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اين روايى 
توست

واقعيت اين اســت که در زندگی همة مــا موضوع ويژه ای 
هســت که بيشــترين عالقه و توجهمان را به خود جلب 
می کند. هر کســی، به مرور که بزرگ تر می شــود و بيشتر 
خودش را می شناســد، می فهمد نسبت به چه چيزی شور و 
شوق بيشتری در خود احســاس می کند. مثاًل يکی عاشق 
معماری اســت و از همان دوران کودکی با ساختن لوگو سر 
خودش را گرم می کند و يکی ديگر عاشــق طراحی لباس 
اســت. اين جور آدم ها معمواًل بيشتر از خود شما، به چيزی 
که پوشــيده ايد توجه می کنند. يا کسی ديگر دوستدار گل 
و گياه اســت. اين ها همان هايی هستند که از بچگی دوست 
دارند فضای خانــه را به باغچه ای کوچــک تبديل کنند. 
خود من خيلــی زود، تقريبًا از همان زمــان که با هيجان 
داوطلب می شدم انشاهايم را ســر کالس بخوانم، و بعد با 
اضطراب منتظر نظر خانــم يا آقای معلم می ماندم، فهميدم 
که عاشق نوشــتن هســتم. در همان عالم کودکی، قسم 
خوردم در آينده هيچ کاری جز نوشــتن نکنم! ويژگی اين 
شور و عالقة شديد نســبت به يک موضوع، اين است که 
آدم دوســت دارد همة وقت و انرژی اش را صرف آن کند. 

راه دستگريی جنايتكار فراری
در زبان انگليسی، از کلمة »َپِشن« برای اشاره به اين عالقة به خصوص 
در هر فرد استفاده می کنند. اين اصطالح، اولين بار در يک فيلم جنايی 
به گوشــم خورد. فيلم دربارة گروهی از پليس ها بــود که دربه در به 
دنبال جنايتکاری خطرناک می گشــتند و هر چه برای دستگيرکردن 
او تالش می کردند، به در بســته می خوردند، تا اينکه يک روز، يکی از 
پليس های فيلم، فکر جالبی به سرش می زند. به نظر او هر انسان يک 
پشــن در زندگی خود دارد؛ آن ها جنايتکاری را که به دنبالش بودند، 

می شــناختند. می دانستند که او عاشــق فوتبال است. به نظر جناب 
پليس، اين عشــق به فوتبال، همان پشن زندگی جنايتکار فراری بود. 
بنابرايــن حدس زد که اگر نيروهای پليس زمــان برگزاری بازی تيم 
محبوِب او در ورزشــگاه مستقر شــوند، می توانند اين قاتل فراری را 

دستگير کنند و در آخر هم همين اتفاق افتاد.

انتخاب راه مبارك
راســتش را بخواهيد، بعد از همة اين حرف ها، می خواســتم از شما 
بپرســم پشِن شما در زندگی چيست؟ يا به زبان خودمان، شما بيشتر 
از همه عاشق چه موضوعی هستيد؟ و بعد هم مي خواستم تشويقتان 
کنــم اگر تا به حال اين کار را نکرده ايــد، هر چه زودتر موضوع و کار 
مورد عالقة خود را پيدا کنيد و دو دستی به آن بچسبيد. اما خوب که 
فکر کردم، به اين نتيجه رسيدم که احتمااًل بيشتِر شما که اين مطلب 
را می خوانيد، از خيلی وقت پيش حيطة مورد عالقة خود را شناخته ايد 
و بــه قول پليِس آن فيلم جنايی، پشــن خود را پيدا کرده ايد. هر چه 
نباشــد، شما هنرستانی هستيد و همه خوب می دانيم هنرستانی  ها از 

عالقه ها و استعدادهای خود با خبرند. 

خودمان از خودمان خومشان آمد
حاال که فقط خودمانيم، اشــکالی ندارد کمی از خود تعريف کنيم. 
شايد خيلی از دانش آموزاِن رشته های ديگر دوست داشتند جای شما 
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باشند. آخر، خيلی از آن ها به اجبار خانواده يا محيط مجبور به انتخاب 
رشــته شده اند. اما بيشتر شما اول به صدای دل خود گوش داده ايد و 
بعد وارد هنرستان شــده ايد. و شايد حتی بابت انتخاب خود از طرف 
اين و آن ســرزنش هم شده باشيد! اما اهميتی ندارد. آنچه مهم است، 
شــور و عالقة شما نسبت به يک موضوع، و استعدادتان در آن زمينه، 
و البته اراده و توانتان در پيگيری آرزوهايتان است. و اين اراده و توان، 
در هنرســتانی هايی که ذاتًا اهل کار و عمل اند، بيشتر از هر فرد ديگر 

ديده می شود. 

