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  ))ره(حضرت امام خمینی (. این محرم و صفر است که اسالم را زنده نگه داشته است
  .فرارسیدن ماه محرم گرامی باد

  
  

  های امتحانی  بازدید رییس دانشگاه از حوزه
با شروع امتحانات پایان ترم دانشجویان دانشگاه زنجان، دکتـر نـداف            

 از   و روابـط عمـومی     رییس دانشگاه بـه همـراه مـدیر دفتـر ریاسـت           
  .های امتحانی بازدید بعمل آوردند حوزه

در این بازدید ایشان از نزدیک با چگونگی برگزاری امتحانات آشـنا و             
آرزوی موفقیـت   و همچنین   از دست اندرکاران این امر تقدیر و تشکر         

  .ندنمودروزافزون 

  
  اخبار اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

های زندگی با عنوان  و سومین کارگاه کسب مهارتبرگزاری دومین 
  "های کسب اعتماد به نفس روش"

هـای   روش«های زندگی با عنوان       برگزاری دومین کارگاه کسب مهارت    
 در سـالن کنفـرانس شـماره    12/9/86در تاریخ » کسب اعتماد به نفس  

مجری این کارگاه آقای دکتر علیرضـا       . یک سازمان مرکزی برگزار شد    
هـای   مولفـه مدت زمان دو سـاعت درخـصوص    بودند که در  کاکاوند

ایـن کارگـاه بـا اسـتقبال        . کسب اعتماد بـه نفـس صـحبت نمودنـد         
ـ       شـد  منـد مواجـه گردیـد و مقـرر           هدانشجویان شاهد و ایثارگر عالق

 اعـضاء انجمـن علمـی در اختیـار          توسطهای فیلم این کارگاه      دی سی
  . گیرددانشجویان قرار 

 بنیاد شهید و جمعی از دانشجویان شاهد و ،گاهولین دانشئدیدار مس
   دفاع مقدسانجانبازیکی از ایثارگر با 

واحد فرهنگی اداره کل در نظر دارد به منظور ترویج فرهنـگ ایثـار و               
شهادت و احترام به جانبازان دفاع مقدس در هـر مـاه  دیـداری را بـا       

کـه بـه   یـدار  اولین د. خانواده های معظم شاهد و ایثارگر برگزار نماید  
حضور ریاست، معاونین و مدیران محترم دانـشگاه، مـسئولین محتـرم            

بنیاد شهید و جمعی از دانـشجویان شـاهد و ایثـارگر زنجـان برگـزار                
. امیر سرتیپ خلبان آقای واعظی بـود      درصد  70گردید، دیدار با جانباز     

هـای انقـالب و شـهدا ، بـه ذکـر             ایشان با بیان اهمیت دفاع از آرمان      
الزم به یادآوری است    . ات جنگ و علت جانبازی خود پرداختند      خاطر

هـای   اند که بر اثر اصابت موشـک        کبرا بوده  هلیکوپتر که ایشان خلبان  
دشمن هلیکوپتر منفجر گشته و ایشان به طرز معجزه آسایی نجات یافته            

اع دچـار آسـیب دیـدگی       های وارده از ناحیه نخـ      ولی بر اثر جراحت   
یدار بـا سـردار جانبـاز آقـای جعفـر کرمـی از              دومین د . شدید شدند 

ایشان با تأکید بر راه امام اظهـار داشـتند کـه            . درصد بود 70جانبازان  
 شـده و برخـی      یم که تارخ امام دچار تحریف واقـع       نبایستی اجازه ده  

ایشان . ها مردم را از راه امام دور کنند        فرصت طلب با تحریف واقعیت    
مجروح گشته و به کلی بینایی خود را        با وجود اینکه از ناحیه دو چشم        

اند ولی با پشتکار مثال زدنی خود بـه ادامـه تحـصیل در            از دست داده  
رشته جامعه شناسی پرداخته و اینک از اساتید دانشگاه امـام حـسین و              

