
نْفس دشمن هر چیزی است که در آینده پیش می آید...

کــه فروتنــی نردبــان بلندپروازی هــای جوانــی  بــر همــگان ثابــت شــده 
اســت.

شکسپیر

کجــا می خواهیــم بــه چــه چیــزی برســیم: موفقیــت!  کــه در  همــه ی مــا می دانیــم 
ــرو هــم خــوب اســت. مــا همــه ی  ــروت و شــهرت و آب می خواهیــم مطــرح شــویم. ث

اینهــا را می خواهیــم.
ــه  ــه آنجــا برســاند. ب ــم فروتنــی بتوانــد مــا را ب ی کــه شــک دار مشــکل ایــن اســت 
گــر  کــه انــگار قــرار اســت ا قــول جنــاب دکتــر ســام ولــز، مــا چنــان مبهــوت می شــویم 

ــن باشــیم »مطیــع، ســرکوب، خجالــت زده و بی معنــی« شــویم. فروت
بــه  کــه چــه حســی دارد،  کارش ســؤال می کردیــم  از شــرمن در میانــه ی  گــر  ا
یــاد او هــم از همیــن عبارت هــا بــرای توصیــف حالــش اســتفاده می کــرد.  احتمــال ز
یــادی درنیــاورده بــود. در هیــچ جنــگ بزرگــی پیــروز نشــده بــود. نامــش را  او پــول ز
ی هیــچ تابلــو یــا ســردری حــک نکــرده بودنــد. حتــی ممکــن اســت در آن لحظــه،  رو
کــه آیــا  کــرده بــود شــک می کــرد  کــه انتخــاب  پیــش از جنــگ داخلــی، بــه مســیری 

ــا نــه.  کــه راهــش را ادامــه می دهنــد بــه مقصــد می رســند ی کســانی 
ک تریــن  پا کــه  مــی آورد  وجــود  بــه  را  فاســتیان  معاملــه ی  تفکــر  طــرز  ایــن 
بلندپروازی هــا را بــه اعتیــادی شــرم آور تبدیــل می کنــد. نْفــس در مراحــل اولیــه 
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ــد جســارت تلقــی شــود.  ــًا ســازگاری نشــان دهــد. دیوانگــی می توان ــد موقت می توان
توهــم می توانــد بــه اعتمــاد بــه نفــس و جهــل بــه شــجاعت تعبیــر شــود. امــا ایــن 
فــردا  بــه  امــروز  کار  انداختــن  و  بــار زحمــات  برابــر شــدن  باعــث چندیــن  فقــط 
کــردن زندگــی شــخصی دیگــر نمی گویــد  کــس بــا بــاال و پاییــن  می شــود، زیــرا هیــچ 

»هــی رفیــق، آن نْفــس هیوالیــی ات ارزشــش را داشــت.«
کشــمکش درونــی دربــاره ی اعتمــاد بــه نفــس آدم را یــاد عبــارت معروفــی از 
کــه می تــوان آن را شــکاِف میــاِن  گلــس می انــدازد  گوینــده ی پیشــگام رادیــو آیــرا 

ذوق و اســتعداد نامیــد.

یــم  کارهــای خاقانــه انجــام می دهیــم... ســراغش می رو کــه  همــه ی مــا 
کــه شــکافی وجــود دارد  چــون خــوش ذوق هســتیم، امــا بــه نظــر می رســد 
کــه  تولیــد می کنیــم  کارمــان چیزهایــی  چــون یکــی دو ســال اول شــروع 
خیلــی خــوب نیســتند... در واقــع اصــًا خــوب نیســتند. ســعی می کنیــم 
خــوب  ســوزنی  ســر  امــا  باشــند،  خــوب  کــه  یــم  دار آرزو  باشــند،  خــوب 
کــرده- هنــوز  کــه تــو را وارد بــازی  نیســتند، ولــی ذوق تــو - همــان چیــزی 
کــه می توانــی بگویــی آنچــه  هــم معرکــه اســت، ذوق تــو آن قــدر خــوب اســت 

