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سخن ناشر
مــن هــر ســال بــا تهیــه ی دفتــر یادداشــتی، رویدادهــای آن ســال را در آن ثبــت کــرده ام، زیــرا 
ســخت بــر ایــن بــاورم کــه اگــر زندگــی ام ارزشــمند اســت، ثبــت کــردن رویدادهــای آن خالــی 
از ارزش نیســت. در ایــن دفترهــا هدف هایــی را کــه در گذشــته داشــتم، مســائلی را کــه بــا 
آن هــا روبــه رو بــودم، راه حل هایــی را کــه بــرای آن مســائل یافتــم و مطالبــی را کــه از مــردم، 

کتاب هــا، نوارهــا و رویدادهــا آموختــم یادداشــت کــرده ام.
ــه  ــم ب ــم می توان ــرگاه بخواه ــه ه ــتند ک ــس هس ــه ای نفی ــن گنجین ــت م ــای یادداش دفتره
ــه  ــد چگون ــان می دهن ــن نش ــه م ــا ب ــن، آن ه ــر ای ــزون ب ــم. اف ــته باش ــی داش ــا دسترس آن ه
رشــد یافتــه و بــه جایــی کــه اکنــون هســتم رســیده ام. یــک روز ایــن دفترهــا یــا روزشــمارهای 
زندگــی ام را برداشــتم و بــا بازگشــت بــه زمانــی کــه بیســت ســال داشــتم بــه مــرور خاطــرات 
ــا رســم  ــا دورانــی کــه هفــده ســال داشــتم ادامــه دادم و ب آن دوران پرداختــم. آن گاه راه را ت
نمــودار بزرگــی کــه دوازده مــاه ســال را روی محــور عمــودی و تاریــخ ســال ها را روی محــور 
افقــی قــرار داده بــودم، بــه بازبینــی رویدادهــای کلیــدی زندگــی ام- چــه رویدادهــای خــوب، 
چــه رویدادهــای بــد یــا متوســط- پرداختــم. وقتــی بــا رســم آن نمــودار رویدادهایــی را کــه از 
ســر گذرانــده بــودم مــرور کــردم، احســاس شــگفتی بــه مــن دســت داد. دریافتــم مــن فــراز و 
نشــیب های بســیاری را در زندگــی ام طــی کــرده ام و توانســته ام همــه ی آن هــا را بــه ســالمت 
پشــت ســر بگــذارم. اینــک می توانســتم آن هــا را بــه وضــوح جلــوی چشــم خــود ببینــم؛ نــه 
ــرای  ــا ایــن کار صدهــا پشــتوانه ب این کــه فقــط در ذهنــم از چنیــن حقیقتــی آگاه باشــم. ب
پشــتیبانی از ایــن بــاور در اختیــار مــن قــرار گرفــت کــه می توانــم بــرای هــر مشــکلی راه حلــی 

مناســب پیــدا کنــم. همیشــه چنیــن بــوده و همیشــه چنیــن خواهــد بــود.
وقتــی کســی چنیــن بــاوری داشــته باشــد، در مقابلــه بــا مشــکالت بــه نیرویی چنان شــگرف 
مجهــز می شــود کــه کمتــر کســی از آن برخــوردار اســت. بــه فــرد احســاس رهایــی دســت 
ــت  ــی در دس ــامدهای زندگ ــه ی پیش ــار هم ــد مه ــه او می گوی ــی ب ــی درون ــد؛ حس می ده
اوســت. شایســته اســت کــه شــما نیــز ایــن احســاس بســیار شــگفت انگیز را از ســر بگذرانیــد.

فقر گرسنگی نیست، عریانی هم نیست.
فقر چیزی را نداشتن است؛ ولی، آن چیز پول نیست، طال و غذا نیست.

فقر، همان گرد و خاکی است که بر کتاب های فروش نرفته ی یک کتابفروشی می نشیند.
فقر، تیغه های برنده ی ماشین بازیافت است که روزنامه های برگشتی را خرد می کند.

فقر، شب را بی غذا سر کردن نیست.
فقر، روز را بی اندیشه سر کردن است.

دکتر علی شریعتی
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مقدمه ی مولف
ــه  ــی ک ــا زمان ــویم و ت ــه رو می ش ــازه ای روب ــای ت ــا درس ه ــًا ب ــی مرتب ــول زندگ ــام ط ــا در تم م
ــتیم.  ــی هس ــه ی زندگ ــاره ی آن، در مدرس ــدن دوب ــه گذران ــور ب ــم مجب ــاد نگیری ــی را ی درس

ــد. ــاق می افتن ــا اتف ــی م ــام، در زندگ ــب تم ــم و ترتی ــا نظ ــه ب ــی ک درس های
هـر رویـدادی در زندگـی مـا تـوان بالقـوه ی آن را دارد کـه مـا را متحـول کنـد و از بیـن همـه ی 
اتفاق هـا، سـختی ها و مصیبت هـا، بیش تریـن تـوان را بـرای آمـوزش و تغییـر تفکـر مـا دارا 

. هستند
هــر بــار کــه همســایه ای از شــما ســوء اســتفاده کــرده اســت، هر بــار کــه فروشــنده ای کاله بر 
ســر شــما گذاشــته اســت و هــر بــار کــه دوســتی ناجوانمردانــه رهایتــان کــرده اســت درســی 
پیــش روی شــما قــرار داشــته اســت. اگــر در هفــت روز هفتــه احســاس بیچارگــی می کنیــد 
ــول و دوســتان خــود را از دســت  ــًا شــغل، پ احتمــااًل در درســی مــردود شــده اید. اگــر مرتب
می دهیــد یعنــی بــه درس هــای زندگــی توجهــی نکرده ایــد. تــا زمانــی کــه درســی را در مــورد 
کار، خانــواده یــا دوســتانمان یــاد نگرفته ایــم یــا در همــان کالس باقــی می مانیــم و یــا همــان 
درس را در شــکل دیگــری تجربــه می کنیــم ایــن رســم زندگــی اســت. زندگــی ابتــدا بــا یــک 
ریــگ تلنگــری بــه مــا می زنــد کــه در حقیقــت ایــن نوعــی هشــدار اســت و وقتــی آن ریــگ را 
نادیــده می گیریــم بــا پــاره آجــری بــه ســرمان می کوبــد و اگــر بــاز هــم درس نگیریــم بــا تختــه 
ســنگی بــه ســرمان خواهــد کوفــت. اگــر صادقانــه بــه گذشــته ی خودمان نــگاه کنیــم. عالئم 
هشــدار دهنــده ای را می یابیــم کــه بــا بی توجهــی از کنــار آن هــا گذشــته ایم و بــه تلنگرهــای 
زندگــی توجهــی نکرده ایــم و بعــد کــه ضربــه ی زندگــی محکم تــر شــده بــا وقاحــت می گوییــم 
»چــرا مــن؟«. بــرای مثــال امــکان دارد کســی کــه بــا او معاملــه ای انجــام می دهیــد بــه شــما 
ــه  ــا او را ادام ــر کار ب ــت اگ ــان نیس ــل اطمین ــه او قاب ــد ک ــان می ده ــن نش ــد ای دروغ بگوی
دهیــد حتمــًا روزی کاله بزرگــی بــر ســرتان خواهــد گذاشــت. قبــاًل ایــن موضــوع بــه شــما 
گوشــزد شــده بــود امــا شــما درس نگرفتــه بودیــد پــس مســتحق ایــن کاله بــزرگ هســتید. و 
ــا شــخصی کــه ســیگار می کشــد بعــد از مدتــی ســرفه های بــدی می کنــد، دندان هایــش  ی
ــه او زده  ــه ب ــت ک ــی اس ــای کوچک ــا ضربه ه ــند؛ این ه ــی می پوس ــه راحت ــوند و ب زرد می ش
می شــود تــا حواســش راجمــع کنــد؛ اگــر حواســش را جمــع نکــرد و از ایــن اتفاقــات درس 
نگرفــت حتمــًا ســرطان می گیــرد و بعــد می گویــد نمی دانــم چــرا همــه ی بالهــا بــر ســر مــن 

