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ـــان  – از هرمــز انصـــاري بنيانگــذار انســتيتو زب

“ تبريك هـاي نـوروزي  ”در نوروز امسال، كتاب  –سيمين 
  .منتشر شد

همه سرشار از شور زندگي؛ از عشق و اميد و تـالش و  
  .پايداري

 پويا آريان پـوراين كتـاب، كـه با طراحي بي سابقة 
شكل گرفت، مجموعه پيام هاي كوتاهي است كـه در هـر   

  .ز براي هزاران مشتاق آشنا فرستاده شده استنورو
  

كتاب حاضر نيز مجموعه اي است از كوتاه ترين شكل 
بيان مطالب گسترده ادبـي، هنـري، اجتمـاعي، تربيتـي و     

  .فلسفي
  :، خود، مي گويدهرمز انصاري

  من اين ها را از جايي ديگر نياورده ام؛”
  –نه شنيده ام، نه خوانده ام 

  –ربه طوالني درس آموز است هريك فشـرده يـك تج
  – ‘عشق و انديشه’محصول پنجاه و چند سال 
ورتر شده است و انديشه اي  عشقي كه هر لحظه شعله

  “.كه هر لحظه عميق تر
  

  ناشر
1382  
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  اگر 
. . .  

  آن وقت
اگر يك چشم به زير پا داشته باشي و چشم ديگر به آن 

  به افق هاي ناشناخته، –دور دور دورها 
ببينـي و بـا    –آن گونه كه هست  –چه را هست اگر آن 
علــل و موجبــات پيــدايي اش را “ چــرا و چگونــه”ســرپنجه 

  بررسي كني،
اگر دانسته هايت را بستر به جا آوردن و جا به جا كردن 

  و پذيرفتن تازه رسيده ها كني،
اگر فروتنانـه بكوشـي حقيقتـي تـازه را از آراي ديگـران      

  بيرون كشي، 
شهرت و توان و هنر گوينده و نويسنده،  اگر بي اعتناء به

تنها به اعتبار عقل و منطق و تجربه و دانش و درايـت خـود   
  چيزي را بپذيري،

اگر باورداشت هـا و دسـتاوردها و عملكردهـاي خـود را     
راه هـاي  “ نـوع ديگـر  ”پيوسته زير سؤال بري و با نگـاهي از  

  تازة تصحيح و تنظيم و نگهداري آن ها را بروي،
در مقابل عادت هـا و سـنت هـا و    “ چرا”واره يك اگر هم

  آيين ها و قانون ها و شيوه هاي مسلط رفتاري داشته باشي،
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اگــر در هــر شكســت و ناكــامي و زمــين خــوردني،      
پشـت سـر و پـيش روي را بـازنگري و راه هـا و        خردمندانه،

  شيوه ها و ابزارهايي ديگر اختيار كني،
كشـي و تنهـا آن را   “ بـودن ”را به خـدمت    “داشتن”اگر 

  برگزينـي كه غنـابخش بـودن تواند بود،
اگر پنجره ها را بازگـذاري و پــرده هـا را كنــار زنـي و      
گوش به زنگ و چشـم بـه راه آن باشـي كـه نشـنيده اي و      

  نديده اي،
  . . .آن وقت 

از آن سوي پنجره ها، از افق هـاي دوردسـت، از آن جـا    
  آيد؛كه هنوز چشمي نديده است، پاسخت مي 

پاسخي كه به تو جان تازه مي بخشد، اميد و پايـداري و  
دالوري را در رگ و خون تـو مي دواند، داشته هايت را غني 

  . . .مي كند و فرهنگت را بارور 
  پاسخي كه راهبر و راهگشايت مي شود

  در
ديدن و شناختن و انديشيدن و عشق ورزيدن و ايستادن 

  و ساختن؛
پاسخ پرسش هـاي  “ آيندگان”ساختن دنيايي كه در آن 

  .خود را خواهند يافت
  

  1382آبان  هرمز انصاري
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  زيبايي زندگي تو 

  در آن نيست كه به دست آورده اي؛
  . در راهي است كه رفته اي
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  : گفت

  “.ما حوض را عوض كرده ايم” 
  : گفتم

  آب را بكشيد؛”
  “.ماهي ها را نكشيد

  

  
  انديشه تو، 

  توست؛“ قامت”
  با قامت كوتاه

  از درون بيرون را و 
  .از بيرون درون را نتوان ديد

  
  

  “ هست”دل بستن به آن چه 
  ما را از تكاپو 

  ” بايد باشد”براي رسيدن به آن چه 
  .باز مي دارد
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  نبودن مثبت نيست؛“ منفي”

  .نبودن منفي است“ مثبت”   
  

  
  فاقد نيستيم؛

  .واقف نيستيم
  

  
   رشد و قدرت ما

  نه در تقابل،
  .است“ تفاهم”كه در 
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  آنان كه از ترس نرسيدن مي ايستند،

  .هرگز به جايي نمي رسند
  

  
  هيچ انسان بزرگي 

  .زندگي نكرده است“ ديگران”چون 
  

  
  بزرگي انسان 

  .در بزرگي دنياي اوست
  

  
  مي خواهي “ صدف”اگر 

  .بايد به عمق بروي
  

  
  درد ما نداشتن نيست؛

  .ستن استندان
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  همان باش كه 

  .از ديگران انتظار داري
  

  
  به آن چه مي شنوي فكر كن؛

  .تا به آن چه مي گويي فكر كنند
 

  
  آن را كه نيست به تصوير بكش؛

  .آن را كه هست كه همه مي بينند
  

  
  داشته هايت را دورت نچين، 

  ديوار مكن؛
  زير پايت بگذار و 

  .پلكان كن
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  متملق را بران،

  .نتقد را بخوانم
  

  
  ساخت،“ زندگي”ما را 

  .بسازد“ انديشه”خدا كند شما را 
  

  
  ما آفتاب انديشه را 

  .به سرزمين عشق خوانده ايم
  

  
  آن كس كه دل مشعل كرده است

  .در دل شب هم مي بيند
  

  
  “ قلب”مغز، در خدمت 

  .اعتباري انساني دارد
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  .مما بر انديشه ها انديشيدن را ياد مي گيري
  

