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  فتارگپيش 

ود  .  داشت" ليزا مايکلز    "   تلفني از  " بيل گرين    "يک روز بعدازظهر     نيده   . بيل مدتي با ليزا همکار ب زا ش لي

ي       مي ": و بدون فوت وقت به اين مطلب اشاره کرد        . ه موفقيت بزرگي دست يافته است     بود که بيل ب    وانم خيل ت

نم؟   ات ک ما را مالق ان    . "زود ش ي هيج زا کم داي لي ه ص رد ک ساس ک ل اح ت بي ت داد، و  . زده اس خ مثب پاس

ته باشد        برنامه داري داش زا دي زا    . اش را طوري تنظيم کرد که بتواند روز بعد هنگام ناهار با لي ه لي هنگامي ک

زا گفت              . وارد رستوران شد، بيل متوجه شد که او خسته است          ذا، لي دري گفت و گو و سفارش غ  ": پس از ق

  "کنم  حاال در شرکت هاريسون کار مي

  ". پيشرفت تو تعجبي ندارد. گويم  تبريک مي": بيل گفت 

و از مشکالت است          " ا ه            ".  متشکرم، اما کارم ممل ه ب اني ک ه زم سبت ب ار مي     ن ر          م ک ز تغيي ه چي رديم، هم ک

م است      آن. افراد کمتري داريم، اما يک خروار کار براي انجام دادن هست          . زيادي کرده است   قدر وقت من ک

ه            –کنم    که احساس مي   اري را نمي       – چه در محل کار و چه در خان نم        هيچ ک ام ک وانم تم ل آن      . ت ين دلي ه هم ب

  : ليزا موضوع صحبت را عوض کرد و گفت. برم خواهد، از زندگي نمي لذتي را که دلم مي

  " راستي بيل، خيلي سرحال هستي "

  "! اين تغييري مثبت بـراي من اسـت. برم  البته، حاال بيشــتر از کار و زندگيم لذت مي": بيل جواب داد

  "کارت را عوض کردي؟ !  آه": ليزا گفت

  ". سال پيش اتفاق افتاد مه چيز حدود يکه.  نه، اما مثل اين است که عوض شده باشد": بيل خنديد

  " چه اتفاقي؟ ": ليزا پرسيد

ه نتيجه خوب چه               يادت مي  ": بيل گفت  راي رسيدن ب شار مي              آيد ب ه خودم و ديگران ف در ب راي      ق آوردم؟ و ب

  "کردم؟  قدر وقت و انرژي صرف مي انجام کارها چه

  ". اش يادم هست  چطور يادم برود؟ همه"ليزا خنديد 

اد        از مرور رفتارهاي گذشته   بيل   ده افت ه خن راد                     ". اش ب ين علت اف ه هم ادگرفتم و ب ز را ي د چي  خوب، من چن

م  اکنون ما با استرس کمتر و با سرعت بيشتر، نتايج بهتري به دست مي       . بيشتري در قسمت خودم دارم     . آوري

  ". برم ام لذت بيشتري مي که از زندگي تر اين و مهم

  "قي افتاده؟  چه اتفا": ليزا پرسيد

  ". شود  اگر بگويم، احتماًال باورت نمي"

  ".  امتحان کن": ليزا جواب داد
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نيدم         ": بيل مدتي مکث کرد، سپس گفت      تاني ش تانم داس ه     .  از يکي از دوس ن داستان هدي راي من         اي ي خوبي ب

  ".  بخوانمموهبتتوانم داستان را يک  در حقيقت، مي. بود

  "ي چيست؟  داستان درباره اين ": ليزا با اشتياق پرسيد

  ". کند ي مردي اسـت که راهي براي رسـيدن به يک زندگي شـاد و موفق کشف مي  داسـتان درباره"

نم فکر    ي آن و اينکه چطور مي  پس از اينکه اين داستان را شنيدم، مدت زيادي درباره     " توانم از آن استفاده ک

ه          . کردم تفاده از آموخت ه اس ردم ب اي   بعد شروع ک دگي شخصي            . مه ار و سپس در زن دا در ک ا را بکار        ابت ام آنه

د جوان داستان               اين کار اثر زيادي روي من گذاشت، به       . بردم رده است؛ مانن طوري که توجه همه را جلب ک

  "ام  حاال من شادترم و بسيار بهتر شده

  "طور؟ از چه راهي؟   چه": ليزا پرسيد

ي  " ز م ر تمرک ارم بهت اال روي ک وب، ح نم  خ ي  از آن. ک اق م ه اتف ي  چ شتر درس م د بي ه   افت ادر ب رم، و ق گي

ام شوند،                   حاال مي . ريزي بهتري هستم    برنامه د انج ه باي توانم بدون صرف وقت زيادي روي کارهاي مهمي ک

  ". تمرکز کنم

  "ها را از يک داستان ياد گرفتي؟  ي اين  همه". رسيد نظر مي زده به ليزا شگفت

ه " ن نتيج وب، اي رفتم اي اس  خ تان گ ن از داس ه م اوتي از  ". ت ک ايج متف ف نت راد مختل ت اف ه دست موهب  ب

ع          مي ه           –آورند، بستگي دارد که چه موق ا در خان ار ي شنوند - سر ک م اصًال نتيجه     .  آن را ب ه، برخي ه اي  البت

  . گيرند نمي

م نتيجه    . ست يک مثل عملي است، بنابراين فقط داستان داراي اهميت ني           " داستان   ": بيل ادامه داد   اي  بلکه مه

  ". دهي رسي و ارزشي است که به داستان مي است که به آن مي

  "تواني داستان را برايم تعريف کني؟   مي": ليزا گفت

و اين داستان از آن      .  ليزا من ترديد دارم، زيرا تو آدم شکاکي هستي         ": اي آب نوشيد و آهسته گفت       بيل جرعه 

  ".  کننده استهايي است که براي تو کسل داستان

اش تحت فشار زيادي است، و       ليزا ديگر اصرار نکرد و به جاي آن دوباره اعتراف کرد که در کار و زندگي               

  .با اين اميد به ديدار بيل آمده است تا از او کمک بگيرد

  .بيل به ياد زماني افتاد که خودش چنين احساسي داشت

  ".  واقعًا ميل دارم داستان را بشنوم": ليزا گفت
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ود            ابراين گفت  . بيل از گذشته به ليزا عالقه داشت و برايش احترام زيادي قائل ب را     خوشحال مي  ": بن شوم آن

نم فقط نتيجه        ده خودت مي              برايت تعريف ک ر عه ري داستان را ب ذارم  گي راي       . گ ود ب د ب ه نظرت مفي و اگر ب

  ". ديگران هم تعريف کن

نيدم، در نقطه             هنگامي   ": ليزا موافقت کرد و بيل ادامه داد       ار داستان را ش ين ب راي اول ه    که ب اي از داستان ب

يش      ه پ زي است ک شتر از چي ي بي ت آن خيل ه اهمي يدم ک ه رس ن نتيج ودم  اي رده ب ي ک تان،  . بين ول داس در ط

  ". داشتم تا بعدًا نکات مفيد و عملي را به ياد بياورم هايي برمي يادداشت

را           دي ب ز مفي ه چه چي ود ک رون     . ي او در داستان وجود دارد  ليزا مبهوت شده ب دفترچه يادداشت کوچکي بي

   ".  من براي شنيدن حاضرم": آورد و گفت

  . پرداخت" موهبت "و بيل به شرح داستان 

  

  

  موهبت

اره         اي گوش مي    هاي پيرمرد فرزانه    روزي روزگاري پسرکي به صحبت      موهبت ي   کرد، و به اين ترتيب درب

  .آموخت مطالبي مي

  .بردند شناختند، و از صحبت با يکديگر لذت مي سال بود که همديگر را مي ک بيش از يکپيرمرد و پسر

