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طاقچه ها را گزدگیزی کنیم...
تقَٗن هٖ گَٗذ تعط٘الت دٗگزٕ در راُ است ،آى ّن در تْار ٍ ًَ ضذى طث٘عت .رٍسّإ تْارٕ تزإ تس٘ارٕ اس ها ارسضوٌذ است ٍ دٍست داضتٌٖ ٍ
ٗادآٍر خاطزات ض٘زٗي ٍ عشٗش .خاًِ تکاًٖ تا آداب ٍ تطزٗفات خاظ ،خزٗذ ّإ کن ٍ سٗاد ،دًٍذگٖ ّإ سٗاد تزإ تِ اًجام رساًذى کارّإ ً٘وِ
توام ٍ تاالخزُ فزا رس٘ذى آى رٍس فزخٌذُ ،جوع ضذى دٍر ّفت س٘ي ،لثاس ّإ پاک٘شُ ،لحظٔ تحَٗل سال ،آٌِٗ٘ ٍ آب ،چزاغ رٍضي ،کتاب
آسواًٖ ،سثشٓ ًَرستِ ،هاّٖ قزهش تٌگ تلَر ،سٌجذ ،سوٌَ ،س٘ز ،سواق ٍ دعا ٍ ً٘اٗص تشرگ تزّا در سکَت اًتظار ضٌ٘ذى آٍإ آضٌإ تحَٗل سال
جذٗذ ٍ آغاس سال ٍ ....تعذ سز سدى تِ تشرگتزّإ خاًَادُ ٍ ع٘ذٕ گزفتي ّا ،تاسٕ ّا ،ضادٕ ّا ،دٍر ّن تَدى ّا ٍ الثتِ اًذکٖ دلطَرُ تاتت تکال٘ف
درسٖ .اها اٗي خاطزات گاّٖ ً٘ش ٗادآٍر لحظات پز التْاب ٍ تلخ است .اًگار خاطزات ض٘زٗي ٍ تلخ تا ًشدٗک ضذى تِ ًَرٍس دٍتارُ جاى هٖ گ٘زًذ ٍ
ضَر ٍ غَغاٖٗ در ها تِ پا هٖ کٌٌذ.
ٍاٗي تکزار سٗثإ سًذگٖ است در ضکفتي دٍتارٓ تْار .تکزار خَش آٌٗذ رٍسّإ تَدى در تزًن تاراى تا تِ ضذى ّإ ًَ دست ٗاسٗن ٍ سهاى را تطٌاس٘ن
تا "تِ قذر ّوت خَد" رٍسگارهاى را هعٌا دّ٘ن .در تکزار سٗثإ طث٘عت ،در فزٍغ هکزر تْار ٍ در دٍتارُ ًَ ضذى سه٘ي ،رٍسگارهاى را تاسُ کٌ٘ن .تْار
اهسال را رًگٖ دگز تثخط٘ن  .طاقچِ ّإ گزدگزفتِ دلواى را تزٍت٘نًَ ،ر را ه٘شتاى تاض٘ن ٍ ّن آٍا تخَاً٘ن،
إ دگزگَى کٌٌذٓ قلة ّا ٍ چطن ّـــــا
إ گزداًٌذٓ رٍسّا ٍ ضة ّا
إ تغ٘٘ز دٌّذٓ حال اًساى ٍ طث٘عـــــت
حال ها را تِ تْتزٗي حال دگزگَى فزهــــــــــا
ًَرٍس ٍ تعط٘الت ع٘ذ ًزم ًزم اس راُ هٖ رسذ ٍ ّؤ ها کِ ٗک سال چطن اًتظارش تَدٗن ،ضاد ٍ سزخَش اس اٗي ّوِ طزاٍت ،اٗي رٍسّا هطغَل
آهادُ کزدى خَد ٍ اطزافواى ّست٘ن .ضاٗذ تِ رسن قذٗن هادرّا ٍ هادرتشرگ ّا خاًِ تکاًٖ هٖ کٌ٘ن .ضاٗذ تِ خزٗذ ّذاٗا هطغَل اٗن .ضاٗذ داضتِ
