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  من قلم به دست نگرفته ام كه چيزي بنويسم
  -يك حرفي خودش آمده

   ; در حالت خاصي آمده               
  به كسي گوش مي داده ام 

  به سازي 
  به آوازي         

  به سخن پراكني اي                
  كتابي مي خوانم مجله اي روزنامه اي         

  ام  سر نشين اتوموبيل يا هواپيمايي بوده
  توي خيابان يا باغي قدم مي زده ام             

  سعي مي كرده ام بخوابم يا خواب بوده ام
  -مثل اينكه كسي در گوشم چيزي بگويد

  در خواب در بيداري       
  در حركت در سكون                  

  در شادي و در اندوه 
  .فقط مداد مي طلبيدد و تكه اي كاغذ
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  وقتي 
  -پراكنده ي سال هاي گذشته ام را يادداشت هاي

  –به تصادف 
  -زير و رو مي كردم       

  بدم نيامد كه
  

  تعدادي از آنها را        
  در اين  كوچك كتاب بياورم

  بد هم نشد
  -به برخي يادداشت ها فكر مي كنم

  .كه چه مي خواسته است بگويد                      
  اميدوارم خواننده 
  ن نوشته ها را بخواندنا نوشته هاي اي

  و پيام نوشته ها را دريافت كند
  .  مرا هم با خبر                                 

                                      
                                  14/9/89  
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  ”پرنده“

  بال هايش شكسته بود،
  از نوك زبان

  شو الي منقار كوچك
   –خون مي چكيد 

  ”قفس بان“و 
  چوبدستي اش را

  از الي ميله هاي قفس
   –به سينه او مي فشرد 

  كه بخوان؛
  آوازي كه من دوست دارم
  .بخوان

  
17/14/4/88  
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  كوه و دره و دشت   *
  زير پاي توست

  .آسمان باالي سرت
  همه آغوش گشوده اند 

  تو را ببويند،
  ببوسند

  بر سينه نهند
  .بزرگ شمارند

  به كفتر دلت
  .آب و دانه و هواي آزاد دهند

  
  جاي تو

  .نيست ”چادر“زير 
  نسيم به درون چادر نمي وزد،

  آفتاب، روزن تابيدن ندارد،
  باران، از پشت چادر،

  .به زمين مي ريزد
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  سه تارش را به دست گرفت و    *

  :آواز سر داد
  ”مگر تمام عمر چند تا بهاره؟“

  و بقيه آوازش اين بود كه
  ا قدر اين بهارها را بدانيم؛بي

  .با هم باشيم
  و من،

  در اين انديشه شدم كه
  براي من چند تا بهار مانده است؛

  ديدم 
  از روي شناسنامه

  .ده درصد
  از دلم پرسيدم،

  .گفت صد در صد
  گفت صد در صد باقي مانده عمرت

   –در دست هاي توست 
  

  
  



 
 هرمز انصاري –... مي مانم ولي                                                       

8 

  

  مي خواهي با آن چه كار كني؟
  ه مصرفي رساني؟مي خواهي آن را به چ

  از آن چه بسازي؟
  ديدم

  صد برابر آن چه مانده است
  نياز دارم

  .تا به كارهايم برسم
  .باغ آرزوهايم برسم تا به آستانة درِ

  ديدم
  كه لباس خداحافظي پوشيده است ”وقت“

  پرارزش ترين داشتة زندگي ام بوده
  به پايش فتادم كه بمان؛

  .به تو نياز دارم
  گفت

  مي مانم،
  ولي 

…  
  

9/27/11/8  
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   –مرا تو ساخته اي  ”قلعة“   *

  با نفس هاي گرم مهربانت،
   –مرا تو ساخته اي  ”حصار“

  با انديشه هاي بلند پايدارت،
  و من،

  در قلعه و حصارِ ساختة تو
   –آزادم 

  .آزاد آزاد
  پر گشوده ام،

  بال مي زنم
  بر بلندترين شاخه هاي عشق و زندگي

  .آشيانه مي سازم
  و تو را 

  ه ميهمانيِب
  آسمان هاي صاف

  هواي تازه
  منظري از بهشت

  .فرا مي خوانم
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  بهشت
  توي سينة من است،

  زير بال هاي من،
  در نگاه من به زندگي؛

  .به هستي
  به آمدن،

  به رفتن
  به نشاندن گلي در گلستان مهر

  .به كاشتن نهالي با دست هاي عشق
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  غم هايم   *

  ؛به بزرگي همة غم هاي دنياست
  …شادي هايم 

  .نيز
  

  در رودخانه اي دوطرفه
  به هم مي رسند،

  سرشاخ مي شوند،
  به هم مي پيچند؛

  و من،
  غوطه ور در اعماق غم

  بر گردن شادي مي آويزم و 
  بي زين و برگ

  .بر راهوار زندگي مي نشينم
  

  15/9/6/85  
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  فلز را هر چه بكوبي   *
  نازك تر خواهد شد،

  مفتول را هر چه بكشي
  ك تر خواهد شد،باري

  آب را هر چه حرارت دهي
  سبك تر خواهد شد،

  گاز را هر چه آزاد كني
  رقيق تر خواهد شد،

  رنگ را هر چه پهن كني
  …كم رنگ تر خواهد شد 

  و
  اين، تنها انديشه است كه

  هر چه بكوبي
  ضخيم تر

  هر چه بكشي
  قطورتر
  هر چه پهن كني

  پررنگ تر
  هر چه آزاد كني

  پربارتر 
  .خواهد شد
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  چهار تا چرخ   *
  كوچك و بزرگ

  صاف و ناصاف
  چوبي و بادي و آهني و سنگي،

  با هم شدند
  .بسازند ”چهارچرخه“تا يك 

  آن كه چهارچرخه را مي راند
  با غيظ چرخ چهارم را باز كرد

  كه من با سه چرخ راحت ترم
  .سه چرخه سواري هم بلدم

  .سه چرخه هم كج مي رفت
  سه چرخه ران پايين آمد،

  گر از آن چرخ ها رايكي دي
  كه نمي پسنديد

   –به دور انداخت 
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  گفت
  با دو چرخ راحت ترم؛

