
 فصل هشتم:
 »من توقع هیچ چیزی ندارم و همه چیز را 

می پذیرم.«

کــه نبایــد انجــام دهــی  کــه بــه ذهنــت می رســد و می دانــی  کارهایــی  »تمــام 
کــن.« کــه می دانــی بایــد انجــام دهــی شــروع  کارهایــی را  کــن و همــه ی  متوقــف 

کــه باعــث  اواًل، بــا دیــدن عنــوان ایــن فصــل فریــب نخــور. واقعیتــی وجــود دارد 
کنــی. ایــن موضــوع را در نظــر  کتــاب را بررســی  می شــود بــا تحیــر صفحــات دیگــر 

داشــته بــاش.
کــه رئیــس خــودت  ی داشــتن شــغل دلخــواه خــودت بــودی  همیشــه در آرزو
ــی؛  کن ــار  ــه آن افتخ ــه ب ک ــی  کن کاری  ــی و  کن ــزی  ــودت برنامه ری ــرای خ ــی، ب باش
کامــل مــورد توجــه قــرار دهــی. از میــان ترکیــب  کــه بــه عنــوان یــک زندگــی  چیــزی 
کارهــای ســخت، عــزم و اراده، نقشــه ی مشــخص، شــما مدیریــت برنامه ریــزی 

یــای تــو بتوانــد تحقــق یابــد را داری. کــه ایــن رؤ زندگــی خــود در راهــی 
کاری مواجــه می شــوی، شــرکتی را بــرای  کــه بــا یــک ایــده ی بــزرِگ  کــن  تصــور 
کــه  تولیــد لوگــوی جــذاب و ســاختن برنــد اجــاره می کنــی و حــاال زمــان ایــن اســت 
کار شــوی، در این جــا بــازی شــروع می شــود. البتــه تــو بــه یــک فروشــگاه  مشــغول 
کار تــو اســت. هفتــه ی بعــد بــا ماشــین در اطــراف  بــزرگ نیــاز داری و آن اولیــن 
شــهر می چرخــی و موقعیت هــا و مکان هــا را در نظــر می گیــری و بــا صاحبــان 

ــوی. ــره می ش ک ــه و مذا ــک وارد معامل مل
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کــه فکــر می کنــی یــک  کار آســان نیســت، امــا تــو ســرانجام جایــی را  ایــن 
موقعیــت خــوب اســت و قیمــت مناســبی دارد، پیــدا می کنــی. مــکان دیگــری 
را زیــر نظــر داشــتی، امــا بودجــه ی تــو در حــد هزینــه ی آن جــا نبــود و نتوانســتی 
کنــی. حــاال موضوعــات دیگــری مثــل حــق بیمــه، مــدرک شــغلی  کار  ی آن  رو
کســب درآمــد  گــر  بتوانــی  ــرار می گیــرد. حتــی ا و پرداخــت مالیــات مــورد توجــه ق
کنــی، بایــد یــک حســابدار بــرای امــور حســابداری و مالیات هــای خــودت داشــته 

باشــی.
تــو  فروشــگاه  یــم.  می رو بعــدی  برنامه هــای  ســراغ  بــه  حــاال  خــوب،  بســیار 
اســت  الزم  پــس  دارد،  دیگــر  ضــروری  لــوازم  و  تجهیــزات  و  مبلمــان  بــه  نیــاز 
کــردن فهرســت  کار بعــدی آمــاده  کنــی.  چنــد وســیله ی مــورد نیــاز را خریــداری 
کــِس دیگــری نیــز نیــاز  کــه بــه  کــه بایــد انجــام شــود. بدیهــی اســت  کارهایــی اســت 
کنــد. پــس زمانــی را هــم بــرای اســتخدام تعــدادی از افــراد  کار  اســت تــا در آن جــا 
کــن. همــه چیــز خــوب پیــش مــی رود  در نظــر می گیــرد. بــه ایــن موضوعــات توجــه 
کســادی رو بــه رو شــده و باعــث می شــود تــا  تــا این کــه... اتفاقــی می افتــد! بــازار بــا 
کــردی ارزان تــر بفروشــی و حــاال بــه دنبــال راه هــای چــاره  کــه تولیــد  محصوالتــی را 

