
فرق كش�اورز هيجاني نتيجه گرا با كشاورز 
حرفه اي

فرض كن تو ي��ك كش��اورز هيجان��ي و آماتور 
هستي. اين طور بگوييم تو يك كشاورز نتيجه گرا 
هس��تي. چه مي كني؟ م��ي روي دانه هايت را در 
زمين مي پاش��ي اما ش��ب از فرط نتيجه گرايي 
خوابت نمي برد. چه كار مي كني؟ م��ي روي تك تك آن 
دانه هاي بخت برگش��ته را از زير زمين بيرون مي كش��ي 
و با آنها احوال پرسي مي كني. س��ر جاي تان هستيد؟ بله 
سر جاي مان هستيم. اوضاع و احوال خوب است؟ بله خدا 
را ش��كر خوب است. مش��كلي نداريد؟ نه مشكل خاصي 
نداريم. طفلك ها روي شان نمي ش��ود بگويند »اگر شما 
بگذاريد ما مش��كلي نداريم.« خداحاف��ظ! خداحافظ! و 
روز بعد داستان باز با اندكي تغييرات، اما به همان اسلوب 
ديروز تكرار مي شود. كشاورز آماتور نتيجه گراي ما شب 
باز كابوس مي بيند، يا روز فك��ر و خيال مي كند كه نكند 
اين دانه هاي به اين كوچكي زير زمين خفه شوند. سرش 
را نيم دقيقه زيرخ��اك يا آب فرو مي كن��د و به اصطالح 
خودش را به صورت آزمايشي مي كارد و مي بيند نه، اصاًل  
تحمل پذير نيست، بنابراين با سرعت برق و باد سر مزرعه 
حاضر مي شود و دوباره آن بستر پوششي خاك را از روي 
بذرها برمي دارد. سالم! سالم! شما حال تان خوب است؟ 
بله، يعني نه. باالخره حال تان خوب است يا نه؟ راستش 
را بگوييد، من تحمل شنيدنش را دارم. حال خودمان كه 
خوب اس��ت اما آخر اين طور ادامه بدهيد حتماً حال مان 
بد خواهد ش��د. مگر من چه مي كنم؟ اجازه نمي دهيد ما 
كار خودمان را بكنيم. من فقط نگران شما هستم عزيزانم! 
نگران آينده تان. گفتم يك وقت خفه نشويد. هوا به شما 
مي رسد؟ و دانه ها همه سرش��ان را به نشانه تأسف تكان 
مي دهند. شما فكر مي كنيد آخر و عاقبت اين مزرعه چه 
خواهد شد؟ درست حدس زده ايد. همه بذرهاي بيچاره 
آخر س��ر تلف مي ش��وند. فقط و فقط به خاطر توهمات 
يك ديوانه، هيچ چيز به دردبخ��وري از آن مزرعه بيرون 
نمي آيد. چ��را؟ به خاطر اينكه كش��اورز م��ا نمي خواهد 
چيزي را كه پاش��يده رها كند. نمي خواهد از عمل خود 
جدا ش��ود، مي خواهد به عمل خود بچسبد. نمي خواهد 
قبول كند فصل كاش��ت تمام و او ح��اال ديگر وارد فصل 
ديگري از زندگي اش شده است. تازه اگر قبول كند وارد 
فصل داشت شده، داشت و مراقبت را با توليد نگراني يكي 
مي گيرد. نمي خواهد چيزي را كه به بس��تر رشددهنده 
امانت سپرده واقعاً به امانت بس��پارد به خاك، به آفتاب، 
به آب و به باد مشكوك است. ظاهراً دانه ها را پاشيده، اما 
مي خواهد همچنان پيش خودش باشند، مي خواهد سريع 
خوش��ه هاي طاليي را در مزرعه اش ببيند بنابراين توليد 
نگراني مي كند: نكند آن زير خفه شوند... و همين فكر و 
خيال ها باعث مي شود واقعاً بذرها خفه شوند. آن هم نه به 
واسطه كم كاري يا حواس  پرتي خاك يا آب يا آفتاب، بلكه 

به خاطر فكر و خيال هاي كشاورز نتيجه گرا. 