کامــی اســت. خلــق می کنــی برایــت نوعــی نا

کــه نْفــس می توانــد بــه مــا قــوت قلــب دهــد.  درســت در همیــن شــکاف اســت 
گنــد  کــه  کنــد و بفهمــد  کارش نــگاه  چه کســی دلــش می خواهــد بــه خــودش و 
کــه ســعی می کنیــم راه خــود را بــا زورگویــی و  زده اســت ؟ بنابرایــن اینجاســت 
ی محــض، شــخصیت و انگیــزه و اشــتیاق،  کنیــم و بــا نیــرو جــار وجنجــال بــاز 
کــه می توانیــم صادقانــه بــا نواقــص خــود  یــم. یــا ایــن  سر پوشــی بــر حقایــق تلــخ بگذار
کنــد،  یــم. می توانیــم اجــازه دهیــم متواضع مــان  روبــرو شــویم و برایشــان زمــان بگذار
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کجــا نیازمنــد پیشــرفت هســتیم،  ــم و  ی کجــا اســتعداد دار کــه  ــه وضــوح ببینیــم  ب
ــای  ــم عادات ه ــم. می توانی کنی ــرف  ــکاف را برط ــا ش ــم ت کنی کار  ــش  ی ــد رو ــد بای بع

ــا آخــر عمــر همراه مــان باشــد. کــه ت مثبتــی را در خــود بپرورانیــم 
گــر نْفــس در زمــان شــرمن هــم وسوســه کننده بــود، مــا در ایــن دوره و زمانــه  ا
کــه بــرای تــور دو فرانــس ســال ۱۹۹۹ آمــوزش  ماننــد النــس آرمســترانگ هســتیم 
کلینیــک بالکــو جروبحــث  ــه  ــرای رفتــن ب کــه ب ــدز هســتیم  ــری بان ــد. مثــل ب می دی
می کــرد. بــا تکبــر و فریــب عشــوه گری می کنیــم و در ایــن رونــد بــه شــدت دربــاره ی 
کــه  ــد  ــه مــا می گوی ــه هــر قیمتــی، اغــراق می کنیــم. نْفــس ب اهمیــت پیــروز شــدن ب
کار را بکنــی. فکــر  همــه دارنــد از آب ایــن چشــمه می نوشــند، تــو هــم بایــد همیــن 

ــدارد�  ــار زدن آنهــا وجــود ن کن ــرای  ــچ راهــی ب ــدون وجــود نْفــس هی ــم ب می کنی
البتــه بلندپــروازی واقعــی، روبــرو شــدن بــا زندگــی و ادامــه دادن بــا اعتمــاد  بــه 
ــه عصــا تکیــه  ــه رغــم همــه ی حــواس پرتی هاســت. بگــذار دیگــران ب ــاال ب نفــس ب
کنــم، مــن می خواهــم خــودم  کــم  که»مــن قصــد نــدارم از شــدتش  گفتــن ایــن  کننــد. 
باشــم، بهتریــن خــودم. مــن بــرای ایــن بــازی طوالنــی اینجــا هســتم، مهــم نیســت 
کــردن،  کــه چقــدر بی رحمانــه باشــد.« یــک جنــگ تــک نفــره واقعــی اســت. کاری 

کســی شــدن� نــه 
کــه خــود را بــرای زمانــی  در مــورد شــرمن هــم ایــن دقیقــًا انتخــاب خــودش بــود 
تــا  او اجــازه داد  بــه  و  نیــاز داشــت  او  بــه  یخــش  تار و  کشــورش  کــه  کنــد  آمــاده 
بــه  بــود را  گذاشــته شــده  بــر دوشــش  کــه خیلــی زود  مســئولیت های ســنگینی 
خوبــی انجــام دهــد. او در ایــن آزمــون بی نهایــت دشــوار، شــخصیتی جاه طلــب، 
کــه خســته شــود و شــجاع  کــه بلنــد همــت بــود، بــی ایــن  امــا صبــور از خــود ســاخت 

ــود. ــر واقعــی ب ــه خطــر بینــدازد. او یــک رهب کــه خــودش را ب ــی ایــن  ــود ب ب
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کار را داری. فرصــت انجــام یــک بــازی متفــاوت تــا بــرای  تــو هــم فرصــت ایــن 
ــد  ــش می آی ــده پی ــه در آین ــرا هرآنچ ــوی، زی ک ش ــا ــاًل بی ب ــت کام ــه اهداف ــیدن ب رس
کــه  کــه حتــی فکــرش بــه ذهنــت هــم خطــور نمی کــرده اســت. چرا امتحانــی اســت 

نْفــس، خواهــر خبیــث موفقیــت اســت.
کرد. و تو به زودی معنای آن را درک خواهی 
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