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  پيش سخن
  

  پراكنده نويسي
   –با پراكنده گويي فرق دارد 

  پراكنده نويسي بر مبناي 
  يك فكر است،

  يك احساس است، 
  .يك پرسش است

  .يا يك مشاهده
  اگر آدم همان موقع كه احساس مي كند،

  يا فكري تازه به سرش مي زند،
  يا چيزي تازه مي بيند،

  قلم برندارد و بنويسد،
  نكند“ يادداشت”آن را 

  مي پرد، رنگ مي بازد
  .يا با چيزهاي ديگر قاطي مي شود

   –اگر همان موقع آن را بنويسي 
  كرده اي؛“ ثبت”به شكلي آن را 

  هر بار كه آن را بخواني
  آن احساس را تازه مي كني،

  .يا آن فكر را پرورده
  

4
  
 



  اما پراكنده گويي چيز ديگري است؛
  مال كسي است كه

  حرف زياد مي زند،
  ولي تكه پاره هايي كه مي پراكند

   –به هم مربوط نمي شوند 
   –آن ها، در كنار هم، منتج به نتيجه اي نمي گردند 

  گاه تعريف با مثال نمي خواند،
  گاه مثال با نتيجه،

  .و گاه هيچ يك با مقصود گوينده
  پراكنده گويي مال آدم هايي است

  كه آن قدر حرف مي زنند
  .دكه فرصت فكر كردن ندارن

  

  و پراكنده نويسي
  از آن كساني است كه

  همواره فكر مي كنند
  و گاه محصول فكر را

  با واژه هايي پربار
  ساختارهايي خوش آهنگ

  به دور از مطلق گويي
  در كوتاه ترين هنرِ بيان

  .به نظرخواهي خوانندگان مي گذارند
  

10/13/7/91  
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  پذيريدن
  بينديشيد

  بشنويد،
  ببينيد

  بخوانيد
  بپرسيد،

  مقايسه كنيد
  وارسي كنيد

  تجربه كنيد
   –باز بينديشيد 

  .گردش زندگي، خود، پاسخ بهتر را نشان خواهد داد
  

  در اين كوچك كتاب
  ما با آوردن يادداشت هايي از زندگي

  با تماشاي گردش آن،
  با نگاه به باال و پايين رفتن ها

  ن بسته ها؛و باز كرد
  .شما را دعوت به انديشيدن مي كنيم

  ما خواسته ايم
  را“ ابزار فكر كردن” 

  تا آن جا كه به زندگي جاري 
  مربوط است،

  .در اختيار نهيم
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  اگر پاسخ بهتري يافتيد،
  اگر راه بهتري گشوديد،

  اگر بهتر راه رفتن را ياد گرفتيد 
   –درنگ نكنيد 
  راه خود را،

  هدف هاي سر راه خود را،
  به راه هاي بهتر،

  و راه هاي پاي نخورده
  كشانيد

  .تبديل كنيد
  اما، 

  هيچ وقت
  شروع زيبا را

  .به فضاي غبارآلود نكشيد
  

  17/7/4/91  
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  بر يال كوه هاي سر به آسمان كشيده سوار است،
  هواي تازه مي نوشد،

  گل هاي رنگارنگ مي بويد
  و به آن دور دورها نگاه مي كند

  در برابر ناماليمات خم نمي شود،
   مي بيند– آن گونه كه هست –واقعيت را 

  و مي كوشد آن را 
  آن گونه كه دوست دارد بگرداند

  از كسي گله نمي كند
   كس آن اندازه كه در خور اوست، از هر

  انتظار دارد
  تشكر يادش نمي رود

  .لبخند طليعة برخورد اوست
  

  22/2/2/92  
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   –اول چهره ات اثر مي گذارد 
  .زيبايي صورت و تناسب اندامت

   –لب كه به سخن گشودي 
  چهره ات دوم مي شود؛

  .و زيبايي كالمت اول
  حرفت را كه زدي 

  ي شود؛زيبايي كالمت دوم م
  .و پيام آن اول

  عمل كه كردي 
  انديشه ات دوم مي شود؛

  .و رفتارت اول
  . توست“رفتار”و داوري نهايي روي 

  

  80اول شهريور   
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   –شي ها از حق طلبي ها شروع مي شود حق كُ
  حق طلب ها به هم مي پيوندند

  تا قدرتمند شوند؛
  و قدرتمندها پا روي حق ديگري مي گذارند
  .ر روندتا باالت

  حق كش ها گاه الي نمد مي مالند
  گاه از دم تيغ مي گذرانند،

  حق جوها هم گاه ناله مي كنند،
  گاه فرياد مي كشند،
  . مي گيرنددر كفگاه جانشان را 

  
  15/21/11/90  
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   – معلوم مي كند قدرت را “حقوق”
  آن كه زور دارد

  حقوق خود و ديگران را
  معلوم مي كند،

  ور استو آن كه زير ز
  از بي حقوقي مي نالد،

  زور كشيده ها يكي مي شوند
  و ايجاد زور مي كنند،

  زوردارها از هم مي پاشند
  .و زير زور مي روند

  كم زورها زوردار مي شوند
   –و زوردارها كم زور 

   ايجاد حق مي كند براي خودباز يكي
  و يكي احقاق حق،

  يكي حق كشي مي كند
  .و ديگري حق طلبي

  
  14/21/11/90  
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  ما بايد ميراب باغ جوانان شويم؛
  .با جويبارهاي تجربه و دستاورد خود