ــود. ــازل می ش ن
مــا بزرگ تریــن درس هایمــان را در زمــان ســختی ها می آموزیــم و هم چنیــن مهم تریــن 
تصمیم هــای زندگــی خــود را نیــز بعــد از مصیبت هــا و شکســت ها و ضربــه خوردن هــا 
می گیریــم. در ایــن زمان هاســت کــه بــه خــود می گوییــم » دیگــر از ورشکســتگی و ناکامــی 
و بــرزخ خســته شــده ام می خواهــم کاری انجــام دهــم.« اگــر بــه گذشــته ی زندگیتــان نــگاه 
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کنیــد متوجــه می شــوید کــه مصیبت هــا و مشــکالت در حقیقــت نقــاط عطــف زندگــی شــما 
بوده انــد. امــا عادتــی کــه مــا داریــم ایــن اســت کــه، دوســت داریــم کــه مهم تریــن درس هــا 
را بــه تعویــق بیندازیــم. اگــر شــراکت کاری شــما بــا دوســتتان بــه پایــان رســیده باشــد امــا 
ــد در  ــرزنش کنی ــان س ــا و بدهکاری هایت ــر بدبختی ه ــه خاط ــود را ب ــت خ ــان دوس هم چن
حقیقــت هنــوز متصــل بــه او هســتید و تــا زمانــی کــه درس هایتــان را یــاد نگیریــد متصــل 
ــا ایــن آدم مثــل یــک بوقلمــون اســت! مــن هــر  بــه او باقــی می مانیــد. شــما می گویید:»اّم
کاری می توانــم انجــام دهــم ااّل ایــن کــه او را ببخشــم!« بخشــیدن او احتمــااًل مشــکل ترین 
کار اســت و بــه نظــر می رســد کــه شــما در ایــن زمینــه آن قدرهــا موفــق نیســتید؛ بنابرایــن 
بایــد بیش تــر تمریــن کنیــد و ایــن، درس امــروز شماســت و تــا درســتان را یــاد نگیریــد متصل 
ــد  ــر می خواهی ــا اگ ــد اّم ــق بیندازی ــه تعوی ــن درس را ب ــد ای ــد. می توانی ــی می مانی ــه او باق ب
کــه زندگــی )و تندرســتی( خــود را بهبــود ببخشــید دیــر یــا زود بایــد ایــن درس را بگذرانیــد. 
تــا زمانــی کــه معتقــد باشــید کســی در حــال نابــود کــردن زندگــی شماســت همیــن اعتقــاد 
ــه نظــر برســد؛ کــه او، ســد راه  ــن طــور ب ــان می شــود. شــاید ای ــود شــدن زندگیت باعــث ناب

خوشــبختی شماســت امــا در حقیقــت ایــن خــود شــما هســتید کــه ســّد راه خویشــتنید.
»رئیــس مــن آدم پســتی اســت و پســت بــودن او هــم تقصیــر مــن نیســت بنابرایــن او بایــد 
ــر ایــن عقیــده باشــید رئیــس شــما پســت باقــی  ــا زمانــی کــه ب خــودش را تغییــر دهــد!« ت
ــز  ــا تمرک ــًا روی آن ه ــما دقیق ــه ش ــی دارد ک ــاد او بدی های ــال زی ــه احتم ــد. ب ــد مان خواه
کرده ایــد روی ناســزاهایی کــه بــه شــما گفتــه؛ روی کارهــای بــدی کــه انجــام داده؛ اّمــا اگــر 
ــه آســانی تغییــر کنیــد؛ کافیســت روی نقــاط مثبــت او تکیــه  شــما بخواهیــد، می توانیــد ب
کنیــد و بــه دنبــال نــکات مثبــت او بگردیــد. از قضــاوت کــردن دربــاره ی او بپرهیزیــد و حتــی 
ــود  ــد می ش ــی ناپدی ــه کل ــکل ب ــه مش ــت ک ــت اس ــد آن وق ــای او بگذاری ــه ج ــان را ب خودت

می پرســید »چگونــه؟«
چندین احتمال متفاوت وجود دارد:

1- ممکن است به تغییر نگرش شما واکنش مثبت نشان دهد و رفتارش را تغییر دهد.
2- ممکن است به اداره ی دیگری منتقل شود.

3- ممکن است شما کار دیگری بگیرید.
4- ممکن است او کارش را عوض کند.

5- ممکــن اســت از ایــن آدم خوشــتان بیایــد )بلــه واقعــًا!( تــا بــه حــال چنــد بــار بــا کســانی 
رابطــه ی دوســتی برقــرار کرده ایــد کــه در ابتــدا قــادر بــه تحمــل آنهــا نبوده ایــد؟

توجـه داشـته باشـید کـه در مثـال بـاال شـما بـه دنبـال آدم هایـی بی عیـب و نقـض می گردید 
ایـن ضعـف شماسـت. اگـر مثبت نگـری و تمرکـز روی نکات مثبـت دیگـران را یـاد نگیرید هر 
روز بـا افـراد مشـکل داریـد چون همـه عیب هایی دارنـد که شـما روی آن ها تمرکـز می کنید. 
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مگـر ایـن کـه کسـی پیدا شـود کـه عیب هـای او بـرای شـما بی اهمیت باشـد که بعید اسـت.
وقتــی شــما تغییــر می کنیــد موقعیــت شــما هــم تغییــر می کنــد و ایــن قانــون اســت قانونــی 
کــه نیــاز بــه توجیــه و تجزیــه و تحلیــل نــدارد. تحــّول شــما باعــث تحــّول شــرایط می شــود اّمــا 
یادتــان باشــد کــه ایــن تغییــر و تحــّول بایــد خالصانــه و بی ریــا باشــد. شــما می گوییــد مــن از 
همــکارم گلــه و شــکایتی نــدارم ولــی هنــوز معتقــدم کــه او یــک آشــغال اســت! بیهــوده خــود 

