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 خوانیدوست گرامی که این کتاب را می

 آگاه باش!

او بنا تنو  ،دارداینن کتناب حرنور  ها و حرف حرفروح من به امانت در نقطه

ای از این کتاب را که تمایل داشتی باز کنن، هر صفحه !زند، گوش بسپارحرف می

 حظه برای تو گفته خواهد شد.شنوی که در آن لگمان سخنی میبی
 

 

  



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 زندگی است! خودِ این یک کتاب نیست،

گام شنما را بنا بنهدارید ینک سنفر پرهیننان اسنت کنه گام روی چه در پیشآن

کنند کنه کنامال در های برگرفته از واقعیت و تمرینات کاربردی کمک میداستان

های زنندگی یک فرای واقعی راهی به سوی بیداری درونی تنربه کنید؛ با چالش

اف یابی به عظمت انسانی خود کشف کنید و به اهدروبرو شوید؛ راهی برای دست

  خود دست یابید.

و ا در این کتاب، شاب، به دنبال هدف بزرگی است، این همان هدف همه ماسنت.

که قسمت زیادی از عمرش بیهوده گذشت اکنون تصمیم گرفته اسنت بنه هندف 

هنای مهمنی روبنرو یابی بنه اهنداف بنا آموزشدر مسیر دست .بزرگی دست یابد

مان آن کند که همه ما نیاز داریم زمنانی از زنندگیشود و چیزهایی تنربه میمی

 بگیریم. ها را یادآموزش

ان خوانید خواهید دیند کنه داسنتاین داستان همه ماست. وقتی این کتاب را می

بنا  ،کنندهای زندگی روبنرو میلشزندگی شماست، خواهید دید که شما را با چا

شوید و نیرویی از جهان هستی را کشف خواهید کرد کنه در آگاهی آشنا میذهن

  .کندهمه زندگی به شما کمک می



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 است؟این کتاب برای چه کسانی نوشته شده

ر د .من بعد از نوشتن هشت جلد کتاب موفق تصمیم گرفتم این کتاب را بنویسنم

، انگار کلمنات از کردقلمم خودش بر روی کاغذ عبور میهنگام نوشتن این کتاب 

مثل  ، همه چیزهایی که در کتاب هستند در زمان مناسبآمدندمی مکانی نامرئی

ا اینن کتناب ر انند.قطعات پازل جمع شدند و یک مسیر دگرگونی را اینناد کرده

 ز آناکنه در هنگنام نوشنتن ام فتنهو هر بار مطلبی یناد گرام خودم بارها خوانده

 ام.خبر بودهبی

 و بودن اصیل آشنا شوید تازه خواهید با یک سبک زیستنمی اگر

ی را پاک کنید و مسیر بینداری دروننها خواهید ذهن خود را از آالیشمی اگر

 بپیمایید

 رید!و همیشه از او کمک بگی خواهید با یک استاد بزرگ دیدار کنیدمی اگر

 کند، پرورشمی کند، بلکه شما را بیدارمی کتاب نه تنها شما را راهنماییاین 

 کمنک و گذرانندمی زندگی شما راهای کند، از چالشمی دهد، با چالش روبرومی

 کند تبدیل به استاد شوید.می

  این کتاب برای همه است.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سه پرسش اساسی در مورد این کتاب:

 کند؟می کمکی به مناین کتاب چه  -1

ن دارم برد. اما ایمنامی هر کسی با توجه به خواسته خودش از این کتاب بهره

 شود.می که در پایان این کتاب انسانی دیگر از درونتان متولد

آیا نیناز اسنت ام تاثیری بر من نداشته است، زیادی خواندههای قبال کتاب -2

 بار دیگر این کتاب را بخوانم؟

ان فارسی که تاکنون به زبهایی جدید است و با تمام کتابای هشیواین کتاب 

بنرد و می شما را به سنفری عمینقکتاب  نوشته شده است متفاوت است. این

 شوید.می آورید که در شگفتمی در طول این سفر دستاوردهایی به دست

 چند بار این کتاب را بخوانم؟ -3

ای از آن شک هر بنار نکتنهبخوانید، بیتوانید این کتاب را به هر میزان که می

  کند.تان کمک مییابید که به بیداریدر می
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 بیداری از روی صندلی پارک

داد اشک در می نفره شرح 500اش را جلوی آن جمع زندگی داستان جوانوقتی 

منقلنب و بیشنتر از همنه، شناب ذوق زده  ه بنود، امناجاری شدها چشمان خیلی

آری اینن " :گفتمی کرد. با خودشمی مثل زنگ در گوشش صداای ه. جملگشت

 "آید.میبار این زنگ برای من به صدا در

تمنام اعرنای  تقریبنا سالم بود که در زلزله وحشتناک ۹ فقط گفت:می جوان
 یننادم نیسننت ودر چیننزی از آن شننب تاریننک م. ه بننودرا از دسننت دادام خننانواده

پس از  ه بودمگونه که بعدها شنید آنفقط  ،چگونه از بین رفتندعزیزانم دانم نمی
، زمانی که چشم بناز کنردم منادرسه روز من را بیهوش از زیر آوار بیرون آوردند. 

