
 چرا روسیه 
بزرگ ترین صادر کننده گندم شد؟!

سیدیاس��ر جبرائیلی در واکنش به توئیتی از صفح��ه »فقط اقتصاد و 
تجارت« که نوشته است:»روسیه با پشت سر گذاشتن امریکا بزرگ ترین 
صادر کننده گندم توی س��ال جاری خواهد شد. روزگاری روسیه جزو 
بزرگ ترین وارد کنندگان بود.« توئیت کرد: دلیلش این است که پس از 
تحریم های امریکا خرید گندم از کشاورزانش را افزایش داد. اینجا ما یک 
وزارت جهاد کشاورزی داریم که ابایی ندارد رسماً بیانیه دهد و بگوید 
اینکه ما غذای گاو و گوس��فند و مرغمان را وارد می کنیم، مثل چین و 

ژاپن است که نفت وارد می کنند!

از من بهتر، بچه های بسیجی اند
دانیال معمار در توئیتی نوشت: لبان فرمانده خشک بود. کمپوتی دستش 
دادند. آن را تا نزدیک دهان برد، ولی یکدفعه  گفت: به بچه  ها داده اید؟ 
جواب شنید:نه، چه کسی بخورد بهتر از شما. فرمانده با خشم گفت: از من 
بهتر، بچه های بسیجی اند. یکی گفت حاال که باز کردیم، بخورید. شهید 

باکری پاسخ داد: خودت بخور تا در آن دنیا جوابگو باشی.

 چرا تولید علم تربیت در ایران 
جان نمی گیرد؟!

امیرحسین روزبهانی توئیت کرد: تولید علم منحصراً در دامنه رسالت 
وزارت علوم قرار داده شده است . یعنی نمی توان در این حوزه مأموریتی 

برای آموزش و پرورش ترسیم کرد؟
علی پارس��انیا، دانش آموخته فلس��فه تعلیم و تربی��ت در واکنش به 
توئیت فوق نوشت: اساساً یکی از دالیلی که تولید علم تربیت در ایران 
جان نمی گیرد، همین اس��ت که میدان تربیت )مدرسه( را از نهاد علم 
)دانشکده علوم تربیتی( جدا کردیم. دانشگاه فرهنگیان یک فرصت ویژه 

برای اتصال حقیقی میان عمل و نظر تربیتی است.

   علی چاهخوزاده:
زمانی می ش��ود برادرانه در کن��ار هم برای 
انتخابات کار کرد که نیت رضای خدا باشد نه 
منفعت طلبی برای کسب جایگاه و قدرت... 

   عبداهلل گنجی:
راهبرد اصالح طلب��ان در ثبت نام نامزدهای 
انتخابات ریاست جمهوری، ثبت نام حداکثری 
برای چالش و س��نجش تأیی��د صالحیت و 
انص��راف حداکثری بع��د از تأیید صالحیت 
است. عارف که تأیید صالحیتش تقریباً محرز 
بود، نیاز به این راهبرد نداشت و منصرف شد. 

   مسعود براتی:
در  کالب هوس میگن کس��ی ک��ه بتواند 
به برجام برگردد، انتخاب طبقه متوس��ط 

اس��ت. بزرگوار ایران هنوز از برجام خارج 
نش��ده که بخواهد برگردد، اونی که خارج 
شده امریکاست و بایدن هم هنوز تصمیم 
به برگشت نداره. انتخابات ایران و امریکا را 

اشتباه گرفتید!
   علیرضا گرائی:

اگر واقعاً به قیامت ایمان داشتیم، وقتی رد 
صالحیت ش��دیم می گفتیم الحمدهلل که 
قیامت الزم نیس��ت بابت حق 80 میلیون 
ایرانی جواب پس بدهیم! افسوس که اعتقاد 
نداریم و فریاد می زنیم اگر من تأیید نشوم 

انتخابات باطل است... 
   سیده زهرا عبداللهی:

هم طیف��ان و همفکران روحان��ی جوری 

عزمش��ون رو جزم کردن و برای انتخابات 
کمر بس��تن وارد گود بشن که انگار هشت 
س��ال جهاد کردن و اقتص��اد مملکت آباد 
ش��ده. ولی مردم خوب میدونن که ش��عار 
اصلی اینها » راه روحانی ادامه دارد « است. 