  
  باغ، براي آن ها،

  شناخته شده و ضروري است
  .و براي ما ناشناخته و تازه

  
  نه آن ها مي توانند

  بي آبياري
  باغ را آباد كنند

  و نه ما شايسته است
  .پشت ديوار باغ زانو زنيم

  
10/31/11/91  
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   –ما دوست داريم هر روز را تبريك بگوييم 
  .هر ساعت را، هر لحظه را

    اين،
  هم دست تبريك شنونده است، 

  .هم، دست تبريك گوينده
  تبريك شنونده بايد به درستي بداند

  چه كاري تبريك دارد، و همان بكند
  تبريك گوينده هم بايد بگردد، پيدا كند

  چه چيزي تبريك دارد، 
   – زند و همان را دامن

  .بزرگ كند، نمايان كند، باالي سر بگيرد
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  به تدريج
  وسايل منزل

  و لوازم و اماكن شخصي 
  كم تر و كوچك تر خواهد شد،

  و وسايل استفاده هاي گروهي
  و گردهمايي هاي جمعي

  و تفريح هاي ضروري 
  بيش تر و وسيع تر

  .و دسترس تر
  13/9/1/92  

  

  دلم نمي خواهد 
  پير شدن افراد،

  فرسوده شدن اشياء،
  و كهنه شدن تازه ها را

  .با چشم خود ببينم
   –دوست دارم همه چيز 

   –چه خوشايند و چه ناخوشايند 
   – همان طور كه بار اول ديده ام –برايم 

  . بمانند“خاطره”
  16/15/1/92  
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  در آينده اي 
  نه چندان دور

  رژيم كارگري و كارفرمايي
  د مي دههرم كاريجاي خود را به 

  در اين هرم؛
  او كه بهتر از همه كار مي كند،

  خود را به رأس هرم مي رساند
  و آنان كه مبتدي اند

  .از كف هرم شروع مي كنند
  

  آموزش و يادگيري 
  رگ هاي اصلي

  و رگ خون رسانيِ
  .اين هرمِ شكل گرفتة هدف دار است

  
  9/15/10/90  
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  فرهنگ هر كاري و هر چيزي 
  بايد از اول تعريف شود؛

  فرهنگ كار، 
  فرهنگ كاركردن، 

  فرهنگ توليد، 
  فضاي يادگيري، فضاي ياددهي، 

  مادر بودن، فرزند بودن، بچه دار شدن، 
  كودك، نوجوان، جوان، 

  پول درآوردن، پول خرج كردن، 
  مسكن گزيدن، 
  همسر گزيدن،

  خوردن، پوشيدن، 
  كمك به ديگري

  اداره كردن، مدير بودن، 
  حرف زدن،  نوشتن، –باسواد بودن 

رضة هنر،هنر، هنرمند، ع  
  نپذيرفتن 

  همدردي كردن
   بودن، انديشمندانديشيدن

  شدنانديشمند 
  .فلسفه، فيلسوف
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   يا پدر–مادر 
  اگر، خود، دنياي كودك را نشناسد، 

  اگر راهي به وجود او پيدا نكند، 
  اگر نداند در مراحل مختلفِ رشدِ 

  سني و عقلي و عاطفي و بياني
   پيش گيرد، چه رفتاري

   –محبتش به كينه شبيه خواهد بود 
  .تقابل ايجاد مي كند و دوگانگي

  مربي نيز 
  اگر دنياي كودك را نشناسد، 

  اگر شيوه هاي انتقالِ دانش و انديشه را نداند، 
  اگر با تمام وجود

   را نپذيرفته باشد، – يا پدري -مادري
  دانشش روي دستش خواهد ماند 

  و انديشه هايش 
  .صار تنگ مخيله اش محصوردر ح
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  كسي نبايد توقع داشته باشد 
   –همة حرف هايي را كه من مي زنم 

  يا مي نويسم
  .توسط خودم، يا نزديكانم، اجرا شود

  ما، در اين اجتماع زندگي مي كنيم؛
  و حرف هاي من براي جامعه اي ديگر است؛

  من، حتي، خيلي از فكرهايم را 
  رم؛نمي توانم بر زبان آو

   –يعني قابل قبول 
   –يا زبانم الل 

   –قابل فهم اين اجتماع نيست 
  .“ اجتماع”نمي گويم جامعه؛ مي گويم 

  
  16/29/10/90  
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  همه آدم ها فرهنگ دارند
   –ما آدم بي فرهنگ نداريم 

   –هر كس فرهنگ خودش را دارد 
  فرهنگ جامعه اش را،

  ،فرهنگ طبقه اش را
  فرهنگ نسلش را،
  .زمينش رافرهنگ سر

  
  ما همة آدم ها را دوست داريم
   –با كسي تقابل فرهنگي نداريم 

  ما فرهنگي را دوست داريم،ا
  كه به سود آينده انسان هاست

  كه رفاه و شادي و پرتواني
  مي آورد

  آن قدر شكوفايش مي كنيمو 
  كه ديگران حيف شان بيايد

  .راه ما را پيروي نكنند
  

21/19/2/90  
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   تاريخ ةهميش
   دست گذشته بوده است، “زمام”

  .“ آينده”و حق با 
  آينده وقتي زمامدار شده است 

  كه زمان از روي آن گذشته است 
  و باز، در مقابل آن چه هنوز نيامده است، 

  و بايد بيايد، 
  .قرار گرفته

  ارزش هاي گذشته، ارزش هاي تاريخ اند؛ 
  اگر آن ها نبودند 
  تمدني نبود، 

  علمي نبود، 
   نبود، اعتقادي

  صنعتي نبود، 
   –هنري نبود 

  .و ما هنوز در غارها زندگي مي كرديم
  ولي، آن ها، ديگر، 

  با همه ارزش و اعتبارشان، 
  . نيستند“تاريخ ساز”