  دوچرخه سواري
  .بهتر از سه چرخه سواري است

  چرخ بزرگ را جلو بست و 
  چرخ كوچك را عقب

  كمي كه راند
  ديد چرخ كوچك بايد صد دور بزند

  تا چرخ بزرگ قدمي به جلو رود
  تچرخ كوچك را هم به كناري انداخ

  تا با هر ركاب زدني
  !چرخ جلو چند قدم برود

  از آن باال سرش گيج رفت
  تعادلش به چپ و راست و جلو و عقب 

   –به هم خورد 
  .افتاد ”تك چرخه“به زير چرخ بزرگ 

  
9/27/11/87  
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  تو   *
  آن يك نفري

  تو آن يك نفري كه مي تواند
  زنجيرها را بگسلد،

  دروازه ها را بگشايد
  ردديوارها را بردا

   –ديدارها را نو كند 
  آدم ها را ببرد

  .تا آن جا كه آرزو داشته اند
  تو

  آن يك نفري
  كه قد افراشته است

  پرچم انسان پيشرو بر شانه مي كشد،
  به آن دور دور دورها نگاه مي كند؛

  به آن جا
  .كه هنوز كس نديده است
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  تو
  آن يك نفري

  به دست هايت نگاه كن؛
  ببين

  كه در پرتو انديشه
  چه جاني گرفته اند

  ببين
  كه زير پوست نرمشان

  همه نشدها
  شده است؛ ”شد“

  ببين
  به صداي نرم

  دل گرمت
  گوش بده؛

  ببين كه
  چه قدرتي در آن نهفته است

  تو
  آن يك نفري

   ”عشق و انديشه“كه با 
  .جهاني خواهد گرفت
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  پنجره را كه باز مي كند،   *
   –مي افتم  ”دهات“ياد 

  بچه بودم،
  م دهرفته بودي

   –چه صفايي داشت 
  آفتابش،

  سايه اش
  هواي لطيفش،

  جويباري 
  كه شُرشُر

  .از پاي درختان رد مي شد
  

  طبقة دوم ساختمان
  كنار پنجره اي

  كه از سقف تا كف كشيده شده بود
  نشسته بوديم؛

  نسيم خنك كوه ها و درخت ها
  .به داخل مي وزيد
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  پنجره را كه مي بندد
  افتم ياد مجلل ترين هتلي مي

  كه در عمرم ديده ام
  ميز صبحانه را

  با آن چه در دسترس است
  من مي چينم

  و از آن چه هست
  از آن كه هست

  .باالترين لذت را مي برم
  پنجره،

  .همان پنجره است
  

  8/22/7/86  
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  از آن سوي پنجره صدايم مي زند،   *
  پنجره مي گشايم،

  .به رويم لبخند مي زند
  كه هستي: مي پرسم

  :دست تكان مي دهد و مي گويد
  از همسايه بپرس، 

  .با تو كاري ندارم
  از همسايه مي پرسم،

  پلك روي هم مي گذارد و 
  .خاموش مي شود

  پشت پنجره را نگاه مي كنم،
  فقط جاي پايي است؛
  .”مرگ“جاي پاي 

  
  
  
  
  
  



 
 هرمز انصاري –... مي مانم ولي                                                       

20 

  

  تو   *
  داري 

  خودت بر خودت
  عرصه را تنگ مي كني؛

  درها را مي بندي،
  مي كشيپرده ها را 

  !چراغ ها راخاموش مي كني
  

  از ديگري چه انتظار داري؟
  درِ بسته را باز كند،

  يا درِ تازه اي به رويت بگشايد؟
  تو 

  داري
  ديوارهاي دور خودت را

  .بلندتر و بلندتر مي كني
  

  19/6/12/86  
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  تو رودي   *
  و من 

  .رودخانه ات
  برو، برو، برو

  تا 
  .به دريا برسي

  تو 
  دريا مي شوي 

  و من
   –افتخارم رودخانه بودن است 

  رودخانة رودهاي پرآبي
  كه زندگي را،

  با رفتن و نياسودن،
  .مي سازند
  
10/11/7/86  
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  كار خوب،   *
  كار بزرگ،

  كار پرثمر
  چون آباد كردن زمينِ بارور نشده است،

   –مثل گلكاري باغچه اي متروكه است 
  

  نابخردي است، 
  ناجوانمردي است

  اگر
  ة نهال كوبي و بر پاي باغبانتبر بر ريش

  كه چرا، 
  در باغ، 

  .علف ديده شده است
  روياندن علف

  طبيعت خاك است و 
  عشق به گل پروري

  .نَفَس باغچه بان
  

21/21/5/87  
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  ”آدمي “   *
  در روزگاري بلند

  با بازوان پرتوان و سينه اي ستبر،
  .حاكميت داشت ”آدميان “بر 

  

  و در روزگاري بلندتر،
  .وربا زر و ز

  
  و در روزگار ما 

  .با زر و زور و انديشه اي توانا
  

  و من آرزوي آن دارم
   –كه در روزگاري 

   –به بلنداي خود هستي 
   –با قلب بزرگش 

  انديشه اي توانا، 
  در خدمت قلبي بزرگ

  
  3/6/3/58  
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  نگاه تو به زندگي   *
  به آن جان مي بخشد،

  روح مي دمد،
  توان اوج گرفتن،

  .اميد به فردا
  ”حال“

  بستر روياندن آينده است؛
  .از حال است كه آينده خيزد

  به حال برس،
  آن را تيمار كن،

  در آفتاب انديشه بنشان
   –زير باران مهر 

  در زميني
  كه در آن

  .عشق مي رويد و انديشه
  

  انديشه از زمين نمي آيد،
  از هوا نمي آيد،

   -با باد و آب و خاك و آتش نمي آيد 
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  د،از درون تو مي جوش
  با مهر تو پيوند مي خورد،

