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ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ – ﻧﺎکﺎﻣﯽ و شکست
برای ﻣﺎ اﻧسﺎنهﺎ ،همیشﻪ هﻢ اوضﺎع خوب ﭘیش ﻧمﯽرود .ﻣﺎ روزهﺎی زیبﺎی بسیﺎری را در زﻧدگﯽ و
خﺎطراتمﺎن داریﻢ .روزهﺎیﯽ کﻪ در آنهﺎ احسﺎس ﻣﯽکﻨیﻢ خورشید درخشﺎنتر ،زﻣین سخﺎوتﻣﻨدتر و
آسمﺎن آبﯽتر است.
اﻣﺎ روزهﺎی تیرگﯽ و شکست و ﻧﺎکﺎﻣﯽ بسیﺎری زیﺎدی هﻢ در اﻧتظﺎرﻣﺎن است.
روزهﺎیﯽ کﻪ آسمﺎن بﻪ تیرگﯽ ﻣﯽگراید و آواز هر ﭘرﻧدۀ خوشالحﺎﻧﯽ برایمﺎن زﻧﻨده ﻣﯽشود.
ﻣﺎ ر وزهﺎی بسیﺎری را در ﻧﺎکﺎﻣﯽ و شکست و ﻧﺎاﻣیدی ﻣﯽگذراﻧیﻢ.
برای اﻧسﺎنهﺎی هﻢ عﺼر ﻣن زﻧدگﯽ همیشﻪ »ﺟریﺎن دائمﯽ زﻧدهبودن« ﻧبود .بلکﻪ ﺟریﺎﻧﯽ دائمﯽ از
»ﻣردگﯽ« بود کﻪ گهگﺎهﯽ در ﻣیﺎﻧۀ آن سﺎعتهﺎ و ثﺎﻧیﻪهﺎیﯽ از لبخﻨد و عشق و روابط عمیق اﻧسﺎﻧﯽ
ﺟریﺎن داشت.
روی خوش زﻧدگﯽ را دیدن همیشﻪ هﻢ اﻣکﺎن ﻧداشت .در واقع زﻧدگﯽ ﻣﺎ بﻪ سرعت از حﺎلتﯽ کﻪ از
ابتدا برایش آﻣﺎده شده ایﻢ بﻪ سمت حﺎلتﯽ کﻪ هرگز برایش آﻣﺎدگﯽ ﻧداریﻢ ،ﭘیش ﻣﯽرود.
ﻣﺎ از ﻧوزادی آﻣوختﻪایﻢ از زیبﺎیﯽهﺎی ﺟهﺎن لذت ببریﻢ .از ﻧوری کﻪ در اتﺎقمﺎن ﻣﯽاﻓتد ،از لبخﻨد و
چهرۀ زیبﺎی ﻣﺎدر ،از طعﻢ داغ شیری کﻪ از ﭘستﺎﻧش ﻣﯽﻣکیﻢ ،از کشفهﺎی روزﻣره و در یک کﻼم از
ﺟریﺎن زﻧدگﯽ.
بزرگتر کﻪ ﻣﯽشویﻢ کﻢکﻢ چهرۀ اصلﯽ و واقعیت زﻧدگﺎﻧﯽ برایمﺎن روشن ﻣﯽشود .زﻧدگﯽ ﺟریﺎﻧﯽ ﻣملو
از شکستهﺎ ،ﻧﺎکﺎﻣﯽهﺎ و سرخوردگﯽ هﺎیﯽ است کﻪ صرﻓﺎ لحظﺎت کوتﺎهﯽ از روشﻨﯽ و اﻣید در ﻣیﺎﻧش
ﭘدیدار ﻣﯽشود .این لحظﺎت آنقدر کوتﺎه هستﻨد کﻪ هرگز ﻧتوان بﻪ طور کﺎﻣﻞ از آن ﻣﻨتفع شد.
اﻣﺎ شکست اصیﻞترین ﭘدیده در زﻧدگﯽ ﻣﺎست.