  

  1378مهر 
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   –وقت شناسي چند جور است 
  اول اين كه بداني 

  چه كاري را چه موقع انجام دهي؛
   –به آن موقع شناسي هم مي گويند 

  ه از فرصت هاستاستفاد
  از موقعيت هايي است كه 

   –در زندگي پيش مي آيد 
  در كودكي، در نوجواني، در جواني، 

  در ميانسالي، در كهنسالي
  

   –دوم ترتب كارهاست 
   –به كار اصلي پرداختن 
  به آن تنظيم كار هم مي گويند
  نه آن كار را كه آسان تر است

   –بلكه آن كار را كه مهم تر است 
جلو بي  ندازي

  

  سوم پايبند بودن به وقت، 
   –اعتبار دادن به وقت 

  چه بخواهيم در جايي حاضر شويم
  .يا بخواهيم كاري را تمام كنيم

  
  10/26/10/90  
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  ترديد بايد
  هر چه زودتر

  به تصميم برسد
  ترديد بالي جان آدمي

   –و آفت كار است 
  ترديد خيلي بدتر از 

   –اشتباه است 
  اگر اشتباه بكني

  است را جمع مي كنيحو
  و اشتباه را اصالح

  اما ترديد كه بكني
  .تحليل مي روي

  
  18/20/11/89  
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  اين،
  حق توست 

  كه بگويي
  حوصله اش را ندارم،

  و نيز،
  حق توست 

  كه بگويي
  حوصله ات را ندارم؛

  اما، 
  هرگز، 

  هيچ وقت،
  در دل 

  يا بر زبان
  مگو

  “.حوصله ندارم”
  

  11/14/1/87  
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   مي خواهيد اگر وقتي
  هوشمندي و 

  خالقيت و 
  خودكفايي و 

   –توليد باليدني مردم را 
   –سازندگان مملكت را 

  بگوييد
  اول كارگران زحمتكش را بگوييد 

  و دست آخر مهندسان و 
  متخصصان و 

  .طراحان را
  آيا 

  اين به آن معنا نيست كه
  در ذهن شما 

   تعيين كننده است؛ “نيروي عيني”
”ه ن   ؟“قواي ذهني

  
  22/22/1/81  
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“غم”   نداشته ها را مخور،
  به داشته ها فكر كن،

  ،غم به دست نياورده ها را مخور
   فكر كن“به دست آورده ها”به 

  براي به دست آوردن
  بايد شهامت از دست دادن داشته باشي

  به دست آوردن فكر مي خواهد
   ناشي ازو از دست دادن

غفلت   عوضي ديدن و اشتباه است و
  انمندي خودبه تو

  “شدن”به ذهنِ آمادة 
  به روزهاي روشن تر 

  به لحظه هاي پر ارزش تر
  به داشته هاي بهتر

  و كاربردهاي زيباتر
  .فكر كن

  
21/3/2/91  
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   – قمار نيست “زندگي”
  فكر مي خواهد؛

 “فكر”   كافي نيست؛
  حركت مي خواهد؛

  فكر و حركت كافي نيست؛
  مهارت مي خواهد؛

   كافي نيست؛فكر و حركت و مهارت
  سرعت مي خواهد،

  فكر و حركت و مهارت و سرعت كافي نيست؛
  موقع شناسي مي خواهد

  و مهم تر از همه شهامت ناكام شدن؛
  فكر و حركت و شهامت و سرعتِ

   –از زمين برخاستن 
   –پذيرفتن شكست، به قصد پيروز شدن 

  دوباره نگري
  در هدف و برنامه و روش و ابزار

  … پايان زمانِ آغاز و نحوه
  .ياران و همكاران

  
  20/3/2/91  
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   “سخن”ديگر نبايد 
  وقت پركن باشد،
  بايد موتورهاي فكر كردن را

  به حركت آورد
  بايد احساس را لطيف كند

  جاري كند
  به پرواز آورد

  بايد جاي چشم و گوش و بيني را بگيرد
  شنونده يا خواننده

  يا مي خواند  بايد آن چه را كه مي شنود،
   مجسم كندپيش خود

  .به تصوير كشد
   – را بگيرد “شمشير”سخن بايد جاي 

  .اما نوازشگر باشد
  سخن بايد سالح ها را

  به النه خود فرستد
  شادي آورد

  انرژي آورد
  حركت آورد

  اميد 
  .و پايداري
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  تو قدرتمندي ات در اين است كه 
  م هدفت را تصحيح كني، يدا
   در اين است كه اتو قدرتمندي 
  را مفهوم كني، م راهت يدا

  –روش هايت را تغيير دهي 
 . به روز رساني

  قدرت آدميزاد در اين است كه 
  آن جا كه تن فرو مي نهد، 

  ذهن بر مي دارد 
  ذهن تان را پربار و پرتوان كنيد كه 

  وقتي جسم، 
  به حكم طبيعت، 

  تحليل مي رود 
  ذهن چنان قدرتي ايجاد كند كه 

    كنيد،نهرگز احساس ناتواني 
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  ما نمي خواهيم و بنا نداريم، 
   طبيعت را  زندگي را، دنيا را،

  فقط بشناسيم 
  ما مي خواهيم، 

  و بنا داريم، 
    زندگي را، و دنيا را،

  تغيير دهيم 
  چون مي خواهيم تغيير دهيم 

  بايد آن را بشناسيم 
  بدون شناختن دايمي و پيوسته 

    نمي شود زندگي را تغيير داد،
    ا را تغيير داد،نمي شود دني

  .نمي شود آينده را تغيير داد
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  تعيين قلمرو و جنگيدن بر سر آن،
  .كار حيوان است