  و آب و خاك و باد و آتش را
  براي تو

  معنا مي كند؛
  .به خدمت مي كشد

  
  .تو ناوخداي كشتي زندگي هستي

  ناخدا
  از طوفان نمي ترسد،

  دريا را مي شناسد،
  .راه را نيز

  برو،
  برو،

  برو
  كه در آن سوي افق هاي ناديده

   –خورشيد منتظر توست 
  .آفتاب آغوش گشوده
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  ما هيچ وقت   *
  وضع موجود را

   –تلقي نمي كنيم  ”وضع مطلوب“
  وضع مطلوب،

  هميشه در ذهن است،
  در طرح است،

  .در ايده آل است
  .وضعي است كه در دو قدمي ماست ”وضع ممكن“

  با همين امكانات،
  با تالشي بيشتر،

  با برنامه ريزي بهتر
  .مي توان به آن رسيد

  وضع ممكن 
  ضع مطلوب،پلكاني است به سوي و
  كه وضع مطلوب متحول است،

  رو به تكامل مي رود،
  پوياست

  .و در قالب نمي رود
  

13/11/5/73  
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  ”وضع موجود“   *
  به آن دليل ما را ناراحت مي كند كه

  را مي بينيم، ”وضع مطلوب“
  و هر چه وضع مطلوب آرماني تر باشد

  رنجي كه ما از وضع موجود مي كشيم 
  .بيشتر است

  د حال آن كه باي
  ”تالش ما“

  نسبت مستقيمي
  با فاصله وضع موجود

  از وضع مطلوب
  داشته باشد

  .نه رنج ها و نگراني هاي ما
  

20/3/2/78  
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   –قراردادي است  ”زيبايي“   *
  آن چه نياز ما را برآورده مي كند؛

  خوش مزه است،
  خوش بوست،

  .و زيباست
  

  اگر نياز، يا تصور نياز، عوض شود
  م عوض خواهد شد؛خوشايندي محرك ها ه

  …خوشايندي رنگ و بو و مزه و دما 
  

  قفس سينه بگشاي  *

  دل به پرواز درآر
  چشم به پرواز بدوز

  پرنده را ببين
  كه در هواي آزاد،

  در آسمان صاف،
  .چه گونه معلق مي زند
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  دوست داشتن   *
  دست خود تو است،

  تو بايد بخواهي
  كه دوست داشته باشي،

  بايد بتواني
  شته باشيكه دوست دا

  بايد بلد باشي
   –كه دوست داشته باشي 

  چه چيزي را،
  چه كسي را

  چرا
  .و چه گونه

  
10/26/7/86  
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  چرا به احساس خود بها نمي دهيد؟   *

  به آن پاسخ در خور نمي دهيد؟
  وقتي شيشة اتومبيل تان كثيف است،

  وقتي لباس هايي كه در خانه مي پوشيد
  زشت و بدقواره است،

  كارتان ريخته پاشيده است، وقتي اتاق
  وقتي تخت خواب تان صدا مي دهد

  صندلي كارتان كمر را مي آزارد،
  

  شما به احساس لطيف تان
  .پاسخ خشن داده ايد

  اين،
  نه درويشي است،

  نه بي آاليشي است،
   –نه مناعت طبع 

  زدودن شادابي است و 
  .”شخصيت“خُرد كردن 

  
12/22/6/87    
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  لذت ها و دردها،   *
  يندها و ناخوشايندها،خوشا

   -در يك خيابان دو طرفه  -
  از جسم به ذهن

   –و از ذهن به جسم مي روند 
  حسگرها، محرك ها را از جسم به ذهن مي برند

  ذهن آن ها را 
  پر رنگ مي كند،

  كم رنگ مي كند،
  پرشور مي كند،

   –بي حال مي كند 
  مي كُشد، زنده مي كند، و گاه محو و بي اثر

  ت كهاين گونه اس
  ذهن مي تواند

  لذت ها را و خوشايندها را به اوج برساند
   –و دردها و ناخوشايندها را محو كند 

  و اين، دست خود انسان است؛
  جسم را ”راه بردنِ“انساني كه 

  .به ذهن سپرده است
  

26/1/84  
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  هر كه بخواهيد    *

  مي توانيد بشويد،
  هر چه بخواهيد

  مي توانيد به دست آوريد،
  بخواهيد به هر جا

  مي توانيد برسيد
  اين، همه

  يادگرفتني است،
   –پروردني است 

  
  عشق مي خواهد،

  انديشه مي خواهد،
  دانش مي خواهد

  مهارت مي خواهد 
  .و پشتكار و اميد و پايداري

  
  عشق هم پروردني است،

  انديشه هم پروردني است،
  .دانش هم پروردني است
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  وقتي عشق داشتي
  و پرورده اش را داشتي،

  قتي انديشه داشتيو
  و پرورده اش را داشتي،

  وقتي آگاهي را
  از دل واقعيت ها بيرون كشيدي

  دانش ات را
  تر و تازه و به روز رسيده

  به عرصة زندگي كشيدي
  به هر چه بخواهي مي رسي و 

  .هر كه بخواهي مي شوي
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  را ”فردا“توسن    *

  از اصطبل ديروز بيرون كش
  بر او زين و لگام نه

  قل و نبات بر دهانشن
   –و چهار نعل 

   –با تاختي كه زمان مي طلبد 
  .به سوي آينده بتاز

  آينده اي
  كه در كوه و دشت و دمن

  سرخ فرشي گسترده
  .”عشق“به رنگ 

  و ببين 
  كه 

  خورشيد و ماه و ستاره
  به نوبت

  اند چراغدار تو
  تا تو

  راه خويش سپري و 
  .ستاره بخت شمري

20/23/4/88    
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  را ما مي سازيم، زندگي   *
  .زندگي ما را مي سازد

  زيبايي زندگي در چيست؟
  در هماهنگي آن با طبيعت است،
  با متجلي كردن و متبلور كردنِ 

