
پرافتخار ترین ورزشکار تاریخ ایران کیست؟
محمد شیرازی در توئیتی نوشت: پرافتخار ترین ورزشکار تاریخ ایران کیه؟ 
اشتباه گفتین! هفت مدال پاراالمپیک)چهارطال، دو نقره و یک برنز(، در 
مجموع ۳۲مدال پاراالمپیکی و جام جهانی. نکته جالب این است که این 
اسطوره در چهار رشته پرتاب دیسک، پرتاب وزنه، پرتاب نیزه و شنا مدال 

گرفته؛ نابغه ورزش جهان، بسیجی جانباز مختار نورافشان است.  

 نحسی منافقین 
دامن آل سعود را هم می گیرد

 علی سیستانی در توئیتی نوشت: منافقین دهه ۶۰ برای صدام مزدوری 
می کردن؛ از جاسوسی گرفته تا خرابکاری و ترور. امروز هم همون کار رو 
دارن واسه سعودی انجام میدن. مطمئن باشید نحسی این فرقه پلید دامن 
آل سعود رو هم می گیره و بالیی که سر صدام اومد سر بن سلمان هم میاد. 

وزیر کشور ایران یا هلند؟!
محمدمهدی سرباز با انتش��ار تصویر فوق نوشت: این ش��خصی که دارید 
می بینید با یه پوشه و مشما داره وسط خیابون راه میره سردار احمد وحیدی 
وزیر کشور هستند که ساعت ۶:۳۰ صبح دارن میرن وزارتخونه!  حاال وزیر 
هلند با دوچرخه یه چرخ میزنه تو شهر، همه برانداز ها کف و خون باال میارن.

غالمحسینمحسنیاژهای:
ارس��ال یک و نیم میلیون واکس��ن آلوده 
امریکایی به ژاپن و پیدا شدن مواد خارجی 
مشکوک در آن که رسانه های غربی خبر آن 
را منتشر کرده اند، برای جهان نگران کننده 
است. ایاالت متحده س��وابق متعددی در 
آزمایش های دارویی خطرناک روی مردم 
جهان دارد. نباید تحت تأثیر جوس��ازی ها 

جان مردم را به خطر انداخت. 
سیدمهردادسیدمهدی:

آنهایی که تا چند روز پیش یقه می دریدند که 
چرا واکسن امریکایی و انگلیسی وارد نشده و 
چه کسی جواب فوتی های کرونا را می دهد، 
االن کجا هس��تند و چ��را در مقابل افتضاح 
واکسن آلوده امریکایی صدایشان درنمی آید. 
این جماعت هیچ وقت دلسوز مردم نبودند و 

نیستند ، فقط منافع خودشان. 
عبداهللگنجی:

طرفداران واکسن امریکایی کجای مجلس 
نشس��ته اند و دارند به حال بهترین واکسن 

کرونا در جه��ان! غبطه می خورن��د؟ لطفاً 
معنای س��خن حاج قاس��م را ک��ه رهبری 
هیچ کار ب��دون حکمت نمی کند، بفهمید. 

#واکسن_آلوده_امریکایی
محمداکبرزاده:

کاش این واکس��ن های آلوده باعث درمان 
ذهن های آلوده بشه!
پریفرخی:

یادتونه چقدر گفتیم واکسن هاشون مورد 
داره؛ چقدر گفتیم س��الم گ��رگ بی طمع 
نیست. یه عده هم مرتب گفتند شما مخالف 
سالمت مردم هستید! از خیلی از کشور ها 
واکسن وارد ش��د و خدا را ش��کر به نتایج 
خوبی هم رس��یدیم، اعتراضی هم نشد. اما 
اعتراف خودشون رو که دیگه قبول دارید؟ 

#واکسن_آلوده_امریکایی
ایمانملکوتی:

امریکا هرچن��د وقت ی��ه بار ی��ه هدیه به 
رفقاش مثل ژاپن میده، ی��ه بار بمب اتمی 
هیروش��یما و یه بارم واکس��ن آلوده مدرنا. 