   امیرحسین ثابتی:
همه می دانند ب��ه خاطر عملکرد بد دولت، 
احتماالً مش��ارکت م��ردم در ای��ن دوره 
پایین تر از ادوار گذشته است. احمدی نژاد 
هم می داند ردصالحیتش قطعی است. لذا 
در همان روز ثبت ن��ام تهدید می کند که 
اگر رد صالحیت شدم در انتخابات شرکت 
نمی کنم. چرا؟ تا بعداً مدعی ش��ود کاهش 

مشارکت، نتیجه رد صالحیت من بود!

   محمد رستم پور:
انتخابات عرصه آزمایش کاندیدا ها و البته 
وقت آن اس��ت ت��ا اکانت ه��ای توخالی را 
بشناس��ید. پرفالوور، پر س��ر و صدا و البته 

توخالی. نشانه می خواهید؟ فحاش ها. 
   محمد معین:

در نگاه سلبی به انتخابات، کاندیدا ها ایرادات 
و اشکاالت جاری در کشور را دستمایه قرار 
می دهند و نق می زنند. در نگاه ایجابی اما 
کاندیدا ها مشکالت جاری را درک کرده و 
برای آن مش��کالت برنامه واقع بینانه ارائه 
می کنند. مادامی که نق زدن و ایراد گرفتن 
هدف نامزد ها باش��د، دولت های ناکارآمد 

تکرار می شود. 
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ناکارآمدی  ها تکرار نشود
 توئیت های کاربران شبکه های اجتماعی در روزهای ثبت نام کاندیداهای سیزدهمین دوره ریاست جمهوری

ثبت نام کاندیداهای س�یزدهمین دوره انتخابات ریاس�ت جمهوری از روز چهار ش�نبه 
هفته گذشته آغاز ش�ده اس�ت. آمد و رفت چهره های مختلف برای ثبت نام به خصوص 
آنها که رد صالحیت ش�ان به دلیل مخالفت های پی درپی با قانون اساس�ی برای همگان 
محرز اس�ت، واکنش های مختلفی در میان کاربران ش�بکه های اجتماعی در بر داشت. 

آنها معتقدن�د برخی کاندیدا ه�ا صرفاً برای مطرح کردن خود و ش�اید گرفتن پس�ت و 
مقامی در دولت بعد نام نویسی می کنند. کاربران همچنین از کاندیدا ها خواستند به جای 
صرف بیان شعاری مشکالت موجود، برنامه های خود را برای اصالح وضعیت بیان سازند 
و از کلی گویی  ها بپرهیزند. در ادام�ه بخش  هایی از واکنش های کارب�ران را می خوانید. 

این صفحه پیام ه�ا،  متن ها، عکس نوش�ت ها و خبرهاي کوتاه 
منتشر شده در فضاي مجازي را بازنشر می دهد. تالش بر این 
اس�ت که دیدگاه ها و نظرات کاربران اندیش�مند ش�بکه های 

اجتماعی در عرصه مکتوب هم دیده شود.

 با شوخی بیجا
 اطرافیان را مجروح نکنید

آیت اهلل حائری شیرازی)ره(:
اگر می خواهید با همس��رتان حرف بزنید یا شوخی ای کنید، با 
عقلتان مشورت کنید. بگو اگر او، این طور مطایبه ای با من بکند، 
خوش��م می آید یا بدم می آید؟! اگر بدت می آید، این شوخی را 
نکن. ما در قالب شوخی کردن، انتقام خودمان را می گیریم. بعد 
که می گویی چرا این جوری با من حرف زدی؟! می گوید: شوخی 

کردم! می خواستم ادخال سرور کنم. )خوشحال کنم!(
یک کسی توی غذایش یک دانه ریگ کوچکی بود. مهمان بود، 
به خویشاوندش که میزبان بود، گفت: »یک سنگ قبری کنار 
قبر آقای بروجردی گم ش��ده! « خب! این چه ربطی دارد؟! این 
حرف را برای مطایبه و ش��وخی گفت، ولی در واقع این حرف، 
شوخی نیست؛ چراکه این خورش��ت، محصول زحمت میزبان 
اس��ت. وقتی می خواهی تذکری بدهی، خیلی با لطافت تذکر 
بده؛ طوری که طرف مجروح نش��ود. گاهی ما با ش��وخی مان، 

