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  پيش سخن
پدر خوب هـيچ وقـت راه رفتـة خـود را بـه فرزنـد       

  .توصيه نمي كند
چ و خم ـولي با همــة موفقيت ها و شكست ها و پي

ها و صبر كردن ها و خيز برداشتن هـا و از فرصـت هـا    
استفاده كردن را آن گونه كه بـوده اسـت بـراي فرزنـد     

  .توصيف مي كند
خـود  او هيچ وقت اصرار ندارد كه همـان گونـه كـه    

رفتــار كرده است، فرزنــدش رفتار كند، ولـو موفقيـت   
  . هاي خيلي درخشان در آن گونه رفتار باشد

پدر مال دوره ديگري است و همه چيز با خوب و بد 
آن، با موفقيت و شكسـت آن، بسـتگي بـه همـان دوره     

  .دارد
نحوه درس خواندن، نحوه شغل گرفتن، نحوه ازدواج 

، همگــي ده از مســكنحتــي ســاختن و اســتفاكــردن، 
  . جوابگوي آن نياز بوده است

بعضي چيزهـا بـه كلـي منتفـي شـده و بايـــد در       
  . داستان ها بيايد
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بعضي چيزها آن گونه تغيير كرده كـه اگـر ريشـه و    
برخـي  . سابقه آن شناسانده نشود، قابل تشخيص نيست

به ضد خود تبديل شده است؛ يا جاي خود را به بهتر از 
پـس مـي توانـد تصـوير خـوبي بـراي        .خود داده اسـت 

تماشاي گذشته باشد، ولي نمي توانـد سرمشـق آينـده    
  .باشد

پدر هوشيار از علم و دانش و تجربه و درايـت خـود   
استفاده مي كند و آن گونه كه آينده را مي بيند، بـراي  
فرزند خود به تصوير مي كشد و مي پرهيزد از ايـن كـه   

ه روشني مـي گويـد   اما ب. بگويــد چـه بكن يا چه نكن
اين خود نمايشگر  –كه چه بوده است و چه ديده است 

  .روزهاي گذشته است
پدر خوب هيچ وقت اصرار نمي كنـد كـه فرزنـدش    

چون اصرار رغبت را كم مـي   –چـه گونــه عمـل كند 
ولي آن چه را درست مي داند به اشكال مختلف به . كند

از تصوير مي كشد و سعي مـي كنـد هـر تصـوير بهتـر      
  .تصاوير گذشته باشد

پدر خوب چون به هر حال چند سالي از فرزند خود 
بزرگتر است احتياج ها، خواست ها و آرزوهـاي خـود را   
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به جاي احتياج ها، خواست ها و آرزوهـاي فرزنـد خـود    
  .نمي گذارد

تنها چيزي كه مي ماند اين است كه بچه با قابليـت  
هاي بزرگ بار  هاي متفاوت و با كارايي باال و با خواست

  .آيد
بلكـه بايـد    –توان پدر نبايد مانع رشد فرزند گـردد  

  .رشد او را چند برابر كند
رشد غير از تقليد است، رشد توان انجام كاري است 

  . آن گونه كه درست مي داني
ه رو   همان چيـزياما تقليد به قالب گرفتن  است آ

  .به رشد تواند داشت
د  ي خواه ه م د انديش درش ودن م و تقلي اهده ب ش

  . انديشه
  21/1/89  

  
  

  
  
  
  

… 
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نيلوفر آبي كه بر سطح آب رويد، با هر وزش باد بـه  
گوشه اي خزد، و بر خار صحرا، كه تا چند متر در عمق 

  .خاك رود تا به رطوبت رسد، طوفان نيز اثر نگذارد
بچه اي كه در يك خانواده مرفه چشم مي گشـايد،  

خـويش آب بـه   اگر پدر و مادر و مسـتخدم و دوسـت و   
نگذارند او خود با تالش و تدبير چيزي  –دستش دهند 

را به دست آورد، همان نيلوفر اسـت كـه بـر سـطح آب     
تزئيني است، تُرد است، شـكننده اسـت، و بـا     –روييده 

  .هر باد به گوشه اي از بركه يا استخر رانده شود
 اين خطر تواند بود، و بسيار جدي است، اگر طبيعت

رفـه، بـي تـدبير و آينـده نگـري، فرزنـد را       يك خانوار م
  .بسازد

چيست، فرزنـدي كه نداند ” كار“ فرزندي كه نداند 
  .چيست” درآمد“چيست، فرزندي كه نداند ” توليد“ 

  .باشد” مصرف“فرزندي كه رنجش رنج 
او رنج دارد، كمتر از ديگران هم ندارد، اما رنجش نه 

پا نگـه  در جهت سـاختن خود اوست، و نه در جهت بر 
  .داشتن ديرك هاي زندگي
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ـدم يار خوانـ ر هوش : در دوران دانشجويي از دآت
ـاورد، او را      “ اي در نيـ ان را از پ ر انس ا اگ ج ه رن

  ”.قوي تر مي سازد
كه رنج فرزند ناز پرورده رنجي است كه او را از پاي 

  .در مي آورد
  .نه به ظاهر، بلكه از درون

يـد قـدرت   كه هر جا شرايط عينـي كمـك نكـرد، با   
پدر، مادر، يا خود فرزند بايد بدانند . ذهني به كمك آيد

كه يك انسان، انسان استوار و نيرومند، چگونـه سـاخته   
  .مي شود

تـالش را  . رفاه را دور نكننـد؛ كـار را پـيش بكشـند    
جسم و روح شان . چكش ساختن مجسمه اي زيبا كنند

 را با نبرد، نبرد با مسايل و مشـكالت، بسـازند و صـيقل   
  .دهند

  .مي گويند نياز مهميز راه رفتن عقل است
، تنها نياز مـالي نيسـت، نيـاز    ”نياز“اين درست، اما 

نيـاز تنهـا نيـاز     –مادي نيست، نياز قابل رؤيت نيسـت  
  .شخصي نيست
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مغز آدم كه افتـاد تـوي خـط رشـد، ديگـر نيرويـي       
  .فقط نبايد بگذاري مغز استراحت كند. جلودارش نيست

  .لمد، و وقتي زياد لميد مي ميردكه در رفاه مي 
به انسان همه چيز داده است، فقـط نبايـد از   ” كار“ 

  .كار افتاد
ــت    ــان داش ــك م ــم فيزي ــتان معل در دوران دبيرس

مي شود عددي ثابـت و   Vضربدر  Tفرمولي مي داد كه 
  : من در دفترم، نوشتم
  نيروي عيني× قدرت ذهني  =عددي ثابت 

  .و از آن روز بر آن بوده ام
ديده ام كه وقتـي نيــروهاي عينـي فـراهم اسـت،      

و ديـده ام در  . قدرت هاي ذهني خوب كـار نمـي كنـد   
جايي كه نيروهاي عيني فـراهم نيسـت، قـدرت ذهنـي     

  . مي رسد” عدد ثابت“بسيار قوي به همان 
فرمــول مــن مثــل فرمــول هــاي فيزيــك و رياضــي 

  .آنقدرها دقيق نيست
و رياضي  در مسايل اجتماعي نمي شود مثل فيزيك

  .اما مفهومش درست است. فتوا داد
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در جــايي كــه هر چــه خـراب شـــد بـه دورش    
مــي اندازنــد، تعميــر رشــد نمــي كنــد و در جــايي كــه 

  .بهداشت قوياً رعايت مي شود، پزشكي
اما هر جا شرايط رشد يك چيز نباشد، شرايط رشد 

و آدم بايد بسـيار كـودن باشـد كـه     . چيزي ديگر هست
بـرود كـه شـرايط رشـدش نيسـت، دوره اش      دنبال آن 

سپري شده، يا به كالمي بهتر رسالتش را از دسـت داده  
  .است

بـود  ” مشـكل “اين به آن معني نيست كـه هـر جـا    
درست شرط رشد، وجود مشـكالت  . شرايط رشد نيست

  .است
و گــاه زيبــايي، اهميــت، و تأللــو چيــزي بــه دليــل 

  .ده استمشكالتي است كه در راه به دست آوردن آن بو
  يادت مي آيد رفته بوديم متلي در كنار دريا؟

همه بسيج شده بودند از ميـان سنـــگ هـاي زيـر     
  .ها را انتخاب كنند” جالب“پاي مان 
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چه طور بزرگ و كوچك تالش مي كردنـد و از هـم   
آن شب همه، بـي توجـه بـه سـن و     . پيشي مي گرفتند

ه سال و سواد و شخصيت و گرفتاري، در اتاقي جمع شد
 …بوديم و سنگ ها را به عالي و ممتاز و درجه يـك و  

  .تقسيم مي كرديم
سـنگ بـي ارزش   ” سنگ“و هر اتومبيلي چند كيلو 

  .، با خود به تهران آورد!ناقابل
  .ما هنوز آن سنگ ها را داريم

تو اگر سنگي را فرسنگ ها به دوش كشيده باشـي،  
حفظ  يا كوچك آن را سال ها اينور و آنور، به هر دليلي،

كرده باشي، دلت رضايت نمي دهد با چيزي كه بـه تـو   
  .مي شود عوض كني” عرضه“

يادم مي آيد خواهرت، در سن بسيار پايين، عزيزتـرين عروسـكش را   
  .گم كرد

روي شستش چشـم و ابرويـي كشـيدم و دسـتمال     
فـردايش  . كاغذي را، به عنوان روسري، به دور آن بستم

ايـن عزيزتـرينش   و . حاضر نبود شست خـود را بشـويد  
  .شده بود

ارزش هر چيز در تالشي است كـه بـراي بـه دسـت آوردن آن شـده      
  .است

3/13/5/63  
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…  
سه چهار روز اسـت در محـل مـورد عالقـه تـو، در      
ديزين هستيم، در شروع سال نو هـم سـه چهـار روزي    

ياد تو هميشه با ماست و مـا ايـن آمـدن و ايـن     . بوديم
  .و داريمتوجه و اين تمرين اسكي را از ت

نفـر بـوديم، و ايـن چنـد      20در سفر اول در حدود 
در عــوض . روزه همــــان ســـه نفـــر خانـــواده كوچــك

ديـروز مـن از   . تمرين هاي اين سه روزه بهتر بوده است
  .قله آمدم

اميد مرا بـه   –روز دوم فروردين  –در سفر اول هم 
آن روز من هنوز . اما با ديروز خيلي فرق داشت. قله برد
دو سه روز بود مثـل سـال گذشـته تـو،      –بودم  مريض

در ارتفاعات هـم بـرف    –چيـزي مثـل آنفلوآنزا داشتم 
پيسـت بـرايم ناشـناخته و    . مي باريد، و مه غليظي بـود 

چشمم درست جايي را نمـي ديـد و اميـد      ناهنجار بود،
تصور مي كرد من اگر به حركات او نگاه كنم بـدنم هـم   

  .اطاعت خواهد كرد
تئـوري  . كه ايـن هـم مثـل راننـدگي بـود     در حالي 

  .تجربه و تبحر مي خواست –كفايت نمي كرد 
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باالخره در نيمه راه چوب هايم را باز كردم و بي آن 
بقيه راه  –اميد را گم كردم  –كه چشمم درست ببيند 

را توي برف نكوبيده و كوبيـده كوبيـدم و تـا رسـتوران     
داشـتند   وقتي به نزديكي هاي رسـتوران رسـيدم  . آمدم

فرياد مي زدند كه مـي خواهنـد تلـه كـابين را تعطيـل      
  .اميد آن روز خيلي زحمت كشيد. پريديم باال. كنند

دو روز، هر روز دو سـه سـاعت،    –و اما در اين سفر 
چوب هـاي مـان را بـــاز    . در پاييــن تمــرين كرديـم

تا شد . مي كرديم و هر دفعه چند متر جلوتر مي رفتيم
  .قبول كه همه چيز سر راه داشت مسافتي نسبتاً

بـيش از يـك   . و ديروز صبح با مربي رفتم رستوارن
ساعت جلوي رستوران تمرين كردم، يـك سـاعتي هـم    

و بعد رفتم قله، مي شـود گفـت كـه راحـت     . استراحت
هنـوز بـراي   . زمين خوردم، اما نه زياد و نه جدي. آمدم

  .پيچ راست، پاي چپم خوب عمل نمي كند
مـا  . تقريباً همه رفتند –ه فروردين بود ديروز سيزد

  .مانديم كه امروز صبح را هم تمرين كنيم
صبح اسـت، آفتـاب دارد پاييــن     5/6ساعت حدود 

  …مي آيد، 
  به اميد ديدار
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…  
آن چشـم هـاي    –دلم پر مـي زنـد بـراي ديـدارت     

   …معصوم صميمي دوست داشتني و 
وقتي كسـي دارد بـه ديـدار تـو مـي آيـد احسـاس        

گــي بيشــتري مــي كــنم و گــاه بــه گــاه شــعري از دلتن
باباطاهر را زمزمه مي كنم كـه مـي گويـد اگـر خــودم     
نمي توانم به ديدن تو بيايم مي روم كسي را مـي بيـنم   