#واکسن_آلوده_امریکایی. 
حمیدرضاالماسی:

س��وغات امریکایی؛ یک ونیم میلیون دوز 
واکسن آلوده امریکایی مدرنا به ژاپن ارسال 
شده و شرکت دارویی تادکا در ژاپن پس از 
شیوع مشکوک ویروس متوجه وجود مواد 
خارجی عجیب در ویال های ارس��الی شده 

است.#واکسن_آلوده_امریکایی
طاهرهرئیسی:

خبر ارس��ال یک ونیم میلیون واکسن آلوده 
امریکایی مدرنا به ژاپن رو که خوندم بیشتر 
از قبل بهت افتخار کردم که نذاشتی واکسن 
تولیدی اونا بیاد داخل کش��ور! رهبرم هنوزم 
غرورم رو مدیون حس ت��وام چون تو حیثت 
سرزمین عزیزمی؛ اللهم صل علی محمد و آل 

محمد و عجل فرجهم الهی آمین. 
حامدصفارپور:

هموطنان عزیز! امریکایی ها حتی به متحد 
خودشان  ژاپن هم واکسن آلوده فروخته اند، 
انتظار دارید به ما نوع خوب بفروشند؟ چه 

کس��انی امروز واردکننده واکس��ن غربی 
هستند؟ آیا همین واکس��ن های فاسد را از 
قاچاقچیان جهانی خری��داری نکرده اند؟ 
چه کسانی رهبری را مسخره کردند؟ و چه 

کسی فردا پاسخگوست؟
حسنعابدینی:

جهان پس��ا امریکا،ب��ه مرحله غی��ر قابل 
بازگش��تی رس��یده اس��ت. خروج افقی و 
عمودی تفنگداران از افغانس��تان، هزینه ۶ 
تریلیون دالری برای هیچ در غرب آس��یا و 
صادرات واکسن آلوده کرونا که ژاپن فاش 
کرد، نمادی از آن است. دراز باد عمرصاحب 
نظریه افول امریکا که پیشتر با صراحت همه 

را پیش بینی کرده بود. 
سیدمحمدصادقموسوی:

اینجاس��ت که آدم میگه کاش مردم ژاپن 
هم رهب��ری مثل رهب��ر ما رو داش��تند تا 
جون مردمش��ون بازیچه چندتا ش��رکت 
دارویی و سیاستمداران امریکایی نمی شد. 

#واکسن_آلوده_امریکایی
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بمباران دوباره اتمی ژاپن با 1/5 میلیون بمب آلوده!
واکنشکاربرانشبکههایاجتماعیبهارسالیکونیممیلیونواکسنآلودهامریکاییبهژاپن

خبرآلودهبودنیکونیممیلیوندوزواکسنارسالیامریکابهژاپنباواکنشهایگستردهایدر
سراسرجهانهمراهبود.کاربرانفارسیزبانتوئیترنیزدربرابراینخبرباهشتگواکسنآلوده
امریکاییواکنشنش�اندادند.آنهاصحبتهایقریببهیکسالگذشتهرهبرمعظمانقالبدر
خصوصبیاعتمادیبهواکسنهایامریکاییوانگلیسیرابازخوانیکردندوآنرانشانهحکمت

ایشاندانستندوبیانداشتندکهامریکابرایچندمینباردرس�طحجهانثابتکردکهبهملت
کشورهایدیگرتنهابهچشمآزمایشگاهیمینگرد.کاربرانهمچنینکسانیراکهرهبرانقالبرا
بابتمنعوارداتواکسنامریکاییوانگلیسینقدمیکردندفراخواندندتاحالجوابگویواکسنهای
آلودهامریکاییباش�ند.درادامهبخشهاییازواکنشهایکاربراندراینخصوصآمدهاس�ت.

اینصفحهپیامه�ا،متنها،عکسنوش�تهاوخبرهايکوتاه
منتشرشدهدرفضايمجازيرابازنشرمیدهد.تالشبراین
اس�تکهدیدگاههاونظراتکاربراناندیش�مندش�بکههای

اجتماعیدرعرصهمکتوبهمدیدهشود.

