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۱۱

مقدمه

نوشتن من
شايد نوعی دعا خواندن است

تا دیو جهان
مرا در زنجیرهای خود نکشد

گر خواهد کشت يا ا
پنجه های بزرگ و تیز خود را

زودتر در قلب من فرو کند
و آن را

از جا بکند
-بیژن جاللی | دل ما و جهان | 1344

قنــادی فرانســه، ســاعت هفــت روز هفتــم مهرمــاه ســال نــود و شــش. نیــم ســاعت 
و  مهربــان  کــه  شــده ام  خیــره  چشــم هایی  بــه  و  ايســتاده ايم  ســرپا  کــه  اســت 
کــه سرشــار از پرســش و انگیــزه  شــگفت زده و نجیــب و درشــت اند، بــا نگاهــی 
بــرای  کــه  نویــی  دوران  و  می گويــم  روزانــه  گ نويســی  وبال اهمیــت  از  اســت. 

نويســندگی آنالیــن در پیــش اســت.
کــه  نوشــته هایی  می رســد.  دســتم  بــه  يادداشــت  هفــت  روز،  همــان  فــردای 

۱۱



نمی توانــم تصــور کنــم اولیــن تجربیــات قلمــی نويســنده باشــند. البتــه از آن نــگاه 
پرسشــگر و امیــدوار کم تــر از ایــن هــم انتظــار نمی رفــت. بلــه، ناهیــد عبــدی بــا 
ســرعت و کیفیــت کارش غافلگیــرم کــرده بــود. نوشــته ها بــه شــعر پهلــو می زدنــد 
و تــالش او بــرای کار بــا کلمــات امیدوارکننــده بــود. از آن روز تابه حــال صاحــب آن 
نــگاه پرسشــگر و پرانگیــزه هــزاران کلمــه نوشــته و نشــان داده نويســنده، به شــرط 

ــز می توانــد خــوش بدرخشــد. تمریــن، حتــی در کوتاه مــدت نی
انــواع نوشــتن دانســت. هــر  از شــخصی ترین  يکــی  را می تــوان  »يادداشــت« 
نويســنده ای بــرای بــروز عمیق تریــن افــکار و درونیــات خــود بــه قالبــی نیــاز دارد 
کــه بــال و پــر او را بگشــايد و بــه انديشــه راه بدهــد؛ و مــن گمــان می کنــم ایــن 
ــدی  ــد عب ــگارش ناهی ــرش و ن ــرورش در نگ ــرای پ ــزی ب ــن حاصلخی ــب زمی قال

ــت. ــوده اس ب
بــه امیــد آنکــه ناهیــد عبــدی کمــاکان بــا نظم و جديــت مــا را مهمان پخــت و پزهای 

لذيــِذ قلمــی اش کند.
شاهین ݣݣݣݣکالنتری
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پیشگفتار

به واقع نه رازی در میان است و نه بزرگسالی به شکلی کامل تجربه شده.
مطالبــی را کــه تحــت ایــن عنــوان در کتــاب آورده ام، درکــی تــازه يــا فهــم عمیقــی از 
موضوعــات مختلــف بوده انــد کــه روزی ماننــد يــک راز برايــم فــاش شــده   و حســی 

از بــزرگ شــدن بــه همــراه داشــته اند.
يافته هــای  اســت.  همراهــم  اوقــات  اغلــب  کــه  دارم  کوچکــی  دفترچــۀ  مــن 
رازگونــه ای کــه اينجــا درباره شــان نوشــته ام، حاصــل تجربیــات تلــخ و شــیرينی 
هســتند کــه به مرورزمــان در ایــن دفترچــه ثبــت کــرده ام. بــرای بهتــر انتقــال دادن 
پیامــی کــه در ایــن دست نوشــته ها وجــود دارد، کلمــات را در پوششــی از جنــس 