  
  درون به بيرون را مي خواهيم؛“ حاكميت”ما 

  .نه بيرون به درون را
  بر سر نيزه را؛“ عشق و انديشه”حاكميت 

  .نه سرنيزه بر عشق و انديشه را
  

  
  از او پرسيدند

  چه ميوه اي را بيش از همه دوست دارد؛
  .“آناناس”: گفت

  او را از همه ميوه ها محروم كردند؛ 
  .جز آناناس

  نبعد از آ
  ديگر ميلي به آناناس نداشت؛

  .چشمش به دنبال ميوه هاي ديگر بود
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  انديشه زير فشار رشد مي كند،

  !با فشار نه
  

  
  قدرت ما 

  نه فقط در بيان حقيقت،
  .كه در شنيدن آن است

  

  
  مهم آن نيست 

  كه چه روي دهد؛
  مهم آن است كه 

  .با آن رويداد چه گونه برخورد كني
  

  
  “خوب”اي براي رسيدن به ج

  .آدم از مسير آلوده نمي رود
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  در اثبات رأي خود بكوش،

  .نه در رد آراي ديگري
  

  
  دليري را در چه مي دانيد؟

  در جنگيدن،
  ؟“انديشه”يا در ابراز 
  دالوري در چيست؟

  در كشتن انسان
  يا در زنده كردن او؟

  
  

  در رسيدن به حاكميت حق جويي مي كنند و 
  .در حفظ آن حق كشي

  
  

  با ديكتاتوري نمي شود
  مردم را 

  .تربيت كرد“ آزادي” براي 
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  تعليم و تربيت 

  بار آورد،“ اطاعت”نبايد آدم ها را براي 
  –پذيرش غير از اطاعت است 

  پذيرش نشاني از بلندنظري است،
  و اطاعت 

  .ناشي از فرومايگي
  
  

  ما مقاومت مي كنيم، 
  خالف نمي كنيم؛
  .ه نكنيدمقاومت را با خالف اشتبا

  
  

  مي كني؟“ پاك”چرا صورت مسئله را 
  .به راه حل فكر كن

  
  

  مسئله “ حل”
  .مسئله آغاز مي شود“ درك”با 
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  “هست”براي فهم آن چه كه 

   -“بوده”بايد آن چه را كه 
  .بفهمي –با همه تغيير و تحولش 

  
  

  را “ چه كنم”
  –پيش از آن كه دست به كاري بزني، بپرس 

  بعد ازآن 
  رگمي مي آورد و سرد

  تأسف و 
  .پشيماني

  
  

  ؟!را مي كشي كه رنج نبري“ فكر”
  

  
  تو بايد گوش دادن را ياد بگيري؛

  .نه گوش كردن را
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  اگر توانايي شنيدنش را داشته باشي؛

  .چيزي از تو پنهان ندارم
21/25/7/1336  

  
  

  بت شكن را مي شكني
  كه بت بتراشي؟

  
  

  انسان پيشرو 
  ني ندارد؛با جامعه همخوا

  .هماهنگي دارد
  

  
  را نشناسد،“ بيرون”هنرمند اگر 

  .فرياد درونش هنر نيست
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  روشن بيني در آن است كه 

  ببيني چه هست،
  و انديشمندي در آن است كه 

  .بگويي چه مي تواند باشد
  

  
  ندارند و “ شنيدن”گويان تاب  پر

  .ناصحان تاب نصيحت
  

  
  شيم و ما بايد تبلور حرف هاي مان با

  .تجلي انديشه هاي مان
  

  
  ارزش دارد؛“ كه”به اعتبار “ چه”

  .نه كه به اعتبار چه
  

  
  تا خودت جلو نيفتي 

  .راه را ياد نمي گيري
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  كنيد؛“ دروني”قدرت هاي تان را 
  .كه قدرت بيروني را مي توان گرفت

  
  

  از من همه چيز را بگيريد؛
  –را بگذاريد “ اراده”و “ انديشه”

  شه را مركز واندي
  اراده را 

  .شعاع دايره وجودم مي كنم
  

  
  –كوچك نمان “ مانع”پشت 
  بپر،

  دور بزن،
  برو
  :مانع مي ماند

  .تو مي روي
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  تعصب 

  .بزرگترين مانعِ درك حقيقت است
17/10/3/1335  

  
  

  كرد؛“ آشتي”با زور نمي شود 
  .“صلح مسلحانه”مي شود 

  
  

  يحكم بران“ عوام”اگر مي خواهي بر 
  .باشي“ عوامفريب”بايد 

  
  

  –از روي جهل را نمي گويم “ شك”
  -شك از روي شناخت هر دو رو را مي گويم 

  .است“ مقدس”آن 
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  را اگر گذاشته بودند بپرد؛“ خانگي”مرغ 

  –بود “ هوايي”االن مرغ 
  .سرش، به اين آساني، زير تيغ نمي رفت

  
  