ــد شــد! ــد می افتــی. وای چــه ب و بازارهــای جدی
قلــب تــو ضعیــف می شــود و بــه ســختی نفــس می کشــی تــا این کــه دیوانــه وار 
کســی  کارخانــه –هــر  در جســتجوی عمده فروش هــا، واردکننــدگان، صاحبــان 
ی و شــروع بــه پرس وجــوی مظنــه می کنــی. تنهــا  کنــد- مــی رو کمــک  کــه بتوانــد 
کــه قیمت هــای مظنــه، بیشــتر از قیمت هــای مــورد نظــر تــو  مشــکل ایــن اســت 
اســت. بــا ایــن موضــوع چــکار می توانــی بکنــی؟ بــه شــکل خســتگی ناپذیری 
ادامــه می دهــی و بــاز تحقیــق و جســتجو می کنــی، امــا بــه هیچ چیزی دســت پیدا 
نمی کنــی. ایــن موضــوع بــه زودی در زندگــی تــو تبدیــل بــه فاجعــه می شــود! منابــع 
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کــرده ای تــا موفــق شــوی، امــا بــا مانــع بســیار بــزرگ  یــادی صــرف  و زمــان بســیار ز
کــه بایــد بــا آن مواجــه شــوی. جدیــدی برخــورد می کنــی. حــاال تصــور می کنــی 

کار اســت؛ ممکــن اســت هــر چیــزی اشــتباه از آب درآیــد،  کســب و  ایــن 
کــه چنیــن چیــزی  شــک و تردیــد ذهــن تــو را درگیــر می کنــد: »مــن می دانســتم 

می افتــد.« اتفــاق 
ایــن احســاس در تــو شــکل می گیــرد و رشــد می کنــد تــا این کــه تــو را از پــای 
کاری  کــه در هــر  کار بــه معنــای ایــن اســت  کســب و  درمــی آورد. شــروع یــک 
کنــی. آیــا ارزش آن را دارد؟ تــو بــرای رضــای خــدا  یســک  کــه انجــام می دهــی ر
ــرای  کــه واقعــًا در مــورد آن فکــر می کنــی، ب پرداخــت مبالغــی را پذیرفتــی! حــاال 
کار قبــل صــرف می کنــی؛ خیلــی بیشــتر.  ایــن طــرح زمــان بیشــتری را نســبت بــه 
کنــی. تــو نســبت  کــه بایــد شــب و روز بــه ســختی تــالش  منظــورم ایــن اســت 
ــن  ــان ای ــو در جری ــر ت ــول و فک ــود داری. پ ــان خ ی زم ــری رو کمت ــارت  ــل نظ ــه قب ب
ــا  ــو بهتــر اســت؟ آی ــرای ت کار ب کــه ایــن  کــردی  ــرار می گیــرد. چــرا تصــور  موضــوع ق

کــردی؟ همــان اســت؟ کــه آن را امضــا  ایــن همــان قــراردادی نیســت 
کســالت شــده و بیشــتر  کمــی دچــار  کارهــا اشــتباه بــود. تــو  شــاید تمــام آن 
کار خــود  عصبــی می شــوی و شــاید تمــام ســرمایه ات را از دســت بدهــی و بــه 
کنــی  خاتمــه دهــی و افتــان و خیــزان نــزد رئیــس قبلــی خــود بر گــردی و از او تقاضــا 

ــاره بــه شــغل قدیمــی خــودت بازگــردی. ــا دوب ت
واوووووووووووووو

یم. گام به عقب بردار یم، یک   َببر رام! پیش از آنکه در مسیر خود پیش برو

منتظر اتفاق غیرمنتظره بودن

ــو هــم شــبیه هرکــس دیگــر  ــی افتــاده اســت؟ ســاده اســت. ت واقعــًا چــه اتفاق
یابــی شــده اند. مــن دربــاره توقعــات  کــه بــا انتظارهــا و توقعات شــان ارز هســتی 
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همچنیــن  نمی کنــم.  صحبــت  یــد،  دار گاهــی  آ آن هــا  از  کــه  روزمــره  عــادی 
صحبــت مــن مثــل آن چــه بی تعــارف بــا خــود بیــان می کنیــم نیســت، مثــل »مــن 
کــه البتــه هوشــیارانه بیــان می شــود.  ایــن را انتظــار دارم« یــا »انتظــار آن را دارم« 
کــه در آن عمیــق  کــه فقــط پنهانــی بیــان می شــود و تــو فقــط وقتــی  چیــزی اســت 

شــوی، متوجــه آن می شــوی.
خیانت بــار  و  خانمان ســوز  کننــده،  تهدیــد  انتظــارات  مــورد  در  مــن  نــه، 
کــه حتی  ی وجــود دارد. انتظاراتــی  کــه در فیلــم جنجالــی بــرادِو صحبــت می کنــم 
گــر مــن و تــو متعهــد  کردنــد. ا کامــاًل تــو را احاطــه  از آن هــا اطــالع نداشــتی تــا این کــه 
ــه  کار آن گون ــرای ایــن  کــه تغییــر برنامــه ای در زندگی مــان داشــته باشــیم، ب شــویم 
کــه شــامل موضوعاتــی از انتظارات مــان،  کــه می دانیــم خــود را آمــاده می کنیــم 