چند اصالحیه بر یک اظهاریه
احسان رضایی، نویسنده و منتقد ادبی 
در کانال تلگرامی خود در نقد بخشی از 
سخنان مهندس ضرغامی، وزیر میراث 
فرهنگی و گردشگری، در صحن علنی 
مجلس نوشت: در سخنرانی جناب آقای 
ضرغامی برای رأی اعتماد مجلس، چند 

اشتباه وجود داشت:
۱( مجسمه ای که رئیس جمهور روحانی 
در سفر زمستان۹۴ به ایتالیا کنار آن نشست خبری داش��ت، متعلق به مارکوس اورلیوس، 

امپراتوِر فیلسوف است، نه مارک آنتونی. 
۲( در عهد مارک اورلیوس جنگی بین ایران و روم درگرفت )۱۶۱میالدی( که خودش در آن 

شرکت و فتحی نداشت، عاقبت هم با شیوع طاعون جنگ تمام شد. 
۳( سنگ نگاره مورد اش��اره در نقش رستم، متعلق به ش��اپور اول ساسانی است، نه داریوش 

هخامنشی )البته این حجاری نزدیک به آرامگاه داریوش است.( 
۴( در این س��نگ نگاره کس��ی به زمین نیفتاده و طلب عفو ندارد، بلکه مچ دس��ت امپراتور 

والریانوس در دست شاپور است، به نشانه اسارت او. فیلیپ عرب هم زانو زده.
۵( در سنگ نگاره دیگری از شاپور در بیشاپور است که امپراتور گوردیان زیر اسب شاپور افتاده؛ 
در نبردهای شاپور ساسانی با روم، زمانی گوردیان کشته شد و فیلیپ عرب جانشینش باج داد 
تا جنگ تمام شود )۲۴۴م( و بار دیگر والریانوس اسیر شد )۲۶۰م(. در جنگ بعدی )۲۹۸م( 

هم روم پیروز شد. ماجرا هایی که هفت قرن طول کشید. 

امریکا باخت؛ بد هم باخت
حمید خوش آیند در کانال تلگرامی خود 
نوشت: کارتر مالکاس��یان مشاور ارشد 
رئیس  سابق ستاد مشترک ارتش امریکا 
که دو سال در والیت هلمند بوده است، 
در کتاب ۵۰۰ صفحه ای»جنگ امریکا 
در افغانستان « که همین روز ها منتشر 
گردیده می نویس��د:  هیچ شکی وجود 
ندارد که ما جنگ افغانستان را باخته ایم. 
امریکا این جنگ را در حالی باخته است که برای پیروزی در آن از »پیچیده  ترین و کشنده  ترین 
نیروی هوایی جهان « اس��تفاده کرده اس��ت. امریکا در حالی که از ۱۴۰ هزار نیروی مجهز به 
بهترین سالح  ها استفاده کرد، نتوانست بر حداکثر ۷۵هزار نیرویی که به طور معیوب تجهیز 
شده بودند، پیروز شود. امریکا در طول این ۲۰ سال بیش از ۲ تریلیون دالر هزینه کرده است.