  .كه دارد پيش تو مي آيد
…  

ما اوليـــن جمعـــه هـــر مـــاه را نشستـــي بـا       
خواهرت و هــم ســن و ســال هاي او داريـــم كـــه   

خيلـي بــراي   . مي گـوييم ” انديشه و بيان”   ـاًاصطالحـ
آن ها مفيد است ولي گاه اين جلسه هم تحـت الشـعاع   
چيزهاي ديگر مثل سفر و بـرف و امتحـان و ايـن جـور     

  .چيزها قرار مي گيرد
تو مـي تـواني در پيشـرفت خـواهرت نقـش بسـيار       

  .بزرگي داشته باشي
تو كه خودت اين مراحل را پشت سر گذاشـته اي و  

روي كه دنياهاي بزرگ را فتح كني مي تواني بـه او   مي
  .كمك كني ياد گرفتن را ياد بگيرد

ما اگر بتوانيم به محصـالن خـود كمـك كنـيم يـاد      
گرفتن را ياد بگيرند بزرگ تـرين خـدمت را بـه آن هـا     

  .كرده ايم و چه قدر وقت صرفه جويي شده است
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 ما در اينجا نهضت بزرگي را دامن زده ايم و آن اين
  .است كه به دانشجويان ياد گرفتن را ياد دهيم

وقـت و انـــرژي و    8/7به استادان مـي گـوييم اگـر    
حواس تان را بدهيد بچه ها ياد گرفتن را يـاد بگيرنـد و   

بقيه صرف ياد گرفتن موضـوع مـورد نظـر قـرار      8/1آن 
  .گيرد راه اشتباهي نرفته ايد

باي ما كه خود چنين نهضتي را دامن زده ايم در الف
اين امر مانده ايم ما هنوز آثاري در اين امر نديـده ايـم،   

كسي را نديده ام كـه دو كـالم در ايـن      من خود شخصاً
  .جهت علمي و امتحان داده حرف بزند

حرف هايي مي زنند اما همه برداشت هاي شخصي 
  .و تجربه هاي منتفي شده است

اگر تو حواست را جمع كني و به طور مرتـب بـه او   
يا علم يادگيري منتقل كنـي در حـق خـواهرت     فرمول

  .كار بزرگي كرده اي
تو به من و به ما هم مي تواني كمك كنـي در ايـن   

  .زمينه ها قدم هايي برداريم
من امسال به دليل فشارهاي بي حساب و به ناحقي 
كه در خنثي كردن شان انرژي زيادي صرف كـرديم آن  

طالعـه ام  طور كه دلم مي خواست به تحقيق و بحث و م
  .نرسيدم
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” در محضر اسـتاد “حتي جلساتي را كه تحت عنوان 
 1370داشتم به تعطيلي كشيده شد، اما بنا دارم سـال  

را ســال خوانــدن و نوشتــن و بـــه كالمـي ســـاده    
  .خانه نشيني ام بنامم

بايد بنشـينم، بخـوانم، بنويسـم و اعتبـارم را كـه از      
ا نشر انديشه ها و طريق كار خوب به دست آمده است ب

  .دستاوردهايم جاليي تازه بخشم
به هر حال بسيار متأسفم كه به تو، به خواهرت و به 
خودم نتوانسته ام خوب برسـم مـا بـه درك و توليـــد     

  .زنده ايم
اگر لحظه اي از درك بمانم، يا دانسته هاي مـان را  

  .منتشر نكنيم پايان نامداري مان است
مه را به تو مي نويسـم هـم   در زماني كه دارم اين نا

توطئه و فشار به حد بسـيار بـااليي رسـيده اسـت هـم      
  .خوشنامي و تأييد و تحسين و هواداري

ما نيز بنا داريم براي ايفاي وظيفه مان قدرت هـاي  
اساسي و امكانات بزرگ مان را به تربيت نيروي انسـاني  

  .دهيم
من با داشتن تو، با بودن تو و خواهرت زياد به طول 

قيه عمرم فكـر نمـي كـنم، مـي دانـم كـه در ايـن دو        ب
امدادي شما پرقدرت از نهالي كه ما كاشته ايم جنگلـي  

  .جهان گير خواهيد ساخت
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جنگلي كه سرسبزي و صـفايش آرام بخـش مـردم    
  .دوست داشتني ما خواهد بود

يك وقت برايت نوشته بودم انساني كه هـدف دارد،  
ار و پراستحكام جهت دارد، مي داند چه مي خواهد استو

  .است
  .افسردگي و تزلزل و سستي از او دور مي شود

نوشته بودم كه حتي فشارها براي او خوشايند است، 
چون او به دفع آن فكر مي كند و لذت دفـع كـردن آن   

  فشارها
به حلش فكر مـي كنـد كـه نشـاط مـي        مسئله او را ملول نمي كند،

  .آورد
بـه    ،آن كس كه خوب بدانـــد چـــه مـي خواهـد    

انديشــه اش متــكي باشد و دوست داشتــه باشـد، تـا   
بي نهايت دوست داشته باشد هـم پرقـدرت اسـت هـم     

  .همه جاي دنيا براي او خانه اُنس است
  .به هر جا كه مي رود دوست دارد و دوستش دارند

خشت هم كه زير سرش بگذارد و بخوابد با صـالبت  
  .و اعتماد به نفس مي خوابد

م كه روي زمـين راه بـرود احســـاس    پاي برهنه ه
  .مي كند زمين زير پايش مي لرزد

و تو استعداد آن را داري، استحقاق آن را داري كـه  
  .راست بايستي و فرسنگي گام برداري

  69سال  - فدايت 
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  سالم، …
ضربه هاي آشناي ساعت ديـواري مـان پـنج ضـربه     

  .صبح است 5ساعت  –نواخت 
كردم يكسره دلـم   از ساعتي كه ديشب با تو صحبت

مي خواسـته اسـت بـا تـو حـرف بـزنم، چيـزي برايـت         
  .بنويسم

عشقم اين بوده است كه تو اولين كسـي باشـي كـه    
  . تبريك نوروزيم را برايش مي فرستم

و به عشق نوشتن به تو، حرف زدن با تو، و تبريـك  
  .برخاستم 4گفتن پيش از ساعت 

روز تعطيلـي داشـتيم و    5در هفته اي كه گذشـت  
  .روز را در ديزين گذرانديم 5ين ا

تو كه ما را با اسكي و بـا   –جاي تو بسيار خالي بود 
  .ديزين آشنا كردي

وقتي آدم پاي كوه هاي پر بـرف اسـكي مـي رود و    
اميدوارم . بازي بچه ها را مي بيند سخت هوس مي كند

  .امسال، يا سال آينده، اين طلسم را بشكنيم
بازي كرد و مي گويند  روز تمام را 4خواهرت تقريباً 

  .پيشرفتش خوب است
ما هم هواي خوبي استنشاق كرديم و من در آخرين 
فرصت يادداشتي را در زمينه تبريك نوروزي نوشتم كه 

  .عيناً برايت ارسال مي گردد
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مدتي است رشته تحصيلي تو، زمينـه هـاي درك و   
عالقه ات، و ارتباط آن با مسايل مملكتي و جهاني فكـر  

  .از گذشته به خود مشغول داشته استمرا بيش 
من بدون آن كه زيـاد از تحصـيالت دانشـگاهي ات    
راضي باشم، به پيشرفت هـاي تـو و تحـوالت فكـري و     

در ته دل احساس رضـايت و  . احساسي ات دل بسته ام
  .غرور دارم

تو خيلي پرقـدرت هسـتي، مـن ايـن را هميشـــه     
بـالقوه ات را   گفته ام، و گاه به گاه به تو نوشته ام تـوان 

  .كن ” بالفعل“
گاه چنين كرده اي ولي هـيچ وقـت مسـتمر نبـوده     

 –اتفاقاً چند روز پيش در ديزين همين بحث بود . است
بحث نبوغ و استعداد و چيزهايي از همين قبيل، كه هم 

هست چون يك واقعيت است و مـا  . هست و هم نيست
آن را به روشني در افراد متفـاوت مـي بينـيم و نيسـت     
چـون با اين تعابيـــر و تفاسيـــري كـه عـوام و نيمـه      

و هوش و نبــوغ ” استعداد“ درس خوانده ها مي گويند 
استعداد هم مثل هر چيز ديگر بـه   –وجود ندارد  …و 

  وجود مي آيد رشــد مي كنــد و شـــكوفا مـي شـود،   
  .قابل اعتماد مي شود

  



 
                                          

                                 

 هرمز انصاري - )2( نامه هاي پدر به پسر

19  
  

يك جعبـه نـوار اسـتاد سرشـناس روان شناسـي را      
ه بوديــم ديزين كه در راه و در فرصت هاي ديگر بــرد

مـن  . و اين خود انگيزه صحبت هاي ما بود. گوش دهيم
به مـادر گفـتم يـك چيزهـايي هسـت، هـوش هسـت،        
استعداد هست، نبوغ هست، وراثت حقيقت دارد اما من 
تالش و پشتكار و دقت و توجه و تمرين و دوباره نگـري  

  .و عالقه را تعيين كننده مي بينم
  .استعداد خود زاده انگيزه و تالش است

” بالقــوه “تو يك چيزهايي داري كه مـن آن هـا را   
. مي نامم و يك چيزهايي هم برايت بالفعل شـده اسـت  

  .بالقوه هاي تو بيش از بالفعل هاي توست
  عمر مي رود، اين را بگير طول، خوب با چه عرضي؟

همه مي دانند كه طول ضـربدر عــرض مســاحتي    
  . مي دهد

من از دوران نوجواني ام مي گفته ام وراثـت قاعـده   
  .است و محيط ارتفاع

بعدها يك جور ديگر هـم همـين مطلـب را عنـوان     
توارث زمينه است و محـيط عامـل   “گفته ام  –كرده ام 

  ”.رشد
 –تو بسيار با من فرق داشـته اسـت   ” رشد“محيط 

محيط رشد تو بسيار چيزها به تو داده است كه مـن در  
  .هم نمي ديدمرؤيا 
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كار كرده ام ” درآمد“من از سن دوازده سالگي براي 
و خود اين كار، گرچه موجب تجربـه و ورزيـدگي شـده    

اما خود مانع صرف وقت حسـابي روي خوانـدن و    است، 
  .بوده است” تحصيل“به اصطالح 
فقط تصوراتي داشتم، مـن دوچرخـه   ” خارج“من از 

ومبيـل، مـن   هم نمي توانستم بخرم تا چـه رسـد بـه ات   
ايـران كـه   ” مدرسـه “نداشته ام، من به بهتـرين  ” معلم“

رفتم وقت و حواسم به جريانات عمده اجتمـاعي بـود و   
وقتي سر درس خواندن آمدم بـه مدرسـه اي فرسـتاده    

  !شدم كه آدم حسابي ها را نمي فرستادند
من حتي وقتي دبير بودم و تو را داشتيم بـه خـاطر   

  .راه را مي دويدم انصرفه جويي سه خيابدو ريال 
ــجويي دارم    ـــدگي دانش ــم آرزوي زن ــوز ه  –و هن

بـه دور از عوامـل    –زندگي اي كه در آن فرصت هـايي  
براي خواندن، تحقيق كردن و تفكر بـه آدم   –بازدارنده 

  .بدهند
و مي بيني آن تالش ها آدمي از من سـاخته اسـت   

  .خصوصيات را تو بنويس –با اين خصوصيات 
اي روزانه عشقم در آن اسـت كـه   در همين تالش ه

فرصتي نيمه هاي شب، يا صبح اول وقت، به دست آيـد  
  .چيزي بخوانم يا دو كالم بنويسم
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و تو همه فرصت ها را براي آن چه مـن آرزويـش را   
  .دارم داري

شايد به همين علت باشد كه اين طور چشم بـه تـو   
  .دوخته ام

مثــل هـر پـــدر     –شايد به همين علت باشد كـه  
آرزو . آن چه را خود ندارم براي تو آرزو مي كنم –گر دي

  .كه خير، دست و پا مي كنم
و تو هم چيزهايي داري كه مـن هنـوز در آرزويـش    

” زبان انگليسـي “رشته تحصيلي من به اصطالح . هستم
سال است از بي زبـاني خـود رنـــج     30بوده است ولي 

  .مي برم
نگـرم   شايد يكي از مواردي كه با تحسين به تو مي

  .همين تسلط بر دو زبان خارجي باشد
بـراي  ” زبان“ولي سال هاست يكسره فرياد مي زنم 

بيان انديشه است، و دلم مي خواهد انديشـه ات چنـان   
  .غني باشد كه زبانت در بيان آن قاصر درآيد

استــــاد معتبــري كــه ســي و چنــــد ســال اســت 
پس از يك جلسه  –شاگردي اش را پذيرفته ام يك روز 

  :درباره من گفت –خنراني كه هر دو حرف زديم س
؟ كه از زندگي مردم، بـا مـردم، بـه زبـان     !فيلسوفي