خانواده مان را مجروح می کنیم. 
 ببینید! درست است که »ادخال سرور« خوب است؛ ولی ما در 
تطبیق مفهوم به مصداق مشکل داریم! ما هرچه سرمان می آید 
از دوره عملی مان است. در تئوری مشکل نداریم. در دوره عملی 

و بالینی مان مشکل داریم. 

   سبوي دوست

عطاءاهلل مهاجرانی نوشت: سرکیس نعوم، 
نویسنده و روزنامه نگار متفکر لبنانی در 
۲۱ نوامبر ۲۰۱۴ مقاله بسیار با اهمیتی در 
روزنامه لبنانی النهار نوشته است. عنوان 
مقاله: »تهوید القدس-۲۰۲۰ « است. در این 
مقاله سرکیس نعوم به پروژه یهودی سازی 
بیت المقدس اشاره می کند. البته می توان 
گفت که در حقیقت پروژه صهیونیستی 
ک�ردن بیت المق�دس اجرا می ش�ود. در 
واق�ع دولت و ارتش اس�رائیل درصددند 
که اورشلیم را تبدیل به اورصیون کنند. 
اورش�لیم ب�ه معنای ش�هر صلح اس�ت 
و اورصی�ون ب�ه معن�ای ش�هر صهیون. 
این پروژه ابعاد متعدد و پیچیده ای داراست: 
تملک یا مص��ادره اراضی فلس��طینی ها، 
تخریب خان��ه و مزارع فلس��طینی  ها با هر 
بهان��ه ای،  وادار ک��ردن فلس��طینی  ها به 
کوچ از قدس ش��رقی، توسعه شهرک های 
یهودی نش��ین در منطقه قدس ش��رقی، 
حفاری های س��طحی و عمق��ی در ناحیه 
مسجداالقصی و قبه الصخره، طرح ساخت 
معبد س��لیمان در محل قبه الصخره و در 
واقع حذف مسجداالقصی، تغییر نام محله  ها 
و خیابان  ها و مناطق تا نشانی از فلسطینی 
بودن و هویت و فرهنگ فلسطینی و اسالمی 

و مسیحی بر جای نماند. 
پروژه باید طی یک زمان بندی ۱0 ساله از سال 
۲0۱0 تا ۲0۲0 به سامان و انجام می رسید. 

اقدام دونالد ترامپ در انتقال سفارت امریکا 
به بیت المقدس نیز یک��ی از گام های مهم در 

یهودی سازی بیت المقدس بود. 
از سوی دیگر اسرائیل برای تبیین استراتژی 
خود و ش��یوه مواجهه با کش��ورهای عربی 
و مس��لمان منطق��ه، از عناوین و تفاس��یر 
مرحله ای استفاده کرده اس��ت: صلح برابر 
زمین، مثل طرح صلح با س��ادات و پیمان 
کمپ دیوی��د، صلح برابر صل��ح، صلح برابر 
امنیت اسرائیل، دولت یهودی و یهودی سازی 

بیت المقدس، عادی سازی روابط. 
مجموعه مختصاتی که بر شمرده شد، در 
طرح خاورمیانه جدید م��ورد نظر امریکا ، 
اروپا و اس��رائیل معنی می شود. کنفرانس 
صلح مادرید و اس��لو گام  های��ی در جهت 

تحقق خاورمیانه جدید بود. 
برای تحقق این امر باید محور مقاومت برابر 
اسرائیل شکسته ش��ود. جنگ اسرائیل با 
حزب اهلل در تابستان س��ال ۱۳8۵، جنگ 
اسرائیل با غزه، توطئه برای فروپاشی نظام 
سوریه، ایجاد بحران های سیاسی در لبنان 
و حتی می توان اش��غال عراق را نیز یکی از 
عناصر برای تحقق خاورمیانه جدید تلقی 
کرد. طرح صلح ابراهیم، با مشارکت امارات 
و بحرین حلقه دیگری از همین عادی سازی 

