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نکن؛خراب می کنی هرگز پلی را که از روی آن عبور 
.نمی خوردمسیرت به آنجا فکر می کنی دیگر حتی اگر 

زندگی،در 
از روی یک پل قدیمی عبور کنیمی شوی چقدر مجبور این که از 

.کردتعجب خواهی 

جکسون براون



ذهن انسانمهم ترین خطاهای یکی از 
دارد؛باور به این است که هر چیزی متضادی 

.نمی شوندو هیچ گاه دو چیز متضاد در یک جا جمع 
بپذیردنمی تواند که می شود چنین 

کرد؛در یک رابطه تجربه می توان هم زمان را بی اعتمادی اعتماد و 

نفر؛در یک هم زمان پختگی و خامی را همچنان که 
فرد؛نسبت به یک هم زمان حس نفرت و عشق را همچنان که و 
.گفتگودر یک هم زمان آشنایی و بیگانگی را همچنان که و 

محمدرضا شعبانعلی



عاطفیانسانها در یک رابطه 
میدهند؛دو بار خودشان را فریب 

مقابل،یک بار به نفع طرف 
.اوو بار دیگر به زیان 

اما هبچ کس نمی داند که کدام فریب در ابتدا 
.می دهدروی انتهای رابطه در و کدام یک 

آلبر کامو



این است( ع)فتوای حسین 
.هستدر نتوانستن نیز، بایستن 

علی شریعتیدکتر 



می کندزمان آدمها را دگرگون 

.میدارداما تصویری را که از آنها داریم ثابت نگه 
دردناک تر ازهیچ چیزی 
.خاطره ها نیستدگرگونی آدمها و ثبات تضاد میان 

تهدر جستجوی زمان از دست رف-مارسل پروست 



قطعی ترین راه به جهنم
.استراهی تدریجی 

نفس گیر؛راهی هموار و بدون شیب های شدید و فرازهای 
پیچ های تند؛بدون 

دشوار؛بدون موانع سخت و 
عالمت؛بدون 

ناهمواری؛بدون هرگونه 
.سادهروشن، شفاف، راحت و 

کلیو لوییس



تکنولوژی،قبل از ظهور 
تنها سرگرمی انسان

.رابطه هایش بودند

محمدرضا شعبانعلی
. مطمئن نیستم که جمله ی خودم باشه۱۰۰٪

.اما در یادداشت های من، نام نویسنده ای زیرش نیست



که ماوحشت فراموش کردن دیگران است از 

کوبیم؛عکس آنها را به دیوار می 

.گذاریمیا روی تاقچه می 

.کاذبیک وفاداری 

می کوبیم نگاه نمی کنیم؛که به دیوارهای اتاقمان عکس هایی خود ما به 

.می کنیمنگاه تصادفی یا خیلی به ندرت و 

.می کنیمعادت آن ها به حضور دائم و به چشم نیامدنی ما 

است؛عکس فقط برای مهمان 

.استدر قلب بهتر از کوهی بر روی دیوار ذره ای را یادتان باشد که این 

نادر ابراهیمی_رونوشت بدون اصل 



بکنیمخویش علیه که می توانیمگیچ کننده ترین اقدامی 
است کهاین 

بکوشیم قلبمان را به چیزی قانع کنیم که
.استیک دروغ بزرگ می داند مغزمان 

شنون آدلر



دنیا،در این 

نمی شود؛هیچ نقشی بر سنگ حک 

.استهر چه هست نقشی بر روی ماسه 

می گذارندجهان را کسانی به جا نقش های اما زیباترین 

.سنگ کار می کنندحکاکی بر وسواس مناسب برای که با همان دقت و 

یورگ لویی بورگ



تقریبا تمام تاریخ زندگی انسان
تک تک تصمیم هایشانکه در است تاریخ زنان و مردانی 

، خواسته هایشان، آینده شانخودشان، 

.ارزان فروخته اندانسانیت شان راو زمان شان، احساسات 

آبراهام مزلو



مرگ،برای به تاخیر انداختن 
بکشید؛میتوانید رنج 

کنید؛ریسک 
بدهید؛از دست 

کنید؛خطا 
.ببخشیدبه دیگران داشته هایتان از 

.مرده ایداالن کنید؛ بی تردید همین اجتناب همه ی این ها اگر از 

آنائیس نین



خوب،داشتن دوست و همراه 

.می کندپر انسان را تمام لحظات زندگی 

می کنی،احساس تنهایی می شوی اگر وقتی تنها 

.نداریمطمئن باش که وقتی هم تنها نیستی، همراه خوبی 

ژان پل سارتر



، تصمیم گیریهر داریم با ما معموال انتظار 

شود نگرانی های زندگی مان کمتر از بخشی 

.شودوضعیت بهتری جایگزین وضعیت موجود و 

بزرگ زندگیانتخاب های و عموماً تصمیم گیری ها حالی که در 

می گیرند، را از ما نگرانی ها از مجموعه ای 

.می کننددیگری را جایگزین آنها و نگرانی های 

داشتن این مسئله،در نظر با 

.دهیمبهتری انجام انتخاب های شاید بتوانیم 

محمدرضا شعبانعلی



، باید گامی به عقب برداریوقت هابعضی 
.بودهتا مطمئن شوی گامی که به جلو برداشته بودی، درست 

هم باید گامی به جلو برداریوقت ها بعضی 
.استبوده مناسب تر تا بدانی ماندن در یک گام قبل، تصمیمی 
.بنشینیگاهی هم باید مسیر را رها کنی و کناری 

است کهمهم این اما 
.باقی نماندچنان شتابزده نروی که هیچ ردپایی بر زمین 

ارنست یبوا



.نیستقدرت همیشه در محکم نگه داشتن با تمام وجود 
.استگاهی قدرت در رها کردن با تمام وجود 

هرمان هسه



.استادبیات عاشقی، ادبیاتی گمراه کننده 

رسیدند،آنها که به هم 

.داستان سرایی نمی سوزانندفرصت ارزشمند با هم بودن را برای 

.استفراغتجربه ی یا شکست در وصالروایت پس آنچه می ماند، 

.می نویسندو این ها هستند که می گویند 

به این شکلو 

.تلخ، تکثیر می شوددانش ساختن تجربه های 

محمدرضا شعبانعلی



:نیدکبه دو نکته توجه تحلیل و پیش بینی آینده ی هر جامعه، برای شناخت و 

.می کنندچگونه برخورد ضعیف ترین ها اول اینکه مردم در آن جامعه با 

.استدوم اینکه سرنوشت پیشگامان در آن جامعه چگونه 

محمدرضا شعبانعلی



بسازید،یک کشتی می خواهید اگر 

آوردن ابزار و جستجوی چوب، به جای تشویق انسانها به تقسیم وظایف

.کنیدنامحدود اقیانوس را در دل آنها زنده پهنه ی اشتیاق 

اگزوپری



:استهنوز هم کارهای خوب زیادی برای انجام دادن باقی مانده 

.ببندیمرا دهان مان ، می سازنداینکه وقتی دیگران شایعه 
.بزنیملبخند سازمان ها اینکه بدون خصومت، به انسانها و 

محبت های کوچک،اینکه کمبود محبت در جهان را از طریق 

.کنیمجبران کوچک تر و شخصی تر در زمینه های
.باشیمبه کارمان، ایمان بیشتری داشته 

باشیم،صبر و حوصله ی بیشتری داشته 
.نرویمحقیر به سراغ نقد دیگران جویی های و برای انتقام 

هرمان هسه
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