پیچانــده ام. اســتعاره ها  و  قصه هــا 
و  تلگــرام  کانــال  در  کنــده  پرا شــکلی  بــه  پیش ازایــن  نوشــته ها،  ایــن  اغلــب 
وب ســايتم منتشــر شــده اند و حــاال گزيــده ای از آن هــا را در ایــن کتــاب کنــار هــم 

نشــانده ام.
گوشــۀ ذهــن خواننــده اش  امیــد دارم تکــه ای از ایــن يافته هــا، چــون رازی در 
ــذت  ــا ل ــراه ب ــفی هم ــن کش ــر چنی گ ــد ا ــم ش ــحال خواه ــیار خوش ــود و بس ــاش ش ف
کوچــک بــه زندگــی  گاهــی تــازه باشــد و بتوانــد ارزشــی ولــو  دســت يافتــن بــه آ

کنــد. کتــاب اضافــه  خواننــدۀ ایــن 
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یادداشتها

۱5
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ازخرچنگهاتادوامآوردنوشادزیستن

خرچنگ ها، این سخت پوستان  جالب، خیلی ارزش فکر کردن دارند.
کــه خرچنگ هــا بــا عمــر بیــش از ۳5۰ میلیــون  ایــن را جــردن پیترســون می گويــد 
ســال بــر زمیــن زندگــی می کننــد. بــرای آن هــا، دايناســورها بــا عمــر حــدود 65 میلیــون 

ــتند. ــیده هس ــه دوران رس ــازه ب ــال، ت س
داشــتم کتابــی را کــه دیــروز از دوســتی هديــه گرفتــم ورق مــی زدم. کتابــی بــا عنــوان 
مــرگ موريانــه کــه بــه تعبیــر نويســنده، علــت نامگــذاری آن بــه ایــن برمی گــردد  کــه در 

جنــگ بیــن ادبیــات و موريانه هــا، ایــن دومــی اســت کــه می میــرد .
ــدان جــان ســالم بــه در  ــر يخبن ــه از عص ــتند ک ــراتی هس ــن حش ــا قديمی تری موريانه ه

برده انــد و هنــوز مانده انــد و دوام آورده انــد.
»دوام آوردن«

به نظرم يکی از مسائل اصلی زندگی ما دوام آوردن است.
ــا قوانیــن  ــد چــون ســازگاری ب موريانه هــا و خرچنگ هــا میلیون هــا ســال دوام آورده ان

طبیعــت را بلدنــد.
آن هــا همــراه بــا تغییــرات محیــط تغییــر کرده انــد درحالی کــه محدوديت هايشــان  را 

پذیرفته انــد و تــالش  نکرده انــد بــه جنــگ طبیعــت برونــد.
در  داريــم.  هــم  آدم هــا  بــرای  را  ســازگاری  پديــدۀ  موريانه هــا،  و  خرچنگ هــا  به جــز 

فرهنــگ و ادبیــات مــا، بــه ایــن پديــده بــه طــرق مختلــف اشــاره شــده اســت.
و  مــی رود  طبیعــت  جنــگ  بــه  کــه  می خوانیــم  جمشــید  دربــارۀ  شــاهنامه  در  مثــاًل 
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درنهايــت فاجعــۀ  خواســِت بیکــران برايــش رقــم می خــورد. معلــوم می شــود جنــگ بــا 
ناممکــن، فرجامــی جــز شکســت نــدارد:

به جمشید بر تیره گون گشت روز
همی کاست آن فّر گیتی فروز...

زندگــی  تجربــۀ  بــرای  آن،  از  مهم تــر  و  طوالنی تــر  عمــر  داشــتن  بــرای  مــا  همــۀ 
شــويم. ســازگار  طبیعــت  بــا  بايــد  رضايت بخــش  

مــا نیــاز داريــم قوانیــن طبیعــت را بشناســیم. هــم قوانینــی کــه در طــول ســالیان بــر دنیــا 
حکمفرمــا بــوده اســت و هــم قوانیــن دنیــای امــروز را.

