهم”از 

  .عقب تر بوده
  
  صداي تپش نرم دل *

  تا آنور دنيا مي رود،
  صداي خشن خشمگين

  .پيش پاي خودش مي ريزد
  4/5/7/87  

  
  “بالقوه” *

  اعده است،ق
  “بالفعل”

  .به آن ارتفاع مي دهد
  30/3/66  

  
  “گفتگو” پرهيز از  *

  .راكد گذاشتن آب است
  9/7/2/87  
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  را مي شود نو كرد“ سنت” *
  اما
  .را نمي شود سنتي كرد“ نو”

  10/18/7/87  
  
  شعر“ درك”بي *

  .شناختي از شاعر نخواهي داشت
  3/24/7/87  

  
  نعمت هاي زميني و آسماني *

  هاي بي كفايت كه برسدبه آدم 
  .بالهاي زميني و آسماني مي شود

  9/27/7/87  
  
  گذشتة كسي باليدني است *

  كه وضع حالش
  .بهتر از گذشته اش باشد
  20/11/85  

  
  
  



 
 هرمز انصاری_   مي خواهم زنده بميرم                              

33 

 

  “ تكامل” *
  بهتر راه رفتن است

  “تحول”
  7/26/7/87  .راه بهتر رفتن

  كه تا بهتر راه نروي *
  .راه بهتر را نخواهي يافت

  8/26/7/87  
  
  يك چيز است،“ تربيت” *

  ميل و اراده و خواست“ تحميلِ”
  .چيزي ديگر
  12/18/7/87  

  
  گله كه از اين در آيد؛ *

  .از آن در مي رود“ صفا”
  22/26/7/87  

  
  برسي،“ جواب”براي آن كه به  *

  .صورت مسئله را دستكاري نكن
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  فرق حاكم و حكيم در آن است كه *
  حاكم

  دمردم را وادار به كاري مي كن
  كه به صالح اوست؛

  حكيم
  ترغيب به كاري مي كند

  .كه به صالح آن هاست
  7/3/7/87  

  
  ناخوشنودي از ديگران را *

   –به دل بار نزن 
  .قلب خودت سنگين مي شود

  13/2/7/87  
  
  مزد بايد در ازاي كار باشد، *

  اما
  .كار نبايد در ازاي مزد باشد
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  زبانِ درك *
  قدرت توست

  زبانِ توليد
  .تو شخصيت

  
  تو،  *

  در واكنش، 
   –باشي “ خودت”بايد 
  .خود خودت

  17/23/1/86  
  
* ”مرگ را“ مترسك  

  سرِ بوستان زندگي اش گذاشته است و 
  .يك عمر از آن ترسيده

  9/30/7/87  
  
  را مي شناسي“ معلول” *

  مي گردي؟“ علت”كه داري پي 
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  نابخشودني است *
  اگر

  را“ راز”
  در تفاهم بشنوي،
  .بگويي در تقابل

  
  مي نامي،“ علت”آن را كه تو  *

  .علت هاست“ معلول”خود، 
  8/4/11/86  

  
  تاريخ  *

  است“ گذشتگان” محصول 
  .تاريخ“ محصول”و ما 

  6/10/1/04  
  
  گناه نيست؛“ سؤال” *

  .نپرسيدن گناه است
  13/23/2/81  
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  جرأت از دست دادن كه داشته باشيم، *
  .چيز تازه به دست مي آوريم

  
  فاهم با ت *

  راه ها باز مي شود؛
  با تقابل، 

  .بسته
  
  هر تحولي *

  در گرو تغيير است؛
  اما،

  هر تغييري
  .تحول نيست

  17/9/5/87  
  
  انسان *

  محصول تاريخ است،
  .و راه بر آن

  8/30/11/85  
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  من“ هدف” *
  در انتهاي راه نيست؛

  .است“ مسير”در تمام 
  30/1/84  

  
  قرار نيست  *

  قبول داشته باشي؛ هر چه من مي گويم“ تو”
  و قرار نيست 

  .داري بگويم“ قبول”من هر چه تو 
  20/2/3/83  

  
  مي خواهد،“ زور”راه بردن نيرو هاي عيني *

  .“خرد”و راه بردن قدرت هاي ذهني 
  

  كن،“ فكر”هم  *
  .هم به فكر بها بده

  8/22/2/83  
  
  فراهم كن،“ مشاركت”انگيزه  *

  “اجبار” نه 
  19/18/2/83  
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  تو  توانمندي *
  در آن نيست كه بتواني، با آدم ها، بجنگي؛