  سرش را كند،
  زير پايش گذاشت،

  ز درخت باغ همسايه بچيند؛تا ميوه اي ا
  ميوه را كه چيد 

  .دهاني نداشت كه در آن بگذارد
  

  
  زمين كوچك تر از آن است 

  .كه خورشيد را فرو بلعد
  

  
  حقوقش را زير پا گذاشته اي؛

  ؟!مي خواهي حقوقت را سر دست بگيرد
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  –پنجره بگشاي 

  بگذار هواي تازه بيايد؛
  .نسيم انديشه هاي ديگران

 

  
  سيار انديشيدي و كوتاه گفتي؛اگر ب

  –درست است 
  توان تو بايد در انديشه باشد و 

  .هنرت در بيان
  

  
  اگر جرأت از دست دادن داشته باشيم،

  .چيز تازه به دست مي آوريم
  

  
  كاهش مي يابد،“ تقاضا”وقتي 

  .را زير سؤال ببر“ عرضه”
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  اگر بخواهي به قله برسي 

  .بايد همه دامنه را درنوردي
  

  
  بايد آن چه را الزم است،

  .از آن جا كه ممكن است آغاز كنيم
10/12/3/1335  

  
  

  هوشمند كسي است 
  كه باهوش تر از خود را،

  .فوري به جا آورد
  

  
  تو سرشار از استعدادي،

  اما
  كاشت و داشت و برداشت

  .ياد گرفتني است
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  اقتدار 

  با درايت به دست مي آيد،
  .نه با قلدري

  
  

   هيچ كس
  با كار تكراري، و با تقليد،

  .تحولي نيافريده است
  

  
  را ببينم“ واقعيت”بگذار 

  .را بگويم“ حقيقت”تا به تو 
  

  
  را نفهميده اي “ صورت مسئله”تا وقتي 

  .نرو“ راه حل”دنبال 
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  خوشبختي در رضايت از بودن است و 

  .در لذت از كار
  

  
  به دست نگيري “ خودت”تا زندگي ات را 

  .حب آن نمي شويصا
  

  
  قدرت ما، و لذت ما 
  در زدودن زنگارها 
  .است“ خود”از تن و جان 

  
  

  تحول را بايد 
  در متحول كنندگان 

  .دامن بزنيم
  
  
  
  



 
 هرمز انصاري _كوتاه نويسي                                           

26 

 

  
  براي ايجاد تحول،

  بايد 
  تحول را 

  از خود و از درون خود 
  .آغاز كرد

  

  
  به تو مي گويد“ فكر”

  بگويي؛“ چه”
  به تو مي گويد“ هنر”

  –“ نهچه گو”
  را برداريم،“ چه گونه”اگر 

  .روي دستت مي ماند“ چه”
  

  
  هنرمندي را 

  كه جلوتر از زمان خود است،
  آيندگان مي فهمند؛

  .نه معاصران
  



 
 هرمز انصاري _كوتاه نويسي                                           

27 

 

  
  آن چه مي گويي 

  است؛“ قبول”
  آن گونه كه مي گويي، 

  .قبول نيست
  

  
  آن چه مي نويسم،

  همه آن نيست كه مي خواهم بگويم؛
  و آن چه مي گويم،

  مه آن نيست كه مي انديشم؛ه
  و آن چه مي انديشم،

  .همه آن نيست كه مي توانم بينديشم
  

  
  جان من اول بگو چه بكنيم؛

  .اين قدر نگو چه نكنيم
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  شرط اول است،“ وضعيت”فهم 

  شرط الزم است؛
  شرط كافي

  عقل و درايت برخورد با آن وضعيت است
  .و شيوه و مهارت رفتاري

 

  
  در مشورت،
  يارتان تضعيف نمي شود؛اخت

  .فكرتان تقويت مي شود
 

  
  “ انتقاد”وقتي در مقابل 

  پرخاشگري كني،
  سدي جلوي ديدت كشيده اي و 

  .حصاري دور فهمت
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  كشف بهترين راه 

  براي بشر عملي نيست،
  ولي مي توان دايماً

  .به چنين مرحله اي نزديك شد
10/11/4/35  
  

  
  ،“چه هست”دانشمند مي گويد 

  ،“چه بايد باشد”رمند مي گويد هن
  .“چه مي تواند باشد”انديشمند مي گويد 

  

  
  كار معلمي 

  بزك كردن عجوزه نيست؛
  -قابلگي است 
  .“تولدي ديگر”براي 
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  كار يدي بشر 

  دائماً 
  به كار فكري تبديل مي شود؛

  پس در سازمان دادن زندگي آينده،
  .طبقه اصلي را روشنفكران تشكيل خواهند داد

10/18/5/1335  
  

  
  كيفر  دادن 

  يكي از آسان ترين وسايلي است كه 
  طرف مسلط 

  براي فرونشاندن عصبانيت خويش 
  .بدان دست مي زند

  اين راه ممكن است
  موقتاً

  وضع دلخواهي براي كيفر دهندگان به وجود آورد،
  ولي براي سعادت بشري 

  .نامناسب ترين كارهاست
15/2/6/1335  
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  نكنيد،“ مشورت”اگر 

  .گران در مي آيد“ تجربه”
  

  
  دانش 

  در خدمت دانايي 
  .است“ توانايي”

  
  

  خيلي ها وقتي اجتماع را ناسالم مي يابند
  .خود نيز، مأيوسانه، به رنگ آن در مي آيند

  اما من،
  اولين آجر بناي ساختمان مطلوبم مي شوم

  .و مطمئنم در اين راه تنها نيستم
13/14/10/1335  
  

  
  هستآنچه را 

  بگيريد،
  تا آنچه را بايد باشد،

  .بدهيد
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  ، بر حق هستيد؛“مي توانيد”نه به صرف آن كه 