آشوب در کابل، جدید ترین ساخته هالیوودی پنتاگون!
حسن باویر در کانال تلگرامی خود نوشت: 
رابطه وزارت دفاع امریکا با دنیای سینما 
چگونه شکل گرفت و اساساً چه شد که 
پنتاگون به عنوان عالی  ترین س��ازمان 
نظامی ایاالت متحده، به جای تمرکز بر 
ارتقای س��طح کمی و کیف��ی نیروهای 
نظامی و تجهیزات م��ورد نیاز، در قامت 
یک تهیه کننده  سینما به صورت رسمی 
و غیررسمی در این حوزه سرمایه گذاری می کند.  س��ردمداران امریکا پس از فروپاشی شوروی 
کمونیستی، متکبرانه تر از قبل، خود را رهبر بالمنازع دنیای مدرن دیدند و بر اساس آموزه های 
مکتب لیبرالیسم، تمامی الگوهای مدیریتی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و نظامی را طرح ریزی و 
به عنوان تنها نسخه نجات و س��عادت بش��ریت، برای اجرا به جهانیان ارائه کردند.  در این میان 
کشور هایی که کماکان الگوی رهبری امریکا را در جهان نمی پذیرفتند و آن را به چالش می کشیدند، 
نگرانی عمده سیاستمداران امریکایی شدند. نمونه این نگرانی را در کتاب » برخورد تمدن ها « از 
»ساموئل هانتینگتون« نظریه پرداز و استراتژیست بزرگ امریکایی می توان دید.  نگرانی این بود که 
مخالفت در برابر هژمونی همه جانبه  امریکا به عنوان ابرقدرت جهان، هزینه های جبران ناپذیری را 
در پی داشت و آن » بیداری کشورهای به اصطالح جهان سومی و درحال توسعه « و » جلوگیری از 
پیروی بدون چون و چرا« و همنوایی با سیاست »یا با ما یا برما«ی کاخ سفید  بود.  امریکا برای مقابله 
با این مسئله یک راهبرد استراتژیک را در پیش گرفت. بزرگ ترین قدرت نظامی و اتمی جهان که 
بزرگ ترین امپراطوری رسانه ای دنیا را نیز در اختیار دارد، با آغاز قرن بیستم و همزمان با تحوالت 
چشمگیر و سریع دنیای رس��انه، قدرت نرم و اثرگذاری فوق العاده آن دنیای جدید را پیش روی 
سیاستگذاران به وجود آورد؛ قدرتی که فراتر از هر بمب اتمی در صورت هدف گذاری و طراحی 
مناسب می تواند بدون خشونت و جنبه های مخرب جنگ س��خت، تمامی انگاره های ذهنی و 
ایدئولوژیک جوامع انسانی را مورد اثرگذاری قرار دهد و نتیجه ای بسیار رضایت بخش تر از آنچه با 

رویارویی در جنگی تمام عیار می توان به دست آورد، به همراه داشته باشد؛ یعنی سینما.

کارمند کارآفرین
امیر ناظمی در کانال تلگرامی خود نوشت: 
واژه  ها بسیار زود بار مثبت و منفی می یابند 
و این بارهای مثبت و منفی در طول تاریخ 
ممکن است خیلی زود هم با هم جابه جا 
ش��وند. با گس��ترش فض��ای ن��وآوری و 
اس��تارت آپی و ش��کل گیری زیست بوم 
نوآوری، بار واژه کارمند خیلی زود به سمت 
منفی ش��دن حرک��ت ک��رد.  در اغل��ب 
رویدادهای نوآوری، سخنرانان برای مثبت نشان دادن کارآفرینی، به جای تأکید بر جنبه های مثبت 

تالش کردند تا برای کارآفرینی دشمنی ایجاد کنند و آن دشمن واژه کارمند بود!
کافیست در اینترنت واژه های کارمند و کارآفرین را جست وجو کنید تا خیلی سریع به همان 
یادداشت های تکراری ۱۰ تفاوت کارمندی و کارآفرینی دست پیدا کنید! تفاوت  هایی که در 
یک سو ویژگی های خوب برای کارآفرین نوشته شده است و در سوی دیگر ویژگی های منفی 

مانده است برای کارمند!
کل ادعای این شبه دانش فروشان بر مبنای این تفاوت است که کارمند موجودی بدون خالقیت 
است که کارهای روتین می کند و ریسک پذیر هم نیست؛ اما در سوی دیگر کارآفرینی است 
خالق، باسواد، برخوردار از تالش و تغییرخواه! اما این ادعا ها اغلب بر مبنای تصورات ذهنی 
است. دردناک تر اما آن است که برخی جنبه های ارزشی نیز بر آن افزوده اند! نگاه ارزش محوری 

