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 گفتار پیش
تواند کفر را اند که میانجامد، و دیگران تصحیح کردهگویند فلسفه به کفر میمی

تر است بگوییم که قدرت، فساد آورد، و بهاند که قدرت، فساد میآشکار کند. گفته

همه چیز در آدمی موجود است، و انسان باید بداند چه چیز را کند. را آشکار می

توان شود، و نه میها نه از بیرون وارد بدن آدمی میخواهد آشکار کند. این بدیمی

ایراد را متوجه چیزی مانند قدرت و فلسفه دانست. این ما هستیم که باید بدانیم 

-اسی در دست کاسبخواهیم دست چه کسی بسپاریم. خودشناین چیزها را می

طلبی طلبان، وسیله شهرتدر دست شهرت، و تبدیل به دکانی برای کاسبی ،کاران

-تر میاند مراجعه کنیم، کماگر به کسانی که در عرفان به شهرت رسیده شود.می

ایم با او دیدار رس بوده است، و ما بدون زحمت، خواستهیابیم. چرا؟ او در دست

نامان و بلکه ایم. باید سراغ کماین حس که شاگرد بزرگی بودهکنیم و یا نه، ارضای 

 نامان رفت. گم
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 مقدمه
ها ها پرداخت، از میان آنهای خوبی را گردآوری کرد، به بررسی آنتوان عکسمی

را  ی خودهاعکس، و پرداختاسی ها را برگزید، و بررسی کرد. سپس به عکّبرترین

بررسی کرد. فرد با این روش پس از مدت کوتاهی بدون خواندن متن و حضور در 

توان گری میچنین با مشاهدهاس قابلی تبدیل شود. همتواند به عکّکالس می

 ۀتوان در زمینگری میگر شد. با مشاهدهنویس، طراح، مجری، و بازیخوش

ن کتاب، تنها نشان دادن های شگرفی دست یافت. کار ایبه موفقیت ،خودشناسی

 این راه است.
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 نقطه مطلوب
به  درس را از بر کرده است.کند که تمام در دوره حفظ قرآن، یک نفر ادعا می

تر فرصتی و کم ،گذراند. او باید به مرور محفوظات خود بپردازدهرحال این ترم را می

برای دیگران  که خواندتی میعشود. گاهی قرآن را با چنان سربرای او فراهم می

و  ،رفت سریع او را دارندروشن نیست کجا را خوانده است. خانواده او انتظار پیش

-رود، او را حافظ کل میبه دوره حفظ کل قرآن می اند اواطرافیان چون شنیده

یعنی تأیید مطلوب  ۀون به نتیجچ ؛کنددر مواردی، کار خود را رها میخوانند. 

بخشد تا سرعت می به کار خوددست یافته است، گاهی دیگران و شهرت الزم، 

دست  ،نیست مطلوب دین ۀهرچه زودتر به نقطه مطلوب خود که به هیچ وجه نقط

های نامههای امور خیریه، و سپاسبینی که با قبض پرداختافراد بسیاری را می .یابد

 .کارهای خیر خود، خوش هستنددریافتی برای 

  



   
   

 

 
 6 

 دخالت در قرآن
دیگری  ۀترجمچرا ؟ اگر آن را قبول ندارند، ااند. چرهایی دست بردهترجمه قرآندر 

 ،خالف دستور زبان فارسی استها گاهی نادرست و گاهی دخالت ؟کنندچاپ نمی

و در  ،اندو حتی نادرستی امالیی دارد. آن را به صورت گسترده به چاپ رسانده

اند. حال اگر یک نفر یک نادرستی در کتاب خود داشته باشد، توزیع کرده ،مساجد

 .کنندچه غوغایی می
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 درباره شکم
های خانوادگی ثابت بحث ۀبه گوشت رسیده است. پای ،شکم ۀهای زیادی درباربحث

پول و دوستانه، چیزی جز شکم نیست. یک نفر اگر در تمام طول عمر خود، بی

خوراکی خود به دلیل بیماری یا نبود وقت، بنالد. ممکن است از کم ،ده باشدونب

آور ها ندارند. بخشش آنان از خوراک اندک خود، شگفتاز این بحث ،مردان الهی

شنوی قوت آنان از مطبخ نیست. یک بار نمی شوند.آنان با عشق، تغذیه می است.

  قدر کار کنم.توانم ایننمی ،که بگویند من با این خوراک اندک
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 عمارت دل
نه زده خواهی شد. از آن همه سادگی، شگفت ،عارف را ببینی ۀاگر محل مراقب

اره و بازی با آب. عارف، در پی عوامل آرایی و فوّکاشی و نقش و نگار دیوار و نه گل

 بیرونی نیست.
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 دین جنگ
شبیه جنگ  ما، سوار و پیاده شدناست، گاهی ورود و خروج ما، بسیار جنایی 

و اگر رقابتی در  ،شود. این همه سروصدا در جایی که مخاطبی نداریمجهانی می

ایم یا هددین را ابزار جنگ و جدل کر شود.تر از این میناکوحشتپیش باشد که 

اند؛ بیدار و خواب، و دین، بستری ها دو دسته؟ انسانایموسیله آرامش بشر قرار داده

 طلب نیست.نگج. انسان بیدار، بیمارینه  ؛تر استبیشو بینایی اری دبرای بی

-بر و ائمه را انسانبنابر نیاز مخاطب، پیامکه است ها قلم به دست کسانی بوده سال

گرایانه تحریف ،بر و ائمه بگوییمما هرچه از صلح پیاماند. جو شناساندههایی پرخاش

تر است. بیشگران نگاران و تحلیلتر تاریخبیش ۀشود؛ چون خالف گفتقلمداد می

استوار  ،محوریر بخود را  ۀخواست خواهند اینمیو  ،دار جنگ هستندمردم، دوست

خواهیم چیزی را بگوییم که خالف فکرمآبی نیست، نمی، روشنسخن ما .کنند

مشهور است تا شهرتی طلب کرده باشیم، اما آن چنان مهجور است که باورکردنی 

 نیست.
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 کنار کشیدن خوبان
تواند دوستان خود را کنار بگذارد. اما دوستان خوب، کنار گذاشته هرکسی می

کشند. خطر کنار کشیدن خوبان برای هر فردی، و هر نهادی شوند، کنار مینمی

نگاه داشتن خوبان در کنار خود، از دشوارترین  ی گرفته شود.وجود دارد، و باید جدّ

های اد و حفظ کردن فرمولبسیار دشوارتر از گم شدن در کار زی کارهای دنیاست.

