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زاویـــهدیـــد
شناخت تواناییها

قدرت انتخاب

آشنایی با تغییرات

هر كس��ي از كودكي براي آيندهاش برنام��ه اي دارد و اين
برنام��ه هر روز با توجه به معلومات و ش��ناخت توانايي هاي هر
فرد تغيير ميكند .مطمئنا همه ما در كودكي با اين س��وال كه
وقتي بزرگ ش��دي ميخواهي چه كاره شوي روبه رو شدهايم،
ام��ا چند نفر به آن آرزو رس��يده اند ؟ دليل��ش خيلي پيچيده
نيست ،ما در سني با توانايي هايمان آشنا مي شويم كه زندگي
ديگر ش��كل بچگانهاش را از دست داده است و تعاريف ديگري
جاي آن مفاهيم و تعاريف را ميگيرد .به س��ن بلوغ مي رسيم
و ب��ه دنبال هوي��ت جديدي ميگرديم و به دنبال اس��تقالل و
فرديت هستيم و حاال اينكه بايد چه كاره شويم تا هم استقالل
شخصي حفظ شود هم استقالل مالي ،دغدغه هر جواني است.
اينكه در چه رش��ته اي تحصيل كند يا كدام ش��غل را انتخاب
كن��د تا بتواند آن چيزي ش��ود كه فكر ميكن��د ميتواند با آن
راضي تر باشد .اينجا يك گودال بزرگ وجود دارد كه در سمتي
ش��ناخت از توانايي هايي فردي اس��ت و در س��مت ديگر ،آن
زندگي كه دوس��ت داريم براي خودمان بس��ازيم .فكر ميكنم
اين چالش��ي ابدي ازلي است .اينكه چه كنيم و آيا شكافي بين
عالقهمنديها و س��بك زندگي كه ميخواهيم داش��ته باشيم
وجود دارد؟ طبعا در اين نوش��ته از انس��ان هايي با استعداد و
توانایی خاص كه راه از كودكي برايش��ان هموار شده يا كساني
كه همان راه پدرشان را ميروند صحبت نميكنيم.

می توان به چيزي فكر نكرد و تبديل به انس��اني ش��د كه به
ه��ر پيش آمدي خوش آمد مي گويد .ميش��ود بعد س��الها از
آنها پرس��يد چرا؟ مطمئن هس��تم از جواب ب��ه چرا طفره مي
روند يا در نهايت مي گويند اگر ميخواستيم فكر كنيم ،اوضاع
پيچيدهتر مي ش��د .يا فكر كردن و رويا بافي براي كس��ي نان و
آب نشده .درست است گاهي انسان به علت شرايط پيچيده اي
درگير انتخاب هايي مي ش��ود كه از روي عالقه نيست و گاهي
اجبار موقعيتي كه در آن هس��تيم مارا به سمتش مي برد .حاال
دو راه��ي بعدي آغاز مي ش��ود ،اينكه اجب��ار موقعيت را بهانه
كنيم و روياها را فراموش كنيم يا در اجبار هم خالقيت داش��ته
باش��يم و مفري براي خود درس��ت كنيم تا ب��ه آن چيزي كه
ميخواس��تيم برسيم .حتما شما هم دوس��تاني داشته ايد كه
براي رس��يدن به چيزي كه ميخواستند براي خود راه فراري
باز كردند ،مانند يكي از دوس��تان من ك��ه حاضر نبود جز كار
کوت��اه مدتی که پولی هم برایش نداش��ت اما عاش��قش بود ،
ذهن��ش را درگي��ر کار ديگري بكند .بنابراي��ن تصميم گرفت
دست به مسافر كشي بزند .روزها كار خودش را ميكرد و شبها
مسافر كشي.

