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  و شکستناکامی  –فصل پنجم  

رود. ما روزهای زیبای بسیاری را در زندگی و ها، همیشه هم اوضاع خوب پیش نمیبرای ما انسان

مندتر و تر، زمین سخاوتکنیم خورشید درخشانساس میها احخاطراتمان داریم. روزهایی که در آن

  تر است.آسمان آبی

  اما روزهای تیرگی و شکست و ناکامی بسیاری زیادی هم در انتظارمان است. 

  شود. الحانی برایمان زننده میگراید و آواز هر پرندۀ خوشگی میروزهایی که آسمان به تیر 

  گذرانیم. وزهای بسیاری را در ناکامی و شکست و ناامیدی میما ر

انی دائمی از ه جرینبود. بلک» بودنریان دائمی زندهج«های هم عصر من زندگی همیشه برای انسان

هایی از لبخند و عشق و روابط عمیق انسانی ها و ثانیهبود که گهگاهی در میانۀ آن ساعت» مردگی«

  داشت.جریان 

روی خوش زندگی را دیدن همیشه هم امکان نداشت. در واقع زندگی ما به سرعت از حالتی که از 

  رود. ایم به سمت حالتی که هرگز برایش آمادگی نداریم، پیش میابتدا برایش آماده شده

افتد، از لبخند و اقمان میهای جهان لذت ببریم. از نوری که در اتایم از زیباییما از نوزادی آموخته

های روزمره و در یک کالم از مکیم، از کشفری که از پستانش میچهرۀ زیبای مادر، از طعم داغ شی

  جریان زندگی.

شود. زندگی جریانی مملو میکم چهرۀ اصلی و واقعیت زندگانی برایمان روشن شویم کمتر که میبزرگ

هایی است که صرفا لحظات کوتاهی از روشنی و امید در میانش ها و سرخوردگیها، ناکامیاز شکست

  ان به طور کامل از آن منتفع شد. قدر کوتاه هستند که هرگز نتوشود. این لحظات آنپدیدار می

  ترین پدیده در زندگی ماست.اما شکست اصیل

  ناکامی قدرتمندترین آموزگار است و تیرگی نوید روشنایی.

های اندک خوشی بهره ببریم و این گذاریم تا از ثانیهپشت سر میما روزهای سخت بسیاری را 

  اند.ای بهروزی آتی ما بسیار ضرورییی هستند که برروزهای سخت و تیره اتفاقا تمام آن چیزها

  

چون تر همتری از زندگی است. روزهای تیرهدستاورد تیرگی، معیار سنجش قدرتمندانهنخستین 

 تر باشند، مقدارسنگینبر پیکرۀ سنگی نخراشیده است. هر چقدر ضربات و تیشه ضربات چکش 

  شوند. ها از درونمان زدوده میها و زشتیها، نخراشیدگیبیشتری از ناخالصی
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شدن برای حوادث بعدی، نوعی تمرین زندگی است. تمرینی و آبدیدهصیقل خوردن در جریان زندگی 

  رسد. سالی. برای زمانی که زندگی ما به میانۀ راه خودش میبرای میان

سالی برایت نامفهوم است. اما در دنیای من و تو قطعا عمری دراز و جاویدان داری و رسیدن به میان

سرت سالی جایی است که باید به پشترود. میانمیسالی یک پدیدۀ مهم به شمار زمان من، میان

شدن را کنار داشته داشتن و دوستکردن، دوستورزیدن، محبت های عشقبنگری و تمام ثانیه

  لحظات ناامیدی، نفرت، درد، خشم و جنون ببینی. 

نوعی نوعی هضم خودخواسته از وقایعی است که شاید تمامشان برایمان خوشایند نیستند. 

  ای از وقایع خوب و بد.شته و افتادن در چرخهیرشدن با گذدرگ

  

شوی، شاید هم ها میباری، زندگی ما این چنین است و تا زمانی که تو مشغول خواندن این نوشته

ر نکند.    تغ

  ترین دانشگاه و آموزگار است. اما شکست بزرگ

  نه خود شکست.