سازگاری در دنیای امروز يعنی به روز ماندن،
يعنی حضور داشتن،

يعنی بهتر ارتباط برقرار کردن.
و يکــی از ایــن اصــول ســازگاری کــه از دیربــاز تــا بــه امــروز بــه جــا مانــده، ایــن اســت کــه 
نــوع بشــر بــرای دوام آوردن و بــرای داشــتن زندگــی ســعادتمند، بــه ســاختن روابــط بهتــر 

نیــاز دارد.
همۀ ما نیازمند برقراری ارتباطات دوستانه و نزديک هستیم.

بارها ثابت شده که شادترین آدم ها، روابط دوستانۀ بهتری دارند.
گاهــی گــپ و گفتــی دوســتانه به انــدازۀ خوانــدن صدهــا جلــد کتــاب، درس زيســتن  دارد 

و البتــه لذتــی بی ماننــد. روابــط بهتــر بــه زندگــی شــادتر و عمــر طوالنی تــر می انجامــد.
و البته تاريخ يکی ديگر از قوانینش را هم به ما نشان داده است:

برای داشتن زندگی آرام تر، ما نیازمند برقراری روابط بهتری با خودمان هستیم.
کیفیت تر  ما به خلوت های با

 تفريحات متفاوت تر
 بیشتر دوست داشتن خودمان

 و ساختن عادات روزانۀ بهتر نیاز داريم.
برابــر ســختی های دنیــا دوام  تــا در  داريــم  نیــاز  از خودمــان  بهتــری  بــه نســخۀ  مــا 
بیاوريــم. حــاال نــه به انــدازۀ موريانه هــا و خرچنگ هــا امــا در حــد خودمــان و فراتــر از 

روزمــره . و  تکــراری  زندگــی 
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»ســال ها طــول کشــید تــا علــم پزشــکی تشــخیص دهــد وقتــی کســی ســردرد دارد، 
بهتــر اســت بــه او آســپرین بدهیــم يــا توصیــه کنیــم بیشــتر بخوابــد به جــای اينکــه 

بالفاصلــه او را بــه اتــاق عمــل ببريــم و مغــزش را جراحــی کنیــم.«
خوانــدن ایــن جملــه از نســیم طالــب مــرا يــاد داســتانی به ظاهــر غیــر مرتبــط ولــی 

نزديــک بــه همیــن مضمــون انداخــت.
يــک ســالی می شــد کــه دِر عقــب ماشــینم صــدا مــی داد و مــن بــه خیــال اينکــه بايــد 
ماشــین را در تعمیــرگاه بخوابانــم، ترجیــح دادم بــا مشــکل ســر کنــم تــا در وقــت 

اضافــی بــرای تعمیــرش اقــدام کنــم.
چنــد روز پیــش صــدای ایــن در توجــه يکــی از دوســتان را جلــب کــرد. ســريع رفــت 
ــل  ــدا کام ــرد. ص ــفت ک ــزی را روی در س ــچ ری ــت و پی ــتی برگش ــک پیچ گوش ــا ي و ب

افتــاد. کل ایــن کار زیــر يــک دقیقــه طــول کشــید.
يک راهکار ساده همان چیزی بود که نیازمندش بودم.

مواجــه  چالشــی  بــا  آن  در  کــه  ديگــری  موقعیت هــای  از  خیلــی  مثــل  درســت 
. هســتیم

ذهن ما مشوش است.
به کارهای زيادی نمی رسیم.
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از برنامه هايمان مدام عقب می افتیم.
نمی توانیم مشکالت را حل کنیم.

