صفحات صبحگاهی

مقدمه
وقتی اسم صفحات صبحگاهی میآید ،چه چیزی را در ذهن شما تداعی میکند؟ برای من
صدای گنجشکهای سحرخیز و صحنهی طلوع آفتاب بر باالی درختان سبز و سکوت شهر را
همراه یک فنجان چای داغ تازهدم به ذهن میآورد .درحالیکه پشت میز چوبیام نشستهام
و مشغول نوشتنم .بله ،صفحات صبحگاهی را باید نوشت .آنها یک تمرین نوشتنی در
ابتدای صبح هستند .نوشتن تمام آن چیزهایی که از ذهنتان میگذرند.

صفحات صبحگاهی ،اصلیترین ابزار در دوره راه هنرمند
کتاب راه هنرمند میگوید هر روز صبح سه صفحه بنویس .سه صفحه از یک دفتر معمولی.
اما این  ۳صفحه چیست؟ به این نوشتهها صفحات صبحگاهی میگوییم .نوشتنی ممتد،
بدون اینکه متوقف شویم .قبل از اینکه هر کاری را در روز آغاز کنیم ،این سه صفحه را
مینویسیم .هیچ روش اشتباهی در نوشتن این صفحات وجود ندارد .تنها کافی است به
صدای ذهن گوش بسپارید و آنچه را میشنوید ،به سبک و روش خودتان روی کاغذ بیاورید.
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چه چیزی از ذهنتان در حال گذر است؟ چه چیزی ذهنتان را به خود مشغول کرده و مانع
فکرکردن به رویاهایتان است؟ آنها را به کلمه تبدیل کنید و روی کاغذ بیاورید .این نوشتهها
فقط تخلیهی درونیات ذهنی شماست ،نه تمرینی برای نویسندگی و نه متنی ادبی و خالقانه.
برای نوشتنشان زیاد فکر نکنید .فقط گوش کنید .رها و کامالً آزاد بدون هیچ قانونی بنویسید.
در نوشتن صفحات صبحگاهی ،دست از سرکوب ذهن و افکار منفی برمیداریم و به آنها
اجازه میدهیم توسط کلمات روی کاغذ بیایند .به خودمان اجازهی غمگینشدن،
خشمگینشدن ،شادشدن و مضطربشدن میدهیم و با احساساتمان آشتی میکنیم.
میپذیریم که احساسات و افکار زاییدهی ذهن ،بخشی از وجود ماست و نمیتوانیم حذفشان
کنیم یا نادیدهشان بگیریم .بلکه ازطریق صفحات صبحگاهی به آنها آگاه میشویم و
هدایتشان میکنیم .این کلید آغاز یک زندگی پربار و در جهت خواستههایمان است.

هنگام نوشتن صفحات صبحگاهی ،همه چیز را روی کاغذ بیاورید .کامالً بدون سانسور
بنویسید .حتی نگرانیتان بابت پاس نشدن چک آن روز ،یا شستن لباسهایی که ماندهاند
یا ظرفهایی که شسته نشدهاند و در ذهن شما ردپا از خودشان باقی گذاشتهاند ،میتواند
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در نوشتههایتان گنجانده شود .هر چیزی که شما به آن فکر میکنید ،یا بهطور ناخودآگاه از
ذهنتان میگذرد ،روی کاغذ بیاورید .مثال شاید به این فکر میکنید که چرا دیروز کفشها را
اینقدر گران به شما فروختهاند و شما هیچ اعتراضی نکردید؟ این حس را روی کاغذ بیاورید
و برای خودتان تحلیلش کنید.
سه صفحه روزانهی صفحات صبحگاهی ،نوشتن گفتگوهای درونیمان با خودمان است.
شفافیت و صداقت ما با خویشتن است .مکالمات درونی ما بهترین نشانه برای این است
که درک کنیم ،چطور به زندگی و دنیا نگاه میکنیم .این زاویهی دید در صفحات صبحگاهی
برایمان آشکار میشود .درمییابیم که مکالمههای درونی ما از چه جنس و با چه رویکردی
است .میفهمیم چه موضوعاتی بیش از هر چیز ذهن ما را مشغول به خود میکنند .این
گفتگوها را با کمک کلمهها روی کاغذ بیاورید .به مرور زمان و در اثر مداومت ،الگوی ذهنیتان
را کشف خواهید کرد.