   براي تسلط بيشتر – استفاده از نيرويِ عيني
  كار حيوان است

  براي تصاحب جنس مخالف – برتراستفاده از نيروي 
  .كار حيوان است

  
   براي حل مسئله–استفاده از انديشه 

  .نسان استكار ا
   به جاي دندان،–استفاده از زبان 

  .كار انسان است
   به جاي دست،–استفاده از دست ساخت 

  كار انسان است
   اجتماع در ساختن–  هاهماهنگياستفاده از 

  .كار انسان است
  حيوان برتري خود را

  با چنگ و دندان و سم و سم نشان مي دهد،
  .يانسان با انديشه و بيان و محبت و هميار

  
  24/9/1/91  
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   زندگي است،“زبان”

  زبان خود زندگي است،
  زبان جزء زندگي نيست،

   –زبان جزو زندگي هم نيست 
  .زبان خود زندگي است

   زندگي مي كند،“ انديشه”انسان با 
  و زبان بستر انديشه است؛

  .زمين است براي كشت انديشه
  .انديشه رهبر توستو 

  .توستانديشه توان و شخصيت و هويت 
  

11/14/1/83  
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   اگر بخواهد درست باشد “فكر”
  

  بايد آگاهي هاي درست به آن برسد، 
  بايد از دانش روز تغذيه كند، 

  بايد در معرض افكار ديگران قرار گيرد، 
  بايد تواضع شنيدن آراي متفاوت را داشته باشد، 

  بايد از الك خود بيرون آمدن، 
  آفتاب خوردن و تن شستن 

  . شده باشدذاتي اش
  اگر قرار باشد آدم 

  در مقابل هر حرف مخالف براق شود، 
  هر حرف متفاوت را بيگانه ببيند، 

  و خود را در حصار پيشداوري ها حبس كند،
  و شيفته خودباوري ها و عملكردها 

  و عادت ها و داشته هايش باشد،
  يك وقت خبر مي شود كه 

  كاروان رفته است و او در گل و اليِ
  . مانده از آن گير كرده استبه جاي
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  –مسؤوليت نويسنده بسيار بيش از خواننده است 
  رساندن پيام است 

  كه هنر سخنوري 
  .يا هنر نويسندگي مي طلبد

  
   –درك ممكن است 

  به دليل زمينه هاي قبلي 
   –و تفاوت آگاهي ها 

  .متفاوت باشد
   توان درك دارد“معالِ”
  . توان بيان“خردمند” و
  

  صوير روشني است از واقعيت، تآگاهي
   كشف رابطه هاي درون و بيرون واقعيت است،،دانش
   برداشت دانش پژوهانه اي است،فلسفه

  از واقعيت ها و رابطه ها
   هماهنگ شدن،زندگيو 

   استآگاهانه و عالمانه و فيلسوفانه و هنرمندانه
  .با طبيعت

  
  18/3/3/86  
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  در برخي فيلم ها
  بد زباني هست؛

   هم ايستادنبه روي
  توطئه چيدن

  سرك كشيدن
  پنهاني وارد شدن،

  دو به هم زدن،
  به هم پريدن،

  كشتن؛ و جسد را دزديدن
  مگر بدآموزي كدام است؟

  گاهي بدآموزها
  .قياقه حق به جانب هم مي گيرند

  
  16/24/4/91  
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   – خيلي مهم است “جواب”
  جواب آگاهي مي خواهد،

  دانش مي خواهد
  پژوهش مي خواهد 

  انديشه مي خواهد 
  و دقت؛

  ؤال اما س
   –بسيار مهم تر از آن است 

  از روي انديشه است؛سؤال 
  .انديشة پيدا كردن راه رسيدن به جواب

  جواب ها همه جا هستند؛
  جواب بر مبناي واقعيت هاست

  . همه جا هست“واقعيت”و 
  اين واقعيت است كه متنوع است؛

  اين واقعيت است كه متغير است،
  عيت هاستاين واق

  كه به هم مي پيوندند 
  و از هم جدا مي شوند

  تركيب تازه مي دهند 
  و اجزاي جديد به جا مي گذارند
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  حركت مي كنند 
  و شرايط تازه به بار مي آورند

  
  و پرسشگر پويا

  اگر 
  واقعيت را 

  و سير واقعيت را 
  اگر 

  اثرپذيري 
  و اثرگذاري را

  دنبال كند
  و با زمان پيش برود

  ز خود سؤال خواهد داشت، هميشه ا
  . و از پيشروتر از خود

  و سؤالش ذهن هر جستجوگري را 
  . به راه هاي نرفته مي كشاند

  
  20/28/7/91  
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   “ كالس”ديگر دوران گچ و تخته و نيمكت و 
   –سپري شده است 

  معلم ديگر او نيست كه كتاب دستش مي گيرد 
   – مي رود “ كالس”و سر 

  ما همه معلميم، 
هر   كه به نوعي معلم است؛

  هر كس بايد ياد بگيرد 
  دانسته هايش را چه طور گسترش دهد، 

  به عمق ببرد و مستند سازد،
  بايد ياد بگيرد كه 

  دانسته هايش را چه طور به اجرا درآورد،
  بايد ياد بگيرد 

  .دانسته هايش را چه طور به ديگري منتقل كند
  باشيم، همه بايد به كاري كه دست مي زنيم وارد 