 نتيجه در بيرون است يا صرفًا قرارداد درون 
ماست؟

فش��ار وي��ران كننده ب��ه نتيجه رس��يدن از 
كجا مي آيد؟ چرا م��ا لحظات زندگ��ي را به 
شكنجه هاي كوچك و بزرِگ »بايد به اين جا 
برسم، بايد به آن جا برسم« تبديل مي كنيم؟ 
اصاًل نتيجه يعني چه؟ آيا واقع��اً در واقعيت 
چيزي به نام نتيجه وجود دارد، يا نه، صرف��اً قراردادهايي 
است كه در سر ما ش��كل مي گيرد و محو مي شود؟ ممكن 

است آنچه براي تو نتيجه اس��ت براي ديگري نقطه شروع 
باشد. فرض كن تو رفته اي ايستگاه 4 هزار متري و اين نقطه 
براي تو يك نتيجه شگفت است اما آن جا متوجه مي شوي 
همين ارتفاع براي كوهنورد ديگر يك نقطه آغاز است و او 
شب در كمپ 4 هزار متري استراحت كرده و مي خواهد از 
نقطه نتيجه تو يك نقطه آغاز بس��ازد و برود ارتفاع 6 هزار 
متري. درك اينكه در واقعيت چيزي ب��ه نام نتيجه وجود 
ندارد بسيار حياتي است. استادي گفته است: »آن كه مقصد 
ندارد هرگز راهش را گم نمي كند.« منظور او اين است كه 
واقعاً تنها چيزي كه واقعيت دارد راه است و نه مقصد. مقصد 
فقط يك قرارداد اس��ت. مثاًل من از تهران حركت مي كنم 
و در مقصدي به ن��ام تبريز توقف مي كن��م و از حركت باز 
مي ايس��تم. اما فردي ديگر از تبريز مي گ��ذرد و مي رود به 
سمت بازرگان. اگر تبريز واقعاً مقصد است براي آن فرد هم 
بايد مقصد باشد، يعني اگر در ذات تبريز چيزي به نام مقصد 
بودن وجود دارد آن فرد نمي تواند از تبريز عبور كند. اما چرا 
مي تواند عبور كند؟ به خاطر اينكه تبريز واقعاً مقصد نيست 
بلكه تبريز بخشي از راه است، فقط ما در ذهن مان قرارداد 
مي كنيم كه اين جا مقصد و نتيجه ما باشد، در حالي كه در 
حقيقت ما سر راه نشس��ته ايم. درك اينكه فقط راه وجود 
دارد و مقصد يك قرارداد اس��ت براي بيرون آمدن از فشار 
نتيجه خواهي هاي ويرانگر بسيار حياتي و كليدي است. اين 
زندگي است كه واقعيت دارد و صد البته اگر كسي واقعيت 
زندگي را بپذيرد و در اوهام نتيجه گرايي گرفتار نش��ود به 
طرز ش��گفت آوري به نتيجه هاي بيروني هم مي رس��د، يا 
حتي اگر به نتيجه هاي بيروني هم نرس��د به هدف زندگي 
كه شناسايي »من« است– من چه كسي هستم؟- خواهد 
رسيد، مثل درختي كه در فصل مساعد رشد قرار نگرفته و 

ميوه اي نداده، اما متوجه است و مي داند كيست. 

چه كسي اين شكنجه گر را
 در من كاشته است؟

اگر مي خواهي��د به خ��ود خدمتي كرده 
باش��يد نگاه دوباره اي ب��ه بايدهاي تان- 
بايدهاي ناظر بر نتيجه بيندازيد و ببينيد 
پشت آن بايدها چه خبر است. من بايد به 
درآمد 20 ميليون تومان در ماه برسم. چه 
كسي اين شكنجه گر را در ذهن من كاشته است؟ چرا من 
بايد به اين درآمد برسم؟ بشكاف ببين پشت اين بايد چه 