  .زيبايي هاي طبيعت است
  ما نبايد اسير طبيعت باشيم،

  .اما بايد پيرو آن باشيم
   –طبيعت، قانونمندي خود را دارد 

  فصل بندي 
  .و زمانبندي خود را دارد

  
  كارِ انسان آن است كه 

  با شناخت قوانين طبيعت، 
  سرعت ها را زياد كند،

  تغييرات را به خواست خود بگرداند،
  ياد بگيرد كه

  اين همه زيبايي و قانونمندي 
  و تحول و نوآوري را

  چه گونه در وجود خود بگنجاند،
  .بارور كند
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  در سرزمين سوزان عشق،    *
  سال ها، 

   –در روياي قطره اي 
  در خيال، سينه بر خاك سودم،

  چشم هايم را باور نكردم، 
  در آن لحظه، 

   –كه بر چشمه سار افتاد 
  زالل آبِ چشمه، 

  دل زمين را شكافت 
  و بر پيكر پاك باختة دل و جانم ريخت،

  ولي لب هايم، 
  لب هاي خشكيده در تمناي يك قطره آب، 

  در حرور عشق 
  به هم جوش خورده بود؛

  .شمه سپردم و دل به تقديرسر به دامان چ
  

6/8/4/71  
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  .است ”خوب“هر چه هست    *

  خوبي ها را پيدا كن،
  شناسايي كن،

  .ستايش كن
  حسن جويي كن،

  .حسن پروري كن
  آن قدر به آن چه زيباست،

  ستودني است،
  به دردخوردني است

  فتاب بده آب و آ
  .كه جز آن نرويد

  
  آدم ها خوب به دنيا مي آيند  همة

  دنيا مي آيند پاك به
  ستودني و دوست داشتني

  .به دنيا مي آيند
  قدر اين همه خوبي و زيبايي

  .و طراوت زندگي را بدان
  

7/14/6/86  
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  آن چه را تو   *
  فطري، ذاتي، غريزي، طبيعي

   –مي نامي 
   –چه جسمي باشد، چه رواني 

  شرايط، ”ممتد“مي شود، با تغيير 
  .تغيير داد

  پر باز كن،   *
  پرواز كن،

   –اوج بگير 
  با سر ابر آسمان بشكاف

  با سينه نوازش كن؛
  ابرها

   –همان زندگي اند 
  .در گونه هاي سپيد و سياه و خاكستري

  بر فرازشان كه بپري
  .نگران باد بردن شان نيستي
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  :استاد گفت   *
  اخالق

  فرهنگ مي شود
  فرهنگ سنت،

  ”قانون“سنت 
  :گفتم

  كاش
  نه برگزيدگان مردم؛

  دهكه مردم برگزي
  قانون مي گذاشتند و 

  قانون اخالق مي شد و 
  اخالق فرهنگ و

  .فرهنگ سنت
  و همواره

  قانون به روز مي رسيد و 
  .اخالق و فرهنگ نيز

  
1/31/1/87  

    



 
 هرمز انصاري –... مي مانم ولي                                                       

40 

  

  :گفت   *
  .پيشامد خبر نمي كند

  

  :گفتم
  پيش نشانه هايش، 

  پيشاپيش،
  .از آمدن آن خبر مي دهند

  اين ماييم كه 
  بايد

  .ها را داشته باشيمتوان خواندن نشانه 
  

  :گفت
  .حادثه ناگهان حادث مي شود  ولي،

  

  :گفتم
  هر حادثه اي نيز

  .علل و عوامل و ريشه هايي دارد
  اگر ما

  سير و تحول و تالقي رويدادها را ببينيم
  و محصول آن ريشه ها را بشناسيم

  آمادگي
  براي تغيير يا پذيرش آن ها را

  .خواهيم داشت
  

22/10/7/87  
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   –م انسان ه   *
  مثل ساير موجودهاي زنده

  .مي گرفته است ”حواس“را از راه  ”خبرها “
  حس هاي هر موجود زنده، 
  بنا بر ضرورت محيط، 
  و شرايط زيست، 

  .تحول يافته و رشد كرده است
  قوي تر و  ”محرك“كه هر چه 

  حسگر،  شديدتر بوده است، 
  و در نتيجه موجود زنده، 

  آن را جدي تر گرفته
  ه و از آن چ

   –حسگرها، مستقيم، نمي گيرند 
   – ”احوال درون “از 

  .غافل مانده است
  به اين ترتيب 

  كبودي صورت را 
  از ضربه مغزي 

  جدي تر مي گيرد،
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  جاري شدن خون را 
  از خونريزي داخلي، 
  و تب شديد را 

  .از سرطان روده
  

  حال آن كه 
  تجربه و دانش و استدالل

  و ابزار و انديشة پرتوان
  از 

  ديده ها و ن
  نشنيده ها و 

  نچشيده ها و 
   –نبوييده ها 

   –كه در دسترس حسگرها نيست 
  .خبر مي آورند

  
10/24/2/81  
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  لب تخت مي نشينم،   *
  پاهايم را آويزان مي كنم،

   –را بر مي دارم  ”يادداشتم“دفتر 
  تمام عشق و عالقه و اعتقادم را

  به نيش قلم مي سپارم؛
  –و با نوشتنِ چند سطر 

   –يا چند صفحه 
  .سرشار از انرژي و اميد و حيات مي شوم

  .بر مي خيزم
  آن وقت

   –است  ”شدني“هر چيزي برايم 
  .زندگي، پرشور ادامه دارد

  
8/27/1/88  
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   –آدم خوشبختي هستم   من، *

  براي هر چيزي شانس انتخاب دارم؛
  براي غذا، لباس، مسكن، 

  …خواندن، نوشتن، معاشرت، كار 
  است ”وقت“اين فقط 

  مي كند  ”محدود“كه مرا 
   –و گاه محكوم 

  محدود در لذت جويي
  محكوم در گذشتن 

  .از بسياري دوست داشتني ها
  

12/4/11/86  

  عزيز من كه بيست سال   *

  قلم در يك دست و چكش در دست ديگر
  از من پيكرة دلخواهش را مي ساخت،

  وقتي خلق شاهكار خود را پايان يافته ديد
  ال نگاهي خيره و طوالنيبه دنب

  .دو چشم بر هم نهاد و پتك در دست گرفت
  

1354  
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  يكي وظيفه دارد،   *
  رسالت دارد