يکــی از داليلــش ایــن اســت کــه قبــل از فکــر کــردن بــه راهکارهــای ســاده، بــه 
می رويــم. پیچیــده  مســائل  دنبــال 

همیشه نه ولی بسیاری از اوقات می توان مسائل را ساده تر هم حل کرد.
می شــود بــه راه هایــی ارزان تــر، در دســترس تر، پیش پاافتاده تــر و ســاده تر فکــر 

کــرد.
مــن معتقــدم بــرای حــل بســیاری از مشــکالت پیچیــده نمی تــوان نســخه ای 
ســاده از راهکارهــا پیچیــد امــا همیشــه می تــوان از بیــن انــواع راهکارهایــی کــه بــه 

ــم داد. ــاده تر ه ــای س ــه راه ه ــت را ب ــم، اولوي ــر می کنی ــا فک آن ه
فوقــش ایــن اســت کــه اشــتباه می کنیــم و برمی گرديــم و اصــالح می کنیــم بــدون 

اينکــه زمــان و انــرژی و منابــع زيــادی را ســوزانده باشــیم.
هرجایی که پیچیدگی هست بايد به دنبال ردپای مشکلی بگرديم.

این سادگی است که نويد چشم اندازی روشن  را می دهد.
خــوب اســت در مواجهــه بــا مســائل مختلــف، ایــن گزينــه را در کنــار ســایر گزينه هــا 

در ذهن داشــته باشــیم:
»من چطور می توانم این مسئله را به روشی ساده حل کنم؟«
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داشتم يادداشت هايم را ورق می زدم که به جملٔه ارزشمندی از نیچه رسیدم:
»صاف ترین يخ

برای کسی که رقصیدن و ُسر خوردن می داند
بهشت است.«

بــه نظــر مــن صاف تریــن يخ هــا، عمیق تریــن زخم هــا و دردهــای مــا هســتند کــه 
گــر کنــار آمــدن بــا آن هــا را بلــد باشــیم بــه بهشــت تبدیــل می شــوند. ا

يک بهشِت زخمِی پرمعنا.
دردهــای عمیــق را نمی شــود پــس زد، ناديــده گرفــت، بــه گوشــه ای رانــد يــا بــا 

کمــک انگیــزه و اراده مرهمــی بــر آن هــا گذاشــت.
بايد با زخم ها رقصید.

در این مواقع، از جمله های انگیزشی و تسکین های موقت کاری برنمی آيد.
جمله هــای انگیزشــی وقتــی بــه درد می خورنــد کــه انگیــزۀ کافــی بــرای شنیدنشــان 

وجود داشــته باشــد.
وقتــی بــا غــم بزرگــی دســت وپنجه نــرم می کنیــم ایــن جمــالت بــه بدتریــن راه  

بــرای حــل مشــکل تبدیــل می شــوند.
گاه همــٔه مــا دوام آوردن روی صاف تریــن زمین هــا را  البتــه به صــورت ناخــودآ



رازهای بزرگسالی | ناهید عبدی22

تجربــه کرده ايــم و بارهــا در برابــر ناماليمــات زندگــی دوام آورده ايــم.
جبــر درد، بــه مــا دوام  آوردن روی صاف تریــن زمین هــا را يــاد می دهــد امــا ایــن 

کافــی نیســت.
بايد با زخم ها رقصید.

مقصــود فراســتخواه جمــالت زیبایــی دراین بــاره دارد. تــا جایــی کــه ذهنــم يــاری 
کنــد بیانــش می کنــم:

گذرانیده انــد و  »مــردم مــا قحطــی، خشکســالی، زلزلــه و ماننــد این هــا را از ســر 
شــگفت اســت کــه همچنــان بــه زندگــی کــردن پنــاه می برنــد. مگــر مــردم مــا در چــه 
ــن  ــوع و جايگزی ــل و متن ــای بدی ــن، در جهان ه ــان م ــه گم ــته اند؟ ب ــی زيس جهان
شــونده. هــر بــار واقعیتــی بــر ســر مــردم آوار شــد، واقعیتــی جايگزیــن ســاختند، در 

آن پنــاه گرفتنــد و در زیــر آســمان آن زبانــی از نــو گشــودند.«
ــا  ــت ب ــد هیچ وق ــادآوری می کن ــا ي ــه م ــه ب ــت ک ــن اس ــم  ای ــت زخ ــن حکم بزرگ تری

کســی قــراری بــر ثابــت بــودن شــرايط گذاشــته نشــده اســت.
ما در جهان های چندگانه زندگی می کنیم.