قرار دارد. غير از اين است كه ش��كنجه گر مقايسه آن جا 
شالق به دست ايستاده است و به خاطر اين موضوع خودم 
را مدام زير فشار قرار مي دهم؟ صحبت سر اين نيست كه 
ما نبايد به درآمد 20 ميليوني برس��يم– همين نبايد هم 
باز شكل ديگري از بايد اس��ت، در واقع يك بايد ديگر در 
لباس مبدل- صحبت سر اين است كه چرا اين 20 ميليون 
تومان تبديل به بايد مي شود؟ صحبت سر اين نيست كه 
من نبايد در زندگي برنامه و نقشه داشته باشم. صحبت سر 
اين است كه چرا اين برنامه و نقشه در ادامه تبديل به اهرم 
فشار مي شود؟ مدعاي ما اين نيست كه تو نبايد به ارتفاع 
8 هزار متري صعود كني بلكه مي گوييم چرا مي خواهي 
اين كار را با فشار، شكنجه  بايد انجام دهي، چون قرارداد 
كرده اي به 8 هزار متري برسي. چرا ارتفاع صفر را به هيچ 
مي گيري و چنان از كنار دريا از ميان امواج آبي دريا از اين 
ارتفاع صفر عبور مي كني كه انگار آنها بخش��ي از زندگي 
و زيبايي هايش نيستند. توجه كنيد كه مجموعه عوامل 
دروني و بيروني ممكن اس��ت طوري پيش برود كه من 
بدون ايجاد فشار به 10 برابر آن درآمد 20 ميليون توماني 
هم برسم، مثل اين اس��ت كه يك كوهنورد بدون اينكه 
فش��ار و اجبار ويران كننده اي براي فتح داشته باشد قله 

8هزار متري را فتح مي كند. 

درخت به »بودن« مي چسبد
يا به ميوه دادن؟

فرض كن تو يك درخت جوان هس��تي. 
دور و برت هم كس��ي نيس��ت. از طرفي 
نمي داني درخِت چه هستي. هيچ ايده اي 
درباره اينكه مي��وه خواهي داد يا نه، هيچ 
ايده اي درباره اينك��ه ميوه ات چه خواهد 
بود نداري. حاال شما بگوييد كدام يك از اين دو رويكرد، 
طبيعي تر اس��ت؟ درختي كه صبح تا شب به اين فكر 
مي كند كه آيا ميوه خواه��د داد يا نه و اگر ميوه خواهد 
داد آن چه مي��وه اي خواهد بود؟ ي��ا درختي كه وقت 
خود را با اين چيزها تلف نمي كند و فقط يك كار انجام 
مي دهد: »درخت بودن.« يعني يك اس��تدالل خيلي 
دروني و باشكوه دارد. او با خودش مي گويد- بهتر است 
بگوييم حتي همين را هم نمي گويد- واقعاً اين چيزها 
در حيطه اختيارات من نيس��ت و قاعدتاً تخصصي هم 
در اين باره ن��دارم، اما يك چيز را خ��وب مي دانم و آن 