  .در آن است كه بتواني، آن ها را، بفهمي
  23/10/3/83  

  
  درك صحيح و سريع  *

  همراه با حركتي بطي 
  .بي ثمر خواهد ماند

    10/14/6/1335  
  
  كردن؛“ رام”كردن و “ تربيت”فرق است بين  *

  اولي فعال مي كند،
  دومي غير فعال

  
  مجموعة  *

  ورداشت ها و با
  قبولداشت ها و 

  دانسته ها 
  .ما متجلي شود“ رفتار”بايد در 
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  حواست باشد *
  داوري تو 

  –مي شود “ داوري”
  كه از اين در وارد شد؛“ ميل”

  .از آن در خارج مي شود  “اعتبار” 
  14/6/82  

  
  ، “تقليد” *

  .ديگر جايي براي تجربه نمي گذارد
  22/9/1/83  

  
  ،“دم بكارگن” : به او گفتند *

  “نان امشب چه مي شود؟”: گفت
  .ماند“ نان شب”و تمام عمر در غم 

  8/21/2/83  
  
  كه بپوشي،“ زور”لباس  *

   –در مقابلت مي ايستند 
  .با تو باشد“ حق”ولو 

  10/5/2/83  
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  به مسئله اي كه *
  براي اولين بار در مقابل تان طرح مي شود

  پاسخ فوري ندهيد؛
  ولي سعي تان اين باشد كه

  .باالخره پاسخ دهيد
  14/15/10/35  

  
  داشته ها را  *

  به دوش بكشي؛
  كمر را خم مي كند،

  دورت بچيني؛
  عرصه را تنگ مي كند،

  زير پايت بگذاري؛
  .قد را بلند مي كند

  2/10/82  
  

  “اصرار”  *
  .رغبت را كم مي كند
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  به آن چه مي گويي فكر كن؛ *
  .تا به آن چه مي شنوم فكر كنم

  15/3/1/04  
  

  بردگان فرمان ديگري را مي برند، *
  .را“ عقل”آزادگان فرمان 

  8/6/3/82  
  
  نمي سازيم؛“ بت”ما  *

  .بت شكن مي سازيم
  بت از سنگ نيست،

  از چوب نيست، 
  از طال نيست،

   –از گوشت و پوست و رگ و استخوان نيست 
  است؛“ ذهن”بت در 

  در قبولداشت ها و 
  باورداشت ها و 

  عادت ها و 
  ها و انتظار

  .عملكردها
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  درست حرف زدن را ياد بگير؛ *
  .تا حرف درست تو خريدار داشته باشد

  12/11/8/82  
  
  ، حيوان*

  برتري خود را نشان مي دهد؛“ جنگيدن”با 
  انسان، 

  برتري نشان داد، “ نه جنگيدن”اگر با 
  .درست است

  6/28/5/82  
  
  غير از چاپلوسي است؛“ فروتني” *

  فروتني از موضع قدرت است
  .چاپلوسي از موضع ضعف

  
  تو كدام هستي؟ *

  چشمه اي كه آب مي دهد؛
  يا مردابي كه آب مي گيرد؟

  10/28/7/82  
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  ته دستتان نگيريد؛ –سر  *
  هميشة تاريخ

  انديشمندان و نخبگان
  پيش تر و بيش تر از توده مردم

  “.چه بايد كرد”اند كه “ فهميده”
  11/8/1/04  

  
  پشت كن؛“ درماندگان”به نه  *

  .نه پشت آنان راه برو
  14/8/1/04  

  
   –با فرماندهي فرق دارد “ رهبري” *

  رهبر مردم را طوري بار مي آورد 
  كه خود بدانند چه كنند؛

  “چه بكنند”فرمانده مي گويد 
  13/28/12/2003  

  
  قابل مطالعه است، “ گذشته”  *

  .قابل تقليد نيست
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  اگر تو هم  *
  ي شب،در تاريك

