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فرحناز دهقی  /روزنامه نگار

او درباره رؤیاهای  2021مردم نوشته
آن هم بعد از سالی که تلخترین سال بود

پس از گذران سالی که شاید چندان هم نکو نبود ،سومین دهه از هزاره سوم ،آغشته به بیم ،ترس ،بیماری،
امید ،اشتیاق ،وهن و آرزو آغاز شد تا نام خود را برای همیشه در دل تاریخ نه چندان کوتاه بشر به ثبت برساند.
اکنوندرنخستینروزهایسال 2021میالدیکهمسیحیاندرسراسرجهانبادلهاییانبانازامیدواشتیاق،
آرزو کردند با نابودی ویروس کرونا ،بیش از این جان عزیز آدمیان به یغما نرود و آن احوال خوش بار دیگر
در جهان جاریشود،آیاهنوزمیتوان به حقانیتآرزوهاایمانداشت؟آیامیتواندرکورانیکهشاید
امیدوارانهدرانتهایشایستادهایم،بامشعلآرزونقطهکوچکخودراروشنکنیم؟
النور روزولت درباره اهمیت آرزو گفته بود« آینده از آن کسانی است که به زیبایی آرزوهاو رؤیاهاشان باور
دارند.آرزوکردنخوشباورینیست؛اگرچهبهگواهتحقیقاتمتعددانسانهایمثبتاندیشامیدوارترند،
اماآرزوهدفمندانهومشخصانسانهارابهسویچیزیمیراندکهدوستدارند».
علیاسکارلت،روانشناساجتماعیوبحراناعتقاددارد،سال 2021تنهادریکصورتهدرخواهدرفت:
باهیچکارینکردن.اومیگوید:انسانمدرنآمیختهایاستازامیالدرزمینههایمختلفاعمازسالمتی،
ثروت ،قدرت اجتماعی ،عشق ،شادی و ...و این امیال است که او را به تحرک وا میدارد و در او رانه ایجاد
میکند؛دستشستنازآرزوها بهاین بهانهکهدرمیانه بحرانقرارگرفتهایم،صدمهایدیگر بهروحوروان
است.خوبمیدانیمدرسالیکهپشتسرگذاشتیم،میلیونهاجانازدسترفت،بسیاریازمردم
مشاغل خود را از دست دادند ،محیط زیست در معرض خطر و صدمات بغرنجیقرار گرفت و اقتصاد در
بسیاری از کشورها هم در تنگنا قرار گرفت .سال 2020همه ما را به چالش کشید اما سوی دیگری هم داشت؛
بسیاریازهنرمنداندستبهخلقآثارتازهزدند،انحصاربسیاریازدانشگاههاوکتابخانههاوموزههاشکسته
شد و درهای مجازی خود را به سوی مردم جهان گشودند تا علم و آگاهی در اختیار همه مردم قرار بگیرد،
بسیاریازکسبوکارهاحضورپررنگتریدرفضایمجازیپیداکردندودامنهمشتریانخودراوسعت
بخشیدند،بسیاریازگروههایخیریهباازدیادداوطلببرایخدمترسانیبهاقشارآسیبدیدهمواجه
شدندوهمبستگیوعطوفتمیانانسانهاافزایشپیداکرد.باوجودایناستکهبااطمینانمیتوانگفت
امیدوآرزوهمچنانبهحیاتخودادامهمیدهندوحتیرسالتیکهبردوشمیگیرندمیتواندبهمراتب
سنگینترازهمیشهباشد.ماکسپائولفریدمن،مدیردپارتمانهنردانشگاه«امریکنیونیورسیتی»همبر
این باور است که بدون رؤیا و آرزو سال 2021تهی از معنا خواهد بود .او میگوید :من سرسختانه امیدوارم در
سال 2021شاهدعدالتیتمامعیار،دولتیمنطقیواحترامبهطبیعتباشیم.تصورمیکنمباگذرازدوره
سختیکهدرسال 2020تجربهکردیم،میتوانیمشاهدافزایشانسانیتومهربانیباشیم.ازسویدیگر،آرزو
میکنددردورهپساکرونااقتصادسیاسیبیشازهمیشهبهنیرویکارمتعهدباشدوهمچنینسیستمآموزشی
باپیبردنبهنقصهاوکاستیهایش،بهسمتبهینهترشدنگامبردارد.یکیازآرزوهای
دیگرم برای سال 2021این است که بار دیگر انحصار تحصیالت از میان برود و
همهانسانهادرهرنقطهجغرافیاییبتوانندبهمنابعآزادورایگان
وغنیدسترسیداشتهباشندودرکالسهایدرسیبنشینند
کهپیشازاینبرایحضوردرآنهامجبوربودند
فرسنگهاازخانهشاندورشوند.
النجی.ریچمنتاریخنگاریاستکه
باشیوعویروسکروناکالسهای
حضوریخودراتعطیلکردو
برخیازکالسهاوکارگاههایش
را به طور رایگان در اختیار
عالقهمندانقرارداد.او
پایبندیبهحقیقترا
بزرگترینامیدوآرزویش
برایسالتازهمیالدی
میداندومیگوید:طی