  به آن مسلط باشيم 
  بايد دنبال ياد گرفتن چيزي برويم 

  كه ما را بهتر راه مي برد، 
  .كه الزم داريم

  دايم آن دانسته را زير و رو كنيم 
  راه بريمدر آفتاب انديشه 

  .بخوابانيمباران عشق زير و 
  از آن نشا گيريم 

  .و بذرهايش را در دل جان بكاريم
  

  18/4/1/91  
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  كهبه جاي آن 
   بزنند؛“حرف”با هم 

   –يكديگر را مي زنند 
  

  البته حيوان ها
   –زبان ندارند 

  .كه همديگر را مي زنند
  اما، آدم ها، 

  خوشبختانه،
  غير از زبان گفتار و نوشتار

  زبان موسيقي دارند،
  زبان نقاشي دارند

  زبان پيكرسازي دارند
   –زبان حركت هاي زيباي بدني دارند 

  . زبان استاصالً همة رفتارشان
  

21/16/10/91  
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  نصيحت كن ها دو دسته هستند،
   زندگي مي كنند؛“ گذشته”دسته اي كه در 

  و پاي تو را مي كشند
  تا در گل و الي به جاي مانده
  از كارواني كه رفته است

  .فرو كنند
  

  و دسته ديگر گروهي هستند 
   زندگي مي كنند،“ آينده”كه در 
  گرچه هنوز، خود،
  ن نيازموده اندچيزي از آ

  دانش خود را،
  دستاورد خود را،

  نتيجه گيري خود را 
  با دانش و دستاورد و نتيجه گيري ديگري

  برخورد مي دهند
  .كه ببينند چه اعتبار و استحكامي دارد
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   بباليم“سنتي”ما نبايد به 
  كه در گذشته بوده است

  ولي
  كهنه شده،

   –رنگ باخته 
  .اي روز را نمي دهدو ديگر پاسخ نيازه

  
  ما بايد به آن بباليم كه

  به تصوير مي كشيم،
  مي سازيم،

  .پرواز مي دهيم
  و جواب نيازهايي را

   –كه نيامده است 
   –و خواهد آمد 

  مي دهد
   سنت آن روزها شستهِبه تنِ

  .لباس نو اين روزها بپوشانيم
  

21/14/10/91  
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  مصاحبان و مشاوران خود را
  طوري انتخاب كن 

  كه
  .عاقل و فهيم و كاردان باشند

  تو را دوست بدارند،
  .و به تو فكر كنند

  .تو را به جاي خود نگذارند
  .تو را در همان وضعي كه هستي ببينند

  در آينده زندگي كنند؛
  .نه در گذشته

  نه از روي احساس
   –كه از روي فهم 

   –آغشته در احساس 
  .حرف بزنند

  فشرده، 
  اما قابل فهم

  قاطع،
  فروتنانهاما 

  .حرف بزنند
  

18/16/11/91  
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  :كارآمدها دو گروهند
  گروه اول 

   كار مي كنند؛“خوب”
  .كه پول خوب درآورند

  
  گروه دوم 

  خوب پول در مي آورند؛
  .كه كار خوب بكنند

  تو، انسان برجسته
  جزو كدام گروهي؟

  يك تو كدام است،
  دو تو كدام؟

  
  20/2/12/91  
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  .د، مي ميردزبان اگر تحول پيدا نكن
  ؛زبانِ درك بايد گسترده باشد

  .قدرت دريافت پيام داشته باشد
  

  اما زبان توليد بايد فشرده باشد،
  پراستحكام باشد، 

  موسيقي خوب داشته باشد
  .و ساده و روشن و مفهوم

  

  درك با تفكر دست مي دهد
  و توليد با دقت، با استعداد هنري،

   – با تمرين و تمرين و تمرين كه
”به   . برسد“مهارت

   – بايد “درك”در 
   –بي توجه به جزئيات 

  .پيام را گرفت
   – بايد “توليد”اما، در 

   –با توجه به همة جزئيات 
  .گفت يا نوشت
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  آنان كه
   را “داشتن”

  در خدمت بودن مي خواهند
   را “بودن”

  در خدمت شدن،
”   را “شدن

   –در خدمت انسان شدن 
  انساني كه 

  رود،با جسم راه نمي 
  در تعريف نمي گنجد

   –و همواره راه شدن مي رود 
   – نمي شود “ختم”راهي كه به جايي 

  خودِ راه
  .او را راه مي برد

  
  16/27/3/91  
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  من دوست دارم؛
  در فيلم و داستان و نمايشنامه

  دوست داشتن،
  به هم رسيدن،

  بلندپروازي
  شجاعت

  پايداري
  جاي

  كِشي ها و  دشمني ها و طرف خود
  كوته بيني ها و كم دلي ها و ترديدها را

  .بگيرد
  

  17/24/4/91  
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  بستگي دارد به اين كه، 
   –تو، كارت را چه گونه تلقي كني 

  
   بگيري؛“حقير”اگر آن را 

   “حقارت”اين 
   –تا اعماق وجودت مي رود 

  خودت را هم 
  ! مي بيني“زيادي”حقير و بي اثر و 

  
  اگر آن را جدي بگيري؛ 

   مي شود،“بزرگ” آن كار خودِ
  و اين بزرگي را 

  .مي دواندت تا اعماق وجود
  

  22/22/12/81  
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  شهامت انديشيدن
  جان دار نخواهد شد

   –مگر در شهامت گفتار 
  و 

  شهامت گفتار
  پرده برگرفتنِ

  پرشكوه و 
  خردمندانه و 

  زيباست
  از آن چه هست

  ولي
  .ديده نشده

  
  19/1/10/85  
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“نشد”  .ريم، ندا
  .ظرفيتش را هم داريم