که در آن کارآفرینی امری خیر است و کارمندی نزدیک به شر!
   مفهومکارمندکارآفرین

کارآفرین در حقیقت کسی است که ارزش خلق می کند؛ ارزشی که می تواند از جنس اقتصادی یا 
اجتماعی باشد. به همین دلیل هم کارآفرین به دو گروه درون و برون سازمانی تقسیم می شود. به 
این ترتیب دو واژه کارآفرینی برون سازمانی entrepreneurship  و کارآفرینی درون سازمانی یا 
همان چیزی که »کارمندکارآفرین« می نامیم intrapreneurship در تکمیل هم قرار می گیرند؛ 
همان طور که intrapreneur در تکمیل entrepreneur می نشیند.  بر اساس این مفهوم است 
که کارمند می تواند کارآفرین باشد، همان کسی که با خالقیتش ارزش خلق می کند، اما این ارزش 
الزاماً یک کسب وکار جدید نیست. او کسی است که با تسلط بر فرآیندهای درون سازمانی می تواند 
به نبرد با چالش  هایی واقعی بپردازد. نتیجه فعالیت های این »کارمند کارآفرین« اما می تواند هر نوع 
فعالیت و جهت گیری نوآورانه دیگر مانند طراحی محصول، خدمات، فناوری ها، تکنیک های اداری و 

سازمانی، استراتژی  ها و موضع گیری های رقابتی جدید را شامل شود. 
   توسعهوکارآفرینان

توسعه اما نیازمند هر دو نوع کارآفرین است. کارمند کارآفرین است که در بخش خصوصی 
تداوم کس��ب وکار ها و امکان تبدیل کس��ب وکارهای کوچ��ک را به ش��رکت  هایی بزرگ و 
چندملیتی فراهم می آورند و در بخش دولتی تنها راه تس��هیل و بهبود فضای کسب وکار ها 
متکی بر فعالیت »کارمند کارآفرین« است.  کسانی که با بار کردن ویژگی های منفی به یک 
واژه می پردازند. فراموش می کنند که چگونه با این کار می توانند پیامد هایی منفی و در سطح 
کالن ایجاد کنند. آنها نفرت را در پوشش واژه  ها رهس��پار ما ذهن  ها می کنند.  یادمان نرود 
که کارآفرینی در زبان انگلیسی Entrepreneurship است و البته معنای آن جایگزین 
واژه بنیانگذار )Founders( یک کسب وکار نیست. در حقیقت کارآفرینی از کلمه فرانسوی 
Entrepreneurs به معنای »متعهد شدن « برآمده است.  روز کارمند را به همه کارمند هایی 
که تالش می کنند تا با نوآوری هایشان آینده را بسازند تبریک می گویم؛ کارمندهای کارآفرینی 

که می توانند زمینه ساز رشد کسب وکار ها شوند.

دنیا نیرزد آن که پریشان کنی دلی
استادشهیدمرتضیمطهری)ره(:

علی)ع( حالت و روحیه خودش را اینطور شرح می دهد: »َو اهللِ لَْو 
ْبَعه بِما تَْحَت اَْفالک ها َعلی اَْن اَْعِصی اهللَ فی  اُْعطیُت االْ قالیَم السَّ
نَْم لَه اَْسُلبُ ها ُجلَْب َشعیَره ما َفَعلُْتُه: به خدا قسم اگر تمام آنچه در 
زیر قبه آسمان است به من بدهند برای اینکه به یک مورچه ظلم 

کنم به اینکه پوست جوی را از او بگیرم، نمی کنم.« 
یعنی تمام دنیا در نظر من آن مقدار ارزش ندارد که به یک مورچه 
ظلم کنم. علی)ع( در این جمله خود ارزش دنی��ا و ُملک دنیا را 
پایین نیاورده، ارزش حق و عدالت را باال برده. نمی خواهد بگوید 
دنیا و آنچه در زیر آسمان است چون خیلی بی قیمت است من آن 
را در ازای یک عمل کوچک � که ظلم به مورچه است � نمی خواهم، 
بلکه می خواهد بفرماید که ظلم اینقدر بزرگ است که تمام ُملک 
دنیا با کوچک ترین افراد ظلم � که ظلم به مورچه است به گرفتن 

پوست جوی از دهانش � برابری نمی کند. 
سعدی در همین مضمون می گوید:
دنیا نیرزد آن که پریشان کنی دلی 
زنهار بد مکن که نکرده است عاقلی.

