
فصل دوازدهم: هدف نهایی زندگی

که واجد حیات است، تنها نیست و برای خودش زندگی نمی کند. هر موجودی 
ویلیام بلیک

کــه  گفــت: »اهالــی ســیوانا نــه تنهــا ســرحال ترین افــرادی بودنــد  جولیــان بــا تأمــل 
ــد.« ــراد بودن ــن اف ــدون شــک مهربان تری ــدم، بلکــه ب می دي

کــه دراز می کشــید تــا بخوابــد،  کــه بچــه بــوده، زمانــی  گفــت وقتــی  »رامــان بــه مــن 
کارهــای خوبــی  کلبــه پوشــیده از رز او می رفتــه و می پرســیده چــه  پــدرش بــه آرامــی بــه 
کــه هیــچ  گــه می گفــت  کنــی يــا نکنــی، ا در طــول روز انجــام داده بــوده اســت. چــه بــاور 
کاری نکــرده، پــدرش از او می خواســت بلنــد بشــه و قبــل از این کــه اجــازه داشــته 

باشــه بخوابــه، مقــداری مهربانــی و از خودگذشــتگی انجــام بــده.«
جولیــان ادامــه داد. »يکــی از ضروری تریــن ویژگی هــا بــرای زندگــی روشــنفکرانه 
ــه ییالقــی  ــه دســت آوردی، فرقــی نــداره چنــد خان کــه فرقــی نــداره چــه چیــزی ب اينــه 
کمک هــای تــو  کیفیــت  داری، فرقــی نــداره چنــد ماشــین داری، کیفیــت زندگــی در 

ــه.« ــه میش خالص
»آيا این مطالب به رز هاِی زرِد تازه در حکايت رامان مربوط میشه.«

ــی  ــه "اندک ــه میگ ک ــه  ــی چینی ــل قديم ــادآور ضرب المث ــا، ي گل ه ــه.  ــه بل ک ــه  »البت
ایــن  معنــای  میــده".  رز  تــو  بــه  کــه  می مونــه  باقــی  دســتی  ی  رو همیشــه  رايحــه، 
بــه  فعالیــت می کنــی،  زندگــی ديگــران  بهبــود  بــرای  وقتــی  ضرب المثــل واضحــه. 
بــه صــورت  صــورت غیرمســتقیم زندگــی خــودت رو بهبــود میــدی. وقتــی هــر روز 
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بــرای  با معنی تــر میشــه.  و  مراتــب غنی تــر  بــه  زندگــی  تصادفــی مهربانــی می کنــی، 
کــن.« کــردن هــر روز، بــه طريقــی بــه ديگــران خدمــت  مقــدس 

کنم؟« کارهای داوطلبانه شرکت  که در  »پیشنهاد می کنی 
کارهاســت.  ایــن  از  فســلفی تر  منظــورم،  ولــی  عالیــه،  شــروع  نقطــه  يــک  »ایــن 
کــره زمیــن انتخــاب  ی  کــه يــک چارچــوب جديــدی از نقــش در رو پیشــنهاد می کنــم 

ــی. کن
کلــی زندگیــه. برخــی  يــک چارچــوب از نقــش، طــرز نــگاه مــا بــه شــرايط يــا بــه طــور 
افــراد نیمــه خالــی لیــوان زندگــی رو می بیننــد. افــراد خوش بیــن نیمــه پــر لیــوان رو 
می بیننــد. ایــن عــده، همــان شــرايط رو متفــاوت تفســیر می کننــد چــون چارچــوب 
کــه از طریــق اون  فکــری متفاوتــی برگزيدنــد. يــک چارچــوب فکــری اساســًا لنزيــه 

وقايــع زندگــی بیرونــی و درونــی رو می بینــی.«
بــرای هدفــم  کــه يــک چارچــوب فکــری جديــد  »پــس وقتــی پیشــنهاد میــدی 