های لحظنه خواستم ولنی کسنی نبنود کنه جنوابم را بدهند.می پدر و خواهرم را
گذشت و هیچ کس نبود که سخنی با من بگویند. گنویی می وحشتناک به کندی

 کردم جنازه بود و شنیون.می هرفته بود. هر جا نگاش روح از کالبد شهر و مردمان
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پرسنیدم حتنی بنرای جنواب می ی، از هر کسندانستم چه اتفاقی افتاده استنمی
منتظنر بنودم منادرم از  ،بینممنی خنواب با خود گفتم شاید. کردنمی دادن توقف

بیندار  اگنر خنواب هسنتم خواب بیدارم کند. چند بار بر سر و روی خود زدم کنه
 .کردمنمی باورو خود  مبود که بیدار بوداما حقیقت تلخ این  ،شوم

اک خاکستر و خ مملو از مرگ بود و شهرآزاد شدم که  صحرایی از بیمارستان
 یواننه واردتوانستم منزلمنان را پیندا کننم. نمی همه جا ویرانه بود و حتی. و آوار
بناره کیدویدم تا شاید نشانی از عزیزانم پیدا کننم. گنویی تمنام آشننایان بنه می

ی کنه مشنغول امدادرسنانهایی جزء غریبنه ،دیدمنمی ناپدید شدند، هیچ کس را
ند من . هر لحظه منتظر بودم بگویفشردمی بهت و بغض به شدت گلویم را بودند.

ت است. اما حقیقن خودشجای  سر من اصلی ام و شهراز شهر دیگری ایننا آمده
 ...به شدت تلخ بود

ه بنشناختم فقط یک پیرزن باقی ماننده بنود کنه می از میان تمام کسانی که
 دانسنتم االن درنمی تلخی واقعیت را برایم توضنی  داد. از تنه دل گرینه کنردم و

 زینزانمعآواره و شیدا سراغ قبر سرپناهی چه کاری بکنم. بی  کسی و تنهایی وبی
ک زیاد بودند همنه را دسنته جمعنی خناها گفتند از بس جنازهمی گشتم ولیمی
  اند.و دقیقا مشخص نیست کنا خاک شدهاند هدکر

 را گناهی پنرام کسنیبی شنلوغ بنود و تنهنایی وها چند روزی شهر از غریبنه
در بنه رفتند و من ماندم و ینک چناها کردند ولی بعد از یک ماه کم کم غریبهمی

شنتر گویم که روح را بینمی کسی سخنبی هایعنوان سرپناه. از گرسنگی و غصه
گویم که چقدر دردناک هسنت کنه هنر شنب می کند ولی از این سخنمی آزرده

ودنند ی منونس جاننت بمادر و خواهرت را که روزگار، آرزو کنی یک بار دیگر پدر
 .افتیمی شوی ومی هیچ امیدی درماندهبی  ولی ببینی

در عنین نابناوری متوجنه  کنه ،محبتبی غذا وبی خواب وبی یک ماه گذشت
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اسنت. منادرم را از زینر آوار بینرون آورده بودنند و بنه یکنی از  شدم مادرم زننده
مننن دینندمش بننا و آن روز  ه بودننندشننهرهای اطننراف بننردهای بیمارسننتان
 . هنم خوشنحال بنودم وچرخیندمی شکسته و زبانی که به سختیهایی استخوان

 خواستم پر بزنم و هم ناراحت از این که پدرم نیست و خواهرم. می
رایش پنر بنم که جای پدر و خواهر را ه بودبود ولی به مادرم قول دادفقط نه سالم 

 تنا کنالس پنننم سه سال دیگنر هنم . آن سال به سختی درسم را تمام کردم وکنم
 و امکانناتی کنرد کنه درس بخنوانم ولنی هنیچ پنولمی درس خواندم. مادرم تشویقم

الم بود کنه از س 12ببینم.  را او و فقر دیدن آزاراز این تر توانستم بیشنمی و داشتیمن
ایتخنت پبنه  فقط و فقط برای زنده مانندن، ،برای یافتن کار مادرم خداحافظی کردم و