  راه را جسته بودي؛
  .شب برايت روز بود

  23/27/10/82  
  
  به جاي آن كه  *

  از كاري كه نبايد بكند،
  منعش كنيد؛

  به كاري كه بايد بكند،
  .ترغيبش كنيد

  

  لذتي كه  *
  در لذت رساندن مي بري

  .است“ لذت” 
  16/12/12/82  

  
  نپرس چه مي داند، *

  .ببين چه مي تواند
  10/11/6/82  
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  اري ما در آن است كههشي *
  –را بفهميم “ لحظة تغيير” 

  رفته است؛ “ نياز”گاه، 
  .مانده است“ پاسخ”

  
  تا اثرپذير نباشي، *

  .گذار نمي شوي“ اثر” 
  
  ؛“بفهمي”سعي كن  *

  .كافي نيست“ دانستن”
  8/21/12/82  

  
  حرف درست زدن، *

  .درست حرف زدن هم مي طلبد
    12/27/12/84  

  
  
  همفرزند تفهيم و تف *

  “تفاهم”مي شود 
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  اگر  *
  بشناسي 

  و بتواني
  بشناساني

  موفقي
  22/17/12/82  

  
  كه زدي“ حرف” *

  انتظار باال مي رود؛
  كه كردي،“ عمل”

  “اعتبار” 
  13/23/12/82  

  
  اقتدار  *

  با درايت به دست مي آيد، 
  .نه با قلدري

  12/29/2/80  
  
  نپذيرفتنِ ناپذيرفتني ها *

  .بخشي از اعتبار توست
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  را كه درست مصرف كردي،“ وقت” *
  طول عمرت زياد مي شود،

  .عرض آن نيز
  
  محكومان،  *

  شيوة حكومت از حاكمان آموزند
  و چون بر آن دست يابند

   –تشديدش كنند 
  اگر با زور گيرند

  در حفظ آن
  . به زور برتر توسل جويند

  
  زبان و حفظ فرهنگ“ حفظ”اين قدر از  *

  حرف نزنيد؛
  .بينديشيد آن ها“ غناي”به 

  9/4/1/83  
  
  ارتفاع را كم نمي كند؛“ اراده”  *

  .را بلند مي كند“ قد”
  9/13/12/82  
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  يك فيلسوف  *
  خالف نظريه خود حرف نمي زند؛

  يك سياستمدار،
  !چرا 

  21/3/1/83  
  
  همه مملكت شده است  *

  “؟!نظارتي”حوزه هاي 
  .اين حوزه ها را پژوهشي كنيد

  نظارت 
  كاند،خون رگ ها را مي خش
  احتياط مي آورد، 

  نگراني مي آورد، 
  دورويي مي آورد، 

  .و پنهانكاري
  
  كوتاه مكن؛“ گام”  *

  .بلند كن“ ديد”
    14/20/11/84  
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  سرمايه گذاريِ فكري كنيد،  *
   –سرمايه گذاري مالي 

   –در دست نابخردان 
  هدر دادن آن سرمايه است و 

  .بيهوده كردن اين تالش
  23/22/1/81  

  
  بار آدمي اعت *

  در شيوه هاي برخورد است
  و محصول آن

  20/2/6/81  
  
  همة عمر  *

  براي آن كه بوده اي
  ستايش شده اي؛

   –نه براي آن چه داشته اي 
  اين مگذار،

  .كه آن برداري
  28/5/83  
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  اول فكر مي خواهد،  *
  دوم شهامت، 

  -سوم سرمايه 
  فكر كه داشتي آن دو مي آيند؛

  

  اولي را كه نداشتي 
  دومي به زمينت مي زند و 

  .سومي به زمين مي خورد
  
  “ارزان” آدم  *

  .كار را گران تمام مي كند
  
  وقتي از دست مي دهي  *

  توان به دست آوردن را باال ببر؛
  از دست دادن “ غم”

  .توان را كاهش مي دهد
  
  ارزش دارد؛“ كه” ، به اعتبار “چه” *

  .نه كه، به اعتبار چه
  8/27/6/81  
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  دت آشپزي نكني،تا خو *
  .نمك دستت نمي آيد“ اندازه”