   –عوامل، سر جاي خودش هست 
  .بايد شيوه ها را ياد بگيريم

  شهامت خواستن داشته باشيم،
  شهامت انديشيدن،

  .شهامت اجرا
  پايداري،

  نپذيرفتن شكست،
   –دوباره نگري 

  دوباره نگري
  .شيوه و ابزار و فضاي حركتيزمان و در 

  ما بايد تربيت شويم كه
  فرصت هااز امكانات و 

  به جا و به موقع
  .استفاده كنيم
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   ابزار هر كس معرف شخصيت كاري اوست؛-1
  ابزار پيشرفته 

  .دانش و فن و مهارت پيشرفته مي خواهد
  دانش و فن و مهارت پيشرفته،

  حركات را ريز و نرم مي كند،
  اعتماد به خود را بيشتر،

  .و كار را پراستحكام تر و سريع تر
   در پژوهش،-2

“لمي”   پژوهشگر بايد به كناري گذاشته شود؛
  پژوهشگر بايد آن چه را هست،

  ن گونه كه هست ببيندآ
  .و بگويد

   وقتي آدم به درستي نداند چه مي خواهد-3
  هدف و برنامه و روش دچار تزلزل مي شود،

  و وقتي هدف و برنامه و روش دچار تزلزل شد،
  بازده پايين مي آيد

  .يا متوقف مي شود
  رستي از كار داشتن، فهم د-4

  تعريف درستي از كاردان داشتن،
  و به كار گماردن كارداني 

  كه فهم درستي از كار دارد
  كار را راحت و موفق 

  .پيش مي برد
49

  
 



  
  

  شهامتِ خواستن داشته باشيد،
  دانشِ خواستن داشته باشيد،

  عقلِ خواستن داشته باشيد،
  در مشاوره،

  در مقايسه
  

  آن چه را نيست 
به تصوير   كشيد؛

  آن چه كه هست 
  .تاريخ منقضي است

  
  اصالحِ خواستن

  پرورشِ خواستن
  .گذاشتن “خواستن”وقت براي 
  وضعيت را بشناسيد،

  محيط را بشناسيد،
  .آينده را بشناسيد
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   – نباشد “معلول”همة فكر و حواس تان پيش 
  . علت را پيدا كنيد

  آن را شناسايي كنيد، 
  باز و بسته كنيد 

  يد، تقويت كن
  شفاف كنيد 

  و قابل دفاع 
   را نمي خواهيد، “معلول”و اگر 

“علت”  . را از ميان برداريد
  يا تغييرش دهيد؛ 

  .به شكلي كه بايد
  به شرط آن كه 

  .جاي علت و معلول را با هم عوض نكنيد
  

  16/9/1/91  
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  توانايي را
  بدون دانايي قبول ندارم،

  دانايي را
  بدون دانش به روز رسيده،

  دانش را
  بدون آگاهي از آن چه هست،

  آگاهي را
  بدون همپايي با حركت و سير واقعيت؛

  حركتِ آن چه هست؛
  از ساده به مركب،

  .و از مركب به ساده
  

  17/15/11/86  
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  يك چيز روي زبان برخي افتاده است 
  و بدون آن كه به آن فكر كنند،
  گاه گاه به زبان مي آورند؛

”   “برابري زن و مرد
ك  .ه البته نظرشان برابري حقوق زن و مرد است

  
  هيچ كس،

  ؛عين ديگري نيست
  كه حقوقش عين ديگري باشد

  تا چه رسد به زن و مرد 
  .كه جنس شان با هم فرق دارد

  زن و مرد مكمل هم هستند 
   –ولي از يك جنس نيستند 

  .فيزيك بدن او با اين فرق دارد
  

  “حقوق انسان”
  بايد چتر حمايتي
   باشد و جوان و كودكزن و مرد

  .دايم غني تر گردد و تعريف تازه
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  گفت
   –دوستم دارد 

  اگر آن طور رفتار كنم
  .كه او مي خواهد

  گفتم
  دوستم داشته باش

  ولي
  من آن طور رفتار مي كنم

  كه دلم مي گويد،
   –عقلم مي پذيرد 

   كسي هم“حق”و پا روي 
  .نمي گذارم

  
  15/5/12/89  
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  به توانمندي اي برسند اگر آدم ها 
  كه بتوانند 

  آن گونه كه مي انديشند 
   و كوتاه ،شيرين، زيبا، سبك

  منتقل كنند 
  ديگر سالح به كار نمي برند، 

  ديگر ريا به كار نمي برند، 
  ديگر ترس از وجودشان مي رود 
   –چون احساس اعتماد به خود مي كنند 

  انديشه اش را دارند 
  .نيزو توان بيان انديشه را 

  
1/9/84  
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  تند راه رفتن كافي نيست؛
  .بايد درست راه بروي
  درست راه رفتن هم كافي نيست؛

  .بايد راهِ درست بروي
  راهِ درست رفتن هم كافي نيست؛

  بايد سريع راه بروي
  و به جايي رسي كه
  “عشق و انديشه”سرخ فرش 

  .به استقبالت گسترده اند
  

  16/6/5/91  
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   –ري از شاعران و نويسندگان به بسيا
   –به قالب شعر و نوشته شان 

  بهاي باال مي دهيم، 
  .ولي به محتواي شعر و نوشته شان نه

  
  با گذشت زمان؛

  قالب شعر يا نوشته 
  مي تواند سرمشقِ

  نوشتن و گفتن باشد
  ولي محتواي

  آن ها نمي تواند
  .سرمشق زندگي باشد

  
  20/26/5/91  
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  برخي
  ندوقتي مي خواه