بودن با خوبان، لطف بزرگی است که ما  های پراهمیت.سخت، و تحصیل در رشته

با دوست نبودن،  ،قهر بودن تر.لطفی بزرگها کنیم، و دوستی با آنخود می در حقّ

 تفاوت دارد.
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 بیدارگر
اند؟ بخشچند تن در جهان ما هستند که بیدار و بیدارگرند، چند تن آگاه و آگاهی

فقط  ،خواهیکتاب می ؛هاشناسیم؟ دوست، فقط اینرا می چند تن ،از این میان

 ،تواند سر جای خود بنشیندقدر منابع وجود دارد که یک نفر میامروز آنآثار اینان. 

به هر زبانی و در  ،بشنود و ببیند. کتاب و صوت و فیلم ،و از بام تا شام فقط بخواند

ها را و گروهی همان کتاب ،اندهای کاغذی چسبیدهگروهی به کتابای. هر زمینه

 خوانیم.اند. این، اهمیت ندارد، باید دید چه میبه صورت الکترونیکی دریافت کرده

 فضای مجازی، ننگ نیست.استفاده از 
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 جدا می شوند
 ۀتر شنوندتر، از چه گفته باشند. نسل امروز، بیشبستگی دارد برای ما بیش

گونه یابی که او چهمظلومیت امیرکبیر بوده است؛ اما با خواندن تاریخ درمی

شود. ناصرالدین شاه را تصاحب کرده بوده است. دوران اسارت، زمانی تمام می

گذارند، و به شهری کردیم، میها برای تصاحب آنان تالش میفرزندانی که ما سال

سران برند. هممندان میسال ۀرا به خان روند، و یا پدر و مادرو یا کشوری دیگر می

دیگر کوشش دارند، و هنگامی که چنین کاری را نتوانستند انجام یکدر تصاحب 

 شوند. دیگر جدا میدهند، از هم
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 خانه سال مند
بد  ،مندانسال ۀخان ۀها دربارسالمندان مشهور داشت. سال ۀاصفهان یک خان

آن  ۀت مدیرأعضو هیخود را تا این که یک روز دبیر ادبیات فارسی ما  شنیدممی

ولی با افتخار  ؛گفت یا نهدانم راست می. نمیمعرفی کردمشهور مندان سال ۀخان

را بزرگ و خود،  افراد، فرزندان خودگفت. آن بدگفتن کجا و این افتخار کجا. می

گذارند، گالیه مندان میو هنگامی که فرزندان، آنان را به خانه سال ،کنندتربیت می

 ۀو شیو ،های غریبه نیستند، فرزندان ما هستندها آدمگفت نیست؟ اینشکنند. می

  .کندزندگی امروز با کار فراوان، چنین چیزی را اقتضا می
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 سال مند
ها بر آن کار همادرها نیست. بچّ زند که مورد قبول پدر و ها کارهایی سر میاز بچه

روند، ممان گفته است. پدر و مادر به مدرسه میگویند معلّکنند، و میاصرار می

ها صادر شده، یا تحریفی در م فرزند آناز معلّ ،باید مطمئن شوند که آیا این سخن

ها در مدرسه بود، این پا و آن پا آن روی داده است؟ حال اگر نیازی به حضور آن

گو باشند. ها را تأیید کنند، و اگر مو بزند، باید پاسخباید باورهای آن ،کردند، همهیم

شود، و ی برپا میدر نهایت باید سخن خود را تصحیح کنند؛ وگرنه دعوایی جدّ

فرزندشان خواهد  ۀترین حالت در این مورد، تغییر کالس و یا حتی تعویض مدرسبه

بران خود را به مان، سخنرانان مذهبی و راهه معلّاین قدرت را دارند ک ،بود. مردم

خواهند، هدایت کنند. همه چیز تحت مدیریت است؛ ولی روزی همین جایی که می

 ۀپدر و مادر را به خانو  ؛اندکنند که برای آن، آموزشی ندیدهکارهایی می ،فرزندان

 برند.مندان میسال
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 زندگی با مشاهیر
ها اصفهان با آقای دکتری قهر کرده بود. چرا؟ سالسال یکی از مشاهیر کهن

های گوناگونی جان گرفت. یک روز از پیرمرد، دلیل ها حدسو در این سال ،گذشت

، رکتو د ،این قهر را جویا شدم. گفت: یک روز وارد منزلی شدم که دکتر نشسته بود

در حالی که  ،جهیدمن برخاست. او باید با ذوق و شوق، از جا میپای پیش ر ید

های و سپس در برابر او برخیزد. یکی از درس ،گذاشته بود پیرمرد نزدیک او بیاید

و هر  ،به نوشتن سرگرم نشوی ،خبرنگاری این است که هنگام مصاحبه با مشاهیر

گونه وزیر چهشاهی، اند که شماری در تعجب ،نگاهی به او بیندازی. حال ی،از چند

 .ها، چه رسد کار در کنار آنا مشاهیر، دشوار استزندگی ب ؟خود را کشته است
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 مرگ و تنهایی
بر ترس است. ترس از تنها شدن، ترس از  ۀبسیاری از اختراعات بشر در جهت غلب

و انسان، تنهایی  ،اندهنوز تنهاست. دستگاه بزرگی ساخته ،بینی که بشرو می ،گرم

توان در و سالمتش را بازیابد. نه می ،از او تصویربرداری کنند باید داخل آن برود تا

 تواند او را جاودانه کند.و نه این دستگاه می ،راه کردهم ،دوخاین خلوت، کسی را با 
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 معامله گری
-خواهم از این پس همین طوری به دیگران، خوبی کنم. معاملهگفت: میبانویی می

نباشد. این، برای آغاز، مناسب گری را کنار بگذارم، خوبی من در برابر خوبی دیگران 

ی برای است؛ ولی اندک اندک همین را نیز باید کنار بگذارد. برای دیگران و حتّ

خود  ۀام. به خوبی کردن، عادت کند. خوبی را وظیفخودش نگوید که من چه کرده

 بداند.
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 وقت و انرژی
بود. آقا اش در هم کشیده شد. شور اول چای را که نوشید، چهره ۀجرع ،خانم

خواست و اشتباه، نمک ریخته بود. آقا، شب می ،خندید. آقا رفته بود شکر بریزد

د. آقا، اشتباه ددوغ بخورد که دید، شیرین است. این بار، نوبت خانم بود که بخن

کارش عمدی  ولی ؛یبا نبودزجا، بی ۀو آن خند ،کردت میکرده بود، هرچند باید دقّ

آتش زدن فرد باشد. در این حد و یا در حد ممکن است  ،جبران یک شوخینبود. 

در پس سخنان زیبا  ،. ممکن است انتقام عملیو یا عملی باشد ،ممکن است کالمی

ممکن است انتقام بر دیگری که شباهتی با ظالم دارد، نازل شود.  نهفته باشد.