  .بودن و توانستن دو تاست“ برحق”
  شما همواره سعي تان در اين بوده است كه بتوانيد،

  .زير سؤال نبرده ايد –هيچ وقت  –بر حق بودن تان را 
  

  
  كمكم كن؛
  بفهمم،“ رفت”آن را كه 

  ببينم،“ هست” آن را كه
  .بخوانم“ مي آيد”آن را كه 

  

  
   –خيل عظيمي 

  –در گرد و خاك عظيم تري كه راه انداخته اند 
  “كي چي گفته”: مي گويند

  و چشم و گوش و هوش و حواس من 
  در جستجوي كسي است

  .“من مي گويم”: كه بگويد
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  در مقايسه دست مي دهد،“ شناخت”

  در تجربه،“ رشد”
  ،تجربه در تحول

  .و تحول در انديشه اي پويا
  

  
  فكري را كه امروز مي كاري

  .عملش فردا مي رويد
  

  
  اگر مي خواهي آن ها را به دنبال بكشي،

  .بايد ضعيف باشند
  اگر مي خواهي به دنبالت بيايند،

  .بايد عوام باشند
  اگر مي خواهي همراهت بمانند،

  .بايد آگاه باشند
  

  
  م؛كن“ مقايسه”به من اجازه دهيد 

  تا توان شناخت و
  شم انتخاب

  .داشته باشم
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  با باورداشت فرق مي كند؛“ فكر”

  فكر مال توست 
  .و باورداشت از آن ديگري

  
  

  اگر بخواهيم هميشه 
  در همه مراحل و 

  ديگران را هدايت كنيم،
  شوندگان را “ هدايت”قدرت ذهني 

  در قيد كشيده ايم
  .و اين خطرناكترين عامل شكست زندگي است

  اين مسئله بخصوص 
  در مورد پرورش كودكان و جوانان 

  .اهميت دارد
17/3/5/1335  
  

  
  آنان كه نمي خواهند 

  به خود زحمت فكر كردن بدهند
  .دچار زحمات بسياري خواهند شد

10/28/7/1335  
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  هرچه را كه داشته باشي؛“ استعداد”

  به دست آوردن آن 
  –است  “ياد گرفتني”

  خواستن آن،
  آن، رسيدن به

  پروردن آن،
  بهره گيري از آن

  
  

  داشته ها بايد براي تو باشد؛
  !ها“ داشته”نه تو براي 

  

  
  پا براي فرار نيست؛”

  –براي ايستادن است 
  خوب كه ايستادي، 

  .يك گام پيش برو
  
  
  



 
 هرمز انصاري _كوتاه نويسي                                           

36 

 

  
  “ ديدن“اگر با 

  خواندن نتواني،
  “ خواندن”اگر با 

  انديشه توان نگيرد،
  “ انديشه”اگر 

  لي نگردد،در عمل متج
  نه آن خواندن به درد مي خورد و 

  .نه اين انديشه كارساز است
  

  
  هر قدر خوب فكر كنيم

  و درست نتيجه بگيريم،
  در حالي كه مرد عمل خوبي نباشيم

  .در زندگي پيروز نخواهيم شد
10/18/5/1335  
  

  
  انگاشتن هشيار؛“ ساده”

  .نشاني از ساده لوحي است
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  است كه نقص بزرگ زندگي ما اين 

  اصرار داريم
  پيش از آن كه از مغزمان، 

  به اندازه ممكن، 
  كمك گيريم

  23/26/1/36  .به وسايل ديگر متوسل مي شويم
  

  
  را “ دانش”اگر 

  به خدمت دانايي نكشيم،
  را “ دانايي”اگر 

  به خدمت كارآيي نكشيم،
  را “ كارآيي”اگر 

  به خدمت راه بردن پر شكوه زندگي نكشيم،
  ؟!…

  
  

   –ي وقت
   –در حل مسئله 

  توان فكري مان ياري نمي كند،
  .به نيروي عيني متوسل مي شويم
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  “بزرگ”فكر 

  در فضاي كوچك
  ريشه مي دواند،

  .نمي كند“ گل”اما 
  

  
  من،

  چشم هايم را باور مي كنم؛
  .نه گوش هايم را

  
  

  ذهنش را پر نكن؛
  .كن“ باز”
  

  
  زندگي به من انديشه اي داد

  .ا بسازمتا با آن او ر
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  ما بايد 

  محيط را تغيير دهيم،
  شرايط را تغيير دهيم؛

  .نه به آن تن دهيم
  

  
  راهم را مي بندي؟

  راه كه بسيار است،
  .راه هايي كه تو خبر نداري

  
  

  همه ستايش من از تو 
  ؛“بوده اي”براي آن بوده است كه 

  –نه براي آن چه داشته اي 
  .اين مگذار كه آن برداري

  
  

  خودت، حرف خودت را تصحيح نكني، اگر
  .هوشمند تر از تو خواهد كرد

  
  



 
 هرمز انصاري _كوتاه نويسي                                           

40 

 

  
  كدام را مي خواهي؟

  حاكميت سنگين
  بر محكومان را،

  يا حاكميت سبك
  بر صاحبان اختيار و اقتدار را؟

  .مي شود“ آن”ضربدر “ اين”به هر حال 
  

  
  اگر امروز، 

  داوطلبانه، 
  خود را “ وقت”بخشي از 

  نگذاري؛“ سالمتي”براي تأمين 
  فردا، 

  بيماري، 
  .همه آن را با زور خواهد گرفت

  

  
  ها را تعريف نكرده اي،“ ارزش ”تو كه هنوز

  كني؟“ ارزشيابي”چه طور مي خواهي 
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  از من مي رنجي كه 

