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 مقدمه

 

ایر برای نوشتن های دکتر وین دها انتظار از طرف هواداران و خوانندگان کتابپس از سال

به « توانم به وضوح ببینماکنون می»نامه ایشان، در نهایت کتاب کتابی از خاطرات و زندگی

نامه، شیوه نگارشی متفاوتی دارد و همانند چاپ رسید. اما این کتاب به عنوان زندگی

 تای استادانه لحظاهای معمولی نیست. بلکه وین دایر در این کتاب، به شیوهنامهزندگی

ها را با اش را در کنار هم قرار داده است و ارتباط آنساز و نقاط عطف زندگیسرنوشت

یکدیگر پیدا کرده است و به وضوح نشان داده است هیچ اتفاق و رویدادی در زندگی، 

. تمامی اتفاقات چه خوب و چه به ظاهر بد برای تکمیل سرنوشت علت نیستتصادفی و بی

 شود.ما محسوب می ماست و بخشی از دارمای 

ت اش در دیترویساز خود را از ابتدای کودکیدر این کتاب، وین دایر تمام لحظات سرنوشت

ت ا با مهارهای عمرش به خوانندگان در میان گذاشته است و البته این کار رتا آخرین سال

هم  ازیادی که در نویسندگی دارد به انجام رسانده است. در فرآیند مطالعه این کتاب شم

ها را با خواهید آموخت همانند وین دایر به اتفاقات زندگی خود رجوع کنید و ارتباط آن

 جایگاه کنونی خود بیابید. 
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عین حال  یر است و درنگاهی بر زندگی دکتر وین دا« توانم به وضوح ببینماکنون می»کتاب 

ور تاب متوجه حضچراغ راهی است برای کسانی که جویای حقیقت هستند. با مطالعه این ک

شوید و از طرفی این کتاب شما را در فهم هدف و رسالت تان میدستان خداوند در زندگی

 کند.منحصر به فرد شما یاری می
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 بخش اول

است. درست چند هفته پس از بمباران بندر مروارید. آمریکا وارد  1491کریسمس سال 

کنند. یکی در اروپا و دیگری در ش خدمت میجنگ شده است. دو تن از دایی هایم در ارت

ای در اقیانوس آرام. پدرم خیلی وقت است که حضور ندارد. عیاشی و روابط زیادش با منطقه

های دیگر، بارها او را به زندان روی در مصرف الکل و انواع و اقسام جرمهای دیگر، زیادهزن

کردن با او برای مادرم غیرممکن بود انداخته است. به دلیل همین شرایط نامناسب، زندگی 

 وقتاش شانه خالی کرد و دیگر هیچهای پدرانهو در عین حال، او هم به راحتی از مسئولیت

رگ ها را به هر نحوی بزآن پیدایش نشد. مادرم مانده بود با سه کودک زیر پنج سال که باید

بتواند به سرکار برود. در یکی از  برد تا در طول روز کرد. او ما را به خانه مادربزرگ میمی

ترم و مادرم در ایستگاه اتوبوس همین روزهای سرد زمستانی، من به همراه دو برادر بزرگ

منتظر بودیم تا اتوبوس خیابان جفرسون که در شرق دیترویت واقع بود از راه برسد. ما با 

ا بودیم. روی جاده ب ژاکت، کاپشن، کاله، شال گردن و دستکش، خودمان را گرم نگه داشته

از نشستن برف جلوگیری شود و البته همین امر  حجم زیادی از نمک پوشانده شده بود تا

باعث شده بود نمک و آب و گِل با هم قاطی شوند و حجم زیادی از شُل و گِل ایجاد شود. 

 یک کامیون از کنار ما گذشت و سر تا پایمان را با شُل و گِل کثیف کرد. مادرم بسیار

هایی که برای محل کار پوشیده بود، پُر از شُل و گِل شده بود. به خاطر برافروخته شد. لباس
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ع کرد که اوضااش از کنترل خارج شده بود و او تمام تالش خود را میپدرم به وضوح زندگی

ها به دلیل جنگ به وجود آماده بود، شرایط ای که در آن سالسابقهرا سامان دهد. رکود بی

توانست خرج زندگی را تأمین تر کرده بود. به ندرت با درآمد حاصل از کار میسخترا 

 شد وابسته بود.اش به او میکند. به همین دلیل به کمک ناچیزی که از طرف خانواده

تا مادرم  کردتالش می« جیم»ام ترم بسیار پریشان بودند. برادر پنج سالههر دو برادر بزرگ

 کرد و من؟ ام فقط گریه میبرادر سه ساله« یویدد»را دلداری دهد و 

 توانیم لحظات خوشیکه ما در یک قصر برفی هستیم و میکردم من در آن لحظه احساس می

را داشته باشیم و اصالً متوجه نبودم چرا دیگران در این حد عصبانی و سرخورده هستند. 

ی نیست مامان. اشکاتو پاک چیز»سپس به صورت ناگهانی این کلمات را بر زبان آوردم: 

من کودکی بودم که به ندرت گریه « جا بمونیم و برف بازی کنیم.تونیم اینکن. ما می

کرد بدون توجه به شرایط، دیگران را خوشحال کند و احساس کردم. کودکی که سعی میمی

 ها را خوب کند.آن

ه چرا شدم کصالً متوجه نمیدوست داشتم شرایط را از غم و اندوه به خوشحالی تبدیل کنم. ا

الً دیدم و اصدیگران تا این حد غمگین هستند. به صورت غریزی همواره نیمه پُر لیوان را می

 ای نداشتم.به چیزهایی که باعث افسردگی دیگران بود توجه
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ام ترین و کنجکاوترین پسری هستی که من و خانوادهوین، تو مستقل»گفت: مادرم همواره می

وی این کره خاکی بودم، خوشحال که بر رمن به معنای واقعی از این« ل دیده بودیم. تا به حا

که سه سال سن داشت بودم. مدام « دیوید»اندازه بودم. در دو سالگی از لحاظ قد و جثه، هم

ر رسید بسیاانم و احساس امنیت به او بدهم، زیرا به نظر میکردم تا او را بخندتالش می

آمد که بخندد. اما من دنیا را جایی غلب اوقات غمگین بود و کم پیش میترسیده است و ا

م و توانم حس کنجکاوی خود را ارضا کنانگیز یافته بودم و تصمیم داشتم تا میبسیار هیجان

 های دنیا حیران باشم. از شگفتی

رده کند. ستواند من را برآشفته و افرسید هیچ چیز نمیشدم به نظر میبه مرور که بزرگ می 

. ها ناپدید شوندها و ناامیدیوست داشتم تمام یأسخواستم که خوشحال باشند. داز همه می

مطمئن بودم مجبور نیستیم بیچاره و بدبخت باشیم، تنها به این دلیل که یک پدر لعنتی داشتیم. 

خواستم مادرم خوشحال و بانشاط باشد و افسردگی را کنار بگذارد. با تمام وجود می

 تر و مادرش کناردر مورد دو برادر کوچک اش را، نگرانی«جیم»ترم، خواستم برادر بزرگمی

توانستم درک کنم چرا در این حد نگران، افسرده و دل مُرده هستند. بگذارد. اصالً نمی

 زده بود.ها هیجانتوان با آنچیزهای زیادی در زندگی وجود داشت که می

مان در حال رفت و ای بودم که در حیاط خانهق پروانه و گربهعاشق بیرون رفتن بودم. عاش

آمد بودند. من به معنای واقعی در وضعیت و حالت قدردانی و شکرگزاری محض بودم. 
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دادم کسی به من بگوید چه کاری چنین ذهن بسیار قدرتمندی داشتم و هرگز اجازه نمیهم

زدم و به شنیدم، لبخندی میمی« نه»وقتی توانم انجام دهم. توانم و چه کاری را نمیرا می

که آدم گفت انجام دهم، بدون توجه به اینرفتم که ندای درونم میدنبال همان چیزی می

 ها ممکن است در مورد من چه بگویند.بزرگ

کنم. دنیایی سرشار از شادی، هیجان و رسید در دنیای خودم زندگی میبه نظر می

ها را کشف کنم و متجلی سازم. اصالً مهم نبود توانم آنن میهای نامحدودی که مپتانسیل

 شد. گویی بهکند که مرا غمگین سازد زیرا هرگز موفق نمیکه یک نفر چقدر سعی می

اش دانستم که هرگز ارتباط خود را با منبعصورت ناخودآگاه خود را بخشی از نور الهی می

 کند.قطع نمی

 توانم ببینماکنون به وضوح می

هنگامی که به گذشته و به روزهایی که به تازگی پا به این کره خاکی گذاشته بودم نگاه 

ن هیچ چیز در این جها»گوید: توانم ببینم که این اصل و قاعده که میکنم، به وضوح میمی

ه هر ام ک، همیشه صادق است. به عنوان پدر هشت فرزند، کامالً متقاعد شده«اتفاقی نیست

ایم. ما از حیطه غیر مادی و رای رسالتی خاص پای بر این کره خاکی گذاشتهکدام از ما ب

 شکل و بدون مرز و محدودیت.ای بیایم. حیطهنامحدود، پای بر این کره خاکی نهاده
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ه ندای ای بود که همواره بکه خواندن و نوشتن یاد بگیرم، شخصیتم به گونهحتی قبل از این

ل دکی تمایتوانم به وضوح ببینم که از همان دوران کوون میدادم. اکندرونم گوش فرا می

اس شان احسداشتم به هر نحوی که شده کاری کنم تا دیگران نسبت به خودشان و شرایط

دانستم که م، اما این قاعده را میکه کودکی بیش نبودبهتری داشته باشند.گویی با وجود این

 .نگرش همه چیز است

کردند و غمگین بودند، بازی کردن و مادرم در هوای برفی گریه می در آن لحظه که برادرانم

ها، با سرنوشت من که نویسندگی در ها و تالش من برای آوردن خنده بر لب آنمن با برف

راستا بود. شاید در زمان بزرگسالی از لحاظ جثه زمینه رهایی از نگرش و تفکر منفی بود، هم

ر باقی تغیی چنان آن هویت واقعی و فناناپذیر من ،بدوناما همو ظاهر تغییر زیادی کرده بودم، 

 مانده و به دنبال راهی برای بهتر کردن زندگی دیگران بود.