ّاٗواى را ًَ هٖ کٌ٘ن ٍ در رفت ٍ آهذ اس اٗي هغاسُ تِ آى هغاسُ اٗن؛ ٍ چِ تسا کِ در ّؤ اٗي تکاپَّا آًچِ هٖ جَٗ٘ن تِ ٍاقع ًَ کزدى حال ٍ َّاست
تا گزد دل تتکاً٘ن ،هحثت را در دلْاٗواى سًذُ کٌ٘ن ٗا رٍسگارهاى را ًَ کٌ٘ن .کاش هٖ داًست٘ن آًچِ هٖ جَٗ٘ن درًٍواى سًذاًٖ است .ضَر ح٘اتٖ کِ
در پٖ اش اٗي در ٍ آى در هٖ سً٘ن ،فزٗاد ًاضٌ٘ذُ إ است کِ ّوَارُ در گَش دلواى آٍاس سز هٖ دّذ تا تا جاى ٍ دل ًگاّص کٌ٘ن .هٖ داًن رٍسّا
اس پٖ ّن هٖ گذرًذ ٍ کوتز فزصتٖ تزإ خَدآگاّٖ دست هٖ دّذ ،اها إ کاش دست کن در خاًِ تکاًٖ اهسال سزٕ ّن تِ تٌگٌاّإ فزاهَش ضذُ
تشً٘ن .تِ تارٗکخاًِ إ کِ "هي ٍاقعٖ" در آى هحثَس است ،تٖ صذا فزٗاد هٖ سًذ ٍ طلة کوک دارد.
ت٘اٗ٘ذ در اٗي هجال سفزٕ آغاس کٌ٘ن تا خَد را آى طَر کِ ّست٘ن ًِ ٍ ،آى طَر کِ دٍست دارٗن ،تثٌ٘٘ن .ضاٗذ در رٍٗارٍٖٗ تا دٗگزاى ًقاب
هحافظواى آراهص تخص تزٗي هَّثت تاضذ ،اها در اٗي سفز سٗثا تِ درٍى تْتز آى است کِ ّوزاّواى ًثاضذً .قاب ّا را کٌار تگذارٗن ٍ صادقاًِ تا
"خَد" رٍتِ رٍ ضَٗن.

تٖ ضک دالٗل هحکوٖ تزإ پٌْاى کزدى خَد دارٗن .در توام سال ّإ کَدکٖ آهَختِ اٗن آًچِ هطلَب است ًقاب هحافظ است .آًکِ خَب است
تصَٗزٕ هصٌَعٖ اس هاست کِ حتٖ اجاسُ ًذارد در خلَت خَد تا توام عَاطفص رٍتِ رٍ ضَد" .من" ٍقتٖ هٖ خَاّذ خَب ٍ دلٌط٘ي تاضذ
،فزصتٖ تزإ "من بودن" ًذارد .تاٗذ تصَٗزٕ توام قذ اس اًتظارات جوع ضَد ".من" اگز حتٖ در خلَتص تِ عَاطفٖ کِ تزچسة ًادرست دارد
آلَدُ ضَد ،کث٘ف ٍ ًاهطلَب است ".من" اجاسُ ًذارد عصثاًٖ ضَد ،اجاسُ ًذارد فزٗاد تشًذ ٍ کوک تخَاّذ "،من" ًثاٗذ ضع٘ف تاضذ ،تاٗذ تتَاًذ؛
ٍ ّشار تاٗذ ٍ ًثاٗذ دٗگز کِ ًِ تِ قاهت من کِ تِ قَارٓ خَاست دٗگزاى دٍختِ ضذُ است .قثَل کٌ٘ن کِ تا اٗي "من" خستِ ٍ رًجَر خَب کٌار
ً٘اهذٗن ٍ .اهزٍس ًثاٗذ اس اٍ اًتظار تزٍد کِ تا چطواًٖ هطتاق ٍ آغَضٖ تاس تِ استقثال ها ت٘اٗذ .تاٗذ اٗي "من" خستِ اس اٗي ّوِ تٌذ رّا ضَد ٍ دست
ًَاسضواى را تاٍر کٌذ.