  نظر مخالف خود را
  با كاري كه يك نفر كرده

  يا حرفي كه او زده
  ابراز كنند

  “خيلي بد كردي”با 
  يا

  “چرا چنين گفتي”
  آغاز مي كنند

  در حالي كه بهتر است
  با گفتاري خيلي ماليم

  حرف خود را بگويند
  اگر او 

  قانع شد، چه بهتر
  اگر نشد

  .به گفته خود فكر كنند
  

5/8/91  
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   خواهيوقتي مي
  تغييري بدهي، 

  حركتي بكني، 
  اثري بگذاري

  ،  آنبايد، جلو جلو
 توعقل   حركت كند؛

  
  راه آن را 

  آگاهي و دانش و انديشه 
   –به تو مي دهد 

  حركتي كه انديشه جلو باشد 
   آن؛همدوشو احساس 

  .احساسي كه نشاط و ظرافت و زيبايي بطلبد
  

  21/9/1/91  
  
  
  
  

59
  
 



  
  

”   – ورودي را ، يكي از راه هاي“محرك
   –يك حسگر را 

  پيدا مي كند 
  .و از آن دروازه ورودي وارد مي شود

  تو سعي مي كني آن را بشناسي؛ بفهمي
  اين مي شود يك آگاهي؛ 

  جزو دانسته هايت
  اگر همان محرك تكرار شود 

  زودتر راه هاي رفته را مي روي
  

  ولي اگر محرك از نوعي ديگر باشد، 
   رويباز همان راه اول را مي

  وقتي آن را كه حس مي كني؛ 
  شناختي، فهميدي، به جا آوردي 

  .مي رود پهلوي دانسته هاي تو
  

21/9/1/91  
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  شما وقتي بهترين گل را
  از گلفروشي مي خريد؛

  آنان كه گل مي شناسند 
  گل را تحسين مي كنند

  .ولي گل ديري نمي پايد
  

  اما، وقتي باغچه بان خوبي بوديد
  ا پرورديدو بهترين گل ر

   – را تحسين مي كنند “شما”
  .باغچه بان را

  و درازاي عمر باغچه بان
  .به درازاي تاريخ است

  
  19/9/2/91  
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”   “قوم
  با ملت فرق دارد؛

   هاي فرهنگي بسيار دارد؛“مشترك”قوم 
  .“زبان”از آن جمله 

  “ملت”اما وجه مشترك يك 
  پرچم است،

  قلمرو است،
  .حكومت است

  اند ملت مي تو
”   مختلف را،“ اقوام

  با فرهنگ هاي متفاوت،
  .در بر گيرد

  
  1/10/1/82  
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  پيام دهنده مي خواهد پيامي را
  .به پيام گيرنده حالي كند

  پس اين به گردن پيام دهنده است 
  كه آن قدر پيامش را كوتاه و ساده كند 

   –كه پيام گيرنده 
   –پس از تفكر بسيار 

  دش است، احساس كند كه حرف خو
  حرف دلش است، 

  .حاصل جمع تجربه هايش است
  

  21/21/3/90  
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  داستان نويس
  و فيلمنامه نويس
  بايد تدابيري بينديشند،

  روح نواز و شادي آفرين
  و جلوي پاي بازيگران نهند 

  
  آن ها را با مشكل رو به رو كنند

  اما نه با اشك؛
  .كه با لبخند

  و موفقيت ها را 
  ش نياورند؛با تصادف پي

  .با صبر و تدبير چرا
  

  20/15/6/91  
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  اگر در مسابقه دو نمي تواني از او جلو بزني 
  . شايد با شنا اول شوي–بپر توي آب 

  .اگر نشد، قلم مو بردار و نقاشي كن
  …اگر نشد؛ 

  اگر جلو نزدي، و اول نشدي؛
   بايد بشودببين چه كاري نشده است، و 

  اگر درست تشخيص دادي 
  و درست شروع كردي 

  . اول مي شوي
   –اگر ديگري هم كار تو را تقليد كند 

   –ولو بهتر از تو از عهده بر آيد 
  .باز تو اولي

  
22/13/12/90  
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  بعضي ها
  قبرستان كهنه ها را مي شكافند؛

  يا دورِ دنيا مي گردند
  كه خودشان را

  به نوعي به يك درگذشته يا زنده
  بالندة پر اعتبار، 

  ور يا نزديك،د
  نسبت دهند

  

  نسبت به آن ها را
  كه در زير خاك يا روي خاك هستند

  پوشش خود مي كنند
  بي توجه به آن كه

  در زير اين پوشش
  .كيست

  
  21/25/4/91  

  
  

66
  
 



  
  
  
  

”   “مادر
  ظرافتِ زيبايي نوجواني را
  –گرفت  از دختر مي

  . مي پوشاند“مادرانه”و به او لباس 
   دلش مي خواست “دختر”

  ش باشد؛خود
  جواني كند،

   –نوجواني كند 
  .رفتارِ سن و سال خودش را داشته باشد

  
  21/19/2/83  
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   – كردن خيلي ساده پيش مي آيد “ گُم”

  بر اثر سر به هوايي، 
  بي انضباطي 

   –يا فراموشكاري 
   كردن است كه “پيدا”اين، 

   –فكر و تدبير و پي گيري مي خواهد 
   – با حواس جمع – براي پيدا كردن بايد

   – يا ايجابي را رفت “حذفي”يكي از دو راه 
  بايد ديد در كدام نيست؛ 

  و آن را حذف كرد
  يا بايد ديد در كدام احتمال بودنش هست 

  .و روي آن كار كرد
  

12/26/2/91  
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   –آدم ها بازده شان فرق دارد 
  اثرگذاري شان فرق دارد 

