
.به مردم بیش از آنچه انتظار دارند بدهید و این کار را با شادمانی انجام دهید : یک

براي اینکه وقتی پیرتر می شوید، مهارت هاي . با مرد یا زنی ازدواج کنید که عاشق صحبت کردن با او هستید: دو
. مکالمه اي مثل دیگر مهارت ها خیلی مهم می شوند 

نید، همه ي آنچه را که دارید خرج نکنید و یا همان قدر که می خواهید همه ي آنچه را که می شنوید باور نک: سه
.نخوابید

. منظورتان همین باشد . دوستت دارم: وقتی می گویید: چهار

.به چشمان شخص مقابل نگاه کنید. متاسفم:وقتی می گویید : پنج

. به عشق در اولین نگاه باور داشته باشید : هفت

. مردمی که رؤیا ندارند هیچ چیز ندارند. هیچ وقت به رؤیاهاي کسی نخندید: هشت

اهی است که به طور کامل زندگی ممکن است آسیب ببینید ولی این تنها ر. عمیقاً و با احساس عشق بورزید: نه
.کنید می

.در اختالفات منصفانه بجنگید و از کسی هم نام نبرید : ده

.مردم را از طریق خویشاوندانشان داوري نکنید : یازده

. آرام صحبت کنید ولی سریع فکر کنید : دوازده

را می خواهی چ:وقتی کسی از شما سوالی می پرسد که نمی خواهید پاسخ دهید، لبخندي بزنید و بگویید :سیزده 
این را بدانی؟ 

.به خاطر داشته باشید که عشق بزرگ و موفقیت هاي بزرگ مستلزم ریسک هاي بزرگ هستند : چهارده

. عافیت باشد :وقتی کسی عطسه می کند به او بگویید : زدهپان

. وقتی چیزي را از دست می دهید، درس گرفتن از آن را از دست ندهید : شانزده

احترام به خود، احترام به دیگران و مسئولیت همه کارهایتان را : این سه نکته را به یاد داشته باشید: هفده
. پذیرفتن

ه ندهید یک اختالف کوچک به دوستی بزرگتان صدمه بزنداجاز:هجده 

. وقتی متوجه می شوید که که اشتباهی مرتکب شده اید، فوراً براي اصالح آن اقدام کنید :نوزده 

. وقتی تلفن را بر می دارید لبخند بزنید، کسی که تلفن کرده آن را در صداي شما می شنود :بیست 
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آرام باش

و مثل فرورفتن پای گوزنی در برف آرام بگیر

من از درون تو حرف میزنم

اگر بخواھی تابستان ھم برف می آید

حرکت کن

از جا بلند شو تا زمین تندتر بچرخد

و به آرزوھایت برسی

کلمه کامل شده ای

زالل باش

اگر بخواھی دست دراز میکنی

ابری در آسمان میگیری

درخت خشکیده ای خیره میشویاگر بخواھی به 

و انجیر بر شاخه اش میروید

فقط اگر تو بخواھی غیر ممکن ھا ممکن میشود

. . .پس بخواه و خوب بخواه 



!آنگاه که غرور کسی را له می کنی

!آنگاه که کاخ آرزوهاي کسی را ویران می کنی

!آنگاه که شمع امید کسی را خاموش می کنی

!آنگاه که بنده اي را نادیده می انگاري 

آنگاه که حتی گوشت را می بندي تا صداي خرد شدن 
!غرورش را نشنوي

!آنگاه که خدا را می بینی و بنده خدا را نادیده می گیري 

دستانت رابسوي کدام آسمان دراز می !!می خواهم بدانم 

؟کنی تابراي خوشبختی خودت دعا کنی؟



آینه
زیبایی نیستگرچه چشمان تو جز در پی 

آینه این قدر تماشایی نیست! دل بکن

ها آیاحاصل خیره در آینه شدن

!تنهایی نیست؟دو برابر شدن غصه 

سبب تا لب دریا مکشان قایق رابی

روح تو دریایی نیست! یقت را بشکنقا

آه در آینه تنها کدرت خواهد کرد

دیگر دمت اي دوست مسیحایی نیست! آه

ک عمر به شوق تو در این کوچه نشستآنکه ی

آیی نیستحال وقتی به لب پنجره می

خواستم با غم عشقش بنویسم شعري

هر خواستنی عین توانایی نیست: گفت



؟چیستانسان
.آیدمیدنیابه: شنبه

.رودمیراه: یکشنبه
.شودمیعاشق: دوشنبه

.خوردمیشکست: شنبهسه
.کندمیازدواج: چهارشنبه

.افتدمیبیماريبستربه: شنبهپنج
.میردمی: جمعه

...استمحدودچقدربودنهمبافرصتکهبدانیمودریابیمرازندگیهايفرصت
)ایرانفیزیکپدر(حسابیپروفسورهايدلنوشتهاز