صفحات صبحگاهی چه سودی دارد؟
صفحات صبحگاهی قفل ذهن را میشکند ،آن را از افکار مغشوش و پراکنده میزداید و شما
را برای شروع یک روز جدید با ذهنی پاک و درخشان آماده میکند .این نوشتهها تمرین
نویسندگی نیست و هیچ موضوع خاصی هم ندارد .هرچند عادت به نوشتن صفحات
صبحگاهی کلیدیترین عادت نویسندهشدن است .کسی که متعهدانه هر روز حداقل  ۰۰۰تا
 ۱۰۰۰کلمه مینویسد ،میتواند بسیار امیدوار باشد که بعد از یکسال ،تغییرات عمدهای در
نوشتار خود ببیند .حتی اگر قصد ندارید نویسنده شوید ،این عادت به شما در کشف ایدههای
بیشتر در کارتان کمک فراوانی میکند.
شما میآموزید که با خودتان خلوت باکیفیتتری داشته باشید و به صدای درونیتان و
گفتگوهایتان با خود ،دقیقتر گوش کنید .چون میخواهید آنها را بنویسید .وقتی این صداها
را به نوشته تبدیل میکنید ،به آنها عینیت میبخشید و میتوانید با چشم ببینیدشان.
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آنوقت ممکن است به خودتان بگویید :واقعا من در مورد این موضوع اینهمه فکر میکنم؟؟
واقعا اینقدر از دست فالنی عصبانی هستم؟ واقعا اینقدر از فالن ماجرا رنجیدهام؟
این کشف و دریافت شفاف و صادقانه ،راه ورود به مسیر رفع ذهنمشغولیهای شماست.
گاهی هم تنها کشف آن به رفع و حلوفصل مساله منتهی میشود و الزم نیست کار دیگری
بکنید .گاهی آنچه در اعماق ضمیر ناخودآگاهتان سالها جاخوش کرده ،درمیان صفحات
صبحگاهی جلوی چشمتان پدیدار میشود .این مصداق بیت شعر معروف حافظ است:
وانچه خود داشت زبیگانه تمنا میکرد

سالها دل طلب جام جم از ما میکرد

با نوشتن صفحات صبحگاهی در ابتدای صبح ،آنچه را خود دارید ،پیدا میکنید .همچنین
باعث میشود روزتان را با ذهنی پاک و شفاف و خالی از مکالمات درونی مزاحم آغاز کنید و
بهتر روی کارهای مهمتان متمرکز شوید و با یک روز جدید روبهرو شوید .شما پذیرای اتفاقات
جدید زندگیتان خواهید بود.
مداومت در صفحات صبحگاهی اهمیت زیادی دارد .ممکن است چند هفته مداوم بنویسید
و بعد فکر کنید :حاال که چی؟ چه سودی داشت؟ پاسخ این است که فقط بنویس! دیدن
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نتایج صفحات صبحگاهی ممکن است ماهها طول بکشد .هرچند من و بسیاری از دوستانم
خیلی زود نتایجش را بهچشم دیدهایم.
ً
تقریبا محور تمام
جولیا کامرون عالوه بر کتاب راه هنرمند ،بالغ بر  ۴۰کتاب نوشته است که
این کتابها خالقیت است .یکی از کتابهای او «معجزه صفحات صبحگاهی» نام دارد .او
در این کتاب از قدرتمندترین ابزار راه هنرمند صحبت میکند و میگوید برای پرورش خالقیت
و رشد فردی ،نوشتن صفحات صبحگاهی یک ضرورت است .نوشتن یک کتاب جداگانه
دربارهی معجزات صفحات صبحگاهی ،نشاندهندهی اهمیت باالی این تمرین است .او در
این کتاب میگوید:
«صفحات صبحگاهی روزانه به آموزش ما میپردازند .ما یاد میگیریم که بهنفع خود عمل
کنیم و از بودن در جایگاه قربانی دست بکشیم و قربانی شرایط و افکار دیگران نباشیم.
ما آغاز به ساختن زندگیای مطابق میل و اهداف خودمان میکنیم و زندگیای را میسازیم
که منعکسکنندهی ارزشهای اصیل و واقعی ما است .بهجای نشستن در حاشیهی بازی
و تماشای گذران روزها ،وارد صحنهی بازی میشویم و ابتکار عمل را بهدست میگیریم».