سعدی هم نمی خواهد بگوید که دنیا اینقدر کم ارزش است که به 
یک پریشان کردن دل که چیز کوچکی است نمی ارزد؛ می خواهد 
بگوید پریش��ان کردن دل آنقدر مهم است که به بهای تمام دنیا 

هم نباید قبول کرد. 
منبع: کانال رسمی »بنیاد شهید مطهری « در تلگرام به استناد 

»بیست گفتار « صفحه ۶۹

   آیينه نفس

    تصویر منتخب

رضا غالمی،  رئیس شورای سیاستگذاری 
مجم��ع عالی علوم  انس��انی اس��المی در 
توئیتی که چالش برانگیز ش��د، نوش��ت: 
»حرف زدن از عدالت و حدیث نوش��تن و 
حدیث خواندن در این باب، کمترین کاری 
اس��ت که می توان برای عدالت انجام داد، 
مهم این است که از خانه خود بیرون بیاییم 
و ضمن تعامل با نخبگان، یک س��از و کار 
عقالنی برای تحق��ق تعالیم دینی در باب 
عدالت ارائه کنیم و سپس در اجرا به سهم 

خود مشارکت داشته باشیم.« 
بسیاری از کاربران ش��بکه های اجتماعی 
توئی��ت او را طعن��ه ب��ه مرح��وم عالمه 
محمدرضا حکیمی دانستند که چند روز 
پیش به رحمت خدا رف��ت و رهبر انقالب 
ایشان را اسالم شناس عدالتخواه نامیدند. 
البت��ه غالم��ی در توئیتی دیگر نوش��ت: 
»بعضی از توئیت من در باب عدالت عصبی 
ش��ده و با ارجاع ضمیر به مرحوم اس��تاد 
حکیمی فحاش��ی می فرمایند. البته بنده 
آزاد تر و ش��جاع تر از اینها هستم که روش 
خود را در بیان صریح واقعیت ها تغییر دهم. 
ضمناً برای مرحوم استاد حکیمی احترام 
قائلم و از خدای متعال برای ایشان رحمت 
و مغفرت مسئلت دارم. « اما کاربران از این 
توضیحات قانع نش��دند و در توئیت های 

بسیاری پاسخ او را دادند. 
مرتضی کیا در واکنش به این توئیت نوشت: 
»کمترین کاری که عالمه حکیمی درباره 
عدالت انج��ام داد، این اس��ت که تصمیم 

بگیرید شش ماه نه، ۷۰ سال مثل ایشان از 
پژوهشکده های نفتی علوم انسانی اسالمی، 
وجوهات و...  ارتزاق نکنید؛ اگر از گرسنگی 
و فقر خشن زنده ماندید و توانستید از خانه 
بیرون بیایید، درباره شعور تعامل با نخبگان 

صحبت می کنیم.«
اکبر نبوی نیز توئیت کرد:» سالم جناب 
غالمی عزیز! ۱- منطقاً ب��اب نقد و حتی 
تخطئ��ه  اف��کار و اندیش��ه های متفکران 
و اندیش��مندان نباید بس��ته باش��د که 
بزرگان اندیش��ه با نقد یافته های فکری و 
آثار قلمی ش��ان زنده تر می مانند. ۲- کار 
نظریه پرداز و متفکر، تاباندن چراغ بر مسیر 

فکر، برنامه ریزی و اقدام است.« 
حبیب ازغ��دی نی��ز در واکن��ش به این 
توئیت به آقای غالمی پیش��نهاد مناظره 
داد و نوش��ت:» بیانی کنایه آمی��ز درباره 
زنده یاد استاد محمدرضا حکیمی داشتید 
و  افزودید نقدی بر عدالت گرایی ایش��ان 
منتشر می کنید. پیشنهاد می کنم پس از 
انتشار نقدتان، درباره مسئله »روحانیت، 
دولت و عدال��ت« و دیدگاه های انتقادی 
ایشان گفت وگوی زنده ای داشته باشیم.« 
محمد کلهر نیز در این خصوص نوش��ت: 
»ش��یخ کلینی ۲۰ س��ال از عم��ر خود 
را ص��رف ن��گارش »کافی« ک��رد. عالمه 
مجلسی هم ۴۰ سال از عمر خود را صرف 
گردآوری بحاراالنوار ک��رد. اگر محدثان 
متق��دم و متأخر نبودند، آی��ا فقه و حوزه 