***

مگسی را کشتم
نه به این جرم که حیوان پلیدیست، بد، است

و نه چون نسبت سودش به ضرر یک به صد است 
طفل معصوم به دور سر من می چرخید 

به خیالش قندم 
یا که چون اغذیه ي مشهورش، تا به آن حد، گَندم 

اي دو صد نور به قبرش بارد 
مگس خوبی بود 

من به این جرم که از یاد تو بیرونم کرد 
مگسی را کشتم 

مرحوم حسین پناهی



دلتنــگـم
گاهـ ـی حجـ ـم ِ دلــــتنـگی هایـ ـم

آن قــَ ـــ ـدر زیـاد میشود
ــــاکه دنی

با تمام ِ وسعتش
...برایـَم تنگ میشود

...دلتنــگـم...

دلتنـــــگ کسی کـــــه
گردش روزگــــارش به من که رسیــــد از

...حرکـت ایستـاد

...دلتنگ کسی که دلتنگی هایم را ندید

...دلتنگ ِ خود َم

...خودي که مدتهــــ ــــ ــاست گم کـر د ه ام

گذشت دیگر آن زمان که فقط یک بار از دنیا می رفتیم 
حاال یک بار از شهر می رویم

و یک بار از دست…یک بار از دل …یک بار از یاد …یک بار از دیار 

 ***

میکردمتشبیهمدادبهرامادرهمیشه
…میشودترکوچکوکوچکشدن،تراشیدهبارهرباکه

...پدرولی
میکندحفظهمیشهراابهتشظاهردرکهزیباستوشکیلخودکاریک

حرفهاستاینازترسختخیلیونمیاوردابروبهخم
…بنویسدمیتوانددیگرچقدرکهنمیداندونمیبیندکسهیچفقط

...باشیمقدردانبیایید



این بهترین و واقعی ترین توصیفی ست که تا کنون از دوست 
میشنیده ا

تو را دوست می دارند...... دوستان
اما معشوق تو نیستند

مراقب تو هستند
اما از اقوام تو نیستند

آنها آماده اند تا در درد تو شریک بشوند
اما آنها بستگان خونی تو نیستند
!!!! هستنددوستان ......آنها

یک دوست واقعی
همانند پدر سخت سرزنشت میکند

همانند مادر غم تو را می خورد
سر به سرت می گذاردمثل یک خواهر

مثل یک برادر اداي تو را در می آورد
و آخر اینکه بیشتر از یک معشوق دوستت می دارد



باز هم چشم به راهم که محرم برسد

بوي اسپند عزایش به مشامم برسد

)س(کاش امسال محرم به دعاي زهرا 

خبر آمدن منجی عالم برسد

***

شب سردي ست و هوا منتظر باران است

وقت خواب است و دلم پیش تو سرگردان است

ت شرح پریشانی منسنفشب بخیر از 

منماه پیشانی من، دلبر بارانی 



با ما سخن از جنت و فردوس نگویید 

ما ساکن دیوانه ي دربار حسینیم 

گیرم که بود عشق حسین جرم دل ما 

غم نیست که ما میثم تمار حسینیم 

فردا که همه در صف محشر بخروشند 

ما سینه زنان گرد علمدار حسینیم 

***

اشک دارد می چکد از آسمان این لحظه ها 

پا شد از نغمه ها عرش یزدان در

حکمت باران در این ایام میدانی که چیست؟ 

آب و جارو می شود بهر محرم کوچه ها



ولی . برمیگردهجایی از زندگی که رسیدي، می فهمی اونی که زود میرنجه زود میره، زود همیکبه
..اونی که دیر میرنجه دیر میره، اما دیگه برنمیگرده

که چیزها را جایی از زندگی که رسیدي می فهمی رنج را نباید امتداد داد باید مثل یک چاقوبه یک
.همیشه تمامشان کنیها بگذري و برايگذرد از بعضی آدممیبرد و از میانشان می

