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زندگی
ناشناخته ترین کمشده عمر
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بنام کلمه اهلل
کاریکلماتور  ،مخاطبهای آگاه و اندیشمند دارد ،که آنها را وادار به تفکّر
میکند .کاریکلماتور  ،در نگاه اول یک لفّاظی ساده بهنظر میرسد ،ولی اثرات
واقعی آن پس از کمی تفکّر و شاید تعجّب برای مخاطب آشکار
میشود.کاریکلماتور  ،زبان گویایی است که به نرمی و با زبان تصویریِ ذهن،
افقی را فراروی فرد قرار می دهد ،که بیش از آنکه با واقعیت های تلخ و شیرین
همگام باشد ،بر حقایق مسلم انطباق دارد.
ممکن است کمی اغراقآمیز و فراذهنی با شد  ،ولی دور از موضوع نیست .قابل
ذکر آنکه ساده گی وپیچیده گی محتویی کلمات ،بستگی مستقیم به عمق موضوع
دارد .کاریکلماتور  ،یکی از جلوههای زیبای ادب و هنر معاصر است.
مجموعه کاریکلماتور زیردر ستایش زندگی نگاشته شده است.
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 زندگی ...پاالیش آرامش از آشفتگی است  ،و پیرایش آشفتگی از آرامش است.
 زندگی...کیفیتی است که تو می سازی ،نه کمیتی که دیگران می سازند.
 زندگی...احساسی است خوش و دلچسب ،که محصولِ به کم راضی شدن است.
 زندگی...قناعتی است که زیادش واجب است وآرزویی است که کمش هم حرام است.
 زندگی...زاییده آرامشی است که از میان هیجانات دیگران به سالمت گذشته است.
 زندگی...حاصل صبر در برابر تحقیر دوستان و تشویق دشمنان است.
 زندگی...برای آنانی است که با تحقیر و تهدید دیگران قهرند.
 زندگی...ندیدن عیوب دیگران است ،نه  ،دیدن عیوب دیگران.
 زندگی...همات تالطمی است که تورا غرق می کند ،غرق در خودت.
 زندگی...انتظاری غیر قابل باور است  ،که بالخره باورت می شود.

7

 زندگی...با اقبال زمانه به آدمی رو نمی کند ،بلکه با ادبار آن شکوفا می شود.
 زندگی ...اعتباری نیست که دیگران ارزش گذاری کنند ،بلکه ارزشی است که تو به آن اعتبار می بخشی.
 زندگی...گرفتن نان از دست مردم نیست ،تقسیم نان با مردم است.
 زندگی...نگاه محبت آمیز به چشمان غضب آلود است.
 زندگی ...نه گذشتۀ رفته است  ،و آینده نیامده ،حالِ جاریست.
 زندگی...یارگیری برای زمین زدن دیگران نیست ،یادگیری بلند کردن دیگران است.
 زندگی...بزرگ کردن نیازها نیست ،کنترل کردن نیازهاست.
 زندگی...بی منت و دلیل بخشیدن است.
 زندگی...ترجیح دادن دیگران است بر خود،درآنچه که حق مسلم مان است.
 زندگی...شیرین دیدن تلخی هاست ،نه تلخ کردن شیرینی ها.