  ، و ما قدر آدم را، ارزش آدم را
  روي اثرگذاري اش مي بينيم 

   ديگران  زندگيِاگر كسي فكرش بتابد رويِ
  و به ديگران فكرهاي تازه بدهد

  فكر كردن بياموزد
  .باالترين ارزش را در زندگي ما دارد
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   –آدم، يك دست 
”   – “براي به دست آوردن

  . ندارد
  اگر يك دست بسته شد 

   – ديگر باز است هزاران دستِ
  …ست و پا و زبان و چشم و گوش و د

   –همه دست هاي آدمند 
  كه اگر يكي از كار افتاد، 

مغز   – دستي ديگر را به كار مي اندازد ،
  . هاي ديگر نباشيد“دست” نگران ،تا مغز هست

  
  22/13/12/90  
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   همه چيز در حال حركت و تغيير است
  مو ما گاهي از حركت و تغيير آن ها غافل مي ماني

  
  ما، در تغييريم

  آن در تغيير است؛
  .ما و آن نيز تغيير كندبين پس بايد رابطه 

  
  
  

   خوب بينديشيد،
  شجاعانه بگوييد

  .متواضعانه بشنويد
  و با آگاهي و دانش بينديشيد
”تا با جستن   “واقعيت

  .د را بگويي“حقيقت”
  

20/14/10/91  
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  “حقيقت”گفتن 
   –كه كاري ندارد 

  را پيدا كني؛“ تواقعي”تو كه 
  .مي تواني حقيقت را بگويي

  اين واقعيت است
  كه 

  زير ناداني و ناشناسي 
  و دروغ و تقلب 

  و جا به جايي و عوضي گرفتن 
  و دگرگوني هاي زمان 

  شكل و رنگ عوض مي كند 
  .و گاه پنهان مي شود

  
13/16/2/92  
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  صرفه جويي هاي من 
  در زمينه هاي مالي نيست؛

   – هاي فرهنگي است در زمينه
  صرفه جويي در وقت است، 

  در مصرف مواد مصرفي است؛
  

  صرفه جويي به معناي كم مصرف كردن نيست؛
   مصرف كردن است “ اندازه”به معناي به 

  .به اندازة نياز مايه گذاشتن است
  . را به جا آوري“نياز”بايد 

  
19/13/8/91  
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”به   بايد رسيد؛“ باغ
  نده باشد تا سرسبز و ز
  اگر به دليل هزينه هاي

  آب و كود و هرس و باغبان
  كسر آن گذاريم؛

  از شادابي مي افتد
  و به جاي نشاط آوري

  .كسالت بار مي شود
  

20/12/3/92  
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  عادت
  شروع كه مي شود

  مثل يك نخِ نازكِ بلند است
  مي تواند به آساني عوض شود، يا ببرد،

  اما هر بار كه تكرار شود
   –تا مي خورد يك 

  از طول آن كم مي شود
  .به ضخامت آن اضافه

  تا جايي كه ديگر
  عرض بيشتر از طول مي شود

  . مي گويند“غريزه”آن وقت به آن 
  

15/6/6/90  
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“صرفه جويي”   را دوست ندارم،
   – را، چرا “سرمايه گذاري”اما 

  صرفه جويي آدم را
  صفت بار مي آورد خسيس و گدا

  ي دست و دل بازاما، سرمايه گذار
  با شهامت

  سرمايه گذاري
   مالي باشد؛-مي تواند مادي

  . علمي-يا فكري
  

  19/6/5/91  
  
  

  چشم نه فقط بايد خوب ببيند،
   ببيند“چيزِ خوب”كه بايد 

   – است “خوب” نيست كه “چيز”اين 
   مي بينم؛“خوب”اين، منم كه آن را 

  . با چشم دل و مغز–با چشم درون 
  

  20/27/3/91  
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  ان مادري مان را زب
  به كمك واژه هاي زبان هاي ديگر 

   –زيبا و غني كنيم 
  به شرط آن كه

  در پيدا كردن و ساختن واژه هاي زبان مادري
  . دست باال را داشته باشيم

  
  9/25/8/91  

  
  
  

  تو از زندگي قهر كرده اي
  ولي زندگي تو را مي خواهد؛

  دلش مي خواهد
  تو عضوش باشي،
  جزوش باشي،

  دهنده اركانش باشي؛تشكيل 
  .بر او شاخ و برگ و شكوفه هاي زيبا بروياني

  
  21/9/2/91  
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  حواست باشد كه
   مي دانند“خوب”آن چه را مردمِ دور و برت 

   – معرفي نكني “خوب”تو، به عنوان 
  آن مردم فرهنگ هاي متفاوت دارند؛

  و بر اساس همان فرهنگ ها؛
  ت، رفتارهاي متفاو–باورداشت هاي متفاوت 

   –تو آن چه را خودت خوب مي داني 
  و به مردم، سالمتي مي دهد و نشاط، 

  توانمندي مي دهد و محبت، 
  شهامت مي دهد و پايداري، 
  دست و دل بازي مي دهد و 

  روي پاي خود ايستادن
   را بيدار مي كند “عشق و انديشه”آن چه 

  و راه مي برد،
  .پيدا كن، آشكار كن و بستا

  
  10/15/8/90  
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“ نوشته”  بايد كوتاه باشد،
 ولي كسر مطلب نگذارد؛

  آن را كه مي خواهد بگويد؛
  بگويد

   هر حرف راهي دارد؛گفتنِ
  .راه را پيدا كند

  به دور از 
  خشونت و 

  اهانت و 
  .عصبانيت

  لطيف باشد،
  و با ساده گويي

  و ظرافت
  .“موضوع”يكراست برود سر 

  
16/24/12/91  
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