 ها با شخصیت وشوم که هر کدام از آنبا نگاه کردن به هشت فرزندم، به وضوح متوجه می

کسان، ن یکسان، محیط یاند. والدیبه فردی پای بر این کره خاکی گذاشته های منحصرتوانایی

 فرهنگ یکسان اما با هشت شخصیت کامالً متفاوت و با عالیقی کامالً  گوناگون. 
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 :آورده است« پیامبر»این واقعیت را به خوبی در کتاب « جبران خلیل جبران»به نظر من 

 ها دختران و پسران زندگی هستند. فرزندان شما متعلق به شما نیستند. آن»

 آیند، اما از آنِ شما نیستند. ق شما به جهان میها از طریآن

 ها خالق افکار خود هستند. ها فرو کنید، زیرا آنهای خود را در ذهن آنتوانید اندیشهنمی

 شان را نه. ما روحاشان را در خانه نگه دارید، توانید جسممی

 «نند خود کنید.ها را هماها شوید، اما نکوشید آنبکوشید شاید توانستید همانند آن

جا پای نهادید، رسالتی را برای تحقق بخشیدن به آن در همان لحظه که از ناکجا به این

پذیرفتید. تمامی فرزندانم سرنوشت و رسالتی خاص خودشان را دارند که این رسالت از 

 ها را راهنماییها داده شده است و وظیفه من این است که آنجانب خداوند به هر کدام از آن

 ها را به مسیر درست هدایت کند.شان آنکنم و سپس خود را عقب بکشم تا ندای درون

. امیقین دارم که من برای هدف خاصی از حیطه غیرمادی، پای به این حیطه مادی گذاشته

سازی من برای تحقق هدفم به دنیا آمدن در کنار سه فرد غمگین و افسرده، بخشی از آماده

 ها نفر بوده است.میلیون بود که همانا کمک به
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هنگامی که در آن روز برفی مشغول برف بازی بودم، به صورت غریزی داشتم به دیگران 

ه کنید چگونه به شرایط زندگی نگاه کنید. بدادم که این شما هستید که انتخاب مینشان می

کنید یم چنان هم که فکرهر نحوی که بود تمایل داشتم به دیگران ثابت کنم که شرایط آن

ها را به خنده و نشاط ها و برآشفتگیافسردگیتوانیم تمامی این بد نیست. اگر بخواهیم می

 تبدیل کنیم.

توانید به کودکان کنید این است که بگذارید آن ویژگی ترین خدمتی که شما میبزرگ

ود با خکنید. حال که ها را درک نمیمنحصر به فرد خود را آشکار سازند، حتی اگر شما آن

یرا خانه بودم، زام در محیط یتیمبینم چقدر خوب شد که در دهه اولیه زندگیمی اندیشم می

تم توانسام برخوردار بودم و میهای زندگیترین دخالت والدین در انتخابدر آن محیط از کم

 بدون دخالت کسی به دنبال خواسته قلبی و ندای درونم بروم.

ای که نطفه ما شکل گرفت، تا نُه ماه بعد از آن که به حظهدرست به همان صورت که از ل

نوزادی تبدیل شده بودیم، به مشیت الهی اعتماد کردیم و همه چیز را به منبع واگذار کردیم، 

باید در مابقی زندگی هم همین اعتماد را به مشیت الهی داشته باشیم. اما متأسفانه به گذشت 

های شد و ترس و ناامنی بر ما غلبه کرد. در آن سال زمان، اعتماد ما به مشیت الهی کم

تری با منبع داشتیم، اما به تدریج خداوند را در حاشیه ابتدایی زندگی، ارتباط بسیار بیش
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مان قرار دادیم و اجازه دادیم خودِ کاذب )نفس یا ایگو( زندگی ما را تحت کنترل زندگی

 بگیرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

 بخش دوم

 

، نُه ساله است و من حدود هشت سال دارم. «دیوید»ترم است. برادر بزرگ 1491بهار سال 

برادرم دارد غرق »زنم: من به سمت دفتر مرکزی گمرک در حال دویدن هستم و فریاد می

امسال برای اولین بار بود که « شود! باید همین حاال کاری کنیم.شود، او دارد غرق میمی

در جریان آب سریع رودخانه گرفتار شده « دیوید»کردیم. لر شنا میِِداشتیم در رودخانه ک

 رود و دستکردم، دیدم که سرِ او به زیر آب میطور که داشتم با وحشت نگاه میبود. همان

شود. او برادر من بود، بهترین دوست من، همبازی و همراه او به زحمت بیرون از آب دیده می

ردیم. او در حال ناپدید شدن درون جریان آب ککه در پرورشگاه زندگی می من در دورانی

 شوکی که بر من وارد شده بود، میخکوب شده بودم. بود و برای چند ثانیه به دلیلِ

در همین لحظه بود که با تمام توان به سمت دفتر مرکزی گمرک که در همین حوالی بود 

ا صدایم را شنید و بشناخت، کرد و ما را میکه در دفتر گمرک کار می« بیل لینگ»دویدم. 

سرعت به سمت قایق موتوری رفت، موتور را روشن کرد و به سمت آخرین جایی رفت که 

ردم، کای رسید که من با دستم اشاره میبرادرم دیده شده بود. هنگامی که قایق به نقطه

 برای آخرین بار بر روی سطح آب ظاهر شد. « دیوید»دست 
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کردند، برادرم را از آب بیرون آوردند و آبی را که درون یکسانی که او را همراهی م و« بیل»

 بودکرنگ و در عین حال بی« دیوید»ای او رفته بود بیرون کشیدند. دیدم که رنگ چهره ریه

شده است، اما حال او بهبوده یافته بود. از کسانی که با صدای فریادهای من به سرعت دست 

بسیار قدردان بودم و در عین حال متحیر بودم که با به کار شدند و برادرم را نجات دادند، 

عملیات نجات برادرم را انجام دادند. عصر هنگامی که برای مادرم جریان را  یچه سرعت

رد کهنوز شوکه بود و در روزهای آینده از وارد شدن به آب پرهیز می« دیوید»تعریف کردم، 

 ینه شد.و این ترس از آب برای سالیان زیادی در وجودش نهاد

واکنش برادرم نسبت به تجربه نزدیک به مرگی که داشت، یکی از رازآلودترین چیزهایی 

 از شنا کردن« دیوید»است که تا به حال با آن مواجه شده بودم. پس از آن اتفاق، نه تنها 

از کهیر  پربیاید، بدنش کردیم که به درون استخر کرد، بلکه اگر او را مجبور میپرهیز می

د. من برادرم را با دقت زیر نظر داشتم، زیرا همواره در کنار هم بودیم و متوجه شدم شمی

یر شود، بدنش پُر از کهحتی هنگامی که بیرون است و با یک بارش باران ناگهانی مواجه می

شده بود که در مابقی  آسیبی روانیشود. به دلیل آن واقعه در دوران کودکی، او دچار می

 د.عمرش همراهش بو

کرد و در کانزاس بود، من با دختر نُه در ارتش خدمت می« دیوید»سه دهه بعد، زمانی که  

در حال سفر به شهرهای مختلف بودیم تا اولین کتابم را به چاپ برسانم. « یتریس»ام ساله
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های الم زیرا سبرو« دیوید»کردیم، تصمیم گرفتم به دیدار عبور می هنگامی که از کانزاس

ود که او را ندیده بودم. او در جنگ ویتنام شرکت کرده بود و مدال برنز شجاعت به زیادی ب

 او عطا شده بود.