ﻧﺎکﺎﻣﯽ قدرتمﻨدترین آﻣوزگﺎر است و تیرگﯽ ﻧوید روشﻨﺎیﯽ.
ﻣﺎ روزهﺎی سخت بسیﺎری را ﭘشت سر ﻣﯽگذاریﻢ تﺎ از ثﺎﻧیﻪهﺎی اﻧدک خوشﯽ بهره ببریﻢ و این
روزهﺎی سخت و تیره اتفﺎقﺎ تمﺎم آن چیزهﺎیﯽ هستﻨد کﻪ برای بهروزی آتﯽ ﻣﺎ بسیﺎر ضروریاﻧد.

ﻧخستین دستﺎورد تیرگﯽ ،ﻣعیﺎر سﻨﺠش قدرتمﻨداﻧﻪتری از زﻧدگﯽ است .روزهﺎی تیرهتر هﻢچون
ضربﺎت چکش و تیشﻪ بر ﭘیکرۀ سﻨگﯽ ﻧخراشیده است .هر چقدر ضربﺎت سﻨگینتر بﺎشﻨد ،ﻣقدار
بیشتری از ﻧﺎخﺎلﺼﯽهﺎ ،ﻧخراشیدگﯽهﺎ و زشتﯽهﺎ از دروﻧمﺎن زدوده ﻣﯽشوﻧد.
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صیقﻞ خوردن در ﺟریﺎن زﻧدگﯽ و آبدیده شدن برای حوادث بعدی ،ﻧوعﯽ تمرین زﻧدگﯽ است .تمریﻨﯽ
برای ﻣیﺎنسﺎلﯽ .برای زﻣﺎﻧﯽ کﻪ زﻧدگﯽ ﻣﺎ بﻪ ﻣیﺎﻧۀ راه خودش ﻣﯽرسد.
تو قطعﺎ عمری دراز و ﺟﺎویدان داری و رسیدن بﻪ ﻣیﺎنسﺎلﯽ برایت ﻧﺎﻣفهوم است .اﻣﺎ در دﻧیﺎی ﻣن و
زﻣﺎن ﻣن ،ﻣیﺎنسﺎلﯽ یک ﭘدیدۀ ﻣهﻢ بﻪ شمﺎر ﻣﯽرود .ﻣیﺎنسﺎلﯽ ﺟﺎیﯽ است کﻪ بﺎید بﻪ ﭘشتسرت
بﻨگری و تمﺎم ثﺎﻧیﻪهﺎی عشق ورزیدن ،ﻣحبتکردن ،دوستداشتن و دوست داشتﻪشدن را کﻨﺎر
لحظﺎت ﻧﺎاﻣیدی ،ﻧفرت ،درد ،خشﻢ و ﺟﻨون ببیﻨﯽ.
ﻧوعﯽ هضﻢ خودخواستﻪ از وقﺎیعﯽ است کﻪ شﺎید تمﺎﻣشﺎن برایمﺎن خوشﺎیﻨد ﻧیستﻨد .ﻧوعﯽ
درگیرشدن بﺎ گذشتﻪ و اﻓتﺎدن در چرخﻪای از وقﺎیع خوب و بد.

بﺎری ،زﻧدگﯽ ﻣﺎ این چﻨین است و تﺎ زﻣﺎﻧﯽ کﻪ تو ﻣشغول خواﻧدن این ﻧوشتﻪهﺎ ﻣﯽشوی ،شﺎید هﻢ
تغ ر ﻧکﻨد.
اﻣﺎ شکست بزرگترین داﻧشگﺎه و آﻣوزگﺎر است.
ﻧﻪ خود شکست.
ﻧﻪ ﻧتﺎیج آن.
بلکﻪ دقیقﺎ لحظﻪای کﻪ شکست را ﭘذیرﻓتﯽ.