  وضع موجود را
  آن گونه كه هست

  .به تصوير كشد
  

  يكي هم وظيفه دارد،
  رسالت دارد

  وضع مطلوب را
  آن گونه كه بايد باشد

  .به تصوير كشد
  اين نويسنده است كه

  بايد
  وضع موجود را ببيند

  .وضع مطلوب را به تصوير كشد
  

18/25/11/87  
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  در آينده اي نه چندان دور

  همة زبان ها يكي خواهد شد    *

  و در اين يكي شدن
  هر قومي كه مفاهيم دقيق تر و روشن تري 

  از واقعيت ها دارد 
  و واژگان و ساختارهاي آهنگين تر، 

  شت سهم بيشتري در اين يكي شدن خواهد دا
  .و خط نيز نشان دهندة طرز بيان خواهد بود

  

  فرهنگ ها يكي خواهد شد    *

  و در اين يكي شدن هر كس كـه بهتر از ديگران بدانـد 
  با آن چه هست چه گونه رفتار كند 

  تا آينده بهتري در انتظار مردمان باشد 
  .سهم بيشتري خواهد داشت
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  مرزهاي جغرافيايي پاك خواهد شد    *

  د و سرخ و سياه و سفيد و زر
  به هم خواهند آميخت 

و مردم بـا سـالح همـان كـاري مـي كننـد كـه بـا اسـكلت          
  .دايناسورها

  

  حاكميت هاي عمودي    *

  به هماهنگي هاي افقي تبديل خواهد شد 
  و طيف و هرم سازمان دهندگان زندگي 
  تبلور توان استعدادهاي گوناگونِ

  .سازمان دهندگان خواهد بود
  

17/21/9/89  
  

  در آغاز جواني   *

  اگر كاري را مي خواستم بشود،
  …ولي نمي شد 

  مي گفتم
  ”.خيريتي در آن است“
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  و در پرسن و سالي
  ديدم كه 

   –هست 
  

  وقتي آن چه مي خواهي بشود،
  نمي شود

  كله ات را بهتر به كار مي اندازي
  و نيروي بيشتري به كار مي گيري

  و بهتر از آن چه نشد
  .مي شود

  
8/3/11/87  

  
  
  

*  …  

  و من تو را در 
  درون خودم، 

  در وجود خودم؛ 
  در گوشت و پوست و رگ و استخوانم 

  . جاي داده ام
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  .من روحم با تو يكي شده است
  و بنا دارم 

  روي نهال پيوند خورده مان، 
  روي زيبايي آينده پرشكوه مان، 

  آن گونه كه دل مي گويد، 
  كه خرد مي گويد، 

  كه تو دوست داري، 
  كه هر دو معتقديم 

   –كار كنم 
  وقت بگذارم، 

  انرژي صرف كنم، 
  .و هوش و حواس و دل و جان بسپارم

  دوست داشتن تحميلي نيست 
  و از بيرون نمي آيد؛ 

  از درون مي جوشد، 
  

  انگيزه ها و موجباتش از بيـرون مي آيد، 
  علل و عوامل دل بستن بيروني است؛ 

  كس  پرتوهاي زيبايي بيرون و درون آن
  كه دل به او مي بندي 
  .وارد رگ و پوست و گوشت و استخوانت مي گردد

  عشقي كه با يك نگاه متولد شود 
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  با يك حركت ناموافق هم مي رود، 
   –اما عشقي كه در گوشت و پوست و دل و دماغ 

   –در ارتباط هاي پيوسته و درهم تنيده 
  پرورده شود 

  تا آن گوشت و پوست و دل و دماغ است 
  .يات بخش زندگي استح

  و من، 
  از وقتي شروع به شناختن خودم كردم، 

  خودم آن گونه كه واقعاً هستم 
  و بنا دارم باشم، 

  چشم هايم 
  به دنبال كشف زيبايي هاي درون و بيرون

  دلم را به سرزمين هايي كه آرزو داشت 
   –هدايت كرد 

  .زيبايي ها را با چشم دل ديدم
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  در روزگاران قديم *

  ودال بزرگي در زمين مي كندندگ
  و در سرماي سخت زمستان،

  هر شب،
  .كمي آب به داخل آن ول مي كردند

  آب يخ مي بست،
  و به اليه هاي پيشين مي چسبيد،

  و با گذشت زمان
  .پر مي شد ”يخچال“

  
   –هم همين جور است  ”عادت“

  هر بار كاري را تكرار مي كني
  ود،اليه اي به اليه هاي عادت اضافه مي ش

  .و با گذشت زمان، همة وجودت را پر مي كند
  .”يخ منجمد عادت“يك قالب مي شوي 

  
14/9/12/84  
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  ”عادت“ *
  چيز خوبي است،

   –الزمه زندگي است 
  اگر عادت نبود 

  شيوه هاي راه بردن زندگي نبود،
   –توارث نبود 

  غريزه نبود،
  

  اما،
  اگر گران جاني كند،

  اگر در خود متولد نشود،
  خود، پوستة خود را نشكافد  اگر

 …  
  تو را و داشته هايت را

  در خود خفه خواهد كرد،
  .دفن خواهد كرد

  و
  تغيير و تحول و تكامل

  رو به جاي ديگر و چيز ديگر و كس ديگر
  .خواهد آورد

  
11/9/9/85  
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  براي همه يكي ”فرهنگ“   *

  .تخصص براي هر كس يكي
  فرهنگ براي مصرف،

  .تخصص براي توليد
  كه پايين افتاد،توليد 

  .مصرف خراب مي شود
  هر كس بايد يك تخصص داشته باشد،

  فرهنگ در يك طيف است،
  .و تخصص در چند شاخه

  فرهنگ شخصي نيست؛
  .زاييده اجتماع است

  فرهنگ 
  بدون تخصص 

  معنا ندارد،
  و تخصص 

  در خدمت فرهنگ 
  .معنا مي دهد
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  آموزش امري    *
  در كنار امور ديگر نيست؛

