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ﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ
ﻓﺼﻞ ﺳﻮم – آرزوﻫﺎی ﺑﺰرگ
ﻫﻤﻪ داﺳﺘﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی »ﺗﺮس از ﻣﺮگ« ﻫﻢ ﭘﯿﺶ ﻧﻤﯽ رود .درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎن ﺗﺮﺳﯿﺪه اﯾﻢ ،از اﯾﻦ ﺗﺮس ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺮ ﺧﻮد ﻟﺮزﯾﺪه اﯾﻢ و ﺑﺮای ﻓﺮار از ورود ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻪ اﻧﺘﻬﺎی آن
ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰی ﻧﺪارد ،داﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﯾﻢ.
اﻣﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ اش ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﺮﺳﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮏ راه دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﺑﺮای ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻦ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ وﺟﻮد
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﺎﯾﺪ در دﻧﯿﺎی ﺗﻮ اﯾﻦ واژه ﺑﯽ ﻣﻔﻬﻮم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻮ اﺻﻼ ﻧﻤﯿﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﺮا در دوره
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ و اﺟﺪاد ﻣﻦ ،ﻣﺎ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮرﻧﮕﯽ ﺑﻪ آرزوﻫﺎی ﺑﺰرگ داده ﺑﻮدﯾﻢ .ﻣﺎ آرزو ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ .آرزو ﮐﺮدن
ﺑﺮای ﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﺣﮑﻢ ﺗﻌ ﻦ ﻫﺪف و دورﻧﻤﺎ و ﺳﺘﺎره ﻗﻄﺒﯽ ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ در ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮ ﻧﺒﻮد .ﮔﺎﻫﺎ ﻫﻤﻪ زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﺎن را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﺪ .آرزوﻫﺎی ﻣﺎ از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ روزﻫﺎی ﻧﻮزادی ﻣﺎن ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ .ﺣﺘﯽ ﭘﯿﺸﺘﺮ از آن ﮐﻪ
ﺑﻔﻬﻤﯿﻢ دارﯾﻢ آرزو ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ .ﺟﺰﺋﯽ ﺟﺪاﻧﺎﭘﺬﯾﺮ از زﻧﺪﮔﯽ و ذﻫﻨﯿﺖ ،ﺣﺘﯽ ﭘﯿﺶ از آن ﮐﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺗﮏ ﺗﮏ ﮐﻠﻤﺎت
ذﻫﻨﯿﺖ ،زﻧﺪﮔﯽ و آرزو را ﺑﻔﻬﻤﯿﻢ.
در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ روزﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن ،ﺑﺎ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﻔﺲ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮐﺸﯿﻢ ،ﺑﺮ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻤﯽ واﻗﻒ ﻣﯽ
ﺷﻮﯾﻢ .در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ رو ﺑﻪ زوال ،ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺎ ﻫﻢ دﯾﮕﺮ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ را ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺖ .از ﺗﻘﻼی ﻣﺎ در ﺷﯿﺮ ﺧﻮردن از ﭘﺴﺘﺎن ﻣﺎدر ﺗﺎ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺎم ﻫﺎ ﻣﺎ ﻫﻤﻮاره ﺑﺮ
اﯾﻦ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺗﺮﯾﻦ آﻣﻮزش و درﯾﺎﻓﺘﻤﺎن از ﻓﻀﺎی ﺧﺎرج ﻣﺴﻠﻂ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ .رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﺳﻬﻢ اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺎی
ﮐﻮﭼﮏ را ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﻢ و ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﻣﯽ آﻣﻮزﯾﻢ ﺷﺎﯾﺪ در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل دوران ﺣﺮﮐﺘﻤﺎن ﺑﻪ ﺳﻮی زوال ،ﺗﻨﻬﺎ و ﺗﻨﻬﺎ
»ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮ« را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ و ﻣﯽ ﭘﯿﻤﺎ ﻢ.
ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻧﻔﺮ .اﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺧﻮدﻣﺎن را از رؤﯾﺎ ﭘﺮدازی ﻫﻢ ﻣﻌﺎف ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺎ در
روﯾﺎﻫﺎﯾﻤﺎن ﻫﺰار ﻣﺴﯿﺮ ﻧﺮﻓﺘﻪ را ﻫﻤﻮاره ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ .ﻫﺰار ﻣﺴﯿﺮی ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺣﺘﯽ ﻧﻤﯿﺪاﻧﯿﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﭼﯿﺴﺖ .ﻫﺰار ﻣﺴﯿﺮی ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﭙﻤﺎ ﻢ .ﻫﺰار ﻣﺴﯿﺮی ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺗﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی
ﻫﺎی ﻣﺎ ﻧﺪارﻧﺪ .ﻫﺰار ﻣﺴﯿﺮ و ﻫﺰار راه ﻧﺮﻓﺘﻪ .در ﮐﻮدﮐﯽ اﻧﺴﺎن ﻣﺴﯿﺮ اﺻﻠﯽ از ﯾﮏ ﭘﺮﺳﺶ ﺳﺎده آﻏﺎز ﻣﯿﺸﺪ:
"در آﯾﻨﺪه دوﺳﺖ دارﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﺎره ﺷﻮﯾﺪ؟" ﺑﻌﺪﻫﺎ اﯾﻦ ﺳﺆال ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد" :در آﯾﻨﺪه دوﺳﺖ داری
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯽ؟" " ،در آﯾﻨﺪه دوﺳﺖ داری ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺣﺲ ﮐﻨﯽ؟" و در ﻧﻬﺎﯾﺖ در ﻟﺤﻈﻪ ﭘﺎﯾﺎن زﻧﺪﮔﯽ ،ﻫﻤﻪ اﯾﻦ
»دوﺳﺖ داری ﭼﻪ ﺷﻮی« ﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ از ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮔﺬرﻧﺪ .دوﺳﺖ داری ﭼﻪ ﺷﻮی و دوﺳﺖ داری ﭼﻪ ﺑﻔﻬﻤﯽ
و دوﺳﺖ داری ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺣﺲ ﮐﻨﯽ ﻫﺎی ﻣﺎ و در ﻣﺠﻤﻮع ﻫﻤﻪ آن ﭼﻪ ﻣﺎ ﻧﺪارﯾﻢ و ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و
ﺷﺎﯾﺪ ﻫﺮﮔﺰ ﻫﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ را »آرزو« ﻫﺎی ﻣﺎ ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﻦ.
در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺗﺼﻮر ﮐﻦ ﮐﻪ در زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺤﺪود ،ﻫﺰاران اﻧﺘﺨﺎب ﭘﯿﺶ روﯾﺖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺗﺼﻮر
ﮐﻦ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯽ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ آن ﻧﻬﺼﺪ و ﻧﻮد و ﻧﻪ ﺗﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﺮﺳﯽ.
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اﻧﺘﻬﺎﯾﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺮﺳﯿﺪن ﻫﺎﯾﺖ را ﻫﻢ ﺷﺎﯾﺪ ﺟﺎﯾﯽ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﻨﯽ .ﺑﺮای ﺧﻮدت و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺮای
دﯾﮕﺮان .از ﯾﮏ ﻃﺮف ﭘﺮ از اﺣﺴﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﺷﻮی ﮐﻪ »زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ را اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺎی ﻣﺎ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ« و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ
ﭘﺮ از اﺣﺴﺎس »ای ﮐﺎش آن ﻣﺴﯿﺮ دﯾﮕﺮ را ﻣﯽ رﻓﺘﻢ« .ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ درون ﺧﻮدت ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺟﻮدت ﻣﯽ
ﻓﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد و ﻗﺮار ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺣﻀﻮرت در اﯾﻦ ﺳﻮی ﺟﻬﺎن ،ﺑﺎ آﻧﭽﻪ در
ﮐﻮدﮐﯽ از زﻧﺪﮔﯽ ات در ﻫﺮ ﺟﺎی دﯾﮕﺮی ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﺮده ای ﻫﻤﺨﻮان ﺑﺎﺷﺪ؛ اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﺧﻮدت ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﺎور
ﮐﻨﯽ .ﻫﻨﻮز درون ﺧﻮدت ﺑﺎ ﺧﻮدت ﻣﯽ ﺟﻨﮕﯽ .ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﭙﺬﯾﺮی ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان »ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ« را »ﺑﺎ ﻫﻢ«
ﯾﮑﺠﺎ داﺷﺖ .ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﻔﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮای اﻓﺘﺎدﻧﺖ در ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮ و ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ از ﻧﻬﺼﺪ
و ﻧﻮد و ﻧﻪ ﻣﺴﯿﺮ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯽ دادی.
ﻫﺰﯾﻨﻪ ای ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ زﻣﺎن ،ﻫﺰﯾﻨﻪ ای ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺣﻮﺻﻠﻪ ،ﻫﺰﯾﻨﻪ ای ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺨﻮاﺑﯿﺪن ﻫﺎ و ﺑﯽ ﺧﻮاﺑﯽ
ﮐﺸﯿﺪن ﻫﺎی زﯾﺎد ،ﻫﺰﯾﻨﻪ ای ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺮﺳﯿﺪن ،ﻫﺰﯾﻨﻪ ای ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪن ،ﻫﺰﯾﻨﻪ ای ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺣﺲ
ﺗﻠﺦ ﺑﯿﻬﻮدﮔﯽ ،ﻫﺰﯾﻨﻪ ای ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻦ.
و اﮐﻨﻮن ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم دﻗﯿﻖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ آﺷﻨﺎ ﺷﺪه ای .ﺑﺮای ﺗﻮ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﻟﺖ ﻣﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯽ ،اﻟﺒﺘﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺮس ﻫﺎﯾﯽ زاﻧﻮاﻧﺖ را ﻧﻤﯽ ﻟﺮزاﻧﻨﺪ .ﺑﺮای ﺗﻮ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﺗﺮس
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .وﻟﯽ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﺮ روزی ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮدم ﺧﻠﻮت ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﻣﻤﻠﻮ از اﯾﻦ ﺗﺮس ﻫﺎ و آرزوﻫﺎی ﺑﺰرگ
اﺳﺖ .ﻫﺰار راه ﻧﺮﻓﺘﻪ ای ﮐﻪ ﻧﺮﻓﺘﻪ ام و ﻫﺰار روزی ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ دﯾﺮوز ﻣﯿﺪاﻧﻢ
ﮐﻪ ﻓﺮدا ﺗﺒﻠﻮر ﺧﺎﻃﺮه زﻧﺪﮔﯽ دﯾﺮوز ﺑﺮای اﻣﺮوز ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

در روزﻫﺎی ﺳﺨﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻨﻬﺎ اﻣﯿﺪ و راه ﻧﺠﺎت ﻣﺎ »آرزوﻫﺎی ﺑﺰرگ« ﻣﺎﺳﺖ .آﻧﮕﺎه ﮐﻪ از ﺣﺎل و ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺧﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ،ﻣﺎ آدم ﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده اﯾﻦ را دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻓﻖ ﻫﺎی دوردﺳﺘﯽ ﺧﯿﺮه ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ
ﺗﺎ ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮوز ﻫﻢ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ دﯾﮕﺮی در دﺳﺘﺮس ﻣﺎ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ آن ﻫﺎ را از دﺳﺖ داده اﯾﻢ.
آرزوﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﺎدﮔﺎری ﻣﺎ از زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﯾﺎدت ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﻫﺎ
زﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮب ﭘﯿﺶ ﻣﯽ روﻧﺪ ﮐﻪ در دام »زوال« اﺳﯿﺮ ﺑﺎﺷﯽ .آرزوﻫﺎی ﺑﺰرگ را ﻣﺎ ﮔﺎﻫﺎ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﺮده اﯾﻢ
ﮐﻪ در دام روﯾﺎﭘﺮدازی و ﺗﻮﻫﻢ اﻓﺘﺎدﯾﻢ .ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﯿﻢ آن آرزوﻫﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺤﻘﻖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ،
ﺑﻠﮑﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺣﺘﯽ ﻣﺎﻧﻊ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ آرزوﻫﺎی ﺳﺎده ﺗﺮ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرت در دوره ای
ﮐﻪ ﻣﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﻢ ،اﻧﺴﺎن زوال ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ و از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﺟﺰﺋﯽ از ﻓﺴﺎد و ﺗﺒﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﺎ ﻫﻤﻪ
اﺑﻌﺎد زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ را در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯽ ﮐﻪ آرزوﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻣﻦ ،از ﻫﻤﺎن دوره ای آﻏﺎز ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ از
ﺧﻮدم ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ام .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ آن ﻗﺪر ﻋﻤﯿﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﻧﻔﺲ ﮐﺸﯿﺪن ﻫﻢ ﺑﻪ آن واﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﮐﻮدک ﮐﻪ ﺑﻮدم آرزوﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻣﻦ روزی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﺳﺒﺎب ﺑﺎزی ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ام را داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻢ .آرزوﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻣﻦ اﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺰرگ ﺗﺮ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺰرگ ﺗﺮ ﮐﻪ ﺷﺪم اﯾﻦ آرزوﻫﺎ ﺑﺮاﯾﻢ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﺎدت
۱۱
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ﻓﺼﻞ ﺳﻮم

ﻫﺎﯾﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ درون ذﻫﻨﻢ و ﺟﺎﯾﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺷﺪه ﺑﻮدم اﮔﺮ آن ﻫﺎ را ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﻢ ،ﭘﺲ از
ﺻﺮف ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﻌﯿﻨﯽ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺟﻮﯾﺪن آداﻣﺲ »ﺷﻮک« ﺑﻮد .ﺧﺐ ﺗﻮ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻧﻤﯿﺪاﻧﯽ آداﻣﺲ ﺷﻮک
ﭼﯿﺴﺖ .دوره ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﻣﻦ ﻣﺎ ﺷﻮﺧﯽ ﻫﺎی ﺳﺎده و آﺑﮑﯽ زﯾﺎدی ﺑﺎ ﻫﻢ دﯾﮕﺮ داﺷﺘﯿﻢ .آداﻣﺲ ﺷﻮک وﺳﯿﻠﻪ
ای ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﻮﯾﺪﻧﺶ در اﺑﺘﺪا ﻣﺰه ﺷﯿﺮﯾﻦ و ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺖ .ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﮐﻪ ﺑﻪ اواﺳﻄﺶ ﻣﯽ رﺳﯿﺪی ،ﻧﺎﮔﻬﺎن
ﻣﺎده »ﺗﺮش و ﺷﻮک آور« از ﻣﯿﺎﻧﺶ روی زﺑﺎﻧﺖ آزاد ﻣﯽ ﺷﺪ و در اﯾﻦ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻣﺰه ﻫﺎ و ﺑﻪ ﻫﻢ رﯾﺨﺘﮕﯽ ﮐﻪ
