رازﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﺎدوﯾﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ

ﺑﻌﺪ از ﺳﯽ و ﭽﻬﺎر ﺳﺎل ﮐﺎر ﮐﺮدن در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت ،ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺪت ﯾﺎﻓﺘﻪام .ﺑﻌﻀﯽ از
آنﻫﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﮐﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﮐﺎر و ﺷﻐﻞ .ﺑﺮﺧﯽ را آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ آزﻣﻮدهام و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮ
ﺳﺮم آﻣﺪه و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻤﯿﻤﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﻌﻀﯽ را ﺧﻮاﻧﺪه ﯾﺎ ﺷﻨﯿﺪهام ،اﻣﺎ ﺧﻮد ﻫﻢ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻢ و از
ﮐﺎرﮐﺮد آنﻫﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻫﺴﺘﻢ .ﺑﻌﻀﯽ را ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ در ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎ و ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪام و ﺑﻌﻀﯽ را ﻧﻪ؛ اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
اﻫﻤﯿﺖﺷﺎن از ﺗﮑﺮارﺷﺎن ﺗﺮﺳﯽ ﻧﺪارم .اﯾﻦﻫﺎ اﺻﻮﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ آنﻫﺎ اﻋﺘﻘﺎد دارم .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ
ﺧﻼف آنﻫﺎ ،دﻟﯿﻠﯽ ﻗﺎﻧﻊﮐﻨﻨﺪه ﺑﯿﺎورد از ﺗﻐﯿﯿﺮﺷﺎن ﻫﻢ اﺑﺎﯾﯽ ﻧﺪارم .ﮔﺎه آرزو ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﺎش ﺳﯽ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﮐﺴﯽ اﯾﻦ
ﺣﺮفﻫﺎ را ﺑﺎ ﻣﻦ در ﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد .ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ اﺻﻮل را ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮐﺎر اﺳﺖ اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺮور ﻣﯽﮐﻨﻢ .از
ﺧﻮاﻧﺪن آنﻫﺎ ﺿﺮر ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد.

ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد؟
وﻗﺘﯽ در ﻧﯿﻤﻪﻫﺎی اردﯾﺒﻬﺸﺖ  ،97ﻣﺪﯾﺮ اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺠﻠﻪ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﮐﺎﻏﺬ ﮔﻼﺳﻪ  3700ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ را روی ﻣﯿﺰم ﮔﺬاﺷﺖ دادم ﺑﻪ
ﻫﻮا رﻓﺖ و ﮔﻔﺘﻢ ﻣﮕﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﻏﺬ ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ  3700ﺗﻮﻣﺎن ﻣﺠﻠﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد .اﻣﺎ ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﻌﺪﻫﺎ ﮐﻪ در ﻣﺮداد ﻣﺎه
ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ آن ﺑﻪ  6000ﺗﻮﻣﺎن رﺳﯿﺪ ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ  14000ﺗﻮﻣﺎن ﭼﻄﻮر؟ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻮل ۴
ﻣﺎه ﮐﺎﻏﺬ را ﺑﺮای ﯾﮏ ﺷﻤﺎره ﻣﯽدادﯾﻢ .اﻣﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺷﺪ .اﻣﺎ دﯾﮕﺮ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ  22000ﺗﻮﻣﺎن ﻫﻢ ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ در
اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه رﺳﯿﺪ و ﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ دارﯾﻢ ﻣﺠﻠﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ! اﯾﻦ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﻏﺬ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﻠﺰوﻣﺎت
ﭼﺎپ اﺳﺖ؛ زﯾﻨﮏ  ۱۵ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ  ۵۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﺳﻠﻔﻮن و ...ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻫﺎ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮐﺎﻏﺬ ﺟﺰ ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ و ارز  ۴۲۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ آن ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد؛ و ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻫﺎ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ وﻣﺴﺎﯾﻞ ﺧﺎص ﮔﻤﺮک ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎی آیﺗﯽ را وارد ﮐﻨﻨﺪ؛ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت
ﮐﻨﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ درآﻣﺪ ﻣﺠﻠﻪ ﺑﻪ ﮐﻢﺗﺮ از ﻧﺼﻒ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﻫﻤﻪ اﯾﻦﻫﺎ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺠﻠﻪ در
ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﺪت ﺗﻨﻬﺎ  ۶۰درﺻﺪ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﻫﻤﻪ اﯾﻦﻫﺎ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ در ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ
ﺑﺮای ﻣﺎ ﭼﻪ ﺧﻮاﺑﯽ دﯾﺪه اﺳﺖ .ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ از ﮔﺮاﻧﯽﻫﺎ ﺑﮕﻮﯾﻢ و در ﺗﻤﺎم ﺳﺎل  97ﻫﻢ ﺑﺎ وﺟﻮدی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﺎﻟﯽ
ﺳﺨﺖﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎل ﺑﺮای ﺷﺒﮑﻪ در ﻃﻮل ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﭼﯿﺰی ﻧﮕﻔﺘﻢ .اﻣﺎ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻣﺠﻠﻪ ﺣﻖ دارﻧﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ
ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ رﺳﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ آنﻫﺎ ﻣﯽآﯾﺪ و ﭼﮕﻮﻧﻪ وﻗﺘﯽ ﮐﺎرد ﺑﻪ اﺳﺘﺨﻮان ﻣﯽرﺳﺪ ،ﻧﺎﭼﺎرﯾﻢ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ را اﻓﺰاﯾﺶ
دﻫﯿﻢ.
رﺳﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪای ﺳﺎل و اﺑﺘﺪای وﯾﮋه ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ،ﺑﻪ وﯾﮋه اﮔﺮ در ﻣﻮرد ﮐﺎر و ﺷﻐﻞ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺮفﻫﺎی ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ و
ﺟﺬاب زده ﺷﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ ﭼﻨﺎن ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎی ﺟﺎدوﯾﯽ ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻦ اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از ﺳﯽ
و ﭽﻬﺎر ﺳﺎل ﮐﺎر ﮐﺮدن در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت ،ﻫﯿﭻ ﺗﺮﻓﻨﺪ ﯾﺎ راه ﺣﻠﯽ ﺟﺎدوﯾﯽ در دﺳﺖ ﻧﺪارم ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﺪﯾﻪ
ﮐﻨﻢ؛ ای ﮐﺎش داﺷﺘﻢ .اﻣﺎ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺪت ﯾﺎﻓﺘﻪام .ﺑﻌﻀﯽ از آنﻫﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﮐﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ
و ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﮐﺎر و ﺷﻐﻞ .ﺑﺮﺧﯽ را آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ آزﻣﻮدهام و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﺳﺮم آﻣﺪه و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻌﻤﯿﻤﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﻌﻀﯽ را ﺧﻮاﻧﺪه ﯾﺎ ﺷﻨﯿﺪهام ،اﻣﺎ ﺧﻮد ﻫﻢ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻢ و از ﮐﺎرﮐﺮد آنﻫﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻫﺴﺘﻢ .ﺑﻌﻀﯽ را
ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ در ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎ و ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪام و ﺑﻌﻀﯽ را ﻧﻪ؛ اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻫﻤﯿﺖﺷﺎن از ﺗﮑﺮارﺷﺎن ﺗﺮﺳﯽ ﻧﺪارم.

اﯾﻦﻫﺎ اﺻﻮﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ آنﻫﺎ اﻋﺘﻘﺎد دارم .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺧﻼف آنﻫﺎ ،دﻟﯿﻠﯽ ﻗﺎﻧﻊﮐﻨﻨﺪه ﺑﯿﺎورد از
ﺗﻐﯿﯿﺮﺷﺎن ﻫﻢ اﺑﺎﯾﯽ ﻧﺪارم .ﮔﺎه آرزو ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﺎش ﺳﯽ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﮐﺴﯽ اﯾﻦ ﺣﺮفﻫﺎ را ﺑﺎ ﻣﻦ در ﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد.
ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ اﺻﻮل را ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮐﺎر اﺳﺖ اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺮور ﻣﯽﮐﻨﻢ .از ﺧﻮاﻧﺪن آنﻫﺎ ﺿﺮر ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد؛ دﺳﺖﮐﻢ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﯿﺪی از ﻣﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
 .1زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻫﻤﻪ .دﻗﯿﻘﺎ ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﭼﺮا؛ اﻣﺎ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ .ﭘﯿﺮ و ﺟﻮان و ﭘﻮﻟﺪار و ﺑﯽﭘﻮل ﻫﻢ ﻧﺪارد.
ﺳﺨﺖ اﺳﺖ .ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ،ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﻧﮑﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ و دﯾﮕﺮان در آﺳﻤﺎنﻫﺎ
ﻋﮑﺲ آنﭼﻪ ﮐﻪ در وﻫﻠﻪ اول ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽآﯾﺪ ،درک اﯾﻦ ﺳﺨﺘﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮐﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎری
ﺳﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮ
ِ
ﻧﺰﻧﯿﻢ .ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻣﺸﮑﻞ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﻣﺎ ﻏﯿﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ :ﺧﺐ ،ﻣﺸﮑﻞ اﻣﺮوز ﻫﻢ
از راه رﺳﯿﺪ؛ آﻣﺎده ﺣﻞ آن ﻫﺴﺘﻢ.
 .2ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ،ﺑﺎ ﺧﻮدﻣﺎن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ از ﺟﺎﯾﯽ ،ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺎ ﻗﺒﻮل زﺣﻤﺖ ﮐﻨﺪ
و ﺳﻬﻢ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺎ را ﻫﻢ ﺑﻪ دوش ﺑﮑﺸﺪ ،ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺷﺪﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ و اﮔﺮ ﻫﻢ ﺷﺪﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎی ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﮐﻤﮏ از ﺟﺎﻧﺐ دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﺎ ،ﺑﺮای اﯾﺴﺘﺎدن روی ﭘﺎﻫﺎی ﺧﻮدﻣﺎن
اﺳﺖ.
 .3ﮐﺎر ﻫﺪف زﻧﺪﮔﯽ ﻧﯿﺴﺖ؛ وﺳﯿﻠﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ آن ﺑﻪ اﻫﺪافﻣﺎن ﻣﯽرﺳﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ،
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﯾﺎ ﺧﻮدﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 .4ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﻢ؛ روﯾﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﻏﯿﺮروﯾﺎﯾﯽ .ﻫﻢ ﺑﺮای آن ﮐﻪ ﺑﺎر ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻣﺎن را ﺧﻮد ﺑﻪ دوش ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ و ﻫﻢ ﺑﺮای اﯾﻦ
ﮐﻪ ﮐﺎر ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﯿﮑﺎری ،ﻣﺮﺧﺼﯽ داﺋﻢاﻟﻌﻤﺮ و ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﺷﺒﯿﻪ اﯾﻦﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﯿﻤﺎری و
آﺷﻔﺘﮕﯽ ذﻫﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ زﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﯿﮑﺎر ﺷﻮﯾﻢ اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺎ ذﻫﻨﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﯿﮑﺎری
اﺳﺖ ﻓﺮق ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﻦ ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﮐﺎر روﯾﺎﯾﯽ دﻗﯿﻘﺎ ﭼﯿﺴﺖ؛ ﻣﯽﺗﻮان اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺎر روﯾﺎﯾﯽ ﮐﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ ﻣﺎ ﺑﻪ
آن ﻋﻼﻗﻪ دارﯾﻢ ،ﻫﻢ از اﻧﺠﺎم آن ﻟﺬت ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ و رﺿﺎﯾﺖ دارﯾﻢ ،ﻫﻢ در آن اﺳﺘﻌﺪاد دارﯾﻢ ،ﻫﻢ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺎدی ﻣﺎ را
ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻫﻢ ﻧﯿﺎزﻫﺎی رواﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺎ را ،ﻫﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎز دارد و ﻫﻢ اﻣﮑﺎن اﻧﺠﺎم آن ﻓﺮاﻫﻢ اﺳﺖ؛
ﻧﮕﻔﺘﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ؟
 .5ﭘﻮل ﭼﯿﺰ ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ؛ در ﺟﺴﺖوﺟﻮ و ﯾﺎ ﻗﺒﻮل ﯾﮏ ﮐﺎر ،ﭘﻮل ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ؛ اﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ
ﻧﯿﺴﺖ .ﭘﻮل اﮔﺮﭼﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﮑﻼت زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ را ﺣﻞ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻫﻤﻪ آنﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﺎ ﭘﻮل ﺣﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ .رﺿﺎﯾﺖ
از زﻧﺪﮔﯽ و ﺷﺎدی ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﻮل ،ﺑﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ رواﺑﻂ ﺧﻮب ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ،ﺻﻤﯿﻤﺖ ﺑﺎ ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان ،اﻋﺘﻤﺎد و
اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان ﻫﻢ اﺣﺘﯿﺎج دارد.
 .6آﻣﻮﺧﺘﻦ ﯾﮏ ﻣﻬﺎرت ،ورای ﺗﺨﺼﺺ ﻋﺎدی و داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،ﺧﺒﺮه ﺷﺪن در ﯾﮏ ﺣﻮزه ﺧﺎص در
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﯾﺎ ﺷﺒﮑﻪ و اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ درسﻫﺎی آﮐﺎدﻣﯿﮏ آن رﺷﺘﻪ را ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﻢ .ﻣﺎﻟﮑﻮم ﮔﻼدول ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﮐﺎﻧﺎداﯾﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﺣﻮزهای اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ درﺟﻪ ﺑﺮﺳﯿﺪ ﺑﻪ ده ﻫﺰار ﺳﺎﻋﺖ زﻣﺎن و
ﺗﻼش ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ .اﮔﺮ ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی اﺻﻠﯽ آن رﺷﺘﻪ را در داﻧﺸﮕﺎه ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ دو ﺳﻪ ﻫﺰار ﺳﺎﻋﺖ زﻣﺎن ﻧﯿﺎز
دارﯾﻢ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺣﻮزه ﺧﺎص آن ﺳﺮآﻣﺪ ﺷﻮﯾﻢ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﮐﺎری و ﻣﺎﻟﯽ درﯾﭽﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﻪ
روی ﻣﺎ ﺑﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،اﺣﺴﺎس رﺿﺎﯾﺖ از ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ در ﻣﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 .7اﺳﺘﺮس را ﺟﺪی ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺷﻐﻠﯽ ﭘﺮاﺳﺘﺮس داﺷﺘﻪ و ﻓﺸﺎر و اﺳﺘﺮس را ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ
ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮده و اﺛﺮات ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ آن را ﺑﺮﺟﺴﻢ و روان ﺧﻮد اﺣﺴﺎس ﮐﺮدهام ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﺑﺎ
روشﻫﺎﯾﯽ ﻣﻘﺒﻮل و ﻣﻌﻘﻮل از اﺳﺘﺮس دوری ﮐﻨﯿﺪ و ﻓﺸﺎر رواﻧﯽ-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ .ﭘﺬﯾﺮش واﻗﻌﯿﺖ آﻧﺠﺎ
ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﮐﺎری ﺑﺮاﯾﺶ اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﯿﻢ ،ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ و ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﺻﻮﻟﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ رواﺑﻂ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان
ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺮای دوری از وﺿﻌﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آنﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﺮس روﺑﺮو ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﻮاب ﮐﺎﻓﯽ ،ورزش ،اﺳﺘﺮاﺣﺖ و ﺗﻔﺮﯾﺢ از اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺗﺨﻠﯿﻪ اﺳﺘﺮس و ﻓﺸﺎر ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﻨﺪ.