  يزي نيست آموزش چ
  كه اگر از آن گذشتي

  .حق حيات داشته باشي
  

  برخي براي ايجاد رخوت 
  روي گذشته مي لمند،

  برخي جاهالنه، يا مزورانه، 
  .منابع طبيعي را عمده مي كنند

  عصر ما عصر انسان است،
  عصر نشان دادن 

   –قابليت هاي انسان است 
  .انسان تاريخ ساز

  
  هر ذره از ذرات روي زمين 

  اند غني ترين مي تو
   –و كارسازترين باشد 
  اگر با انديشة انساني خردمند

  .كار راه برده شود
  .اگر به دست انساني دانشمند بيفتد
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   –تغييرِ طبيعت آسان است    *

  شناخت مي خواهد،
  دانش مي خواهد،

  .ابزار و تكنولوژي
  

  اما، تغييرِ خود، 
   –بسيار مشكل است 

  روي خود كار كردن
  اهد،دانش مي خو

  انديشه مي خواهد،
  روش مي خواهد،

  پشتكار مي خواهد
  تمرين مي خواهد

  نگاه منصفانه،
  بي طرفانه، 

  شجاعانه
  .كنجكاوانه
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  اگر كسي به خودش نرسد   *

  چه گونه مي تواند به ديگري برسد؟
  آدمي كه از خودش،

  از زندگي خودش،
  از گذران عمرش،

  توقعي ندارد؛
  چه طور مي تواند
  ار آدم را و ارزش آدم راآدم را و ك

  تعريف كند؟
  ارزش كار را و 

  فضاهاي ارتباطي شايسته او را
  به تصوير كشد؟

  او به همان تن داده است
  كه به او تحميل شده؛

  آن را پذيرفته است و 
  .تسليم شده

  كسي كه تسليم شده است
   –نمي تواند فرمانده باشد 

  فرماندة تن و روان خود،
  .با خودفرماندة امور مرتبط 
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  انسان   *

  نيرومندتر از آن است
  كه در تعريف بگنجد،

  –كه به تصوير كشيده شود 
   –نيرومندي او دروني اوست 

  در انديشه ها و باورداشت هاي اوست،
  .در به كارگيري همان انديشه ها و باورداشت ها

  باور به خود،
  باور به آن كه؛

  هر چه هست
  در اختيار اوست،

  براي اوست،
  .اوستبه خير 

  و اين،
  او است كه بايد ياد بگيرد

  از اين تن و روان و مغز و اعصاب
  از اين داده ها و داشته ها

  .چه گونه بهره جويد
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  آدم هايي هستند كه زندگي مي سازدشان،   *

   –و آدم هايي كه زندگي را مي سازند 
  .اين، هر دو، مثبت است
  آدمي را زندگي مي سازد كه
  انداخته باشد، حسابي پنجه در پنجه آن

  كه فن و نفس كشتي گرفتن را داشته باشد،
  كه زمين خوردن را طبيعي تلقي كند

  .و برخاستن را تمرين
  كه فن ها و شگردهاي حريف را بشناسد،

  كشتي بگيرد،” مهر“كه با او از سرِ 
  تالش و مقاومت او را به دل نگيرد؛

  .دشمني به حساب نياورد
  .قبول كند كه زندگي همين است

  و بپذيرد كه زندگي يك چهره ندارد،
  در هيأت يك حريف پيدا نمي شود،

  .دشمني هم با كسي ندارد
  .كارش دست و پنجه نرم كردن است

  اگر كسي دست او را بخواباند،
  .رويش را مي بوسد و باالي سر جايش مي دهد
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  توان و نفس و دلِ پنجه نرم كردن با زندگي،

  چهرة زيبا و دوست داشتني از او
  در دل و در ذهن داشتن،

  او را ستودن و به روي او لبخند زدن،
  خصلت واال و برگ برندة انساني است
  كه به زندگي چشمك مي زند؛

   –و با چشمك او را به ميدان مي خواند 
  ميداني كه همة فضاي آن را

  .عطر انديشه و تالش و مهر و پايداري پر كرده است
  

  آدم هايي هم هستند
   –مي سازند كه زندگي را 

  اين ها آن هايي هستند كه
  زندگي را مي شناسند؛

  گاهواره اش را جنبانده اند،
  گذشته اش را مي دانند،

  آينده اش را مي بينند،
  و دلسوزانه و خردمندانه،

  با بيداري و هشياري
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  بنا دارند كه آن را بپرورند، بزرگ كنند، 

   –پيرايش و آرايش كنند 
  .م جهت كننددوست داشتني و همدل و ه

   –دست در دست هم  –و شادمانه 
  به بام باالي زندگي

  آن جا كه ستاره هاي بخت 
  دست مهر به بر و باالي آدمي مي كشند

  .هم برسندبه 

  انتظار طبيعي ما آن است كه   *

  مسؤوالن بنشينند
  .متخصصان براي شان حرف بزنند

  در اين سمينار
  محققان نشستند

   –و مسؤوالن 
  هميشه  كه تقريباً

  بلندگوها و رسانه ها را 
   –در اختيار دارند 

  .براي شان حرف زدند
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  آدم ها نيز،    *
   –چون هر چيز ديگري 

   –با هر نوع طبقه بندي 
  .در طيف و هرم قرار مي گيرند

  يك چيز هست 
  .همه دارند، يا همه مشمولند

  يك چيز هست 
  تنها يكي دارد، 

  .يا يكي مشمول است
  الك طبقه بندي بگيريم؛ هر ويژگي را م

  از يك به يك مي رسيم؛ 
   –از وحدت به واحد مي رسيم 

  يك اول آن است كه 
  كل را در بر مي گيرد، 

  و يك آخر آن است كه 
  جزء را، و 

   –تنها يك جزء را 
  .سر هرم را
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  نويسنده    *
  بر چهره نقاب اندرز نمي زند،