رمان کتک ما نیز از دست پد :گویندبسیاری از پدران در توجیه کتک زدن فرزند می

شکایت، مردم به طرح و عملیاتی کردن شوخی، و انرژی تر وقت بیشایم. خورده

. مقابله به مثل در تمام گذردمی برای انتقامو آزار غیبت، تهمت، گریه و زاری، 

آقا چه چیزی را رده بود نمک را با شکر، جبران کند. کخانم فکر  .شؤون زندگی

و گاه  ،ها گاه مستقیم نیستانتقام کند؟میدوست ندارد، شب چه چیزی را مصرف 

گستردگی فراوانی دارد. بانویی که به زور، حجاب را پذیرفته است، با هرکسی که 

یکی از  سخنان حتماًها و کم. مظلومکندرنگی از مذهب داشته باشد، دشمنی می

های ما در چه اهمیت ندارد که انتقام. گاهی اهداف انتقام گیرندگان خواهند بود

و انرژی، برای او اهمیت دارد،  ،اگر کسی، وقت خود را دوست داردسطحی است، 

دور شدن از انتقام، آن چنان وقت آدمی گسترش با  باید دست از این کارها بردارد.

-در نگاه معنوی، تنها خوبی است که تالفی می ب است.تعجّ ۀکند که مایپیدا می

که به دلیل این ،طرف مقابل و یا خوبی دیگران شود، آن هم نه به خاطر خوبی

 ما خوبی کرده است. خداوند، در حقّ
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 آفت های دین داران
که وارد کنند به محض اینچیزهایی در کمین آدمی است، و افرادی گمان می

ها در امان هستند. یکی از این آفات، پوچی و دیگر غرور فضای دین شدند، از آن

دین، ها باشد. تواند بیش از یک فرد ناباور، دچار این آفتمیاست. یک فرد معتقد 

سبقت گرفتن در خیرات و شتاب در شماری از کارها را به ما سفارش کرده است؛ 

اما سرعت به معنی ناآرامی و شتاب به مفهوم پرتنش بودن نیست. بسیاری از 

 ،داریه میزان دیندین هستند. در مواردی، هرچتر از افراد بیداران ما ناآرامدین

ای نه انسان عادی برای آیندهشود. تر میتر باشد، میزان ناآرامی نیز بیشبیش

دنیایی دیگر را در  ۀدغدغ ،دارو دین ،ندکچندان دور و در همین دنیا تالش می

تواند یابی به بهشت، میای بسیار دور دارد. میل شدید به دریافت ثواب و دستآینده

قاپد، یک نفر جا را برای یک نفر، کتاب دعا را از دیگری می ما بگیرد.آرامش را از 

دعا و زیارت و عزاداری، در آزار دیگران با سروصدای زیاد گیرد، نماز از دیگری می

خواهم دیدگاهی ی نمیفقه، کار من نیست، حتّ .ب در نوبتخدا با تقلّ ۀرفتن به خان

شود که که این کارها باعث آرامش نمی اخالقی خود را ارائه دهم؛ ولی روشن است

 نشاند.ناآرامی به بار می
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 شاهی
مردان خدا به شاهی دست یافته بودند. از همین جهت نه در راه حکومت گام زدند، 

و نه پیشنهاد آن را از سوی خداوند پذیرفتند. آنان گنج را یافته بودند، و هیچ 

که یهود، سلیمان را که همچون گدایان، شاهی کنند. شاید دلیل آن تلزومی نداش

 داند، استثنابودن او در داشتن یک حکومت تمام عیار باشد.بر نمیپیام
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 دیوانه خانه
-بازی درمیخلسرشان خلهم ؛ها طرف هستندبا دیوانهافرادی بر این هستند که 

با نگاه خانه است؛ ولی آنان دیوانه ای دارند، شهر یا کشورکاران دیوانهآورد، هم

 ماند.خانه میتر درخواهی یافت که جهان ما به دیوانهژرف
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 ادعای سالمت
ها بنشینی، گاه که پای درد دلکنند؛ ولی آنافراد بسیاری ادعای سالمت می

ها بروی، چیز ها و داروخانهرفتارها را بررسی کنی، و به مطب پزشکان و بیمارستان

پذیرند که بیماری پذیرند که بیمارند، و افراد بیمار نمیبینی. افراد نمیمی دیگری

ها از ذهن بیمار است. افراد گویند همه بیماریها برخاسته از ذهن باشد. میآن

شدگان جهان، بیمار ذهنی هستند. از این دو گویند دو سوم از بستریدیگری می

اند ذهن بیماری دارند، و مردم پذیرفته گذریم، خود ببین چه تعدادی ازنظریه می

 کنند.پزشکان رجوع میشناسان، و روانچه تعدادی به پزشکان مغز و اعصاب، روان

شماری دیگر  ؛ها چیستدانند بیمار هستند یا بیماری آنشماری از مردم نمی

هراسند که ها میکنند. آنولی به پزشکان عمومی و داخلی مراجعه می ؛دانندمی

دیگر را دیوانه خطاب هم ،ها مشکل اعصاب دارند. افراد زیادیند کسی دریابد آننک

تر شود، کمو سخن از درمان می ،شودولی هنگامی که بحث، جدی می ؛کنندمی

 خود، کاری انجام دهد.  یکسی حاضر است برا
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 قناعت
افرادی به اجبار مندان، اند؛ فقیران، ثروتکردهپیشه بینی که قناعت افرادی را می

از دست  ،ای به قناعت ندارند، و بنابراینها عالقهسر، اینازجمله هم اطرافیان خود

خرجی کنند؛ اما سالک به اند، دوست دارند روزی روزگاری ولخود، خسته شده

کند که دستور خداست، و در این راه، استعدادهایش شکوفا این دلیل قناعت می

کند، و در نتیجه، آرامش را به نیاز میاز کار زیاد، بی قناعت، آدمی را شود.می

آورد. کسانی که همواره در پی پول هستند، ناآرام هستند؛ نه فرصتی ارمغان می

 برای هزینه کردن آن همه پول دارند، و نه دل خرج کردنش را دارند.
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 شمبلقو
از مرا شمبلقو کن. این  !لقونابگوید: یا شمها میدر گرفتاری کهشناسم کسی را می

توانی به تلخی برداشت کنی که من باوری به خدا و ذکر خدا ندارم؛ ولی کالم را می

تواند از هرچیزی برای خود، وردی آدمی میخواهم بگویم که می ،اگر طاقت بیاوری

تر از بسازد، و گمان کند به جایی رسیده است. باور به خدا و ذکر خدا باید ژرف

 شد.ها بااین
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 چای مراقبه
مردم،  ۀشود: شبی یاد دارم که چشمم نخفت... همشعری با این مصراع آغاز می

اند؛ ولی شاعر، آن را به شعری تبدیل کرده است. شاعری خوابی را تجربه کردهبی

ی هستند، و شاعری توانسته یگوید: اهل کاشانم... همه افراد بشر، مال یک جامی

آویزد، به شعری تبدیل کند. سالک به هرچیز کوچکی میاست همان سخن عادی را 

کند، و از کند. با هرچیز کوچکی، مراقبه میو آن را به جشنی بزرگ تبدیل می

بانویی از ژاپن، عصرگاهی در موزه هنرهای سازد. هرچیزی، عبرتی برای خود می

گاه، نمایشمعاصر اصفهان، مراسم چای را اجرا کرد. در میان افرادی که برای دیدن 

ها به سوی او بود، و حق داشت همه نگاهایستاده بودند، دو زانو بر زمین نشست. 

