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شماره هفدهم - تير ١٤٠٠

تنها  زايش  آغاز  در  پيرامونمان  دنياى  از  ما  برداشت 
دريافت و پذيرش واقعيت هاست. از كودكى ملزم به 
آن مى شويم كه روياها را كنار گذاريم و واقعيت ها را 

بپذيريم.
به  باشيم كه همواره  نداشته  مادرى  و  پدر  اگر  حتى 
گرگ باش تا خورده نشوى را تكرار كنند،  گوشمان 

جامعه آن را به ما تلقين خواهد كرد.
دست يازيدن به حقيقت و تالش در جهت آن هرروز 
كمتر دست يافتى بنظر مى آيد و قبول واقعيت الزامى تر.
مى رويم و مى رويم تا هرچه بيشتر دست به كالهمان 
دور  را  فردگرايى  آهنِى  قفِس  و  نبرد  دزد  تا  گذاريم 
خود بنا نهيم. جامعه را عنصرى جداى از خود فرض 
پشت  شطرنج  در  شاه  مهره  چنان  را  مى داريم، خود 

انبوهى از مردمانى كه مهره كرديم در امان مى داريم.
خود  هويت  در  شكستگى هايى  كه  نمى پايد  ديرى 

مى بينيم و اينجاست كه دو راه داريم:
من خود بخشى  يا پذيرش آنكه تا كنون اشتباه كرديم، 
همه براى   ، از جامعه ام. سالمت آن سالمت من است
يكى، يكى براى همه و دست به كمر ببنديم تا تاثيرى 

مثبت هرچند كوچك در جامعه گذاريم.
ادامه  ايستاده  شكستگان  از  سيلى  چنان  آنكه  يا 
دهيم، به هر قيمت و هر شكل كه ممكن است، حتى 
از دست رفته  زندگى هاى  بر  بهاى نظر كردن  به  اگر 

مهره شدگان باشد.
اين انتخاب كليدى است كه مرد نكونام را از گمشدگان 

تاريخ جدا مى سازد... انتخاب كن!
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