 .8روی ﻋﻼﻗﻪ و ﺗﻤﺮﮐﺰ ،ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﯿﻢ .اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﻪ از ﮐﺎرﻣﺎن ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﻋﻼﻗﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﻋﻼﻗﻪ
داﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راهﻫﺎی اﯾﺠﺎد ﺗﻤﺮﮐﺰ اﺳﺖ و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راهﻫﺎی دوری از اﺳﺘﺮس،
اﺿﻄﺮاب و اﻓﺴﺮدﮔﯽ .اﻓﺴﺮدﮔﯽ آوﯾﺨﺘﻦ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،اﺳﺘﺮس ﺣﺎل ﻣﺎ را ﺧﺮاب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﺿﻄﺮاب آﯾﻨﺪه ﻣﺎ را.
ﺗﻤﺮﮐﺰ ،ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و رواﻧﯽ ﻣﺎ ﻫﻢ آﻣﺎده
ﻣﯽﮐﻨﺪ.

 .9آﯾﻨﺪه را ﺑﺨﺮﯾﻢ .ﺣﺘﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻫﻪﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﺑﯿﺎﻧﺠﺎﻣﻨﺪ .ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﯾﺎ
ﻋﻘﻼﻧﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ﻧﻘﺶﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺣﻮادث ﻏﯿﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ ،ﺟﻨﮓﻫﺎ ،ﺑﺤﺮانﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﮐﺸﻤﮑﺶﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﺠﺎری و ﺣﺘﯽ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﯽ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ روی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﻨﻔﯽ ﺑﮕﺬارﻧﺪ .ﺑﺤﺮانﻫﺎ ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از دﯾﮕﺮی از راه
ﻣﯽرﺳﻨﺪ و از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﺑﮑﺸﺎﻧﻨﺪ ،ﻏﻤﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد راه ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ )ﯾﺎدﺗﺎن ﻫﺴﺖ ﮔﻔﺘﻢ زﻧﺪﮔﯽ
ﺳﺨﺖ اﺳﺖ و ﺳﺮاﺳﺮ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ؟( .ﭘﺲ ﺧﯿﻠﯽ روی آﯾﻨﺪه ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺣﺴﺎب ﺑﺎز ﮐﺮد .اﻣﺎ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﮐﺮد ﮐﻪ
آﯾﻨﺪه و ﺑﺤﺮانﻫﺎﯾﺶ ﻣﺎ را از ﭘﺎ در ﻧﯿﺎورﻧﺪ .ﺑﺨﺸﯽ از درآﻣﺪ ﺧﻮد را – اﮔﺮ درآﻣﺪی ﺑﺎﺷﺪ -ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر
اﺧﺘﺼﺎص ﺑﺪﻫﯿﻢ .ﻫﺮ ﻧﻮع ﭘﺲ اﻧﺪاز ،ﺑﯿﻤﻪ ،ﯾﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری – ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻮﭼﮏ – ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎ را ﺑﺮای آﯾﻨﺪه اﯾﻤﻦﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ،
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ رﻓﻊ ﻧﺴﺒﯽ ﻧﮕﺮاﻧﯽ آﯾﻨﺪه ،اﻣﺮوز ﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﺎ دﻏﺪﻏﻪ ﮐﻢﺗﺮی ﺑﮕﺬرد .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،اﮔﺮ روزی
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ راه اﻧﺪازی ﮐﺴﺐ وﮐﺎری ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ اﯾﻦ اﻧﺪوﺧﺘﻪﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ .درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻣﺎ و
ﻣﻬﺎرت ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﺎد ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ ،ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاریﻫﺎی ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﯿﻤﻪﻫﺎ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﺪون اﻫﻤﯿﺖ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺟﻮانﻫﺎی ﻧﺴﺒﺘﺎ زﯾﺎدی را دﯾﺪهام – در واﻗﻊ ﺧﻮدم ﻫﻢ ﯾﮑﯽ از ﻫﻤﺎنﻫﺎ ﺑﻮدم – ﮐﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﻪ،