سفر  رحشآورم که نوشته دیوید می« تاریکی به سوی روشنایی»در ادامه جمالتی را از کتاب 

 من و دخترم به کانزاس است:

ا کردن ناشری برای اولین کتابش در حال پید« وین»کردم و من در کانزاس خدمت می 1491در سال 

ترین کتاب آن دوران هم شد. او و دخترش در خیابانی نزدیک به محل خدمت من بود، که البته پُرفروش

شان دعوت کردند. در جایی که اقامت داشتند، استخری بود و اقامت کرده بودند و مرا به محل اقامت

ت که به آرامی وارد استخر شوم و افکار خود را به مرا به شنا کردن دعوت کرد. او از من خواس« وین»

فکر به چیز دیگری را از من  کرد و مجالزند متمرکز کنم. او مدام با من صحبت میهایی که او میحرف

داد که به چیزی غیر از سخنان کرد، اما در عین حال به من اجازه نمیگرفته بود. او به آرامی صحبت می

به خودم آمدم، متوجه شدم چیزی حدود نیم ساعت است که در آب هستم.  او گوش کنم. هنگامی که

های کهیر بر روی ترین اثری از لکههنگامی که از آب بیرون آمدم و خودم را خشک کردم، حتی کوچک

سال گذشته، این اولین باری بود که بدون کهیر زدن وارد آب شدم. بالفاصله دوباره  79تم نبود. برای سپو

 های کهیر خبریشدم و چند ساعت دیگر مشغول شنا کردن شدم و در کمال تعجب دیگر از لکهوارد آب 

 نبود.
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 توانم به وضوح ببینم:اکنون می

دیدم که در جریان آب گیر در آن لحظه که در کنار رودخانه خشکم زده بود و برادرم را می

 توانماس کردم که نمیرا درونم احس نیروییافتاده است و در حال غرق شدن است، حضور 

اکنون که در حال نوشتن یکی از تجربیات مهم را هم این نیرو آن را توضیح دهم. حضور

تم. کند که تنها نیسکنم. این نیرو این احساس را به من القاء میام هستم، احساس میزندگی

ری وز بهادر آن رکند. نیرویی که فرد را وادار به یک واکنش ناگهانی در لحظات حساس می

دم که ای بواز این کره خاکی فرا نرسیده بود و من به عنوان وسیله« دیوید»هنوز زمان رفتن 

ت، اما سال پیش اس ادکه این اتفاق مربوط به حدود هفتجلوی رفتن او را بگیرم. با وجود این

 توانم آن را بر روی پرده ذهنم ببینم.هنوز با جزئیات می

توانم کاری کنم که که اگر من مصمم و با جدیت اقدام کنم، میدر آن لحظات متوجه شدم  

آید. دیگران به من گوش فرا دهند. اما اگر شک و تردید به دل راه دهم، مصیبت به وجود می

که اجازه دهی ترس بر تو غلبه کند، ای ندارد. اینط نشستن و گریه کردن فایدهایدر آن شر

لحظات حساس، نیروی شکست ناپذیری را درونم به هیچ وجه قابل قبول نیست. در آن 

کردم. هنگامی که متوجه شدم برادرم در حال غرق شدن است، با چنان سرعتی احساس می

زدم دویدم و فریاد میحل شنا کردم و با چنان سرعتی به سمت دفتر گمرک میبه سمت سا

پذیر. یر و توقف ناناپذای درون من بیدار شده بود. نیرویی شکست که گویی نیروی خفته
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ام آن نیرو را دوباره در لحظات دیگری از زندگی بعدهابود، اما  رازآلود چهدانم آن نیرو نمی

کردم و در تمام ویی نادیدنی که آن را با تمام وجود احساس مینیرکردم. احساس می

 ام.ام، از آن سخن گفتهکتابی که تا به حال نوشته 99هایم و سخنرانی

چه تر از یک پسربفاق که برادرم در حال غرق شدن بود، متوجه شدم که خیلی بیشدر آن ات

 ام  آنهای بعد زندگیکردم که در سالهشت ساله ظاهر شدم. حضور نیرویی را احساس می

 را بارها احساس کردم و البته هرگز آن را نادیده نگرفتم.

چنین مالقات و هم 1491ه در سال توانم به وضوح ارتباطی میان اتفاقی کاز طرفی دیگر می

آن بودم پیدا  ری را که در زندگی در حال پیمودنبا مسی ،1491در سال « دیوید»من با 

به من نشان داد که ذهن و جسم در چه ارتباط تنگاتنگی با هم هستند و اگر  تفاقکنم. آن ا

یافتن  هتدای راتوانیم بدن را شفا دهیم. در آن زمان من در ابذهن را کنترل کنیم، می

 .بودم ذهنهای ذهن و قدرت خود شفابخشی از طریق قدرت

ای حضور من در ساحل رودخانه و نجات جان برادرم، جرقه توانم به وضوح ببینماکنون میهم

بود که مرا در مسیری قرار داد که به یک معلم و مربی در زمینه شفابخشی از طریق ذهن 

کودکی به من کمک کرد تا بفهمم چه نیروی عظیمی درون تبدبل شدم. آن اتفاق در دوران 

 توانیم به انجام برسانیم.ما نهفته است که از طریق آن هر کاری را می
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ه ها پس از تجرببه شکل انکارناپذیری تمامی موارد زندگی با هم در ارتباط هستند. سال

 آسیب روانی او کهنزدیک به مرگ برادرم، من توانستم از طریق قدرت ذهن کاری کنم که 

ور زد، به طداد به طوری که کهیر می ب تمام بدنش را تحت تأثیر قرار میآهنگام ورود به 

قدرت شفابخشی ذهن یقین پیدا کنم و  کامل رفع شود و همین اتفاق باعث شد که من به

 ها بعد به یک معلم و مربی در زمینه خود توانمندی و خود شفادهی تبدیل شوم.سال
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بخش سوم

 

خوانم. هر روز درس میآرتور است و من در کالس چهارم در مدرسه ابتدایی  1491سال 

بعدازظهر، اگر دانش آموزان رفتار خوبی داشته باشند و کالس را شلوغ  7:99در ساعت 

ن خواند. مرا برای ما می« باغ رازآلود»بخشی از کتاب « انجلز»مان خانم نکرده باشند، معلم

کرد. های داستان را زنده میشخصیت استادانه خوانی او بودم، زیرا او به نحویفته داستانشی

دادم. دیکته کلمات، تمام وظایف خود را به عنوان یک دانش آموز کالس چهارمی انجام می

کارهای دیگری که باید یک  حفظ کردن نقشه جغرافیایی، تمرین خوشنویسی و تمام

بعدازظهر  7:99های انجام دهد. اما به شکل عجیبی برای ساعت آموز کالس چهارمیدانش

 کردم. کردم و مرتب به ساعت روی دیوار نگاه میثانیه شماری می

رسید از بین تمام آن دانش آموزان کالس چهارمی، من تنها فردی بودم که به به نظر می

ه جه شده بودم کمتو خوانی بودم و از طرفیای منتظر آن ساعات داستانشکل وسواس گونه

خوانی کالس نداشتند، با به ای که به بخش داستانتعدادی از دانش آموزان به دلیل عالقه

سال داشتم  11کردند که کتاب خوانده نشود. در آن زمان تنها هم ریختن کالس، کاری می

 بینی من با تمام همسن و ساالنم متفاوت است. و متوجه شده بودم که نحوه جهان
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های من ها به حرف، آنکنمجه شده بودم هنگامی که با جدیت با دیگران صحبت میمتو

هایی در دنیای درونم چنین متوجه شده بودم که از صرف کردن زماندهند. همگوش می

ها همسن و ساالنم به آنکدام از کنم که هیچهایی را در ذهنم بررسی میبرم و ایدهلذت می

بود که متوجه شدم برای اتفاقی که دلم « انجلز»چهارمِ خانم توجهی ندارند. در کالس 

خواهد رخ دهد، چقدر قدرت و نیروی اراده دارم. به صورت داوطلبانه نماینده کالس شده می

بودم . مسئولیت ساکت نگه داشتن کالس را بر عهده گرفته بودم. حتی اگر کمی اختالل در 

رفتم و به او اخطار به سمت فرد خاطی می دم وششد، از سر جایم بلند میکالس ایجاد می

ا از ر« باغ رازآلود»دادم که به دلیل رفتار نامناسب او ممکن است ادامه داستان کتاب می

دادند و ها گوش میشود. آنمحسوب می برای مندست بدهیم و این موضوع خط قرمزی 

ا شتند، بلکه لحن جدی من، مرخوانی عالقه داشدند. نه به این دلیل که به داستانساکت می

 در جایگاه قدرت قرار داده بود. 

 تر در یتیم خانه نیز داشتم و پی برده بودم که اگر با اعتماد به نفسالبته من این تجربه را قبل

تصمیم دهند. هر کسی که و در عین حال با مهربانی صحبت کنم، به حرف من گوش می

ن شود، با این لح« انجلز»انی کالس توسط خانم خوداشت با بدرفتاری، مانع بخش کتاب

خوانی را دوست شد. آه، چقدر آن ساعات کتابجدی و در عین حال مهربانانه من مواجه می

 دادم.گوش فرا می« باغ رازآلود»بستم و به داستان زیبای داشتم. چشمانم را می
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اش از هند به خانوادهبود که با « کسنیمِری لو»داستان درباره دختری ده ساله به نام 

انگلستان نقل مکان کرده بودند و به دلیل مبتال شدن پدر و مادرش به بیماری سِل و فوت 

 یارگذراند که بسها، به یتیم خانه منتقل شده بود. او در حالی دوران ده سالگی خود را میآن

داستان د. کس او را دوست ندارکرد هیچنگر شده بود و احساس میو منفی هخوردآسیب

داد. داد که چگونه او با کشف دنیای جدید، نگرش خود را درباره زندگی تغییر میشرح می

در آن هنگام من هم به عنوان یک پسربچه ده ساله که تا آن زمان با این حس بزرگ شده 

دادم که بینش و طرز نگاه جدیدی را خواهد، به داستانی گوش میبودم که کسی مرا نمی

ی داشتن یک مکان و قلمروی شخصی و محرمانه در کرد. ایدهی پیشنهاد میندگنسبت به ز

« مِری»ای هیپنوتیزم شده بودم و به گفتگویی که ذهن برای من بسیار جذاب بود. من به گونه

 م.دادها و یک پرنده سینه سرخ داشتند؛ گوش فرا میبا گل« کلین»و دوستش 

برگشت به خانه، آن پرنده سینه سرخ خیالی را در هر روز بعد از اتمام مدرسه در مسیر 

دیدم که مشغول ساختن النه و آوازخوانی است. در مسیر برگشت به خانه با اطراف خود می

پرداختم. من هم همانند آن داستان در ام، به گفتگو میدوستان جدید و در عین حال خیالی

ها و محرمانه که در آن تمام ضعفباغی رازآلود و محرمانه داشتم، مکانی  قلمروی تخیلم

 هایم بود. شد. جایی که نگرش مثبت، پادرزهری  برای تمام رنجام ناپدید میمشکالت زندگی
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توانستم به مکانی وارد شوم که هر چیزی از طریق خلق آن قلمروی محرمانه در تخیلم، می

کردم و حضور معجزه میها و حیوانات صحبت مکانی که در آن با گلپذیر بود. در آن امکان

 کردم.را به وضوح احساس می

ا کردند، زیاد فرقی بجا زندگی میدر آن« بیل»ام رفتن به خانه جدیدی که مادرم با ناپدری

 کرد وروی میام، در مصرف الکل زیاده، ناپدری«بیل»رفتن به خانه یک غریبه نداشت. 