  .مردم حرف مي زند
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و من مي دانم، كه تو اگر بخواهي، در زير سن سـي  
  .سالگي مصداق حرف آن استاد خواهي بود

تو ضعف زبان خارجي نداري و مي تواني انديشه هـا  
ــان خــود نويســندگان،  ــويم   را از زب ــر اســت بگ ــا بهت ي

و تــو پــدري داري كــه در خــدمت . فيلســوفان، بگيــري
سـال   50آمـادگي داشـته اسـت دسـتاوردهاي     . توست

گذشته اش را، آن طور كه ازش ساخته است، بـراي تـو   
  .شيره كش كند

از نوشته ها و حرف هايت پيداست، و ديگـران هـم   
  .مي گويند، كه تو نيز داري پذيرا مي شوي

پدران شوند ” مثل“ه ام كه اگر پسران من بارها گفت
  .توقف تاريخ است

و اين را نيز بارها شنيده اي كه هر چه مـا داريـم از   
  .گذشتگان است

ــن تحــول را    ــه و اي ــد تلفيقــي از آن تجرب ــو باي و ت
  .پرقدرت به دست آوري

قبالً هم به تو نوشـته بـودم، آرزوي جـدي مـن آن     
خـوب   مردمـي كـه مـرا    –است كه يك روز همه مردم 

  .”پدر آسيم“ به من بگويند  –قبول دارند 
  .شهرت و مقبوليت تو روي نام مرا بپوشاند
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چند روز پيش در جايي، دربـاره مسـايلي، صـحبت    
. بود يكي گفت شايد موقع اين حرف هاي شـما نباشـد  

ايـن حـرف تـا    ! گفتم اصالً موقع به دنيا آمدن مـا نبـود  
  .اندازه اي درست است

و فكر و برنامه ريزي من صـرف  انرژي % 80بيش از 
  .آب باريكه را پيش ببرم% 20دفع شر مي شود تا 

همـين   –اما يك حـرف ديگـر هـم درسـت اسـت      
چون تـو  . نامساعد بودن شرايط از ما فيلسوف مي سازد

خودت بهتر از هر كسي مي داني كه يك تعريف از تفكر 
  .است” حل مسئله“

و . ريزنـد مي گريزند، كه مي گ” مسئله“آن ها كه از 
تا ابد مي گريزند و آنان كه بـه پـاي حلـش مـي ماننـد      

  .فيلسوف مي شوند. مسئله حل كن مي شوند
فيلسـوفي كـه   . و من در تو فيلسوف شدن مي بينم

بـر فيزيـك هسـتي     –رابطه ها و ارتباط ها را مي دانـد  
هـم اشيـــاء را   . مسلط است و بر تحــوالت اجتمــاعي 

  .مي شناسد و هم انسان را
  .ضربه نواخت 6ساعت . ح به خيرصب
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…  
خروس ها دارند مي خوانند، چه قدر خوشم مي آيد 

مثل اين اسـت كـه دارد بـا     –خروس ” خواندن“از اين 
من حرف مي زند، سر من داد مي زند؛ اما با محبت، بـا  

  .خلق خوش، با حسن نيت
برو بخـواب، صـبح   “وقتي بيدار نشسته ام مي گويد 

از ” .پـا شـو، صـبح شـد    “ي گويد و وقتي خوابم م” .شد
در ده و در  –وقتي يادم مي آيـد، از صـــداي خـروس    

از هـواي آن موقـع     از ساعتي كه او مي خوانـد،  –شهر 
صبح، از هر چه در آن ساعت مـي گـذرد خوشـم آمـده     

  .است
هميـن االن هم، بــا آن كــه نيمــه مـرداد اسـت،      

ــد  ــي خوان ــاري م ــده اي دارد آواز به ـــدر. پرن ـــه ق  چـ
كه در ايـن موقـع صـبح    . موسيقي اش لذت بخش است

  .صداي پاي رهگذر هم موسيقي اي لذت بخش دارد
و ما چه قدر كسر خود مي گذاريم كه شب هـا،   …

شب هاي عبوس و غم انگيز را، به زور كش مي دهيم و 
دارد، ” آغـــاز “ از صبح، صبحي كه طـراوت و زيبــايي   

  .مي گذريم
دن مـن و نــداي   ديشب فاصله چشـم بـر هـم نهـا    

  .ساعت شد 4هشدار دهنده خروس كمتر از 
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او بـا مـن    –خروس شروع كـرد و مـن ادامـه دادم    
او به من هشـدار مـي داد و   . حرف مي زد و من با پسرم

  .من به پسرم
و مـن  ” .پا شــو، صبـــح شـد  “خــروس مي گفت 

پسـرم، درسـت در اوج پيـروزي اسـت كـه      “ مي گفتم 
  ”.دعوامل شكست فراهم مي شو

درست در آن موقع كه همه چيز بـه نظـر آن طـور    
امن “ وقتي به ظاهر مي آيد كه دلت مي خواسته است، 

عوامـلي هست كـه تــو را بـه پيـروزي    ” و امــان است
تـدبير تـو، دورانديشـي تـو، شـيوه هـاي        –مي رسـاند  

برخوردي تو، كار سنگين و شـبانه روزي تـو، هشـياري    
   …  دايمي تو،

ن چه مي خواسته اي رسـيدي ديگـر   كه وقتي به آ
مغزت مثل گذشته كار نمي كند، دورانديشي نداري، به 
آن چه كه داري دل مي بندي، بـه جـاي سـعي در بـه     

   –دست آوردن چيزي تالش در نگه داري آن مي كني 
  .به جاي غليان، انجماد مي آيد

كار سنگين جايش را به وقت گذراني، و بدتر از آن، 
  .مي دهد ”خوش گذراني“به 
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هشياري ات با چه چه و به به اطرافياني كه به نان و 
  .نوايي رسيده اند به خوش خيالي تبديل مي گردد

كـه    و آرام، آرام مي آيـد آن كـس كـه تـدبير دارد،    
كه هشياري دارد، كـه    تالش دارد، كه آينده نگري دارد،

  .گام هايش استوار و فرسنگي است جايت را بگيرد
  .تاريخ است و اين روند

صعود و سقوط آدم ها، امپراتـوري هـا، مكتـب هـا،     
عشق ها، و هر چه با آدمي و طبيعت آدمـي سـر و كـار    

  . داشته است در همين است
دنيايي كه با آن سر كار مي آيند دل انگيـز اسـت و   

  .احوالي كه با آن مي روند تأسف انگيز
حرف هاي شان را دنبال كن، حركات شان را دنبال 

  رون شان را نگاه كنكن، د
وقتي كه دارند مي آيند، وقتي كه هستند، و وقتـي  

  .كه نمي توانند نروند
  .ما اين را مي دانيم، و ديده ايم

  ”.تشخيص بيماري نصف مداوا است“و 
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اگر اين درست است، كه قانونمندي جهـان هسـتي   
است، و اگر اين حقيقت دارد كه انسان ها قوانين جهان 

، بـه خـدمت   ”زنــدگي“اسند و به نفع هستي را مي شن
  .مي گيرند

دي را مـي شناسـيم   ـما نيز كه اين قانون و قانونمن
كه  –مي توانيم از آن مثل شناخت طبيعت آب و آتش 

به نفع  –به نفع زندگي  –هم مخرب است و هم سازنده 
  .پيشبرد يكسره آن استفاده كنيم

از  مي آورده است مي توانيم” رو“ما با حفظ آن چه 
رفتن آن چه روزي براي به دست آوردنش برنامـه  ” زير“

  .ريخته ايم و تالش كرده ايم جلو گيريم
  .نگه داشتن بسيار مشكل تر از به دست آوردن استكه 

  
  5/16/5/63  
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…  
امروز با مردي حرف مي زنـم كـه مـي رود اسـتوار     

  .بايستد، كه ريشه در خاك مي كند تا استوار بايستد
مي كاري، درخت را كه مي كاري، سـال   بوته را كه

امـا    ظـاهرش رشــدي نـدارد،    –اول به ريشه مـي رود  
  …ريشه اش 

اگر در گلدان باشد يكجا گلدان را مي گيـرد و اگـر   
 –در خاك باشد مي رود تا هر جا كه نيازش حكم كند 

بـراي رشـد تـن و     –تا جايي كه، با اطمينان، آب و غذا 
  .در اختيار باشد –شاخ و بر 

در آب و   آن كـه ريشـه در خــاك دارد، در آب دارد،  
قــد مـي كشـد، شـــاخه      خاك دارد استوار مي ايستد،

و ميوه اش، سايه اش، دم و بـازدمش،   …مي گستراند 
بـود   –اسـت  ” بـود “و همه  …وجودش، مرگش، همه 

  .ندارد” نبود“. است و اثرگذار
در آثـار  ” اثـر “ او هست، چون اثر گذارده است، كه 

  .مي ماند
اما او انرژي خورشـيدي   –همه اثرپذيرند و اثرگذار 

را با قدرت به خدمت گرفته است، تبديل كرده اسـت، و  
  .به خدمت درآورده
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گياهي كه در گلدان است، جا ندارد ريشه بدواند، به 
به دست تـو نگـاه   . ديواره هاي گلدان كه رسيد مي ماند

وض مي كند تا آبش دهي، كودش دهـي، جـايش را عـ   
مراقب نور و غذا و هوا و آفـت و كـم و زيـادش     –كني 
  .باشي

  .تزئيني است، ترد است، و دست آموز
  .دو شب اگر به خانه نيايي مي ميرد

رزهاي باغچه مان را يادت هسـت، چـه قدرتمنـد و    
  پربارند؟

قد روي  –متر قد كشيده اند  3ساله اند اما تا  6-5
دارنـد، كـه در   در تمام مدت سال گل . تنه هاي ستوني

غرق در  –وقتي همة رزها گل مي دهند  –بهار و پاييز 
  . گل، ديگر برگ شان پيدا نيست

قـدرت  “هر باغباني آن ها را ديده است مـي گويـد   
  ”خدا

قدرت خدا هست، اما ما در حصارك آفتـاب خـوبي   
  .داريم، خاك مان هم خوب است

  .كه همين آفتاب و خاك را همسايه ها نيز دارند
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وقتي روبــروي مـا،    –” كوي ما“ و بفروش ته بساز 
چندين دستـــگاه بـراي فـروش     –در آن طرف كــوي 

مشتري ها باغچه شما را مي بينند و “مي ساخت گفت 
باغبان مـا كـه تخصصـش در    . خانه هاي ما را مي خرند

  ”.خشك كردن است
همه محل ما اين آفتاب و خاك را دارند، باغبان هـا  

. اه را چه گونه بايد بـارور سـاخت  هم مي دانند گل و گي
نگهداري اش عالقه  –اما گل و گياه مراقبت مي خواهد 

  مي خواهد، تخصص مـي خواهـد، تجربـه مـي خواهـد،     
  .شعور مي خواهد، و وقت

  .هر كدام را نداشته باشي كسر او گذاشته اي
عالقـه كـه شـرط اول است، اگــر عالقــه داشـتي    

  . ياد مي گيري …مي پرسي، مي خواني، مي بيني، 
كه تجربه اگر با مطالعه و تحقيق و پرس و جو باشد 

  .تخصص مي آورد
در نامه اي خوانـدي كـه مـن از تجربـه بـه تئـوري       

  .رسيده ام
تجربـه بـا   . تجـربه با همــان شرايط كـه برشـمردم  
  .چشم هاي باز، گوش هاي تيز، و ذهني پذيرا
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كه اگر عالقـه باشـد، گـوش خـوبي بـراي شـنيدن       
ه و تخصص ديگران داشته باشـي، وقـت روي كـار    تجرب

خـود بـه   ” شـــم “بگذاري، حواست را متمركز كنـــي  
  .خود بروز مي كند

كـه   –شــم و استعــداد و چيـــزهاي مشـــابهي   
روان شناسان و مربيان و خانواده ها، و حتي بسيار بيش 

هـر چـه باشـد، خـود      –عنوان مي كنند ” عوام“از آن، 
  .ه برشمردممحصول همان است ك

تـالش، بـدون     شم بدون احساسِ نياز، بدون انگيـزة 
بدون پشتــوانة قابل اعتماد دانـش،    تجربه و شنــاخت،

  .نمي كند؛ هر چند پيازش بهترين باشد” گل“ 
رزهاي مان را ديده اي، ديده اي كـه چـه طـور آب    

آب زياد ريشه را مي گنداند و آب كم، اگر  –مي خورند 
  .وان مي سازدخشك نكند، نات

مي پرسـيم،   –ديده اي كه چه طور كود مي دهيم 
فكر مي كنيم، تجربه مي كنيم، و ياد مي گيريم در چه 

  .چه طوري به پاي آن بريزيم  فصلي، چه مقداري،
همين چند وقت پيش به احمد آقا گفته بودم پـاي  

در فاصله يك وجبي، با ابـزاري كـه داشـت، از      هر رز را،
د و به اندازه يك قاشق، از مـوادي كـه   سه جا سوراخ كن