و مرکزیت اسرائیل در منطقه بوده است. 
مجموعه این طرح  ه��ا به س��رانجام خود 
نرسید. محور مقاومت شکس��ته نشد. در 

جنگ ۳۳ روزه اسرائیل علیه لبنان، اسرائیل 
به اهداف جنگ دسترس��ی پی��دا نکرد و 
حزب اهلل به عنوان محور مقاومت در لبنان، 
نه تنها نابود نش��د و افرادش به اس��ارت به 
اسرائیل برده نشدند، بلکه سربلند از جنگ 
بیرون آمد و تانک های افسانه ای مرکاوای 
اسرائیلی برابر رزمندگان حزب اهلل همانند 

قصر مقوایی آتش گرفت و فروریخت. 
حمایت امریکا هم راهگش��ا نبود. وقتی در 
تابستان ۱۳8۵ اس��رائیل لبنان را بمباران 
می کرد و ش��هروندان لبنانی را می کشت، 
حتی به دفتر سازمان ملل در لبنان حمله 
کرد و تعدادی از پرس��نل س��ازمان ملل را 
کشت. شورای امنیت س��ازمان ملل فقط 
نظاره می کرد. خانم کان��دو لیزا رایس که 
در اجالس روسیه شرکت کرده بود، گفت: 
صدایی که از لبنان شنیده می شود، صدای 

تولد خاورمیانه جدید است... 
خاورمیانه جدی��د دیگری متولد ش��د، با 
تحکیم ریش��ه  ها و بنی��اد مقاوم��ت برابر 
توسعه طلبی جامع اسرائیل، خواب شیمون 
پرز در کتاب »خاورمیانه جدید« و خواب 
بنیامی��ن نتانیاه��و در کت��اب »جایی زیر 
آفتاب « تعبیر نش��د. اس��رائیل نتوانست 
تا ۲0۲0 در فضای��ی آرام بیت المقدس را 

یهودی و صهیونیستی کند. 
این صدایی که امروزه از قدس می شنویم. 
صدای زنده ماندن مقاومت اس��ت. بدیهی 

اس��ت که موشک های فلس��طینی  ها برابر 
بمباران هواپیما ها و حمالت توپخانه های 
اس��رائیلی نمی تواند هماورد و قابل قیاس 
باشد، اما اراده آهنین و آرمان فلسطینی  ها 
وقتی زنده بماند و بر نومیدی و بالتکلیفی 

فائق آید، راه خود را پیدا خواهد کرد. 
جنگ  ها افزون بر تقابل س��الح و مهمات، 
تقابل اراده  ها و ایمان نیز هست. خبرهای 
فلس��طین را که دنبال کنیم از هر عکس و 
فیلم و پیامی می توان حس زندگی و امید 
و آرمان را در فلسطینی ها، به ویژه جوانان 

فلسطینی مشاهده کرد. 
بیت المقدس که شهر صلح است، به تعبیر 
محمود درویش س��ال های س��ال اس��ت 
که روی صلح را ندیده اس��ت. مس��لمان و 
مسیحی در بیت المقدس در وضعیتی شبیه 
به اختناق زندگی می کنند. هر روز باید تکه 
زمینی از آنان غصب ش��ود، خانه ای ویران 
شود، مسجدی یا کلیس��ایی تعطیل شود، 
جوان فلس��طینی به زن��دان بیفتد، عرصه 
بر خانواده  ها تنگ شود تا ناگزیر از هجرت 
از بیت المقدس ش��وند. آی��ا چنین اتفاقی 

خواهد افتاد؟
س��رکیس نعوم مقاله خود را با این جمله 
تلخ و مؤثر تم��ام کرده اس��ت: »عرب  ها و 
مسلمانان، فلس��طین را فراموش کرده اند، 
آیا قدس و مس��جد االقصی را نیز فراموش 

می کنند؟!«

پروژه ای برای تبدیل اورشلیم به اورصیون

محمد عبدالهی در کانال تلگرامی خود نوشت: »تحّرکوا باس��م اهلل إلی األمام و اعلموا أنّه 
»َولََینُصَرَنّ اهلُل َمن یَنُصُره « این س��فارش رهبر معظم انقالب در روز قدس به مجاهدین 
فلس��طینی بود که امروز با موش��ک باران بیت المقدس در جواب به حمالت وحش��یانه 

صهیونیست  ها به مسجداالقصی عملی شد...  ولینصرن اهلل من ینصره. 