فرصتی برای قل قل سماور نبود، او چای در شهری غریب، چندان آسوده نباشد.  که

دانم چند نمیای. سبز را با آب جوش فراهم آورد. اما با چه آدابی و با چه مراقبه

-جا حضور داشتند که چیزی از مراقبه با چای میدر آنای من هشهریتن از هم

دانست، و ای را نمیدانستند؛ ولی کسی که در برابر این بانو نشست، آداب ویژه

توان یک فنجان چای را با یک می. خانم ژاپنی بود تا از او تقلید کندچشمش به 

گون تبدیل ها چای خوردن را به مراسمی مراقبها آنجرعه سرکشید، و تمام. امّ 

و چینش اتاق پذیرایی تی که برای فراهم آوردن و آسیاب چای سبز اند. از دقّکرده

د، و چه با حوصله ندارقدر آهسته فنجان را بر میجا چهگذرم، همانمی ،اندکرده

 ،تد، سپس با نهایت دقّنکنمیان آن، شیاری ایجاد می. دنریزمیخشک در آن چای 

 ،رای خود. بدنگذاراحترام تمام در برابر میهمان می و با ،دنریزبر آن آب جوش می

ایم. به ویژه چای روضه گونه بودهد. ما زمانی اینند تا بنوشنآورمی فنجانی فراهم

حالم  ،بینمهای چای را میگاهو اکنون که ایست ،دهد توانست این راه را ادامهمی

، مقداری از آن را باید چای را هورت کشید ،شود. ایستاده و در راه مردمیبد م

از این کف و آن  ،کند، و حال آدمریزند، کف می. چای را با فشار میرفتریخت و 
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اند، زود های ما گاهی میز خود را در راه مردم برپا کرده. کافهخوردصدا به هم می

کنند. میهایی است که دم تر از چایی پررنگای حتّ های کیسهبخور و برو. چای

ای استفاده های کیسهها از همین چایخانهخود چایدهد. بوی جوشیدگی نیز نمی

 ،طعم شیرین لحظات ها کجا.ها کجا و این شیوهآن مراسمکنند. خیلی راحت؛ می

تنها با خودشناسی ممکن است، و کسی که نتواند چیزی را مزمزه کند، لحظات را 

آهسته خوردن و آهسته نوشیدن را توصیه کرده  دین ما تواند مزمزه کند.نیز نمی

شود، به ویژه در کارهایی که به صورت تکرار انجام می کنیم.است، و ما شتاب می

نه سرعت را. یک مسلمان در طول روز سه تا پنج بار ؛ باید مراقبه را به اوج رساند

بیرون رفتن گیرد، ممکن است هنگام خواندن قرآن، هنگام خواب، و هنگام وضو می

الوضو باشد، مقدار زیادی وضو که عمل دشواری از منزل نیز وضو بگیرد، و یا دائم

المسائل فراتر جا ما از متن توضیحنیست. سه مشت آب و بعد، شرق شرق. این

ای است که نماز، مراقبهدهند. ها نیز با تقلید، انجام میبچه را ایم. این کارنرفته

تواند در نماز تمام روز ما می ۀو یا مراقب ،روز ما سرایت کند لطوتواند به تمام می

ما باید ببینیم، مساجد خود را به  اوج اوج است، و ،به اوج بنشیند. نماز جماعت

ها برای سادگی توصیه و یا دافع آنان. ،ایمگران تبدیل کردهجایی جاذب برای مراقبه

 مساجد برای چیست؟
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 پاس عدالت
از  ،ساعتی بعدگویند طاهر ذوالیمینین روزی نام خلیفه را از خطبه انداخت، می

ی بخشیده بود، در غذای او سمّ پیچید. کنیزی که خلیفه به اوود میخدرد به 

توان تشکیک کرد؛ ولی اگر ریخته بود. در این روایت مانند هر روایتی دیگری می

نام خود را داشته است؛ ولی  گونه دغدغهدهد خلیفه، چهنشان می ،درست باشد

را  عدالتداشته باشد که گماشتگانی توانست او میعدالت را نداشته است.  ۀدغدغ

 پاس دارند. 
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 بیماری و تن آرامی
 ،رامی برطرف کرد، و حتی الزم نیست روی بیماریآتوان با مقداری تنبیماری را می

 تمرکز کنیم.
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 دایره تنگ
مطلبی را باید با آن دو روایت، تطبیق دهند؛ وگرنه  هر ودانند، افرادی دو روایت می

شود، تمام پندارند. دین در حدیث، خالصه نمیدین میو گوینده را بی ،پذیرندنمی

دانید. آیا ترجمه و سند حدیث، مورد احادیث، این دو حدیثی نیست که شما می

تنگ دو  ۀدنیا را از دایروان تنمیمات گذر کنیم، باز اگر از این مقدّ اعتماد است؟

 و نگاه خود را الهی بنامیم.حدیث ببینیم، 
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 پر از فضولی
ای، گوید از کجا گرفتهال، میبقّکند، گر نگاه میایی گلی در دست دارم، آرایشهروز

اش کوچک است در این محیط پر از فضولی، فرش بزرگ گوید کوزهدوز میاییپسّ

ولی تمرکز  ؛ی بد نیستگری به کلّپیداست دخالت .برندو می ،دزدندمسجد را می

 .آوردرکارها سرد ۀهمتواند از گری نمیدر کار دیگری باید باشد. هر دخالت
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 نادانی و توانایی
د؟ در جمعی از شته باشهایی داای که خیاط باید چه ویژگیآیا به این اندیشیده

بازشناخت. حال در جمع خیاطان، توان یک خیاط را از دیگران گونه میچه ،مردم

توان خیاط خوب و ماهر را تشخیص داد؟ غیر ممکن است. ما باید به گونه میچه

داشته باشیم.  خیاطی درای و سررشته ،خواهیمبدانیم چه میو  ،بنگریمخیاطان کار 

اط ناممکن است، تشخیص افراد دیگر نیز یگونه که تشخیص خیاط از غیر خهمان

دانیم. از چهره، ولی ما اصرار داریم که این مهارت را می ؛ناممکن استاز دیگران 

دار خواهیم دینافراد میو القاب و عناوین سخن گفتن، شیوه آرایش و لباس  ۀشیو

 ۀهرگاه هیجانات را کنار بگذاریم، و به نقطو متخصص دین را از دیگران جدا کنیم. 