توجه بودم، های او بیگوییو یاوه انیفردی عصبی و پرخاشگر بود. اما من نسبت به رجزخو

، مکانی محرمانه در قلمروی تخیل «باغ رازآلود»در داستان « مِری»زیرا توانسته بودم همانند 

کس حق ورود به این قلمرو را نداشت. من بسیار مجذوب این ایده بودم خودم خلق کنم. هیچ

شود. من کشف کرده بودم که شود، محدود نمیچه که دیده و شنیده میکه زندگی با آن

دی  نامحدوقلمروی ام باشم، اما در عین حال در ذهنم در توانم در این دنیا در بدن فیزیکیمی

 ام.باشم که به صورت اختصاصی برای خودم خلق کرده

کرد و من هم های العالج صحبت می، از درمان بیماری«انجلز»خانم « باغ رازآلود»در کتاب 

قادر به انجام این کار است، پس من هم قادر هستم. اگر « مِری»شیدم که اگر اندیبا خود می

تواند با حیوانات حرف بزند و به درختان و دکون، دو همراه خود می« کلین»به همراه « مِری»

 توانم.گوش فرا دهد، پس من هم می
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ادر به که ق توانستم خود را به صورت فردی تصور کنمتخیل من به اوج خود رسیده بود. می

ردم کانجام هر کاری بود. در آن محیط جدید که باید در کنار ناپدری الکلی خود زندگی می

که در واقع بیشتر شبیه به یک فرد غریبه بود، موهبتی بسیار باارزش به من داده شده بود. 

که هیچ محدودیتی نداشت و من آن را  یک قلمروی خیالی محرمانه. قلمرویی موهبت داشتن

رای خودم ساخته بودم تا بتوانم از خودم در برابر آثار منفی محیطی که در آن زندگی ب

 کنم، در امان بمانم.می

 ام امریهای ناپدری الکلیکردم که بدرفتاریای زندگی میهایی که در خانهدر تمام سال

باره ه درکردم و نگران این بودم کعادی بود، من در قلمروی تخیل خود با امنیت زندگی می

 آن قلمروی خیالی با کسی صحبت کنم.

ر خواند، شاید برای اکثرا می« باغ رازآلود»کتاب « انجلز»آن سی دقیقه آخر کالس که خانم 

ای بود که آتش اشتیاق درونم دانش آموزان کالس معنایی نداشت، اما برای من همانند جرقه

روع شناخت قلمرویی بود که با ورود ش کرد و من بابت آن بسیار شکرگزارم.ور میرا شعله

شد. قلمرویی که هر چیزی در آن به آن تمام نامالیمات دنیای بیرونِ من خاموش می

 پذیر بود.امکان
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 توانم به وضوح ببینماکنون می

یادآوری کالس گذرد، اما با نگاه به گذشته و که شصت سال از آن دوران میبا وجود این

انم این موضوع را به خوبی درک کنم که مشیت الهی همواره به تومی« انجلز»درس خانم 

خیر و صالح من بوده است. در واقع ورود من به آن کالس، در ابتدا از روی اجبار بود اما 

ور کرد که ترغیب شوم بعد از گذشت شصت سال همان کالس، آتشی را درون من شعله

وباره به د کتاب را بنویسم، تصمیم گرفتمن که ایر این کتاب بنویسم. قبل از ایندرباره آن د

چنان مراجعه کنم تا ببینم چه چیزی مرا در آن دوران کودکی آن« باغ رازآلود»کتاب 

 رد:نظر مرا به خود جلب ک« باغ رازآلود»برانگیخته بود. جمله زیر در هنگام بازخوانی کتاب 

ادر ق« دکون» ور داشت که دوستشمِری، به معنای واقعی به معجزه باور داشت. او کامالً با»

 .«به انجام معجزه است

ی درون من جوانه زد، تمام دروان بزرگسالی گجالب است که این ایده که در سن ده سال

ای هستم که بنابر آن ایده، مرا در بر گرفت. در آن زمان آگاه نبودم که در حال کشف ایده

یابیم که چنان قدرتی می، آن  کشف قلمرویی محرمانه درون همه ما وجود دارد که پس از

 کنیم.زندگی فراتر از حد عادی را تجربه می
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الهی در کنار هم  ارکستردر جهانی که هیچ تصادفی وجود ندارد و تمام کیهان همانند یک 

این بود که  «انجلز»توانم ببینم که دلیل رفتن من به کالس خانم اند، به وضوح میقرار گرفته

اتر از حد عادی را درونم بیدار کنم. این تجربه در دوران کودکی، مرا به این بتوانم چیزی فر

باور رساند که هیچ چیزی وجود ندارد که نتوان به آن دست یافت. البته به این شرط که با 

 قدرت نادیدنی و مشیت الهی هماهنگ شویم.

وشتم داد: اول به من دو ایده اساسی برای تکمیل سرن« انجلز»تجربه کالس چهارم خانم 

که اگر با جدیت و در عین حال با مهربانی از دیگران درخواست کنی، همواره به تو گوش این

صی و در عین حال نامحدودی در وجود تمامی که قلمروی محرمانه و خصودهند و دوم اینمی

 .توانیم وارد آن شویمما وجود دارد که هر زمان که بخواهیم می

این  متوجه« انجلز»ست است که در آن ساعات پایانی کالس درس خانم البته این کامالً در 

ام هستم. های آینده زندگیموضوع نبودم که در حال آماده سازی برای زندگی شغلی سال

سید، رخورد و مدرسه به پایان میبخش بود. زمانی که زنگ میآن دوران بسیار برای من لذت

قلمروی تخیل خود بودم. هنگامی که به این موضوع در تمام طول مسیر برگشت به خانه در 

اندیشم که تمامی ما قادر به تجربه چه چیزهایی هستیم، اگر به خودمان اجازه ورود به می

 شوم. مان را بدهیم، بسیار متحیر میقلمروی تخیل
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 بخش چهارم

از  که ندککه مدام به ما گوشزد می« کوپر»ام، کالس پنجم خانم وارد مدرسه جدیدی شده

رفتار ما بسیار پریشان و عصبانی است. به اعتقاد او کالس ما بدترین کالسی بوده است که 

 تا به حال داشته است.

دم یک دینشستم و از نوع رفتار او بسیار متعجب بودم. هنگامی که میمن در آخر کالس می

ونه او چگ»کردم: می زن بالغ این چنین کنترل رفتار خود را از دست داده است، با خود فکر

داند گونه رفتار کند؟ آیا واقعاً نمیهایی به این سن و سال ایندهد با بچهبه خودش اجازه می

تاکتیک  که شدمجه متو« ها این است که نحوه تدریس او خسته کننده است؟دلیل رفتار بچه

ا احساس گناه هها را مورد سرزنش قرار دهد تا آناو برای کنترل کالس این است که بچه

 کنند.