در چه دفتری بنویسیم؟
در یکی از مصاحبههای جولیا کامرون ،او دفتر
صفحات صبحگاهیاش را نشان میدهد و
میگوید من از این دفتر بزرگ با صفحههای پهن
خطدار و کلفت استفاده میکنم تا ذهنم موقع
نوشتن باز شود .او میگوید اندازهی صفحاتی
که در آن مینویسیم ،نسبت مستقیم با میزان
گشودگی ذهنمان برای نوشتن دارد .برای اینکه
مانعی در برابر وسعت ذهن نباشد ،من در
صفحات بزرگتری مینویسم.
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شما هم اگر قصد دارید روی کاغذ و با مداد یا خودکار بنویسید ،سعی کنید یک دفتر بزرگ
برای اینکار بردارید .بهتر است صفحات صبحگاهی را با قلم و دست بنویسیم .جولیا کامرون
بر این امر ،تاکید زیادی دارد .او معتقد است حتی دستخطمان هم متاثر از حال و احوال
روحی ما و نشاندهندهی برخی چیزهاست.
با اینحال اگر مثل من عادت به تایپکردن در کامپیوتر شخصیتان دارید ،یا در شرایط
قرنطینگی کرونا تهیهی دفتر برایتان مشکل است ،مانعی ندارد که صفحات صبحگاهیتان را
هم در یک فایل ورد در صفحات بزرگ تایپ کنید .فقط مراقب باشید رفتن به سراغ کامپیوتر
و روشنکردن آن ،مانعی برای نوشتن نباشد.
توصیه میکنم زیباترین دفتر را انتخاب کنید تا هر روز شما را سر ذوق بیاورد .یا اگر در لپتاپ
یا کامپیوتر تایپ میکنید ،فایل ورد را به رنگ و فونت زیبا مزین کنید و درشت بنویسید.