را فریــب ندهیــد اســم ایــن تحــّول نیســت! یــا این کــه:
آیــا بهتــر نیســت همیــن حــاال کارم را رهــا کنــم و از شــر ایــن رئیــس پســت خــالص شــوم؟ 
ــر  ــت دیگ ــس پس ــک رئی ــر ی ــاد گی ــال زی ــه احتم ــا ب ــد اّم ــام دهی ــن کار را انج ــد ای می توانی
خواهیــد افتــاد. همــه ی این هــا بخشــی از درس هــای ایــن جهــان هســتی اســت! عــوض 

ــده. ــر ب ــودت را تغیی ــت خ ــده اس ــس بی فای ــردن رئی ک
یا این که:

»شــاید اگــر بــه یــک شــهر دیگــر بــروم بتوانــم زندگــی جدیــدی را آغــاز کنــم.« اشــتباه اســت! 
بهتریــن جــا بــرای آغــاز یــک زندگــی جدیــد همیــن جاییســت کــه اکنــون هســتید. شــخصی 
ــد شــاید  ــا خــود می گوی ــا نیمــی از همســایگانش مشــکل دارد او ب ــد کــه ب را در نظــر بگیری
ــه  ــا نکت ــروم ام ــدی ب ــاختمان جدی ــه س ــم و ب ــکان کن ــل م ــا نق ــه از این ج ــد ک ــر باش بهت
ــا  اینجاســت کــه وقتــی او بــه ســاختمان جدیــد مــی رود عادت هــا و اندیشــه هایش را هــم ب
ــد.  ــکل می دهن ــی او را ش ــه زندگ ــتند ک ــه ها هس ــا و اندیش ــن عادت ه ــرد و همی ــود می ب خ
او ســاختمانش را عــوض می کنــد امــا همــان شــرایط را دوبــاره بــرای خــود ایجــاد می کنــد و 
دوبــاره بــا همســایگان جدیــد مشــکل خواهــد داشــت. اگــر شــما یــک آدم بــد اخــالق باشــید 
ــن پنــدی کــه  ــد اخــالق هســتید.  بهتری ــاز هــم همــان آدم ب ــد ب ــه اســترالیا هــم کــه بروی ب
ــی  ــوض کن ــت را ع ــه آدرس ــل از آنک ــه قب ــت ک ــن اس ــم ای ــخص بدهی ــن ش ــه ای ــم ب می توانی

تفکــرت را عــوض کــن!
ممکــن اســت نگاهــی بــه زندگــی خودتــان بیندازیــد و بگوییــد اگــر مجبــور نبــودم کــه بــا 
ایــن شــوهر تنبــل و بچه هــای آتش پــاره ســر کنــم می توانســتم وقتــی بــرای رشــد و تعالــی 

فــردی خــود پیــدا کنــم.
اشـتباه نکنیـد رشـد فـردی شـما سـر کـردن بـا همیـن آدم هاسـت. در حقیقـت آدم هـای 
زندگـی مـا معلم هـای ما هسـتند. شـوهرهایی که نامرتب هسـتند و همیشـه در کمدهـا را باز 
می گذارنـد، بچه هـای ناسـپاس و همسـایه هایی که ماشـین خـود را جلوی پارکینـگ خانه ی 
شـما پـارک می کننـد؛ همـه و همـه فقـط تـا زمانـی این گونـه هسـتند کـه بـه خـود می گوییم 
» اگـر ایـن آدم هـا در رفتارشـان تجدیـد نظـر می کردنـد می توانسـتم خوشـبخت تر زندگـی 
کنـم« اگـر همسـرتان شـما را عصبی می کند پروژه ی شـما باید مقابله ی مؤثر با خشـم باشـد 
و بـرای ایـن کار هـم یـک حریـف تمرینـی ایـده آل در خانه تـان وجـود دارد؛ عجب سـعادتی!
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ــا  ــود.« اّم ــت می ش ــا درس ــه ی کاره ــوری هم ــن ج ــم ای ــش می ده ــد »طالق ــاید بگویی ش
یادتــان باشــد کــه مشــکل شــما بــا ایــن کار حــل نمی شــود کافیســت همســر دیگــری اختیــار 
کنیــد کــه او هــم شــما را بــه همــان انــدازه عصبانــی کنــد. پــس یادتــان باشــد کــه هــر کســی 
کــه قــدم بــه زندگــی شــما می گــذارد یــک معّلــم اســت؛ حتــی اگــر شــما را عصبانــی کنــد 
بــاز هــم درســی بــه شــما آموختــه اســت؛ زیــرا محدودیت هــای شــما را نشــانتان داده اســت. 
کســانی کــه بیش تــر از همــه شــما را آزار می دهنــد ضعف هــای بزرگ تــری را بــه شــما 
نشــان می دهنــد اّمــا یادتــان نــرود ایــن کــه دیگــران معلم هــای شــما هســتند دلیــل بــر ایــن 

نمی شــود کــه حتمــًا بایــد آن هــا را دوســت داشــته باشــید.
شــاید بپرســید پــس زندگــی ِکــی آســان تر می شــود؟ بایــد بگویــم کــه هیچ وقــت! اّمــا 
می توانیــم یــاد بگیریــم کــه بــا زندگــی بهتــر کنــار بیاییــم. از لحظــه تولــد تــا وقتــی کــه نفــس 
می کشــیم مــا مکلــف بــه گذرانــدن درس هــای مدرســه ی زندگــی هســتیم. مــا همیشــه فکــر 
می کنیــم کــه بعــد از پشــت ســر گذاشــتن دوره ی فعلــی زندگی مــان )دبســتان، دبیرســتان، 
کنکــور، ازدواج و ...( زندگــی آســان تری را شــاهد خواهیــم بــود ولــی این طــور نیســت. مــا از 
دور بــه زندگــی دیگــران نــگاه می کنیــم و بــه نظرمــان می رســد کــه آن هــا بــر جــاده ای همــوار 
قــدم می زننــد؛ در حالی کــه همــان آدم هــا نیــز درگیــر مشــکالت خــاص خودشــان هســتند. 
پســر عمــوی شــما ظاهــرًا زندگــی ایده آلــی دارد او درآمــد خوبــی دارد، خانــه و ماشــین بســیار 
زیبایــی دارد، مســافرت خــارج مــی رود و ... اّمــا آن چیزهایــی کــه مــا نمی دانیــم ایــن اســت 
کــه او بــا همــکارش مشــکل دارد و همــکارش از او شــکایت کرده،پســرش معتــاد شــده اســت 

