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  دزد یا راهزن

  

  دزد و راهزن با هم فرق دارند ؛

  زنددزد ، انسانهايِ در راه را می

  !، راه انسانها را ولی راهزن 
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  دست یا بال

  

  یعنی به دست آوردن ،  "دست  "

  !ازدست دادن یعنی   "بال  " اما 

  استهمین نیز تفاوت پروازکردن و نکردن 

  زیرا تا نتوان از دست داد ،

 .توان پرواز کرد نمی
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  قمار یا بازي

  یعنی اینکه  "قمار  "

  انسانها زندگی را از همدیگر بِبرند

  یعنی اینکه 

  .خود را به هم ببازند  

  یعنی اینکه  "بازي  "اما  

  !بِبرند  انسانها باهمدیگر از زندگی

  !آري ، زندگی یک قمار است 

  بیایید آنرا نه از همدیگر اما 

  !بلکه با همدیگر از زندگی بِبریم 
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  آزادي یا رهایی

  

  آزادي یعنی

  نجات یافتن از یک زندان

  اما رهایی یعنی

  !آن زندان هم از خودش  حتی نجات دادنِ
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  توبه یا پشیمانی

  

  توبه به خاطر

بعد از گناه است ترس از مجازات  

  اما پشیمانی به خاطر

  .ترس از خود ِ گناه 
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  مانع یا سد

  

  گیردمانع ، جلوي راه را می

  تا دیگر ادامه نداشته باشد

  گیردهم جلوي راه را  می »سد  «اما 

  نه براي اینکه دیگر ادامه نداشته باشدولی 

  بلکه به این خاطر تا اینبار

  .جور دیگري ادامه داشته باشد 
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  نامه یا ایمیل

  

  کندها را طی مینامه ، فاصله

  ...) اینترنت و تکنولوژي نوین و( اما ایمیل 

  برَدها را از بین میفاصله

  !و این یعنی نفی استقالل 
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  جیبِ  پر یا شکم سیر

  

  !اقتصاد یعنی جیب ِ پر 

 .و این با شکم سیر فرق دارد 

  حتی مارکس هم

 .گرفت این تفاوت را نادیده 
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  فیلسوف یا انسان

  

  بازدفیلسوف همه چیزش را می

  ولی یک چیز ِ فیلسوف هرگز باختنی نیست

  است ؛ »خودش  «و آن 

  کند ولی انسان همیشه سعی می

  نبازد هیچ چیزش را 

  !هم که شده   »خودش  «حتی به بهاي باختن ِ 
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  تکبر یا غرور

  

  تکبر یعنی خوار کردن دیگري

  !دادن خودبا بزرگ جلوه 

  باشی اما غرور یعنی آنقدر بزرگ

  ات به دیگريکه حتی با بخشیدن همۀ بزرگی

  .باز هم خوار نشوي  
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  قشنگی یا زیبایی

  

  قشنگی

  قابی پوشانندهـن

  هاي درون استبر روي زشتی

  ولی زیبایی

  تجلی درون است

 !قاب و سانسوري ـبی هیچ ن
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  مقاومت یا مبارزه

  

  مقاومت یعنی

  !گفتنت کنند  »آري  «نگذاري مجبور به 

  اما مبارزه یعنی

  در برابر آريِ اجباري دیگري ،

  !بگویی  »نه  «به او 
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  فداکاري یا ایثار

  

  فداکاري

  نمایشِ لذت انگیزِ 

  بر صلیب است یشجان دادنِ خو

  یعنی  اما ایثار

  درگذشتن از لذت این نمایش

  . براي رهایی خود و صلیب
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  داشتنمالکیت یا 

  

  مالکیت یعنی

  خواهی ،دور آن چیزي که می

  حصار کشیدن و زندانیش کردن ،

  اما  داشتن  یعنی

  خواهی داشته باشی ،به آنچه می

  آزادي هدیه کنی

  !بگوید  »! نه  «اگر حتی با آن به تو  
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  علم یا فلسفه

  

  علم به ازاي حل یک مسئله در خود ، 

  است ؛ دهها مسئلۀ دیگر خارج از خود ساخته

  اما فلسفه  

به ازاي حل یک مسئله در خارج از خود ، 

  بستدهها مسئله و گره و بن

  .در خودش ساخته است  
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  گریز یا فرار

  

  گریز

  دور شدن از معناست 

  ولی فرار ،  

  دورشدن به معناست ؛ 

  )دورشدن از بی معنایی بسوي معنا ( 
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  برگزیدن یا انتخاب

  

  برگزیدن یعنی

  تعیین تکلیف خود 

  !بر حسب آنچه سرنوشت فرمان میراند  

  اما انتخاب یعنی 

  !تعیین تکلیف خود سرنوشت   
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  ساختن یا آفریدن

  ساختن یعنی بر تاریکی ، 

  خورشیدي مخالف آنرا را میخکوب کردن ؛ 

  اما آفریدن یعنی

  از خود سیاهی و تاریکی ، خورشیدي ساختن  

  . ، نور و روشنی آن شدن  و خودت  

  ساختن یعنی بر تاریکی غلبه کردن ،

  با تاریکی جنگیدن ، 

  اما آفریدن یعنی 

  تاریکی را با روشنی از دلتنگی بیرون آوردن ، 

   . با تاریکی دوست شدن 
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  راه خاکی یا جادة آسفالته

  

  گذردیک راه خاکی از میان طبیعت می

  درست مثل یک رود زندگی بخش ،  

  ولی یک جادة آسفالته  

  گذرد از روي طبیعت می

  .کند و بدینسان آنرا نابود می
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