  . مشغول به فعالیت هستند،آزاد زنجان
  برگزاری گردهمایی

  ده ها اساتید مشاور و دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشک
به منظور آشنایی  هر چه بیشتر اساتید مـشاور و دانـشجویان شـاهد و                
ایثارگر از قوانین آموزشی و فرهنگی دانشجویان شاهد و ایثارگر در هر            

هایی در دانشکده های دانشگاه به میزبانی آن دانـشکده           سال گردهمایی 
این گردهمـایی هـا بـا حـضور         . شودو همکاری اداره کل برگزار می       

لین بنیاد شهید ،روسای دانشکده ها و معاونین آموزشی و اسـاتید            ومسئ
 ایـن   .گردد مشاور ودانشجویان شاهد و ایثارگر آن دانشکده برگزار می        

 در  علـوم،  در سـالن سـمینار دانـشکده         18/9/86 در تاریخ    گردهمایی
سـالن سـمینار    دانشکده علوم انسانی و     2سالن شماره    19/9/86تاریخ  

برگـزار  در دانشکده مهندسی  25/9/86در تاریخ   و  دانشکده کشاورزی   
  .گردید

  هفته نامه    
  خبری  
  فرهنگی   
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  یابد  به دانشجویان افزایش می خدمات رسانی
هدف از طرح تغییر ساختار وزارت علـوم، افـزایش          : سرویس فرهنگی 

   .کارآیی در خدمت رسانی به دانشجویان است
دکتر محمد مهدی زاهدی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با بیـان ایـن        

ر گفتگو با ایسنا، با اشاره به کار جدید وزارت علوم و حـذف          مطلب د 
وزارت علـوم    براساس قانون، : معاونت دانشجویی این وزارتخانه گفت    

بـه همـین دلیـل مجبـور     و توانست داشته باشد    معاونت نمی  5بیش از   
شدیم فعال مـسائل مربـوط بـه دانـشجویان را در قالـب دفتـر امـور                  

  .دانشجویی ارائه دهیم
رباره تبدیل معاونـت دانـشجویی بـه اداره امـور دانـشجویی و              وی د 

 این کار بـرای     یقیناً: انتقاداتی که نسبت به این طرح وجود دارد، گفت        
رسانی بـه دانـشجویان بـه     افزایش کارآیی وزارت علوم در امر خدمت      

   .خصوص در امور رفاهی بوده است
یل، افـزایش   برنامه و هـدف مـا از ایـن تبـد          : وی در ادامه تاکید کرد    

  .خدمات رفاهی به دانشجویان بوده است
 در مجلـس    وزیر علوم با اشاره به قانون خدمات کـشوری کـه اخیـراً            

براسـاس ایـن قـانون،    : تصویب و ابـالغ شـده اسـت، تـصریح کـرد      
توانند بیش از پنج معاونت داشته باشند، بنابراین پـس            ها نمی   وزارتخانه

و منابع ریاست جمهوری تنها راه      از رایزنی با معاونت توسعه مدیریت       
 ایـن  پیش رو آن بود که برای پیگیری ایجاد سازمان دانـشجویان فعـالً       

  .سازمان را در قالب امور دانشجویان ایجاد کنیم
در همین راستا، دکتر هاشم داداشپور مدیر کل روابط عمـومی وزارت            

ـ             : تعلوم با اشاره به تصویب و ابالغ ساختار جدید این وزارتخانه گف
براین اساس معاونت فرهنگـی و اجتمـاعی بـا همـان سـاختار قبلـی                
تصویب شد و اداره کل امور پژوهشی، دفتر گسترش آموزش عـالی و             

های مربوطـه بـه       المللی در معاونت    های علمی و بین    اداره کل همکاری  
  .سطح مرکز ارتقا یافتند
ارت  در وز  )معاونت توسعه مـدیریت و منـابع      (وی با اشاره به تشکیل      