کنــم؟« بايــد ديدگاهــم رو عــوض  کــه  اينــه  داشــته باشــم، منظــورت 
کیفیــت زندگــی، بايــد يــک نــگاه  »يــه جورایــی. بــرای پیشــرفت چشــمگیر در 
کــه همــان طــور بــا  کــره زمیــن داشــته باشــی. بايــد بفهمــی  ی  جديــد از علــت بودنــت رو
هیچــی بــه دنیــا اومــدی بــا هیچــی هــم از دنیــا میــری. در ایــن صــورت، تنهــا يــک دلیــل 

حقیقــی بــرای اينجــا بودنــت وجــود داره.«
»چه دلیلی؟«

کمــک خــودت رو بــه ديگــران بــدی و بــه صــورت  جولیــان پاســخ داد: »این کــه 
کــه نمی تونــی وســایل رفاهــی خــودت رو داشــته  کنــی. مــن نمی گــم  کمــک  معنــا داری 
کنــی،  کنــی و زندگــی رو وقــف محرومیــن  باشــی يــا این کــه بايــد حرفــه حقوقیــت رو رهــا 
کار رو انجــام دادنــد.  کامــل ایــن  کــه بــا رضايــت  کــه اخیــرًا افــرادی رو ديــدم  هــر چنــد 
دنیــای مــا در میانــه يــک تغییــر بزرگــه. مــردم کم کــم دارن جــای پــول رو بــه معنــا میــدن. 
کنــن، االن  کــه عــادت داشــتند مــردم رو بــا انــدازه اســتطاعت مالــی قضــاوت  وکالیــی 
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کــه  کــه بــه ديگــران دارنــد قضــاوت می کنــن. بــا انــدازه قلبــی  اونهــا رو بــا انــدازه تعهــدی 
دارنــد قضــاوت می کنــن. معلمــان از پناهــگاه شــغل امــن خــود بیــرون اومــدن تــا رشــد 
کنــن. اشــخاص متوجــه  کــودکان نیازمنــد در محله هــای فقیــر نشــین رو تأمیــن  عقلــی 
کــه در راســتای  کــه بــرای هدفــی اينجــا هســتن و اســتعدادهای خاصــی دارن  هســتن 

کمــک می کنــه.« فهــم ایــن بــه اونهــا 
»چه استعداد خاصی؟«

گفتــم.  کــه در طــول شــب بــه تــو  جولیــان متذکــر شــد: »دقیقــًا اســتعدادهایی 
توانایــی ذهنــی بــاال، انــرژی بیکــران، خالقیــت نامحــدود، منبــع نظــم و سرچشــمه 
گنج هــا و اســتفاده از  آرامــش. خیلــی ســاده ایــن اســتعدادها در خصــوص بازکــردن 

اونهــا در راســتای صــالح همگانیــه.«
انجــام  کارهــای خوبــی  يــک آدم می تونــه  گــوش مــی دم. چطــوری  »هنــوز دارم 

بــده؟«
کــه بايــد تغییــر جهان بینــی رو در اولويــت قــرار  »خیلــی ســاده! دارم ایــن رو میگــم 
بــدی تــا این کــه ديگــه خــودت رو بــه عنــوان يــه شــخص جدابافتــه نبینــی و خــودت رو 