ﭘﺲاﻧﺪاز ﯾﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻗﺎﯾﻞ ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ .اﮔﺮ  5ﺳﺎل در ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪای ﮐﺎر ﮐﺮدﯾﺪ و ﺑﯿﻤﻪ ﻧﺒﻮدﯾﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ اﻣﺮوز ﺑﺮای
ﺷﻤﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬﻢ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﯿﺎﯾﺪ ،اﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ  5ﺳﺎل ،وﻗﺘﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﺷﻮﯾﺪ و زودﺗﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد
را ﺑﺎ ﻓﺮاغ ﺑﺎل ﭘﯽ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻃﻮﻻﻧﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺮ ﺳﮑﻪای ﮐﻪ ﭘﺲاﻧﺪاز ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ،
ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ از ﻋﻤﺮﻣﺎن را ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن آن ﺻﺮف ﮐﺮدهاﯾﻢ .ﺑﯿﻤﻪﻫﺎ و ﭘﺲاﻧﺪازﻫﺎ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاریﻫﺎ ،در واﻗﻊ
ﺳﮑﻪﻫﺎی زﻣﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﯾﮏ دوره ﺑﻪ دوره دﯾﮕﺮی از ﻋﻤﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽدﻫﯿﻢ.
 .10ﺷﺎﯾﺪ آن راز ﺟﺎوداﻧﻪ ،ﺗﻌﺎدل ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ دﻟﯿﻞ آن ﺳﺨﺘﯽ زﻧﺪﮔﯽ و ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﺑﻮدن ﻣﺸﮑﻼت .ﺗﻌﺎدل ﻣﺎ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ارﮔﺎﻧﯿﺰم ﻣﺪام در ﺣﺎل ﺑﻪ ﻫﻢ ﺧﻮردن اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ اﮐﺴﯿﮋن ﻫﻮا را ﻓﺮو ﻣﯽ دﻫﯿﻢ ﺑﺪن ﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺎدل ﻣﯽرﺳﺪ
اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﻫﻮا را ﺑﯿﺮون ﻣﯽ دﻫﯿﻢ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ از ﺗﻌﺎدل ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻫﻮا ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻤﺎم ﻋﻤﺮ
اداﻣﻪ دارد .اﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺗﻌﺎدل ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻮا راﯾﮕﺎن و در دﺳﺘﺮس ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و آﺳﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻧﻤﯽآﯾﻨﺪ .ﻏﺬا ﻣﯽﺧﻮرﯾﻢ ﺑﻪ ﺗﻌﺎدل ﻣﯽرﺳﯿﻢ اﻣﺎ ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺎدل ﻣﺎ ﺑﺎز ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯽﺧﻮرد و ﺑﻪ ﻏﺬا ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ .ﺑﺮای
ﺑﺮﻗﺮاری اﯾﻦ ﺗﻌﺎدل ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻏﺬا ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺮای ﮐﺎر ﺧﻮب ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎر
ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺮای ﻣﺴﮑﻦ ،ازدواج ،ﺑﺮای ﺗﻔﺮﯾﺢ ،ﻓﺮزﻧﺪان و ﺑﺮای ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ارزﺷﻤﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺗﻌﺎدل ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﻮل و
ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت درﺳﺖﺗﺮ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ .اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﺎر ﻫﻢ در ﮐﻨﺎر ﺳﺎﯾﺮ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ
ﺑﻪ ﺗﻌﺎدل ﻧﯿﺎز دارد.
ﺑﺮای اﻫﺎﻟﯽ ﺷﺒﮑﻪ و ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻮروز را ارج ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ ،ﺳﺎﻟﯽ ﻣﺘﻌﺎدل آرزو ﻣﯽﮐﻨﻢ.
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