و خــودش از ناراحتــی قلبــی رنــج می بــرد.
اکنــون اجــازه دهیــد مطالــب گفتــه شــده را بــه زبــان 

دیگــری بــرای شــما شــرح دهــم:
در شـکل روبـه رو دو حلقـه وجود دارد که شـما در مرکز 
آن هـا قـرار داریـد. حلقـه ی اول حلقه ی نفوذ نـام دارد 
و حلقـه ی دوم حلقـه ی نگرانـی. هر مشـکلی که برای 
شـما به راحتـی قابـل حـل شـدن باشـد در حلقـه ی 
نفوذتـان قـرار دارد. وسـعت ایـن حلقـه در حقیقـت 
شماسـت.  توانمندی هـای  میـزان  دهنـده ی  نشـان 

هرچـه توانمندتـر باشـید یعنـی حلقـه ی نفوذ بزرگ تری داشـته باشـید مسـائل بیش تـری در 
حلقـه ی نفـوذ شـما قـرار می گیـرد.

حلقــه ی دوم حلقــه ی نگرانــی نــام دارد در ایــن حلقــه مشــکالتی وجــود دارنــد کــه بیــرون از 
اختیــار شــما قــرار دارنــد و شــما نگرانشــان هســتید. دایــره ی نفــوذ و نگرانــی انســان ها بــا 
هــم متفــاوت اســت، چــون توانمندی هــای آن هــا بــا هــم متفــاوت اســت. بنابرایــن ممکــن 
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اســت کــه یــک اتفــاق بــرای یــک نفــر بحرانــی بــزرگ باشــد ولــی همــان اتفــاق برای شــخصی 
دیگــر ســاده و پیــش پــا افتــاده باشــد. بــرای مثــال شــخصی را در نظــر بگیریــد کــه در خیابان 
ــت  ــی ناراح ــت خیل ــن اس ــد. ممک ــی می بین ــیب کوچک ــش آس ــد و اتومبیل ــادف می کن تص
ــدازه ی ایــن فــرد  ــوده شــاید به ان و غصــه دار شــود. طــرف دیگــر تصــادف کــه مقصــر هــم ب
ناراحــت نباشــد و از ناراحتــی و غصــه خــوردن طــرف دیگــر متعجــب شــود کــه چــرا به خاطــر 
چنیــن مســأله ی کوچکــی ناراحــت اســت او متوجــه نیســت کــه چنیــن فــردی حلقــه ی نفــوذ 

کوچکــی دارد و ایــن اتفــاق خــارج از دایــره ی نفــوذ اوســت.
ــم  ــب کنی ــری کس ــات بیش ت ــم و تجربی ــاد بگیری ــر ی ــی را بهت ــای زندگ ــا درس ه ــه م هرچ
دایــره ی نفوذمــان گســترش می یابــد. بعضــی افــراد بــا ایــن کــه ســن و ســال باالیــی دارنــد 
امــا هنــوز بــا کوچک تریــن مســأله ای ناراحــت می شــوند. ایــن افــراد خــوب رشــد نکرده انــد 
ــد و  ــزان رش ــد می ــی می توانی ــما به راحت ــد. ش ــاد نگرفته ان ــوب ی ــی را خ ــای زندگ و درس ه
پختگــی افــراد مختلــف را از رویارویــی آن هــا بــا بحران هــا بفهمیــد. اجــازه دهیــد بــا مثالــی 

ایــن مطلــب را بــرای شــما روشــن کنــم:
وقتــی شــما در کالس اول دبســتان بودیــد اگــر کســی از شــما می پرســید2+2 چنــد می شــود 
شــما قــادر بــه پاســخ گویی نبودیــد و نگــران می شــدید؛ اّمــا وقتــی معلــم آموزش هــای الزم 
ــود  ــه2+2 می ش ــتید ک ــی می دانس ــد به راحت ــام دادی ــی را انج ــما داد و تمرین های ــه ش را ب
ــه  ــاز قــادر ب 4. در ایــن مقطــع اگــر کســی از شــما می پرســید 9ضربــدر 8 چنــد می شــود ب
پاســخ گویی نبودیــد و مضطــرب و نگــران می شــدید؛ تــا این کــه در کالس دوم دبســتان 
ــان در  ــره ی نفوذت ــاد گرفتیــد )کمــی دای ــن آن را ی ــا تمری ــا جــدول ضــرب آشــنا شــدید و ب ب
درس ریاضــی افزایــش پیــدا کــرد.( بعــد اگــر در ایــن مقطــع کســی از شــما می پرســید 274 
ضربــدر 24 چنــد می شــود بــاز دچــار مشــکل بودیــد تــا این کــه در ســال بعــد بــا آمــوزش و 
تمریــن دایــره ی نفوذتــان را افزایــش دادیــد. در ســال بعــد فهمیدیــد 2187 تقســیم بــر 243 
ــا مثلثــات،  ــا آشــنا شــدید. در ادامــه ب ــا کســر و اعــداد گوی چنــد می شــود و در ســال بعــد ب
ــه  ــان را ادام ــر تحصیلت ــی اگ ــوید. یعن ــا می ش ــدید ی ــنا ش ــرال و ... آش ــتق و انتگ ــد، مش ح
ــد.االن اگــر کســی از شــما بپرســد2+2  ــان همــواره گســترش می یاب ــره ی نفوذت دهیــد دای
ــکالت  ــد از مش ــت بای ــک کالس درس اس ــم ی ــی ه ــت. زندگ ــده دار اس ــود خن ــد می ش چن
ــر شــود و رشــد پیــدا کنیــد.  ــان بزرگ ت ــا دایــره ی نفوذت درس بگیریــد آن هــا را حــل کنیــد ت

شــاید بهتــر باشــد از ایــن بــه بعــد مشــکالت را مســأله یــا فرصــت بنامیــم.
مطلــب دیگــری کــه می خواهــم بــه آن توجــه کنیــد اینســت که همیشــه بــر حلقــه ی نفوذتان 
تمرکــز کنیــد تــا ایــن حلقــه رشــد پیــدا کنــد و فاصلــه ی بیــن حلقــه نفــوذ و نگرانــی کــم شــود 
ایــن یعنــی تســلط بــر خــود. مثــال کارمنــدی کــه از رئیــس خــود شــکایت داشــت را بــه یــاد 
آوریــد؛ او همــواره می گفــت » رئیــس مــن آدم پســتی اســت.« او بــر حلقــه نگرانــی اش تمرکــز 
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ــه  ــن حلق ــت ای ــون نمی توانس ــد و چ ــوض کن ــش را ع ــت رئیس ــون می خواس ــود چ ــرده ب ک
بزرگ تــر می شــد. امــا اگــر بــر حلقــه نفــوذش تمرکــز می کــرد یعنــی تغییــر خــودش حلقــه 

نفــوذش افزایــش پیــدا می کــرد.