صصان دین و قدرت درک سخن آنان را توان یافتن متخگاه نادانستن بازگردیم، آن

 خواهیم یافت.
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 نیازمندی های دیگر
پز. صاحب شب برای آشجمعه و جمعهشبی غذای هیأت آماده نبود. اشتباه شب 

تواند مقداری روضه، نگران و ناراحت بود. سرانجام قرار شد هرکسی از هرجایی می

ولی دوستم نگذاشت. مقداری  ؛خواستم بروم خانهو بیاورد. من می ،ا تهیه کندذغ

و بردیم. دوست داشتم به خانه بازگردم. چند روز غذا  ،غذا از دو جا تهیه کردیم

تم اصرار داشت برای سخواستم استراحت کنم. دوو می ،نخورده بودم، دیر شده بود

و  ،رساند من را با خشونت به خانه ،شام بمانم. سرانجام او که ناتوانی من را دید

 ؛هایی نیازمندی مالی ندارندخود با خشونت بازگشت تا به شام برسد. چنین آدم

ای که روضه، تمام شده است. اگر برای روضه آمده های دیگری دارند.ولی نیازمندی

 ای که الزم نیست تا پایان روضه را بنشینی.اگر برای ثواب آمده
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 حریم شخصی
شبی من پرستار، او ازدواج کرد.  ۀدر خاندوست ما خانم پرستاری داشت. پرستار 

را به حریم  را به اتاق شخصی خود دعوت کرد. برای او اهمیت داشت که من

خصوصی خود، راه داده است؛ ولی برای من، اهمیت نداشت. بسیاری از مردم، 

، انسان ت ورود به حریم شخصی افراددوست دارند از کار دیگران سردر بیاورند. لذّ

 .کندنصیب میعشق، غافل و بی را از وقوع
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 پس از مرگ
ور است شمار زیادی با تجارب دولی  ؛امگیری نکردهس از مرگ را پیپتجارب  ۀهم

مرسوم گفته باشند.  ۀعرفانی و دور از اسارت ذهن، از تجارب پس از مرگ به شیو

 ی لحظاتی پس از مرگ باتواند حتّدهد که انسان میتجارب پس از مرگ نشان می

مات خود، دست به گریبان باشد. هرکس به هرچیزی عقیده دارد، رات و توهّتصوّ

 آید.همان به نظر او می
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 و واکنش بخشایش
تواند در هر لحظه، چیزی را به دست خود ببخشد؛ مند نمیی یک انسان ثروتحتّ

و از این طریق، بخشایش  ،تواند دمادم عفو کندی اگر فقیر باشد میولی انسان حتّ

پذیری، بیرون را تجربه کند. این افزون بر تجربه بخشودن، آدمی را از حالت واکنش

 برد.می
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 انتظار و رضایت
تواند آدمی را نابود کند. انتظار از دیگران، انتظار از خود، انتظار از طبیعت انتظار می

ا اقتصادی. انتظار، بدتر از مرگ است. امّبرای کشاورز، انتظار از بازار برای یک فعال 

داند. این انتظار داند که خود را منتظر امام زمان میشیعه، انتظار را به کلی بد نمی

رضایت از  مبا آن انتظارهای مادی، بسیار متفاوت است. آن انتظارها نشانه عد

ورت و این انتظار به معنی عدم رضایت از وضعیت موجود به ص ،وضعیت خود است

 ،یعنی به فسادها خو گرفته است ؛این انتظار را نداشته باشد ی است. هرکس کهکلّ

 را دارد؛ یعنی رضایت ندارد. اهرکس آن انتظاره و رضایت دارد.
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 کودک و پذیرش
های قدیمی ناهموار، و راهی که تا مدرسه باید در کوچه پس کوچه ،کودکی بود

هایی ضعیف. هنگام زمین خوردن چه باید تنپیمودیم. سر به هوایانی با پیاده می

گفت: باید خود را رها کرد. من این را تجربه کرده ها میهکردیم؟ یکی از بچّمی

مصمم شدم. این نخستین رویارویی انسان با مفهوم  و چون از زبان او شنیدم، ،بودم

ار خود را گرفتن و سفت گرفتن، کار را برای بشر، دشوتواند باشد. پذیرش می

 کند.می
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 معنی زندگی
زندگی خود را نابود کرده است؛ ولی  اگر کسی در پی تعریفی برای زندگی باشد،

کنند از کسانی که گمان می. این بدان معنی نیست که آدمی، باری به هرجهت باشد

مانند. از عاشقان اند، باید بپرسی زندگی یعنی چه؟ عشق یعنی چه؟ میرسیده

رسیدن  پرسش را داشته باشی، همه وجود آنان تعریف عشق است.نیازی نیست این 

اند، و به این عشق، دشوار است، و نصیحت کردن از سوی کسانی که زندگی نکرده

اند، و این خواهند نشان دهند که پیروز شدهها میآن اند، بسیار آسان.عشق نورزیده

 ای. تو هستی که شکست خورده
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 خودرنجی
های خودرنجی بر پایه داشتهه رنج خود بپردازد. بتواند نیز میانسان در خلوت 

. داردوامی ، و تقلیدحسادت ، مقایسه،ما را به قضاوت ،هادیگران است. این داشته

کدام. هیچ :دار کدام تیم هستی؟ گفتمطرفپرسیدند: ها هبچِ :گفتسی میمدرّ

کردند که یک تیم را الکی شود. یکی را انتخاب کن. وادارم که نمیگفتند: این

کسی  ،گونه استخوردم. روزگار ما اینداران آن تیم میچون انگار به طرف ؛بگویم

 ۀو دربار ،باید یک تیم داشته باشد ،بیندو حتی فوتبال نمی ،که اهل ورزش نیست

 . کل کل کند ،آن
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 اهل مسابقه
، دیگران یستیمو اگر اهل مسابقه ن ،داریمما خود را به مسابقه دادن با دیگران وامی

گویند: عقب افتادی. چون هنگامی که ما دارند. آشکارا میما را به مسابقه وامی

کنند تا عشق را تجربه مردم، ازدواج نمیدهد. ها معنایی نمیندویم، برتر بودن آن

 فاقها اتّ. سپس ناگهان ازدواج آنمانندبهره میبی ،ت جسمیکنند، حتی از لذّ

ای شد. روند گویند یک دفعهمی ؟گونه شد که با این مورد ازدواج کردی. چهافتدمی

-ای چنین تصمیمی گرفتهها یک دفعهازدواج در کشور ما یک روزه نیست؛ ولی این

در حالی که بر خالف  ،گذارندبر میت کارهای خود را بر سر پیامها منّمذهبیاند. 