  ". اي اي است که تا کنون دريافت کرده ترين هديه  با ارزشموهبت ": يک روز پيرمرد گفت

  "قدر باارزش است؟   چرا اين": پسرک پرسيد

شوي و هر کاري را، بهتر انجام       ي، شادتر مي   زيرا هنگامي که اين هديه را دريافت کن        ": پيرمرد توضيح داد  

  ". دهي مي

ود            هر چند به   "!  واي ": پسرک متعجب شد   ده ب رد را نفهمي دوارم روزي کسي   ". طور کامل منظور پيرم  امي

 سپس پسرک بيرون دويد ". شايد جشن تولد بعدي، آن را به من هديه دهند      .  را به من بدهد    موهبتپيدا شود و    

  . شودتا به بازي مشغول

د          موهبت او در اين انديشه بود که قبل از اينکه پسرک ارزش            . پيرمرد لبخند زد   د جشن تول د، چن  را درک کن

  .را بايد پشت سر بگذارد

اش را    ديد و صداي خنده     ي پسرک مي    او اغلب لبخندي بر چهره    . برد  پيرمرد از تماشاي بازي پسرک لذت مي      

  .شنيد در حال تاب خوردن روي درخت مي
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ره      کرد شش دانگ حواسش را روي آن کار جمع مي            ک کامًال شاد بود و هر کاري که مي        پسر رد، در چه ي   ک

ر نظر                      شد، پيرمرد کمتر مي     تر مي   پسرک، بزرگ  ار پسرک را زي ا چگونگي ک د، ام توانست به او کمک کن

  .داشت

ا  . ديد هاي يکشنبه، گاهي او دوست جوانش را در حال چمن زني مي         در صبح  دام سوت    پسرک در ح ار م ل ک

  .رسيد که شادمان است کرد، به نظر مي نظر از کاري که مي صرف. زد مي

  . صحبت کرده است" موهبت "ي  يک روز صبح، پسرک پيرمرد را ديد، و به خاطرش آمد که درباره

ه           دانست؛ مثًال دوچرخه    ي هديه و هدايا، چيزهاي زيادي مي        پسرک درباره  دش هدي  اي که در آخرين جشن تول

ود                رده ب اج دريافت ک اره فکر               . گرفت يا هدايايي که عيد کريسمس زير درخت ک ن ب شتر در اي ا هر چه بي ام

  .زده شده بود او شگفت. فهميد که شادي اين هدايا چندان پايدار نبوده است کرد، مي مي

د، و سبب مي         چه چيز بخصوصي دارد؟ چه چيزي است که مرا شادتر مي            " موهبت " ه کاره       کن ا را  شود ک

  بهتر انجام دهم؟

د       براي يافتن پاسخ پرسش    ات کن رد را مالق ا پيرم رد ت ور ک ه     . هايش، از خيابان عب ود ک پرسش او، پرسشي ب

ه  موهبت آيا   ". ممکن بود براي هر جواني مطرح شود       ا را    چيزي مانند عصاي جادويي است که هم ي رؤياه

  "کند؟  به واقعيت تبديل مي

  ".  نه، موهبت کاري به جادو و آرزوها ندارد": پيرمرد با خنده جواب داد

وز فکر          که از پاسخ پيرمرد مطمئن نبود، به کار چمن          پسرک در حالي    ذهنش  موهبت زني خود بازگشت، هن

  .را مشغول کرده بود

د          موهبتتر شد، اما      پسرک بزرگ  اقي مان ا ب وط    موهبت اگر  .  برايش به صورت يک معم ا مرب ه آرزوي م  ب

  اي رفت؟ اي يافتن آن بايد به محل ويژهشود، شايد بر نمي

اس             اوت است؛ مردمش، لب ه چيزش متف ه هم ه    آيا معناي آن سفر به سرزميني دوردست بود، جايي ک ايي ک ه

د    هايي که در آنها زندگي مي       کنند، خانه   پوشند، زباني که با آن صحبت مي        مي ه باي کنند، و حتي پولشان؟ چگون

  .به اين سرزمين رفت

ا بخواهم،                 موهبت آيا   ":  پيرمرد رفت و پرسيد    او به ديدار    يک ماشين زمان است، که سوارش شوم و هر ج

  "بروم؟ 

خ داد  رد پاس ه   ": پيرم امي ک ه، هنگ ت ن اپردازي      موهب ود را صرف رؤي ت خ ر وق ي، ديگ ت کن  را درياف

  ". کني ي رفتن به جايي ديگر نمي درباره
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او اميدوار بود بعد از بزرگ شدن شادتر .  و کمتر شدزمان گذشت و پسرک نوجوان شد اما رضايت او کمتر        

  .خواهد؛ دوستان بيشتر، چيزهاي بيشتر و يا هيجان بيشتر آمد که بيشتر مي اما هميشه به نظر مي. شود

اي خارج انتظارش را مي              در ناشکيبايي، به چيزي مي     ه در دني شيد   انديشيد ک رد          . ک ا پيرم ه گفت و گويش ب ب

  .انديشيد  ميموهبتهميشه به کرد و بيش از  فکر مي

  "کند؟   چيزي است که مرا ثروتمند ميموهبت آيا ": بازهم نزد پيرمرد رفت و پرسيد

ا      اما اين ارزش  . ها برساند   تواند تو را به تمامي ثروت        مي موهبت به يک صورت، بله،      ": پيرمرد گفت  ا تنه ه

  ". شوند با طال يا پول سنجيده نمي

  .نوجوان گيج شده بود

  ". شوي  را دريافت کني، شادتر ميموهبتتو به من گفتي هنگامي که  "

  ". شوي به عبارت ديگر، موفق مي. تواني کارهايت را انجام دهي  بله، و بهتر مي": پيرمرد گفت

  " منظورت از موفقيت چيست؟ ": نوجوان پرسيد

اره  . موفقيت، پيشرفت به سوي چيزي است که برايت مهم است           ": پيرمرد پاسخ داد   م            درب ز مه ن چي و، اي ي ت

ه دست             مي دين، ب تواند گرفتن نمرات و رتبه خوب در مدرسه، بهتر ورزش کردن، داشتن روابط خوب با وال

ذت                          آوردن يک کار نيمه    ا ل ا ي ام دادن کاره ل خوب انج ه دلي وقت براي اوقات بعد از مدرسه، و سپس ترقي ب

  ". بردن از زندگي و ديدن چيزهايي که داري، باشد

رد پاسخ   "ي خود من است؟     که موفقيت چيست، به عهده      ي اين    بنابراين تصميم درباره   ": نوجوان پرسيد   پيرم

ه"داد  ين  هم ا هم ه   ي م ه هم زي است ک ت چي ستيم، موفقي ور ه راي   ط دگي، ب ف زن ل مختل ا، در مراح ي م

  ". کنيم خودمان تعريفش مي

ه     " ين هدي داده است      خوب تا حاال کسي چن ه من ن شنيده   اي ب ت، هرگز ن اره     در حقيق ه کسي درب ين   ام ک ي چن

  ". کنم چنين چيزي وجود ندارد کم کم دارم فکر مي. اي صحبت کند موهبت

  ". تواني بفهمي اما متأسفانه هنوز نمي.  آه، وجود دارد": پيرمرد پاسخ داد

   

  .دانيد موهبت چيست شما از قبل مي

تواند شما را شاد و موفق  دانيد چگونه موهبت مي ، و شما از قبل ميرا پيدا کنيد دانيد کجا آن شما از قبل مي

  .دانستيد ها را بهتر مي تر بوديد اين که جوان هنگامي. کند

  .ايد اما به سادگي آنرا فراموش کرده
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  "آن اوقات، خوب بودند يا بد؟ . زدي ها را مي تر بودي، چمن که جوان  هنگامي": پيرمرد پرسيد