  24/25/3/81  
  
  آن قدر سرك در احوال شخصي مردم نكش  *

  .را ببندند“ پنجره”كه 
  16/20/8/81  

  
  بگذشت “ عمر” *

  و
  .بماند“ آرزو” 

  13/22/9/81  
  
  آدم ها “ زندگيِ” *

  مي شوند، “ بزرگ”از وقتي 
  شروع نمي شود؛

   –از تولد هم نه 
  .تولد از قبل از

  دهيد؛“ بها”به آن 
  بهاي در خور

  21/2/11/81  
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  غناي زبان تو *
  نه در گرو واژگان غني؛

  كه در گرو 
  .ساختارهاي زيبا و پراستحكام است

  7/10/74  
  

  ،“علم”با  *
  هستي را، 

  آن گونه كه هست،
  مي شناسيم

  ، “هنر”با 
  آن را 

  آن گونه كه بايد باشد،
  كه آرزو داريم،

  .شيمبه تصوير مي ك
  

  آنان كه مي خواهند *
  كنند،“ تكرار”تاريخ را 

  هرگز 
  .نمي شوند“ تاريخ ساز”

  1992مي  16  
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  اگر شفاف ببيني *
  و مهارت به تصوير كشيدن داشته باشي،

  اگر درست بينديشي
  و توان بيان انديشه را داشته باشي؛

  اگر با همة وجود دوست داشته باشي
  يو هنرِ ابرازِ احساس را داشته باش

  آدميان“ دل”كليد 
  .در كف با كفايت توست

  
  هست؛ –براي همه  –نشانه ها  *

  .مهم است“ نشانه”برداشت از 
  10/13/12/83  

  
  باشي؛“ بزرگ”اگر  *

   –همه چيز را كوچك مي بيني 
  ؛“ كوچك” اگر 

  همه چيز را بزرگ
  15/3/9/81  
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  بهره برداري  *
  مهم تر از به دست آوردن است؛

  “ خواستن”
  مي خواهد، خرد

  “ به دست آوردن”
  خرد و دانش روز مي خواهد،

  و به كار بردن 
  .دانش و خرد و شهامت

  
  هر انساني،  *

  در زندگي،
  .هم حق دارد، هم وظيفه

  نمي شود حق را براي خود قايل شد،
  .وظيفه را براي ديگري

  
  در خدمت ذهن معتبر است و “ جسم” *

  در خدمت دل“ ذهن”
  21/17/11/82  
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  باشد؛“ پايين”شاخه نبايد  *
  .دست تو بايد بلند باشد

  10/30/3/83  
  
  هيچ محافظه كاري نمي تواند *

  بيافريند،“ تحول”
  .حتي نمي تواند آن را بپذيرد

  22/11/83  
  
   –اثرگذارها دو گروه هستند  *

  آن ها را مي بوسم كه  دست
  روي طبيعت اثر مي گذارند؛

  .را مي سازند“ محيط”
  ا كه آنان ر فكرو 

  اثر مي گذارند؛“ انسان” روي 
  .انسان ها را مي سازند

  25/11/83  
  

  هميشه بنِ باز هست؛ *
  .به بن بست تن نده

  17/15/6/83  
  



 
 هرمز انصاری_   مي خواهم زنده بميرم                              

57 

 

  شجاعت من، *
  بيشتر 

  فكري بوده است
  .تا فطري

  و با گذشت زمان،
  بيشتر شده است؛

  .نه كمتر
  7/18/3/83  

  
  چشمه باش؛ *

  گودال را پر آب هم كه بكني،
  .شكدمي خ

  9/5/5/83  
  
  براي شكست ناپذير بودن، *

   –بايد انعطاف پذير بود 
  رد شود؛ –موج، بايد از روي گرده 

  .نه توي صورت بخورد
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  نه انتقال انديشه، *
   –پرورش انديشه كه 

  كار نويسنده است؛
  .كار معلم است

  28/4/83  
  
  –“ بيرون”را گذاشته است براي “ تنوع” *

  او را مي بينند؛“ اهيگ” براي آدم هايي كه 
   –“ خانه”را براي “ يكنواختي”