براي یک انسان این است که نه سواد ترین مصیبتجایی از زندگی که رسیدي، می فهمی بزرگبه یک
.الزم براي خاموش ماندنباشد نه شعورکافی براي حرف زدن داشته

که چه اندازه می بخشیم بلکه مهم این استزندگی که رسیدي، می فهمی مهم نیست که جایی ازبه یک
.در بخشایش ما چه مقدار عشق وجود دارد

جایی از زندگی که رسیدي، می فهمی شاید کسی که روزي با تو خندیده است را از یاد ببري، به یک
.اما هرگز آنرا که با تو اشک ریخته است را فراموش نخواهی کرد

.ترین هنر جهان استمی فهمی توانایی عشق ورزیدن؛ بزرگجایی از زندگی که رسیدي، به یک

جایی از زندگی که رسیدي، می فهمی از درد هاي کوچک است که آدم می نالد وقتی ضربه به یک
.سهمگین باشد، الل می شوي

جایی از زندگی که رسیدي، می فهمی اگر بتوانی دیگري را همانطور که هست بپذیري و هنوز به یک
.باشی، عشق تو واقعی استعاشقش

جایی از زندگی که رسیدي، می فهمی همیشه وقتی گریه می کنی اونی که آرومت میکنه به یک
.دوستت داره اما اونی که با تو گریه میکنه عاشقته

جایی از زندگی که رسیدي، می فهمی کسی که دوستت داره، همش نگرانته، به خاطر همین به یک
گه دوستت دارم میگه مواظب خودت باشبیشتر از اینکه ب



ببندبکارراآن...است"ما"کلمهترینمعنیپر
بنهارجآنبه... است"عشق"کلمهترینعمیق

ببرشبیناز...است"تنفر"کلمهترینرحمبی
نکنبازيآنبآ...است"هوس"کلمهترینسرکش

کنحذراناز...است"من"کلمهترینخواهانهخود
ببرفروراان...است"خشم"کلمهناپایدارترین

کنمقابلهآنبا...است"ترس"کلمهبازدارترین
.بپردازآنبه... است"کار"کلمهتریننشاطبا

.بکشراآن... است"طمع"کلمهترینپوچ
.کندعاداشتنشبراي... است"صبر"کلمهترینسازنده

.باشامیدوارآنبه... است"امید"کلمهترینروشن
.نخورراآن... است"حسرت"کلمهترینضعیف

.فراگیرراآن... است"دانش"کلمهتواناترین
.باشداشتهراآن...است"پشتکار"کلمهترینمحکم

.بشکنش... است"غرور"کلمهترینسمی
.نباشآنامیدبه... است"شانس"کلمهترینسست

.نرودنبالش... است"شهرت"کلمهترینشایع
.کنحفظراآن...است"لبخند"کلمهترینلطیف

.بگیرفاصلهآناز... است"حسادت"کلمهترینانگیزحسرت
.کنایجادراآن... است"تفاهم"کلمهترینضروري

.بدهاهمیتآنبه... است"سالمتی"کلمهترینسالم
.کناعتمادآنبه... است"اطمینان"کلمهتریناصلی

.باشآنمراقب... است"تفاوتیبی"کلمهتریناحساسبی
.نکنسوءاستفادهآناز... است"رفاقت"کلمهتریندوستانه

.باشروراستانبا... است"راستی"کلمهزیباترین
.باشرنگیک... است"دورویی"کلمهترینزشت
کنند؟چنینتوباداريدوست... است"تمسخر"کلمهویرانگرترین

.شوقایلارزشبرایش... است"احترام"کلمهموقرترین
.برسآنبه... است"آرامش"کلمهترینآرام

.کنجمعراحواست... است"احتیاط"کلمهترینعاقالنه
.بشودپیشرفتتمانعندهاجازه... است"محدودیت"کلمهپاگیرترینودست

.نداردوجود... است"غیرممکن"کلمهترینسخت
.باشسرتپشتپلهايمواظب...است"شتابزدگی"کلمهترینمخرب

.کنروشنعلمنورباراآن...است"نادانی"کلمهترینتاریک
.بگیرنادیدهراآن...است"اضطراب"کلمهترینکشنده

.باشمنتظرش... است"انتظار"کلمهصبورترین
.بگذاروبگذر... است"انتقام"کلمهترینارزشبی

بکنراخودسعی... است"بخشش"کلمهارزشمندترین
.استنهفتهآندرزیبائیراز... آست"خوشروئی"کلمهترینقشنگ