 .گویده میچدین  ها بفهمندنگذاشته است آن ،ایزندگی مسابقهاوست.  ۀسیر

سر و کار دارد، مورد پسند  ،و با دویدن ،تر استهایی مانند فوتبال که مهملورزش

بسیار شبیه  ،در دنیای امروزنسان زندگی ا تر قرار گرفته است؛ چون ماهیتبیش

 این ورزش است. 
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 دیدگاه مسابقه
زندگی تا حال سرباالیی بوده است، پس کی نوبت به  ۀخورد که همبه گوشمان می

گاه نوبت سرپایینی فرانخواهد رسید؛ رسد. با دیدگاه مسابقه، هیچسر پایینی می

تر تر، باید شتاب را بیششود، و توان ما کمشیب زندگی تندتر می ،بلکه هرلحظه

 کرد.
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 بخش جذاب
 ؛ممکن است او را زیبا بپنداری ،بینیدیگری می ۀهنگامی که ماسک را بر چهر

او نمایان است، همواره باید مراقب نادیده انگاشتن  ۀچراکه تنها بخشی از چهر

بینیم. های دیگران باشیم. ما در یک نظر، تمام وجوه شخصیتی دیگران را نمیجنبه

تر این است که بخشی از به ،خواهیم از دیگران دچار رنج نشویممی اما هنگامی که

 اب، کافی است.ن بودن بخش جذّاا را بپوشانیم، نمایهآن
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 تشخیص دیوانه
گویند. ولی به او دیوانه می ؛های مثبت زیادی داردشناسم که جنبهیک نفر را می

 ،آورد که پیش از سخن گفتنخود را به حالتی درمی ۀو چهر ،ابی نداردجذّ ۀچهر

توانست این و می ،تری داشترسد که او دیوانه است. اگر او چهره بهبه ذهن می

 ،شناسم که دیوانه استگفتند. فردی را میحالت را نداشته باشد، به او دیوانه نمی

کند. هنگام جنون خود را پنهان میاما  ؛کندو داروهای سنگین اعصاب مصرف می

میان  ،آوردبروم آب بخورم. قرص و کپسول را با مهارت درمی :گویدخوردن دارو می

دهد. می تو قور ،گذاردخیلی سریع در دهان می ،کندانگشتان خود پنهان می

قرص را به  ۀقرص را ببینی که اگر هم ببینی، بست و ،توانی مشتش را باز کنینمی

  دهد.تو نشان نمی
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 مرام
هایی باید نام دین و مذهب خود را عالمت بزنی. اما دین و مذهب، یک در برگه

نگارش یک واژه در برابر پرسش نیست. یک امتحان ای و یا گزینهامتحان چند 

 که یک نام باشد، یک مرام است.ل است. پیش از آنتشریحی و مفصّ
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 بیدارگرانه تر
شود. در شماری از ساخته می شناسیروانهای پروندههایی با ایده گرفتن از فیلم

زنند. یکی که به او سیلی میشود بینی که یک نفر چنان درگیر حالتی میها میآن

تر آمدهای زندگی، بسیار بیدارگرانهپیشآید. خورد، از حالت بیرون میدو تا که می

 .خواهد بیدار شودهاست؛ ولی آدمی نمیاز آن سیلی
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 روح دارند؟
کنون خلق شده است؟ آیا مجرمان برای همیشه ام وجود دارد؟ آیا از هم آیا جهنّ

ا با دیدن درباره این مسائل به اندازه کافی، بحث شده است، امّدر آن ماندگارند؟ 

ها در این م کهرسد که حیف از جایی به نام جهنّ رفتار شماری از مردم، به ذهن می

ها از چیزی به نام روح برخوردارند که بخواهد مجازات آن بسوزند. آیا اصال این

 شود؟
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 جلوه ای از خود
گوید: تو مثل جوانی من بشنوی؛ ولی پیرمرد به جوان میالزم نیست از زبان همه 

ولی شاید روزگاری داشته است. شاید  ؛شباهتی با جوان ندارد ،مانی. پیرمردمی

ای از خود هوما جلدر کار بوده است.  ،و اشتراکی در عالیق ،شباهت در ظاهر نبوده

 به خود است. ۀها عالقما به آن ۀو عالق ،ایمرا در دیگران یافته
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 ت بی جامحبّ
حاضر نیستیم  ،آیدجا یکی از دردهای بشر است. جایی که نیازمندی میت بیمحبّ

-شویم. دوست ما میاهل بخشش می ،و جایی که لزومی ندارد ،به او یاری کنیم

 ، انعام بدهد.ورودی آثار تاریخی فروشخواست به بلیت
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 دعوای درست
ام توانم درست در خانه، دعوا کنم و میان دعوا، خندهگفت: من نمیخانمی می

ا رورزی کنم، چرا هنوز عشق توانم عشقچرا نمی :پرسندگیرد. مردم نمیمی

فقط دعوا را دوست دارند تا بتوانند ورزی کنم؟ توانم عشقگونه میچهام، فرانگرفته

 تری دریافت کنند. امتیازهای بیش
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 شتاب یا آرامش؟
در شهرهای شتاب روند. کار، به شمار میبی ،روندخیلی آهسته میی که مردم

 ،رویتر میو هرچه به شهرهای بزرگ ،تر استبیش ،هاپرجمعیت و مراکز استان

ولی کار  ؛دانم کار داری. پرسش نخست این است که میشودتر میو بیشتر بیش

که آیا سش دوم اینتر از برهم زدن آرامش خود و دیگران است؟ و پرتو پراهمیت

ولی  ؛تری داشته باشی؟ چراهر روز کار داری؟ هیچ وقت نیست که فرصت بیش

شوند. گاهی سرعت بیرون یجا بند نمها یک دقیقه یکهاند. بچّمردم، عادت کرده

رسیدن به خانه و انجام  ۀها دغدغناک است، آیا آنوحشت ،ها از مدرسهرفتن آن

یا دوست دارند دل پدر و مادرشان را شاد کنند؟ دوستی  ،تکالیفشان را دارند

ورد. حال اگر این غذا چیزی مانند خدر دو سه دقیقه میداشتیم که غذایش را 

تر تری خواهد کرد. حال دیگران بیشدای عجیبصسیراب و شیردان باشد، سرو 

پیش از خورد. بعد از غذا مجبور بود چند لیوان آب بنوشد. چنین آدمی به هم می

در حالی که  ،او غذایش را خورده استرساند. هم می بزرگشکم  کسی سالگی ی

سالمتی و که به تر اینو مهم ،خالف ادب است هنوز بر سر سفره است. ،میهمان

شده است؟ آیا فرصتی که تبدیل به چه آدمی زند. او ود او آسیب میخروح و روان 

رفت بشر تولید و ارتقای مالی او یا پیشه است، صرف به دست آوردبر اثر شتاب 

 شود؟می
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 منطق
دهند، ساده را در جمعی بیان کنی. آنان به سخن تو گوش نمی یاتوانی مسألهمی