  ". ني پسرکي بود، پاسخ داد اوقات خوبي بودندنوجوان که زما

  "کرد؟   چه چيزي اوقات را خوب مي": پيرمرد پرسيد

ام مي      .  زيرا عاشق کارم بودم    ": اي به فکر فرو رفت، و گفت        نوجوان لحظه  ار را خوب انج ن ک ان اي دادم  چن

 و سال پول خوبي از اين کار در حقيقت، با آن سن. ها را هم بزنم    ها از من خواهش کردند چمن آن        که همسايه 

  ". آوردم به دست مي

  "کردي، فکرت کجا بود؟  که کار مي  در حالي": پيرمرد پرسيد

ع             . کردم  زني فکر مي    زني بودم، فقط به چمن      که مشغول چمن     هنگامي " ه موان ه چگون ود ک ن ب فکرم متوجه اي

دازظهر، چه          فکرم متوجه اين  . ها را به راحتي کوتاه کنم       را برطرف کنم تا چمن     در     سؤال بود که در يک بع ق

دهم                      چمن را مي   ام ب ارم را خوب انج م ک نم و در عين حال ه ات فکرم متوجه          . توانم پيرايش ک شتر اوق ا بي ام

  ". کوتاه کردن چمني بود که پيش رويم قرار داشت

اره       هنگامي ه نوجوان درب ه انگار پاسخ آ                  زني صحبت مي       ي چمن    ک ود ک رد، لحن صدايش طوري ب در    نک ق

اد و          ": پيرمرد به جلو خم شد و گفت      . آشکار است که نيازي به پرسش نيست       ه ش ود ک ل ب  دقيقًا و به همين دلي

  ". موفق بودي

د وقت صرف نمي     متأسفانه بيشتر مردم براي درک سخني که شنيده       د  ان ل، دچار ناشکيبايي      . کنن ين دلي ه هم ب

  .شوند مي

  " چيسـت؟ موهبتگويي  خوشـحال باشم، چرا به من نميخواهي من   اگر واقعًا مي": نوجوان گفت

  "را پيدا کني؟  تواني آن  و البد، کجا مي": پيرمرد پرسش نوجوان را با پرسش ديگري همراه کرد

  ".  بله، دقيقًا": نوجوان با تمنا گفت

راي    موهبت د  توان   کس نمي     هيچ. کار را بکنم، اما چنين قدرتي ندارم         دوست دارم اين   ": پيرمرد پاسخ داد    را ب

  ". شخص ديگري پيدا کند

ه  موهبت ": سپس اضافه کرد   و        ، هدي ه ت ه خودت مي       اي است ک ه            . دهي    ب درت را داري ک ن ق فقط خودت اي

  ". معني موهبت را کشف کني

  .نوجوان با شنيدن اين پاسخ نااميد شد و پيرمرد را ترک کرد

د  موهبت يم گرفت خودش   تر و به جواني تبديل شد و تصم      به تدريج نوجوان بزرگ    دا کن ه   .  را پي ه مطالع او ب

ا    . اينترنت را زير و رو کرد     . ها و مجالت مشغول شد      کتب، روزنامه  حتي به دورترين نقاط دنيا سفر کرد و ب

اي  . باره به گفت و گو پرداخت افراد زيادي در اين  ه او  موهبت اما هر چه کوشيد، کسي را نيافت که معن  را ب
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شيد       پس از مدت  . بگويد دها جوان در يک شرکت     . ي، خسته و نااميد شد و سرانجام دست از جست و جو ک بع

رد   اما، خودش احساس مي    . داد  به نظر اطرافيان، او کارش را خوب انجام مي        . محلي کاري دست و پا کرد      ک

ه بي           که مشغول کار بود، به اين موضوع فکر مي          هنگامي. چيزي کم دارد   شتر از  کرد که کجا کاري پيدا کند ک

د         . کارش لذت ببرد   دارها و صحبت     . يا پس از رفتن به منزل چه کار کن ه دي ا دوستانش داشت       او ب ه ب ايي ک ه

که اصًال مزه غذا      طوري  داشت به   کرد، حتي هنگام صرف غذا، افکار پريشان دست از سر او بر نمي              فکر مي 

  .فهميد را نمي

اش به او  نداي قلبي. تواند بهتر کار کند دانست که مي ا مياش مشغول بود، ام هنگام کار، به حد کافي به پروژه

  .دانست واقعًا چه چيزي مهم است ي توانش نيست، اما او نمي گفت که اين، همه مي

ه از          ديد که به سختي کار مي        او مي . پس از مدتي، جوان دريافت که افسرده و غمگين است          د و انتظاري ک کن

ار مشغول مي              سروقت مي   معموًال. کند  او دارند، برآورده مي    ه ک ام طول روز ب د و در تم ين     آم راي هم شد ب

ع،            . اميدوار بود موقعيتش را ترفيع دهند، شايد به اين وسيله شاد شود            ه او را از ترفي اما، يک روز دريافت ک

  .اند که لياقت آنرا داشت، محروم کرده

ع او صرف             نمي . جوان خشمگين شد    ه چرا از ترفي د ک رده     فهمي د   نظر ک ا خشم خود را       . ان رد ت ي سعي ک خيل

توانست خشم خود را فرونشاند،  ولي او، نمي  . آشکار نکند، زيرا در محيط کار بروز اين احساس مناسب نبود          

  .و اين خشم مانند خوره به جانش افتاده بود

 انگار   کرد که   آمد و نزد اطرافيان طوري رفتار مي        گرفت، کيفيت کارش پائين مي      هرچه خشم جوان شدت مي    

اره . موضوع ترفيع چيز مهمي نبوده است  ود،       اما در اعماق وجودش درب اده ب ه شک افت ًا   "ي خود ب ا واقع  آي

  "لياقت پيشرفت را دارم؟ 

د و نگران    . زندگي خصوصي جوان نيز بهتر از اين نبود   رار کن او نتوانسته بود روابط خوبي با نامزدش برق

  .اي تشکيل دهد ز نچشد و نتواند خانوادهي عشق واقعي را هرگ بود که مبادا مزه

رد احساس سرگرداني مي    دگي . ک روژه    زن ود از پ ر شده ب ان      اش پ ده، پاي ام، اهداف بدست نيام هاي  هاي ناتم

کدام نرسيده    هايي که در زمان جواني به خودش داده بود ولي به هيچ             ناخوشايند، رؤياهاي تعبير نشده، و وعده     

  .بود

سرده   گشت، خسته  کار به خانه باز مي     جوان هر روز که از سر      ر و اف ه نظر مي     ت ر ب يد  ت انگار ديگر از   . رس

  .کار کند دانست چه اما نمي. داد راضي نبود کاري که انجام مي

رد و      اش و روزهايي که زندگي برايش آسان        به ياد دوران جواني    ه   موهبتي تر بود؛ و به ياد سخنان پيرم ه ب  ک

  .او وعده داده بود افتاد
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  .خواهد، شاد يا موفق نيست طور که مي دانست آن  مياو

رد صحبت نکرده            مدت. داشت   دست بر نمي   موهبتشايد بهتر بود از تالش براي جستجوي         ها بود که با پيرم

  .دانست که به صحبت با پيرمرد نياز دارد که هيچ چيز موافق ميلش نبود، ناراحت بود؛ و مي از اين. بود

ري                    . ل شد پيرمرد از ديدنش خوشحا    رژي و شادي در او خب ه ان ه از وجود آن هم اما بالفاصله متوجه شد ک

  .گذرد به او بگويد با دلسوزي از جوان خواست تا آنچه را در ذهنش مي. نيست

رد              موهبتجوان نااميدي خود از يافتن       ازگو ک سپس مشکالتي    .  و سرانجام دست کشيدن از جست و جو را ب