  .تركيب كرده بودم، بريزد
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دو ســه تا از رزها و زينتـي هـاي ديگـر خشـــك     
   –شدند 

او درست كنـار سـاقه را سـوراخ كـرده بـود و مـواد       
سوزاننده اي را، كه مي بايست در آب و خاك زيـاد بـه   

  .تدريج حل و جذب شود، به مقدار دلخواه ريخته بود
ند، او ندانست چرا، اما هر كس حواسش رزها سوخت

  .جمع بود، و اثرات كم و زياد را مي دانست مي فهميد
رزهاي مان آفتاب خـوبي داشـته انـد، خـاك شـان      
خوب بوده است، بـه موقـــع و بـه انـــدازه آب و كـود      

اما هر باغباني پرسيد چه كرده ايم كه آن ها . داشته اند
  ” سلماني“د، گفتم چنين پرقدرت و استوار قد كشيده ان

در زمستان و بهار و تابستان  –و مي ديدي كه دايم 
هر سـاقه اي  . قيچي، قيچي رزبري، دستم بود –و پاييز 

كه كرم مي زد، و از رنگ و برش پيــدا بود، تـا آن جـا   
مي چيدم كه ديگر سوراخي در وسـط ســـاقه ديـــده    

رز كرم هنوز در ساقه بود، اما ساقه ديگـر از   –نمي شد 
  .تغذيه نمي كرد

و از زمستان شروع مي كردم شاخه هـاي اضـافي را   
شاخه اگر زياد مي شد زور بوته كـم   –حذف مي كردم 

شاخه هايي را مي گذاشتم كـه بنـا بـود رشـد     . مي شد
  .براي هر رز چند شاخه اصلي كافي بود –كنند 
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آن ها كه رشــد مي كردنـد بـاز رزمـان پرشـــاخه    
  .هاي شاداب، سرحال و قوياما جوانه . مي شد

گل پژمرده را از بيخ شاخك، درسـت از جـايي كـه    
  .مي توانست جوانه تازه اي برويد، مي زدم

اگر گل مي ماند تـا خشــك شـود و بريـزد، چنـان      
كونه اش رشــد مي كرد كــه تـــوان اصـلي بوتـــه را    

كونـه اي كـه هـيچ     –بـود    ”كونه“ مي گرفت، اما فقط 
  .است” جوانه“دايش و رشد ندارد و مانع پي

رزهاي مان آب و خاك و آفتاب و رسـيدگي خـوبي   
  ”طب پيشگيري“و ما هم معتقد و پاي بند   داشتند،

درست پيش از آن كه شته ها بتوانند از دم گل باال 
روند، يا زاد و ولدشان همه باغچه را بگيرد، حتي قبل از 
آن كــه نشــانه هــاي شــان پيــدا شــود، ســم شتــــه و  

بـه بـر و    –به همان نسبت كه الزم بود  –ـدك را سفيـ
شـته روي   –باالي بالنده بوته هاي مان مـي فشـانديم   

  .جوانه و غنچه جا خوش مي كند
سفيدك هم بيماري اي است كـه اگـر بيايـد ديگـر     

  .نمي رود
سال اول كه آمده بوديم حصارك من نه مي دانستم 

  .شته چيست و نه سفيدك به چشمم بيماري بود
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روز گلي به دست ميهمـانم دادم، تشـكر كـرد،     يك
  ”.ولي شته دارد“بوييد، و آرام گفت 

حتــي آن روزهــاي اول كســل شــدم وقتــي ديــدم  
  . سرايدار همه شاخه هاي دور و بر رزها را چيده است

هايي هسـتند كـه از   ”نَرَك“ نمي دانستم كه آن ها 
  .ريشه مي رويند و تمام توان رشد رز را مي گيرند

ي داني كه رز روي گياهي كوهي، كه پرتـوان  البد م
  .است و مقاوم، پيوند مي شود

كه هم رز بر آن ريشه رشد مي كنــد و هـم گـاه و   
بي گاه، از اطراف، اصــل آن گيــاه سر از خاك بيـرون  

  .مي كشد
خـاك خـوب، آب     رزهاي ما آفتاب خوب داشته اند،

 طـب  –خوب، كود خوب، و مراقبت دايمي و هوشيارانه 
  .پيشگيري

18/3/6/63  
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نامه كه به ايـن جـــا رسيـــد رفـتم تـوي حيـاط،       
گلدان هـاي بـزرگ خرزهـره را از كنـار ديـوار و پشـت       
پنجره به وسط ايوان كشيدم، گل هاي خشـك شـان را   

  .كندم
هر چه گلدان بود آوردم، علف هـاي هـرزه شـان را    

  .كشيدم، خاك شان را نرم كردم
  از بن،  ل هاي پوسيده را،به باغچه ها هم رسيدم، گ

  .همان طور كه سابقه داشت، گرفتم
دو سه جايي هم به كرم ساقه خوار خوردم كه تا هر 

  .جا رفته بود رفتم
از همه بـدتر، پيچـك هـايي كـه خـود مـي تواننـد        
تزييني باشند، چنان از پايين به باال و از باال به پايين به 

فت تا رز بميرد گَل و گردن رزها پيچيده بودند كه مي ر
  .و پيچك بماند

آفت ها   انگل ها را،  پوسيده ها را،: قلع و قمع كرديم
  .و صفايي داديم …را، 

شيلنگ را تا آخر باز كردم و پـودر آب را از بـاال بـه    
پايين و از پاييــن به بـاال، بـه سـاق و بـرگ تشنـــه و      

  .خاك گرفته بوته ها و گلدان ها پاشيدم
  .ز ته گلدان جاري شوداما نه آن قدر كه ا

20/3/6/63  
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…  
خروس دارد مي خواند، كاش يك نك پا تا خانه مـا  
مي آمد و با اعضاي خانواده مان توافق مي كرد كه چـه  

  .ساعتي ما بخوابيم و چه ساعتي او بخواند
را، براي بيدار ماندن ديگر  23ديشب، بعد از ساعت 
تـه بـودم،   صـبح راه رف  5/5از . به زور مقاومت مي كردم

 5/22كـه سـاعت    …چيز نوشته بودم، حرف زده بودم 
موقع خواندن . به تو را در كاست خواندم 16نامه شماره 

هـم   –مي دانستم كه از كيفيت خوبي برخوردار نيست 
گرفتن گلـو كـه ديگـر    . صدا بد بود و هم شيوه خواندن

  .قوز باال قوز بود
صـبح  “گفـت   –بگذريم، خروس كار خودش را كرد 

  ”.د، پا شوش
  خوب، با پسرم از كجا شروع كنم؟

  چه طور است؟” وظيفه“و ” حق“از 
باالترين حق هـا را بـراي آن كـس قايـل بشـو كـه       
وظيفه اش را خوب انجام مي دهد، نازل تـرين را بـراي   
آن كس كه ناتوان است، و توي دهـان كسـي بـزن كـه     

  .مؤاخذه مي كند
بهتـر   هر كس در زندگي حقي دارد و وظيفه اي، يا

وظيفـه اش آن  . است بگـوييم وظـايفي دارد و حقـوقي   
  .است كه زندگي را پربارتر كند، غني تر
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به زندگي صفا و جاليي بخشد و حقش آن است كه 
  .از نعمت هاي آن برخوردار باشد

نمي شود براي كسي وظايفي قايل بود و حقوقي نه 
و رذيالنه است اگر كسي براي خود حقي قايـل شـود و   

  .ي نهوظيفه ا
كه امروز آن چه مي گذرد نه رذيالنه، بـل وقيحانـه   

  .”حق“، بل در كفه ”وظيفه“نه در كفه  –است 
آنان كه رشد كرده اند، رشد معنوي، كـه وظـايف و   
رسالت هايي به عهده گرفته اند، كـه ديـن شـان را بـه     
آفريــدگار خود و به جهان هسـتي مـي شناسـند، كـه     

، كـه نمـي تواننـــد    نمي توانند دوست نداشـته باشـند  
دهند زير بار مسؤوليت، تعهد، و ” هوي“را ” هاي“پاسخ 

كاري ندارند كـه كسـي قـدر بدانـد يـا      . وظيفه رفته اند
. كارشان را مـي كننـد   –حقي قايل شود يا نشود   نداند،

كه رفتــار ديگران براي آنان تعييـــن كننـده نيسـت،    
. است خط دهنده نيست، بازدارنده نيست، فقط پندآموز

حتي اعتقاد و تالش و پابرجـايي شـان را مـي افزايـد و     
  .استحكام مي بخشد
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خوب، اين جور آدم ها روز به روز، ساعت به ساعت، 
بهتر مي بيننـد، بهتـر    –لحظه به لحظه رشد مي كنند 

مي شناسند، و كارآيي شان، ايمان شـان، تقـواي شـان    
و از مرزي مـي گذرنـد كـه ديگـر      …. افزايش مي يابد

نه فقط در مقابـل انجـام   . چشم به دست ديگران ندارند
وظايف شناخته شده بر خودشان، در جايي پـي حـق و   
حقــوق نمــي گردنــد بلكــه تشــخيص ديگــران و تشــكر 
ديگران و تأييد ديگران نيز جايي درست و حسابي براي 

  .رضامندي و تصميم گيري و ادامه كاري آنان ندارد
ن مي توانسـتند در  كه اگر در واقع چنين بود ديگرا

 –آنــان مؤثــر افتنــد و رنـگ بـه رنـگ شـان كننـد      
  .تبديل شان كنند، يا حداقل تغييرشان دهند

اين طرف را چند ستاره پوشانده است، ستاره هـايي  
كه در پهناي گسترده شب سو سو مي زنند، يا اگر زياد 

  .بزرگ شان نكنيم، مي درخشند
ـــزرگ وول مــي  ـــوده اي ب ــد  و آن طــرف، تـ  –زن

ــارال ــا،     ش ــودبين ه ــا، خ ــودكش ه ــرف خ ــا، ط تان ه
خودمحوربين ها، نادان ها، بي تفـاوت هـا، تنبـل هـا، و     
زالوها دانسته و ندانسته باري بر دوش آنان مي گذارنـد  
كه گردن شــان بـه خـاطر دل شـــان راسـت اسـت و      

  .قامت شان به اتكا ايمان شان استوار
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تند، كـه  و كاش فقط باري بر دوش شان مي گذاشـ 
و كاش بار مـي گذاشتنــد و راه   . راه شان را مي بنـدند

ار ـو كــاش بــ   .ي بستند، كـه مالمت شان مي كننـدم
 –مي گذاشـتند، راه مـي بسـتند، مالمـت مـي كردنـد       

  .گوشت و پوست شان را مي جوند
اما راه پيمايان دل شب، قلب شان را شعله راه شـان  

  .مي كنند
6/5/6/63  
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…  
امشب از آن شب هـايي اسـت كـه خـروس بگويـد      

  ”.صبح شد، بخواب“
  .رفته بودم بخوابم، نشد

  را بشـنوم،  24راديو را روشن كـردم اخبـار سـاعت    
خالصه اش را كه گفت ديدم همان هاسـت كـه سـاعت    

  .شنيده ام 20و ساعت  14
  .آمدم با پسرم حرف بزنم

  از چه بگويم؟
  از دراز مدت فكر كردن چه طور است؟

هرگز مخـواه مـورد   “ايد اين را قبالً شنيده اي كه ش
تحسين عابرين باشي، تو بايد در تاريخ بماني، بايد مردم 
ــا زحمــت كشــفت كننـــد و در مـــوزه هــاي تاريـــخ   ب

  .با تقدس و تمجيد نگهداري –نگهداري 
تو براي آن كه مورد تحسين عابر باشي بايـد بـزك   

  .مي كندكني، بايد به شكلي درآيي كه او را جلب 
عابر نمي تواند به عمـق بـرود، نمـي توانـد درون را     

  ببيند، 
او  –اصالً نمي خواهد بـه عمـق و درون نگـاه كنـد     
  .ظاهر را مي خواهد و آن چه چشم پيشاني مي بيند
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ويترين ها براي عابر آراسته مـي شـوند، لبـاس هـا     
  .براي عابر كوتاه و بلند و رنگ و وارنگ مي شوند

ريب ها، نمايش ها، تعــارف هـا،   صحنه سازي ها، ف
  .ادا و اطوارها همه براي عابر است

عابر فرهنگي مي آفريند كه عمق ندارد، كـه ريشـه   
فرهنـگ تظـاهر و تملـق و     –ندارد، كه صـداقت نـدارد   

  .دروغ و دورويي
سياحتي نيز در همين  -و گرفتاري شهرهاي زيارتي

شهري كه مشـتري را بـراي بـار دوم    ” كاسبِ“  –است 
تمـام  . مي بيند دغل تـرين كاسـبكاران روزگـار اسـت    ن

رشدش در آن است كه چه گونه مشتري را بـراي يـك   
آن بفريبد، اغوا كند، خواب كند، خـام كنـد و بنجـل را    