یکــی از بهتریــن راه هایــی کــه بــه شــما می گویــد در حلقــه نفــوذ هســتید یــا نگرانــی، گــوش 
دادن بــه زبــان خودتــان اســت اگــر در حلقــه نگرانــی باشــید زبــان شــما مالمتگــر و واکنشــی 

خواهــد بــود. صحبت هــای ایــن مــادر را گــوش کنیــد:
- رفتار این بچه ها را نمی توانم درک کنم از دست آن ها دیوانه شدم.

- همسرم خیلی بی مالحظه است.
- رفتار همکارم غیرقابل تحمل است.

ــی تمرکــز می کنیــد کــه  ــر چیزهای ــان شــما عامــل اســت و ب اگــر در حلقــه نفــوذ باشــید زب
ــد. گــوش کنیــد: ــوان انجامشــان را داری ت

ــه  ــا متوج ــق آن ه ــا از طری ــه ه ــه بچ ــم ک ــع کن ــواده وض ــی در خان ــم قوانین ــن می توان - م
ــند. ــود باش ــای خ ــب رفتاره عواق

ــم را  ــم ببین ــت دارم در ازدواج ــه دوس ــقانه ای را ک ــتانه و عاش ــل دوس ــم تعام ــن می توان - م
ایجــاد کنــم.

همیشــه رفتارهــای خودتــان را مــرور کنیــد؛ ببینیــد که در کــدام حلقه هســتید اگــر دریافتید 
ــا عبارت هــای عامــل جابــه جــا  کــه از زبــان واکنشــی اســتفاده می کنیــد فــورًا آن زبــان را ب
کنیــد. بــا جدیــت ســعی کنیــد خودتــان را تغییــر دهیــد، مطمئــن باشــید کــه همــه اتفاقــات 

اطــراف شــما تغییــر خواهنــد کــرد.
ــاد  ــدی ی ــای جدی ــر روز درس ه ــما ه ــت و ش ــه اس ــک مدرس ــی ی ــن، زندگ ــتان م ــس دوس پ
می گیریــد. مــن از شــما می خواهــم کــه خاطــرات و اتفاق هــای هــر روز زندگیتــان را 
ــن کار باعــث می شــود  ــد بنویســید. ای ــاد می گیری یادداشــت کنیــد و مطالبــی را هــم کــه ی
کــه از مراحــل و روزهــای زندگی تــان آثــاری جانــدار و روشــن باقــی بمانــد. در حقیقــت وقتــی 
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ــادی در  ــم و ش ــه غ ــد ک ــم می فهمی ــد و ه ــرت می گیری ــم عب ــید ه ــان را می نویس خاطراتت
ــد. ــی می گیری ــه از زندگ ــت ک ــی اس ــد درس های ــه می مان ــت و آن چ ــذر اس گ

همــه مــا نویســندگانی را می شناســیم کــه خاطراتشــان پــر ارزشــترین آثاریســت کــه از آنهــا 
بــه جــا مانــده اســت. ایــن خاطــرات بــه ایــن دلیــل ارزشــمندند کــه برگزیــده و دســت چین 
ــخصی  ــت ش ــت و حال ــم اس ــل فه ــران قاب ــرای دیگ ــت. ب ــا نیس ــرار در آن ه ــده اند و تک ش
ندارنــد. زبــان آن هــا گــرم و صمیمــی اســت و شــیرین و عبــرت انگیــز هســتند.  مــن در ایــن 

کتــاب قســمتی از خاطــرات ایــن افــراد را آورده ام تــا شــما بــا آن هــا آشــنا شــوید.
همــه چیــز می توانــد موضــوع خاطــره شــما باشــد: تأثیــر گرفتــن از یــک نوشــته، دیــدن یــک 
فیلــم، خوانــدن یــک شــعر، شــنیدن یــک ســخن، بــروز یــک حادثــه، اعمــال و رفتــار دیگــران، 
صحنه هــا و دیده هــای هــر روز، چیزهایــی کــه در ســفر دیده ایــد، موضــوع یــک کالس درس 
ــات  ــون، مطبوعــات، توصیــف خصوصی ــو، تلویزی ــار مهــم رادی ــش آمــوزان(، اخب ــرای دان )ب
روحــی و جســمی دوســتان، توصیــف اماکــن تفریحــی، زیارتــی، بناهــای تاریخــی، تأثیــری 
ــی،  ــار درون ــتان، گفت ــا دوس ــاجره ب ــا، مش ــه ها و آرزوه ــد، اندیش ــاب گرفته ای ــک کت ــه از ی ک

مناجــات، شــرح بیمــاری و ...
توجــه داشــته باشــید کــه الزم نیســت مــواردی کــه هــر روز هفتــه بــرای شــما اتفــاق می افتــد 
را هفــت بــار تکــرار کنیــد و بنویســید مگــر آن هایــی را کــه از ویژگــی یــا اهمیتــی برخــوردار 
هســتند. البتــه مــن خــودم ســعی می کنــم کــه هــر روز چیــز جدیــدی یــاد بگیــرم؛ یعنــی هــر 
ــه اتفاقــات اطرافــم  ــا ... و ب ــا یــک شــعر ی ــم ی روز قســمتی از یــک کتــاب خــوب را می خوان
فکــر می کنــم؛ یعنــی وقتــی ســوار تاکســی می شــوم، وقتــی در شــهر قــدم می زنــم، 
وقتــی روزنامــه می خوانــم و ... شــما هــم ســعی کنیــد این گونــه باشــید، از اتفاقاتــی کــه در 

ــد. ــد درس بگیری ــان می افت اطرافت
شــاید بگوییــد کــه مــن هــر روز چیــز جدیــدی یــاد می گیــرم و ایــن نیــاز بــه نوشــتن نــدارد. 
اشــتباه نکنیــد اگــر ایــن ایده هــا و آموخته هــا را ننویســید ایــن نانوشــته ها قســمتی از تــوان 
پردازشــی ذهــن شــما را در پشــت  زمینــه محــو می کننــد و تمرکــز شــما را کاهــش می دهنــد. 
ــه  ــان ب ــا و ایده هایت ــردن برنامه ه ــوش نک ــرده و فرام ــوده ک ــما را آس ــال ش ــته ها خی ــا نوش ام

شــما آرامــش می دهــد پــس بنویســید.

ــه آدرس  ــتند را ب ــد هس ــران مفی ــرای دیگ ــا و ب ــی زیب ــه خیل ــه ای ک ــت های روزان یادداش
ــا  ــن کتــاب ب ــا در چاپ هــای بعــدی ای ــرای مــا بفرســتید ت الکترونیکــی info@jokar.ir ب

ــان چــاپ کنیــم. ــام خودت ن
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یک یادداشت روزانه از 
آنتونی رابینز

نهتنهامشکالتوحوادثناگوارراصبورانه
بپذیروتحملکن،بلکهآنهارادوستبدار.