لحظۀ ﭘذیرش شکست ،لحظۀ شکستن ﭘوستۀ اﻣن قدیمﯽ و رشد است .ﺟﺎیﯽ کﻪ ﻣﯽﻓهمﯽ تﺎ ایﻨﺠﺎ
اشتبﺎه آﻣدهای و از اینﺟﺎ بﺎید دیگر بﻪ سرعت ﻣتوقف شوی؛ تغ ر ﻣسیر بدهﯽ یﺎ بﻪ عقب بﺎزگردی و
دقیقﺎ ﻧقطﻪ بﻪ ﻧقطﻪ ﻣسیرت را بکﺎوی.
لحظۀ ﭘذیرش شکست بیشترین و بزرگترین درسهﺎ را بﺎ خودش دارد.
از درون خودت آ ﻨﻪای بﻪ تو ﻣﯽدهد تﺎ کﺎﻣﻼ بر آن ﻧظری بیفکﻨﯽ.
بر همۀ ثﺎﻧیﻪهﺎیﯽ کﻪ ﻣﯽتواﻧستﯽ کﺎری بهتر از این اﻧﺠﺎم دهﯽ و اﻧﺠﺎم ﻧدادی تﺎ تکتک اعمﺎلت را بﻪ
دقت رصد ﻣﯽکﻨﯽ .این لحظﻪ ﻣهﻢترین لحظﻪ در زﻧدگﯽ هر ﻓردی است .در واقع دردﻧﺎکترین بخش
شکست هﻢ همینﺟﺎست :ﭘذیرش آن.
تﺎ زﻣﺎﻧﯽ کﻪ بﺎ خودﻣﺎن کﻨﺎر ﻧیﺎﻣدهایﻢ کﻪ شکست خوردهایﻢ ،تﺎ زﻣﺎﻧﯽ کﻪ بر ﻧﺎکﺎﻣﯽﻣﺎن صحﻪ
ﻧگذاشتﻪایﻢ ،هرگز ﻧمﯽآﻣوزیﻢ ،هرگز رشد ﻧمﯽکﻨیﻢ و هرگز اﻧسﺎنهﺎی بهتری ﻧمﯽشویﻢ.
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ﻣﺎ برای آﻣوختن چیزهﺎی ﺟدید ،بﺎید از ﭘوستۀ اﻣﻨﯽ کﻪ دورﻣﺎن کشیدهایﻢ بیرون بیﺎ ﻢ .بﺎید بﻪ ﺟهﺎن
ﻧﺎاﻣن ﻧﺎشﻨﺎختﻪ هﺎ و تﺠربیﺎت ﺟدید ﭘﺎ بگذاریﻢ .بﺎید بﺎ تمﺎم وﺟود بﻪ استقبﺎل شکست و ﻧﺎکﺎﻣﯽ برویﻢ.
بﺎید بﺎ تمﺎم وﺟود شکست را در آغوش بکشیﻢ.
ﻣﺎ ﻧﺎچﺎریﻢ از رشد .زﻧدگﯽ ﻣﺎ یعﻨﯽ رشد .یﺎ بﺎید رشد کرد یﺎ بﺎید بﻪ ﺟهﺎن ﻣردگﺎن ﭘیوست .هیچ راه
زیبﺎی دیگری برای زﻧدگﯽ وﺟود ﻧدارد.
تﻨهﺎ راه ﻣمکن ،راهﯽ سﻨگﻼخﯽ ،ﭘر از ﭘیچ و خﻢ و اﻧحراف و احتمﺎل گﻢشدن است .ﻣﺎ ﻧﺎچﺎریﻢ از رﻓتن.
ﻧﺎچﺎریﻢ از ﭘﻨﺎهگﺎه اﻣﻨﯽ کﻪ در کﻨﺎر ﺟﺎده سﺎختﻪایﻢ خﺎرج شویﻢ و یکضرب تﺎ ﺟﺎیﯽ کﻪ ﭘﺎهﺎیمﺎن توان
رﻓتن دارﻧد راه برویﻢ.