های پـشتیبانی، امـور    بخش: علوم براساس ساختار جدید، اظهار داشت   
وری و تحول، دفتر بودجه و تـشکیالت،          مالی، امور اداری و دفتر بهره     

ای و هیات گزینش      های رایانه  های عمرانی و دفتر سیستم      اداره کل طرح  
  .دهند های این معاونت را تشکیل می کارکنان بخش

  
  

  هفته جاریهفته جاریهای های   مناسبتمناسبت            
   دی16

؛ حماسه شهدای هویزه و شهادت جمعی از 1359ماه   دی16
  الهدی دانشجویان مسلمان پیرو خط امام به فرماندهی حسین علم

 دی مــاه ســالروز حماســه خــونین هــویزه و شــهادت جمعــی از 16
به فرماندهی دانـشجوی شـهید      ) ره(دانشجویان مسلمان پیرو خط امام      

 اولین حمله مهم ایـران      1359 دی سال    16 در.  است الهدی  حسین علم 
کننده در آن جمعـی       به نیروهای عراقی شکل گرفت که نیروهای شرک       

بـه فرمانـدهی حـسین      ) ره(دانشجویان مـسلمان پیـرو خـط امـام          از  
های عراقی قرار گرفته و پـس از          که در محاصره تانک    دالهدی بودن    علم

م شد در حال تشنگی و       وقتی مهمات آنها تما    ،ساعاتی مبارزه با دشمن   
یک به شهادت رسـیدند و        گرسنگی نیز به جنگ ادامه داده تا اینکه یک        

ـ پیکرشان در دشت هویزه باقی ماند و االن زیارتگاه زائران جب           هـای    هه
 11در  .  به دنیا آمد   1337الهدی در سال      شهید حسین علم  . باشد  نور می 

اولـین  . دکـر   سالگی به عنوان یک معلم قران در مـسجد تـدریس مـی            
های مصری    مبارزه علنی حسین با رژیم پهلوی آتش زدن سیرک رقاصه         

 در رشته تـاریخ دانـشگاه فردوسـی         1356در سال   . در شهر اهواز بود   
به تحصیالت عالی پرداخت و در آنجا با روحانیون مبارز ارتباط           مشهد  

برقرار کرد و روابط بسیار نزدیک با مقام معظـم رهبـری داشـت و در                
در مبارزات انقالب اسالمی    . را تشکیل داد  » موحدین«مان گروه   همان ز 

 فعاالنه شرکت داشت و همزمان با آغاز جنگ تحمیلی بـه            57در سال   
عنوان مسئوالن اعزام نیرو، روزانه صدها نفر از نیروهای اعزامـی را بـا          

   .نمود نظم دقیقی سازماندهی و اعزام می
  دی 17

 در تهـران    1309 شهریور   5دست در   ای تهی   در خانواده غالمرضا تختی   
اش بـیش از قهرمـانی بـه          تختی در زنـدگی   . آباد متولد شد    محله خانی 

تختی در دوران قهرمانی    . داد  پهلوانی و خلق و خوی انسانی اهمیت می       
هـای    های المپیک مدال    و بازی  مدال طال و نقره جهانی       9خود با کسب    

 آورده اسـت، امـا هیچگـاه        المللی را برای ایران به ارمغـان        افتخار بین 
. کـرد  نداد و همواره سـاده زنـدگی   فروتنی و تواضع خود را از دست      

هـای    وی که در مقابل ظلم هرگز سر فرود نیاورد و سرانجام با دسیسه            
عمال رژیم پهلوی به قتل رسید و مرگ او ریاکارانه خودکشی قمـداد             

  .دشد، اما مردم خودکشی تختی را در هیچ زمانی باور نکردن
  دی 18

 ش؛ قتل امیرکبیر صدراعظم با کفایت دوره قاجاریه در حمام 1230
  فین کاشان به دستور ناصرالدین شاه
و صدر اعظـم بـا   میرزا تقی خان امیرکبیر ملقب به امیرنظام سیاستمدار       