  ؟!چرا آن چه را نمي پسندم ستايش نمي كنم
  هيهات

  
  

  تلقي مي كنيد؟“ تلخ”چرا مخالفت را 
  .نباشد كه رشدي نيست“ اختالف”اگر 
  كنيد؛“ خوشايند”اختالف را 

  نگيرد؛“ جبهه”تا مخالف 
  .به مقاومت و دفاع نرود

  
  

  را بگويد؛“ مشكل”خوش دارد فقط 
  .نيست“ راه حل”اهل شنيدن 

  .برداشته اند“ نه”سقش را هم با 
  

  
  خوب كسي است “ مدير”

  كه بتواند
  .مديران خوبي داشته باشد
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  است؛“ فرهنگ”ين، رفت و برگشت ا

  –تهاجم فرهنگي نيست 
  .است“ ظروف مرتبطه”قانون 

  
  
  را اگر فهميدي؛“ ديگري”حرف 

  ممكن است خودت هم، روزي،
  حرف اول را بزني؛

  “ حرف اول”
  .قلة دامنه اي شود كه پيموده اي

  
  

  هر چه هست 
  از كثرت به وحدت مي رود

  و از وحدت به كثرت 
  وحدت؛و از كثرت به 

  ولي 
  هيچ گاه

  نه آن كثرت باز مي آيد
  .و نه آن وحدت
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  پاداش برابر، 

  در برابر بازده نابرابر،
  .نشانة نابرابري است

  
  

  توجه زيادي به 
  …بي سوادها و بيكاره ها و وامانده ها 

  نوعي دهان كجي است به 
  .باسوادها و كارآمدها و راه گشاها

  
  

  اين روزها 
  نده نيست؛تعيين كن“ تخصص”

  انديشه راه بردن تخصص هاست
  –كه تعيين كننده است 

  .مديريتي كه بر اساس تخصص بينديشد
  

  
  تحوالت كه شديد شد،

  .تفاوت ها زياد مي شود
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  را بگويي و “ مشكل”قرار نيست تو 

  .را“ راه حل”من 
  اگر مشكل را واقعاً بفهمي؛ 

  .راه حل توي دل همان است
  

  
  ي رابراي كه بچينم گل

  “سرزمين عشق”كه در 
  با ياد تو كاشته شد؟

  
  

  تو در من شوق يادگيري بيافرين
  .ياد گرفتن هست“ توان”

  

  
  را كه دوست دارد،“ آن”نه

  كه دوست دارد،“ آن گونه”بل 
  .بگو
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  قرار نيست 

  همه چيز به دلخواه تو باشد؛
  قرار است

  .برخورد كني“ زيبا”تو با همه چيز 
  

  
  ،در فضاي بسته

  .نتوان زد“ باز”حرف 
  

  
  اگر شكسته شود“ وظيفه”

  .زايل مي گردد“ حق”
  

  
  آن جا كه پيروي ستايش مي گردد و 

   –پيشرويي شماتت 
  تقليد تشويق مي شود و 

  نوآوري تنبيه؛
  .خانه خاموشان است
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  برخورد شجاعانه 

  غير از برخورد خصمانه است؛
  قاطعيت 

  .غير از خشونت است
  

  
  نفهميده باشيداگر عدل را

  .عدالت شما عين تبعيض است
  

  
  شمشير كه به دست گرفتي؛ 

  .عاطفه فرو مي ريزد
  

  
  اول است، “ خواستن”براي ما 

  .دوم“ توانستن”
  فرهنگ اول است، 

  .تخصص دوم
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  شد،“ راحت”خيالت كه 
  .خزيده مي آيد“ مشكل”

  

  
  براي آدم پر استعداد،

  را بگو؛“ اصل”
  .را“ مورد”نه 

  
  بايد از جزء به كل برسيم ما

  .و با كل جزء را بشناسيم
  

  
  نه شنا را مي شود روي گل قالي ياد گرفت،

  .نه رانندگي را پشت ميز تحرير
  

  
  در رسيدن به حاكميت حق جويي مي كنند و

  .در حفظ آن حق كشي
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  قدرت آن ها 

  –در ضعف ماست 
  اگر ما قدرت يابيم

  آنان 
  الجرم

  .ضعيف خواهند شد
15/2/6/1335  
  

  
  نه آن را كه هست؛

  “بايد باشد”بل آن را كه 
  …“ هست” –مي گويم 

  .مي ستايم
  

  
  بده“ نظر”در آغاز كار 

  و 
  –كن “ قضاوت”در پايان آن 

  .جا به جا نگيري
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  آن روز گوش ندادي؛
  .شد“ اين”

  امروز گوش نمي دهي؛
  –خواهد شد “ آن”

  .كه نمي خواهي
  

  مي نشيني،“ گفتگو”اگر به 
  ه هر سه گوشه مثلث ب

  –به يك چشم نگاه كن 
  

  آن گونه كه از نتايج آن
  هم تو بهره مند شوي،

  هم او 
  .هم جامعه بزرگ

  
  

  مي كنند و  “حق طلبي”فرودستان 
  .“حق كشي”فرادستان 
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  آزادي در محدوديت معنا دارد و

  .در محروميت“ لذت”
 

  
  دولتي شد،“ پژوهش”وقتي 

  كارمندي مي شود
  مندي شد،وقتي كار

  اداري با آن برخورد مي شود،
  وقتي اداري برخورد شد،

  فاصله مي گيرد،“ علم”از 
  نيز“ دل”از 
  

  
  كار آموزش آن نيست كه

  خوب بسازد؛“ ابزار”از آدم ها 
  كار آموزش آن است كه

  از آدم ها 
  ، ابزارساز، بسازد؛“صاحب ابزار”