و  از دســت می دهیــم  را  »الــف«  گزينه هــای  مرتــب  آن هــا  در  کــه  جهان هایــی 
چــاره ای نداريــم جــز این کــه به گزينــٔه »ب« فکر کنیــم. گزينه ای جايگزین شــونده 
ــرای ادامــه  کــه ممکــن اســت چنــدان هــم رضايت بخــش نباشــد امــا وجــود آن ب

دادن الزامیســت.
من بهترین راه برای رقصیدن با دردها را در این موارد می بینم:

گاهــی از این کــه زخــم هرقــدر هــم عمیــق باشــد به مــرور   زمــان  دادن بــه خــود و آ
التیــام پیــدا می کنــد.

 فراهــم  کــردن محیطــی مناســب بــرای کنــار آمــدن بــا زخــم. دوری از آدم هــا، 
بــه  شــدن  وارد  و  می زننــد  فريــاد  را  درد  کــه  يادآورهایــی  و  پیام هــا  تصویرهــا، 

محیطــی متفــاوت ولــو موقــت.
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ح ریــزی بــرای جبــران. هرچنــد اغلــب دردهــا در ابتــدا غیرقابل جبــران بــه   طر
نظــر می رســند.

کــه   قیــاس نکــردن. نــه مقايســٔه امــروز بــا روزهــای قبــل يــا روزهــای بعــدی 
در خیــال ســاخته بوديــم نــه حتــی مقايســٔه زندگــی خــود بــا ديگــران. در عــوض 

قیــاس شــرايط موجــود بــا هــر آنچــه امیــد را نويــد می دهــد.
و به  نظر من بهترین راه که اغلب جواب می دهد:

 پــس نــزدن درد و کنــار زخــم مانــدن و فکــر کــردن بــه آن. همــراه شــدن بــا درد از 
طریــق نوشــتن و روی کاغــذ آوردِن آن .

گــر  ا التیــام می دهــد. حتــی  آرام می کنــد.  را  راه حــل می ســازد. محیــط  نوشــتن 
هیچ کــدام از این هــا اتفــاق نیفتــد، نوشــتن بــه درد معنــا می دهــد. معنایــی فراتــر 

از آنچــه وقتــی درگیــر درد هســتیم درک می کنیــم.
شــايد بــا ایــن تمرین هــا تجربــٔه بهشــِت زخمــی نصیبمان نشــود امــا در عوض روی 

صاف تریــن شــرايطی کــه بــه مــا تحمیــل  شــده، نمی افتیــم و ســرپا می مانیــم.
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ســاالنه چنــد ده هــزار زلزلــٔه کوچــک توســط زلزله نگارهــای کشــور ثبــت می شــود. 
لرزه هایــی کــه بــه خاطــر شــدت پایینشــان احســاس نمی شــوند.

وقــوع  از  و  زمیــن می شــوند  انرژی هــای  تخلیــٔه  باعــث  کوچــک  لرزه هــای  ایــن 
می کننــد. جلوگیــری  ک  هولنــا زلزله هــای 

هرکدام از ما انسان ها هم به چنین زمین لرزه های کوچِک درونی نیاز داريم.
فشــار اقتصــادی، اجتماعــی، روابــط و افکارمــان مــا را سرشــار از انرژی هــای منفــِی 

درونــی کــرده اســت.
ایــن فشــارها بــه عمــق اليه هــای ذهنمــان می رونــد طــوری کــه اصــاًل متوجهشــان 

نمی شــويم.
ــی  ــی احساس ــار فروپاش ــت دچ ــن اس ــم،   ممک ــه نکنی ــج  تخلی ــا را به تدري ــر آن ه گ و ا

شــديدی شــويم.
گر از دردهايمان حرف نزنیم ممکن است جایی فوران کنیم که نبايد. و ا

پس بهتر است از این تجربیات تلخ درونی بگوییم تا از بندشان رها شويم.
بهترین شکل برون ریزی دردها، نوشتن و روی کاغذ آوردن آن هاست.