.نیستسختاصال... است"پاکیزگی"کلمهتمیزترین
.بمانعهدتسر... است"وفاداري"کلمهرساترین

.بودهفردازبهترجمعهمیشهکهبدان...است"گیريگوشه"کلمهتنهاترین
.استآبرويهدفبدونزندگی... است"هدفمندي"کلمهترینمحرك

.آنسويبهپیشپس... است"موفقیت"کلمههدفمندترینو



نکشدلت که گرفت، دیگر منت زمین را
راه آسمان باز است، پر بکش

او همیشه آغوشش باز است، نگفته تو را میخواند ؟
...اگر هیچکس نیست، خدا که هست

.
میزنی،اون لبخندي که براي پنهان کردن دردت

لبخند خداست به بنده اش
اون لبخندي هم که پشتش خدا باشه،

...تمام مشکالتو حل میکنه

.
میکنمخدا تلفن ندارد، اما من با او صحبت

فیسبوك ندارد، اما من دوست او هستم
...توییتر ندارد، اما من او را دنبال میکنم

.
ندارهفکر کردم دیگه دوستم با خدا دعوا کردم با هم قهر کردیم

رفتم تو رختخواب چند قطره اشک ریختم و خوابم برد
صبح که بیدار شدم مامانم گفت نمیدونی از دیشب تا صبح چه بارونی

...میومد

.
نه خوشی ها راتمام خوبی ها را برایت آرزو می کنم،

زیرا خوشی آن است که تو می خواهی
...و خوبی آن است که خدا براي تو می خواهد

.
عضی از ما آدم ها با خدانیایش ی

و درخواست از او براي حضور در زندگیمان
...مانند شیطنت بچه هایی است که در می زنند و فرار می کنند

.
زمانبندي خدا بی نظیر است،
نه هیچگاه دیر نه هیچگاه زود

کمی بردباري می طلبد و ایمان بسیار،
...اما ارزش انتظار را دارد

.
برم که اگه خطا کنمقربون خداي بزرگم 

نهایت قهرش بین دو اذانه
...دوباره صدام میکنه

.
،"تــباالس"رم ــشه ســــهمی

"تــخداس"رم ــسي االــون بــچ
.

...پروردگارا

مهارت مراقبت از آنچه را که به ما بخشیده اي
...در قلبمان بکار زیرا ما در از دست دادن استاد شده ایم

.
مون، درست در نمیادجواب آزمایش الهی 

...اگر عمري از حرام و لقمه اش ناشتا نباشیم

.
نیستاز خدا برگشتگان را کار چندان سخت

...سخت کار ما بود کز ما خدا برگشته است

.
همراهی خدا با انسان مثل نفس کشیدن استبه خاطر بسپاریم که

...آرام، بی صدا، همیشگی

.
الهـــی

شاهیــم و تــاج برسـرچون در تـــو نگریـم 
...وچون به خـود نگیریـم، خاکیــم و خاك برسـر

.

:و ایمان قوي داشته باشیدوقتی چشم امیدتان به خدا باشد و باور

هیچ چیز آنقدر عجیب نیست که راست نباشد
هیچ چیز آنقدر عجیب نیست که پیش نیاید

...هیچ چیز آنقدر عجیب نیست که دیر نپاید

.
،کنروز به روز زیادا انیت رشعاع مهرب
در آن جا دهیا نی همه رابتوي آنقدر که روز

...نیستاي فاصلها آن وقت تا خد

.
خدایا

خواستم بگویم تنهایم
اما نگاه خندانت مرا شرمگین کرد

چه کسی بهتر از تو
.

کار خدا نشد ندارد،
او خوب می داند چطور در و تخته را به هم جور کند

را به او بسپار،خواسته هایت 
...او حتما راهی براي رسیدن، به تو نشان خواهد داد

.
خدایا مرا ببخش

که همواره در گرفتاري هایم؛ دنیا را از تو خواسته ام
...الهی دستانی عطا کن که تو را برایم از تو بخواهد

.
خدایا به تنهاییت قسم،ما را به آنچه که قسمتمان نیست عادت نده

.
خجالت نکش،وقت دعا 

نگو من گناهکارم و صدامو نــمیشنوه
اونـی که اون باالست بیشتر از اونی که تو فکر میکنی هـــواتـو

