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 آیم. می تو همراه .نیستم بد -

 حالی؟ چه در

 است. سخت گاه تکیه یافتن دگرگونی. حال در چیزی همه و پویاست طبیعت -

  حالی؟ چه در

 اگر کند، می دریافت محدود آگاهی و شده گم سردر  نیز انسانی حواس که شود، می دگرگون مدام چیزی همه تنها نه -

 .ام آمده گرفتار توفان ی میانه در یاب راه بی دیگر: کالم به نادرست. نگویم
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 از شکلی پذیرفتن و شدن زاده که دانم می جا. هیچ و هست اج همه انسان و است شکلی بی موقعیت ترین استراتژیک -

 گویند می این به است. پذیر آسیب وقفه بی و جا همه و همیشه انسان اما ندارد، استراتژیک موقعیت به ربطی زندگی

 ی میانه در سفری است شده زندگی نو. تهدیدی دمی هر به شوند، می دگرگون همیشه ها موقعیت انسانی. موقعیت

 دیگران... و دیگری امنیت انداختن خطر به در سفری پرخطر، و غریب سرزمینی

 

 (2012) واینویچس آدام – گوزن با خیالی کارگاه
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 برگردد. خود ارگان بی  ِآغاز به کوشد می ارگان که فروید است گفته خوب چه و داشت وجود هستی از پیش نیستی -

 گرفته نام زندگی که ناآرامی و مدام دگرگونی برابر در بودن عریان از بگریزد خواهد می دارد هستی که چیزی همه

 که نیست این  نه؟ باورکردنی، ای انگاره  سنگ. آرامِش  در است، گی واره سنگ خواهان ،هستی در چیزی همه است.

 در را انگاره این فروید پاشد؟ می هم از واره سنگ  ِ انسجام آرزوی ی اندازه همان به انسان چون پذیری آسیب موجود

 کار به تر بیش که مفهومی هنر برای ای مایه دست گمان بی کرد. بیان جهانی نخست جنگ گروهی کشتار ی زمینه پس

  آید. می سازان تندیس

  حالی؟ چه در

 به خواهم می همیشه بپذیرم، خود و جهان تقدیر توانم نمی خود، و طبیعت از ناراضی ،'تنعم وردنازپر' من، ام کودک -

 هست... چه آن به دارم اعتراض همیشه باشد... این از
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 دمی به که یندیشین مدام و باشی... نهاده کنار خوش  ِبخت وار هدشوری  ِپندار و پوشیده چشم آرام  ِهستی  ِخیال از اگر -

 .داشت خواهی ادامه توان دهی، دست از توانی می چیزی همه
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 تحمل قابل را مرگ این و ایم کرده آمده برمی مان دست از چه آن که است این نکته شویم، موفق بخواهیم که نیست این -

 کند. می
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   شد.کِ  می تن  ِبار که ردمخ   جانی که: اپیکتت با شوم آواز هم -
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  ِموجود از پرسیدن است درست کنی می فکر مرگ، به رو انسان از پرسیدن نیست درست اگر لعنتی! کن بس -

 ؟ردنیم  
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