ی سرپرست نگهدارجا از کودکان بیای که در آنافتد. خانهمی« اسکارف»یادم به خانه خانم 

کردم. در دورانی که من و برادرم جا زندگی میشد و من تا قبل از کالس چهارم در آنمی

آورم یاد می کردیم، کودکان زیادی آمدند و رفتند. دختری را بهجا زندگی میدر آن« دیوید»

وباره دکه پدر و مادری که او را به فرزندی قبول کرده بودند، که به دلیل این« مارتا»به نام 
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ا شنیدم ر« اسکارف»کرد. صدای خانم او را به یتیم خانه بازگزدانده بودند به شدت گریه می

 من پیش« ند.داند چگونه مارتا را آرام کبرو وین را بیاور. او می»گفت: که به شوهرش می

رفتم و در کنار او نشستم و برای او توضیح دادم که به چه جای خوبی آمده است و « مارتا»

عوت او را به گشت و گذار در باغ د« دیوید»از بودن در کنار ما لذت خواهد بود. من و 

ق های زنبهای یاس شکوفه زده بودند و گلای بردم که در آن گلکردیم. من او را به بیشه

 ها را بو کند و بهگل چیدم و از او خواستم آن چندسوسن زمین را پوشانده بودند. برای او  و

از یک دختر « مارتا»حال در مقابل چشمانم دیدم که  همینفکرهای خوب بیندیشد و در 

 به یک دختر خوشحال و بانشاط تبدیل شد. ناراحت

ه انگیز را ببا تغییر نگرش، لحظات غم ها، همواره قادر بودمآوردم در تمام آن سالبه یاد می

دم ام که به دلیل عنشسته« کوپر»بخش تبدیل کنم و حاال در کالس خانم لحظات مسرت

ها نسبت به خودشان خواهد آنکند و میها را سرزنش میاش در کنترل کالس، بچهتوانایی

د احساس مرا ب کس قادر نیستاحساس گناه کنند. به وضوح برای من آشکار بود که هیچ

 های خودش، مرا مورد سرزنش قرار دهد. که به دلیل عدم تواناییکند و یا این

توانستم به این موضوع پی برده بودم که نسبت به بقیه دانش آموزان متفاوت هستم. من می

در حال « کوپر»خواهم، انتخاب کنم. در حالی که خانم لحظه نوع احساسی را که می هر

توانستم آرامش خود را حفظ کنم. ها بود، من به راحتی میر نامناسب با بچهسرزنش و رفتا
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ه حیاط مدرسه رفتیم. یکی از باالخره زنگ تفریح به صدا درآمد و برای صرف ناهار ب

به او زده بود، بسیار « کوپر»هایی که خانم به خاطر حرف« سوزان»آموزان به نام دانش

ت او رفتم تا با او صحبت کنم و باور داشتم این توانایی را کرد.به سمپریشان بود و گریه می

 کند.ای نیست که او با خودش فکر میدارم که او را متقاعد کنم که شرایط به گونه

خواهد ما را توانی ببینی که او تنها میکنی؟ نمیچرا آشفته هستی و گریه می»از او پرسیدم: 

 « سرزنش کند تا احساس گناه کنیم؟

خانم کوپر به من نگاه کرد و به صورت مستقیم به من گفت که چقدر بد هستم و »ت: او گف

 «شوم.باعث ناراحتی او می

 «آیا تو برای احساس خوب یا بد خودت به نظر او احتیاج داری؟»به او گفتم: 

 «نه، اما دوست ندارم با پریشانی به سمت من بیاید و بگوید که چقدر بد هستم.»او گفت:  

 «کند چه ربطی به احساس تو دارد؟که دیگری درباره تو چه فکری میاین»گفتم:  به او

 «شود.اگر کسی از دست من پریشان باشد، احساسم بد می»او گفت:  

 «کنند اهمیتی ندارد.چه که دیگران درباره تو فکر میاما به نظر من آن»به او گفتم: 

 «باعث عصبانیت او شده باشم. اما شاید واقعاً من گناهکار باشم و»او گفت:  
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چه او با اگر او به تو بگوید که تو یک تکه چوب هستی، آیا تو به خاطر آن»به او گفتم:  

 « شوی؟کند ناراحت میخودش فکر می

 «دانم که چوب نیستم.معلوم است که نه! می»او گفت: 

عد کنم که نظر خانم ای که با او داشتم، تمام سعی خود را کردم که او را متقاطی مکالمه

که دیگران را از طریق نقطه  ه استدرباره او اهمیتی ندارد و تمام تالش او این بود« کوپر»

دهد، نبفهمانم که اگر او اجازه « سوزان»شان کنترل کند. تمام تالشم را کردم که به ضعف

 کس قادر نخواهد بود احساس او را بد کند.هیچ

و  کمی بهتر شده است« سوزان»یم، متوجه شدم که حال رفتهنگامی که به سمت کالس می

 دانستم او مسیری طوالنی در پیش رو دارداش است، اما با این حال میلبخندی بر روی چهره

متوجه شده بودم چیزی درون من است  چنین تا بفهمد هیچ نیازی به تأیید دیگران ندارد. هم

تری کنم. من ، احساس آزادی بیششود که نسبت به همسن و ساالن خودمکه باعث می

کنم و تا زمانی که به کسی اجازه دانستم که خودم هستم که نوع احساسم را انتخاب میمی

ه را در خودم یافت ییچنین این توانابر روی احساس من تأثیر بگذارد. هم نمی تواندندهم، 

 ها را آرام کنم.توانم آنبا صحبت کردن با دیگران می هبودم ک
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 توانم ببینمنون به وضوح میاک

در حیاط مدرسه داشتم، در ذهنم حک شده است. البته این « سوزان»ای که با آن مکالمه

توانستم به وضوح ببینم که هیچ عامل خارجی ای بود که مییکی از چندین اتفاق مشابه

مک کنم کتوانم به دیگران هم چنین میتواند کنترل احساسات مرا به دست بگیرد و همنمی

 که از حال بد به حال خوب دست یابند.

بینم که زندگی در حال آماده سازی من به عنوان نگرم، به وضوح میاکنون که به گذشته می 

. من یقین دارم که این جهان و رشد معنوی بوده است ییک مربی در زمینه توانمندی شخص

ند. هیچ چیز در هیچ کجای کیهان زخالقی دارد که تمام اتفاقات را با نظم بخصوصی رقم می

تصادفی و اتفاقی نیست، زیرا تمام امور تحت کنترل این انرژی هوشمند جهان شمول است. 

ها نیز ننم که آالچنین کمک به بقیه همسن و سااین توانایی درونی من برای خوداتکایی و هم

من  هوشمند برای زندگیبتوانند به خودشان اتکا کنند، جزئی از برنامه همین منبع و انرژی 

 بود. 

آن شرایط و اتفاقات دوران کودکی، دست گرمی و تمرینی برای من بود تا بتوانم به معلمی 

های ام و زندگی در یتیم خانهامی که به زمان کودکیگدر زمینه خوداتکایی تبدیل شوم. هن

ی وند برای زندگشوم تمامی آن شرایط بخشی از برنامه خداکنم، متوجه میمختلف نگاه می
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من بوده است. اگر قرار بود من در تمام سنین بزرگسالی به سخنرانی و نوشتن کتاب در 

زمینه خوداتکایی بپردازم، ابتدا الزم بود که خودم یاد بگیرم که چگونه بر خود اتکا کنم. 

ه ککه در همان شروع کودکی در شرایطی قرار گیرم ای این منظور چه تمرینی بهتر از اینبر

 خوداتکا داشته باشم.  به مجبور باشم مستقل شوم و

در  یگاه نبودم که زندگالبته کامالً درست است که در آن دوران کودکی از این موضوع آ

توانم به اما حاال که می ،سازی من برای رسالت من در دوران بزرگسالی استحال آماده

 ها که در زمان کودکیمی آن چالشگذشته نگاه کنم، به خاطر تمامی آن شرایط سخت و تما

ها مواجه بودم، با تمام وجود شکرگزار هستم.با آن
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 بخش پنجم

ویند گآیند و میهایم نزد من میاولین روز کالس مقطع  هفتم است. بعد از کالس همکالسی

یم. کن ها پرهیزاز دوستی با آناند که ما باید دو دانش آموز جدید به مدرسه ما منتقل شده

وارد اجتناب کنیم و آن دو د از دوستی با دو دانش آموز تازهمن متعجب بودم که چرا ما بای

 را طرد کنیم.

مدرسه لیدی کوئین به مدرسه ما انتقال  بود که از« گای»یکی از آن دو دانش آموز نامش 

شده  رسه اخراجبه دلیل رفتار بد از مد ها گفتند، اوطور که بقیه همکالسیداده شده بود. آن

 نابراینباست. به همین دلیل به این نتیجه رسیده بودند که دوستی با او کار درستی نیست. 

 باید او را به جمع خودمان راه ندهیم.

ها دارم. شجاعت من در نفوذ بسیار زیادی در بین همکالسی که من از این موضوع آگاه بودم

ها عزیز شوم. بنابراین بود در بین آنبیان نظراتم و نحوه صحبت کردن من باعث شده 

آن  ها نیز به تبعیت از منبقیه همکالسی دانستم اگر من آن دو شاگرد جدید را طرد کنم،می

ها نیز آن دو را با کمال میل م، بقیه همکالسیکنند و اگر من آن دو را بپذیردو را طرد می

 ام هفت مقطع تحصیلی قبل نیز وجودها، در تمپذیرند. این نفوذ و قدرت در بین همکالسیمی

 داشت.
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دومین دانش آموز جدیدی که به مدرسه ما منتقل شده بود، دختری بود که در کوچه ما 

های من در کردم. همکالسیبود و من معموالً با او صحبت می« راندا»کرد. اسم او زندگی می

ت. از نظر من عقیده بقیه کردند که از او دوری کن، زیرا او کاتولیک اسگوش من زمزمه می

د طرد متفاوتی با ما دارد، بای گفتند چون او فرقه دینیمعنا بود که میها بسیار بیهمکالسی

ترین چیزی بود که تا به حال شنیده شود و نباید او را در جمع خود راه دهیم. این مسخره

 بودم.