...داره

.
آرامش چیست؟ نگاه به گذشته و شکر خدا

نگاه به آینده و اعتماد به خدا
نگاه به اطراف و جستجوي خدا

نگاه به درون و دیدن خدا
!خدالحظه تان سرشار از بوي 

.
شک نکن

درست در لحظه ي آخر، در اوج توکل و در نهایت تاریکی
نوري نمایان می شود، معجزه اي رخ می دهد

...و چه زیبا خدا از راه می رسد

.
روزهایی بدي در زندگی آدم می رسد،

"خوبی؟"که هیچ کسی حتی نمی پرسد 

براي چنین روزهاي بدي، نیاز به یگانه مهربانِ دلسوزي داري
به شرطی که در روزهاي خوب فراموشش نکرده باشی و نامش چه 

...زیباست

"خــــدا"

.
دوست تومحمدص غمگین می ... خدایا، دردنیاماگناه می کردیم 

خدایااگردرقیامت عقوبت فرمائی ، ! شدودوست توشیطان شاد
خدایا ! زدوست تومحمدص غمگین می شودودشمن توشیطان ، شادبا

دو شادي به دشمن مده ودوغم بردل دوست منه



.خوشبختی یافتنی نیست ساختنی است

از زندگی لذت ببرید حتی اگر چیز با ارزشی را از دست داده 

...اید

!دیروز پشت خاکریز بودیم و امروز در پناه میز

.دیروز دنبال گمنامی بودیم و امروز مواظبیم ناممان گم نشود

...جبھه بوی ایمان می داد و اینجا ایمانمان بو می دھد

 ***

لنگه ھای چوبی درب حیاطمان؛

گر چه کھنه اند و جیرجیر می کنند؛

.ولی خوش به حالشان که لنگه ی ھم اند 

 ***

سخت است فھماندن چیزی به کسی که

.برای نفھمیدن آن پول می گیرد

احمد شاملو

 ***

چیند به سرآستین پاره کارگری که دیوارت را می

!گوید ارباب ،نخندو به تو می

!خری ،نخندفروشد و تو ھرگز نمیپسرکی که آدامس میبه 

رود به پیرمردی که در پیاده رو به زحمت راه می

!و شاید چندثانیه کوتاه معطلت کند ،نخند

به دبیری که دست و عینکش گچی است و یقه پیراھنش جمع 

!شده نخند

 ***

برای رسیدن به روزھای خوب 

باید چندروزی را بد گذراند



م



دوست داشتن در مقابل استفاده کردن

بر روي بدنه اتومبیل تکه سنگی را بداشت وساله اش4بیل جدیدش بود کودك یکه مردي در حال پولیش کردن اتومزمان

. خطوطی را انداخت

مرد آنچنان عصبانی شد که دست پسرش را در دست گرفت و چند بار محکم پشت دست او زد بدون انکه به دلیل خشم متوجه 

شده باشد که با آچار پسرش را تنبیه نموده 

در بیمارستان به سبب شکستگی هاي فراوان چهار انشگت دست پسر قطع شد 

! "پدر کی انگشتهاي من در خواهند آمد"پرسید وقتی که پسر چشمان اندوهناك پدرش را دید از او 

بیل برگشت وچندین باربا لگدبه آن زد مچی نتوانست بگوید به سمت اتویآن مرد آنقدر مغموم بود که ه

او . نگاه می کرد حیران و سرگردان از عمل خویش روبروي اتومبیل نشسته بود و به خطوطی که پسرش روي آن انداخته بود

"دوستت دارم پدر"نوشته بود 

روز بعد آن مرد خودکشی کرد 

ی دوست داشتنی داشته باشید و این را به یاد داشته باشیدکه گرا انتخاب کنید تا زند) عشق( خشم و عشق حد و مرزي ندارنددومی 

اشیاء براي استفاد شدن و انسانها براي دوست داشتن می باشند 

. امروزه از انسانها استفاده می شود و اشیاء دوست داشته می شوندهدر حالیک

: همواره در ذهن داشته باشید که

شدن و انسانها براي دوست داشتن می باشند هاشیاء براي استفاد

مراقب افکارتان باشید که تبدیل به گفتارتان میشوند 

مراقب گفتارتان باشید که تبدیل به رفتار تان می شود 

اقب رفتار تان باشیدکه تبدیل به عادت می شود مر

شخصیت شما می شود که مراقب عادات خود باشید

مراقب شخصیت خود باشیدکه سرنوشت شما می شود 
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