اين اس��ت كه من درخت هس��تم. واقعاً نمي دانم برگ 
و بار من چه خواهد بود. چقدر بزرگ خواهم ش��د. يك 
متر؟ دو متر؟ 20 متر؟ گمنام خواهم ماند يا نه، درخت 
مشهوري خواهم ش��د؟ واقعاً نمي دانم– در اين مثال 
ما خطايي وجود دارد ك��ه در مثال ها گاه گريزي از آن 
نيست. توجه كنيد درختي كه اين حرف ها را مي زند در 
واقع دارد با همين حرف ها آن حالت شكوه و زيبايي را 
از دست مي دهد. در واقع ما فرض كرده ايم كه درخت 
دوم اين حرف ها را مي زند. واضح است كه درخت كاري 
با اين چيزها ندارد و فقط درخت است و كاماًل در يك 
سكوت دروني كار خود را پيش مي برد. اين طور بگوييم 
درخت نوع دوم با خودش وارد رابطه نمي ش��ود و مثاًل 
نمي گويد من بايد رش��د كنم بلكه فقط رشد مي كند، 
كاري كه مي توانم انجام دهم اين است به درخت بودن 
خود ادامه دهم و درخت بودن چيست؟ يعني مي دانم 
ظرفيت هايي در درون من اس��ت و در بيرون از من هم 
يك سري ظرفيت ها وجود دارد كه در اختيار من قرار 
داده ش��ده و با آن ظرفيت هاي درون��ي من هماهنگ 
اس��ت. يعني اگر مثاًل ظرفيت فتوس��نتز در برگ هاي 
من اس��ت به موازات و به تناس��ب اين ظرفيت، نوري 
در بيرون قرار دارد كه آن ظرفي��ت را فعال مي كند. يا 
اگر ظرفيت مكش در ريشه هاي من هست، به تناسب 
اين ظرفيت، كاني ها و موادي در اطراف ريشه هاي من 
پيش بيني شده است. من مي توانم آب يا آن كاني ها را 
به درون خود بكشم و در اختيار ساقه ها و برگ هايم قرار 
دهم. من فقط به همان كاري ك��ه آن لحظه مي توانم 
انجام دهم قانعم. ديگر نمي گويم برگ هاي چه كس��ي 
كوچك تر اس��ت و برگ هاي چ��ه كس��ي بزرگ تر، يا 
نمي آيم س��انتي متر بگيرم ببينم قطر كدام درخت از 
همه بزرگ تر است، من فقط به درخت بودن خود ادامه 
مي دهم، و درخت بودن يعني چه؟ يعني هر لحظه در 
همان كاري باش��م كه هس��تم. حاال فصل پاييز است 
پس اس��تراحت مي كنم. با فصل پاييز درگير نمي شوم 
كه مثاًل من نمي خواهم تو رش��د مرا متوقف كني. يقه 
پاييز را نمي گيرم يا مثاًل يقه باد را كه تو با برگ هاي من 
چه كار داري. چرا اجازه نمي دهي ما هم براي خودمان 
جلوه رنگارنگ زرد و نارنجي داشته باشيم و به خودمان 
افتخار كنيم وقتي ملت كنار ما مي آيند و از پشت زمينه 
برگ هاي ما براي عكس هاي سلفي استفاده مي كنند. 
به باد نمي گويم لطفاً برو كمي آن طرف تر  كار و كاسبي 
ما را خراب نكن. يا وقتي زمستان مي رسد من در برابر 
خوابي��دن مقاومت نش��ان نمي دهم. نكن��د بخوابم و 
بميرم، نكند بخوابم ميوه ندهم. نكند كس��ي مرا بيدار 
نكند. شوخي نيست، قرار است سه ماه بخوابم. سه ماه 
خواب؟ من سه ماه بخوابم مي ميرم و مي بينيد كه بهار 
ش��ده اس��ت، همه درختان از خواب بيدار شده اند جز 
درخت م��ا. چرا درخت م��ا خواب مانده اس��ت؟ چون 
درست نخوابيده، چون با خود در كشمكش بوده، مدام 
كابوس ديده و از خواب پريده اس��ت و نتوانسته جان و 
انرژي اي را به واسطه خواب عميق در خود ذخيره كند 
و حاال كه وقت بهار و بيداري و كار و بار اس��ت درخت 
ما در حال خميازه كشيدن است. همه در حال شكوفه 
دادن هستند و درخت ما به زور دو شكوفه كوچك داده 
كه هيچ زنبور عسلي افتخار نمي دهد روي آنها بنشيند 
از بس كه بي رنگ و بو هس��تند. چ��را درخت ما نتيجه 
نگرفت؟ از بس كه به نتيجه چس��بيد. از بس كه خيال 
پردازي كرد كه نكند بخوابم و بيدار نش��وم. از بس كه 
گفت باالخره من ميوه اي خواه��م داد؟ نكند ميوه من 

ترش باشد، نكند ميوه من آبدار نباشد!
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نگاه

- هي�چ چي�زي ب�راي آدمي�زاد نتيجه 
نمي شود.  اي نتيجه! نتيجه! نتيجه!

- پدر بزرگ! چه مي گوييد؟ 
- داشتم مي گفتم هيچ چيزي در اين دنيا 

جاي نتيجه را نمي گيرد. 
- نتيجه مي خواهيد؟ 

- نتيج�ه مي خواهم پس�رم! خيلي هم 
مي خواهم. من عاشق نتيجه ام. 

- خب معلوم است نوه هاي تان همكاري 
نمي كنند. حاال ش�ما به دل نگيريد. اين 
روزها نوه ها با خودش�ان ه�م همكاري 

نمي كنند. 
- گفتيد نوه؟! 

- بله. 
- من اصاًل نوه اي ندارم. 

- ن�وه اي نداريد؟ خ�ب اگر ن�وه نداريد 
از كج�ا مي خواهيد ب�ه نتيجه ي�ا نتايج 
دلخواه تان برسيد؟ فضولي مي كنم چرا 
فرزندان تان شما را نوه دار نكردند؟ چند 

فرزند داريد؟ 
- فرزند؟ 

- فرزند هم نداريد؟ 
- نه كه ندارم، فرزندآوري جنايت است. 