یکی از کاربران توئیتر با نام »امیرحسین ساینا« نوشت: توی خاطرات سمیر قنطار هست 
که »برای فلسطینی های که فقط با سنگ می جنگیدند، شلیک دو موشک از طرف عراق 
به سمت اسرائیلی  ها اتفاق خیلی بزرگ و عظیمی بود.« حاال سمیر نیست که ببینه خود 

فلسطینی  ها فقط دیشب ۲00موشک سمت صهیون  ها پرتاب کردند. 

کاش سمیر قنطار می دید که ۲ موشک شده ۲۰۰ تاسفارش رهبر انقالب به فلسطینی  ها که عملیاتی شد

    تصویر منتخب
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در عید فطر به فکر آینده خویش باشید
کانال تلگرامی »امیرالکالم علی علیه السالم « با استناد به صفحه 
۱۳۲ – ۱۳۱ جلد ۷ کتاب میزان الحکمه، بخشی از  خطبه عید 
فط��ر امیرالمؤمنی��ن)ع( را به اش��تراک گذاش��ت. حضرت 
می فرمایند: »عباد اهلل! اِّن أدنی م��ا لِلصائِمین َو الصائِمات أن 
ینادیِهم َملَک فِی آخر یوم ِمن َشهِر َرَمضان، أبِشروا ِعباَد اهلل َفَقد 
َغَفر لَُکم ما َس��لَف ِمن ُذنوبِک��م َفانظروا َکی��َف تَکونوَن فیما 
تَسَتأنِفون:  ای بندگان خدا! کمترین چیزی که به زنان و مردان 
روزه دار داده می شود، این است که فرشته ای در آخرین روزه 
ماه رمضان به آنان ندا می دهد هان! بشارتتان باد، ای بندگان خدا که گناهان گذشته تان آمرزیده 

شد، پس به فکر آینده خویش باشید که چگونه باقی ایام را بگذرانید...«

به پایان آمد این ماه و عبادت همچنان باقیست
کانال تلگرامی »توابین « به مناسبت عید فطر س��روده ای از »سیدحسین میرعمادی« را به 

اشتراک گذاشت:
به پایان آمد این ماه و عبادت همچنان باقیست/  دوباره من تهی دستم ندامت همچنان باقیست

اگرچه سفره ماه مبارک جمع می گردد/  در توبه ولی بازست ، اجابت همچنان باقیست
الهی حسرت » العفو « به دل ها مانده و اما/  محرم می رسد از ره ، شفاعت همچنان باقیست

به هر عبد مسلمانی در این سی شب عطا کردی/  حسینی های عالم را عطایت همچنان باقیست
خدایا اربعین ما را بیا و کربالیی کن/  به زهرا در دلم شوق زیارت همچنان باقیست

راهبرد پاسخ در عمق
مهدی محمدی در کانال تلگرامی خود نوشت: جنگ کنونی 
در سرزمین های اشغالی، پاسخی است به محاسبه راهبردی 
صهیونیس��ت  ها که تصور می کردند نبرد را به شکل عملیات 
اطالعاتی پی در پی به داخل ایران کشانده اند و مقاومت گرفتار 

حصار بازدارندگی شراکتی آنها و امریکا شده است. 
از حیث راهبردی، مقاومت قبل از هر چیز در حال نشان دادن 
این نکته است که هراس صهیونیست  ها از جنگ گسترده را به 
دقت محاسبه و وارد طرح ریزی نظامی خود کرده و آماده است 
راهبرد پاسخ در عمق را اجرا کند.  صهیونیست  ها تصور می کردند از شکل گیری جبهه سوم در 
سوریه جلوگیری کرده اند. اکنون جبهه جدیدی در عمق سرزمین های ۱948 می بینند. جبهه 
دریا قباًل گشوده شده. هنوز مانده تا از جبهه های پنجم و ششم، در عراق و یمن، رونمایی شود.  
توافق آبراهام، امنیت اسرائیل را افزایش نداد بلکه سعودی و امارات را در ناامنی ذاتی محیط 
پیرامونی اسرائیل شریک کرد. الحاق به سنتکام هم نمایشی بود که حقیقت آن وقتی آشکار 