  . به گريبان شده بود را شرح دادها دست که در آن زمان با آن

  .رسد قدرها هم بد به نظر نمي ناگهان در نهايت تعجب متوجه شد که با حضور پيرمرد مشکالت آن

د        م گذراندن ا ه ود چه     . جوان و پيرمرد صحبت کردند و خنديدند و وقت خوشي را ب ه ب ازه دريافت در   جوان ت ق

  .يافت تر مي د، خود را شادتر و با انرژيانگار با وجود پيرمر. دوست دارد با پيرمرد باشد

ر و سرزنده      تعجب جوان از اين بود که چگونه پيرمرد سرحال          ه نظر مي       ت ر از ديگران ب زي   . رسد  ت چه چي

  پيرمرد را به انساني ويژه تبديل کرده است؟

  " دارد؟ موهبتآيا اين ربطي به .  وقتي با تو هستم حالم خيلي خوب است": او به پيرمرد گفت

  ". شود  مربوط ميموهبت همه چيز به ": پيرمرد پاسخ داد

  ".  را بيابمموهبت اميدوارم ": جوان گفت

ه               موهبتکه     براي اين  ": پيرمرد با مهرباني به او نگاه کرد و گفت         اتي فکر کن ک ه اوق  خودت را پيدا کني، ب

ق ادترين و موف وده است ش ات ب رين اوق ي. ت بًال م ه  ق ستي ک تدان اموهب ابي را کج اهي .  بي ا اآلن از آن آگ ام

  ". نداري

در حقيقت، خود  . تر است کوشي دست برداري، خواهي ديد که کشف آن آسان    اگر از سخت   ": سپس ادامه داد  

  ". شود به خود آشکار مي

دهي پاسخ، خودش     کشي و اجازه نمي    چرا براي مدتي از کارهاي روزمره دست نمي        ": پيرمرد پيشنهاد کرد  

  ". دنزد تو بياي

دتي           به دنبال پيشنهاد پيرمرد، جوان پيشنهاد يکي از دوستانش را پذيرفت و به کلبه              ا م ي کوهستاني او رفت ت

  .جا بماند در آن

روي   ها پياده   او مدت . کند، و زندگي متفاوت است      جوان دريافت که در جنگل همه چيز به آهستگي حرکت مي          

ست؟ او مبهوت         . ختپردا اش به تفکر مي   ي زندگي   کرد و درباره    مي رد ني دگي پيرم د زن دگي من مانن چرا زن
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ه از رده             دانست پيرمرد در جواني، موفق      او مي . بود وده است، کسي ک سان ب ايين يک سازمان      ترين ان هاي پ

  .هاي بسيار به جامعه خدمت کرده بود معتبر به باالترين درجات ترقي کرده بود و از راه

دن او مي              ي متحد و دوس     پيرمرد يک خانواده   ه دي د  ت داشتني و دوستان زيادي داشت که اغلب ب ه . آمدن اي  هال

ره            از عشق او را در بر گرفته بود که مي          د و از وجودش به د شوند   شد همه به او احترام بگذارن االتر از  . من ب

  .زد، که جوان به ندرت آن را تجربه کرده بود همه آرامش عميقي در وجود او موج مي

  ". دهد اش نشان مي  او به حدي با انرژي است که نصف سن و سال فعلي"و انديشيد جوان لبخندي زد 

  .ترين کسي بود که او تا آن زمان ديده بود بدون ترديد پيرمرد شادترين و موفق

  "هاي خوبي به پيرمرد بخشيده است؟   چيست که چنين ويژگيموهبت اين "

رد   هاي پيرمرد فکر مي       و حرف  موهبتزد، به     دم مي که مدتي طوالني در اطراف درياچه ق        جوان در حالي   : ک

دهي                اين هديه  " ه خودت ب د خودت ب ه باي شتر از       . اي است ک ودي، بي ه جوان ب و هنگامي ک  اطالع  موهبت ت

  ". اي داشتي، اما اآلن به سادگي، آن را فراموش کرده

اد شکست ه ي امي ب ا ناک د ه ه ش ه متوج ه خاطر آورد ک اني را ب اد و زم ايش افت ع او منصرف ه ود از ترفي ه ب

  .شد هنوز هم از يادآوري آن خشمگين مي. انگار همين ديروز اتفاق افتاده بود. اند شده

ه       . شد  اش براي بازگشت به کار بيشتر مي        کرد، نگراني   باره فکر مي    هر چه بيشتر در اين     ناگهان متوجه شد ک

. ه کلبه آتشي افروخت تا لرزشش آرام شود         به محض رسيدن ب   . شود، با عجله به کلبه برگشت       هوا تاريک مي  

  .توجهش به چيزي جلب شد که تا آن زمان نديده بود

ار شومينه             رد             همچنان که به آتش خيره شده بود، براي اولين ب وجهش را جلب ک ه ت زرگ کلب شومينه از   . ي ب

ود   ها را کنار هم    ي نازکي از مالط، آن سنگ       هاي بزرگ و کوچک ساخته شده بود و اليه          سنگ ته ب . نگه داش

  .ها را با دقت انتخاب کرده و در کنار هم چيده بود شخصي آن سنگ

دگانش                   . انگار تازه آن زمان از وجود آن آگاه شده بود          ر دي ه مدت در براب ه آن هم با شعور و شوق به آنچه ک

رد   کرد و از آن لذت مي       بود، نگاه مي   ار،                 . ب شتر از معم زي بي ود چي ه شومينه را ساخته ب ع     کسي ک  و در واق

  .هنرمند بود

اه مي       چون در حالي   ه           که با شگفتي به ساخت شومينه نگ ام ساخت شومينه ب رد هنگ ه احساسي فکر ک رد، ب ک

  .معمار دست داده بود

کامًال مشخص است که معمار دچار پريشاني فکر . او بايد به کاري که در پيش رويش بود، تمرکز کرده باشد 

که معمار به يک عشق قديمي  احتمال اين. يل، کار به اين خوبي انجام شده استپرتي نشده به همين دل و حواس

ه او نگران نتيجه        همچنين احتمال اين  . يا شام شب فکر کرده باشد، بسيار ضعيف است         وده         ک ان کارش ب ي پاي
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ار            که چگونه کار کند تا بيشتر لذت ببرد، بنابراين مي           باشد، يا اين   ه ک ار جز ب ه معم ه در  شود حدس زد ک ي ک

ي  ز ديگري فکر نم ه چي وده، ب ام دادن آن ب ال انج رده است ح ارش  . ک وبي در ک ار بخ ه معم کار است ک آش

  .پيشرفت کرده است

ادترين و موفق  موهبت براي يافتن "راستي، پيرمرد چه گفته؟     رين حالت خود     ، به اوقاتي فکر کن که در ش ت

  ". اي بوده

ادآورد    زني مي   اش و هنگامي که چمن      زمان جواني  ي  جوان گفت و گويش را با پيرمرد درباره        ه ي رد، ب او . ک

ع مي       ي حواسش را به کار چمن       زني همه   به خاطر آورد که چگونه هنگام چمن       رد و اجازه نمي        زني جم داد   ک

  .پرتي او شود چيزي موجب حواس

ام مي                  ": پيرمرد گفته بود   ه انج اري ک ه ک امًال ب ه حواست را ک ي، حواست پرت    دهي متمرکز ک      هنگامي ک ن

  ". شود و شاد هستي، فقط به چيزي که در همان لحظه در حال وقوع است، توجه کن نمي

 نداشته است و     –ي ساير مسائل      ي کار و چه درباره       چه درباره  –هاست چنين احساسي را       او دريافت که مدت   

  .نده، کرده استي آي قدر از عمر خود را صرف افسوس براي گذشته يا نگراني درباره در عوض، چه

چه ممکن  کرد و نه به آن در آن لحظه، نه به گذشته فکر مي. جوان دوباره به داخل کلبه و آتش نگاهي انداخت