آن چــه می خوانیــم، می شــنویم و تصــور می کنیــم، می شــود.
مــا شــروع بــه تصویرســازی آن در ذهــن خــود می کنیــم؛ تحقیــق می کنیــم؛ 
بررســی  را  مــورد نظــر دیگــران پرس وجــو می کنیــم و جزئیــات آن اطالعــات  در 
کــردن یــک ایــده از چیزهــای مشــابه بــه آن می کنیــم  می کنیــم. شــروع بــه ســر هــم 
یــم از  کــه از آن دار و مســیر رســیدن بــه آن را مشــخص می کنیــم. تصــور ذهنــی 

کار و برنامه هــای مــا سرچشــمه می گیــرد. کیفیــت 
کــه یــک دنیــا توقعــات پنهــان  آن چــه نمی توانیــم ببینیــم بــه دلیــل ایــن اســت 
که در اســاس و پایه ی برنامه های  کرده ایم –رخنه ها و شــکاف هایی  شــده ایجاد 
کــه برنامــه را راهبــری می کننــد و می تواننــد ایــده  زندگی مــان پنهــان شــده اند- 
ببرنــد. بیــن  از  کنیــم،  را پیــدا  اراده ی آن هــا  آنکــه واقعــًا  از  را پیــش  مــا  بالقــوه 

کــه قــرارداد تولیــد خود را از دســت  کارفرمــا »انتظــار نــدارد«  در مثــال شــغلی مــا 
کافــی اتفــاق  کــه آن قــرارداد را از دســت می دهــد، بــه انــدازه ی  بدهــد و هنگامــی 
بــدی اســت و وقفــه در انتظــارات او واقعــًا بزرگ تریــن دردســر برایــش خواهــد بــود. 
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چگونــه می توانــی توقعــات پنهــان شــده در زندگــی ات را بشناســی؟
ناامیــدی، رنجــش،  کــه در آن هــا  زندگــی ات داری  گــر موقعیت هایــی در  ا
کــرده ای، اساســًا در هــر مرحلــه از  افســوس، توقیــف، خشــم و بی حالــی را تجربــه 
کنــی یــا بخشــی از اعتمــاد بــه نفســت را  کــه نتوانســته ای خــودت را ثابــت  زندگــی 
از دســت داده ای یــا دچــار هــر هیجــان دیگــری شــده ای، ایــن انتظــارات را داری. 
کافــی  گــر در ایــن جایگاه هــا بــه حــد  کــه فقــط خــودت نیســتی، ا در هــر جایگاهــی 
کنــی واقعیــت آن بخــش از زندگــی خــود را بــه شــکل ســناریو بــا چشــمان  دقــت 

ــی. ــت می بین عقل
گــر در زندگــی زناشــویی بــا همســر خــود اختالفــی داری، بیــن توقعــات خــود و  ا
کــه باشــد و این کــه در حقیقــت امــر چگونــه اســت،  این کــه چگونــه »تصــور شــده« 
ــو،  ــی ت ــائل مال ــت مس ــن اس ــران ممک ــرای دیگ ــت. ب ــی یاف ــه  خواه ــالء و فاصل خ
کاهــش وزنــت، شــغل جدیــدت و یــا چیزهــای دیگــر پیــش آمــده باشــد. ضعــف 
تــو به طــور مســتقیم مربــوط بــه خــالء بیــن انتظــارات پنهانــی و واقعیــت زندگــی تــو 
کــه واقعــًا تــو احســاس  اســت. بزرگ تریــن خــالء و فاصلــه، بدتریــن چیــزی اســت 
یشــه ی اختالفــات زناشــویی توقعــات بی مــورد  کــه ر می کنــی. در جایــی خوانــدم 

و بیــش از انــدازه اســت.
کــه ســطح توقعــات در جامعــه روز بــه روز بیشــتر می شــود. بــه نظــر  فکــر می کنــم 
کــه اختالفــاِت زندگــی تــو نتیجــه ی  مــن مشــکل، خــود توقــع اســت. مــن معتقــدم 
کــه خــود، ســایه ای  گفتــه یــا انتظــارات بیــان نشــده ات اســت  هــزاران ســخن نا
ــا  ــی را ب ــی زندگ ــه می خواه ک ــی  ــتراند؛ زمان ــو می گس ــی ت ــات زندگ ــر تجربی ــزرگ ب ب
و  می شــوند  اســترس  ایجــاد  عامــل  اختالف هــا  ایــن  دهــی،  تطبیــق  توقعاتــت 
ــوند. در  ــو می ش ــدی ت ــث ناامی ــی ات باع ــا زندگ ــا ب ــت آن ه ــدم مطابق ــل ع ــه دلی ب
کــه ایشــان انجــام می دهنــد. در واقــع در  این جــا چیزهــای دیگــری وجــود دارد 
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