8

 زندگی...دوست داشتن آنهایی است که به ما تکیه کرده اند.
 زندگی...تا جایی در جریان است ،که منافع من ،منافع همگان باشد.
 زندگی...یادآوری آنهایی است که مارا فراموش کرده اند.
 زندگی...زندگی مزد آنانی است که دیگران را از خود بهتر می دانند.
 زندگی...جمع کردن سفره آرزو هاست  ،برای به آرزو رسدن دیگران.
 زندگی...آنچه بدست آورده ایم نیست ،آنچه به دیگران رسانده ایم ،هست.
 زندگی...کام آنهایی است ،که فردا را با نامشان آلوده نمی سازند.
 زندگی...انتخاب امروز نیست ،ساختن فردا است.
 زندگی...پیر و جوان نمی شناسد ،مرد و نامرد می شناسد.
 زندگی...کوششی است که طعم آرامش را به کام آدمی می نشاند.
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 زندگی...نیاز به دیده شدن را ،به لذت دیدن مبدل می کند.
 زندگی...آب است ،دل را سیراب می کند.
 زندگی...آن را که می خوری نیست ،آن را که می خورانی است.
 زندگی...حلّال زیاده خواهی هاست ،نه حمّال آن.
 زندگی...خلوتی است که آرزوی دیگران است ،نه جلوتی که آرزوی توست.
 زندگی...معامله عمر است با عشق ،هرچه عشقی تر باشیم ،ماندگارتریم.
 زندگی...کلمه ای است ،که در هر جمله ای راه پیدا کند ،فعل می شود.
 زندگی...دم و باز دمی است  ،که آنسویش یک نفس راحت است و بس.
 زندگی...مال آنهایی است که به خودشان قول داده اند  ،دیگران هرگز را فدا نکنند.
 زندگی...به اعتبار اعتقاد زیستن است ،نه به اعتبار اجتماع رفتار کردن.