ادرم را مندهم تنا روح پندر و خنواهرم آرام باشند و می گفتم هر کاری انناممی رفتم.
را از زنندگی ام کنودکی و نوجنوانیخوشحال کنم. من از آن دسته جوانانی هستم که 

 ام.وارد بزرگسالی شدهراست یکسالگی  ۹و از ام کرده حذف
ینت چینز است، اما واقعپول  شغل و با این که خیلی شنیده بودم که پایتخت پر از

 را. شناختم و ننه هنیچ جنایی از آنمی شهری عنیب که نه مردمانش را ؛دیگری بود
بنه  نوشته بنود کنهنامفهوم بود. پشت در یک فروشگاه ها حتی لهنه من هم برای آن

 یک کارگر نیاز دارند. خوشحال شدم و یک راست با صاحب آن جنا صنحبت کنردم و
ه تمینز بوان شروع را به او دادم و با انگیزه فراام . شناسنامهانتخاب کرد برای کار من را
کردم انگنار می کشیدم و هر کاری کهمی کردم. هر جارویی که وسایل فروشگاه کردن

حتنرم م ی. صاحب کارم فردکه ادامه دهم کردمی یدم که من را تشویقدمی مادرم را
دادم. منی پرسید ولنی تمنام کارهنایش را انننامنمی ولی کم حرف بود. چیزی از من

 ینن فکنرخوابیدم و در روینای خنود بنه امی در پارک اطراف مکار اتمام بعد ازها شب
ا مقنداری ر واز آن را برای منادرم کردم که بعد از این که حقوقم را گرفتم مقداری می

 دارم.می هم برای پیدا کردن مکان خوابیدن نگه
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که بنه صنورت  کارمیک روز صب  که روی صندلی پارک خوابیده بودم صاحب
ی کنه اهمن را دید. با تعننب گفنت مگنر چکنار کنرد شد،می اتفاقی از آن جا رد
 این جا خوابیدی؟ را و شب هپدرت بیرونت کرد

 "و پدر هم ندارم.ام هآقا من کاری نکرد "گفتم:

 .بگویمام کنارم نشست و از من خواست که از زندگی 
 "یگه نباید کار کنیتو د"بارم را شنید گفت: بعد از این که زندگی غم

خنوابم چنه می اینن جناها آقا من که کار بدی نکردم. اینن کنه شنب"گفتم: 
پنول  بده کار کنم. منادرم بنه ایننکنم اجازه می مشکلی برای شما دارد. خواهش

 "نیاز دارد.
 "تو نباید کارکنی. تو باید درس بخوانی":گفت او

 "نیاز به کار دارم. کنونمن اآخه من که پول ندارم. "گفتم: 
 "هستی. نیاز به پول نداری. من هیچ فرزندی ندارم و تو از امروز پسر من ":گفت
 همسرش معرفی کرد.برد و به خود را گرفت و به منزل م دست

و تنو  نندارمبچنه من ثروت دارم ، چه دنیای عنیبی است" :گفت مکارصاحب
مهنرت " بگذار راحت به تو بگنویم: ".بچه هستی ولی پدر و پول و امکانات نداری

 ز قبنلات را شننیدم بیشنتر او االن که داستان زنندگی ه بوداز اول در دلم نشست
 "ی.اهددانم که تو اتفاقی پیش من نیاممی

 "فردا او را به مدرسه ببر و ثبت نامش کن. ":به همسرش گفت
آشنا شدم و توانستم خنودم را ها مدرسه که رفتم زمانی طول کشید تا با بچه

گفت تا بزرگ نشوی حق نداری به آن شهر برگنردی. می کار بازیابی کنم. صاحب
مراعف پیندا کنردم و ای هفرستیم. انگیزمی هر ماه هم مقداری پول برای مادرت

و همسرش دقیقا مثل پدر و مادر واقعی بنه  آن مردخواندم. می درس را با جدیت
های شد و حتی بنرای ویراننهمی رسیدند. فقط گاهی دلم برای مادرم تنگمی من
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م تا پایان دیپلم به آن جا برنگردم. غرق در خوانندن ه بودقول داد اوشهرم. اما به 
مختلف شدم تا زمانی که دیپلم را گنرفتم و گنواهی های کتاب و یادگیری مهارت
 ؛گفنت تنو بناز هنم بایند ادامنه دهنیمی نشنان دادم. او اوآن را با معدل باال بنه 

باز گردی. من راه اول را انتخاب  تتوانی به شهر خودمی توانی درس بخوانی ومی
دیگر بنزرگ کردم و دانشگاه قبول شدم. سال دوم دانشگاه به من گفت که اکنون 