بگذاري��د كمي واقعي تر حرف بزنيم .ي��ك جوان را در نظر
بگيريد كه در س��ن  25س��الگي بعد از گرفتن مدرك ليسانس
و فارغ ش��دن از خدمت سربازي دنبال شغلي مي گردد كه هم
به رشته تحصيلياش نزديك باش��د و هم آينده شغلي داشته
باش��د،هم به روياهايي كه براي زندگي آينده اش دارد ،برسد.
ولي او براي اينكه به تمام اين گزينه ها برسد بايد شكل جديدي
به زندگيش بدهد و احتياج به تغيير دارد .تغييري كه شايد از او
انسان ديگري بسازد .ما چقدر اين تغييرات را ميشناسيم يا در
روند تغيير كردن چقدر ميتوانيم آگاه باشيم؟ بسياري بودهاند
كه به همين س��ادگي ش��روع كردند و بدون تعريف دقيقي از
چيزي كه ميخواس��تند باشند تبديل به انسان ديگري شدند.
در اين مسير چه اتفاقي مي افتد؟ آيا داشتن يك نقشه راه دقيق
كمك كننده اس��ت؟ آيا وقتي بعد س��الها كار كردن به گذشته
خود نگاه ميكنيم از اينكه اين مسير را آمديم احساس رضايت
ميكنيم يا از اينكه چه ميخواستيم بشويم و چه شديم تعجب
ميكنيم؟ آيا ميش��ود بدون تغيير به زندگي ادامه داد؟ با تمام
اين س��واالت و سواالت بسيار ديگري كه وجود دارد چيزي كه
مشخص است اصل تغيير است .اينكه بپذيريم كه يا بايد با ساز
دنيا برقصيم يا دنيايي بس��ازيم كه با س��از ما برقصد و اين كار
ساده اي نيس��ت .اينكه در يك آزادي مطلق انتخاب كنيم كه
تبديل به چه انساني بشويم و بپذيريم انتخاب ها در سكوت ما
را تغيير ميدهند ،مي ش��ود مثل خيلي از همين آدم هايي كه
اطرافتان ميبينيد.

ا را
شه فرام

وش نكن
محمد معصومیان

"بهمنبگودقیق ًادرچهلحظهاییکشخص
از چیزی که فکر می کند هست ،دست می کشد؟ "

اين جمله در رمان "مس�تاجر" اث�ر "روالن توپور" كه راجع
به مس�خ شدن شخصيت اصلي داس�تان است ترسناك به نظر
ميرسد ،اما مي شود جور ديگري هم به اين جمله نگاه كرد .مساله
از جايي ش�روع مي ش�ود كه ما هر روز بايد تغيير كنيم .زندگي هر
انس�اني از ب�دو تولد دچار تغيي�ر هر روزه اس�ت .روزي كه چهار
دس�ت و پا راه ميرفتيم تا روزي كه ش�روع ب�ه دويدن كرديم.
ما هر روز بايد تعريف جديدي براي خودمان از دنياي اطراف
مي س�اختيم .از تعريفي كه در كودكي به وسيله والدين
و اجتماع ش�كل مي گرفت تا روزي كه هر انس�ان
تواناي�ي اينكه انت�زاع و فكر كن�د را ياد
ميگيرد.

پرس
یافتن مسیر

راه هاي زيادي هست براي اينكه آن كاري را انجام دهید كه دوست داريد .براي رسيدن به هدف باید
تغيير كرد .بايد تغيير را پذيرفت ،اما نه پذيرش��ي از روي اس��تيصال .پذيرش��ي كه رنگ خودت را داشته
باشد ،بازي خالقانه اي در يك محيط كوچك و نظاره كردن هر ثانيه از رفتار ،رصد كردن تغييرات كوچك
حتي در كوچكترين كنش ها .شجاعتي كه در پذيرش تغيير هست در دفاع سر سختانه از زندگي گذشته
نيست .دست كشيدن از چيزي كه هستيد و تبديل به يك آدم جديدتر شدن چيزي نيست كه در لحظه
اتفاق بيفتد ،اما انتخاب يك هدف درست مي تواند تغيير را تسريع كند .دست كشيدن از شيو ه زندگيای
كه سالهاست در آن قرار داشته ایم؛ كار دشواري است و تغيير دادنش گاهي آنقدر سخت است كه ترجيح
ميدهيم به هزار ترفند ذهني خودمان را فريب بدهيم كه در بهترين جاي زندگي مان هستيم .اما كافي
است زاويه نگاه را تغيير دهي تا بفهمي كجاي كار هستي.
ي��ادم هس��ت در نوجواني روزي كس��ي را ديدم ك��ه آن روزها براي��م مانند مردي بود ك��ه همه چيز
ميدانست ،در اولين برخورد با او شروع به پرسيدن كردم و پرسش هايم تمامي نداشت بعد از چند دقيقه
حرف زدن جمله اي به من گفت كه هنوز يادم مانده  :من جواب سوال هايت را نميدانم  ،اما تو سعي كن
در تمام زندگيت سوال هايت را فراموش نكني ،حتي اگر هيچ وقت جوابشان را نيافتي.