چقدر بنویسیم؟
توصیه جولیا کامرون (مبدع این طرح) برای صفحات صبحگاهی ۳ ،صفحه دستنویس یک
دفتر با اندازهی معمولی است .میتوانید این مقدار
را با اندازههای دیگر تطبیق بدهید .مثالً اگر
دفترتان اندازهی بزرگی دارد ۱ ،و نیم صفحه و اگر
در فایل ورد تایپ میکنید ،چیزی بین  ۰۰۰تا ۸۰۰
کلمه میشود .مسالهٔ مهم در اینجا مشخصبودن
مقدار آن برای هر روز است .قراری با خودتان
بگذارید و نسبت به آن پایبند و متعهد بمانید.
صفحات صبحگاهی کلیدیترین عادت نویسندگی
برای شفای خالقیت و شفافیت با خود است.
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تعهد به انجام صفحات صبحگاهی
برای ننوشتن و طفرهرفتن از صفحات صبحگاهی بهانههای زیادی داریم .مثل اینکه من آدم
سحرخیزی نیستم ،کارهای خیلی مهمتری دارم ،دیر به کالسم میرسم ،وقتی برای نوشتنشان
ندارم ،فراموش کردم ،نمیدانم چه بنویسم و ...
به تعداد روزهای زندگی میتوان دالیلی برای ننوشتن صفحات صبحگاهی آورد .اما اگر با
خودتان صادق باشید ،میبینید که نوشتن سه صفحه متنی که هیچ قانونی ندارد و هیچ
سختگیریای در آن مجاز نیست و بیشتر از یک ربع الی نیمساعت هم زمان نمیبرد ،واقعا
نمیتواند کار سنگینی باشد که نتوانید انجامش دهید .جز به یک دلیل ،که آنهم مقاومت
درونی خودتان است.
برای غلبه بر این مقاومت درونی ،به بهانهها بهایی ندهید .هر روز یک ربع تا نیمساعت وقت
بگذارید و این صفحات را بنویسید .این یک عادت و برنامهی جدید است که دارید وارد
زندگیتان میکنید و طبیعی است که برای ورود آن الزم باشد تغییری در برنامههایتان بدهید.
مثالً ممکن است برای اینکه وقت کم نیاورید ،یک ربع زودتر از خواب بیدار شوید .لطفا
متعهدانه این کار را بکنید .شکستن شاخ غول مقاومت درونیتان ،سخت و زمانبر است.
حتی اگر چیزی به ذهنتان نمیرسد ،همین جمله را بنویسید .بنویسید :چیزی به ذهنم
نمیرسد .نمیدانم چرا چیزی به ذهنم نمیرسد .و با همین جمالت سه صفحه را پر کنید.
مطمئن باشید این مقاومت درونی کمکم میشکند و شما را به جایی میرساند که این نوشتار
صبحگاهی بخشی از عادت همیشگی شما میشود و آنقدر حرف برای گفتن دارید که سه
صفحه تمام میشود و شما میبینید که هنوز حرف برای گفتن دارید .این اتفاق نمیافتد،
مگ ر با مداومت و ماندن بر سر عهد و پیمانتان به هرطریق ممکن و نرفتن زیر بار بهانههای
رنگارنگ برای ننوشتن.
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هیچگاه فکرکردن ذهنی را جایگزین نوشتن نکنید .چون ذهن و افکار درونش چیزی عینی
نیست که بتوانیم ببینیم و بنابراین درکش مشکل و گاهی ناممکن است .ضمن اینکه
فکرکردن باعث پرشدن ذهن میشود .اما کلمهها را میتوان دید و نوشتن ،ذهن را از افکار
مزاحم ،خالی و پاک میکند .در قلم بهدست گرفتن و نوشتن ،معجزاتی نهفته است که در
طول تاریخ ،بزرگان بسیاری دربارهاش سخن گفتهاند .منهم معتقدم نوشتن ،معجزه است.
به این جمله ایمان بیاورید و بعد آن را با نوشتن صفحات صبحگاهی در خودتان نهادینه
کنید .خواهید دید که شما هم به معجزهی نوشتن ایمان میآورید( .بهشرطی که مقاومتتان
را در برابر نوشتن ،بشکنید)
آنچه مهم است ،پایبندی شما به تعهدی است که نسبت به خودتان دارید .کافی است بهمدت
 ۱۲هفته با خودتان عهد ببندید که هر روز صفحات صبحگاهی خواهید نوشت .تصور کنید
که میخواهید این ابزار را بیازمایید .در اینصورت الزم نیست به شما بگویم که بعد از  ۳ماه
چطور وابسته و دلبستهی این صفحات میشوید و آنها را در زندگیتان یک امر ضروری و
الزم فرض خواهید کرد.
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دستاورد صفحات صبحگاهی برای من
بهعنوان نویسنده تماموقت و کسی که برای ماههای متوالی صفحات صبحگاهیام را بهطور
ممتد نوشتهام ،صفحات صبحگاهی برایم پر از دستاوردهای مثبت و عالی بوده است .بعضی
از آنها را خودم بهروشنی متوجه شدهام و برخی ممکن است از دید من مخفی مانده باشد.
✓ خالقتر شدهام .در تمام جنبههای زندگی .کارهایی به ذهنم میرسد که قبلها
نمیرسید .هنر خالقانه زیستن را آموختهام.
✓ هنگام انجام کارهایم متمرکزترم .ذهنم خاموش است و مزاحم کارم نمیشود.
✓ نسبت به خودم و افکارم ،رنجشها و خشمهایم آگاهترم .با خودم رفیقترم.
✓ کودک درونم از من رضایت بیشتری دارد .این را از حال خوبش میفهمم.
✓ در نویسندگیام تاثیر زیادی گذاشته .روانتر و منسجمتر مینویسم .رشد کردهام و
واژگان بیشتری به ذهنم میرسد.
✓ چشمهی ایدهپردازیام فعالتر و پرجوششتر از قبل عمل میکند .ایدههای زیادی برای
کار بهذهنم میرسد.
✓ هر روز صبح خوشحالم که کار کوچک اما مهمی را به انجام رساندهام .این تعهد و
انجام آن ،اعتمادبهنفس و قدرتم را بیشتر میکند.
✓ جستاری در باب صفحات صبحگاهی نوشتهام که در وبسایت مدرسه ی نویسندگی
شاهین کالنتری منتشر شده است .میتوانید این مطلب را از اینجا مطالعه کنید و
پایین پست ،نظرتان را بنویسید .یا اگر دوست داشتید نظرتان را برای من ایمیل
کنید.
پایدار و پیروز باشید.
دوستدار شما :مائده حوایی
راههای ارتباط با من:

ایمیل maedehavaee@gmail.com :وبسایت mhavaee.com :آیدی تلگرامmhavaee :
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