علمیه داشتیم اصاًل؟!«

محمود مقدس��ی در کانال تلگرامی خود 
نوشت: این را هم درک شهودی مان تأیید 
می کند و هم شواهد تجربی زیادی برایش 
وجود دارد که فهمیدن ی��ک اتفاق و معنا 
دادن به آن، بخ��ش زی��ادی از رنج روانی 
ناش��ی از آن را کم می کن��د. »فهمیدن « 
یعنی پاسخ دادن به یک چرای توصیفی؛ 
اینکه چه چیزی باعث این اتفاق شده و آیا 
می توانست جور دیگری بشود یا نه؟ و »معنا 
دادن« یعنی پاس��خ دادن ب��ه یک چرای 
غایت شناختی؛ اینکه این اتفاق چه هدفی 
را دنبال می کند و برای چه چیزی )به چه 

دلیلی( رخ داده است؟
اگر آدم بتواند به این دو »چرا« پاسخ بدهد، 
خیلی وقت  ها راهی برای رنج طاقت فرسایش 
پیدا می کند. اگر آنچ��ه رخ داده را بفهمد 
و ببیند که ناگزیر بوده، بیش��تر با آن کنار 
می آید، یا زمانی ک��ه بفهمد چاره دیگری 
هم وجود داش��ته، خودش را برای اتفاقات 
دیگری از این جنس در آینده آماده می کند 
)و این گونه درد آن اتف��اق را با امید تکرار 
نشدنش کاهش می دهد.( اگر هم بفهمد 
که آن اتفاق »به چه دلیلی « رخ داده، خیلی 
وقت  ها می تواند خودش را ب��ا فکر کردن 
به هدف و معنای پشت آن آرام کند. چیز 
دیگری هم که رنج ما را زیادتر می کند این 
است که ببینیم اتفاقات، خالف انتظارمان 
از خودمان یا دنی��ا رخ داده اند. مثاًل انتظار 
داشتیم بهتر از این باشیم و نشده یا انتظار 
داشتیم دنیا جای بهتری باشد و عدالت و 

انصاف بر آن حاکم باشد، اما دیده ایم آنچه 
رخ داده با این منطق جور درنمی آید. 

وقتی به این روزهایمان فکر می کنم می بینم 
جایی که بسیاری از ما ایستاده ایم، گوشه 
چراهای بی پاس��خ و انتظارات ناکام شده 
است؛ یعنی نه علت اتفاقات را می فهمیم، 
نه هدف و معنایشان را و نه چیز ها مطابق 
انتظارمان از دنیا پی��ش می روند. مانده ایم 
با ذهنی خالی و پر از س��ؤال. نه می توانیم 
خودمان را تسکین بدهیم که چاره ای نبود، 
نه امید به آینده بدون این اتفاقات آرام مان 
می کند، نه انتظار نتیجه ای از این همه رنج 
داریم و نه دیگ��ر می توانیم با خیال راحت 
به جهانی که در آن هستیم، اعتماد کنیم. 
بخشی از درماندگی اغلب ما از همین جاست 

و بخشی از تقال و تکاپوی فکری مان هم. 
این روز ها در کنار هم��ه رنج های مان، در 
س��کوت به چیز هایی فک��ر می کنیم و با 
سؤاالت س��ختی دس��ت به گریبانیم. این 
وضعیت را آدم خیلی وقت  ه��ا در گذر از 
کودکی به بزرگس��الی تجرب��ه می کند. 
نمی دانم اسمش را باید واقع بینی گذاشت 
یا چیز دیگری. هرچه هست، تصویرمان از 
خودمان و دنیا دارد تغییر می کند. گاهی 
حتی فکر می کنم بیا و خوش بین باش، نه 
به این اتفاقات پر ابه��ام بی معنی، بلکه به 
آدم های زنده مانده و جان سالم به در برده 
از آن. شاید این واقع بینی تلخ ناگزیرشان 
دنیای بهتری را برای خودشان و آیندگان 

رقم بزند. 

اعتراض به خاطر کنایه به عالمه حکیمی چراهای بی پاسخ و انتظارات ناکام شده