  نمي پوشد،” هدايت“به تن لباس 
  اما، 

  ش را،حرف دل
  باورداشت ها و قبول داشت هايش را،

   –احساس و دستاورد روزش را 
   –آن گونه كه هست 

   –بر زبان مي راند 
  .زبان مشترك پيام دهنده و پيام گيرنده

  
  .او از موضع تبختر لباس تواضع نمي پوشد
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  در آينده اي كه از ما دور نخواهد بود   *

  ان ها به جاي درمانگاه ها و بيمارست
  و محافل رنگارنگ پزشكي و روان پزشكي
  معلمان و مربيان و نوشته ها و وسايل و محافلي
  د بودنخواه
  كه به كودكان و نوجوانان و جوانان و بزرگساالن

  ياد دهند
  با اين تن و روان 

  چه گونه رفتار كنند 
  .نشود” بيمار“كه 

  ذهن انسان ها را 
  چنان پرتوان كنند

  .ن باشدآ” راهوار“كه تن 
  

20/17/1/84  
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  ، زندگي را”علم“   *
  واقعيت را

  جهان هستي را
  آن گونه كه هست توجيه مي كند، 

  .يا وظيفه دارد توجيه كند
  

  ، زندگي را ”هنر“
  واقعيت را 

  جهان هستي را 
  آينده را 

  آن گونه كه دوست دارد، 
  آن گونه كه تصور مي كند بايد باشد، 

  .به تصوير مي كشد
  ي هنري واژه ها

  بايد به ما امكان دهند 
  به دل خودمان تعبير كنيم،

  واژه هاي علمي 
   –بايد اين امكان را از ما بگيرند 

  ما را يكراست بر سر واقعيت ببرند؛
  از ظاهر و 

  باطن و 
  .عملكرد آن حرف بزنند
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  من    *
  به پيشباز برف مي روم،

  به پيش باز سرما،
  به پيش باز سپيدي،
   –تان به پيش باز زمس

  .است ” بهار“زمستان كه مادر 
20/16/1/88  

  ” زمان“   *

  در حقيقت، 
   –فقط در ذهن ما وجود دارد 

  است؛” گُل“ زمان هم مثل 
  همه جا هست، 

   –ولي مثل هم نيست 
  دارد،” حركت“زمان، نسبت مشخصي با 

  .گنجانده است” بي نهايت“زمان، نهايت را در 
  سرعت تغييرها   *  

  .زياد مي كندتفاوت ها را 
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  مال آدم است؛” فكر“   *
  آن را كه من مي گويم فكر انجام نمي دهد؛
  . درست از آب در مي آيد

  هم نيست؛” قانون“
  قانونمندي هم نيست؛
  با چيزهايي كه نبوده است،

  و پيدا مي شود،
  -درست برخورد مي كند 

  بعد، ما آن برخورد را مي گوييم
  ”قانون“

  اول آن مي آيد، 
  بعد، 
  نون، قا

  آمدن و بودن و رفتنش را
  .توجيه مي كند

  قانون 
  بعد از رويداد، 

  .بعد از پيدايش، مي آيد
  .چرا و چگونه را مي گويد
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  تو به من بگو 
  بوده است، ” آن“ اول 

  يا اول قانون
  اگر بگويي اول قانون بوده است، 

  مي پرسم 
  .بوده است” چه“روي 

  .چيزي نبوده كه قانون شامل آن شود
  آن آمد و قانونمند شد، پس 

  .”تكرار“قانون را گذاشت براي 
  

  اول قانون نبود، 
  ”ذات هستي“ -بود ” ذات“اول 

  آورد، ” هستي“ذات هستي، 
  و هستي رابطه زد 

   –براي حفظ هستي  -و رابطه 
  .قانونمند شد

  اولش قانون نبود، 
  .شد” قانون“تكرار كه شد 

  نظام داد، 
  . كرد” بود“و باز نابوده ها را 

  

  13/26/9/80پاريس 
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  اين، عيب يادداشت كننده است   *

  كه آن چيزي را يادداشت كند
  كه عين گفته است،

  كه فكر نمي خواهد،
  كه نتيجه گيري نيست،

  .كه عددي و كمي است
  

  و اين، عيب پرسش كننده است،
  كه چيزي بپرسد كه

  پاسخش نقل قول است،
  عدد است،

  به اعتبار حافظه است
  .دن و تحليل گري نمي خواهدو فكر كر

  
  
  
  
  
  



 
 هرمز انصاري –... مي مانم ولي                                                       

69 

  

  آگاهي و دانش و تالش و برنامه ريزي مان را بدهيم  *

  ”روي خود كار كردن“به 
  روي خود كار كردن

  با آگاهي از وضعيت،
  با ديدن و طراحي آينده،

  با باور نيروهاي بالقوة خود
   –شروع مي شود 

  خواستن مي خواهد،
  همت بلند مي خواهد،
  .د و قابليت چكش خواريپايداري مي خواه

  بي طرفي با خود،
  .و آن گاه تدبير

  
   –دايم بهترين ها را خواستن 

  بهترين ها آن است كه همواره
  براي خود آرزو كرده ايم و

  .در ديگران ستايش
  .بهترين ها آسان به دست نمي آيد
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  اگر بتوانيم   *

  وضعيت را، 
  آن گونه كه هست،

  به تصوير كشيم،
  و آينده را 
  ونه كه بايدآن گ

  طراحي كنيم
  آن وقت بايد شيوه ها و ابزارهاي

  را” شدن“به ” بودن“از 
  با عشق و انديشه و كارداني و چابكي

  .اتخاذ كنيم
  

  اگر ما فقط آرزو كنيم و
  دست به كار رسيدن به آرزوهاي مان نشويم

  خواست هاي مان تصحيح نمي شود،
  ابزارهاي مان امتحان نمي دهد

  .دست مان مي ماند روش هاي مان روي
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  ”يادداشت نويسنده“
  در كنار مجله