)فریدریشنیچه(
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یک یادداشت روزانه از آنتونی رابینز1:
امــروز بــه جلســه ی ســخنرانی »نورمــن وینســنت پیــل«2، نویســنده ی شــگفت انگیز و 
سرشــناس کتــاب »قــدرت تفکــر مثبــت« رفتــه بــودم. جلســه در شــهر تورنتــوی کانــادا برگزار 
ــی می کــرد. ــت مال ــود کــه از نورمــن حمای ــن برنامــه را ســازمانی ترتیــب داده ب می شــد. ای
تــاالری کــه ســخنرانی در آن جــا برگــزار می شــد، خیلــی شــلوغ بــود؛ چیــزی بیــن ششــصد 
ــود رأس ســاعت هفــت  و  نیــم صبــح  ــد. قــرار ب ــا هفتصــد نفــر در آن جــا جمــع شــده بودن ت

برنامــه را آغــاز کننــد و مــا ســر ســاعت مقــرر در محــل حاضــر بودیــم.
ســاعت هشــت شــد، امــا هنــوز خبــری نبــود و نورمــن روی صحنــه نیامــده بود. ســاعت هشــت 

 و  نیــم شــد، یــک ســاعت دیرتــر از موعــد مقــرر، هنــوز هیچ کــس روی صحنــه نیامــده بــود.
ســاعت هشــت  و چهــل  و پنــج دقیقــه، یــک ســاعت و پانــزده دقیقــه دیرتــر از زمــان شــروع 
ــوند،  ــه ش ــود دیوان ــک ب ــد و نزدی ــی می کردن ــیار بی تاب ــردم بس ــه م ــی ک ــزاری، در حال برگ
خانمــی روی صحنــه آمــد و گفــت: »از تأخیــری کــه پیــش اومــده پــوزش می خوایــم. مــا بــه 
یــه مشــکل کوچیکــی برخوردیــم، امــا تــا چنــد دقیقــه ی دیگــه برنامــه رو شــروع می کنیــم.«
ســاعت نــه و پانــزده دقیقــه، یعنــی حــدود دو ســاعت بعــد، آن خانــم دوبــاره ســر و کلــه اش 
ــروه  ــی گ ــه معرف ــروع ب ــم!« آن گاه ش ــی ممنونی ــما خیل ــوری ش ــت: »از صب ــد و گف ــدا ش پی
ــش از  ــت پی ــا او می خواس ــود. گوی ــا نب ــان آنه ــن در می ــری از نورم ــه خب ــرد ک ــری ک دیگ
ــدر  ــردم چق ــد م ــا می دیدی ــد ت ــد  بودی ــد. بای ــرا کن ــری اج ــه ی دیگ ــن، برنام ــخنرانی نورم س
ناراحــت و عصبانــی شــدند. مــن هــم کامــاًل تــوی ذوقــم خــورده بــود، امــا بــا خــودم گفتــم: 

ــه.« ــی می ش ــرش چ ــم آخ ــذار ببین »ب
ــد، کــه او  ــرار دادن ــر فشــار ق ــم را زی ــود. شــرکت کنندگان به قــدری آن خان ــی عجیــب ب خیل
ســرانجام تســلیم خواســته های آنهــا شــد و گفــت: »بســیار خــب. دیگــه تأخیــر جایز نیســت. 

اجــازه بدیــد بــرم و نورمــن  رو بیــارم. اون همیــن طبقــه ی باالســت!«

1.  Anthony Robbins
2.  Norman Vincent Peale
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عجــب! پــس نورمــن همان جــا بــود و مــا نمی دانســتیم! مــردم بــا شــنیدن ایــن خبــر بی تــاب 
شــدند. بعضی هــا از جــای خــود بلنــد شــدند و تــاالر را تــرک کردنــد. برخــی دیگــر بــا صــدا 
ــود  ــی بیــن جمعیــت شــده ب ــاد می کشــیدند. جــار و جنجال ــم، ســر او فری ــام آن خان زدن ن
کــه نگــو. انــگار بــرای داد و بیــداد کــردن بــر ســر هــم بــا همدیگــر مســابقه گذاشــته بودنــد! 
خیلــی جالــب بــود. همــه ی ایــن کارهــا بــه خاطــر چیــزی بود کــه مــا اســم آن  را »مشــکالت« 

گذاشــته بودیــم.
ســرانجام در ســاعت نــه و چهــل و پنــج دقیقــه، یعنــی کمی بیــش از دو ســاعت دیرتــر از زمان 
تعییــن شــده، دکتــر نورمــن وارد تــاالر شــد. همــه بــه احتــرام او از جــا بلنــد شــدند و برایــش 

دســت زدنــد. خوشــبختانه بــا ورود او حــال  و هــوای تــاالر تغییــر کــرد.
نورمـن جلـو آمـد و اولیـن حرفـش ایـن بـود: »به بـه، چـه جمـع مثبتـی!« بـا این جملـه اش، 
همهمـه ای در میـان جمعیـت راه انداخت، کـه قابل تصور نبود. بعضی هـا ناراحت و عصبانی 

شـدند. عـده  ای دیگـر هـم در دل می گفتنـد: » نمی دونـه مـا تـو ایـن مدت چی کشـیدیم!«
نورمــن متوجــه واکنــش جمعیــت شــد و شــروع کــرد بــه دســت انداختــن آنهــا و گفت: »شــما 
نســبت بــه گروه هایــی کــه مــن تــا حــاال براشــون ســخنرانی کــردم، خیلــی مثبت تــر به نظــر 
ــخنرانی  ــوا س ــت آی ــورای ایال ــن مرده ش ــرای انجم ــش ب ــت پی ــد وق ــن چن ــین ... م می رس

ــا مقایســه می کنــم، می بینــم شــما خیلــی مثبت تریــن!« ــا اون کــردم. وقتــی شــما رو ب
جالــب بــود کــه پــس از پنــج دقیقــه آن مشــکالت دیگــر کوچک تریــن اهمیتــی نداشــتند، 
ــد.  ــز کردن ــان تمرک ــته های خودش ــکالت، روی خواس ــای مش ــرکت کننده ها به ج ــون ش چ
همــان موقــع، نورمــن ســخنرانی اش را بــا موضــوع »مشــکالت« شــروع کــرد. و مــن در دل 