آن  ۀباید وادارشان کنی که دربار سپس باید تالش کنی تا آن را دریابند. پس از آن

تر کسی زیر بار این کارها دانیم. کمنمی :و یا بگویند ،و پاسخ را بگویند ،بیندیشند

و غیر  ،زیر سؤال ببرند ،اندتوانند سخنی را که درنیافتهها میاین ۀو هم ،رودمی

 ی بخوانند.قمنط
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 شب هفت
در یادداشتی، از میراث فرهنگی دفاع کردم، کسی که به میراث فرهنگی آسیب 

دی رقتل. در موارساند، من را تهدید به قتل کرد. یک یادداشت و یک تهدید به می

کنند، شود، شگفت است کسانی که آشکارا به دیگران ستم میها انجام میاین قتل

که کتک بخورند، تهدید چه رسد به این ،گیرندگاه مورد بازخواست قرار نمیهیچ

در مراسم شب  ،ها هستندهایی که منتقد آنآن ۀی همو ناپدید شوند. حتّ ،شوند

 .یابندها حضور میهفت آن
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 ؟نمایش یا فیلم
تری را برگزینیم. برای به کنیم نقش بهخوانند. تالش میما را به بازی کردن فرامی

و  ،کنند به هر سازی برقصیمکنیم. مجبورمان میدست آوردن نقش، التماس می

های نامناسب، گفتارهای نازیبا های سنگین، پوشیدن لباسیم. گریمباشرقص خوش

ر این دنمایش شود.  ۀبرد تا فیلم ما آمادها زمان میمدت و انجام حرکات زشت.

گر چه کرده است، نقش اصلی، بسیار کوتاه و تدوین ،اندمشاوران چه گفته ،مدت

روی پرده نیستند! باید به همان نمایش الهی بسنده  گران اصالًشده، شماری از بازی

 ولی در عوض ماندگار و پیوسته با نمایش همه مردان خدایی. ؛کرد. مخاطبان اندک

اطمینان داشته باش خداوند برای تو، نقشی مناسب را برگزیده است، این نقش، 

 گذارد.گاه تو را کنار نمیو هیچ ،خود را دارد ۀاهمیت ویژ
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 نمایش فیلم
-دستدهند. پیش از نمایش عمومی، فیلم را برای مخاطبان خاص، نمایش می

های مخاطبان است. گاهی پشت اندرکاران و به ویژه کارگردان فیلم، مراقب واکنش

، و یا با کمک دوربین مداربسته سالن، مخاطبان نشیندبه پرده و رو به مخاطب می

جایی که باید آن ؟خندندجایی که مردم باید بخندند، میآیا آن ؛کندرا بررسی می

توان کرد. فیلم، اما مگر در نهایت چه می ؟آمده استناک از کار در بترسند، وحشت

در  توان کمی تدوین را تغییر داد؛ ولی اصل کار، همان است.شده است، می ساخته

های پای فیلم ،و مردم ،از آب درنیاید رداهای کمدی، ممکن است خندهنهایت، فیلم

نفر را بنشانند  چندگیرد. های دیگری شکل میگاه تالشآنی، حسابی بخندند. جدّ

در دنیای سیاست ها به دیگران سرایت کند. آن ۀو خند ،تا با صدای بلند بخندند

 گونه است.نیز این
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 بودن و خود بودن
اند، مند است، و کسانی که با تقلید، از خود بودن دور شدهارزش ،بودن به تنهایی

 خواهند بگویند که دیگران، مفید نیستند.می
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 تقلیدتکرار و 
 ،تمفرهمین طور که راه می ،که بدش نیایدینادیروز خانمی من را صدا زد. برای 

ما که بعد از  ۀم. در خیابان نزدیک خانزد را دیداو های و کتاب ،سری چرخاندم

ها تکراری. چرا و مشتری نداشت. عنوان ،بساط کرده بود ،خیلی خلوت است ،ظهر

به تکرار عادت  ،را عرضه کند؟ چون مخاطباناو حاضر نیست کار نویسندگان نوجو 

و مخاطبان  ،باید بارها خواندها را آن ،پذیرم که آثار شماری، ژرف استاند. میکرده

خواهیم بگوییم این ولی چرا مردم در پی سخن نو نیستند؟ می ؛تری داردبیش

کنیم، و خواهیم تقلید میاند. همان کتابی که همه خوانده ایم،کتاب را خوانده

شود، دردها تغییر ها، کهنه میخودمان درنیابیم چه برای ما مناسب است، کتاب

کسی  :گویدفروش میکتابدارد. دست از تقلید و تکرار برنمی ،یابد، و جامعهمی

فروش چه؟ خود او چرا ولی خود کتاب ؛آیدکار نمیهای نویسندگان تازهپی کتاب

 خواند؟ها را نمیآن
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 حال بد
با هیچ  ،شودشود. حالش که بد مییک نفر همین جوری یک دفعه حالش بد می

سطح دیگران خواهد چه کند؟ خود را هممگر با پول. پول را می ؛شودچیز خوب نمی

کند. مقایسه، باعث شده بود تفاوت سطح را دریابد. آن حال بد، با مقایسه حاصل 

 شده بود.
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 اهل تقلب
، ب نبودهل، متقلّآورد. چرا؟ او که از اوّب، پول درمیبا تقلّب است. یک نفر اهل تقلّ

 خریدار نداشته است.  ،دست رد زده است. صداقت او ،اوکاری درستجامعه به 
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 مطلوب هنقط
دین  اند. افرادی که اصالًدسته چندها یابند. اینمطلوب دست نمی ۀافرادی به نقط

افرادی به توانند به نتیجه دست یابند. نمیمه اند. بنابراین بدون مقدّ را نپذیرفته

افراد دیگر، دین را به درد مضاعفی اند. جای عبور از این مرحله، دین را کنار گذاشته

اند. مه ماندهدر مقدّ یافرادروند. اند. در پوشش دین، راه خود را میتبدیل کرده

بلکه با گسترش انجام  ؛جا بمانندهمینجا بخوانند، و تا همینباید  ،اندکرده گمان

اند. ، آگاهی را از خود دریغ کردهاست اتمستحبّها عبادات که به ویژه بیشینه آن

. کنندتری به خدا پیدا میربط بیش ،تر به دیناند با سرگرمی بیشگمان کرده

انیم دها و یا عمری عبادت است، باید ببرتر از سال ،رتفکّاند لختی هنگامی که گفته

نباید به  ،ایموجود ندارد. تا راه را نیافته ،تر از این برای اندیشهبزرگ که دعوتی

و نه با چیز دیگر. سرگرمی  ،اندبا عبادت سنجیده پیمودن بپردازیم. تفکر را دقیقاً

 .گیردر را از ما میفرصت تفکّزیاد به عبادت، 
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 پناه
برند. ابتدا باید میآدم دوست دارد به چیزی پناه ببرد. شماری به هنرشان پناه 