عدازظهر، تصمیم گرفتم به در یک ب ،کرددر کوچه ما زندگی می« راندا»طور که گفتم همان

با « راندا»ها را زدم و مادر تر با او آشنا شوم. درب خانه آنها بروم تا بیشدرب منزل آن

یکی از مشتریان همیشگی من بود. در آن « راندا»خوشرویی درب را باز کرد. در واقع مادر 

 «راندا»شدم که  مشغول بودم. متوجه« دیترویت نیوز»های زمان، عصرها به فروش روزنامه

 هد. دماست و تنها تکالیف مذهبی متفاوتی را انجام می نیز همانند بقیه

زندگی کردن در یتیم خانه و بودن با کودکانی که ادیان مختلفی از جمله: پروتستان، 

کاتولیک، مسلمان، یهودی و حتی هندو داشتند، به من ثابت کرده بود که ذات و هویت الهی 

ت و هیچ تفاوت و برتری بین ما وجود ندارد. از طرفی از همان کودکی همگی ما یکسان اس

 با کسانی که تعصب دینی داشتند، میانه خوبی نداشتم. 
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ه در کردم. مراسمی کای مدرسه شرکت نمیهصبحگاه در مراسم یکشنبه به همین دلیل هیچ

 که در صورت انجامداد ترساند و هشدار میآن یک فرد متعصب، ما را نسبت به همه چیز می

ین سخنان دیوانگی گیریم. به نظر من اگناهی، توسط خداوند به شدت مورد عذاب قرار می

کردم، تا چند روز بعد از آن حس های مدرسه شرکت میمحض بود.هرگاه در مراسم یکشنبه

بدی داشتم. به همین دلیل تصمیم گرفتم تا جایی که ممکن است از آن محیط دوری کنم. از 

در زندگی داشتن احساس خوب است و  ترین چیزان دوران کودکی متوجه بودم که مهمهم

 کند، باید از آن دوری کرد.هر چیزی که احساس انسان را بد می

که کاتولیک بودند، اما بسیار رفتار خوبی داشتند. بنابراین من با وجود این« راندا»خانواده 

 توسط« گای»و « راندا»تان راه ندهم. با پذیرش دیدم که او را در جمع دوسهیچ دلیلی نمی

های ها نیز آن دور را پذیرفتند. البته برای من روشن بود که این خانوادهمن، بقیه همکالسی

کی اساس پُر کرده بودند. تعصباتی که حاها را از تعصبات بیبقیه دوستانم بودند که ذهن آن

 ها هستند و یا بالعکس.ها بهتر از کاتولیکاز این بود که پروتستان

خانه، پدر و مادری در اطراف من کنم که در آن دوران کودکی در یتیمالبته خدا را شکر می

 های بیهوده را به من یاد بدهند.نبودند که این نوع قضاوت
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 توانم به وضوح ببینماکنون می

د که از همان دوران دهداشتم، به وضوح به من نشان می« گای»و « راندا»ای که من با تجربه

شوم که یاد بگیرم با تمام افراد یکسان برخورد کنم، هیچ کودکی به این منظور آمده می

 قضاوتی نداشته باشم و با همه همدردی کنم.

این حس همدردی و مهربانی نسبت به همه از همان دوران کودکی با من بود. شاید این حس 

 ه بودم، شاید هم به این دلیل بود که از همانام به همراه خود آوردرا از زندگی گذشته

از همان دوران  ،به دلیل عدم دریافت عشق و محبت الزم و خانه رها شدمکودکی در یتیم

کودکی به اهمیت عشق و مهربانی پی برده بودم. اما با تمام این تفاسیر، یقین دارم که دستان 

همدردی با تمام افراد آماده کرد، خداوند همواره در زندگی من حضور داشت که مرا برای 

هایم از این حس همدردی و محبت نسبت به ها و سخنرانیها بعد در کتابزیرا قرار بود سال

 همه بهره جویم.
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 بخش ششم

بروم، خیلی بهتر از کسانی که امشب به برنامه او دعوت « استیو آلن»وقتی که من در برنامه »

 «کنم.شده بودند، برنامه را اجرا می

صبح زود برای رفتن به سر کار حاضر  مادرم این جمله را به مادر و برادرم گفتم، هنگامی که

 19بود و من  1499. سال مشدیآماده میشد و من و دو برادرم برای رفتن به مدرسه می

رنامه کردم. بسیار مجذوب برا نگاه می« استیو آلن»ساله بودم و هر شب بدون استثنا برنامه 

با من در حال مصاحبه تلویزیونی  « استیو آلن»کردم که جا تجسم میبودم و خودم را در آناو 

 شوم، بلکه یقین داشتم.می کردم که روزی مهمان برنامه اواست. هرگز فکر نمی

روی  های سیاه و سفید بود. برتلویزیون نسلما یک تلویزیون سیاه و سفید داشتیم. اولین 

شد. می یا بد تصویر خوب وزش باد ون نصب بود که البته متناسب باشدپشت بام آنتن تلویزی

ای معنبه « استیو آلن»های من به برنامه .از نظر من این اوج زندگی تجملی بوددر آن زمان 

ماندم. در صورتی های او بیدار میواقعی معتاد شده بودم و تا دیر وقت برای نمایش برنامه

نشستم و صدای آن را تا جای ممکن ب بودند، جلوی تلویزیون میکه بقیه اعضای خانواده خوا

خواستم تماشای کردم، چون مادرم ساعت را برای پنج صبح کوک کرده بود و نمیکم می
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خواستم او بفهمد من تا آن ساعت بیدار خوابی او شود. از طرفی نمییونِ من باعث بیتلویز

 د در آن ساعت بیدار باشد.کس نبایهستم، زیرا تأکید کرده بود که هیچ

بیش از یک سرگرمی برای من بود. در تصوراتم، خود « استیو آلن»ها دیدن برنامه آن شب

حال که در اتاق نشیمن در جلوی آن گیرنده الکترونیکی  عیندیدم. در را در آن برنامه می

 توانستم خود را در آینده تجسم کنم.قرار داشتم، به وضوح می

بودم، حضور خود را به صورت باور نکردنی « استیو آلن»شغول تماشای برنامه طور که مهمان

ر ، اما من قادکردم. در رابطه با این موضوع با افراد کمی صحبت کردمدر آن برنامه حس می

ا مصاحبه ب ،کنم. در آن دوران نوجوانیبودم آینده را در زمان حال به راحتی تصویرسازی می

صاویر تثبیت شده در قلمروی تخیل من بود. شاید از دید دیگران یکی از ت« استیو آلن»

 رسید، اما برای من بسیار واقعی بود. دیوانگی به نظر می

مرا به  هاهنگامی که تصویر ذهنی خود را با خانواده و بعضی از دوستانم در میان گذاشتم، آن

تند. بنابراین در همان دانسخردی من میشدت مسخره کردند و این نوع افکار را حاصل بی

از چیزها را نباید برای دیگران گفت و وفقط باید به صورت کامالً  بعضیزمان یاد گرفتم که 

محرمانه در قلمروی تخیل خود نگه داشت. با وجود مورد تمسخر واقع شدن از طرف دیگران، 
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من  ک روزکردم و یقین داشتم یرا نگاه می« استیو آلن»چنان هر شب شوی تلویزیونی هم

 م.شوهای برنامه او مییکی از مهمان

 توانم به وضوح ببینماکنون می

که به چاپ رسید. برای این« نقاط ضعف شما»به نام هنگامی که اولین کتابم  1491ر سال د

وانم یک گشتم تا بتم کتاب خود را مطرح کنم، با خرج خودم کل ایالت را با اتومبیل میبتوان

ه فردی کپا کنم. اما به دلیل این ای محلی برای خود دست وک با شبکهمصاحبه هر چند کوچ

ناشناخته بودم، هرگونه درخواست برای مصاحبه در تلویزیون ملی از طرف مسئوالن پذیرفته 

 شد. نمی

زیادی  های، ماه«تریسی»ام، هایم را در اتومبیلم گذاشته بودم و به همواره دختر نُه سالهکتاب

ا برای من مهی« گود دنا»دوست نزدیکم  ای که توسطفر بودیم. در هر مصاحبهرا در حال س

کردم. در نهایت، در ماه آگوست، تلفنی از مسئول استعدادیاب شوی شد، شرکت میمی

 واردها»دریافت کردم. اسم آن مسئول استعدادیاب « جان کارسون»تلویزیونی با اجرای 

ه قاتی داشتمالخواست با من را خوانده بود و می« نقطه ضعف شما»بود. او کتاب « پاپوش

باشد تا ببیند آیا این امکان وجود دارد که در شوی تلویزیونی شرکت کنم یا نه. من به 

سرعت درخواست او را پذیرفته، به سمت کالیفرنیا حرکت کردم و خودم را به استودیوی 



39 

NBC چند ساعت صحبت کردن، مالقات کردم و بعد از « واردها»جا با رساندم. در آن

 دوستان خوبی برای هم شدیم.