. پرست دوره قاجار به دستور ناصرالدین شاه به قتل رسید           تدبیر و میهن  
گاه قائم مقام رشد و تربیت یافـت و بعـد           امیرکبیر از نوجوانی در دست    

 کـه در     جزو دبیران دستگاه وزارت شد و به سبب کفایت و شایستگی          
اجرای امور از خود نشان داد با روی کار آمدن ناصرالدین شـاه لقـب               

امیرکبیـر از بـزرگ مـردان       . امیرنظام گرفت و به صدارت منصوب شد      
ت خود منشا خدمات    تاریخ ایران زمین است که در مدت کوتاه صدار        

ای برای ایران بود به طوری که آثار این خدمات سالیان متمادی              ارزنده
امیر در امور اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و نظامی اصالحات         . باقی بود 

پرستی خود را آشکار      زیربنایی انجام داد و در این موارد لیاقت و میهن         
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تعد ایرانی و انتشار    تأسیس دارالفنون به منظور آموزش جوانان مس      . کرد
روزنامه وقایع اتفاقیه ازجملـه اقـدامات مهـم فرهنگـی امیـر بـشمار               

سرانجام دشمنان داخلی امیر که سرسـپرده بیگانگـان بودنـد           . روند  می
ای در حمـام      موجبات قتل او را فراهم آوردند و به طرز ناجوانمردانـه          

  .فین کاشان شاهرگ او زده شد
  دی 19

  ردم قم علیه رژیم پهلوی ش؛ قیام خونین م1356
 سـرآغاز مرحلـه نـوینی از انقـالب اسـالمی       1356 دی سـال     19قیام  
باشد که طی آن نخستین تظاهرات گسترده مردم مسلمان ایران بعـد              می

 شمسی علیه رژیم طاغوت در شـهر قـم          1342 خرداد سال    15از قیام   
آمیـز در یکـی از        ای تـوهین    این قیـام بـه علـت درج مقالـه         . برپا شد 
روحانیان و مردم بـا گردهمـایی در        . های عصر تهران آغاز شد      روزنامه

مسجد اعظم قم آشکارا سرنگونی حکومت پهلوی را خواستار شدند و           
گیری نهضت اسـالمی ایـران شـد و عاقبـت در        همین امر سرآغاز اوج   

  .  هجری شمسی به پیروزی منتهی گشت1357ماه  بهمن
  دی 20

  1429آغاز سال جدید هجری قمری 
از مکه به مدینه    ) ص(پس از هجرت پیامبر اعظم اسالم حضرت محمد         

اولین ماه سال یعنی محـرم سـرآغاز   ) االول اتفاق افتاد که در اول ربیع  (
  .تاریخ مسلمانان نیز تعیین شد

  
  

  زندگی هدفمند
زندگی اگر هدفمند و توأم با قاطعیت نباشد، دستخوش شانس و بخـت و              

زیرا بدون داشتن هدف معین، قضاوت این که تا چه اندازه            .شود  اقبال می 
  . شود کنیم، غیرممکن می در مسیر درست حرکت می

زندگی قاطعانه و هدفمند بدین معناست که از تمام نیروی خود بـرای               
 هدف:  استفاده کنیم  ایم  ی که برای زندگی خود برگزیده     های  رسیدن به هدف  

ه، کسب درآمد، شروع کردن یک فعالیت        درس خواندن، تشکیل خانواد    از
جدید، تولید یک محصول تازه، حل یک مسأله علمی، ساختن یک خانـه             

 مـا انـرژی     و بـه  بـرد   ف است که ما را به جلو می       اهدااین  که   ... و ییالقی
  .  دهد  می
گفـتن  . که هدفی تحقق پیدا کند، باید خاص و روشـن باشـد             برای آن       

. ، ابرازی به شدّت مبهم اسـت      »کنم   تالشم را می   بیشترین«عباراتی از گونه    
 در هـر  ای چهار نوبت و    که بگوییم هفته    مثل این . هدف باید مشخص باشد   