- ازدواج كه...؟ 
- جلوي ازدواج بنويس�يد رفتار ماقبل 

تاريخي و نمونه كامل بي كالسي. 
پدربزرگي را تجس�م كنيد كه نه ازدواج 
كرده است، نه فرزندي دارد و نه نوه اي– 
به هر حال او يك پدربزرگ افتخاري است 
و ما براي مراعات س�ن و س�الي كه دارد 
پدربزرگ صدايش مي زنيم- با اين حال 
او با اعتماد به نفس كامل دنبال نتيجه يا 
نتايج دلخواهش مي گردد– نمي خواهد 
قبول كند كه فقط يك پدربزرگ افتخاري 

است. 
         

   شباهت ما با پدربزرگ افتخاري
 چه ش��باهتي ميان ما و اين پدربزرگ وجود 
دارد؟ آيا اغلب ما بي اعتنا به زنجيره هاي واسط 
ميان نتيجه و خودمان، دنب��ال راه ميان بري 
براي رس��يدن به نتيجه ي��ا نتيج��ه دلخواه 
نمي گردي��م؟ اگر ش��ما با چني��ن پدربزرگ 
افتخاري اي روبه رو شويد به او چه مي گوييد؟ 
با احترام و ادب ب��ه او مي گويي��د پدربزرگ! 
نتيجه راه ميانبري ندارد. احتماالً اولين كاري 
كه مي كنيد اين اس��ت كه پدربزرگ را توجه 
دهيد به حلقه هاي زنجيره واس��ط ميان او و 
نتيجه يا نتايج. او را گوش��ه اي كنار مي كشيد 
و مي گوييد نتيجه از ن��وه مي آيد، نوه از فرزند 
و فرزند از ازدواج. يعني اول بايد ازدواج كنيد 
و بعد صاحب فرزند ش��ويد و... اما متأس��فانه 
پدربزرگ افتخاري هوش و حواس درس��ت و 
حسابي ندارد و منطقي فكر نمي كند، شايد هم 

خودش را به آن راه زده است. 
- خب! من االن كج��ا را بايد پر كن��م يا امضا 

بزنم؟ 
- ببينيد واقعاً امضا زدني نيست. 

- )داد مي زن��د و عصاي��ش را در ه��وا ت��كان 
مي دهد( من عاشق نتيجه ام. تنها جرم من اين 
است كه عاشق نتيجه ام. شما فقط بگوييد من 

كجا را بايد پر كنم. 
- درك مي كنم ولي واقع��اً راه ميانبري ندارد. 

همه اين مراحل بايد طي شود. 
- ببين پسرم! )پدربزرگ عصا را پايين مي آورد 

و لحن مهربانانه تري به خود مي گيرد( رئيس 
بانك ف��الن، فاميل ماس��ت، رئيس كالنتري 
بهمان هم. يك وكيل هم مي شناسم از قاتل، 
فرشته و از فرشته، قاتل مي س��ازد. به نتيجه 
مي رسيم؟ نگو نمي رس��يم، خواهش مي كنم 

نگو نمي رسيم. 
   اولين قانون نتيج�ه گرفتن: »ممكن 

است نتيجه نگيري!«
اگر واقعاً دنبال نتيجه گرفتن هستيد به قوانين 
نتيج��ه گرفتن احت��رام بگذاري��د وگرنه يك 
پدربزرگ افتخاري خواهيد بود. نتيجه گرفتن 
كلي قانون دارد، اولين قانون نتيجه گرفتن هم 
اين است: ممكن است نتيجه نگيريد. دومين 
قانون: »فقط بخش��ي از عوامل نتيجه گرفتن 
در حوزه اختيارات و داش��ته هاي شماست«، 
ش��ايد هم دقيق تر نگاه كنيد متوجه ش��ويد 
همان ها هم دس��ت شما نيس��ت يعني مثاًل 
در زنجيره رس��يدن به نتيجه اين طور به نظر 
مي رسد كه فرزندآوري– اولين حلقه نتيجه– 
در حوزه اختيارات شماس��ت، ن��وه در حوزه 
اس��تحفاظي فرزندان تان و نتيجه در اختيار 
فرزندان فرزندان شما. اما اگر دقيق نگاه كنيد 
مي بينيد اختيار فرزندآوري هم به طور كامل 
دست شما نيست يعني ممكن است كسي به 
هر حال صادقانه تالش خ��ود را انجام دهد اما 
بچه دار نشود. در واقع اگر با دقت بيشتري نگاه 
كنيد مي بينيد ه��زاران و ميليون ها ريزحلقه 
در همين س��ه حلقه وج��ود دارد، دختران و 
پسراني در خانواده هاي ديگر بايد به دنيا بيايند 
كه عروس ها و دامادهاي شما باشند. آيا شما 
مي توانيد به دنيا آمدن و رشد آنها را تضمين 
كنيد. آيا مي توانيد گلخان��ه اي به اين منظور 
تأسيس كنيد و عروس و دامادهاي احتمالي را 

