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ست. زندگی از پس آن چه شتاب دارد، نامش زندگی نی زندگی روییدنیست.
 . برآمدن و بالیدن شرمساری ندارد.ها افقرود ف. از فراز و آید میبر  ها موقعیت

 8102نوامبر  82

***** 

، اقلیتی وجود ندارد. اقلیت بودن، در تشخص و اند همدر جایی که همه شبیه 
تمایز است. این دو نیز، نه به رنگ چهره و نوع تکلم، که به حرکات و سکنات 
و ترجیهات، بسته است. اقلیت بودن، فلسفیدن است. برگزیدن است. به حاشیه 

م با فشردن دست د است همگاوبه قلب جمعیت زدن. حفظ استقلل خرفتن و 
 .جماد و چیدمانش یی. دیگری انسان. دیگری حیوان. حتدیگر

 8105مارس  5

***** 
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ایستا! «. ما به ازای بیرونی»و در تحلیل نهایی، عقل سازه ایست انسانی. بی 
 .اگر که میل ماست. پویا! اگر که میل ماست

  ."ایم افتادهما اتفاقی هستیم که  "و

 .انسانی ی سازهو تمام معنای فرهنگ همین است: سازوار تر کردن یک 
 8105مارس  01

***** 

برای دمیدن در روح اسطوره، حداقلی از عقلنیت در جامعه لزم است؛ وگرنه، 
افراد ممکن است با استدلل قیاسی، اسطوره را حقیقت مطلق بپندارند و از 

 .عمل بازمانند
 8105مارس  05

***** 
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د را وو ناخ دهد مید را صیقل وزندگیست. موسیقی، خ ی تپندهقلب  موسیقی،
، تر غنی. موسیقی، از جنس صداست و صدا! جنس زندگی. صدای پروراند می

 .عصر پربارتر

؛ و اگر بنا بود کاری سترونوامع واژگان به تنهایی، اثر بطئی دارند آن هم در ج
، کما این برد نمیرف ادبیات، ره به مقصود صورت گیرد، تا حال، گرفته بود. صِ

 .که نبرده است

 ".ماند میصدا، صدا، صدا، تنها صداست که  "صدا، غناست. غنای زندگی.
 8105آوریل  02

***** 

آسایشگاه  گه؟ آنداند میشکل رایج زندگی باشد. کسی چه  ،جنون توانست می
 .نمود میعادی  انگیز ! و امر شگفتبود میجایگه منطقیون  روان،

صورتی است که  ها میلیونصورتی از زندگی که رایج است، تنها یکی از 
 !آن ترین مضحکهم باشد و شاید  توانست می

 8105ژوئن  1

***** 
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بسیار هم ؛ متفاوت است ها دیگرگونهبا  تمایلت جنسی انسان ی شیوهدت و ش
و زبان چون، انسان، بیش از طبیعت، فرزند فرهنگ است  ؛ چرا؟متفاوت است

غرایزی  ی شدهایز کنونی انسان، صورت کژ ریخت ! غرنیز، مادر فرهنگ
. این غرایز در طی هزاران سال، از صافی هزاران نماد و نشانه و اند نخستین

 رِی قرمز فرهنگی، با. قرمز، قرمز است ولاند رسیدهتا بدین جا  اند گذشتهنهاد 
التهاب دارد و مهر ورزی،  انگیختگی دارد. صدا صداست ولی در فرهنگ، بارِ

دارد. ما  بدنی پیوستگیِ دیگر است ولی در فرهنگ، بارِ دوست داشتن انسانی
فرهنگ و متعلقاتش.  ی برده. ایم شدهرده بیش از آن که آزاد شویم، به تدریج، بَ

چه میزان از این تمایلت محصول طبیعت  دانیم نمیو  ایم پنداشتهفرع را اصل 
 و چه میزان، محصول فرهنگ است؟

 جنگد مید، چنان وبرای آزادیِ بردگی خ "انسان پوک پر از اعتماد "و انسان 
 .جنگد میکه گویی برای آزادی از بردگی 

 8105سپتامبر  1

***** 

 تغییر، اساس پایداری است. تغییر استعداد است، نه انعطاف...
 8105دسامبر  9

***** 
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که به احتمال قوی، هبه، و نه نیاز،  مگام با اندیشمندانِ دِگر، باید بیان داشته
 نخستین علت تبادلت کالیی بوده است.

 8106فوریه  02

***** 

عالَم  ی پدیده ترین سیاسیروان، بیماری زبان است و زبان،  های بیماری اغلب
این است گ طلبی، زبان است و صلح طلبی نیز؛ و من تمام هراسم . جنانسانی

رمان کند. بَزیر و زِ اخگر ملی گرایانهکوچکترین مُد روز باشد و ،صلح طلبیکه 
 .را پس از نبرد لنینگراد «کبوتر صلح»یادمان نرود 

 8106اوت  0

***** 

  