راه اندازی کنی. من هم به صورت نیمه وقنت  یتوانی برای خودت کارمیای هشد
با سفارش او در یک شرکت مشغول کار شدم و آن قدر همه از کارم راضی بودنند 

 که بعد از مدت کوتاهی پیشرفت زیادی در آن کار کردم.
ا بنه بست که گویی نیرویی مرمنوز حنوادر رمی چیزی داشت در ذهنم نقش

 دانستم چیست.نمی کند. اما دقیقامی شگفت به هم وصلای هگون
د. روزی توانست سر کار برونمی شد و دیگر مثل قبلمی روز به روز پیرترمرد 

شناسند کنه در می راای هگفت خنانوادمی در محل کار بودم که یکی از همکارانم
س را اسنت و االن هنیچ کنتصادف پدر و مادر از بین رفتند ولی بچه زنده ماننده 

 ندارد و همه در تالش هستیم پولی جمنع کننیم تنا پرسنتاری بنرایش بگینریم و
تنوانی یم هنر چقندر اگر دوست داری تو هم ،اجاره کنیم که از بین نرودای هخان

دار پدین کودکی خودم و نیازی که آن موقع داشتم در ذهننمای هکمک کن. لحظ
تی از دهم و ماهیانه هم قسنممی س اندازم راو به همکارم گفتم من تمام پگشت 

از . در حال نوشتن چنک بنودم کنه در بنگذارممی کناردرآمدم را برای مخارجش 
م خنودت آمد و گفت پسرم قبال هن ولی با ابهت با قدی خمیده کارمو صاحبشد 

 ات را امتحانخواستم قابلیت و بزرگیمی ی ولی برای آخرین باره بودرا ثابت کرد
 ی.اهاز این امتحان هم سربلند بیرون آمد که خوشبختانهکنم 

ام و آفتناب من هم دیگر پیر شده ندارم وای همن هیچ ورثدانی که می خودت
تنا بنه ام هاین نقشه را با همکاری یکی از همکارانت کشید ام لب بام است،زندگی
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 وقتنی تنو حاضنر شندی تمنام خودم ثابت شود که تو الیق اینن ثنروت هسنتی.
  هست.خیلی چیزهای دیگر هم ات را ببخشی یعنی روح بزرگ تو شایسته دارایی
. رفتنیم و زنممنی رویم و تمنام اسنناد را بنه نامنتمی محرر به گفت فردا او

کنه اینن  و به تفکری عمینق فنرو رفنتم . دستش را بوسیدمخواسته او عملی شد
دم بعندها منادرم را هنم پنیش خنو پردازد.می نیروی مرموز همچنان به کار خود

 کنم.می آوردم و هر چند دیگر پیر شده است ولی رضایتش را کامال احساس
 دیگر رمقی نندارد ولنی هر چند جسمشزنده است  نظیر هنوز همبی آن مرد

 .نشسته استاش فرسودهروح بزرگی درون جسم 

مراقا   ،مهرباان یتمام جهان هستی مثل مادر خواهم بگویممی امروز

  سپارند.می است که خود را به دامان اوهایی انسان
*** 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 آتشی که روشن شد

 2۹، اول اشنک ریخنت، بعند تمنام زنندگی شننیدرا  جنوانداستان زندگی وقتی شاب 

اش مثل فیلم کوتاهی به سرعت از جلوی چشمانش گذشت. رویاهنای کنودکیاش ساله

افسنردگی را هنای رسانید دوباره زنده شندند، قرصمی شب را به صب ها که زمانی با آن

 دوبناره درها دید که ننوری روشنن پنس از سنالمی در جیبش له کرد و به چشم خود

 و کالبدش جریان پیدا کرد.ها رگ

کاغنذی برداشنت و  ، شناببودنند جواندر حالی که حرار هنوز در حال تشویق 

تار دهم. این راهی اسات کاه کممی اشاین آخرین راه است، ادامه"نوشنت: 

 دانم پا گذاشاتن در راهایمی پیمایم.می گذرد ولی من آن رامی کسی از آن

بسیار دشوار اسات و هار له اه مم ان  ،کنندمی که عده کمی از آن عبور

است مسیر زندگی به سمتی برود که دیگر راه برگشتی هم نباشاد، ولای در 

 ".آیدمیاین بار این زنگ برای من به صدا در شک راسخ هستم؛بی متصمیم

ت که هم لکننهر چند شوم  استادمن باید  ":نوشتچندین بار محکم بر کاغذ 

 من همیشنه کشم و هم هنوز درگیر افسردگی هستم.می زبان دارم و هم خنالت

 "دوست داشتم استاد باشم!