احساســات  از  کوچــک  لــرزه ای  هــرروز  و  بنويســیم  دردهايمــان  از  اســت  خــوب 
کنیــم. تجربــه  را  درونمــان  پنهان شــدۀ 
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گاهــی بیش تــری  نوشــتن بــه درد معنایــی متفــاوت می دهــد و باعــث می  شــود بــا آ
ــم. ــم بگذاري ــان مره روی زخم هايم

ــی  ــذ، حس ــی روی کاغ ــۀ احساس ــرای تخلی ــتن ب ــت گذاش ــه وق ــزده دقیق ــه پان روزان
ــرد. ــد ک ــاد خواه ــاوت ايج متف

برون ریــزی احساســی در قالــب کلمــات، از بهتریــن راه هــای مواجهــه بــا ناماليمــات 
اســت.

و گاهی هیچ  کاری  نکردن، بدترین کاری است که می توانیم بکنیم.
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گرفتــه  داســتان ســاده اســت. شــايد بــه خاطــر همیــن ســادگی اغلــب اوقــات ناديــده 
می شــود.

ع روزی متوجــه شــد غــازش تخــم طــال می گــذارد. تخم هــای طــال را فروخــت و  يــک زار
ثروتمنــد شــد؛ امــا بعــد از مدتــی طاقــت نیــاورد کــه غــازش روزی يــک تخــم بگــذارد. پــس 
او را کشــت تــا يک بــاره بــه تمامــِی طالهــا دســت پیــدا کنــد. ندانســت بــا ایــن کار منبــع 

ثروتــش را بــرای همیشــه از بیــن می بــرد.
کــه از خودمــان انتظــار  ایــن داســتاِن به ظاهــر ســاده، قصــۀ هــرروز خیلــی از ماســت 
داريــم خــالق باشــیم، تحولــی در کســب وکارمان ايجــاد کنیــم يــا زندگــی متفاوتــی داشــته 
باشــیم امــا در کنــار همــۀ ایــن خواســتن ها رفتــار اشــتباهی داريــم و بــا فشــار آوردن بــه 

خودمــان تــالش می کنیــم چیزهــای ارزشــمندتری تولیــد کنیــم.
مــا غــاز تخــم طــالی زندگی مــان را خــوب تغذيــه نمی کنیــم. به جــای اينکــه او را بــرای 
کــه بــه خودمــان می آوريــم منبــع  تولیــدات ارزشــمندتر پــرورش بدهیــم، بــا فشــاری 

ثــروت ســازی و موفقیتمــان را می ُکشــیم.
تولیــد  منبــع  کــه  می کنیــم  فکــر  ایــن  بــه  کمتــر  و  می خواهیــم  بیشــتر  خروجــی  مــا 

کنیــم. تغذيــه  خــوب  را  ايده  هايمــان 
منبع ثروت ساز در زندگی هرکسی به نحوی تعريف می شود.

 روابطی که داريم.
 مهارت هایی که ياد می گیريم.



رازهای بزرگسالی | ناهید عبدی28

 اطالعاتی که به آن ها دسترسی داريم.
 کتاب هایی که می خوانیم.
 آموزش هایی که می بینیم.

 منابعی که با کمک آن ها ذهنمان را به روز نگه می داريم.
این ها نمونه هایی از غازهای تخم طالی ما هستند.