شد که مکنزی صریحاً گفت امریکا بنا نیست به خاطر اسرائیل وارد جنگ شود. 
مقاومت برای نخس��تین بار در عمق سرزمین های اش��غالی در حال استفاده از موشک های 
نقطه زن است. نه محاصره غزه موفق بوده و نه از دفاع موشکی کاری ساخته است. زیرساخت 
انسانی جدید شکل گرفته در سرزمین های اشغالی، از موشک های نقطه زن هم خطرناک تر 
است.  جنگ برخالف تصور امریکا و اسرائیل خط قرمز مقاومت نیست. خط قرمز این است که 
دشمن معادله زمانی و مکانی خود را به درگیری تحمیل کند. اکنون مقاومت، استفاده مستقیم 
از نیروی نظامی علیه اسرائیل به شکلی را که دشمن قادر به ایجاد جنگ گسترده نباشد، تست 
می کند. این یک معادله جدید است.  و ناگفته نماند دفاع از حرم، فقط مختص سوریه و عراق 

نیست. قبل از آنها، مسجداالقصی حرم امت است و تنها نخواهد ماند.

مأموریت در حال انجام است
محمد ایمانی، روزنامه نگار نوشت: مقاومت فلسطین در 
یک شب -یک نصفه روز- ۳۶0 فروند راکت و موشک به 
مناطق صهیونیست نشین در عمق مناطق اشغالی و از 
جمله قدس ش��لیک ک��رد. صهیونیس��ت های کذاب 
می گویند از این تعداد، بی��ش از ۲۵0 فروند، به مناطق 

صهیونیست نشین اصابت کرده است. 
این حجم از شلیک و اصابت، آن هم به شکل پیش دستانه و 
تهاجمی از سوی مقاومت فلسطین، بی سابقه است. البته این شلیک ها، بیشتر دستگرمی است. در 
محاسبات نظامی، وقتی یک طرف می تواند ظرف چند ساعت، چند صد موشک شلیک کند، احتماالً 
زرادخانه اش برای شلیک بیش دو ماه، انباشته است.  می توان تخمین زد تعداد موشک های مقاومت 
فلسطین، بیش از چند ده هزار فروند است. آنچه هنوز معلوم نیست و رونمایی نشده، این است که 
حماس و جهاد اسالمی، دارای کدام موشک های قدرتمندتر )و سایر تجهیزات پیشرفته( هستند؟ 
مهیب تر اینکه منابع صهیونیستی پیش از این گزارش داده اند زرادخانه های حزب اهلل لبنان در 

شمال سرزمین های اشغالی، بالغ بر ۱۶0 هزار فروند موشک را شامل می شود. 
یکی از صد ها » مرد میدان « ما گفته بود » روی قبرم بنویس��ید، اینجا مدفن کسی است که 
می خواست اسرائیل را نابود کند.« حاال حسن طهرانی مقدم زنده تر از هر زمان، دارد مأموریتش 
را انجام می دهد. دست شهیدان، بی نهایت گشوده است.  سیلی های آبدارتر در انتظار رژیم 

کودک کش اسرائیل است؛ و چه کابوس بزرگی! موشک و ما ادراک ما  الموشک؟!
بعد التحریر: تعداد موشک  ها و راکت های شلیک شده در کمتر از ۲0ساعت، به ۶00 فروند رسید!

این پدیده ها اتفاقی نیست!
یعقوب ربیعی در کانال تلگرامی خود نوشت: سه التهاب 
در یک هفته گذشته در منطقه رخ داده است: ۱( تحوالت 
فلسطین و درگیری مقاومت و رژیم صهیونیستی؛ ۲( ترور 
ایهاب الوزنی و حمله به کنسولگری ایران در کربال؛ ۳( 
خروج سربازان امریکایی از افغانستان و حادثه تروریستی 

دهشتناک این کشور. 
به یاد بیاوریم که سیاست اوباما در منطقه »مدیریت آشوب « یا اصل »ایجاد نظم در بی نظمی« بر اساس 
نظریه برنارد لوییس بود. آنها بر این اساس داعش را در منطقه ایجاد کردند. ظاهراً برنامه آقای بایدن در 
منطقه هم بر اساس همان سیاست است. به نظر می رسد که روزهای سختی در منطقه در پیش است. 