آن جا زير نظر بگيريد و پرورش دهيد؟
   وقتي نتيجه گرفتن را به فشار تبديل 

مي كنيد
قانون ديگر نتيجه كه روح همه قوانين مربوط 
به نتيجه محسوب مي شود بردباري و احترام به 
تدريجي بودن امور است. چون شما امروز خيلي 
خيلي شاد هستيد و انگيزه داريد، نمي توانيد 
با اين انگيزه، رشد فرزندان تان را جلو بيندازيد 
و زودتر به نتيجه برس��يد. طبيع��ت از قوانين 
خودش پي��روي مي كند و يك��ي از مهم ترين 
قوانين طبيعت اصل تدريج اس��ت. حتي اگر 
برويد پش��ت س��ر هم 10 بچه به دنيا بياوريد 
به اين معنا نخواهد بود كه اين 10 بچه زودتر 
از كس��ي كه يك بچه به دنيا آورده مي توانند 
رشد كنند، آن 10 بچه رشد تركيبي و مركب 
و تصاعدي نخواهند داشت، بلكه هر كدام رشد 

طبيعي خود را پشت سر مي گذارند. 
نكته مهم ديگر در اين باره اين اس��ت كه اگر 
نتيجه گرفت��ن را به يك فش��ار تبديل كنيد 
مجبور خواهيد ش��د اين فش��ار را به ديگران 
منتقل كنيد در حالي كه اين فش��ار اخالقي 
و منطقي نيست. درست است كه مثاًل ازدواج 
كردن يك س��نت حسنه اس��ت اما احترام به 
آزادي و حق انتخاب انسان ها از آن مهم تر است 
و وقتي من براي رسيدن به نتيجه حق انتخاب 
ديگران را مخدوش مي كنم در حقيقت زندگي 
را پر از فش��ار كرده ام. چرا نتيجه را به فش��ار 
تبديل مي كنم؟ به خاط��ر اينكه نمي خواهم 
بپذيرم كه در پروسه رسيدن به نتيجه من فقط 
بخشي از داستان هستم و همه عوامل دست 
من نيست، اما چون نمي خواهيم حقيقتي به 
اين وضوح را بپذيرم سعي مي كنم روي ديگران 
تسلط غير اخالقي و غير منطقي داشته باشم. 

    بايدهاي ويران كننده و كاروشي
آيا امروز آنچ��ه در ش��ركت ها مي گذرد براي 
رسيدن به نتيجه هاي زودتر و بزرگ تر اخالقي 
و منطقي اس��ت؟ مثاًل ما به فرهن��گ كار در 
ژاپن مي باليم، اما آنها در دل همين فرهنگ، 
پديده اي به نام كاروشي دارند: »خودكشي يا 
مرگ به خاطر كار زياد«، چه كس��اني مسبب 
اين ن��وع مرگ ها يا خودكش��ي ها هس��تند؟ 
ش��ركت هايي كه فقط و فقط ب��ه نتيجه فكر 
مي كنند و تس��لط غير اخالقي و غير منطقي 
روي كارمندان خود دارند. امس��ال بايد فالن 
ميليون دستگاه از فالن خودرو توليد شود. اين 
بايد را چه كسي ايجاد مي كند؟ اين بايد از كجا 
مي آيد؟ هيچ وقت به اين موضوعات پرداخته 

نمي شود. 

اغلب ما حلقه هاي واسط تا حصول نتيجه را ناديده مي گيريم

ُجرم من اين است كه عاشق نتيجه ام

رمز و رموز طبيعي رسيدن به نتيجه ممكن است متناقض به نظر برسند

مي خواهي نتيجه بگيري؟ به نتيجه نچسب!