  .ابزاري كه هنوز نديده اند
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  س؛صد بار از خودت بپر

  صد و يكمين بار
  .“مي داند”از آن كس كه 

  
  

  كار و توليد 
  بايد 

  موازي آموزش و يادگيري 
  .حركت كند

  
  

  پنجره ها را باز كن؛
  –هواي تازه بيايد 

  مبند؛“ نظر ديگري”را به روي “ در”
  اگر اين هوا را گرفته مي بيني و 
  .“آزاد”آن هوا را 

  
  

  راه را كه بلد بودي
  .شود فاصله كوتاه مي

  
  



 
 هرمز انصاري _كوتاه نويسي                                           

52 

 

  
  درست “ عمل”

  درست است؛“ فكر”ناشي از 
  نمي شود اولي را ستود و 

  !دومي را نه
  

  
  دلش كه با تو نبود؛

  –است “ سرد”دستش 
  دلش را بگير؛ 

  .دستش موقت است
  

  
  تو به من 

  وجودت را دادي و “ ميوه”
  من هسته آن را 

  .در باغچه جانم كاشتم
  

  
  تسلط نشانه درست بودن روش است،

  .بودن نيست“ بر حق”اما دليل 
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  .را پشت سر بگذار“ موانع”مي گويند 

  چرا زير پا نگذارم؟
  –زير پا مي گذارم كه باال روم 

  .باالتر و باالتر
  

  
  اگر آموزش دهيم 

  –هزينه ها پايين مي آيد 
  هزينه درمان، 

  هزينه ساخت، 
  هزينه تعمير، 

  .هزينه نگهداري
  

  
  د،مي ده“ حكومت”آموزشي كه 

  هميشه 
  دارند؛“ نياز”همان نيست كه مردم 
  او پايه هاي خود را محكم مي كند و

  .مردم وارستگي مي خواهند
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  برداشت غير واقعي از يك واقعيت هم 

  .است“ واقعيت”
  

  
  اگر به نتيجه نمي رسيد،

  .رو آوريد“ نوعي ديگر”به 
  

  
  فرهنگ اگر آزاد باشد

  رشد مي كند؛
  آراءدر برخورد عقايد و 

  
  

  يك كشتي گير خوب، 
  بايد

  هم فن داشته باشد،
  .“ابتكار”هم 

  
  

  نه هر كه مسئله دانست،
  .داند“ راه حل”
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  را “ محرك”

  خردمندانه انتخاب كرده اي؛
  “ پاسخ مطلوب”

  .خردمندانه است“ ارتباط”در گرو 
  

  
  نداشته باشي“ مجموعه نگري”اگر 

  كار تو 
  در هيچ مجموعه اي 
  .اهد بودهماهنگ نخو

  
  

  را دانش و خرد راه مي برد؛“ كار”
  .تالش الزم است، كافي نيست

  
  

  را نشناسي “ محرك”تا 
  .پاسخ را نخواهي يافت
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  نداريم، “ نيست”ما 

  هر چه هست، هست؛
  فقط يك نيست داريم 

  .است“ نيست”و آن خود 
  

  
  براي نوشتن، 

  مداد فرق نمي كند؛“ قد”
  .زندحرف مي “ انديشه”قامت 

  
  

  جويبارها را به هم مي پيوندم
  .تا رود بزرگ زندگي ام را بسازم

  
  

  –را بساز “ انسان”
  .اگر واقعاً معتقد به نيروي انساني هستي

  –خودت را بساز 
  .بايد تو را بسازد“ كار”و 
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  سرت را كه باال گرفتي 

  دور دورها را مي بيني،
  ولي زير پايت چي؟

  
  

  به آن چه مي شنوي 
  كن؛“ فكر”وب خ

  .درست باشد“ آن” شايد 
  

  
  كه داريم، “ علم”ما 

  داشته باشيم؛“ نگرش علمي”بايد 
  بايد علم را توي زندگي ببريم،

  .و زندگي را با چشم علمي ببينيم
  

  
  براي آن نيست كه“ مشورت”

  ؛“دست روي دست گذاري”
  براي آن است كه 

  .“دست به كار شوي”
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  نيست، يا نمي بيني؟

  تو نمي بيني اگر
  .دليل آن نمي شود كه وجود نداشته باشد

  
  

  شما از مطلب مهم است،“ برداشت”
  .آن“ نقل”نه 

  
  

  اين گل نيست كه زيباست؛
  .اين تويي كه آن را زيبا مي بيني

  
  

  است،“ سازمان”عدل براي 
  و 

  –جود براي شخص 
  :بهتر بگويم

  “عدل”در حكومت 
  .“جود”در رابطه 
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  نور چيره نمي شود؛تاريكي بر 

  اين نور است كه 
  .دل تاريكي ها را مي شكافد

 

  
  زبان و زمان كه همبال شوند؛

  –مرغ انديشه دو بال دارد 
  .درك و توليد

  
  

  زبان مخالف را زانو بزن و ببوس،
  اما، 

  چنان توي دهان منفي باف بزن 
  .كه زبانش از پس كله اش بيرون بپرد

  
  

  فكر كه بر تو مسلط شد 
  ودت هم نمي داني چه مي گويي؛خ

  تو كه بر فكر مسلط شدي، 
  .آن را راه مي بري
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  براي آن است كه “ پژوهش”

  به بهتر دست يابي؛
   –كه هست “ تجربه”وگرنه، 

  .براي تكرار
  

  
  فقط آن نيست كه “ مصرف كننده”