منونه های موفق ايراین خودمان
واقعيت هم اين اســت که بيشتر افراد خودســاخته ای که با تالش 
و خالقيت های فردی به مقام های بزرگ اجتماعی و اقتصادی دســت 
يافته اند، در زمينه های هنرستانی فعاليت کرده اند. و بيشترشان هم از 
همان ســنين کودکی يا نوجوانی با جديت به دنبال حرفة مورد عالقة 
خود رفته اند. مثاًل رالف لورن، که صاحب يکی از بزرگ ترين نام  هاي 
تجاري )برند( پوشاک در جهان است، در سنين پانزده شانزده سالگی 
در مدرســه به هم کالسی های خود لباس می فروخت. يا بيل گيتس، 
بنيان گذار شرکت معروف مايکروسافت، از سن دوازده سالگی شروع به 
برنامه نويسی کرده است. اما چرا راه دور برويم؟ مگر در ايران خودمان 
آدم موفق کم داريم؟ يکی از جالب ترين نمونه ها، دانشــجوی جوانی 
اســت به نام فرانک ميرزايی، کــه در نوجوانی به فکر اهلی کردن و 

کاشِت »قارچ ترافل« افتاد كه قارچي گران قيمت و كمياب است. زمانی 
کــه او برای اولين بار اين تصميم را با خانوادة خود، که در ضمن همه 
اهل پرورش و جمع آوری قارچ هســتند، در ميان گذاشت، چيزی جز 
جواب های نااميدکننده شبيه به »نه، تو نمی توانی« و »اين کار آخر و 
عاقبت ندارد« نشنيد. اما او کوتاه نيامد و با جديت شروع به فعاليت در 
اين زمينه کرد. سرانجام، پس از چندين بار شکست خوردن، توانست 
موفــق به پرورش اين قارچ پرخاصيت و کمياب شــود و از اين طريق 
برای ديگران نيز کارآفرينی کند. او حاال دانشــجوی دانشــگاه علوم 
کشــاورزی و منابع طبيعی گرگان است و آينده ای درخشان پيش رو 
دارد، چرا که خيلی زود توانست عالقة اصلی خود را پيدا کند و بدون 

توجه به مخالفت ها، به فعاليت پيگيرانه در آن زمينه مشغول شود.

اب متام قوا به پيش
 مــن هم از همــان روز که فهميدم هيچ کاری مثل نوشــتن برايم 
هيجان انگيز نيســت، تصميم گرفتم با وجود تمــام مخالفت ها، همة 
نيــروی خود را صرف اين کار کنم. مهم نيســت چقدر در اين زمينه 
موفق بوده ام يا در آينده موفق خواهم شد، اين مهم است که من کاری 
را می کنم که با تمام وجود عاشــقش هستم. اين را هم خوب می دانم 
که همة آدم ها، اگر با شــور و اشتياق دست به فعاليت در حيطه های 
مورد عالقة خود بزنند، دير يا زود به موفقيت می رسند؛ مخصوصًا شما 
که حاال در حال خواندن اين مطلب هســتيد! فرقی نمی کند موضوع 
موردعالقه تان مربوط به صنعت باشد، يا هنر و خدمات. تفاوتی ندارد 
عاشــق سر و کله زدن با وســايل برقی و ابزارآالت مکانيکی باشيد، يا 
شــيفتة گرافيک، معماری، يا طراحی و دوخت و دوز. مهم اين است 
که شما »پشن« خود را پيدا کرده ايد و می دانيد در زندگی دنبال چه 
چيز هستيد. بنابراين، تمام دنيا هم که در برابرتان صف بکشد، باز هم 
پيروزی و موفقيت در انتظار شماســت. به شرط آنکه هرگز سرخورده 
نشويد و با شور، شوق و پشتکار و با تمام قوا، در راه رسيدن به اهدافتان 

تالش کنيد.
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 اگر براي دانستن معني كلمة َپِشن سراغ جست وجوگر رفته ايد، 
خيالتان را راحت كنيم كه اين كلمه در ادبيات فارسي در شاهنامة 
فردوسي آمده است؛ منتها آن پَشن با فتحه تلفظ مي شود و نام يك 
رزمگاه است! يك ميوة پشن فروت  هم داريم كه خوردني است و 
ربطي به اين موضوع ندارد. در اين نوشته، پشن اصطالحي است براي 

بيان شور و عالقة زياد براي انجام كاري و صرف تمام وقت براي آن.

اندىك درابرٔه پشن 