تماسی دریافت کردم و به من اطالع داد که برای برنامه روز « هاوارد»چند روز بعد از طرف 

ن فرصت شرکت کنم. این اولی« شکی گرین»توانم در شوی تلویزیونی به میزبانی دوشنبه می

م دم آمریکا درباره اولین کتابی که نوشتمن برای این بود که بتوانم در تلویزیون ملی با مر

صحبت کنم. بسیار هیجان زده بودم. حتی همین حاال که در حال نوشتن این جمالت هستم، 

ر قرا ایه دقیقه آخر برنامه نود دقیقهلرزد. نوبت من در پانزداز شدت هیجان دستانم می

امه در بعدازظهر ضبط رفتم. برننیمه شب بر روی آنتن می 17:99گرفته بود و من ساعت 

مواجه شدم که در قسمت « استیو آلن»من به اتاق لباس هدایت شدم و در مسیر با  شد.می

اول برنامه حضور داشت. من خودم را به او معرفی کردم و سپس هر کدام راه خودمان را 

آن  هزده بودم، زیرا قرار بود در برنامه تلویزیونی شرکت کنم که ستاررفتیم. بسیار هیجان

 سالگی برای او احترام زیادی قائل بودم. 19که از  بود. مردی« استیو آلن»

« رینشکی گ»بعدازظهر به پایان رسید و بخش مصاحبه من با میزبانی  1ضبط برنامه ساعت 

به خوبی ضبط شد. او فردی بسیار خوش رو و خوش برخوردی بود و برنامه را به خوبی اداره 

 کرد.
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ا ب« هاوارد»سمت فرودگاه راهی شدم. در مسیر فرودگاه بودم که از طرف بعد از برنامه به 

، «یون آلناست»من تماس گرفته شد و به من گفت که برای اولین بار در تاریخِ پخش برنامه 

 NBCس تخصیص داده شده است و ازمان برنامه او به یک گردهمایی سیاسی در شهر کانز

را پخش کند. به عبارت دیگر، اولین شانس من « ن آلناستیو»آن ساعت برنامه تواند در نمی

برای حضور در تلویزیون ملی از دست رفت. در آن لحظه از یک فردی که احساس سعادت 

ترین موجود روی کره زمین کرد، به فردی تبدیل شدم که خود را بدشانسو خوشبختی می

 دانست.می

جان »س گرفته شد و به من گفت که با من تما« هاوارد»از طرف  فردای آن روز دوباره 

شرکت کنم. من بلیط  ر برنامه چهارشنبه شباز من درخواست کرده است که د« کارسون

هواپیمایی برای لس آنجلس تهیه کردم تا خودم را به برنامه چهارشنبه شب برسانم. به دلیل 

باقی نماند و با دو مهمان خود طوالنی شد، زمانی برای من « جان کارسون»که مصاحبه این

به جای امشب، جمعه  خواهیآیا می»به من گفت: « جان کارسون»در انتهای ضبط برنامه 

با کمال میل  «حبه داشته باشی؟اتری برای مصمصاحبه کنی و وقت بیش« آلن استیو»شب با 

جا این حضور پیدا کنم. جالب« استیو آلن»االخره توانستم در برنامه گفتم: بله و جمعه شب ب

د. ضبط شده بود، دوشنبه هفته آینده پخش ش« شکی گرین»ای که دوشنبه با ود که برنامهب

 مصاحبه تلویزیونی من در آن زمان.  79این مصاحبه شروعی بود برای 
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 حضور پیدا کردم، حس بسیار« استیو آلن»ها با هنگامی که در شوی تلویزیونی نیمه شب

بودم آینده  سالگی توانسته 19ام در سن گاهیمن از طریق آ؛ قدرتمندی درونم ایجاد شد

سالگی  بیش از نوعی  19خود را خلق کنم. در حقیقت، تصویرسازی ذهنی من در سن 

« یو آلناست»توانستم حضورم را در برنامه نیمه شب با بافی بود و به معنای واقعی میخیال

 احساس کنم.

د که بخشی از آینده برای من مشخص شاید یقین من در آن دوران نوجوانی به این دلیل بو

ای به این فکر کنید که اگر زمان یک توهم باشد و چیزی که عارفان آن شده بود. اما لحظه

نامند، تجربیات زندگی شما را رقم بزند، در نتیجه ایده گذشته و آینده را وحدتِ وجود می

به  ترمی بیش. اگر فهم این موضوع برای شما قابل درک نیست، کنیستتوهمی بیش 

یا  توانید پرواز کنیدبینید میهای شبانه خود دقت کنید. در رؤیاهایی که در خواب میخواب

ود توانید خصحبت شوید. میتان که مدت زیادی است که فوت کرده است، همبا پدربزرگ

م اتان هیچ چیزی به نهایتر یا در وضعیت پیرتر ببینید. در حیطه خوابرا در وضعیت جوان

پذیر است و البته شما یک سوم از عمر خود را زمان و مکان وجود ندارد و هر چیزی امکان

 کنید. در آن حیطه سپری می

توانم به شما اطمینان دهم که هر ام، میاکنون به آن دست یافتهاز جایگاه وضوحی که هم

شود همان فکری می داراحتمال را درون خود دارد. فکری که ادامه بی نهایتلحظه از زندگی 
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 چیزی شود. هماندر ارتباط کامل است و در نهایت به واقعیت شما تبدیل می است که با منبع

به نام گذشته و آینده وجود ندارد. همه  چیزی. اما در حقیقت هیچ گوییمکه به آن آینده می

که  چیز یک چیز است، همه چیز یک تجربه واحد است که همان زمان حال است. هر چیزی

تواند در لحظه حال اتفاق بیفتد. بله، درست شنیدید. همین حاال! میافتد در آینده اتفاق می

کردم، احساس می« استیون آلن»سالگی حضور خود را در برنامه  19هنگامی که من در سن 

افتاد و آن تجربه منتظر متجلی شدن بود. هیچ آن احساس و حضور در لحظه حال اتفاق می

جود نداشت، زیرا من به یقین آن را در ذهنم تصور کرده ای عدم تجربه آن اتفاق وامکانی بر

 بودم. 

ب در های مناسقلبی داشتم، همه افراد و موقعیت یقینهر گاه نسبت به وقوع چیزی در آینده 

 ارمایدمسیر من قرار گرفتند تا کشتی زندگی مرا به مسیری هدایت کنند که سرنوشت و 

 من محقق شود.

کنم که برای پخش اولین کتابم به شهرهای مختلف سفر نگاه می 1491گامی که به سال هن

کردم دنبال کردن ندای درونم بود. من شوم که تنها کاری که من میکردم، متوجه میمی

فقط دست به کار شدم و تصمیم گرفتم که برای پخش کردن کتابم تا جایی که امکان دارد 

 واگذار کرده بودم. و نتیجه را به خداوند  به شهرهای مختلف سفر کنم
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کردم، توانستم فرصت حضور داشتن در یکی از در همین حین که ندای درونم را دنبال می

تمام  ای که همانند سکوی پرتابی برایهای تلویزیونی را پیدا کنم. برنامهمعتبرترین برنامه

ام هنیذ من ندای درونم و تصویر ،کردمرا دنبال نمی فقیتام بود. من هرگز موزندگی شغلی

 کردم. را دنبال می

کنم. این جمله در قرن نوزدهم توسط یکی از ای است که همواره آن را بیان میجمله

 است و« ی دیوید ترویرهن»ترین اساتید معنوی آن دوران گفته شده است. نام او بزرگ

در جهت  اطمینانگر یک فرد با ا»گوید: کلمات او همواره در ذهن من جریان دارد. او می

رؤیای خود حرکت کند و تالش کند که زندگی مطابق با تصویر ذهنی خود داشته باشد، او 

 «پذیر نیست.یابد که دستیابی به آن در زمان معمولی امکاندست می فقیتیبه مو

 نبه درستی عمل کرده است. مام بینم که این اصل همواره در زندگیتوانم ببه وضوح می

 امهگام برداشت ،امتصویرسازی کردهکه در ذهنم ام همواره با اطمینان در مسیر رؤیای شخصی

 و البته به دستاوردهایی دست یافتم که بسیار فراتر از انتظار من بود.

کردم این بود که از کرد. تنها کاری که من میبود که مرا دنبال می موفقیتدر حقیقت این 

کردم، چه که در ذهنم تصویرسازی میکردم و بر روی آنبت میقلمروی تخیل خود مراق

زیونی با میزبانی های تلویکه بتوانم در یکی از معتبرترین برنامهکنترل داشتم. البته قبل از این
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کا بود های آمریترین دانشگاهیکی از بزرگ یشرکت کنم، از شغلم که استاد« استیو آلن»

خود را  هایاستم به یک نویسنده و سخنران تبدیل شوم و آموزهخواستعفا داده بودم، زیرا می

با دیگر مردم جهان به اشتراک بگذارم. بله، من با اطمینان رؤیای خود را دنبال کردم و اجازه 

دادم کائنات جزئیات را فراهم کنند.
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 بخش هفتم

. از رفتن به خانه پرهیز کردم کوچه دوچرخه سواری میآن   از این کوچه به امبا دوچرخه

 کردم. در پانزده سالگی وضعیت خانه به شدت متشنج بود.می

. دادکرد و حقوقش کفاف مخارج سه پسرش را نمیمادرم برای کارخانه کرایسلر کار می

آمیز ام نیز هیچ عالقه و مهارتی در زندگی غیر از نوشیدن الکل و رفتارهای خشونتناپدری

ام به حداکثر میزان ممکن رسیده بود و ی توسط ناپدریلهای الکینداشت. مصرف نوشیدن

بتواند  کرد تاگویی بود. از هر موقعیتی استفاده میاعمال خشونت، فحاشی و یاوهکار او فقط 