 تـا   ،کنم   روز تمام می   10ار را در مدت      این ک  ،دوم  ساعت نرم می    نوبت نیم 
 تا این تـاریخ ایـن مقـدار کـاال        ،کنم  پایان سال این مبلغ درآمد کسب می      

ا مـشخص کـنم و آن را انـدازه    تـوانم پیـشرفتم ر      نه می گو   این ،فروشم  می

 و در خطی مشی خـود       توانم با کسب اطالعات جدید در روش         می ،بگیرم
  . گوی نتایج کارهایم باشم پاسخ و تجدید نظر کنم

گویی به سواالتی از ایـن قبیـل          زندگی هدفمند و مصّمم مستلزم پاسخ           
کـنم    هدفم برسم؟ چرا فکر مـی     خواهم به کجا برسم؟ چگونه به           می: است

کـنم؟    ام مناسب است؟ آیا در مسیر شکست حرکت می          روشی که برگزیده  
آیا اطالعات جدیدی هست که باید آن را در نظـر بگیـرم؟ آیـا بایـد در                  
روش کارم تعدیل کنم؟ آیا بایـد اقـداماتم را تغییـر دهـم؟ آیـا بایـد در                   

طـور کـه مالحظـه          ها و مقاصدم تجدیدنظر کنم؟ از ایـن رو همـان            هدف
  .  کنید، زندگی هدفمند و قاطعانه مستلزم آگاهی در سطح باالست می
به . تر است برای اشخاص درک این مطالب در ارتباط با کارشان راحت         

ها در زنـدگی زناشـویی خـود          بینیم بسیاری از آن     همین دلیل است که می    
  . رسند موفق نیستند، امّا در زندگی شغلی خود به موفقیّت می

باید این عشق را در عمل      . »عاشق کارم هستم  «: کافی نیست که بگوییم         
  .  صورت موفقیتی در انتظار نخواهد بود در غیر این. نشان داد

توان به راحتی تصور کرد که عشق برای رسیدن        در روابط زناشویی می         
ه مـا   اگر به خوشبختی نرسیم، معنایش این است ک       . به سعادت کافی است   

اگـر  «: پرسـند   اشخاص به ندرت از خود می     . برای یکدیگر مناسب نیستیم   
هدف من داشتن یک رابطه موفق باشد، چه باید بکنم؟ چـه اقـدامی بایـد         
صورت دهم تا به احساس اعتمـاد، صـمیمیّت، هیجـان، رشـد و تعـالی                

  »باالتری برسم؟
وشـبختی  های تازه ازدواج کرده کـه احـساس خ          برای بسیاری از زوج       
ای  برای حفظ خوشبختی خود چـه برنامـه      «: کنند، این سؤال الزم است      می

  »خواهید بکنید؟ دارید؟ چه می
اگـر  «: هـا بپرسـیم     تـوانیم از آن     اگر زوجی با هم اختالف دارنـد، مـی            
خواهیـد   ای دارید؟ چه مـی   خواهید ازدواجتان به نتیجه برسد چه برنامه        می

توانید   تان چه کاری می      بهبود روابط زناشویی   بکنید؟ هر کدام از شما برای     
  »انجام دهید؟

باید دانست هدفی که برنامه عمل، برای رسیدن به آن وجـود نداشـته                    
  . کند باشد، هرگز تحقّق پیدا نمی

. زندگی هدفمند و بارور، مستلزم داشتن نظم و انضباط شخصی اسـت               
تار خود را در خـدمت      داشتن نظم و انضباط شخصی بدین معناست که رف        

کسی نیست که بدون نظم و انضباط شخصی        . های خاص قرار دهیم     هدف
  . های زندگی رو به رو شود با چالش

ای در خـدمت تحقّـق هـدف اسـت،            نظم و انضباط شخـصی وسـیله            
  . ای در خدمت باال بردن عزّت نفس و حمایت کردن از آن وسیله