10

 زندگی...گامهای کوچک و محکم برداشتن است ،نه دامهای بزرگ را انتخاب کردن.
 زندگی...نگاه نکردن به آنهایی است که ،به سبک دیگران زندگی می کنند.
 زندگی...یک بار برای همیشه به ما رو می کند ،و برای همیشه به ما رو نمی کند.
 زندگی...نَفَسی است که باال می آید ،تا نَفَس آن را که دوست داریم ،خاموش نشود.
 زندگی...در انتظار خوشبختی ماندن نیست ،در تکاپوی خوشبختی رفتن است.
 زندگی...منهای محبت ورزیدن ،حیات منهای زاده شدن است.
 زندگی...لحظه به لحظه نو می شود ،تا ما آن به آن نوسازی داشته باشیم.
 زندگی...به هزار دلیل توجیه عیب دیگران است ،و به هزار و یک دلیل قبول عیب خود.
 زندگی...نگاه کودکانه است  ،به آنهایی که دستفروش عمرند.
 زندگی...حاصل جمع شکست و پیروزی است ،منهای ناامیدی.
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 زندگی...همان یخی است که یخ فروش ،برای فرار از حسرت انفاق می کند.
 زندگی...یک طوفان مالیم است ،برای آنانی که به نسیم دل خوش کرده اند.
 زندگی...خنداندن آنهایی است که  ،چشمانشان به پای دلشان گریه می کنند.
 زندگی ...تضمین شادی ها نیست ،تمدید شادی هاست.
 زندگی...رفتن به سوی آنهایی است که دوستشان داریم ،نه دوست داریم دوستمان بدارند.
 زندگی ...یک لقمه نان و عمراست ،که اگر برکت داشته باشد ،همه را نمک گیر می کند.
 زندگی...عمر ما را پُر نمی کند ،ما به اقبال در آن بُر می خوریم.
 زندگی...مادرانه نگاه کردن ،و پدرانه بخشیدن است.
 زندگی...دست گیری از انسان ها است ،نه دستگیری آنها.
 زندگی...یک دنیا معنی دارد ،و فقط یک معنایش زندگی است.
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 زندگی...طعم گذران عمر است در کام ما ،که هم نیش دارد و هم نوش.
 زندگی...می گذرد ،تا ما یاد بگیریم چه راحت بگذاریم و بگذریم.
 زندگی...شاهد ماست ،ودر دادگاه وجدان شهادت دروغ نمی دهد.
 زندگی...تنها سفره ای است ،که در آن با منّت پذیرایی نمی کنند.
 زندگی...تمام حرفهای زندگی  ،یک طرف ،خود زندگی را عشق است.
 زندگی...محرومیتی دارد ،که آنسویش محبوبیت است.
 زندگی...دانش نیست ،بینش است.
 زندگی...در قالب آدمها که ریخته می شود ،غالب آدم ها را عوض می کند.
 زندگی...تنها التماسِ عمر برباد رفته است.
 زندگی ...شکارچی لحظه به لحظۀ آدمهایی است ،که برای یک لحظه زندگی  ،می میرند.
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 زندگی...چهار راه ندارد ،سه راه ندارد ،دو راه ندارد ،همه اش یک راه است.
 زندگی...سوار بر ماشین شدن است ،نه ماشین سوار ی است.
 زندگی...نوشته می شود زندگی ،خوانده می شود آرامش.
 زندگی...مادرش آرامش است ،و پدرش قناعت.
 زندگی...موسیقیِ باران  ،و رقصِ رود  ،و صالبت دریاست.
 زندگی...وقتی به ما رو می کند ،که ما به خود پشت کرده ایم.
 زندگی...انعکاس تصویری است ،که از ما در عمر بجای می ماند.
 زندگی...مثل طالست ،عیارش حرف اول را می زند.
 زندگی...فریادش ماست که به آهستگی می گوید من.
 زندگی...رضایت نامه عمر است ،برای رفتن نیاز داریم.
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 زندگی...گمشده ای است که هیچ دزدی ندارد.
 زندگی...با خیال راحت مردن است ،نه با خیال آشفته زیستن.
 زندگی...آنقدر دل ما را می برد ،که عمر مال را می خرد.
 زندگی...آب را آب دیدن ،و آتش را آب دیدن است.
 زندگی...بر مردمک چشمی نمایش پیدا می کند ،که به موقع بسته می شود.
 زندگی...زبان نرم است و نگاه گرم.
 زندگی...گندم را نان می کند.
 زندگی...تدبیری است ،که عین تقدیر است.
 زندگی...مرام آدم هایی است ،که به خاک هم تعظیم می کنند.
 زندگی ...با آب و آتش کار دارد ،چه بخواهیم و چه نخواهیم.
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 زندگی...آخرین درسش مرگ است که درس زندگی می دهد.
 زندگی...سطح شما از دارایی نیست ،سبک شما در بکار گرفتن آن است.
 زندگی...دیروز را برای امروز مرور کردن است ،و فردا را برای امروز ساختن.
 زندگی...سبکبار بودن در فضای سنگین عادت سازی آدم ها است.
 زندگی...کنار گذاردن عادت هایی است که تکرارش ارادی نیست.
 زندگی...رفتار های منفعت طلبانه نیست ،افکار نافع است.
 زندگی...کوچک کردنِ خواهش های بزرگ است.
 زندگی...تنها دارایی توست ،از توانایی هایت.
 زندگی...بافتۀ تارو پودِ عشق و عقل است  ،بدست دل.
 زندگی...بیان کلمه ای است که دو کار می کند ،دلبری و امیدواری.
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 زندگی...افتراق بین آدم ها را  ،به اشتراک تبدیل می کند.
 زندگی ...انتخابی است که ما برای دیگران می کنیم ،تا خودمان هم بهره ای ببریم.
 زندگی...عروسی آدم هاست با عمر ،که فرزندش آرامش است.
 زندگی...تقسیم کردن عمراست ،میان آدم ها ،نه جمع کردن عمر آنها.
 زندگی...می دانی چیست؟آنجا که "من" با تو نیست.
 زندگی...واحد حیات است و حیات بی آن معنایی پیدا نمی کند.
 زندگی...قرضی است که از عمر می گیری ،تا بدهی ات را به خود ادا کنی.
 زندگی ...جواب خوبی را با بدی ندادن است ،وجواب بدی را با خوبی دادن  ،امااین کجا و آن کجا.
 زندگی...بلیط یک طرفه عمر است ،رفت و برگشتش فرقی ندارد.
 زندگی...آسایش نیست ،آرامش است.

17

 زندگی...نگاه به خار  ،و تداعی گل است.
 زندگی...تکرار روزهایی است که ،شبهایش هم مثل روز روشن است.
 زندگی ...بزرگترین دلگرمی آدم هایی است  ،که دوست ندارند طعم دلسردی را بچشند.
 زندگی...هوایش هم  ،مثل هوسش ،روح انگیز است.
 زندگی...قاب عکس عمر ماست ،در زمان.
 زندگی...ترکیبی است ،که از تجزیه عالیق ما درست می شود.
 زندگی...داستان گل است ،که همسایه اش خار است.
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