بــه موفقیت هــای  و  انجــام دهیــم  بهتــری  کارهــای  داريــم  انتظــار  از خودمــان  گــر  ا
بايــد برســیم  بیشــتری 

 قابلیت تولید را افزايش دهیم.

 مهارت های جديد ياد بگیريم.
 آموزش ببینیم.

 محیط کار و زندگی مان را تغییر دهیم.
 به دانش و اطالعات متفاوت و جديدتر دسترسی پیدا کنیم.

 نگرش خود را تغییر بدهیم.
نمی شود صرفًا با »اراده« کردن تغییری ايجاد کنیم.

نمی شود بنشینیم و ساعت  ها »فکر« کنیم تا راهکاری به ذهنمان برسد.
نمی شود دست به دامن »انگیزه« و افکار مثبت شويم.

همۀ این ها موقت هستند.
گــر غــاز تخــم طــالی زندگی مــان را خــوب تغذيــه نکــرده باشــیم، از دســت اراده و انگیــزه  ا

و فکرهــای چندســاعته کاری برنمی آيــد.
گــر کارهــا خــوب پیــش نمی رونــد و انتظــاری کــه از خودمــان داريــم بــرآورده نمی شــود،  ا

احتمــااًل منبــع تولیــد فکــر و ايده هــای طالیی مــان نحیــف شــده اســت.
با اطالعات و دانش دیروز نمی شود کارهای امروز را انجام داد.

کارهای متفاوت فردا را نمی شود با همان ذهنیت و اطالعات دیروز پیش برد.
ما به نو شدِن مداوم نیاز داريم.

ما به تغذيه کردن مناسب انديشه و افکارمان نیازمنديم.
گر میل به تغییر داريم چرا روی این منبع حیاتی تمرکز نکنیم؟ ا
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يکــی از تجربیــات کوهنــوردی وقتــی بــه قلــه می رســیم، ديــدن قله های ديگر اســت 
کــه قــدری دورتــر، ســیاه و درخشــان بــه نظــر می رســند. ســیاه همانند يــک معما.

هــوس صعــود بــه آن هــا در دل می افتــد. هوســی کــه پــای کــوه آن هنــگام کــه قله ای 
قابل ديــدن نیســت، محــال اســت بــه دل راه يابد.

فراهــم  ديگــر  صعــودی  بــرای  تمنایــی  صعــود  هــر  اســت.  همین طــور  همیشــه 
می کنــد. موفقیــت در انجــام يــک کار، دغدغــه ای بــرای بیشــتر پیــش رفتــن و ادامه 

دادن بــا خــود دارد.
هــر کار و فعالیتــی کــه انجــام می دهیــم پــر از ريســک و ترديــد و ســردرگمی اســت. هــر 

چــه کار پیشــرفت می کنــد ريســک هــم بزرگ تــر می شــود.
ــا  ــرد و ت ــیر را بپذی ــک مس ــدن در ي ــک مان ــه ريس ــود ک ــق می ش ــی در کارش موف کس
انتهــا پیــش بــرود. مانــدن پــای يــک کار، مانــدن پــای يک تصمیــم، مانــدن باوجود 

ترديدهــا، جســارت می خواهــد.
را  آن  در  ســردرگمی  می کننــد،  انتخــاب  را  راهــی  کــه  می شــوند  موفــق  افــرادی 

می رونــد. پیــش  متعهدانــه  و  می زننــد  پــس  را  ترديــد  می پذیرنــد، 
کارهــای بزرگ تــر تنهــا وقتــی قابــل انجــام می شــوند کــه کاری را تــا انتهــا پیــش 

ببريــم و بــه قلــۀ آن برســیم.
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در اينجــا بازهــم صعودهــای ديگــر، ســیاه و گنــگ و پــر ريســک بــه نظــر می رســند اما 
همیــن مســئله اســت کــه بیــن انســان ها تمایــز ايجــاد می کنــد.

کمتر کسی جسارت پا گذاشتن به جهان ناشناختۀ يک کار بزرگ را دارد.