  .بيندازد
همه گير شد، جا   آمد،” عابر و كاسب“وقتي فرهنگ 

بــاز كـرد، و كم و بيش پذيرفتـــه؛ مـردم سـكه دو رو    
و در طرف ديـگـر ” عابـر“ـك طرف در ي –مي شــوند 

  .”كاسب“ 
كاسب سعي مي كند عـابر را بفريبـد، و عـابر بـه او     

  چنين ميداني مي دهد،
  .مصاف عابر و كاسب است؛ در پوشش مصافحه
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وقتي هر دو با يك فرهنگ وارد مراوده مـي شـوند،   
   –قبح آن مي ريزد 

كه قبيح ترين كارها وقتي طرفيني شـد طـرفين را   
بـا كسـي اسـت كـه     ” برد“ و  –مي كند ” چشم سفيد“

  .وقيح تر است
لغات و اصـطالحات خـاص   ” عابر و كاسب“فرهنگ 

  .همه وارونه و قلب ماهيت شده –خودش را دارد 
ساخت و  –و ساخت و شيوه هاي مخصوص به خود 

ذب بـودنش،  شيوه اي كه با همـه توخـالي بـودنش، كـ    
خوش آيند ذايقه عـابر اسـت، عـابري     …دغلي بودنش 

  .آن ها را تحويل ديگري دهد  كه مي رود، خود،
، ”عابــر و كاسب“و مــا مي گريزيــم از فرهنــگ 

  .”كاسب و مشتري“ 
اغـوايي كـه    –مي پرهيزيم از فرهنگ فريب و اغـوا  

گول ترين آدم ها را فقط به مدت كوتاهي مي توانـد در  
  .ماء، در خواب، يا در رؤيا نگه دارداغ

ما فرهنگ دراز مدت فكر كردن را، دراز مدت برنامه 
  .ريختن را، جاودانه زيستن را ترغيب و تشويق مي كنيم

  .تن نيست” حيات“جاودانه زيستن به 
كه ما داشته ايم انسان هايي را كه بعد از مرگ شان 

  .زيسته اند
2/8/6/63  
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…  
شده اي مي خواسته ام برايت از روزي كه از ما جدا 

نامه اي با نشانه هـاي نشـاط و غـرور و     –نامه بنويسم 
نامه اي كه بتواند احساسـم را بـه تـو نشـان     . سربلندي

  .دهد، و همين مشكل كارم شد
قلمم و بيانم . مشكلي كه تا به امروز حل نشده است

  .توان پرداخت احساسم را ندارند
شتن به تو برايم نامه نو – 1363در سال  –يك روز 

امري تقريباً عــادي شده بود، حـرف هـايي داشتـــم و    
  .مي پنداشتم آن حرف ها براي تو نيز الزم است

آن چــه را مي خواستـم با جوانـان باز كنم با تو در 
  .ميان مي گذاشتم

 –كه خدا كند داشته باشـي   –نامه هاي آن روز را 
انـدني  آن ها حرف هـاي م . مي شود به هر كسي نوشت

براي لحظـه اي و روزي و سـاعتي   . پدر تو بود با پسرش
براي خواندن و به خاطر سـپردن و پاسـخ دادن و   . نبود

كاشـتن و درو   …عمل كردن و پروردن و رد كـردن و  
  .كردن بود

آن روزها تصور غالبم اين بود كه تو به حـرف هـاي   
  …من نياز داري 

  .و امروز سخت محتاجم كه تو با من حرف بزني
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اين آسيم، آسيمي كه اوج گرفته است، كه بال پرواز 
درآورده است بايد با پدر خود، با مادر خـود، بـا خـواهر    

  .خود حرف بزند
ــدگي    ــتاوردهايش، از زن ــايش، از دس ــده آل ه از اي
روزمره اش و از نشيب و فرازهاي پشت سر گذاشته اش 

  .بايد حرف بزند
كنـد، بايـد   قرار نيست ديگر ما به او بگوييم كه چه ب

فقط در اختيارش بگذاريم كه ما چه كـرده ايـم، از چـه    
اگر قرار بود فرزندان راه پدران را برونـد  . راهي آمده ايم

كه زندگي دور خودش مـي چرخيـد، تحـولي نداشـت،     
  .تغييري نداشت، صعود و فرازي نداشت

همـين زنـدگي هـم بـر مبنـاي تجـارب         اما خـوب، 
اگر  –ان ايستاده است گذشتگان بر پايه دستاوردهاي آن

پايه هايش را برداري چيـزي نمـي مانـد، و اگـر بمانـد      
  .جايي براي اتكاء ندارد

خــوب، حــاال بايــد يــك طــوري ايــن دو را بــه هــم 
  .پيوست، در خدمت هم كشيد

آن كس كه دنيا را ديده است بگويد چه ديده است 
و آن كس كه مي خواهد آن را بسازد ياد بگيرد كه چـه  

  .گونه بسازد
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نـه از كتـاب و    –من خود هنوز دارم ياد مي گيـرم  
  !نوشته و ميراث ديگران، بل از خود زندگي

وقتي از گذشته هايم ياد مي كنم به سي سالگي ام 
و گاه با خود مي انديشم كه وقتـي  ” نوجواني“مي گويم 

سي سالگي خود را نوجواني بدانم بيست سـالگي آسـيم   
  ؟!را چه بنامم

د اگر نتوانم شيره كش اين پنجاه بسيار حيفم مي آي
  .در اختيار تو بگذارم –حاصل عمرم را  –و چند سال را 

. در اختيار گذاشتن غير از قالب گيري كـردن اسـت  
در ” اسـتاد “ پيكرتراشي مي گفت كـاش چكـش اول را   

دستم نگذاشته بود، هر بار بخواهم چكش بزنم به شيوه 
در دسـتت   او مي زنم و جوابش دادند كه اگر او چكـش 

نگذاشته بود از كجا مي دانسـتي چـه گونـه چكـش در     
  ؟!دست گيري

يـاد  و بسيار ستودني است پيكرتراشي كه از اسـتاد  
بگيرد كه چه گونه چكش در دست گيرد و بينديشـد كه چه 

  .گونه چكش زند
 –اين شايد در ساير امور زندگي نيـز صـادق باشـد    

  اس است،عادت چون لب“: روزي در حاشيه كتابي نوشتم
ضروري است، اما كهنه مي شود، كوچك مي شـود،  

  ”…مي پوسد، 
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اخالق بـراي آدميـان چـون    “ : و در نوجواني نوشتم
  مي تنيم كه بمـانيم، ” پيله اي است به دور كرم ابريشم

در  –در نوجـواني    البتـه واقعـاً   -  ”.مي دريم كه نميريم
  !دبيرستان

از  –” جربـه ت“و حاال من مانـده ام و كولـه بـاري از    
كه اگر به كار امروزمان آينـد  . تجربه هاي تلخ و شيرين

  .همه مزه اي شيرين خواهند داشت
ما “كه : بارها در صحبت ها و نوشته هايم آمده است

از تجربه به تئوري رسيده ايم، كه بسيار هم بـه تئـوري   
تو اگر از نظر تئوريكي مجهز نباشي، اگر ” بها مي دهيم،

شي، اگر دانش چراغ راهت نشده باشد، آگاهي نداشته با
اگر تفكر تو از آگاهي و دانش و جهان بينـي ات تغذيـه   

  .نكند، تجاربت راه به جايي نخواهد برد
امــا ايـــن عمـــل اسـت كـه صـحت و اسـتحكام       
تئوري هاي تو را ثابت مي كند، كه تئـوري هـاي تـو را    

تـو  مفهوم تر و غنــي تر مي كنـد، كـه به تـو و گفتـار 
  .مي بخشد” اعتبار“ 

تئـوري و تجربـه    بگوييمتئوري و عمل يا بهتر است 
  .مثل دو پاي راه رفتن است

  .يكي يك گام تو را جلو مي برد و ديگر گامي ديگر
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آن ها كه فقط مـي خواننـــد، در نهايـت، قفســـه     
حـاال   –اسـت  ” ميـراث “كتاب هايي مي شوند كه پر از 

  .استگنجينه دانش : خيلي خوب بگوييم
و آن ها كه فقط عمل مي كنند اسب هاي عصـاري  
مي شوند كه دور خود مي چرخند و خيـال مـي كننـد    

  .مي روند” راه“
  . بگذريم، دلم مي خواهد با آسيم عزيزم حرف بزنم

ما وضع مان در اين جا خيلي خوب است، خوب تـر  
  .از آن كه تصور كني

فـراهم بـراي آن چـه در     –همه چيز فـراهم اسـت   
فـراهم بـراي حاكميـت    “: ديدارها با تو باز كردم آخرين
  ”انديشه

از هـر لحظـة   . فقط وقت ماست كــه نمـي رســـد  
  .وقت مان بهره مي گيريم و لذت مي بريم

: اگر يادت باشد در يكي از يادداشت هايم آمده بـود 
  ”…از لحظه لحظه وقتم، از ذره ذره وجودم “ 

كـه  و امروز با هر كه صحبت مي كنيم همان اسـت  
  .مي خواهيم يا همان مي شود كه بايد

انديشيــــدن، دوســت  –دومــي مهــــم تــر اســت 
  …داشتـن 
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امشب يكي از يادداشت هـاي شـب عيـدم را بـراي     
دسـت هــاي مـان درهـــم،     “: خواهرت مي خوانـــدم 

  ”پاهاي مان با هم، دل هاي مان يكي
ما اساسي ترين كارمان شده است، ” ياد گرفتن“كار 

  .وست داشتن، ايستادنياد گرفتن، د
اين روزها بيشتر ايستادگي ما را مي ستايند، كه در 

  .روزگاري بلند دوست داشتن مان مورد ستايش بود
اگر يادت باشد در يكي از تبريك هـاي نـوروزي مـا    

در جمـع پـنج ميليـاردي مـردم روي زمـين     “آمده بود 
ايـن   –كـه ايستـــادن مـا را    ” روي پاي خود ايسـتادن 

  . رسي بزرگ براي همه مي دانندد –روزها 
ما گاهي به نوجوانان مي گوييم اگر خـوب ببينـي و   

تـرس ناشـي از جهـل     –خوب بداني ترست مـي ريـزد   
  .است

يك روز آمده بودند با دلهره مرا از امري آگاه كننـد  
  .كه از خيلي قبل مي دانستم

خوب كه حرف هاي شان را زدند گفتم مـي دانـم و   
  .سمبراي همين هم نمي تر

وقتي تو همه چيز را بداني، و بداني چه گونه بـا آن  
  .همه چيز برخورد كني، خوب، ترسي نداري
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نه ترسي نداري بلكه به خودت هم كـامالً اطمينـان   
  .داري

يك روز، سال ها پيش، عمو صادق، كه در همكاري 
  .نزديك با ما بود بسيار نگران مسئله اي شد
را به كله ام  همة حرف هايش را كه شنيدم انگشتم

  ”.اين كه دروغ نمي شود“ زدم و گفتم 
و اين روزها همة توصيه مان به پـدر و مادرهـا ايـن    

او را در . را به فرزندتان بياموزيـد ” انديشيدن  “است كه 
  .محاصره فكري نگيريد

ــاي خــود ايســتادن را،   ــه او انديشــيدن را، روي پ ب
  .دوست داشتن را، با جمع زندگي كردن را بياموزيد

  

*     *     *  
  

عزير دلم، من كه دستم به قلـم نمـي رفـت برايـت     
كالمي بنويسم، حاال قلم اختيار از دستم گرفته و اگر تا 

  .صبح هم بنشينم يكسره روي كاغذ مي دود
به اميد روزي كه ديدارمان تازه شـود و تـو حـال و    
هواي با ما بودن را، با ما حرف زدن را، با ما قدم زدن را 

را داشـته باشـي   ” احســاس و انديشـــه  “ بستان و بده 
  .شب بخير مي گويم

22/21/9/67  
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…  
با آن كه پسـت   – 21/9چه قدر حيف شد كه نامه 

به دستت نرسيد و چه قدر بد كردم كه زيـراكس   –شد 
بــه آدرس جديــديت   –بــا آن كــه داشــتم    –آن را 

  .نفرستادم
 حاال اين تو، و اين دو نامـه مفصـل، ولـي لطفـاً اول    

  .اولي را بخوان
قبل از هر چيز ديگر تولدت را تبريـك مـي گـويم،    

پـيش از  . تولدي كه برگ تازه اي در زندگي من ورق زد
مـي ترسـيدم بچـه      تولدت، و حتي پيش از ازدواج مان،

خودم باعث شود بچه هاي ديگر را كمتر دوست داشـته  
باشم، ولي تو باعث شدي كـه هـم بچـه هـاي مـردم را      

  .اشته باشم و هم بهتر آنان را بفهممبيشتر دوست د
در زندگي من سه چيـز چشـم هـايم را بيشـتر بـاز      

يكـي مـرگ    –كرده اسـت، عـاطفي تـرم كـرده اسـت      
  .آقاجان، دوم تولد تو، و سوم رفتنت از پيش ما