  .او را مي بينند“ هميشه”براي آنان كه 
  11/12/82  

  
  تواضع از موضع قدرت، *

   –آري 
  از موضع نخوت،

  .نه
  23/9/2/83  

  
  را“ ناآشنا” *

  .مگير“ بيگانه”
    18/13/12/84  
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  “تنگ نظري” *
  عرصه را

  بر تنگ نظر
  .تنگ مي كند

  10/27/5/83  
  
  باشد،“ فهم”مخالفت اگر از روي  *

  به آن بسيار بها مي دهم؛
  را“ عادت”از روي 

  .نه
  9/23/6/83  

  
  “فرصت” *

   –مثل ماهي است 
  از سرش بگير؛

  .دمش ليز است
  10/27/5/87  

  
  نخوانيد كه بدانيد؛ *

  .بخوانيد كه بتوانيد
  8/31/3/84  
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  محصولِ خشونت *
  .تقابل است

  16/7/83  
  
  در مداوا، *

  رو مي آورد“ دارو”و به ا
   –“ نيرو”من به 

  است“ بيروني”دارو 
  .“دروني”نيرو 

  11/1/9/83  
  
  وباشي “ كاردان” تو بايد  *

  .“كارآمد” مديرانت 
  12/24/7/83  

  
  فكر كن،“ چه بگويم”اول به  *

  .“چه گونه بگويم”دوم به 
  كه اگر دومي را بلد نبودي

  .دم فرو بند
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  رست است،د“ تفهيم”آن جا كه نه  *
   –“ تفهم”نه 

  .النه مي كند“ سوءتفاهم”
  13/29/8/83  

  
  سازي “ يكسان” *

  .است“ رشد”مرگ 
  10/7/3/82  

  
  نيروهاي عيني مي توانند سرپيچي كنند؛ *

  .نمي توانند فرماندهي كنند
  
  فكر نكردن  *

  گناه بزرگ توست،
  فكر نشده حرف زدن 

  گناه بزرگ ترت،
  پافشاري روي حرف فكر نشده، 

  .گناه نابخشودني ات
  9/6/7/83  
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  آن ها كه  *
  به گذشته شان زياد مي بالند،

  از حال شان 
  .چيزي براي گفتن ندارند

  بايد“ مدير” *
  مهارت آن را داشته باشد

  كه از آب كره بگيرد؛
  اما، قرار نيست 

  .كره را از آب بگيرند
  16/2/7/83  

  “ فردا” *
  تكرار ديروز نيست،

  و انسانِ فردا 
  تواند  نمي

  .زندگي كند“ گذشته” در 
  11/14/3/84  

  داشته هايت را  *
  كن؛“ اهرم” 

  .عصا مكن
  15/24/6/83  
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  به جاي آن كه  *
  در رد گفتار ديگري قلم بزني،

  .در غناي افكار خود بكوش
  
  اگر محرك ها عوض شده است، *

  .پاسخ ها نيز بايد عوض شود
  11/14/3/74  

  
  .ساخت با ريگ روان نمي توان بارو *

    1336  
  
  آن كس كه  *

  احساست را تحريك مي كند،
  تو را براي خودش مي خواهد؛

  آن كس كه 
  انديشه ات را مي پرورد،

  .تو را براي خودت
  13/4/6/72  
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  اين تويي كه  *
  آدم ها را وادار مي كني

  به چيزي تظاهر كنند 
  .كه نيستند
  23/7/1/84  

  
   دالوري *

  در جسم نيست؛
  .در ذهن است

  8/20/1/84  
  
  من چشم هايي را دوست دارم *

  كه زيبايي ها را مي بيند
  و دست هايي

  .كه زشتي ها را مي زدايد
  12/4/3/84  

  
  فكر كنيد؛“ ارتفاع” به  *

  .باال رفتن“ طول مسير”نه به 
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  “ قدرت” *
  در آن نيست كه زور بگويي؛

  .در آن است كه زور نكشي
  12/4/3/84  

  