  .داد توجه او فقط به مکاني بود که در آن بود و کاري که داشت انجام مي. بود در آينده اتفاق بيافتد

دي زد  ا      . لبخن ه س ايندي دارد و ب ه احساس خوش ام مي    دگي از آندريافت ک ودن در لحظه   چه انج ي  داد و از ب

  !البته. اي در ذهنش درخشيد ناگهان جرقه. برد حال لذت مي

  :همان چيزي است که هميشه بوده است... دانست که موهبت  او مي

   

ي حال  موهبت معين لحظه! ي حال است، حال است موهبت لحظه. موهبت گذشته نيست، و آينده هم نيست

  !است

   

ا          . نفس عميقي کشيد و آرام گرفت     ! قدر آشکار بود    چه. وان لبخندي زد  ج دور تا دور کلبه را از نظر گذراند ام

  .کرد انگار اين بار با ديدي متفات و تازه به آن نگاه مي

ه                     ر قل ه ب ان، و برفي ک وه    از کلبه بيرون رفت و در آسمان شب به شبح درخت ود           ي ک هاي دور دست نشسته ب

ه . عکاس ماه را بر روي درياچه ديد و آواز پرندگان را شنيد      ان. نگاه کرد  ه     ديگر از هم ه آن هم ايي ک ي چيزه

  .کرد، آگاه شده بود ديد يا حس نمي ها را نمي مدت جلوي ديدگانش قرار داشت و قبًال آن
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اد و آرام حس مي                  ود، خود را ش رد  حاال بيشتر از مدتي که پشت سر گذاشته ب ديگر احساس شکست در    . ک

زوده                 فکر مي    موهبتي    جوان هر چه بيشتر درباره    . وجودش نبود  ه داشت اف ايندي ک ر احساس خوش رد، ب ک

  .فهميد  را بهتر ميموهبتشد و معناي  مي

  .شود ي هدايايي است که هر روز اعطا مي افتد، به معناي مشاهده چه هم اکنون اتفاق مي متمرکز بودن بر آن

ا      "وقتي او دانست     ان ح اق مي                   "ل   بودن در زم ان حال اتف ه در زم زي است ک ه آن چي اه شدن ب ه    ، آگ د، ب افت

  .ي بزرگ سنگي را ساخته بود همان معمار هنرمندي شبيه شد که آن شومينه

د              ه او بگوي  ": او تازه آن زمان فهميد که پيرمرد از وقتي او کودکي بيش نبوده کوشيده است همين مطلب را ب

  ". کند  شاد و موفق حس ميکه در حال هستيد، خود را هنگامي

رد مي           او نمي . صبح روز بعد، جوان کامًال سرحال از خواب بيدار شد          زد پيرم رفت    توانست صبر کند، بايد ن

  .گذاشت و کشف خود را با او در ميان مي

ه  . هنگام لباس پوشيدن متوجه شد که انرژي زيادي دارد       به يادآورد که شب پيش چه حالي داشت او هنگامي ب

داد، متمرکز شده بود و       چه در آن لحظه و در آن مکان انجام مي            دست يافت که فقط بر آن      موهبتمعني  کشف  

ن امر کمک      . که براي فکر کردن به کوهستان آمده بود، خوشحال بود           از اين . کرد  به چيز ديگري فکر نمي     اي

  .مؤثري به او کرده بود

ا  . و باز هم در احساس آرامش غرق شد   . قي کشيدنفس عمي. به خودش يادآوري کرد که در زمان حال باشد       ب

   ". کند قدر سريع اثر مي قدر ساده است و چه  گرچه جاي تعجب است اما چه"خود انديشيد؛ 

ار                 موهبت آيا   ": سپس از خود پرسيد    ام ک سلمًا هنگ ست؟ م  به همين سادگي است؟ آخر، مگر زندگي پيچيده ني

  ". رسد همه چيز پيچيده به نظر مي

د؟     ا فقط زيستن در حال شما را شاد و موفق مي             آي " ه آن پاسخ مثبت           "کن ود ب ور ب ه مجب ود ک ن پرسشي ب  اي

  .ي خودش کامًال مؤثر بود بدهد چون درباره

امي ي  هنگ اده م ه آم رک کلب راي ت ه ب ي  ک رو م رت ف يش در حي يش از پ ويي ب د، گ ت ش امي": رف ه در   هنگ ک

ه  د–بخش نيست  شرايطي هستيم که چندان لذت    ه  موهبت  –ي کوهستاني   ست کم نسبت به محيط آن کلب  چگون

ار مي ز ديگري است ک د، چي رار داشتن در شرايط ب ا ق ز است، ام ودن در وضعيت خوب يک چي د؟ ب . کن

   "شود؟  اهميت گذشته يا آينده چه مي

د از  . زد هاي بسيار ديگر در ذهن او دور مي  ها و پرسش    رفت، اين پرسش    که به سوي پيرمرد مي      در حالي  باي

  .پرسيد پيرمرد مي
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  )بودن ( وجود 

   

ه او نزديک مي                     لحظه اد زد      اي که پيرمرد ديد جوان با لبخند و برقي در چشمانش ب د کسي     ": شود، فري  مانن

  ".  شده استموهبتهستي که موفق به يافتن 

  "! ام  کشف کرده": جوان با هيجان گفت

ه ج      او مي . پيرمرد نفس راحتي کشيد    دا مي        دانست ک د   وان را خود را پي ذت    لحظه . کن راي هر دو         ي ل بخشي ب

  .بود

  ".  به من بگو چه شد": پيرمرد پرسيد

ده         خوب، من خودم را شادمان يافتم و فهميدم که به آنچه در گذشته بر سرم آمده فکر نمي                    " نم، و نگران آين ک

  ". نيستم

دهد همين است،  اي که هر کس به خودش مي  هديه. همه چيز ناگهاني اتفاق افتاد، و آشکارا بر من ظاهر شد"

  ". بينم که بودن در زمان حال يعني تمرکز به آنچه که همين اآلن وجود دارد حاال مي. بودن در زمان حال

  ".  به دو دليل، اين حقيقت دارد": پيرمرد گفت

ه داد      . شنيد  جوان نمي  ه    هنگامي ". او به صحبت کردن ادام افتم حال   موهبت ک ه    را ي تم و در کلب ي  خوبي داش

  ". کوهستاني يکي از دوستانم بودم

ه مي     "سپس با عجله پرسيد؟      د، کمک        تعجب من از اين است که بودن در حال چگون د در يک شرايط ب توان

  "کند؟ 

ا يک پرسش او پاسخ او را داد رد ب امي": پيرم ه   هنگ ه ب تک افتيموهب اره.  دست ي ه درب ا در آن لحظ ي  آي

  "ستي آن فکر کردي؟ درست و نادر

  ". بردم دانم که در آرامشي زيبا بودم و از سکوت لذت مي کردم، مي ي آنچه درست بود فکر مي  درباره"

  :توجه داشته باش که: پيرمرد گفت

   

ي حال، اين امر تو را  در لحظه. چه صحيح است تمرکز کني که بر آن حتي در دشوارترين شرايط، هنگامي

  .چه دشوار است برسي دهد تا به آن رژي و اعتماد به نفس ضروري را به تو ميکند، و ان شادتر مي

ود، جوان را شگفت             آن ه ب رد گفت رد  چه پيرم ر آن      ". زده ک ي تمرکز ب ستن در حال يعن ابراين، زي چه حاال     بن

  ". موجود است و همچنين آن چيزي که همين حاال، صحيح است

  " بله ": پيرمرد گفت
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ي  ". اره فکر کرد  ب  جوان قدري در اين    م   اش را مي      معن دي هستم          . دان ه در شرايط ب ر آن    . هنگامي ک وًال ب معم

