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نیستند؛لحظه ها ناپیوسته 
.نمی کندجدا آینده و هیچ مرز و دیواری این سال را از سال 

است؛یک زندگی پیوسته هست، تمام آنچه 

هست،و اگر مرزی 

کهاست همین لحظه 

استما گذشته را بر آنچه 

.می کندجدا آنچه بر ما خواهد گذشتاز

اگر جاودانه شوندمی توانند این مرزها 

.بگیریمآنها تصمیمی مهم و متفاوت در 

هم معموالْ این است کهتصمیم هایی چنین نشانه ی 

می گیرند،در کنارمان جشن و موهوم سنتی را ناموجود مرزهای همان مردمی که 

ساختن این مرزهای جاودانه راو بزرگ آن انتخاب های 

.می کنندتحقیر نگاه حتی شاید شک و تردید و دیده ی با 

محمدرضا 
شعبانعلی



سختهمه کارهای 

همه  تصمیمهای دشوار، و 

.بوده اندساده زمانی

حد، کردن بیش از گاه صرفاً صبر 

ساده تر شدن،امید بیهوده به و

.استآنها را تا این حد سخت و دشوار کرده 

محمدرضا شعبانعلی



نیست هر مشکل پیچیده ایقرار 

.باشدراه حل پیچیده ای هم داشته 

پیچیده،از پاسخ های بسیاری 

کمک شانما به ابزارهایی هستند که 

.می کنیمپاسخ ساده ای که دوستش نداریم فرار از 

محمدرضا شعبانعلی



.می آیداز کتابخانه های یکپارچه بدم 

که صد کتاب دارند اماو از کتابدارانی 

می زنند؛حرف کتاب هایشان یک همه 

.نیز حاصل رونویسی از یکدیگرندو عموماً 

هداشته باشد ککتاب هایی کتابخانه ی خوب، باید 

در حد شب و روز، 

حد آب و خشکی، در 

ماده،حد دو جنس نر و در 

.باشندبا هم متفاوت 

جز این است کهمگر 

زایش، در متکامل ترین شکل آن

از ترکیب دو تضاد شکل می گیرد؟
شعبانعلیمحمدرضا 

پاسخ به یکی از کامنت های روز نوشته



طبیعیوحشت و مقاومتی که هر انسان 

د،می کنرفتن به عمق درون خود تجربه هنگام 

ترس از سفر به سرزمین مردگان است

یونگ



بسیاری عاشق، بسیاری معشوق
عاشق و معشوق، انگشت شماری

عباس کیارستمی



به تو بگویم کهمی خواهی اگر 
کرد،یک جوان در زندگی چقدر پیشرفت خواهد 

.می گذراندبه من بگو عصر و غروبش را به چه 

دارد که که پیشرفت جوانان به این بستگیمی کنند اکثر مردم فکر 

میگذرانند؛خود را چگونه کارساعات 

.است، شاخص بهتری ساعات بیکاریاما نحوه ی گذران 

:ودشباید برای چیزی فراتر از بیکاری صرف استراحت ساعت 

.مسئولیت های بزرگ ترو آماده شدن برای پذیرش کردنرشد 

بیایدسراغ شانبه بزرگ تر تا مسئولیت می مانند که منتظر جوانانی 

و سپس برای آن آماده شوند،
.می کنندبهترین حالت، فقط شغل خود را حفظ در 

سبرتی چارلز فورب



 خواهد،مینهیاآریکه وقتی کسی از من پاسخآموخته ام به تجربه 
داد،اگر مرا تحت فشار زمانی قرار 