عضــوی از اجتمــاع ببینــی.«
گذشت تر باشم؟« »پس بايد مهربان تر و با

ــه  ــانی ب ــدی، خدمت رس ــام ب ــی انج ــه می تون ک کاری  ــن  ــه بهتری ک ــدون  ــن رو ب »ای
مردمــه. اهالــی ســیوانا ایــن  را فراينــد بیــرون  انداختــن غــل و زنجیــر نفــس می نامیدنــد. 
همــه اينهــا در مــورد از دســت دادن خودخواهــی و توجــه بــه هــدف برتــره. ایــن ممکنــه 
ــرژی  ــا مصــرف ان ــا تخصیــص زمــان ي ــه اطرافیــان ب در قالــب خدمت رســانی بیشــتر ب
بــه دســت بیــاد. اينهــا حقیقتــًا دو تــا از ارزشــمندترین منابــع وجــود توئــه. ایــن می تونــه 
ــرای فقــرا در تعطیــالت آخــر هفتــه باشــه  کار ب ــه بزرگــی يــک دوره يــک ســاله  چیــزی ب
کوچکــی راه دادن بــه چنــد خــودرو در يــک ترافیــک ســنگین. ممکنــه پیــش پــا  يــا بــه 
کــه وقتــی شــروع  گرفتــه باشــم اون اينــه  ــاد  گــه يــک چیــز ي ــی ا ــه نظــر بیــاد، ول افتــاده ب
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ــه ســوی ُبعــد ســحرآمیزتری  ــو ب کــردن دنیــا تــالش  کنــی، زندگــی ت ــرای بهتــر  می کنــی ب
گريــه می کنیــم در  کــه وقتــی متولــد میشــیم، مــا  حرکــت می کنــه. رامــان می گفــت 
کــه  کنیــم  کــه بايــد طــوری زندگــی  کــه دنیــا لــذت می بــره.« جولیــان می گفــت  حالــی 

کــه مــا لــذت می بريــم. کنــه در حالــی  ــه  گري وقتــی می میريــم، دنیــا 
کار  کــه در ضمــن  تی  کــه جولیــان نکتــه ای داشــت. يکــی از مشــکال می دانســتم 
کــه  کمکــی  کــه واقعــًا احســاس نمی کــردم  حقوقــی مــن را اذيــت می کــرد، ایــن بــود 
می دانســتم از دســتم بــر می آيــد را انجــام می دهــم. قطعــًا مــن امتیــاز وکالــت تعــدادی 
کــه چنــد شــکايت داشــتند؛ امــا  از پرونده هــای از پیــش تنظیــم شــده ای را داشــتم 
ی عشــق باشــد، در نظــر مــن تجــارت شــده بــود.  کاری از رو کــه  حقــوق بــه جــای ایــن 
ــن  ــودم. از بی ــرا ب ــوق، آرمان گ ــکده حق ــم در دانش ــیاری از هم دوره هاي ــد بس ــن همانن م
کــه دنیــا را تغییــر  گرفتــه بوديــم  قهــوه ســرد و پیتــزای بیــات شــده در خوابــگاه، تصمیــم 
دهیــم. تقریبــًا از آن موقــع بیســت ســال می گــذرد و میــل آتشــین مــن بــرای تغییــر جــای 
خــود را بــه میــل آتشــین مــن بــه بازپرداخــت وام و تهیــه پــول بازنشســتگی داده اســت. 
ــه  ــط پیل ــودم را در وس ــه خ ک ــدم  ــه ش ــت، متوج ــه وق ــن هم ــد از ای ــار بع ــن ب ــرای اولی ب
گرفتــه بــودم و بــه آن  کلــی از دســت جامعــه در ایــن پیلــه پنــاه  کــردم. بــه طــور  مســتور 