در سفزهاى تِ دً٘إ سٗثإ درٍى" ،خَد" را در آغَش تگ٘زٗن ٍ تگذارٗن تا هٖ تَاًذ تا ها درد دل کٌذ .صذإ درًٍواى را فارغ اس ًکَّص ّاٖٗ کِ
ّوزاّاى ّو٘طگٖ هاى تَدًذ تطٌَٗن ٍ خَد را تا تواهٖ اتعاد ٍجَدٗواى تطٌاس٘ن .تس٘ارٕ اس ها در حال ًادٗذُ گزفتي ٍ پٌْاى کارٕ ّست٘ن ٍ تا سهاًٖ
کِ تِ اٗي هٌص پاٗثٌذٗن ًوٖ تَاً٘ن تا توام تَاى تزإ رضذ ٍ تعالٖ تکَض٘ن" .هي" ّن خَضحال هٖ ضَد ٍ ّن خطوگ٘يّ .ن هْزتاى هٖ ضَد ٍ ّن
کٌِ٘ تَسّ .ن دٍست دارد ٍ ّن هتٌفز است" .هي" جْاًٖ است پ٘چ٘ذُ ،خالصِ ضذُ در جسوٖ کَچک .توام قذ ًگاّص کٌ٘ن ٍ خَب ٍ تذش را
ٗکجا تثٌ٘٘ن .تا ٍقتٖ تواه٘ت "هي" را تاٍر ًکٌ٘ن ًوٖ تَاً٘ن صادقاًِ تا آى رٍتِ رٍ ضَٗنً ،ظارُ اش کٌ٘ن ٍ تغییزش دّ٘ن" .هي" تاٗذ ّواى طَر کِ
ّست دٗذُ ضَد ٍ دٍست داضتِ ضَد .خَد را تثٌ٘٘ن ٍ تپذٗزٗن کِ "هي" هجوَعِ إ است اس ّز آًچِ ماخوب ٗا بد ارسٗاتٖ اش هٖ کٌ٘ن.
تعط٘الت ًَرٍس فزصت خَتٖ تزإ خَدکإٍ ٍ خَدضٌاسٖ است .در اٗي رٍسّإ پزضَر تْار ،صٌذٍقخاًِ ّإ دٍر افتادٓ درٍى را تاسًگزٗن ٍ گزد
اس طاقچِ ّاٗص تشداٗ٘ن .تِ خَد فزصت دّ٘ن تا خَب ٍ تذهاى را ٗکجا تثٌ٘٘ن ٍ تا آغَش تاس آًْا را تپذٗزٗن ٍ آنگاه بزای تغییز حاضز شویم.
پذیزفتن ،شزط اول تغییز است.
قزارهاى تاضذ ٗکٖ اس رٍسّإ سٗثإ تْارٕ ،کِ ًن تاراى َّا را دگزگَى کزدُ ٍ تَٕ تاسگٖ حال ها را ،تِ سزاغ خَد تزٍٗن .سال ًَ را تِ اٍ تثزٗک
تگَٗ٘ن ٍ صثَر ٍ هْزتاى پإ صحثتص تٌطٌ٘٘ن ٍ خَب تِ اٍ گَش کٌ٘ن .اٍ خَد تِ ها خَاّذ گفت دلتٌگٖ ّاٗص چ٘ست ٍ اس کذام ٍٗژگٖ ّإ
خَد ًاراضٖ است.
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