مرا زیر باد کتک بگیرد. اکنون من در حال دوچرخه سواری بودم و منتظر بودم او سوار 

 ه به سمت بار برود.شورلت سیاه رنگ خود بشود و از خان

سمت خانه عوض کردم و در  ام رفت، مسیر دوچرخه سواری خود را بههنگامی که ناپدری

ه باید ب»مشاور مدرسه به یادم آمد که گفت:  های امروز صبحِهمین حین بود که صحبت

مادرت بگویی به مدرسه بیاید تا با مدیر صحبت کند و تا زمانی که مادرت نیامده است 

 .«و تعلیق هستی انی سر کالس برویتونمی

به صورت مناسب پُر دانش آموزی خود را  اطالعات که کاغذ فرمآقای کارتر به دلیل این 

نکرده بودم، مرا تنبیه کرده بود. در هنگام پُر کردن فرمِ اطالعات دانش آموزی، در جایی که 
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لی بنویسم. آیا باید نام نوشتم، گیج شدم که چه چیزی را در جای خاباید نام پدرم را می

نه بودم؟ از طرفی چگو ام را که تا به حال او را ندیدهنوشتم و یا نام پدر اصلیام را میناپدری

ین دادم؟ در آن لحظه بسیار خشمگپسوند نام فامیلی مادرم را که تغییر کرده بود، توضیح می

د جلوه دهد. از طرفی بودم. دوست نداشتم چیزی در آن فرم بنویسم که مادرم را زنی ب

 در آن نتیجهام از من سؤال کند. در آمد که کسی درباره اطالعات خانوادگیهمواره بدم می

به خودم »ام بود، با حروف بزرگ نوشتم: جاهای خالی که مربوط به اطالعات خانوادگی

  «شود!مربوط می

نع م کالسا از رفتن به تر تا زمانی که مادرم به مدرسه نیاید، مرربه همین دلیل آقای کا

 فتیگرفت و مسابرای آمدن به مدرسه باید یک روز کاری مرخصی می مکرده بود. مادر

 صحبت کند.« ولف»کرد تا بتواند با مدیر مدرسه آقای طوالنی را تا مدرسه طی می

توانستم های مدرسه شرکت کنم و فقط مییک از فعالیت توانستم در هیچبه مدت سه روز نمی

 و سرکش بود. دردسرسازبر روی نیمکتی بنشینم که مخصوص افراد رون کالس بی

باالخره مادرم به مدرسه آمد و برای مدیر مدرسه توضیح داد که قصد پسرش از این کار، 

احترامی به مدرسه را نداشته است و تعهد داد که حمایت از او بوده است و هیچ قصد بی

به ثبت نام و اطالعات شخصی را به طور کامل و با  های مربوطپسرش از این به بعد فرم
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من چه بوده است؟ دردی  کس از من نپرسید دلیل این نافرمانیکند. اما هیچاحترام پُر می

کرد باید با یک ناپدری خشمگین و الکلی عمیق درون من بود. دردی که به من یادآوری می

ه دوباره ترسیدم کاز طرفی می نم.زندگی ککه کاری به جز فحاشی و کتک زدن بلد نیست، 

 خانه و رفتن من به یتیم خانه فرستاده شوممان از هم فرو بپاشد و من دوباره به یتیمخانواده

 شد نتوانم هر روز مادرم را ببینم.باعث می

گ تکلیفی داده بود که بنا بر آن تکلیف باید انواع بر زیست شناسیچند ماه بعد معلم کالس 

چسباندیم. در آن دوران به نمره ها را در دفتری میکردیم و آنآوری میعدرختان را جم

 دادم. در سن پانزدهو در نتیجه چنین تکالیفی را انجام نمی دادمگرفتن زیاد اهمیت نمی

کار  دار در سوپرمارکتسالگی تنها چیزی که برایم مهم بود شغلم بود که به عنوان صندوق

 دادم تا بتوانم به عنوان کمک خرج او باشم.ود را به مادرم میکردم. بخشی از درآمد خمی

یست زخود نداشتم. معلم کالس  زیست شناسیبه هیچ وجه تمایلی به انجام تکالیف کالس 

، در غیر این صورت مآوری برگ درختان را انجام دهیتأکید کرد که تکلیف جمع شناسی

این خیلی احمقانه است. »شدم و گفتم: در آن لحظه بسیار برافروخته  شد. مخواهی تجدید

من یک کار تمام وقت دارم و این فرصت را ندارم که این تکلیف احمقانه را انجام دهم. من 

 «دهم.این تکلیف را انجام نمی
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با گفتن این جمالت دوباره به دفتر مدیر احضار شدم و دوباره بر روی آن نیمکت مخصوص 

که روی نیمکت نشسته بودم، کتابی که بر روی آن  نشستم. دفعه قبلی دردسرسازافراد 

توجه مرا به خود جلب کرد. اما فقط آن را ورق زدم. اما این بار  ،نیمکت قرار داده شده بود

« د تِرویهنری دیوی»تری نگاه کردم. نویسنده کتاب شخصی به نام آن کتاب را با دقت بیش

 بود.

ه نشسته بودم، تصمیم گرفتم کتاب را مطالع زدردسرسادر آن لحظه که بر روی نیمکت افراد 

 « تِروی»کنم. در همان ابتدای مطالعه عاشق آن کتاب شدم. شیفته کتابی شده بودم که در آن 

داد که چگونه با سکوت داد و توضیح میشرح می صحرا و طبیعت وحشیزندگی خود را در 

از  حس عدم تبعیت منبرد.  توان به معنای زندگی پیو گوش فرا دادن به صدای طبیعت می

لبته تر شد. ارنگ شدن با جماعت و انجام دادن تکالیف احمقانه، با خواندن آن کتاب قوییک

های توانستم در کالس، زیرا مینمره نیاوردن در آن درس ناراحت نبودماز چنان هم آن

 آن درس را در تابستان بگذرانم.  وتابستانی شرکت کنم 

« یتِرو»رفتم که آن نیمکت قرار داشت و ادامه کتاب هر روز به جایی میاز آن روز به بعد، 

پروراندم. جایی که در چنین رؤیای زندگی در طبیعت را در سر میکردم. همرا مطالعه می

م و او با کردمی« تِروی»آن از قوانین احمقانه خبری نیست. من خودم را غرق در کتاب 

 گفت. طبیعت با من سخن میجمالتش درباره نیروهای رازآلود 
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ی کرد، به یکدر آن زمان تصمیم گرفتم که آن مرد را که حدود صد سال پیش زندگی می

در کتابش توضیح داده بود که به دلیل مخالفت با « تِروی»ام تبدیل کنم. از قهرمانان زندگی

ر و د بوده داری و جنگ با مکزیک، مالیات پرداخت نکردن زمان دولت مانند بردهآقوانین 

. او به معنای واقعی یک شورشی بود. کسی که حاضر گذرانده بودنتیجه مدتی را در زندان 

 نبود تسلیم قوانین احمقانه شود.

م. جمالت گزار هستمن از کسی که آن کتاب را بر روی آن نیمکت گذاشته بود، بسیار سپاس

 شد.آن کتاب مانند رودی از حکمت در ذهن من جاری می

اتر از حس هیجان رفته بودم. به معنای واقعی مبهوت آن کتاب شده بودم. گویی آن من فر

این  هر کسیکه  بودمایه کلی کتاب این مرد دقیقاً آن جمالت را برای من نوشته است. درون

صاً زمانی که قوانین دست و ودارد که آگاهی و ندای درون خود را دنبال کند. مخص حق را

 ط دیگران بر او اعمال شده است.پاگیر و احمقانه توس

« تِروی»گویی همزاد کردم که به معنای واقعی احساس میدر آن دوران نوجوانی 

کرد و حتی حاضر بود به زندان برود ولی مالیات ایده خود را زندگی می« تِروی»هستم.

ن بود، نپردازد. زیرا از نظر او دولتی که در آ« کنکورد ماساچوست»اش را که در خانه

کند، دولتی ناکارآمد داری آزاد است و از طرفی پول مردم را برای جنگ مصرف میبرده
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دیدن خواهم کرد و « کنکورد»تصمیم گرفتم که حتماً یک روز از شهر در آن زمان است. 

 .کرده استکنم که چنین مردی با افکار انقالبی در آن زندگی خود را غرق در محیطی می

که مادرم به مدرسه آمد تا برای بار دوم با مدیر مدرسه جلسه داشته چند روز بعد هنگامی 

که به خاطر باورهایم از این»را مطرح کردم و گفتم: « تِروی»های باشد، در آن جلسه ایده

ه کنم و از قوانین احمقاندرونم را دنبال میکه ندای تنبیه شوم احساس بدی ندارم. من از این

 «متأسف نیستم.چنان کنم، آنپیروی نمی

مادرم برای رسیدگی به مشکل من مجبور شده بود یک روز کاری مرخصی بگیرد. در آن 

خانه بیرون آمده بودم و در کنار مادرم زندگی زمان حدود پنج سال شده بود که من از یتیم

دانست که پسرش همانند پسرهای لوس و نُنُر دیگران کردم. در نتیجه مادرم به خوبی میمی

ت که حاضر باشد از قوانین احمقانه تبعیت کند. او همواره به تصمیمات من اعتماد داشت نیس

تصمیم  هنردانست من از زمانی که خیلی کوچک بودم و دلیل اصلی این اعتماد این بود که می

 ام. را آموخته گرفتن

شدم  ی مدیر مدرسه خواندم و متذکربرارا « تِروی»در آن جلسه من چند جمله از کتاب 

گونه احساس ندامتی بابت نافرمانی خود ندارم و البته مسئوالن مدرسه مانند تمام که هیچ

های من اعتنایی نکردند و مرا در آن درس کسانی که در جایگاه قدرت هستند، به حرف