هر بﺎر کﻪ احتمﺎل راه گﻢ کردﻧمﺎن ﭘررﻧگتر شود ،بیشتر و بیشتر بﺎ این ﻣسیر آشﻨﺎ خواهیﻢ شد .بیشتر
و بیشتر در لذتهﺎیش غرق خواهیﻢ شد و بیشتر و بیشتر بﺎ کوره راههﺎی آن آشﻨﺎ خواهیﻢ شد.
زﻧدگﯽ ﻣﺎ سراسر شکست است .سراسر ﻧﺎکﺎﻣﯽ است و تلخکﺎﻣﯽ .این تمﺎم ﻣفهوم و تمﺎم چیزی است
کﻪ ﻣﯽ تواﻧیﻢ از زﻧدگﯽ بیﺎﻣوزیﻢ .هر بﺎر کﻪ بﺎ اشتیﺎق بﻪ استقبﺎل شکست ﻣﯽرویﻢ ،ﻣمکن است
شکست بخوریﻢ .اﻣﺎ ﻣمکن است اتفﺎق بهتری هﻢ بیفتد .ﻣمکن است چیزهﺎی بهتر و بیشتر و
بزرگتری بیﺎﻣوزیﻢ.
ﻣمکن است اﻧسﺎن بهتری شویﻢ .ﻣمکن است تمﺎم چیزهﺎیﯽ کﻪ هرگز تﺼور بﻪ دستآوردﻧشﺎن را هﻢ
ﻧداشتﻪایﻢ بﻪ دست بیﺎوریﻢ.
اینﺟﺎ ﺟﺎیﯽ است کﻪ ﻣﺎ بﺎ تمﺎم قوا بﻪ استقبﺎل شکست رﻓتﻪایﻢ .زﻣﺎﻧﯽ کﻪ از شکست چﻨین استقبﺎل
ﻣﯽکﻨیﻢ ،اﻧتظﺎر آﻣدﻧش را داریﻢ و از آﻣدﻧش ﻧمﯽهراسیﻢ ،زیبﺎترین لحظﺎت زﻧدگﯽ ﭘدیدار ﻣﯽشوﻧد.
این لحظﻪای است کﻪ در آسمﺎﻧﯽ تیره و تﺎریک ،اگر دقیقتر بﻨگریﻢ ،لکﻪای ﻧور روشن ﭘدیدار ﻣﯽشود.
ﺟﺎیﯽ کﻪ در دل تﺎریکترین ﻧﺎاﻣیدیهﺎ ،کورسویﯽ ضعیف از اﻣید بﻪ چشﻢ ﻣﯽخورد.
این لحظﻪای است کﻪ ﻣﯽتوان ﺟریﺎن دائمﯽ »ﻣردگﯽ« را ﻣتوقف کرد و از زﻧدهبودن و ﻧفسکشیدن در
برابر تﺎریکﯽ بﻪ »زﻧدگﯽکردن بﺎ تمﺎم وﺟود« رسید .این لحظۀ زیبﺎی کشف حقیقت زﻧدگﯽ است.
لحظﻪای کﻪ ﻣﯽارزد تمﺎم عمرﻣﺎن برایش تﻼش کﻨیﻢ.
حیف کﻪ تو زﻧدگﯽ ﻣحدود و کوتﺎهﯽ ﻧداری تﺎ بتواﻧﯽ بﺎ تمﺎم وﺟودت از این زیبﺎیﯽهﺎ بهره ببری.
حیف کﻪ ایﻨﺠﺎ ﻧیستﯽ تﺎ این لذت را بﺎ تو تقسیﻢ کﻨﻢ .حیف کﻪ وﺟود تو از این لذتهﺎ بهرهﻣﻨد
ﻧخواهد شد.
بﺎ ﻣن بمﺎن.
هﻨوز بﺎید برایت از زﻧدگﯽام بﻨویسﻢ.
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هﻨوز چیزهﺎی زیﺎدی هستﻨد کﻪ بﺎید بداﻧﯽ.
بﺎ ﻣن بمﺎن.
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