سالهایاخیربارهاوبارهاحمالتسهمگینیعلیهحقیقتصورتگرفت؛بارهاشاهداینبودیمکهدرمأل
توگوهایعمومی،جرایمواشتباهاتکتمانشدندودروغهایمتعددیمطرحشد.مسألهاین
عاموگف 
استکهشخصیماننددونالدترامپصرفاًازرویعادتدروغنمیگوید،بلکهکاراولکهدارکردنمفهوم
حقیقتاست.اوبهتاکتیکموردعالقهدیکتاتورهامتوسلمیشود:حقیقترانابودمیکندودروغرابه
جایآنمینشاند.مندرسالجدیدآرزومیکنمحقیقتبهجایگاهخودبرگرددوباافزایشمطالبهگری
مردمدرسراسرجهان،دموکراسیپرقدرتترازهمیشهبهراهخودادامهدهد.مناعتقاددارمتنهاراهبهبودی
اوضاعجهان،تقویتشاکلههایدموکراسیوافزایشآگاهیمردمیاست.
طزیستیقلبزمیناز 5سالپیشب هصورت
کاترینوالترزکانته،یکیازاعضایداوطلب NGOمحی 
طزیستیمشغولاست.اوبزرگترینآرزویخودرابرایسال
تماموقتبهپژوهشدربارهبحرانهایمحی 
جدید رفتاربهترباکرهزمینمیداند.بهگفتهاو،مشقتوسختیمادرنوآوریوخالقیتاست.تحمل
فقدانهایمتعدددرسالگذشته،شکستهاودوریها،تنهاییوسکوتیکهجهانرادربرگرفتهبود،کار
سادهاینبوداماانسانهاآموختندازسدیکهبرسرراهشانقرارگرفتهعبورکنندوزندگیراازسربگیرند؛با
کمکتکنولوژی،همدلی،نوعدوستیوآگاهیروشهایتازهایبرایزیستندرکناریکدیگرپیداشد.کانته
امیدواراستتجاربسالگذشتهمنجربهافزایشهمدلیبازمینشودوهمهماتبدیلبهشهروندانیبهتر
برایآنشویمومسئوالنهتردرآنزندگیکنیم.واقعیتایناستکهعواقبفراگیرشدنکروناتاسالهابا
ماخواهدمانداماچهبهتراستتالشکنیمصدماتآنحداقلیباشدوباتغییردرسبکزندگی،ازشیوع
ویروسدیگریجلوگیریکنیم.یاسرتاتهال 41،سالهومشاورنرمافزاراست.اوبااشارهبهاینکهسالگذشته
سالبسیارسختیبرایشبود،میگوید:منبزرگترینآرزویمازبینرفتنویروسکرونااست.سالگذشته
برای من سال بسیار سخت و ناراحتکنندهای بود زیرا مادرم به ویروس کرونا مبتال شد .من آرزو دارم در
سالجدیدباردیگرزندگیبهرویمالبخندبزندوبتوانیمتمامیناراحتیهایمانرافراموشکنیم.منپس
از وقوع جنگ در سوریه و کشته شدن خواهر و مادرم از کشورم مهاجرت کردم .دیدار هر روزه با همکارانم و
معاشرتباآنهابزرگتریندلخوشیزندگیامبود،اماباشیوعویروسکروناایندلخوشیازمنگرفتهشد
و ناچار شدم نزدیک به یک سال از خانه کار کنم .آرزو میکنم هر چه زودتر این ویروس نابود شود و بتوانیم با
معاشرتهایانسانیودوستانهزخمهاودردهایمانراالتیامببخشیموباهمدلیدیوارهایتنهاییوانزوارا
درهمبشکنیم.ویروسکرونابدرستینشاندادماتکههاییازیککلمنسجمهستیمکهدرکناریکدیگرمعنا
پیدامیکنیم.آدالید 6،سالهازکالیفرنیاباصرفنظرازتبوتابویروسکرونامیگویدبزرگترینآرزویش
در سال 2021این است که یاد بگیرد دوچرخهاش را به تنهایی براند .جدی 8ساله میگوید بزرگترین آرزویش
ایناستکهانسانهامسئولیتپذیرترشوندوحیواناترابیشتردوستبدارند.جدیدوست
دارددرجهانیزندگیکندکهآلودگیهواوجودنداردوانسانهاناچارنیستند
براینفسکشیدنماسکبزنند.میکال 7سالهازترکیهآرزودارد
همهانسانهابتوانندازخدماتدرمانیوپزشکیرایگان
استفادهکنندوپدربزرگاوزودتربهخانهبرگردد.او
میگویدازپرستارهایمهربانآموختهخدمات
رایگاندرمانیحقهمهانسانهاست
وبایدباعدنانمهربانترباشدچون
پدربزرگشمیگویدمهربانیمانند
بندتسبیح انسانهارابههمدیگر
وصلمیکند.
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امیــــــدها
مردم جهان در سال  2021چه آرزویی دارند؟
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