  –كاالي توليد شده ديگري را مصرف كند 
  فكر او را نيز، 

  رفتار او را نيز، 
  نش او را،دا

  …طرح او را 
  وقتي تو به مغز و دست و زبانت دادي،

  مصرف كننده اي؛
  .نه توليد كننده

  
  

  اگر همدردي در از دست دادن است،
  .براي به دست آوردن است“ همدلي”
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  زبان اگر پيام داشته باشد،

  اگر موسيقي كالم داشته باشد؛
  .دل و مغز را سيراب مي كند

  
  

  رگ نمي كند،كادر را بز“ كار”
  .كار را بزرگ مي كند“ كادر”
  

  
  برسي؟“ آرامش”مي خواهي از ناداني به 

  چرا از دانايي، نه؟
  چرا با غفلت؟

  ؟!با آگاهي، نه
  

  
  ممكن است مسكن باشد،

  .ولي معالج نيست
16/14/9/1335  
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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؛
  .زيبايي كالمت اول

  حرفت را كه زدي 
  زيبايي كالمت دوم مي شود؛

  .پيام آن اول
  حركت كه كردي 

  انديشه ات دوم مي شود؛
  .رفتارت اول

  و داوري نهايي روي 
  .توست“ رفتار” 

  
  

  هميشه ي تاريخ 
  در دست گذشته بوده است و“ زمام”

  .“آينده”حق با 
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  ست كه بهترين آن ا

  تو وظيفه ات را رعايت كني و 
  ديگران حقت را،

  بدترين آن است كه 
  تو دنبال حقت باشي و 

  .ديگران دنبال وظيفه ات
  

  
  ، با نگرش جامعه فالحتي “اقتصاد”
  است و “ كاهش مصرف”

  در نگرش جامعه صنعتي 
  .“افزايش توليد”

  
  

  غرايز را سركوب نكنيد؛ 
  –هدايت كنيد 

  .لي شكوفا كنيددر فرهنگي متعا
  

  
  كه داشتي،“ نگهداري”فرهنگ 

  .نداري“ تعميرات”هزينه 
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  علم تو توليدت را معلوم مي كند،

  .فرهنگت مصرف را
  

  
  اگر پيوسته به آدمي بگويند چه بكند، چه نكند؛

  پس آزادگي اش چه مي شود؟
  ابتكارش كجا مي رود؟

  و 
  بهره هوشي اش؟

  
  

  بگذار اول دامنت را بگيرند؛
  –عد به حرفت گوش دهند ب

  بكشند؛“ دامن”اگر 
  .حرف هايت باد هوا خواهد شد

  

  
  براي ديگري قايل نيستي،“ حقوقي”وقتي 

  برايت قايل باشد؟“ حقي”چه طور انتظار داري 
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  مشكالت را بزرگ مي كنند كه 
  .كوچكي خودشان به نظر نيايد

  

  
  “ كار بزرگ”در 

  .از اشتباهات كوچك در گذر
  

  
  بدهيد؛“ موثق”عاتاطال
  .بخواهيد“ فكر شده”نظر 

  
  

  دانش كاربرد كه داشتي 
  .مي شود“ كارساز”ابزار 

  
  

  وقتي ذهن تو با واقعيت نمي خواند،
  واقعيت را كه نمي تواني به ذهن خود نزديك كني؛

  .ذهنت را به واقعيت نزديك كن
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  نه به اجبار 
  .گام بردار“ نياز”كه با 

  
  

  ن تصميم درست گرفت
  مستلزم 

  .دريافت اطالعات درست است
  

  
  به تو شهرت مي دهد و “ اطالعات”

  .قدرت  “جمعبندي”
  

  
  ارزش كار تو در تالشي نيست كه مي كني،

  .در نتيجه اي است كه مي گيري
  

  
  آدم هايي هستند كه 

  “ نمي فهمند”وقتي چيزي را 
  .است“ غلط”خيال مي كنند 
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  هركس، نشانگر“ ابزار”

  انديشه او، سطح 
  دانش او، 

  .تخصص و كارايي اوست
  

  
  هزار پرسش 

  را نمي گيرد؛“فكر”جاي يك 
  كه پايه هر فكر نيز 

  –است “ پرسش”يك 
  .پرسش از خود

  

  
  پاسخ را پيدا كن؛

  .عاريت نگير
  

  
  رفته است؛“ محرك”

  ؟!مانده است“ پاسخ”
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  در بينهايت را فهميدي،“ نهايت”اگر 

  .شناختت درست است
  

  
  چرا به ديگران بيش از خودتان،

  و به كار ديگران بيش از كار خودتان
  فكر مي كنيد؟

  

  
  را معرفي كن؛“ شعر”

  معرفي شاعر به چه دردم مي خورد؟
   –چه طور مي خواهي 

  –بدون فهم شعر 
  .شاعر را بفهمم

  
  

  براي اجراي هر امري 
  .بايد فضاي خوب اجرايي فراهم كرد
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  شي احساسش را مي كُ

  ؟!كه انديشه اش را پرورش دهي
 

  
  نه آن را كه دوست دارد،
  بل آن را كه نياز دارد،

  بدهيد؛
  .اما آن جور كه او دوست دارد

  
  

  را در تحرك پيدا كن؛“ آرامش”
  !نه در بي حركتي

  را آرامش بخش؛ “درون”
  .بيرون مال تو نيست“ آسايش”كه 

  

  
  بزرگي تو 

  در گرو زيبايي رفتار توست؛
  .ازده آنو ب
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  ديگران را پس نزن؛

  .خودت جلو بيفت
  

  
  جلو نرو؛“ گله”هرگز از راه 

  اما، تمايلت را
  .همواره نشان بده

  
  