  

  آدم هايي هستند 
  كه در برخورد اول جلب تان مي كنند؛

  دل تان مي خواهد بيشتر با آن ها باشيد،
  از نگاه شان، از گفتارشان،

  از هر حرف و حركت شان 
  .لذت مي بريد

  اگر ديدارها تكرار نشود،
  همواره خاطره خوشي

  داريد –ذهن  در –از آن ها 
  و اگر ديدارها تكرار شوند

  .آرام آرام دو شاخه مي شوند
  آن ها كه همه زيبايي ها را

   –به روي پوست كشيده اند 
  تمرين كرده اند و ياد گرفته اند 

  چه طور نگاه كنند
  .كه تو خوشت بيايد

  ياد گرفته اند
  چه بگويند

  و چه گونه بگويند
  .كه براي تو خوشايند باشد
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  ي شان خنده ها
  لبخندهاي شان

  حساب شده و تمرين شده
  .و قالبي است

  تعريف هاي شان از تو،
  ممكن است به تو بخورد

  بدت نمي آيد كه آن تعريف ها را
  .به قد و باالي تو سنجاق كنند

  ديدارها كه تكرار مي شود
  تمايل فرد كاهش مي يابد 

  مي بيني كه همان تعريف ها، 
  زي شدهلبخندها و گفتارهاي قالب ري

  همه منحرف مي شود 
  و براي ديگري،

   –ديگري اي كه با تو 
   –كه همگي ستايش ها به سرتاپايت سنجاق شده 

  .از زمين تا آسمان فرق دارد
  .كم كم از آن تعارف ها خسته مي شوي

  ستايش هاي عجيب كه
  حاال در چشم تو 

  ريخت و قواره هاي عامه پسند پيدا كرده اند
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   –ت را مي زند لد
  ول و آخر هر خوشامدگويي راا

  .از پيش مي داني
  لباس تعارف و تظاهر و خوشايندگويي را

  كه از تن او در مي آوري،
  چيزي ديگر نمي ماند

  .كه به آن دل خوش كني
  

  آدم هايي هم توي زندگي ما بوده اند 
  كه در ديدار اول شيفته شان شده اي

  چيزي عرضه نكرده اند؛
  ن ها باشد،كه نيروي كشش تو به طرف آ

  اما روزگار 
  –آن ها را، سر راه تو قرار داده است 

  .سببي و نَسبي و كاري و درسي
  در هر ديدار و در هر سفري

  در هر كار و همفكري اي
  گلي تازه براي تو مي شكفد 

  .كه قد و باالي او را شكوفاتر نشان مي دهد
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  او به چيزي تظاهر نكرده كه نبوده است 
  كه بوده است و روي چيزي را هم

   –به آساني باز نينداخته 
  .گذاشته است موقع عرضه آن برسد

  و تو هر روز و هر ساعت و هر لحظه 
  اگر با او 

  كار و زندگي و اشتراك مساعي داشته باشي 
  به كشف تازه اي مي رسي 

  كه با هم بودن تان را
  .در فضاهاي خوشايندتر و هماهنگ تر قرار مي دهد

  مي دانسته استاو انگار از قبل 
  تو چه مي خواهي 

  و تو همه تالشت در آن است كه پيدا كني
  .او چه مي خواهد

   –نه او اصراري دارد كه تو را 
   –به هر تقدير 

  دنبال خود كشد 
  و نه تو ناموافق ها و ناخوشايندها را به دل مي گيري

  تو سرمست، و به دل خواه خود،
  .روي فصل مشترك ها راه مي روي
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   -اوت رأي حاكم است براي محكوم قض   *

  ترازويي است در دست حاكم 
كه در يك كفه اش قبولداشت ها و باورداشت هـا و  

  عالقه ها و اعتقادها و ميل ها و خواست هاي اوست 
  .و در كفه ديگرش از آنِ محكوم

اين حاكم مي تواند كودك باشد، بزرگسال باشد، جاهل 
ش باشـد، نماينـده   باشد، عاقل باشد، سالم باشـد، نـاخو  

اكثريت باشد، نماينده اقليـت باشـد، وارد باشـد، نـاوارد     
  ...باشد 

  اما سنگ هايي را كه در كفه خودش مي گذارد 
به نــام عاقـل و بالـغ و عــادل و دانـــا و ســـالم    

   –مي گذارد 
قبولداشــت و باورداشــت و پايبنــدي هــاي خــــود  

  –اوست 
  .اگر خالف آن ها عمل نكرده باشد
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   –است ” گل“ ولي حق هم مثل 
  همه جا هست، همه جور هست، 

  .است” گل“ همه جا هم اسمش 
  گل در يك جا بنفشه زرد است 

  .و در جايي ديگر الله سياه
  حق براي كودك آزادي عمل است 

  .و براي مادر اطاعت امر
  .كودك دلش آن را مي خواهد و مادر دلش اين را

  باشد،  اگر كودك دست باال را داشته
  مادر را به حريم خود راه نمي دهد، 

  .و اگر مادر توانش را داشته باشد او را
  بستگي دارد؛ 

  هميشه حق با اكثريت نيست، 
  حق و ناحق 

  از روي تعداد پيروان معلوم نمي شود؛ 
  .از روي توان پيروان است

  يك بچه مي تواند پدر و مادر و مربي را 
  ، توي بطري كند و درش را بگذارد

  و يك مربي مي تواند 
  .از همه بچه ها چوب سفيد بسازد
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  دنيايت را كه بزرگ كردي،   *
   –چيزهاي درون آن به نظر كوچك مي آيند 

  
  چه گونه دنياي خود را بزرگ كنيم؟

  با خواست بزرگ،
  با فكر بزرگ،

  با دانش به روز رسيده
  .با قد كشيدن و آينده نگري

  وضعيت را بفهمي 
   –ا آن وضعيت را داشته باشي و خرد برخورد ب

  دانش آن را داشته باشي، 
  .مهارت و توان آن را داشته باشي

  
  
  
  
  
  
  