گرفتــه بــودم. انــس 
کــه ممکنــه واقعــًا بــه عمــق  کنــم  جولیــان ادامــه داد: »بــذار داســتانی بــرات تعريــف 
ــود،  کــه عاشــقش ب کــه شــوهرش  ــود  قضیــه پــی ببــری. زمانــی يــک پیــرزن ضعیــف ب
کــرد. هــر روز، بینایــی و شــنوایی پیــرزن  مــرد. بعــد بــا پســر و عــروس و دختــرش زندگــی 
ــا از  ــد، نخوده ي ــد می لرز ــی ب ــتانش خیل ــه دس ک ــی  ــک روز از اون جای ــد. ي ــر می ش بدت
کــه  کثیفــی  يخــت. پســر و عروســش از  ی زمیــن ر کاســه اش رو بشــقاب و ســوپ از 
کوچــک  کــه ديگــه بســه. يــک میــز  گفتنــد  کــرده بــود ناراحــت شــدند و يــک روز  ايجــاد 
گذاشــتند تــا پیــرزن همــه وعده هــای  کمــد جــارو  کنــار  گوشــه ای  بــرای پیــرزن در 
غذاییــش رو اون جــا بــه تنهایــی بخــوره. پیــرزن وقــت غــذا بــا چشــمان پراشــک از آن 
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طــرف اتــاق بــه اونهــا نــگاه می کــرد، امــا فقــط بــرای ســرکوفت زدن بــه خاطــر انداختــن 
ــا او حــرف می زدنــد. ــه نــدرت ب ــا چنــگال، ب قاشــق ي

ی زمیــن مشــغول خونــه بــازی  کوچولــو رو يــک شــب درســت قبــل از شــام، دختــر 
گفــت دارم يــک  بــود. پــدرش خیلــی جــدی پرســید: چــی داری می ســازی؟ دختــر 
گوشــه ای  کــه بــزرگ شــدم، در  کوچــک بــرای تــو و مامــان درســت می کنــم تــا روزی  میــز 
کــردن. در  گريــه  کــردن. بعــد  يــد. پــدر و مــادر بــه مــدت طوالنــی ســکوت  غــذا بخور
کــردن، شــدن. اون شــب  کــه ايجــاد  کارشــون و ناراحتــی  آن لحظــه متوجــه طبیعــت 
پیــرزن رو بــه مــکان مناســبی در میــز غــذای بــزرگ آوردن و از آن لحظــه بــه بعــد، پیــرزن 
ی  کــه يــک تکــه کوچــک غــذا رو همــه وعده هــای غــذا رو همــراه بــا آنهــا خــورد؛ و زمانــی 
کــس ابــراز ناراحتــی  ی زمیــن می افتــاد، ديگــه هیــچ  يخــت يــا چنــگال رو میــز می ر

نمی کــرد.«
گفــت: »در ایــن داســتان، پــدر و مــادر انســان های بــدی نبــودن. اونهــا  جولیــان 
کنــن. همــدردی و  صرفــًا جرقــه ای الزم داشــتند تــا شــمع همــدردی خــود رو روشــن 
کارهــای  مهربانی هــای روزانــه، زندگــی رو بــه مراتــب غنی تــر می کنــه. هــر روز صبــح بــه 
ــتايش گر  ــالت س ــن. جم ک ــر  ــدی فک ــام  می ــران انج ــرای ديگ ــول روز ب ــه در ط ک ــی  خوب
کمتریــن توقــع رو دارن، بــزن، حــرکات محبت آمیــز نســبت  کــه  کســانی  صمیمــی بــه 
بــه دوســتان نیازمنــد نشــون بــده، همیشــه همــدرد  اعضــای خانــواده بــاش بــدون هیــچ 
کمــک می کنــه بــه يــک زندگــی فوق العاده تــر برســی؛  کارهــا  علــت خاصــی، همــه ایــن 
کــه حــال دوســتانت رو بهتــر می کنــی. يــک فــرد  و در خصــوص دوســتی مطمئــن شــو 

بــا ســه دوســت صمیمــی در واقــع خیلــی ثروتمنــده.«
»سرم را به عالمت رضايت تکان دادم.«

می کننــد.  اضافــه  زندگــی  زیبایــی  و  شــیفتگی  طبعــی،  شــوخ  بــه  »دوســتان 
کــه قــدرت جوان ســازی بیشــتری نســبت بــه خنــده از  کمــی وجــود داره  چیزهــای 
کــه خــودت رو پرفضیلــت  تــه دل بــا يــک دوســت قديمــی رو داشــته باشــه. وقتــی 
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