عنا نیست کـه بـه خـود فرصـت          زندگی هدفمند و منضبط، هرگز بدین م        
استراحت ندهیم، بدین معنا نیست که آرامشی برای خود در نظر نگیـریم،             

بـه  . های دیگری نداشته باشیم     بدین معنا نیست که تفریح و یا حتی فعالیت        
 آگاهانه باشد و بدانیم که       ما ها منظور این است که اقدامات       نجای همه ای  

  .  و مناسب استپرداختن به این فعالیت اقدامی سالم
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   : حال از طریق چهار مورد زیر به معنای زندگی هدفمند توجه کنید 
   ها، به طرزی آگاهانه  قبول مسئولیت-1  
 باید بدانیم که     اگر قرار باشد کنترل زندگی خود را به دست داشته باشیم،            

در اینجا سـؤاالتی برایمـان      . خواهیم و قصد رفتن به کجا را داریم         چه می 
 سال آینـده چـه هـدفی را در نظـر           20 و   15،  10،  5برای  : شود   می مطرح
هـای    خواهم به کجا برسـم؟ در زمینـه         ای می   های حرفه   ام؟ در زمینه    گرفته

ای دارم؟ آیا قصد ازدواج دارم؟ بـه چـه دلیـل              روابط شخصی چه برنامه   
ای کـه در آن       خواهم ازدواج کنم؟ هدفم چیست؟ در محـدوده رابطـه           می

کنم؟ در ارتباط با فرزندانم چه هـدفی        چه هدفی را جستجو می    قرار دارم،   
هـایم تعیـین شـده        هایم روشن یا مبهم هستند؟ آیا هـدف         دارم؟ آیا هدف  

  هستند؟
   :توجّه داشتن به اقداماتی که برای رسیدن به هدف ضرورت دارند    -2
هایمان به واقع مشخص باشند، به ایـن سـوال پاسـخ              اگر قرار باشد هدف     

توانم به این هدف برسم؟ چه اقداماتی ضرورت دارنـد؟            چگونه می : دهیم
های فرعـی بایـد تحقـق پیـدا           های اصلی چه هدف     برای رسیدن به هدف   

توانم این دانش جدید را       کنند؟ اگر به دانش جدیدی نیاز دارم، چگونه می        
های ما بلند مدّت باشند، هر برنامه مفـصل بـرای             دست آورم؟ اگر هدف    به

  . تر است های کوتاه ه هدف، مستلزم تقسیم آن به برنامهرسیدن ب
    توجّه به همخوان بودن رفتار با هدف    -3 
های معیّن و منطقی و برنامه عملی حساب شده ای داشـته              توانیم هدف   می  

ممکن اسـت   . باشیم، امّا تحت تأثیر عواملی از مسیر راه خود خارج شویم          
هـای دیگـر مطـرح        ممکـن اسـت ارزش    ای بروز کنند،      مسائل غیر منتظره  

های ما تغییر کنند، ممکن است تمرکز به قـدر            ممکن است اولویت  . شوند
تـرین   شود به این نکته توجّه کنیم که مهم       گاه الزم می  . کافی نداشتم باشیم  

های ما کدام هستند و اگر تغییری در آنها به وجـود آمـده، چگونـه                  هدف
  .  انیمها جامه عمل بپوش توانیم به آن می
که آیا ما را به هدفی که در نظـر داریـم،            توجّه به نتایج اقدامات و این      -4 

  رسانند؟ می
مـا همخـوان باشـند، امّـا         های ما روشـن و اقـدامات        ممکن است هدف      

شاید نکاتی وجود   . مان برای رسیدن به هدف درست نباشد        محاسبات اولیه 
ی فعالیـت مـا را تغییـر داده         شاید تحـوالت  . ایم  داشته که از آن غافل مانده     

مشی من درست اسـت؟       از این رو باید سؤال کنیم آیا شیوه و خط           . باشند
بینـی    رسم؟ آیا رفتار من نتایجی را که پیش         خواهم، می   آیا به جایی که می    