  ". شود همين سبب نااميدي و يأس مي. کنم چيزي که نادرست است تمرکز مي

د،            در واقع، بسياري از لحظه    . کنند   بسياري از مردم اين کار را مي       ": پيرمرد گفت  وطي از خوب و ب ا مخل ه

  ". ها نگاه کني طور به آن بستگي دارد تو چه. تدرست و نادرست اس

و                 هر چه بيشتر به آن     ": پيرمرد گفت  راي ت ري ب ه نفس کمت اد ب رژي و اعتم ي، ان چه نادرست است فکر کن

اقي مي  د ب ل، هنگامي. مان ين دلي ه هم ر مي  ب د گي ه در شرايط ب ال چيزهاي درست  ک ه دنب ي، الزم است ب کن

  ". ي چيز درستي بيابيبگردي، حتي اگر به سختي بتوان

ي، شادتر مي       هر قدر بتواني در لحظه آن    " شتري کسب مي    . شوي  چه درست است ببين کني و در   آرامش بي

  ". شود تر مي نتيجه، بودن در حال آسان

  "طور؟ مثًال اگر عزيزي را از دست بدهي؟   اگر زمان حال دردناک باشد، چه": جوان پرسيد

رد توضيح داد ي   درد، اخ": پيرم ه م ست، و آنچ ه ه ين آنچ ي است ب د تالف تي باش ال . خواس ه در ح دردي ک

  ". ظاهر و سپس محو خواهد شد. حاضر داري، مانند هر چيز ديگري، تغيير خواهد کرد

د، مي      که به    در صورتي  " و را غمگين کن ال     طور کامل در حال باشي و دردي احساس کني که ت ه دنب واني ب ت

  ". ر اساس آن دگرگون سازيچيز درست بگردي و حالت را ب

  .جوان شروع کرد به يادداشت برداشتن، تا بعد بتواند کشفياتش را مرور کند

ده            چه تا به حال آموخته      کنم آن    چرا احساس مي   ": او پرسيد  ي آن  ام فقط نوک يک کوه يخي است، و قسمت عم

  "از نظر پنهان است؟ 

  ". کشند تا کشفـشان کني ده، که انتظار تو را مي زيرا تازه چشـمت بر حقايقي باز شـ": پيرمرد گفت

ه       ": سپس پيشنهاد کرد   ه    موهبت  چون خودت ب داني، خوشحال مي          دست يافت شتر ب ايلي بي چه   شوم آن  اي و م

  ". دانم با تو در ميان گذارم مي

اک   الزم است که لحظات  ": شوم، بنابراين پيرمرد ادامه داد   جوان گفت که از اين لطف او خوشحال مي         دردن

  ". که به وسيله چيز ديگري ذهن خودت را از آن منحرف کني ها درس بگيري، تا اين را تجربه کني و از آن

   

چه مهم است، حال است، تو حال خودت  که آن پرتي و توجه به اين بودن در حال يعني کنار گذاشتن حواس

  .کني ي اين ساختن چيزي است که به آن توجه مي سازي و وسيله را مي

ه حواسم را از حال منحرف مي        ": جوان گفت  ايي ک د    بنابراين، حتي در شرايط دشوار، الزم است چيزه کن

  ". کنار بگذارم
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ار مشکل              . هاي زيادي پيدا کني     تواني مثال    در زندگي خودت مي    ": پيرمرد گفت  ام ک ه هنگ ودي ک ه ب بًال گفت ق

   ". اند ات خوب نبوده اي و روابط قديمي داشته

ن       ايد از خودت بپرسي آيا هنگام کار حواست پرت مي          حاال ب  " ا اي زي فکر مي        شد، ب ه چي ه ب ـه در    ک کردي ک

ودي،   هنگامي. ي زندگي غير شـغلي خود فکـر کن     آينده اهميت دارد؟ درباره    ه  ) حال  ( که بـا نامزدت ب چگون

اق قلب       ه از اعم ه سوي خود      بود؟ آيا وقتي با هم بوديد، او به حد کافي برايت اهميت داشت ک و را ب ت توجه ت

  "جلب کند؟ 

تواني   او مي ) خوب  ( و  ) بد  ( هاي     در يک لحظه بايد به همه چيز شخص توجه کني، با آگاه شدن از کيفيت               "

  ". ها کنار بيايي که با اين کيفيت  نه اين از مشکالت احتمالي آگاه شوي،

  " و آينده بپرسم؟ ي گذشته توانم درباره که بروم، مي  قبل از اين": جوان گفت

  ". بپردازيم) حال ( اما اکنون، اجازه بده که به . رسيم  بعدًا به اين دو مطلب مهم مي": پيرمرد پاسخ داد

اره             اگر در حال باشي و فقط بر آن        " ي، درب البي کشف         چه هم اکنون مهم است تمرکز کن ي خودت مطالب ج

  ". کني مي

  : آموخته بود، مرور کرد" بودن در حال "ي   آن لحظه دربارهچه را تا ي آن پيش از رفتن، جوان خالصه

   

  .افتد، تمرکز کن چه که در اين لحظه اتفاق مي بر آن

  .ها را ببين چه در شرايط حال درست است، توجه کن و آن به آن

  .چه هم اکنون درست است، توجه نما به آن

  .چه کشف کرده، آماده است ن آنسپس از پيرمرد تشکر کرد و گفت که براي رفتن و به کار بست

ي ت          او م رايطي اس ر ش د در ه وب و ب اي خ ه چيزه ودن ب اه ب خن، آگ ن س ي اي ه معن ست ک ابراين، . دان بن

  .توانست موانع موفقيت خود را پشت سر بگذارد مي

رد يادداشت               او اين . هاي خود را مرور کرد      هفته بعد، جوان هنگام کار يادداشت      ا پيرم ام صحبت ب ا را هنگ ه

  .کرده بود

ا در           . هايش استفاده کند    سپس به خاطر آورد که از آموخته       رد ت نفس  .  باشد " حال  "يک دقيقه وقت صرف ک

  ! بود، مشاهده کرد" درست "چه را که در حال حاضر  عميقي کشيد، به دور و برش نگاهي انداخت، و آن

وز کارش را دارد             ع، هن اري خو   . او دريافت که به رغم عدم ترفي نظم است    محيط ک ه ساکت و م . بي دارد ک

زد                            رام همگان را برانگي د و احت ام ده ه خوبي انج ار خود را ب ا ک افي دارد ت ه     . هنوز فرصت ک او دريافت ک

  .چه هم اکنون داريم لذت ببريم شود فراموش کرد از آن خيلي آسان مي
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ر       دانست که به پيشرفت در يک پ        او مي . او روي چيزي که حاال مهم بود، تمرکز کرد         روژه نياز دارد تا در اث

  .ي بعدي به دست بياورد اين موفقيت، انرژي و اعتماد به نفس بيشتري را براي کار روي پروژه

اما به هر حال، به جاي . او با موانع زيادي مواجه شد. ها کار کرد    سپس با توجه به يکايک مشکالت روي آن       

  . باقي ماند"  حال"نااميدي و به کار ديگري مشغول شدن، همچنان در 

ه داد  او تنها به کاري که بايد در آن لحظه انجام مي      در نهايت شگفتي، پس از    . داد تمرکز کرد، و به کار ادام

ن           ا اي روژه      چند ساعت کارش را به انجام رساند، ب ه روي پ ار مي        ک ه            ي کوچکي ک ا احساس خوبي ب رد، ام ک

  .دانست که بايد خيلي جدي به کارش برسد کارش داشت و مي

ًا   . ام   مدت زيادي است که هنگام کار کردن چنين احساس خوبي نداشته           ": او انديشيد  ماندن در زمان حال واقع

   ". در کار من مؤثر بوده است

ه همکارانش              جوان در هفته   ه داد ک هاي بعد خود را غرق کارش ساخت، و چنان با عالقه و توجه به کار ادام