ها باشد. کسی زندگی آن برگزینند که متناسب با وضعیت خانواده و محلّ هنری را

یا شاید داشتن  ،است نتواند به پیانو فکر کند کند ممکنکه در مجتمع زندگی می

و در  ،ای رسیدشناختم که به ریاست ادارهبسیار دشوار باشد. کسی را می ،مادر

س آن هنر شد. ای که مدرّبه گونه ،ای دنبال کردضمن، هنری را به صورت حرفه

. دیگری یکی از سرآمدان هنر اصفهان دیگری دو هنر را در کنار کار خود داشت

ای را ه مدیریت ادارهکشده در سطح کشور، ضمن این بود، و تاحدودی شناخته

 نفر و دیگران، از هنر خود باید به چه پناه ببرند؟ سه. ولی این برعهده داشت

تواند نمی د،ولی ارزش آن ثانویه باش ؛هرچیزی که بخواهد برای آدمی ارزش شود

 پناه انسان قرار گیرد.
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 عاشق به تمام معنا
یافتن یک عاشق به تمام معنا در میان نقاشانی که تابلوی لیلی و مجنون و شیرین 

هنرشان سرایند، ممکن نیست. شاعرانی که غزل عاشقانه میکشند، و و فرهاد می

خواهم توهین کنم یا کسی را از میدان به نمیبر خالف مسیر عشق است.  دقیقاً

کالس هنرمند داشته ها را نادرست نرویم. همنشانی یم تااشدر کنم، اما باید مراقب ب

رگیر هنر باشی، باشی، یا در میان هنرمندان باشی، کالس هنری بروی، و یا خود، د

ورزی را افراد ترین چیز به عشق باشد. هنر عشقربطتواند بیتفاوتی ندارد. هنر می

گویند، قابل درک برای چه آنان میشماری در دنیای ماشینی ما، دارند. آنانگشت

 مخاطبان بسیار اندکی دارد. ،دیگران نیست. هنر آنان
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 این همه تناقض
تر از و حتی نسلی به ،اندفرزندان خود را تربیت کردهعی هستند که مدّ  ،افراد

ایم که رفتی نکردهاند. روشن است که ما نه تنها پیشع دادهاخودشان تحویل اجتم

اغلب انجام شده  هکاری ک ،است که تربیتی اتفاق نیفتادهاول اینایم. رفت کردهپس

چی ما کنترلو یا انجام کنترلی بیمارگونه بوده است.  ،ارضای بیماری کنترل ،است

است، ما  حضور ما در کنار فرزندان، بسیار نبوده اصالًایم. اشتباه گرفته ،مربی را با

 ،ایم تا بخواهیم دیگری را بشناسیمشناختههای انسانی مانند خودمان را نمیویژگی

ها گم تر، آیا نسبتخودمان به گوییم نسبت بهکه میینارا تربیت کنیم. اما  و او

کنیم اگر کسی دو سجده فکر میتر است؟ چه کسی از دیگری بهنشده است؟ 

هنگام بازنشستگی، با آزاد شدن وقت، و اغلب، تری است. تر انجام داد، آدم بهبیش

یم فرزندان ااز سوی دیگر، خواسته .دهیمتری انجام میبیش سالی، عبادتآغاز کهن

گونه این ،ها به صورت خود به خودو آن ،ای روز جامعه باشندهبا خواسته ما متناسب

که اصال  ب با مقتضیات روزسمتناولی  ؛تر از ماولی به ؛فرزندانی مثل خود اند.بوده

 ؟تواند حل کندقض را چه کسی میا! این همه تنخوان نیستهای ما همبا ارزش
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 خواب ناخوب
نیم که خوابی دیگر کتوانیم تعیین می ،شودآغاز میمی که خواب ناخوبی اهنگ

ولی انسان، توانایی دیگری نیز دارد، در  ؛توانیم از خواب، بیدار شویممی ،ببینیم

توانیم و ما نمی ،خواب، به تصاویر خواب، نگاه نکند، گویی صفحه نمایشی است

توانیم کمی ولی می ؛چون در خواب، چشممان بسته است ؛چشممان را ببندیم

 تغییر دهیم. ارگاهمان ن ۀزاوی
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 میدان مجادله
که دیگران را به میدان مجادله تر اینو مهم ،کنندبسیاری از مردم، مجادله می

تنها کنند، گویند، توهینی به مخاطب میرا نادرست می یکشانند. چیز آشکارمی

 ها این است که وارد بحث نشوی.راه رویارویی با آن
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 تجهیزات
خواهد فیلم او در ساز میترین تجهیزات را داشته باشد، فیلمخواهد بهاس میعکّ

ترین ترین خانه و رنگینخواهد بهسینماهای زیادی نمایش داشته باشد، فرد می

برای او مهم  ،ایو با چه شیوه ،دهدسفره را داشته باشد، دیگر چه کاری انجام می

 نیست.
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 آویزان ها
شود این این را به من قرض بده. نمیها آشنا هستی؟ این را به من بده، آویزانبا 

گویند گدا. پشت سرش به او می ،انی انجام بدهی؟ اگر طرف موافقت نکردکار را مجّ

تا سرانجام تسلیم شود. این سوء  ،گویند خسیس است. تبلیغات برای گدایی اومی

رسند؟ اجازه بده کسی پاسخ را بدهد که ها در مادیات به جایی میچیاستفاده

ت عنویاولی من باید بگویم این کارها نه تنها آدمی را در م ؛دستی در مادیات دارد

 اندازد.رساند که عقب میبه جایی نمی
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 گناه دامن گیر
تواند به ما طریق می به دو ،و ما با او در ارتباط هستیم ،کسی که اهل گناه است

گیر شدن گناه او. کسی که دروغ سرمشق شدن برای ما و دامن ؛آسیب وارد کند

 .، و ما را فریب خواهد دادبه ما نیز دروغ خواهد گفت ،گویدمی
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 رتبه بندی
و شد، ولی اصرار  ؛بندی کنم. کار خوبی نیستکالسان خود را رتبهقرار شد هم

اندکی تعدیل کردم. کس مطلوب من نبود. سرانجام انجام دادم. تند رفته بودم. هیچ

و یک نفر به  ،های جوانی درگذشتندنفر مناسب حال من بودند. دو تن در سال سه

 ی تغییر مسیر داد.کلّ
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 اطراف بزرگان
ا امّها بزرگ شوند. که در کنار آنند؛ چرا؟ برای اینتافرادی در اطراف بزرگان هس

-بزرگیشان در چشم نمید، وشبزرگان اگر بخواهند در کنار بزرگان باشند که نمی

خواهد معاون مدیری که نمی کوشند اطرافیان خود را کوچک کنند.آید؛ بنابراین می

 تر داشته باشد.ای بسیار بیشخواهد فاصلهاو فرد شمارۀ دو باشد، می
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