  “تحول و تنوع”
  مثل نرمش است،
  مثل شناست،

  مثل كوه نوردي است،
  مثل بيرون پريدن از رختخواب است؛

  اولش سخت است،
  بعدش لذت بخش مي شود،

  .رينو پايانش دل انگيزت
  

  
  آن كس كه نمي پسندي “ تأييد”به 

  .دل مبند
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  نداشته باشد،“ پيام”زبان اگر 

  هر چه آرايشش كنيم 
  –تصويري بي روح است 

  حال ندارد،
  جان ندارد،

  نمي پرد،
  .اوج نمي گيرد

  
  

  “انسان”بزرگي و گرانمايگي 
  “اثر”در گرو 

  .و شيوه هاي اثرگذاري است
  

  
  “ سركوب”هيچ آدمي با 
  ا تو نمي شود؛ب

  همواره پي فرصت خواهد بود، 
  .شود“ برتو”تا 
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  به معناي برابري فرصت هاست؛“ قسط”

  .نه برابري برداشت ها
 

  
  آن نيرويي را كه براي كشيدن واماندگان

  به كار مي گيري؛
  كن؛“ نخبگان”صرف راه بردن 

  .همه واماندگان را خواهند كشيد
  

  
  در ذهن من،“ مستحق”

  ه تو در ذهن داريبا آن چ
  –توفير دارد 

  مي گويي و “ ناتوان”تو به 
  .“شايسته”من به 

  
  

  بگويي،“ زور”به جاي آن كه 
  .را دامن بزن“ انگيزه”
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  پرسش مي آورد؛“ انديشه”

  از خود پرسيدن مي آورد،
  از ديگري پرسيدن مي آورد،

  زير سؤال بردن،
  شك كردن،

  .نپذيرفتن
  ت،گناه اس“ انديشيدن” اگر 

  پرسيدن و شك كردن و نپذيرفتن هم 
  .گناه است

  
  

  “ناآگاهي”بهره برداري از 
  .شيادي بزرگ است

  
  

  هنرمندي كه زشتي ها را به تصوير مي كشد؛
  اگر براي خوش نماياندن زيبايي ها نباشد؛

  –نيست “ هنرمند”
  و هنرمندي كه پرده از زيبايي ها بر مي گيرد،

  .دنيازي به نمايش زشتي ها ندار
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  را “ زيبايي”

  اگر بيروني بگيري،
  هرگز نمي تواني 

  همه زيبايي هاي عالم را 
  در يك وجود ببيني؛

  بگيري، “ دروني”اما اگر 
  .چرا

  
  

  خودت را “ تمايل”تو نبايد 
  به ديگري تحميل كني؛

  .كني“ سهيم”بايد او را در آن 
  

  
  يك وقت هم هست كه 

  شما خيال مي كنيد 
  مي كنيد؛“ گذشت” داريد 

  نه، 
  .او را بهش مي دهيد“ حقوق”داريد حقي از 
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  از من مخواه

  آن چه را تأييد نمي كنم،
  .بستايم

  

  
  هر كه از چشمه بنوشد، نخورد

  .آب هر بركه و تاالب، دگر
  

  
  جان من دنبال چي مي گردي؟

  خودت را كه جستي 
  .همه چيز داري

  

  
  را “ چه كنم”

  س؛داند بپر“ چاره”از او كه 
  اگر هم تسكين دهد،“ همدردي”

  .مداوا نمي كند
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  ها هستيد؛“ نمود”شما درگير 

  .هاست“ بود”زندگي دست 
  

  
  مهم نيست؛“ داشتن”

  نحوه بهره برداري از داشته ها 
  .تعيين كننده است

  
  

  راه را كه مي داني 
  .راه رفتن را ياد بگير

  

  
  نداشته باشيم؛“ مسئله”نه اين كه 
  –ون مسئله است اين جا كان

  .اما، برخوردها زيباست
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  “انديشه”

  اگر خوراك خوب انديشيدن نداشته باشد،
  مي ميرد؛

  و
  خواندن

  پرسيدن
  به خاطر سپردن

  نشود،“ خوب انديشيدن”اگر خوراك 
  .مي پوسد

 

  
  آرزوها را 

  –“ آينده”و ترسيم “ حال”با درك 
   –در بستر تحوالت علمي و اجتماعي 

  پرورش بده؛
  ديوار مكش، “ تخيل”اما دور 

  بر آن سقف مزن؛
  –بگذار تا هر جا كه مي كشد، بپرد 

  .خواهد شد“ تو”همان جا، روزي، از آن 
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  چرا درِ چشم هايت را مي گيري؟

  واقعيت كه سر جاي خودش هست،
  !تو نمي بيني

  
  

  تاريخ اگر 
  به هم چسباندن رويدادها باشد،

  نيست؛“ تاريخ”
  اگر

  رويدادها باشد، كردن“ باز”
  .تاريخ است

  
  

  اگر تقاطع زمان و مكان را پيدا نكنيم 
  از تكامل؛ 

  حركت به سوي تعالي، 
  .باز مي مانيم

  
  

  خردسال اگر تكرار بزرگسال شود،
  .تاريخ مي ايستد
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  “ ارزش”

  در دامان فرهنگ،
  در پاسخ به نياز؛

  متولد مي شود،
  رشد مي كند،

  شكوفا مي شود
  ددبرومند مي گر

  و با تغيير آن نياز،
  جاي خود را 

  .به ارزشي ديگر مي سپارد
  

  
  هر كاري برايش بكني،

  كوچك مي شمارد و
  برايت بكند، يهر كار

  ؟!بزرگ
  
  
  
  
 