  آورد؟ کرده بودم، فراهم می
  های روشن درباره زندگی هدفمند   اندیشه

نویسد، نداشتن هـدف در   و در جایی میا: به گفته ایروین یالوم توجّه کنید   
واقعیت این است که هـر      . های مصنوعی است    زندگی بهتر از داشتن هدف    

  .  کس باید هدفی داشته باشد و به آن برسد
نقطه مقابل داشتن هدف در زندگی و تالش برای رسـیدن بـه آن، رفتـار                  

  .  انفعالی و نداشتن هدف است

اگـر  «: گویـد   صاحبان صنایع آمریکا می   اندرو کارنگی، یکی از بزرگترین        
هایمان را بگیرید، اگر تجارتمان را بگیریـد          پول ما را بگیرید، اگر کارخانه     

 سـال سـرجای     4مان را برای ما بـاقی بگذاریـد در مـدت              و تنها سازمان  
که البته منظور کارنگی ایـن بـود کـه ثـروت مهـمّ              . »گردیم  اولمان بر می  

نفـس و     همین رابطه میان عـزّت    . یّت دارد نیست، منبع ثروت است که اهم     
  .  کند های بیرونی صدق می موقعیت

از یکی از دوستانم که بازرگانی است حدوداً شصت ساله، پرسیدم بـرای               
در . هـیچ هـدفی   «جـواب داد    . هایی در سر دارد     اش چه هدف   بقیه زندگی 

ام، در تمام مـدت زنـدگی         تمام مدت زندگی به خاطر آینده زندگی کرده       
ام و نـه از       ام لـذّت بـرده      ام، نه از خـانواده      لحظه حال را فدای آینده کرده     

. ای بریزم   ام برنامه   به همین دلیل قصد ندارم برای آینده      . های طبیعت   زیبایی
ام این اسـت کـه    کنم، امّا هدف اصلی البته هنوز گهگاهی کسب درآمد می    

   »  . ام لذّت ببرم از روزهای زندگی
رسد هرگز نتوانسته تعادلی میـان آینـده و لحظـه             ه نظر می  به او گفتم که ب    
  این همیشه برای من مـسأله «: او حرفم را پذیرفت و گفت     . حال ایجاد کند  

  »  . بوده است
در ذهـن   . جک در تمام مدت عمرش در رویا،خود را نویسنده دیده بـود           

دید که پشت ماشین تحریرش نشـسته و در حـال نگـارش               خودش را می  
. اند   چاپ کرده  ،دید که عکسش را روی جلد مجله تایم          خیال می  در. است

امّـا  . خواهد کتاب بنویسد    دانست که درباره چه مطلبی می       با این حال نمی   
امّـا بـرای نوشـتن و کـار         . این باعث نشد که او از این رویا بیرون بیایـد          

در . نویسندگی حتی یک قدم بر نداشته بود      
 رویـای   تنهـا در  . نوشـت   واقع مطلبی نمـی   

کـرد و     مرتب شغل عوض مـی    . نوشتن بود 
کنـد،    مدّعی بود که این کارهایی کـه مـی        

حرفه او نویـسندگی    . شغل اصلی او نیست   
گذشـتند و او      ها از پی هـم مـی        سال. است

. کـرد   تر احساس می    زندگی را هر چه خالی    
ترس او از شروع کردن به نوشـتن مرتـب          

وقتی به چهل سالگی رسـید،      . شد  بیشتر می 
ه ذهنش آمد که مطمئناً تا این زمـان بایـد           ب

به اطـرافش نگـاه     . کرد  کارش را شروع می   
ــی ــران را  م ــون دیگ ــرد و چ ــرگرم ک  س

هـا    من از این  « :گفت  دید، می   کارهایشان می 
. باالترم، من رویاهای بـزرگ در سـر دارم         

امّـا مـن   . ها هیچ کدام رویـایی ندارنـد     این
  »  . دارم
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