  به آنچه مي گوييد *
  فكر كنيد
  تا به آن چه مي شنوند
  .فكر كنند

  13/2/3/84  
  
  نه اين بودن،  *

  نه آن بودن
  هم اين بودن، 

   –آن بودن   هم
  .اين است درد ما

  
  فرق است بين آن كه *

  علم را وارد اخالق كنند،
  .يا اخالق را وارد علم

  12/5/4/84  
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  هميشه *
  غم گذشته را داشته است و

  دغدغه آينده را،
  ؟!م شد زندگياين ه

  
  مدير  *

  هم بايد راه را بداند،
  .هم راه راه آمدن با راه را

  24/3/84  
  
  …گفت مي گويند  *

  گفتم كه مي گويد؟
  گفت همه

  گفتم 
  چيزي را كه همه بگويند

  .عمرش را كرده است
  9/14/4/84  

  
  “ كار بزرگ،” در  *

  .از اشتباه كوچك درگذر
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  گداي تحصيل كرده را مي ستايم، *
  !ما تحصيل كردة گدا را نها

  12/13/2/84  
  
  آن را كه نبايد بدهد *

  داد
  آن را كه نبايد بگيرد،

   –گرفت 
  داد“ وقت”

  گرفت؛“ طال”
  .آن برفت و اين بماند

  9/18/4/83  
  

  ،“عقل” *
  پول مي آورد؛

  “پول”
  بي عقلي

  6/11/7/84  
  
  . زيباترين زينت صورت تبسم است *

  2001مارس  13  
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  را سرمايه تان *
  .كنيد“ رشد”خرج 

  
  “هوشياري” *

  غير از سؤظن است؛
  اولي تو را پردل مي كند

  دومي كم دل
  21/14/9/84  

  
  غم نخور؛ *

  .درس بگير
  22/18/10/84  

  
  دهان واقعيت گو را نبند، *

  .گوش واقعيت شنو را باز كن
  11/30/10/84  

  
  دنياي هر كس  *

  .به وسعت ديد اوست
    23/4/1/85  
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  ف رادهان مخال *
  هم با بوسه مي شود بست؛

  .هم با مشت
  با بوسه با تو مي شود

  .با مشت بر تو
  14/29/9/84  

  
  انديشمند *

  آينده را
  مي بيند؛“ مي آيد”آن گونه كه 

  متحجر 
  “.رفته است”آن گونه كه 

    23/4/1/85  
 
  براي من *

  چه مي خواند مهم است؛“ كه” 
   –كه مي خواند “ چه”نه 

  .تعيين كننده است “كه” براي  “چه”كه 
    8/1/85  
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  نگو چه نباشد؛ *
  .بگو چه باشد

    28/11/84  
  
  اگر چيزي بخواهي  *

  كه ارزش به دست آوردن داشته باشد، 
  بايد ياد بگيري 

  .چه گونه آن را به دست آوري
  

  ،“گران” با نيروي  *
  .كار ارزان مكن

    8/12/84  
  
  فكر كوچك *

  فكر بزرگ را
  .دايده آليستي مي خوان

    8/21/10/84  
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  از نشانه ها، “ برداشت” *
  –مهم تر از پيدا كردن نشانه هاست 

  ، “تحليل”
  .است“ مشاهده”مهم تر از 

  
  آدم هاي بزرگ را، *

  .از روي كارهاي كوچك شان بشناسيد
  2002جوالي  11/18  

  
  نيرومندي تو *

  در نرمشي است كه
  در برخورد با مشكل و مخالف 

  .نشان مي دهي
  
  را درست انتخاب كرده اي؛“ اجزاء”  *

  اجزاء را چي؟“ ارتباط” 
  “ مطلوب”بازده 

  .در گرو ارتباط درست اجزاي درست است
  10/7/12/81  
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  سنگ پراني *
  زور بازو مي خواهد؛

  “انديشه و بيان” 
  .ذهن پرتوان، مهارت بيان

  
  مي خواهم و “ آرامش” من  *

   –“ آسايش” تو 
  كه اين دروني است و 

  .ن بيرونيآ
    7/15/2/85  

  
  كار را بايد *

  پرسود تمام كرد؛
  “!نه ارزان”

    14/16/6/85  
  
  “صرفه جويي” *

  پربازده كردن است؛
  .نه حبس كردن داشته ها

    12/14/3/85  
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  رشد و قدرت ما  *
  نه در تقابل