ــو کارش اســتاده.« ــًا ت ــن آدم واقع گفتــم: »چــه به جــا! ای
ــدارن  ــت ن ــی  رو دوس ــکالت زندگ ــردم مش ــی از م ــرد: »خیل ــاز ک ــور آغ ــش را این ط او حرف
ــه  ــزارن. اگ ــکالت بی ــا از مش ــن. اون ــرم کن ــه ن ــت و پنج ــکلی دس ــچ مش ــا هی ــوان ب و نمی خ
شــما هــم مشــکالت  رو دوســت نداریــن، می تونــم شــما رو بــه  جایــی ببــرم کــه هیــچ 
مشــکلی وجــود نداشــته باشــه. اون جایــی کــه ازش حــرف زدم، قبرســتونه. تــوی قبرســتون 
هیچ کــس مشــکلی نــداره. اون جــا جــای خیلــی خوبیــه! دوســتان مــن! مشــکالت نشــونه ی 
زنــده بــودن مــا هســتن. اگــه تــو زندگیتــون هیــچ مشــکل ریــز و درشــتی نداریــن، پیشــنهاد 
می کنــم امشــب وقتــی بــه خونــه رفتیــن دعــا کنیــن و بگیــن: » خدایــا! مگــه نظــر لطفــت 
از مــن برگشــته؟! چــون اگــه بــا هیــچ مشــکلی روبــه رو نباشــین، احتمــااًل اجلتــون نزدیکــه!«
نورمــن در ادامــه ی ســخنرانی خــود ماجرایــی آموزنــده تعریــف کــرد، کــه می خواهــم بــرای 
شــما نقــل کنــم. او گفــت، ســال ها پیــش، در دورانــی کــه »جــن تانــی«1 قهرمــان مشــت زنی 
ــود:  ــیده ب ــرده و پرس ــن ک ــه ج ــردی رو ب ــود، روزی در میزگ ــنگین وزن ب ــان در رده ی س جه
1.  Gene Tunney
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»جــن، تــو چطــور ایــن هیــکل تنومنــد رو ســاختی؟«
جن پاسخ داده بود: »واقعًا می خوای بدونی یا همین جوری می پرسی؟«

نورمن گفته بود: »واقعًا می خوام بدونم.«
جــن گفتــه بــود: »خیلــی ســاده س. مــن هــر روز خــودم  رو زیــر فشــار ســنگینی قرار مــی دم و 

ایــن کار، بــدن منــو بــه شــکلی کــه امــروز می بینــی درآورده و از مــن یــک قهرمــان ســاخته.«
نورمــن پــس از تعریــف ایــن ماجــرا مکثــی کــرد و گفــت: »شــاید عضله هــای روحــی و عاطفی 
مــا هــم بــه همیــن شــکل و از راه زیــر فشــار قــرار گرفتــن، پــرورش پیــدا می کنــن. ایــن فشــار 

همــون چیزیــه که مــا اســمش  رو گذاشــتیم؛ مشــکالت.«
وقتــی بــه اطرافــم نــگاه کــردم، در کمــال تعجــب متوجــه شــدم مردمــی کــه در آن جــا بودنــد، 
کم کــم داشــتند بــه ایــن آگاهــی می رســیدند کــه ناچارنــد در تک تــک روزهــای زندگی شــان 

بــا مشــکالت روبه رو شــوند.
ــرد.  ــرار می گی ــکالت ق ــار مش ــر فش ــه، زی ــور و عالق ــت و ش ــا جدی ــی ب ــر کس ــفانه کم ت متأس
ــا بی میلــی انجــام  ــن کار را ب ــا ای ــر مــردم فشــار مشــکالت را تحمــل می کننــد، امــا ی بیش ت
ــا از ایــن کــه ناچارنــد زیــر فشــار مشــکالت قــرار بگیرنــد عصبانــی می شــوند. می دهنــد، ی

امـروز یـاد گرفتم که مشـکالت، حکـم وزنه های زندگی را دارند. مشـکالت هسـتند 
کـه مـا را بـه تـالش و تمرین مجبـور می کنند، تـا بتوانیم رشـد و پرورش پیـدا کنیم، 
قدرتمندتـر و توانمندتـر شـویم. درسـت اسـت کـه وقتـی وزنه هـا را بلنـد می کنیـم، 
ممکـن اسـت درد بکشـیم و کمـی اذیـت شـویم، امـا تنهـا راه رشـد، تحمـل درد و 
ناراحتـی اسـت. با چندیـن بار تکرار، پرداختـن به کاری که پیش تر دردآور و سـخت 
بـود، آسـان می شـود. آن گاه عضالتمـان قوی تـر و توانایی هایمان زیادتر می شـود و 
بلنـد کـردن وزنه هـا که قباًل کاری سـخت بود، راحت می شـود. و بـه زودی از این که 

بـر وزنه ها مسـلط شـده ایم، بـه خودمـان افتخـار می کنیم.
شـاید مشـکالت مانند تعدادی وزنه باشـند. ما می توانیم از آن وزنه ها هم حسـن اسـتفاده 
را بکنیـم، هـم می توانیـم آنها را دسـت نخورده روی زمیـن باقی بگذاریـم. می توانیم وانمود 
کنیـم اصـاًل وزنـه ای وجـود نـدارد. می توانیـم طـوری رفتـار کنیـم کـه انـگار ناچار نیسـتیم 
آنهـا را از روی زمیـن بلنـد کنیـم. امـا یادمان باشـد اگر مـا از چیزی اسـتفاده نکنیم؛ یعنی 
آن  را از دسـت خواهیـم داد. اگـر از قـوه ی تصمیم گیـری خـود اسـتفاده نکنیـم، ایـن قـوه 
روز بـه روز ضعیف تـر خواهـد شـد. اگـر بـه پـا نخیزیـم و بـه جنگ مشـکالت زندگـی نرویم، 
عضله هـای جـرأت و جسـارت، شـور و شـوق و هیجـان مـا رشـد نخواهنـد کـرد. 

حـرف آخـر، همیشـه از مشـکالت به سـود خـود بهره بـرداری کنیم.
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یک یادداشت روزانه از 
دکتر جرالد
جمپالسکی

همهاشخاصخوشبخت
خدارادردلدارند.