  .نظير آن را نديده بودند

ال         " حال   " و   موهبتي    که درباره    اين او پيش از   ه خي ردازي مشغول مي        چيزي بداند، در طول روز ب شد و    پ

ي     ر م ت، فک ارش را داش ه انتظ ي ک ه ترفيع رد ب ي . ک اال م وي      ح ه نح ا ب ام دادن کاره م انج ه مه ست ک دان

  .بخش است رضايت

ار مي            که ديگران صحبت مي     هنگامي ه     مي گذاشت و سعي        کردند، او افکار خود را کن رد گفت ا را     هاي آن    ک ه

ه مي                 رادي ک ه اف ا ب د، ملحق             بفهمد، او به تالشي هماهنگ دست زد ت ه او بدهن دي ب ده و فکر جدي تند اي خواس

  .شود

تفاوت او در گذشته، حاال به بذل توجه          رفتار بي . به زودي مشتريان و همکارانش متوجه تغييرات جوان شدند        

  .کرد کرد، کمک مي ها و شرکتي که در آن کار مي توانست به آن ه ميها تبديل شده بود و هرگا به نياز آن

ا گوش مي     او با دقت بيشتري به سخنان آن       . در زندگي خصوصي نيز دوستانش متوجه تغيير او شدند         رد،   ه ک

  .طور که پيرمرد به سخنان او گوش داده بود درست همان

وگي ژه جل ه وي ود، ب ار سختي ب ال ک ان ح ر زم ز ب دا، تمرک ع ابت ته، و رف ه سوي گذش ري از انحراف ذهن ب

در نتيجه   . تر شد   داد، کار برايش آسان      را ادامه مي   " در حال بودن     "هاي آينده، اما همچنان که تمرين         نگراني

  .اش بهبود يافت تغيير نگرش او، کار و زندگي

ار   کم متوجه شد هنگامي    کم. افزايش مهرباني و دقت او، توجه رئيس را جلب کرد   ه ک ه     ک ه ب ه و ن ا عالق  را ب

ار مي        خاطر پاداش انجام مي    ر ک د   دهد، بهت يس شرکت رنگ مي               . کن اراحتي او از رئ اهي، ن . باخت   حداقل گ

  .ترين مطلب اين بود که با زن جواني مالقات و روابط عمومي خوبي با او برقرار کرده بود شايد، مهم
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رد سر     به نظر او همه چيز بهتر شده بود، جوان احساس مي              ه دست              زندهک دگي خود را ب ار زن ر شده و مه ت

ود و     از آن. تر شده بود او اعتماد به نفس بيشتري داشت و نيرومندتر و خالق        . گرفته است  چه داشت راضي ب

  .برد ها لذت مي که از آن تر اين کرد و مهم چه اهميت داشت توجه مي به آن

  ". کني  به خودت تقديم مياي است که تو  هديهموهبت ": ي پيرمرد تعجبي نداشت گفته

  . باشد، مشکلي به وجود آمد" حال "داند چگونه در  کرد مي باري، درست هنگامي که فکر مي

آن شخص   . کرد  ي رئيس شرکت کار مي      مشکل هنگامي سر برآورد که همراه با شخص ديگري روي پرونده          

ام      که به آن شخ  به جاي اين. هاي معدودي داشت    کرد، و ايده    تالش کمي مي   ه وظايف خود را انج د ک ص بگوي

دهم،   . داد ي کارها را انجام مي  اش در ميان بگذارد، جوان خودش همه       دهد، يا مشکل را با رئيس      دردسرتان ن

روژه . او از کار عقب ماند، سپس فرصت از دست رفت              اراحتي            پ يس او ن ود و رئ اش را آشکارا      ي مهمي ب

  .ابراز کرد

ه نفس و قابليت        . جوان فکر کرد شکست خورده است      اد ب اره اعتم رد دوب ه    احساس ک ازه يافت اش را از  هاي ت

  .ي حال شده است چه اشتباهي کرده بود؟ او تصور کرد که کامًال جذب لحظه. دهد دست مي

رد  احساس خستگي مي . هاي فروافتاده نشست و سرش را به زير انداخت جوان با نااميدي و شانه     التي   . ک ا ح ب

  . کردن با پيرمرد به سوي او رفتنامطمئن، براي صحبت

  

  

 آموزش

  ".  انتظار آمدنت را داشتم". پيرمرد با گرمي به او سالم داد

د   گفته بودي آه زيستن در زمان حال مرا شاد و در آارم موفق مي          ": جوان لب به سخن گشود     ه سختي   . آن ب

رسد آه اين،  اما چنين به نظر مي. آوشيدم تا بتوانم هميشه در حال زندگي آنم، و اثر خوبي هم بر من گذاشت

  ". آافي نيست

دگي آني            .  تعجبي ندارد  ": پيرمرد گفت  ه فقط در حال زن افي نيست آ د   . براي بهره بردن از حال، آ ه باي بلك

  ". اما منتظر ماندم تا خودت آن را آشف آني. آاري بيشتر از آن بكني

ناشناسي ديگري،   س واآنش تو در مقابل وظيفه      پ ": پيرمرد از جوان خواست ماجرا را شرح دهد، سپس گفت         

  ". اين بود آه بار او را به دوش بكشي نه اين آه مسئله را حل آني

  "آردي؟   به من نگفته بودي آه قبًال از اين آارها مي": سپس پرسيد
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دا   رئيسم گفته بود آه با اين شخص مسئل       .  بله، علت اين است آه از بحث و جدل گريزانم          ": جوان پذيرفت  ه پي

  ". آنم و قادر به آنترل او نيستم مي

ده مي            ام هم مي    نامزد قبلي .  و اين فقط آار نيست     ": سپس افزود  سائل را نادي رم   گفت آه من م ن يكي از     . گي اي

  ". داليل جدايي ما بود

نم    و هر لحظه درباره ترفيعي آه حق من بود، فكر مي           " م چرا اجازه مي         نمي . آ م فكر گذشته از ذه          دان نم ده

  ". خارج شود

  :شايد اين به تو آمك آند: پيرمرد گفت

  اگر از گذشته درس نگرفته باشي

  تواني گذشته را از ياد ببري به سختي مي

  به محض آن آه از گذشته درس بگيري

  و اجازه دهي از ذهنت خارج شود

  يابد زمان حال بهبود مي

  ".  دوست دارم آه اينطور باشد": جوان گفت

يا اشكالي دارد اگر آمي موضوع صحبت را عوض آنم و بپرسم آه اين همه چيز را از آجا            آ ": سپس پرسيد 

  "داني؟  مي

رده                 خوب، من سال      ": پيرمرد خنديد و گفت     ار آ ادي در يك سازمان جالب آ ردم        . ام  هاي زي ه آنچه م من ب

ردم   گفتند گوش مي     شان مي   درباره آار و زندگي    ه سختي مي          . آ دگي را ب ه عده       گذراند  برخي زن د، در حاليك ن

وارد الگوي مشترآي وجود دارد    . ديگري زندگي راحت و خوبي داشتند    . اما يكباره توجه آردم آه در همه م

"  

دگي     ": جوان پرسيد  ه زن رد مي  "شان سخت است؟      آيا منظورت الگوي افرادي است آ ه هدف      پيرم د آ فهمي

ست ن پرسش چي ه اول": او گفت. جوان از اي رايم جالب است آ د  ب دگي خوبي دارن ه زن رادي آ اره اف  درب

  "نپرسيدي 

   " آخ ": جوان گفت

  ". بايد ببيني چرا اينطور سؤال آردي.  آخ درست است": پيرمرد گفت

توانم از مسايل خودت شروع   دانم آه مسايلي داري، بنابراين اگر مايل باشي مي  مي": سپس پيرمرد ادامه داد   