ﻣﯿﺨﻮاﺳﺖ از ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ ﺑﯿﺮون ﺑﺰﻧﺪ ،آن ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮ ﺷﮑﻤﺶ را ﻣﯿﮕﺮﻓﺖ و ﻗﻬﻘﻬﻪ ﻣﯽ زد .ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻫﺎ در
ﮐﻤﺘﺮ از ده ﺛﺎﻧﯿﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺎد .ﻓﻬﻢ ﻣﻦ از آرزوﻫﺎی ﺑﺰرﮔﻢ ﻫﻢ در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ :ﻧﺨﺴﺖ ﻣﺰه
ﺷﯿﺮﯾﻦ و ﭼﺸﯿﺪن ﺣﺲ ﺧﻮب ﺧﻮﺷﻤﺰﮔﯽ و ﻧﺎﮔﻬﺎن اﻓﺘﺎدن در دوره ای از ﺷﻮک ﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺮ
آرزوﻫﺎﯾﻢ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺣﺲ ﭼﺸﯿﺪن ﻣﺰه ﺗﺮش ﻏﻠﯿﻈﯽ ﮐﻪ در ﺗﻘﺎﺑﻞ اﺣﺴﺎس ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و ﺗﺮﺷﯽ ﻗﻮی ﺗﺮ و ﭘﺮرﻧﮓ ﺗﺮ
ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ،زﻧﺪﮔﯽ ﺷﮑﻤﺶ را ﻣﯿﮕﺮﻓﺖ و ﻗﻬﻘﻬﻪ ﻣﯽ زد .ﻫﻤﻪ آرزوﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ از ﭘﺲ ﭘﺮده و اﺑﺮ
دﻧﯿﺎی زﯾﺒﺎی ﮐﻮدﮐﯽ آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ :ﺑﯿﺸﺘﺮ اوﻗﺎت ﺑﯽ ﻣﻌﻨﯽ .اﻣﺎ ﭼﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻋﺠﯿﺒﯽ دارد »اﻣﯿﺪ« اﻧﺴﺎن
ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ در آن ﮐﻤﺘﺮ اوﻗﺎت ﻣﻌﻨﯽ دارﻫﺎ ،دل ﺑﯿﺸﺘﺮ اوﻗﺎت ﺑﯽ ﻣﻌﻨﯽ ﻫﺎ را ﺑﺸﮑﺎﻓﺪ و ﻫﻢ ﭼﻨﺎن اﻣﯿﺪوار ﺑﻪ
زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ.
ﭼﻪ ﻗﺪرت ﻋﺠﯿﺒﯽ دارد اﯾﻦ اﻧﺴﺎن زوال ﭘﺬﯾﺮ ﮐﻪ آرزوﻫﺎﯾﺶ زوال ﻧﺎﭘﺬﯾﺮﻧﺪ .ﮔﻮﯾﯽ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺟﻬﺎن ﺑﯿﺮوﻧﯽ
ﺗﺮ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻓﺴﺎد و ﺗﺒﺎﻫﯽ و زوال دارد ،ﺟﻬﺎن دروﻧﯽ ﺑﻪ ﭘﻮﯾﺶ و ﺟﺎوداﻧﮕﯽ ﻣﯽ ﮔﺮاﯾﺪ .ﮔﻮﯾﯽ در ﺗﻤﺎم
ﻫﺴﺘﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ از ﻣﺎ ﺑﻪ آﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﺳﺪ ،آرزوﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻣﺎﺳﺖ .ﺑﻪ واﻗﻊ آرزوﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻣﻦ
ﻫﻤﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ اﻣﺮوز در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ای .ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ آرزوی ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ روزی ﺻﺪای ﻣﺮا از
ﭘﺲ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾﻢ ﺑﺸﻨﻮی .ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ آرزوی ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ
آرزو ﮐﺮدن و ﺑﺮآورده ﺷﺪﻧﺶ ﻧﻨﺸﯿﻨﯽ .آرزوﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻣﻦ ﺑﺮای ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﺑﺸﺮﯾﺖ اﺳﺖ .روزﮔﺎری
ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ آرزوﻫﺎی اﻧﺴﺎن ﺣﺘﯽ در ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺗﺮﯾﻦ روزﻫﺎﯾﺶ ،ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮای ﺧﻮدش ﺑﺰرگ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺮای
ﻧﺴﻞ ﻣﻦ و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻧﺴﻞ ﺗﻮ ﺧﻨﺪه دار ﺑﻮده اﻧﺪ .آرزوﻫﺎی ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﺮای ﺗﻮ ﺧﻨﺪه دارﻧﺪ .ﻣﯽ داﻧﻢ .ﺗﻮ در ﺟﺎﯾﯽ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ای ﮐﻪ ﻣﻦ آن را آﯾﻨﺪه دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﯽ ﻣﯿﺨﻮاﻧﻢ.
ﺑﺮاﯾﺖ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﻢ .از ﮔﺬﺷﺘﻪ ای ﮐﻪ ﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﺞ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﺗﻮ ﺗﻌﻠﻖ ﻧﺪارد ،اﻣﺎ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ داﺷﺘﻪ ﻧﺴﻞ
ﺗﻮﺳﺖ.
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