وقتي در دبيرستان مجيدي اراك دبير بودم يك روز 
مرا به  –كه آن روزها ناظم مان بود  –دايي جان عباس 

  …اري كشيد و در گوشم گفت كن
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اصالً گوش ندادم چه مي گويـد، همـين حركـت او    
باعث شد كه به خيابان زدم و تمام مسيرم را با هق هق 

  .گريه كردم
او مي خواست بگويد يكي از دوستان مشترك مـان  
مرا به شام دعوت كرده است و مـن تصـور كـردم خبـر     

  …بدي مي خواهد بدهد؛ مي خواهد بگويد آقاجان 
آقاجان آن روزها بيمار بود و ما به زور نگهش داشته 

وقتي بهترين جراح آن روز تهـران از اتـاق عمـل    . بوديم
بيماري چـه بـود؟ و او پرسـيد كـه     : بيرون آمد پرسيدم

  .هستم
ــه ” ســرطان“در يــك كــالم گفــت  و در يــك جمل

  .گفت دو سه ماه ديگر” تا كي؟“پرسيدم 
گوشـه اي   و آن روز كه دايي جـان عبـاس مـرا بـه    

  .كشيد سه سال از آن گفت و شنود گذشته بود
  .به هر حال پيش آمد، آن چه تلخ بود ولي ناگزير

در آخرين ديدارمان، وقتي براي خداحافظي به قصد 
سفر به پاي تخـتش رفـتم، در يـك نگـاه قلـبم را فـرو       

او مي دانست چه اتفـاقي دارد مـي افتـد و مـن     . ريخت
  .ندانستم چرا قلبم فرو ريخت
  …در سفر اطالع دادند كه 
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و اما تولد تو، تولدي كه زنـدگي مـان را عطـرآگين    
رايحه حضور و وجود بچـــه را تـا اعمـاق دل و     –كرد 

  . جان مان برد
يا سعي كردم برايم  –فقط يك روز دوستت نداشتم 

آن هم روي طـرز فـــكر ســـابق كـه     . بي تفاوت باشي
ديدم را بـه  نمي خواستم دوست داشتنِ تو عالقـــه شـ  

  .بچه ها كاهش دهد
هنوز چهرة پف كرده، شيار شـيار، چنگيزخـاني ات   

  .توي چشمم هست
منتظـر  “و هنوز صداي پرستاري كه با تولد تو گفت 

  .توي گوشم است” اذان بوده است
اذان صبح ششم دي ماه را كه دادند كله پـر مويـت   

  .در هواي آزاد برق زد
ز مـن بـزرگ تـر    كه ده ســالي ا –بعدها از استادم 

حاال مـي فهمـم كــه چـرا     “شنيــدم كه گفت  –است 
  ”!بچه ات را با خودت به خانه ما مي آوردي

  .آخر او بعد از ما ازدواج كرد و بچه دار شد
نمي دانم يادت مي آيد كـه بـه خانـه اش رفتـيم و     

  كتابي به دستت داد؟
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تو ديگر بزرگ شده اي، جـوان برومنـدي شـده اي،    
ها را چنان در وجود ما پـروردي كـه    ولي عشق به بچه

  .امروز همه چيزمان شده است
و ديدن دنياي نوجواني تو، نه فقط عشق به نوجوان 
را در ما زنـده كـرد، بلكـه باعـث شـد كـه دانسـتيم از        

  .چيزي نمي دانيم” نوجواني“
و ما ايـن روزهـا، كـه تـو در قلـه جـواني استـــوار        

ليـد دنيـاي   ايستاده اي، تـالش مـي كنـيم از سـوراخ ك    
  .نوجوانان را ببينيم

آن كس كه از سوراخ “ و يك شب به يك نفر گفتم 
  ”.كليد نگاه مي كند، به اندازه سوراخ كليد هم مي بيند

خدا كند روزي برسـد كـه بـا نردبـامي، بـه بلنـدي       
  .ديوارهاي باغ نوجوانان، داخل آن را ببينيم

وقـف   –ولي امروز خودمان را وقف شان كـرده ايـم   
  ”آيندگان“ ان، نوجوانان، جوانان و به كالمي ديگر كودك

   –روزي كه از پيش مان رفته بودي 
مثــل كسي كه از پشت بـام افتـــاده اسـت و اول    
نمي دانـد چـه دردي دارد، صـبح زود عـازم مدرسـه ام      

  .شدم و تا ظهر درس دادم
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ظهر كه پشت فرمان نشستم ديـدم جـايي را نـدارم    
  .ركيدبروم و همان موقع بغضم ت

جايـت   –همه جاي خانه مان از تـو حـرف مـي زد    
و  …تا مدت هـا بـاال نمـي آمـديم     . همه جا خالي بود

  .هنوز هم خواهرت حاضر نيست چيزي از تو را ببخشد
*     *     *  

  .بكنيم” حالي“دو تلفن نگذاشت با پسرمان 
19/8/10/67  

  
  .سالم، عزيز دلم

دليـل   به –صبح جمعه است، از ساعتي كه نوشتنم 
قطع شد، تا حاال كه دوبـاره قلـم بـه دسـت     –دو تلفن 

مي گيرم هفده ساعتي گذشته است، من اين ساعت ها 
4/3را صبح مي نامم ولي در حقيقت عقربه ساعت 

را  12 
  .نشان مي دهد

امروز نامه ام را از جايي ديگـر شـروع مـي كـنم، از     
  .پاسخ گفتن به يك پرسش تو

ه اين، انواع پاسـخ هـا   پرسيدي چه كار مي كنيم، ك
مي شود برنامه روزانه و هفتگي  –مي تواند داشته باشد 

و ماهانه و ساالنه را يك جوري گزارش داد و مـي شـود   
به طور كلي گفت كه چه مي كنيم و چه مـي خـواهيم   

  .بكنيم
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اگر يادت باشد در يكـي از نامـه هـاي كوتـاه سـال      
چـه  كه به هـر   ممي دان“: شصت و سه ات نوشته بودي

  ”.بخواهم مي توانم برسم، اما نمي دانم چه بخواهم
بسـيار تـالش    –و ما اين روزهـا   –و من اين روزها 

  .مي كنيم تا پيدا كنيم كه چه بخواهيم
اين عمده ترين مسـئله زنـدگي مـن شـده اسـت و      

  .گمان مي كنم عمده ترين مسئله بشر امروز باشد
اگر قـرار باشـد همـه چيـز مـا زيـر سـؤال رود اول        

  .”چه مي خواهيم“: چيزش همان است كه معلوم كنيم
خواست ها جمعي است، فردي است، ماندگار است، 

  .زودگذر است، بي ريشه است، ريشه دار است
هر چه هست تعيين كننده است، پايه است، بيـانگر  
شخصـيت اســت، نشــاني از يــك هويــت اســت، درك و  
 درايت و جهان بيني و قدرت و استواري و آينده نگـري 

  .را نشان مي دهد
خواست بزرگ نشاني از انسان بزرگ است و انسـان  
به جايي مي رسد كه همة خواست هـايش، كـه گـاهي    
هــدف ناميــده مي شـوند، دروازه هـاي عبــوري اش   

  . مي گردند
  .او به سوي اليتناهي مي رود
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مي داند كه چــه مي خواهد ولـي آن چـــه را كـه    
براي خـود و بـراي    –ت مي خواهد براي امروز و فرداس

رشد خود و براي دنياي خود حد و مرز و سقف و توقف 
  .و پاياني نمي بيند

نيــز بــراي او يكــي از همــين دروازه هــاي ” مــرگ“
مـرگ بـرايش پايـان نيسـت، آغــاز       –عبوري مي شود 

  .بزرگ ترين اثرگذاري و ماندگاري است
و ما هر چــه بيشتـر مي بينيم، هر چـــه بيشتــر   

سيم، و هر چه بيشتر مـي انديشـيم در انتخـاب    مي شنا
  .و روش مان محتاط تر مي گرديم  هدف مان، راه مان،

كه بالي جـان   –اين احتياط نه از روي ترديد است 
بل از روي تحقيق اسـت، كـه بـه تـو      –آدمي مي شود 

چشم ديـدن، گـوش شـنيدن، شـامه بوييـدن و ذايقـه       
  .چشيدن مي دهد

شـكي حـاذق مـي آوري    پز ،وقتي بر بالين بيمـاري 
بسيار مي انديشــد كه چه بكنــد ولي خالـه خـانم هـا    

  .بي ترديد قندداغ و نبات داغ را تجويز مي كنند
و تو هر چه بيشتر بداني احسـاس امنيـت بيشـتري    
مي كني، به خود بيشتر اعتمـــاد داري، پرقــدرت تـر    
مي ايستي، اما يكسره و بي مطالعه براي اين و او نسخه 

  .رينمي گي
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به خصوص وقتي مردم قبــولت دارنـد مسـؤوليتت   
  .دو صد چندان مي شود

اگر همة مردم بنشينند تا تو بگويي چه بكنند، اگـر  
حرفت براي ديگران حجت باشد، اگر هر حركت كوچك 
تو براي آنان كه تو را مـي سـتايند و تأييـد مـي كننـد      

  نمونه رفتار و حركت باشد،
 –ــه ذهنـت رسـيد   آن وقت نمي تواني هر چــه ب

بـه   –بي آن كه در تئوري و عمل پذيرفته شـده باشـد   
  .خورد اين و آن دهي

آن وقت تو مبشر فرهنگ ديگري هستي، كه خودت 
  .و خانواده ات، و همراهانت تبلور و تجلي آن فرهنگ

و ما بسيــار مي كوشيم؛ مي خوانيم، مـي پرسـيم،   
  .مي انديشيم تا پيدا كنيم كه چه بخواهيم

آن چـه داريـم و همـة آن چـه       همة –چيز را  همه
  .به زير سؤال مي بريم –هستيم را 

از  –چـون يـك محقــق    –بـي طرفانـه و منصــفانه   
خودمان مـي پرسـيم ببينـيم آن چـه داريـم و آن چـه       
هستيم تا چه انــدازه به مصفا كـردن زنـــدگي كمـك    
مي كند، تا چه اندازه قدرت روي پاي خـود ايستـــادن   

تا چه اندازه افسـردگي و نااميـدي و ترديـد و    مي آورد، 
  .ندانم كاري را از زندگي ما دور مي كند
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  چه قدر دل هاي ما را به هم نزديك مي كند
  !به كجا مي بردمان

و وقتي تو پيدا كني كه چه بايد باشي خود به خـود  
  .پيدا مي شود كه چه بايد داشته باشي

. ي دانيممعتبر م” بودن“را در خدمت ” داشتن“و ما 
داري شايد هرگـز  ” چه“هستي پرسش اول است،   ”كه“ 

  .كه هستي ،سؤال نباشد اگر معلوم شود كه
فكر كنيم، اگر به مواضع سر راه مـان  ” بودن“اگر به 

كه بايد فتــح كنيم بينديشـيم، اگـر نخواهيـــم فقـط     
گنده گويي و خيال بـافي كـرده باشـيم، اگـر بخـواهيم      

باشد، اگر بخواهيم تئوري را حرف مان طليعه عمل مان 
در عمل تحقق بخشيم، اگر بخواهيم تاريخ را ورق زنـيم  

  …و 
آن وقت بايد ياد بگيريم چه گونه حرف هاي مان را 
عمل كنيم، چه گونه مواضع از قبل تعيين شده مـان را  
فتح كنيم، چه گونه خـود نمونـه مجسـم ايـــده هـاي      

  .عنوان شده مان باشيم
ين هـدف، از تعريـف و ترسـيم    كه اين خـود از تعيـ  

  .خواست كمتر نيست
راه  –راهي كه ما مـي رويـم همـة زنـدگي ماسـت      

ماست كه به همة معاصران و آيندگان مي گويد از كدام 
  .طرف بروند
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زيبــايي زندگي تـو در آن نيسـت كـه بـه دسـت      “
  ”.آورده اي، در راهي است كه رفته اي

  …و راه ما به جايي ختم نمي شود، 
  .آن را به دست آوريم ” چه گونه“واهيم، بخ” چه“

و ما مي خوانيم، مي پرسيم، مـي انديشـيم كـه آن    
  .چه را كه مي خواهيم چه گونه به دست آوريم

هر كه مـي خواهـد    –ولي فرزندي كه دنيا مي آيد 
  وظيفه اي گران به گردن تو مي نهد؛ –باشد 

چه گونه از آن مراقبـت كنـي، چـه گونـه رشـدش      
جلوي درمانـدگي و دور خـود گشـتن و     دهي، چه گونه

  .نااميدي و ايستادن و برگشتنش را بگيري
قـومي،   –گاه شكست ها از همين جا آغاز مي شود 

پيدا مي كنـد كـه    …مردمي، كسي، پرتواني، نابغه اي 
چه مي خواهد و مي داند چه گونه آن را به دسـت آورد  

عالي ولي نمي تواند آن را نگه دارد، بسازد، رشد دهد، مت
  …كند 

و پرنده خوش الحان در ميان پنجــه هـاي او جـان    
  .مي سپارد

  ،اگر بداني چه بخواهي و بتواني به آن برسي
اگر بداني چه گونـه بـا آن برخـورد كنـي و زنـــده      