  كه در تفاهم
  .به دست مي آيد

  8/17/9/69  
  
  نه فضايل؛ *

  كه خصايل هم
  ياد گرفتني است،

  .روردني استپ
  16/10/9/83  

  
  “عرضه”تو بايد با  *

  تقاضا بيافريني؛
  نه در پاسخ تقاضا،

  .عرضه كني
  22/16/3/84  

  
  كسي كه چكش مي زند *

  .بايد پيكرتراش باشد
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  كيفيت برخورد مهم است؛ *
  .نه كميت آن

  
  سالح، *

  خرد و عاطفه را كم مي كند؛
  خرد و عاطفه

  .سالح را
  9/1/9/84  

  
  در جهان  *

  هر چه هست،
  پيوسته،

   –از بودن به شدن مي رود 
  مي شود و “ بودن”شدن 

  مي رود“ شدن”بودن راه 
…  

  15/2/8/84  
  
  با خشونت نمي توانيم *

  .چهرة زندگي را مهربان كنيم
    20/11/11/84  
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  جامعة سنتي *
  .حاكميت از پايين دارد

  
  زور كه بگويي *

   –آدم ها دو رو مي شوند 
  !دو شخصيتي

  
  كه داشته باشي؛“ فرهنگ لذت بردن” *

  .كامت هميشه شيرين است
    9/23/11/84  

  
  ته دره *

  مي شود؛“ صبح”دير 
  .نوك كوه را ببين

    19/20/11/84  
  
  براي من، *

  هدف نيست؛“ مقصد”
  .مسير هدف است

  11/11/84  
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  چرا كوتاه نوشته؟
  

  راستش، 
  بنا نداشتم با خوانندة بزرگ اين كوچك كتاب بگويم 

  .ا كوتاه نويسي و چرا كتاب كوچكچر
   –اما، خود خوانندگان؛ بچه ها و بزرگ ها 

آن ها كه جلد اول كوتاه نويسي ها را خوانـده بودنـد   
–   

  : …به من گفتند، يا برايم نوشتند كه 
  اين كتاب، 

  ما شده است؛“ كتاب همراه” 
  توي كيف و جيب و باالي سرمان

  در دسترس داريم 
  .كي دو نكته از آن را مي خوانيمو در هر فرصتي، ي

  اين، ديگر با ماست كه چه قدر 
   –به خوانده شده هاي مان فكر كنيم 

  ببريم توي زندگي مان 
  .و مثال هايي برايش پيدا كنيم

  كه، 
  به هر حال، 

  .ذهن و زبان مان را حسابي به كار مي اندازد
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  : بچه ها مي گويند
  اد فكر كنيم، ما دل مان مي خواهد كم بخوانيم و زي

  .كم بشنويم و بسيـار بر شنيده هاي مان بينديشيم
  يا نويسنده،   دل مان مي خواهد گوينده،

  به ما رخصت دهد بر انديشه ها بينديشيم
    و با دانسته ها و تالش خود،

  جان كالم را و پيام تازه را 
  .از دل نوشته ها بيرون كشيم

  اگر فشردة 
  يك فكر تجربه شده، 

  جربة فكر شده يا يك ت
  به ما برسد

  كمك شاياني است 
  .به انديشه ورزي و ورزيدگي بيان مان

  

  هرمز انصاري
23/12/8/87  
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  از
  همين نويسنده

  :منتشر شده است
  

    تبريك هاي نوروزي–   
  1382چاپ اول 

  1386چاپ دوم 
  
   كوتاه نويسي ها  

  1383چاپ اول 
  1386چاپ دوم 

  
    آن روزها  

…  
  1384  اين روزها 

  
    تو به من عشق ورزيدن  

  1384  ياد مي دهي 
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   پرنده هاي عشق  
  1385  آواز مرا بخوانيد

  
    چه بنويسيم  

…  
  1385  چه گونه بنويسيم؟

  
   نگوييم  

…  
  1385  بگوييم

  
   1386  وقتي كسي را دوست داري  
  
    ما داريم مي رويم  

   …  
  1386  مي آيد او دارد  
  

   1387  داستان هاي گفتني  
  
   1387  هزار نكته  

  
  
 