سبك نگرش

    حسن فرامرزي
مي خواهي نتيجه بگيري؟ نتيجه را رها كن. به همين سادگي؟ بله! مدعاي اين جمله چيست؟ مدعاي جمله اين است: 
تو وقتي واقعاً نتيجه مي گيري كه خودت را از قيد نتيجه رها كرده باشي. وقتي ميوه مي دهي كه مدام نچسبي به ميوه 
دادن. وقتي مي چسبي به اينكه چه ميوه اي خواهم داد؟ چه ميوه اي خواهم داد؟ نكند اصالً ميوه ندهم؟! به جاي آلبالو، 
گيالس و گالبي روي شاخه هاي تو چه مي رويد؟ معلوم است: به جاي گالبي كه قابل گاز زدن و احتماالً معدن انواع 
ويتامين هاست- دل مان گالبي خواست- اين جمله مي رويد: »نكند اصالً ميوه ندهم.« به جاي گيالس اين جمله روي 
شاخه ات ظاهر مي شود: »چه ميوه اي خواهم داد؟« توجه كن چه اتفاقي مي افتد. ميوه واقعي تبديل مي شود به ايده 
پرتكرار و نگران كننده هيجان ميوه دادن و صد البته قبول مي كني به همان اندازه كه مي توان ميوه را گاز زد دقيقاً به 

همان اندازه نمي توان هيجان ميوه دادن يا نگراني بابت ميوه ندادن را گاز زد، يعني به همان اندازه كه ميوه محصول 
است نگراني بابت ميوه ندادن محصول نيست و طبيعتاً قابل ارائه هم نخواهد بود. آيا تو مي تواني »من چگونه ميوه 

خواهم داد؟« را در بشقاب يك مهمان بگذاري؟ 
مدعاي جمله »مي خواهي نتيجه بگيري؟ نتيجه را رها كن!« اين است: در واقع تو با چنگ زدن به دست نمي آوري، 
بلكه با رها كردن به دست مي آوري. شايد اين عبارات در نگاه اول فانتزي به نظر برسند: يعني چه مي خواهي نتيجه 
بگيري، نتيجه را رها كن! مثل اشياي ظريفي كه زيبا هستند، اما كاربرد چنداني ندارند. شايد حتي متناقض به نظر 
برسد. اگر مي خواهي به نتيجه برسي به نتيجه نچسب. واضح است كه داخل اين عبارت تناقض وجود دارد اما آيا 

واقعاً اين طور است؟ 

اگ�ر واقعًا دنب�ال نتيج�ه گرفتن 
هس�تيد به قوانين نتيجه گرفتن 
احت�رام بگذاريد. نتيج�ه گرفتن 
كل�ي قان�ون دارد، اولي�ن قانون 
نتيجه گرفتن هم اين است: ممكن 
اس�ت نتيج�ه نگيري�د. دومي�ن 
قان�ون: »فق�ط بخش�ي از عوامل 
نتيجه گرفتن در حوزه اختيارات 
و داشته هاي شماست«، شايد هم 
دقيق تر نگاه كنيد متوجه ش�ويد 
همان ها هم دس�ت ش�ما نيست

فشار ويران كننده به نتيجه رسيدن از 
كجا مي آيد؟ چرا ما لحظ�ات زندگي را 
به شكنجه هاي كوچك و بزرِگ »بايد به 
اين جا برسم، بايد به آن جا برسم« تبديل 
مي كنيم؟ اصالً نتيجه يعني چه؟ آيا واقعًا 
در واقعي�ت چيزي به ن�ام نتيجه وجود 
دارد، يا نه، صرفًا قراردادهايي است كه 
در سر ما شكل مي گيرد و محو مي شود؟ 
ممكن اس�ت آنچه براي تو نتيجه است 
براي ديگري نقطه ش�روع باشد. فرض 
كن تو رفته اي ايس�تگاه 4ه�زار متري 
و اين نقطه براي تو يك نتيجه ش�گفت 
اس�ت اما آن جا متوجه مي شوي همين 
ارتفاع براي كوهن�ورد ديگر يك نقطه 
آغاز اس�ت و او ش�ب در كم�پ 4 هزار 
متري اس�تراحت ك�رده و مي خواهد از 
نقطه نتيجه ت�و يك نقطه آغاز بس�ازد