   -بداري اش، باز مرحله تازه اي آغاز مي گردد 
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كه اين همه براي چه؟ چه استفاده اي، چه مصرفي، 
  اري و چه آفرينشي؟چه كمكي، چه اثرگذ

  ”مجموعه نگري“ما مي مانيم و يك 
چه گونه آن را به دست آوريم، چه   كه چه بخواهيم،

گونه آن را رشد دهيم و متعالي كنيم و چه طـور در راه  
  .بردن زندگي به كار گيريم

  آسيم عزيز،
. گفتني هاي پدر با پسر بسيار است، تو حـرف بـزن  

  .تو حرف هاي ما را اصالح كن
ــ ـــاوردها و   بيـ ــا و دستـ ـــه ه ـــكرها و تجربـ ـا فـ

  .خواست هاي مان را روي هم بريزيم
من يك روز برايت نوشته بودم كه پدر دانه اي است 

  .كه به خاك مي نشيند تا نهالي برومند سر برآورد
  .و اين روزها همان روزهاست

تو اميد جدي من شده اي، تو بـا آن زمينـه بسـيار    
  .ري ارتفاع مي گيريگسترده درك و معرفت، دا

كه در اول ” رخ غول پيكر“حاال شايد داستان كوتاه 
  .يك كاست ضبط كرده بودم مصداق حالت باشد
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  . برخاسته اي، اوج بگير تا دنيا را زير پا ببيني
” پـايين “نگاه مي كنـد پـايين را   ” باال“آدم وقتي از 

  .مي بيند
  .تو وقتي از پايين نگاه كند همه چيز براي او باالس

دلــم مــي خواهــد همــة آن چــه را هســت در كــف 
  .در كف اختيار –باكفايت خود ببيني 

و آن وقت تعيين كني كه چه بخواهي و ياد بگيـري  
كه چه گونه به آن برسي و تا هستي سفينه ات را خـود  

هــدايت بــه ســــوي اليتنــاهي، بــه  –هــدايت كنــــي 
  .”كمال“ ســوي 

  14/9/10/67 -فدايت 
  
  
  
  
  
  
  
  

 



 
                                          

                                 

 هرمز انصاري - )2( نامه هاي پدر به پسر

62  
  

…  
در  –تلفن ها نمي گذارد ما درسـت و حسـابي   اين 

من بـه تـو مـي گـويم     . نامه هاي مان با هم حرف بزنيم
نامه بنويس و سخت محتاج خواندن نامه هايت هستم و 

  .تو به من مي گويي بنويس
اما دل مان كه خيلي تنگ مي شود دست به گوشي 

البته شنيدن صدايت باالترين لذت هـا را دارد  . مي بريم
مه را مي شود چندين بار خواند، مي شـود حمـل   ولي نا

كرد و روي سينه فشرد ولي صدايت را فقط مي شود در 
  .خيال شنيد

در فاصله دومين و اين سومين نامـه ام دو سـه بـار    
سخت هـوس نامـه نوشـتن بـه تـو را پيـدا كـردم كـه         

  .متأسفانه روي آن چه پذيرفتني نيست از دست دادم
م علمـي از تلويزيـون   يكي وقتي بود كه به يك فـيل 

وقتي ديدم براي ديـدن ذرات نمـك يـا     ،نگاه مي كردم
بهتر بگويم براي عبور نور از ميان آن ذرات طول موج را 

بي اختيار  ،تا هفت ميلياردم ميليمتر كوچك مي كردند
مي خواستم با اميد خودم، با اميد اين مردم حرف بـزنم  

  .كه آسيم اين رشته توست
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سـاخت و كـار   “خوانـدن كتـاب    و يك بار وقتي در
را بـراي  ” حافظـه “بسيار سعي مي كردم مسـئله  ” ذهن

  .كنم مي خواستم دست به دامان تو شوم” حل“خودم 
گمــان مي كنــم تغييـــرات بيوشـيمي در خزانـه    
بي پايان مغز باعث مي شود كه ما پنجاه سـال پـيش را   

 گفتم خزانه بي پايان مغز چون اين. بسپاريم” خاطر“به 
  .هستم” مغز“روزها سخت مشغول مطالعه درباره 

مي بينم پانزده ميليارد سلول فعال بـا شـعور زنـده    
روي پوشش مغز را گرفته اند تا ما چيزي از اين جهـان  

  .بزرگ هستي را بشناسيم
مي بينم هر ياخته در قشر مخ چندين هـزار پايانـه   
عصبي از ياخته هاي ديگر روي سطح خود مي پذيرد تا 

صاوير دقيق و روشني از جهان هستي بگيـريم و بـه   ما ت
  .آن ها بينديشيم

بـيش   –فقط يك چشم  –مي بينم يك گيرنده ما 
  .از يك صد ميليون گيرنده دارد تا ما ببينيم

مي بينم در يـك ايـنچ مكعـب قشـر مـخ بـيش از       
شانزده هزار كيلومتر رشته عصبي است تا مـا ببينـيم و   

  .بشناسيم و بينديشيم
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رشته ها را از هم باز كنيم و پشت سـر هـم    اگر اين
گره بزنيم مـي شـود بـه انـــدازه فاصـله يـك رفـت و        

  .تا كره ماه …برگشت 
و مي بينم كه ما از اين همــه موهبـت فقـط يـك    

  .ذره اي كه نمي شود گفت استفاده مي كنيم –ذره 
دلــم مــي خواهــد تــــو گوشــــه اي از ايــن همــه  

حرف تازه اي بزنـي،   –ني پيچيدگي ها را براي ما باز ك
ــايي    ــه اي بگش ــروي، دريچ ــازه اي ب ــولي  …راه ت تح

  .بيافريني
  .آري، تحولي بيافريني
شايد هم االن . آمدم” خواندن“من خيلي دير بر سر 

  .پختگي خواندن دارم و آمادگي فهميدن
اما اگر آن چه در اين دو سه سال دنبال كرده ام در 

االن ديـدم، دركـم،   دنبال كرده بـودم  ” كار“ سال هاي 
  .فهمم و حرفم چيز ديگري بود

من از تجربـه  “تو بارها از من شنيده اي كه گفته ام 
به تئــوري رسيــده ام، كه به تئــوري نيـز بسـيار بهـا    

  ”.مي دهم
استعداد دركم را، نياز به دركم را  ،”تجربه“اما شايد 

تا اين حد باال برده باشد كه هر كـس حرفـي مـي زنـد     
ايـن همـان    –كنم دارد براي مـن مـي زنـد     خيال مي

  .چيزي است كه دنبالش بوده ام
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و هر چه مي خوانم مي بينم براي من نوشته شده و 
  .اين همان چيزي است كه دنبالش بوده ام

در ايــن روزهـا بـــه مباحـث جامعـه شنـــاسي و      
ــان و    ــايل نوجوان ــي و مس ــوم تربيت ــي و عل روان شناس

در زمينه هـاي زبـان و   كودكان خوب گوش مي دهم و 
  .زبان شناسي و فلسفه و ادبيات بسيار مي خوانم

  . مردم ديگر فرق دارد” بسيار“البته بسيار من با 
كـه روزهـاي دوشـنبه را در خـدمتش      –استاد من 

  .مي گفت اقالً روزي صد صفحه مي خواند –هستم 
اما جمع مطالعات يـاد شـده مـن بـه روزي بيسـت      

  .صفحه هم نمي رسد
من در موقـع خوانـدن    –رمزش را پيدا كردم  امروز

و اين فــكر كردن اسـت كـــه وقـت    . مي كنم” فــكر“
رف خواندنمي گيرد نه ص.  

من نمي خوانم كـه خوانـده باشـم، مـن بـه جنـگ       
اگـر بـا    –كـنم  ” رد“نوشته مي روم اگر نتوانستم آن را 

آمـد   همه تجارب و سواد و درك و درايتم قابل قبول در
  .من مي شود” مال“گفته  آن وقت آن

  



 
                                          

                                 

 هرمز انصاري - )2( نامه هاي پدر به پسر

66  
  

يك روز در يك جلسه تعليمـاتي بسـيار بـا اهميـت     
من شك دارم آن ها كـه نقـل قـول مـي كننـد      “: گفتم

بعضي آدم هـا وسـيله انتقـال انديشـه هـا و      ” بينديشند
. خودشان بهره برداري نمي كننـد  ،دست آوردها هستند

خودشان اصالً نمي فهمند گوينده يا نويسنده منظورش 
  .ده استچه بو

اما آن كس كه تئوري را در عمل مي فهمد، دنبـال  
راه حل بوده است، توجيه كار خـودش را مـي خواسـته    

  .است
 –مي رسد دلش باز مـي شـود   ” تئــوري“وقتي به 

  .مي بيند آن را مي شناسد، منتظرش بوده است
بـه  ” تجربه“البته مي داني كه تئوري هاي ما هم از 

” تئــوري “جربه هاي مـان  ما بر اساس ت. دست مي آيد
و به همين دليل هم هست كه آن كس كه . مي آفرينيم

با عمل كاري ندارد گاه تئوري ها را نمـي فهمـد و اگـر    
بفهمد كالمـش را مـي فهمـد، ظـاهرش را مـي فهمـد،       

  .قبولش دارد و از حفظش مي كند
احساس كنـي هـر    –دلم مي خواهد راست بايستي 
  .ن توستچه قدرت در جهان است در بازوا

احساس كني هـر   –دلم مي خواهد استوار بايستي 
  .چه فهميدني است در كله توست
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يــا الاقــل بپــذيري كــه مغــزت تــوان درك آن چــه 
  .فهميدني است دارد

من خيلي دير به ايـن مواضـع رسـيده ام، ولـي تـو      
الاقل سي سال بيش از من وقت داري، سي سالي كه با 

  .ار سال مي شودسيصد سال، بلكه سه هز” فتح زمان“
گفتم فتح زمان و اين چيـزي اسـت كـه معتقـدم و     

اگر ما بتوانيم آن چه را دو روز وقت مي گيـرد  . پاي بند
در يك روز انجام دهيم عمرمان را دو برابر كرده ايـم تـا   

  !چه رسد به اين كه آن را در يك دقيقه
  .ما مي رويم كه زمان را فتح كنيم
يكـي بـازده ايـن    . مما دو جور زمان را فتح مي كني

عمر كوتاه را چندين برابر مي كنيم و ديگر، كـه بسـيار   
اساسي تر است، آن است كه با خلق آثاري براي هميشه 

  .مي مانيم
روزي كه از ما جدا مـي شـدي، يـا قـرار بـود جـدا       
شــوي، در آن روز كه بـــا تـــو و خـواهرت در پـارك     

كـه  قدم مي زديم گفتم آسيم آن چيزي را دنبـال كـن   
تحول مي آفريند، كه بشر امـروز نيـاز دارد، كـه محـور     

  .تحول است در كشور ما
  ما را براي شام صدا كردند 

  .كه خود پايان موقتي است بر اين نوشته
  عزيز دلم –به اميد ديدار 

21/5/12/67  
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…  
آيا آخرين نامه ام را به ياد مي آوري؟ يادت مي آيد 

هـم بـه يـاد     كي نوشته بودم و چي نوشـته بـودم؟ اگـر   
بياوري خيلي به سختي ممكن اسـت مطالـب آن را بـه    

  .خيلي از آن تاريخ گذشته است –خاطر آوري 
ما در فاصله اين دو نامه حداقل دو ديدار داشته ايم 

و خـودت خـوب مـي دانـي كـه      . و بارها مكالمه تلفنـي 
مكالمه تلفني نمي تواند جاي نامه را بگيرد، نامـه چيـز   

نگه داشته مي شود، نامه دست بـه  نامه  –ديگري است 
نامـه   …دست مي گردد، نامه بارها خوانده مي شـود و  

  .جواب مي طلبد
الاقل مثل قبل از اولين  –كاش مي نوشتي و كاش 

آن روزها حرف دلم را بـا  . برايت مي نوشتم –ديدارمان 
بـا    تو مي زدم، هر چه مي خواستم با مردم، بـا جوانـان،  

در . در نامـه هـاي تـو مـي آوردم     فرزندانم در ميان نهم
فاصله دو نامه همه اش فكر مي كردم كه چه چيـزي را  
مي شود، يا بايد، با تو در ميان گذاشت، آن را در ذهـنم  
مي پروردم، يا الاقل دنبال موضوع، دنبال تيتـر، دنبـال   

  .سرفصل مي گشتم
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نامه هايي را كه آن روزها به تو نوشتم هنـوز بـراي   
ست، حتـي يكي دو تــاي از آن هـا را،   خـودم معتبـر ا

  .خواندم” زبان و انديشه“بي نام و نشان، در كالس 
كـه ناتمـام    –امسـال، با استفاده از تجربه پارسـال  

مـي گوينـد   . گذاشته ام” انديشه و بيان  “كالس  –ماند 
نوارهـايي را كـه   . خيلي موفق تر از سال گذشـته اسـت  