.بدهممنفی به او پاسخبالفاصله 

اد،دپاسخ منفی را می توان بعداً به پاسخ مثبت تغییر چون 

اما برای تغییر دادن پاسخ مثبت، 

معموالً فرصت دیگری نیست؛

.آن هم برای مخاطب شتابزده ای که آن را با فشار اخذ کرده است

چارلز نیلسن



دیده اندآنها که جنگ را همه ی 

ندیده انددر میان همه آنها که جنگ را 

مانند مهاجرانی بیگانه هستند

.ه اندکرددیگری از تاریخ سفر نقطه ی که به 

ترجمه آزاد از مارگارت مید



انسان هرگز 

؛نمی ورزدنفرت کوچک تر می شمارد که از خود نسبت به کسی 

بلکه نفرت را درباره کسانی تجربه می کند که ایشان را

.می بیندخود برابر یا از خود برتر با 

نیچه



.بودندعمری در تالش برای کیمیاگری جابر بن حیان و نیوتن،

خوردند؛هر دو شکست 
بود،اما حاصل تالش های یکی، تولد شیمی 

.و حاصل کار دیگری، رشد فیزیک

آنچه ما نبوغ می نامیم،

.روزی استعموماً  نمایش بیرونی تالش های گسترده ی شبانه 

نام ها و دستاوردها می مانند؛

.اما تالش ها و خستگی ها و شکست ها ثبت نمی شوند

مردمی که از تالش و پشتکار بی بهره اند،و 

آن انسان های متفاوت را

.در ذهن تاریخ ثبت می کنند"نبوغی معجزه وار"عنوانبه 

محمدرضا شعبانعلی



کهما ایجاد می کند این ذهنیت را در تکنولوژی به تدریج دنیای 

مهم است؛کمیتنه تنها 

.هم باشدکیفیتبه نوعی می تواند نشانه ای از بلکه 

گرفته،مطلبی که الیک بیشتری چنانکه 

یا بیشتر بازنشر شده،

.میشود تری محسوب موفقمطلب 

ما فراموش می کنیم که

حرف سطحییک 

د؛کنهرگز نمی تواند به اندازه ی یک حرف عمیق، تغییر موثر ایجاد 

.زیر آن ثبت شده باشدنیز در ولو آنکه تایید میلیون ها نفر 

یارون لنیر



.ما را به نابودی نمی کشاندبه برابری میل 

ریشه ی نابودی در

.استبه برابری بیش از حد میل 

منتسکیو



هقانون مانند تار عنکبوت بزرگی است ک

می کنند؛حیوانات بزرگ از آن عبور 

.می شوندحشرات ریز گرفتارش اما 

بالزاک



:احمقانه تر دانستکدام را باید نمی دانم 
؛می ترسندکودکانی که از تاریکی 

.اندروشنایی آن ها را می ترسیا بزرگساالنی که 

موریس فری هیل



.می ترسماز انگیزش بدون آموزش 
را انسان ها چون ممکن است 

.ق کندحرکت تندتر در مسیر نادرست تشویبه 

جیم ران



ندارم،کافی برای راضی کردن مخاطبان و منتقدان فرصت چون 

.باشمترجیح می دهم فقط به راضی کردن مخاطبان مشغول 

والت دیزنی



که یک سقف و چند دیوار را،می شود مشکل از جایی شروع 

؛می گیریمخود در نظر خانه ی 

.در حالی که خانه ی واقعی مان، ذهن  ما است

:وقت بگذاریموسایل این خانه برای باید 

می سپاریم؛که به خاطر کسانی 

کنیم؛که فراموش می کسانی 

می سپاریم؛که به خاطر رویدادهایی 

می کنیم؛که فراموش رویدادهایی 

بدانیم؛امروز می کنیم انتخاب آنچه 

.ندانیمامروز یا هرگز می کنیم آنچه انتخاب و 

را،خانه ما این 

سنگین،خوب یا بد، زشت یا زیبا، سبک یا 

.بر دوش خود حمل میکنیمهمه جا و همواره 

ویلیامزاز تاد ترجمه آزاد 
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:بود

اصولبدون وفاداری به سیاست •

کردناندوزی بدون کار ثروت •

وجدانو خوشی بدون داشتن لذت •

منشبدون داشتن شخصیت و دانش •

اخالقو کسب و کار بدون تجارت •

انسانیتبدون علم •

بدون فداکاری برای دیگرانعبادت •



مرگموسیقی عجیبی است 

می رقصیبلند می شوی و چنان آرام و نرم 

نمی بیندتو را هیچ کس که دیگر 

انگروس عبدالملکی
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