)پائلوکوئیلو(
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یک یادداشت روزانه از دکتر جرالد جمپالسکی1:
ــم  ــا کفش های ــردم ت ــف ک ــی توق ــم، جای ــه »دنور«2می رفت ــخنرانی ب ــرای س ــی ب ــروز وقت ام
ــه  ــم متوج ــت بودی ــغول صحب ــه مش ــور ک ــود، همان ط ــم ب ــتی همراه ــم. دوس ــس بزن را واک
ــاور کنیــد  ــا شــوقی عجیــب، کفش هــای مــرا واکــس مــی زد. ب مــرد واکــس زن شــدم، کــه ب
ــت  ــی دریاف ــی را از کس ــی و توجه ــت، مهربان ــن ظراف ــال، چنی ــه ح ــا ب ــن ت ــای م کفش ه
نکــرده بــود. مــرد، کــه لبخنــد زیبایــی بــر لــب داشــت، بــه نظــر می رســید کــه دارد از ایــن 
ــد.  ــس بزن ــم را واک ــا کفش های ــید ت ــول کش ــه ط ــزده دقیق ــتر از پان ــرد. بیش ــذت می ب کار ل
وقتــی بــه او گفتــم: »هیچ کــس بــا چنیــن توجــه و ظرافتــی بــه کفش هایــم نرســیده بــود.« 
گفــت: »ایــن هدیــه ای بــه خداســت.« وقتــی منظــورش را پرســیدم، گفــت: »چــون یکــی 
ــو زندگیــم می بینــم، احســاس  ــاد خــدا رو هــر روز ت از بنده هــای خــدام و عشــق و برکــت زی
خوشــبختی می کنــم و بــه خاطــر تشــکر از خــدا، هــر کاری  رو کــه انجــام مــی دم می گــم اون 

ــم.« ــس می کن ــم و ح ــا می بین ــه ج ــدا رو هم ــور خ ــن حض ــدا. م ــرای خ ــه ای ب هدی
 تماشـای او بـرای مـن ماننـد تماشـا کـردن عابـدی غـرق در نیایـش بـود. تواضـع و شـادی 
عمیقـی را در وجـود آن مـرد، احسـاس کـردم. او بـه مـن نشـان داد با هر سـالم به دیگـران، با 
هـر کاری کـه انجـام می دهیـم، حتی واکـس زدن، می تـوان هدیه ای بـرای خداوند فرسـتاد.

1.  Gerald Jampolsky
2.  دنور یکی از شهرهای آمریکا و پایتخت ایالت کلرادو در این کشور است.

بلکـه  نیسـت،  مهـم  می دهیـم  انجـام  کـه  کاری  کـه:  گرفتـم  یـاد  امـروز 
چگونگـی انجـام آن اهمیـت زیـادی دارد. امـروز فهمیـدم خـدا را بایـد در 

زندگیـم ُپـر رنگ تـر کنـم، خیلـی خیلـی ُپـر رنگ تـر...
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یک یادداشت روزانه از
نورمن 

وینسنت پیل

زماناستادبزرگیاستکهبسیاریاز
مشکالتراحلمیکند.

)پیرکورنِی(
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یک یادداشت روزانه از نورمن وینسنت پیل:
امـروز در دفتـر یکـی از دوسـتانم تابلویی سـنگی دیدم. این تابلـو زیبا نبـود و قایقی بد  ترکیب 
را نشـان مـی داد کـه اندازه ی آن سـه برابر قایق های پارویی بـود. دو پاروی آن روی ماسـه قرار 
داشـت و قایق در سـاحل مانده بود و کمی دورتر، چشـم اندازی از دریا وجود داشـت. به نظر 
مـن هیـچ چیـز ناامیدکننده تـر از قایقـی بـه گل مانده نیسـت. نـه می تـوان آن را هـل داد و نه 

کشـید، قایق بسـیار سـنگین اسـت و دور از آب روی ماسـه ها مانده است.
در پاییـن تابلـو نوشـته شـده بود: »َمد همیشـه بازمی گـردد.« و وقتی که »َمـد« بازگردد، همه 

چیـز زنـده می شـود. قایـق بر شـانه های دریا پیـش می رود و بـر روی امـواج می رقصد.
از دوستم پرسیدم : »چرا این تابلو رو به دیوار زدی؟«

او گفــت: »اونــو تــو یــه مغــازه ی عتیقه فروشــی دیــدم و اون موقــع اوضــاع مــن بــه هیــچ وجــه 
خــوب نبــود، خیلــی ارزون اون  رو خریــدم، چــون خیلــی ناامیــد بــودم و پیــام اون تابلــو منــو 

امیــدوار کــرد. هــر وقــت کــه بهــش نــگاه می کنــم، امیــد تــوی مــن زنــده می شــه.«

امـروز یـاد گرفتـم کـه مشـکالت زود گذرنـد، توفـان مـی وزد امـا َمـد بـرای 
یـا زود برمی گـردد. بلکـه دیـر  همیشـه دور نمی شـود؛ 
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یک یادداشت روزانه از 
یک فردناشناس

انسانبههرمیزانازمقامبرتریبرخوردار
باشد،بایدبههماننسبتازبسیاریاز

چیزهاچشمپوشیکند.

)فرناندوپسوآ(
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یک یادداشت روزانه از یک فرد ناشناس:
ــودم. راننــده بیــن خطــوط رانندگــی می کــرد، کــه  ــرودگاه ب ــا تاکســی عــازم ف امــروز مــن ب
ناگهــان یــک ماشــین درســت جلــوی مــا از محــل پــارک خــود بیــرون آمــد. راننــده ی تاکســی 
محکــم ترمــز کــرد. ماشــین ُســر خــورد، و دقیقــًا بــه فاصلــه ی چنــد ســانتیمتری از ماشــین 
ــرد  ــروع ک ــرون آورد و ش ــان بی ــرش را ناگه ــر س ــین دیگ ــده ی ماش ــد! رانن ــف ش ــر متوق دیگ
بــه فریــاد زدن. راننــده ی تاکســی فقــط لبخنــد زد و بــرای آن شــخص دســت تــکان داد. بــا 
تعجــب از او پرســیدم: »چــرا شــما این طــوری برخــورد کردیــن؟ نزدیــک بــود ماشــینتون  رو از 
بیــن ببــره و مــا رو بفرســته بیمارســتان!« در آن هنــگام بــود کــه راننده ی تاکســی درســی را به 
مــن آموخــت کــه هرگــز فرامــوش نمی کنــم: »قانــون کامیــون حمــل زبالــه«! او توضیــح داد 
کــه بســیاری از افــراد ماننــد کامیون هــای حمــل زبالــه هســتند. آنهــا سرشــار از آشــغال های 
ناکامــی، خشــم و ناامیــدی هســتند. وقتــی آشــغال در اعمــاق وجودشــان تلنبــار می شــود، 
ــی  ــما خال ــات روی ش ــی اوق ــد و گاه ــه کنن ــا آن را تخلی ــد ت ــاج دارن ــی احتی ــه جای ــا ب آنه
می کننــد. بــه خودتــان نگیریــد. فقــط لبخنــد بزنیــد، دســت تــکان بدهیــد، برایشــان آرزوی 
خیــر بکنیــد و برویــد. آشــغال های آنهــا را نگیریــد تــا بــه ســمت افــراد دیگــری در ســرکار، در 

منــزل، یــا تــوی خیابــان پرتــاب کنیــد.

 امـروز یـاد گرفتـم افـراد موفـق اجـازه نمی دهنـد کـه کامیون های آشـغال 
روزشـان را خـراب کننـد و باعـث ناراحتـی آنها شـوند.
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