  . پارسال است” يشهزبان و اند“تو داري از   احتماالً
مي خواسـتم امسـال هـم تـا جلسـه پـنجم را كـه        
تدريس كرده ام برايت بفرسـتم كـه بـه داليلـي فـراهم      

  .نشد
اين حرف ها حرف روز من است، حـرف هـاي مـن    
معرف من شده اند، و اين حـرف هاسـت كـه در عمـل     

  .درستي ايده ها را نشان مي دهند
ك علـت  ما اين روزها بسيار كار مي كنيم، شـايد يـ  

نامه ننوشتن هم، كه هرگز خود را نمي بخشم، كار زياد 
است و گاه، نه گاهي بلكـه هميشـه، كارهـاي تحميلـي     

نود درصــد انرژي و وقـت مـا را الروبـي     -هشتاد. است
مي گيرد تا ده بيست درصد آب زالل را در مجاري فكر 

  .و عمل جاري كنيم
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ز همين االن كه با تـو دارم حـرف مـي زنـم مـا را ا     
زمين و هوا و دريا مورد حمله هاي ناشي از عـدم درك  

ديروز يـك دلســوز از مـن    . زمان و زندگي قرار داده اند
مشـكل حـل   “گفتم ” مشكل تان حل شد؟“مي پرسيد 

  ”.مي شود، تمام نمي شود
هـم   –دو طرف معادله خيلي سـنگين شـده اسـت    

موفقيت هايي كه به دست آورده ايم، و هـم مشـكالتي   
  .ابله با اين موفقيت ها ايجاد مي كنندكه در مق

كـار   –حاال كار چند جنبـه بسـيار اســـاسي دارد    
درون سازمان براي دسـتيابي بـه كيفيـت بهتـر، بـراي      

بـراي   ،”نمونـه “استحكام و كارآيي بيشتر، براي تعمـيم  
پرورش كادر، براي افزايش كادر و براي تأمين وسـايل و  

  .تسهيالت كاري
براي جلب نظرها و موافقت هـا   و كار برون سازماني

و بــراي كاســتن از فشــارهاي ناشــي از بــي اطالعــي و  
  .بدگماني و كم سوادي و خداي ناكرده بدخواهي

كه به هر حال، با يـك تعبيـر، آدم هـا را دو دسـته     
آن ها كه ما را مي فهمند و قبول دارند و  –كرده است 

  .آن ها كه نه مي فهمند و نه قبول دارند
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فرهنگـي را چـه    -داست كه كار آموزشـي ناگفته پي
  .كساني مي فهمند و چه كساني نمي فهمند

و كار اصلي من، عشق من، درست همان اسـت كـه   
  .يادگيري –تفاوت ها را آفريده است 

وقتي آدم دنبال ياد گرفتن مي رود خـود يـادگيري   
عشقش مي شود، و وقتي دانسته هـايش را بـه عمـــل    

يش مـي شـود، عاشـق    مي كشد عاشــق دستـــاوردها  
ساخته هايش مي شود و زندگي بـرايش مفهـوم پيــدا    

  .زيبا مي شود و دوست داشتني  مي كند،
حرفم هميشه با بچه ها، با جوان ها، و با مردمي كه 
 ،دوست شان دارم اين است كـه انسـاني كـه مـي دانـد     

اسـتوار و   ،انساني كه مي فهمد، انساني كه مي انديشـد 
اتكـاي بـه نفـس     ،رد، هدف داردجهت دا –پايدار است 

دارد، نمي ترسد، و كمتــر از ديـگران به خــود ترديـد  
  .راه مي دهد

 –شايد بشود گفت كه انديشه هـم مثـل آب اسـت    
كم آن زود جوش مي آيد و زود يــخ مـي زنـد و بخـار    

  …مي شود و خشك مي شود 
  



 
                                          

                                 

 هرمز انصاري - )2( نامه هاي پدر به پسر

72  
  

ولي آب زياد نه يخ مي زند و نه بـا حرارتـي از ايـن    
نه خشك نمي شـود بلكـه    ،يدن مي افتددست به جوش

قطرات ريـز   –خود جاذب رطوبت هاي ديگر مي گردد 
  .را هم مي گيرد و جابه جا مي كند

  : ياد يك شعر خوب افتادم
  قطره درياست اگر با درياست

  .نه اين قطره و دريا درياست ور
  

آمدند سـراغ مـان كـه بـرويم كـوه،       5صبح ساعت 
م هايي كه خواب بودند، جايت خالي بود و جاي همه آد

صــداي آب در تــه رودخــانه و درختـــان پاييـــزي   
سر بـه هـم آورده و تـاريكي هـاي دم سـپيده و حتـي       

  .صداي پاي خودمان چه عالمي داشت
دنيايت كـه بـزرگ مـي شـود     “يك روز به تو گفتم 

يا شـايد بـه تـو نوشـته     ” .همه چيز را كوچك مي بيني
ر مي شود چيزهـاي درون  هر چه دنيايت بزرگ ت“بودم 

  ”!آن را كوچك تر مي بيني
به هر حال ديدن و شناختن و انديشيدن ذهن تو را 

گمـانم  . باز مي كنـد، و آدم هـم همـه اش ذهـن اسـت     
  ”…اي برادر تو همه انديشه اي “ : مولوي مي گويد
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قدرت يك ببر ممكن است كالً در جسـمش باشـد،   
است، ولي ” جسم“كه آن هم فقط جسم نيست، كالً در 

قــدرت آدمــي در چيــز ديگــري اســت، در چيــزي كــه  
  .نمي تواند پيش آن عرض اندام كند” جسم“

انساني كه مـي دانـد و مـي فهمـد و مـي انديشـد،       
انساني كه دوسـت دارد و عشـق   . ابعادش اليتنهي است

مي ورزد همه دنيــا برايش خـانه انـس اسـت و چــون    
ي ورزد هـر  مي داند و مي فهمد و مي انديشه و عشق م

تفاهم  –يكديگر را مي فهمند . چه هست دوست اوست
  .دارند

طـرف او اگــر جســم اســت مـي دانــد چــه گونــه از   
ــه“ ــا ”رابط ـــزيكي،    –ه ـــكي، في ــاي مكانيـ ــه ه رابط

در بهره برداري از آن استفاده كند و اگـر   …شيميايي، 
. است مي دانـد چـه گونـه بـا او ارتبـاط بزنـد      ” انسان  “

هر چه هست با هـر   –” ارتباط“ ست و ا” رابطه“زندگي 
مـا كـه    –م ــــ ه هست در رابطه است و اين ماييـــچ

مي دانيم و مي فهميم و مي انديشيم و عشق مي ورزيم 
مي زنيم و اين ارتبـاط اسـت   ” ارتباط“ كه با همه چيز 

  .كه به رابطه زيبايي و اعتبار مي بخشد
  19/14/8/69 فداي تو



 
                                          

                                 

 هرمز انصاري - )2( نامه هاي پدر به پسر

74  
  

  ”حضور“نامه اي در 
…  

انم كه خيلي دوستم داري؛ ايـن از نگاهـت، از   مي د
ــه    ــيار ب ــدهاي بس ــن داري، از خري ــه م ــه ب ــوجهي ك ت

  .كامالً پيداست …دردخوري كه برايم مي كني، 
وابسـتة    اين را هم مي داني كه خيلي دوستت دارم،

  .توام، دلم پيش توست، و همه اش به تو فكر مي كنم
يـن بـه   كه اين دوست داشتن و اين وابسته بودن و ا

آسمان صاف و   تو فكر كردن بايد به من بال پرواز بدهد،
  .هواي تازه

 –مـن بــه تــو نيــاز دارم، ايـن يــك واقعيــت اســت   
شــكوفايي زنــدگي ام و شــادكامي ام در گــرو بــودن بــا 

  .توست؛ و بهتر بگويم بودن تو با من است
هر . در سفري كه داشتيم همه جا جاي تو خالي بود

جا كه بودم نياز ديدن تو را بيشتر كه را مي ديدم و هر 
و همــه هم از من ســـراغ تـو را    –احساس مي كردم 

  .مي گرفتند
در اين سفر، فرصتي شد كه با دكتـر س راجـع بـه    

ــام  ــاري“اته ــزنم  ” بيم ــرف ب ــا، –ح در   س، در امريك
بيمارستان دانشگاه واشنگتن اغلب بـا مـن مـي آمـد، و     

  .گاهي هم اظهار نظرهاي پزشكي مي كرد
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به او گفتم، كه ديدي تشخيص پروفسور سواتسـون  
درست نبود؛ مـن روز بـه روز دارم بهتـر     –درست نبود 

  .مي شوم
جوابم داد كه تشـخيص او درسـت بـود؛ تـو جلـوي      

  .پيشرفت بيماري را گرفتي
پروفسور سواتسون گفته بود كه تو روز به روز بـدتر  

  …اول عصاست و دوم واكر و  …خواهي شد 
سومي اش را بگويد؛ چون به چهـــارمي  م ــنگذاشت
  . مي رسيد

 –من خوشحالم كه اين نسبت را به من مي دهنـد  
كــه خــودم جلوي پيشـرفت بـه اصـطالح بيمـاري را     
گرفته ام، ولي صادقانه به تو مي گـويم كـه تـو، تـو بـه      
تنهايي، مي تواني به بودنم، به سرپا بودنم، بسيار كمك 

  .كني
كتـاب  ” پـيش سـخن  “، در من همة حرفم را، يكجا

پـس  ” .مي خواهم زنده بميرم“گفته ام؛ گفته ام كه  12
نبايد كسي انتظار داشته باشد اظهار درماندگي و ناتواني 

. اين ذهن و روحية من است كه مـرا راه مـي بـرد   . كنم
اگر ذهن و روحية تو با آن درآميزد نه دو برابـر كـه    اما، 

  .چندين برابر خواهد شد
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هر كس و بيش از هر چيز با خـود دارم  من بيش از 
براي بودن و سرپا بودن و پرنشاط  –پنجه نرم مي كنم 
  .و به دردخور بودن

من رضايت و خوشنودي ام در آن اسـت كـه هنـوز    
و قول مي دهم تـا  . مي توانم به حال ديگران مفيد باشم

  .آخر همين جور بمانم
را همان گونه كه بازوان پرمحبت تو م  و دوست دارم،

در آغوش مي گيرد و به من جان تازه مي بخشد، به آن 
 –به عشق شما و براي شما  –چه در سال هاي زندگي 

  .فراهم كرده ام و به روز رسانده ام توجه داشته باشيد
شـايد كلمـة فـراهم خـوب بيــانگر آن چـه بـه آن       

  .رسيده ام، و در اختيار گرفته ام نباشد
ول نام ماست، شهرت ا –من آن را با تو باز مي كنم 

و محبوبيت و كارآيي و فرهنگ باليدني خانـدان بـزرگ   
خدماتي است كه در نيم قرن گذشته به مردم  –ماست 

ــرينش،      ــدني ت ــه بالي ــم ك ــرده اي ــرزمين ك ــن س و اي
  .ماندگارترينش، ايده هاي ماست

قدرتمندي من و تو و خواهرت در آن است كه ايـن  
  .ايده ها را بپروريم
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و شيوه هاي بيانِ آن ها دارند حرف اول اين ايده ها 
  .را مي زنند

دوم مقاومــت و پايــداري و پــي گيــري و اميــدواري 
  .هست

كه صخره هاي بزرگ را از سر راه مان بر مي دارد و 
  .مي كند” شُد“نشدها را 

و آن انديشه ها و ايـن شـيوه هـا بـه مـا دريـايي از       
ياري مادي هم؛ كه بس -امكانات داده است امكانات مالي
  .آرزوي يك قطره از آن را دارند

و توجه داشته باشيد كه ايـن امكانـات در فرهنگـي    
متعالي، منشي انساني و روشي خدمتگزارانـه بـه دسـت    

  .آمده است
امكانات گسترده،   و طبيعي است كه فضاهاي بزرگ،

بايــد انســان هــا را بــه بــزرگ انديشــي و بلنــدپروازي و 
  .بلندنظري بكشاند
چيز، در انسـان، فكـر قابـل گسـترش     و بيش از هر 

  .است، هواي پرواز دارد و قدرت پريدن
انديشه و احساس وقتي درست درآميزند، فرزندشان 

  .زندگي اي پرشكوه خواهد بود
  .كه انسان ها، طي هزاران سال، آرزو كرده اند

در خيــال، در آغـوش مي فشـرمت و جـــان تـازه    
  .مي گيرم

23/19/5/88  
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  از     
  يسندههمين نو

  :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  او دارد مي آيد  
  

   1387  داستان هاي گفتني  
  

   1387  هزار نكته  
  

   1387  مي خواهم زنده بميرم  
  

   1387  اند در رثاي آنان كه زنده  
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    1388  ...نگاهي ديگر  
  

    1388  ...روي پاكت ها  
  

   نامه هاي پدر  

  به
 1389  )1(پسر 
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