  نتایج آن.نه 

  ای که شکست را پذیرفتی. بلکه دقیقا لحظه

 فهمی تا اینجالحظۀ پذیرش شکست، لحظۀ شکستن پوستۀ امن قدیمی و رشد است. جایی که می

ر مسیر بدهی یا به عقب بازگردی و ای و از ایناشتباه آمده جا باید دیگر به سرعت متوقف شوی؛ تغ

  .به نقطه مسیرت را بکاوی دقیقا نقطه

  ها را با خودش دارد. ترین درسلحظۀ پذیرش شکست بیشترین و بزرگ

نه   دهد تا کامال بر آن نظری بیفکنی. ای به تو میاز درون خودت آ

تک اعمالت را به توانستی کاری بهتر از این انجام دهی و انجام ندادی تا تکهایی که میبر همۀ ثانیه

ترین بخش لحظه در زندگی هر فردی است. در واقع دردناکترین کنی. این لحظه مهمدقت رصد می

  جاست: پذیرش آن. شکست هم همین

مان صحه ایم، تا زمانی که بر ناکامیایم که شکست خوردهتا زمانی که با خودمان کنار نیامده

  شویم.تری نمیهای بهکنیم و هرگز انسانآموزیم، هرگز رشد نمیایم، هرگز نمینگذاشته
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م. باید به جهان امان کشیدهما برای آموختن چیزهای جدید، باید از پوستۀ امنی که دور یم بیرون بیا

ها و تجربیات جدید پا بگذاریم. باید با تمام وجود به استقبال شکست و ناکامی برویم. ناامن ناشناخته

  باید با تمام وجود شکست را در آغوش بکشیم.

ما یعنی رشد. یا باید رشد کرد یا باید به جهان مردگان پیوست. هیچ راه ما ناچاریم از رشد. زندگی 

  زیبای دیگری برای زندگی وجود ندارد. 

شدن است. ما ناچاریم از رفتن. تنها راه ممکن، راهی سنگالخی، پر از پیچ و خم و انحراف و احتمال گم

ضرب تا جایی که پاهایمان توان و یک ایم خارج شویمناچاریم از پناهگاه امنی که در کنار جاده ساخته

  رفتن دارند راه برویم. 

تر این مسیر آشنا خواهیم شد. بیشتر شود، بیشتر و بیشتر با هر بار که احتمال راه گم کردنمان پررنگ

  های آن آشنا خواهیم شد. راه هایش غرق خواهیم شد و بیشتر و بیشتر با کورهو بیشتر در لذت

کامی. این تمام مفهوم و تمام چیزی است زندگی ما سراسر شکست است. سراسر ناکامی است و تلخ

رویم، ممکن است توانیم از زندگی بیاموزیم. هر بار که با اشتیاق به استقبال شکست میکه می

شکست بخوریم. اما ممکن است اتفاق بهتری هم بیفتد. ممکن است چیزهای بهتر و بیشتر و 

  ری بیاموزیم. تبزرگ

آوردنشان را هم ممکن است انسان بهتری شویم. ممکن است تمام چیزهایی که هرگز تصور به دست

  ایم به دست بیاوریم. نداشته

ایم. زمانی که از شکست چنین استقبال استقبال شکست رفتهه جا جایی است که ما با تمام قوا باین

 شوند.هراسیم، زیباترین لحظات زندگی پدیدار میکنیم، انتظار آمدنش را داریم و از آمدنش نمیمی

شود. ای نور روشن پدیدار میتر بنگریم، لکهو تاریک، اگر دقیقای است که در آسمانی تیره این لحظه

  خورد. ها، کورسویی ضعیف از امید به چشم میترین ناامیدیجایی که در دل تاریک

کشیدن در بودن و نفسرا متوقف کرد و از زنده» مردگی«توان جریان دائمی ای است که میاین لحظه

رسید. این لحظۀ زیبای کشف حقیقت زندگی است. » تمام وجودکردن با زندگی«برابر تاریکی به 

  ارزد تمام عمرمان برایش تالش کنیم.ای که میلحظه

ها بهره ببری. حیف که تو زندگی محدود و کوتاهی نداری تا بتوانی با تمام وجودت از این زیبایی

د منها بهرهز این لذتحیف که اینجا نیستی تا این لذت را با تو تقسیم کنم. حیف که وجود تو ا

  نخواهد شد.

  با من بمان.

  ام بنویسم. هنوز باید برایت از زندگی
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  هنوز چیزهای زیادی هستند که باید بدانی.

  با من بمان.

  

  

  