شکست، فرد خواهنده را می سازد
محمود تقدسی در کانال تلگرامی خود نوشت: شکست در 
مرز میان خیال )فانتزی( و واقعیت رخ می دهد و فرصتی 
برای تفکر به وجود می آورد. همه حرفی که در این متن 
می خواهم بزنم همین است. شاید کمی تکراری و ساده به 
نظر برسد، اما به نظر می رسد شکس��ت بیش از هر چیز 

دیگری فرصتی است برای تفکر. 
گاهی اوقات چی��زی را می خواهیم و تحق��ق بیرونی آن را 
ناممکن می دانیم. در ای��ن حالت یا رهای��ش می کنیم یا 
جست وجو و تمّنایمان را در خیال ادامه می دهیم. چیز ها در خیال به راحتی به دست می آیند، طوالنی 
می مانند و گاه هیچ وقت از دست نمی روند. اگر چنین نبود، این همه پناه بردن به خیال و مقیم شدن 
ما آدم  ها در آن برای چه بود؟ گاهی اما تحقق خواسته هایمان را ممکن می دانیم و در پی تجربه آنها در 
جهان خارج هستیم. عشقی که خیالش اینقدر دلنشین است، وقتی در قامت فردی آشنا و دلربا درآید، 
کامیاب کننده تر نیست؟ یا ثروتی که تجربه اش در خیال، چنین راحتی و آرامشی می آفریند، اگر آن 
بیرون باشد و تنانه تجربه اش کنیم، لّذتش دوچندان نمی شود؟ برای همین است که در خیال نمی مانیم 
و حتی اگر سخت و دشوار، به س��راغ واقعیت می رویم. گاهی اوقات نتیجه این رو کردن به واقعیت، 
کامیابی است و گاهی ناکامی و شکست. آنکه کامیاب می شود، گوارایش. اما آنکه ناکام می شود وضعیت 
غریب و گنگی را تجربه می کند. شاید بتوان گفت زندگی ما آدم  ها را بیش از هر چیز، تفسیرمان از این 
شکست   ها می سازد.  از همان نوزادی که رؤیاهایمان زمختی واقعیت را تجربه می کنند و ناکام، گریه 
سر می دهیم تا بزرگسالی و تا دم مرگ، ناگزیر از تفسیر شکست هایمان هستیم و می پرسیم: » حاال چه 
باید کرد؟ « در اینجاست که تفّکر زاده می شود. آنکه کامیاب می شود، نیاز چندانی به تفّکر ندارد و آنکه 
با ناکامی ر ها می کند یا به خیال پس می کشد نیز. اما آنکه در میانه می ماند، پا به اقلیم تفکر می گذارد و 
می پرسد: واقعیت چیست؟ نسبت من با آن کدام است؟ مرز واقعیت و رؤیا کجاست؟ من چه می خواهم؟ 
چرا چنین چیز هایی می خواهم؟ آیا چیزهای دیگری را نمی توان خواست؟ کدام خواسته  ها در ظرف 
واقعیت محقق شدنی هستند؟ کجا باید ر ها کنم و کجا ادامه دهم؟ و... .  در اینجاست که تفکر )به جای 
سرزنش و حسرت و اندوه و درماندگی( فرصتی می شود برای ساخته شدن سوژه ای که فراتر از این یا آن 
خواسته است. شکست، فرد خواهنده را می سازد، آنکه به خیال پس نمی کشد، مقهور واقعیت نمی شود 
و به درماندگی درنمی افتد. می ایستد و به چیزی فراتر از آن اتفاق یا شکست می اندیشد. به سرشت 

خواستن هایش و به معنای واقعیت. در اینجاست که همان اندک تغییر ممکن ما آدم  ها رخ می دهد.
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