  ". آنم

                                                 ww
w.
Ira
nE
lea
rn
.co
m

http://code-industry.net/


اسپنسر جانسون                                                                                                      هديه  
 

خورند، يا نگران  ادي آه مسايل زيادي دارند، غصه اشتباهات گذشته خود را ميبسياري از افر : پيرمرد گفت 

برخي از اتفاقاتي آه در گذشته هنگام آار برايشان رخ داده،           . اشتباهاتي هستند آه ممكن است از آنها سربزند       

  ". عصباني هستند

  ". شناسم  اين احساس را مي": جوان پاسخ داد

د   د، در لحظه روي آارشان تمرآز مي           آنهايي آه زندگي خوبي دارن     " تباه            . آنن راد اش د ديگر اف ز مانن ا ني آنه

ه             آنند، اما مي    مي ه راه خود ادام د، و ب توانند از اشتباهات خود درس بگيرند، گذشته را از ذهنشان خارج آنن

  ". دهند

  ". را ناديده بگيريآني آن  رسد آه تو به جاي آموختن از گذشته، سعي مي  به نظر مي": پيرمرد ادامه داد

شان مي     بسياري از مردم از نگاه آردن به گذشته اجتناب مي " را ناراحت د  آنند، زي ثًال مي  . آن د تجارب    م گوين

رده   آنها از خود نمي. گذشته، مرا به حال فعلي انداخته است       پرسند آه اگر به مسائل ناگوار گذشته خود نگاه آ

  ". گيرند در نتيجه چيزي ياد نمي. رسيدند  ميو از آن درس گرفته بودند، امروز به آجا

وان گفت ه مي ": ج ود ادام تباهات خ رار اش ه تک د من ب م مانن ا ه س، آنه د  پ ته را . دهن تباهات گذش ان اش هم

  ". شوند مرتکب مي

ه       ": پيرمرد پاسخ داد   راي آموختن از تجرب اره گذشته ب ات   خوب گفتي، هنگامي که از احساسات خودت درب

ردن از حال    کني، لذت حال را از دست مي    استفاده نمي  دهي، هنگامي که واقعًا از گذشته درس گرفتي، لذت ب

د               . تر است   آسان دگي کن د در گذشته زن ه هيچ شخصي نباي ن  –اين يک حقيقت است ک را در اي صورت در    زي

تباهاتش درس ب            –کند    حال زندگي نمي   ا از اش د، ت تفاده کن رد  اما مهم اين است که از گذشته اس ا، اگر در   . گي ي

  ". گذشته وضعيت خوبي داشته، علتش را جويا شود، و بر پايه آن موفقيت خود را بسازد

  " چه وقت بايد در حال باشم، و چه وقت بايد از گذشته درس بگيرم؟ "جوان کمي گيج شده بود، او پرسيد 

  :ممکن است اين را مفيد بيابي که. سؤال خوبي است: پيرمرد پاسخ داد

   

   هر علتيبه

  که در حال ناشاد باشي

  و احساس کني ناموفقي، وقت آن است

  .ريزي کني که از گذشته درس بگيري يا براي آينده برنامه
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اره            : تواند لذت حال را از تو دريغ کند          فقط دو چيز مي    " افکار منفي درباره گذشته، يا داشتن افکار منفي درب

  "آينده 

  ". کني ر باشد اول به اين بينديشي، که درباره گذشته چه فکر مي شايد بهت": پيرمرد پيشنهاد کرد

  .پيرمرد قول داد که بعد به آينده بپردازد

ات خوب مي                   ": مرد جوان گفت   شود،    پس، هر وقت متوجه شدم چيزي مانع لذت بردن از حال و داشتن اوق

  ". وقت آن است که به گذشته نگاه کنم و از آن درس بگيرم

  " بلي ": دپيرمرد پاسخ دا

  ". خواهد حال از گذشته بهتر شود  وقت يادگيري، هنگامي است که مي": او تأييد کرد که

ه حال را خراب مي                هنگامي که احساس نااميدي مي     " د،   کني، يا فکر منفي درباره گذشته در ذهن داري ک کن

  ". درست زماني است که بايد به گذشته نگاه کني و از آن درس بگيري

  " چرا اين زمان خوبي براي آموختن است، در حالي که فکر منفي در سر دارم؟ ": دجوان پرسي

  "آموزم؟   پس، چگونه مي"

ي     ": پيرمرد پاسخ داد  ه از خودت سه سؤال بکن ا حد امکان آرام و     .  بهترين را به نظر من اين است ک د ت باي

  ". بين باشي واقع

  " در گذشته چه اتفاقي افتاد؟ "

  " از اين اتفاق چه درسي گرفتم؟ "

  " حاال، چه کار متفاوتي بايد انجام دهم؟ "

ه                   بنابراين درباره اشتباهي که از تو سرزده فکر مي          ": جوان گفت  ا را ب ان کاره واني در حال هم ا بت ي، ت کن

  ". صورت متفاوتي انجام دهي

ام دادي   رين کاري که ميبه خاطر داشته باش که در زندگي بهت. بله، زياد به خودت سخت نگير      ستي، انج . دان

  ". تواني آنرا بهتر انجام دهي اگر حاال بهتر از گذشته بداني، مي

. خوري اش اين است که هر چه بيشتر از گذشته درس بگيري، افسوس مي  کمتري بلي، خوبي": پيرمرد گفت

  ". و بيشتر اوقات در زمان حال خواهي بود

  :اشت ديگر نيز برداشتقبل از ترک محل، جوان چند يادد

   

  ببين چه اتفاقي در گذشته رخ داده است
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  درس ارزشمندي از آن بگير

  اي براي بهبود حال استفاده کن از آنچه آموخته

  تواني از آن درس بگيري تواني گذشته را تغيير دهي، اما مي نمي

  انجام خواهي داداي متفاوت  هنگامي که در شرايطي مانند گذشته قرار گرفتي کارها را به گونه

  تر لذت خواهي برد ي موفق" حال "و از 

   

  .انديشيد روز بعد جوان در مسير کارش، به آنچه پيرمرد گفته بود مي

د از گذشته درس          آن روز، او به سختي کوشيد در لحظه حال باقي بماند، و به دنبال فرصتي مي                گشت تا بتوان

  .بگيرد

م در ان  از ه ي ب ان شخص قبل ه هم امي ک اره   هنگ وان درب رد ج اهي ک ده داشت، کوت ه عه ه ب ايفي ک ام وظ ج

ل درخواست      ابتدا به نظر مي   . اش با وي صحبت کرد      مسئله ه آن همکار در مقاب يد ک هاي جوان مقاومت     رس

رام           . کند  مي ه روشي احت ا او ب رده،     اما هنگامي که ديدار آنها پايان يافت، او از اين که جوان ب ز صحبت ک آمي

  .حتي گفت که همين امر را در نظر داشته است. فت که به انجام صحيح کار نياز داردشاد بود و دريا

  .اي داد، و او ترفيع يافت هاي تازه در نتيجه، رئيس به جوان مسئوليت. روابط جوان و همکارش بهبود يافت

د،                        م سپري کردن ط    در زندگي شخصي، روابط او با زن جوان بهبود يافت و اوقات بيشتري را با ه ن رواب اي

  .براي هردوي آنها اهميت يافته بود

د او طلب مي         . براي مدتي، او ترقي کرد  ه و موقعيت جدي ه زمان ه نيازهاي روزافزوني ک رد، او   با توجه ب ک

ر    اما اغلب اوقات نفس عميقي مي . ها امري دشوار است  کم دريافت که موفق بودن در همه زمينه         کم شيد و ب ک

  .اين عمل کمک بزرگي براي او بودکرد،  لحظه حال تمرکز مي

  .داد شد که بايد انجام مي رو مي آمد، با کارهاي بيشتري روبه اما هر روز که سر کار مي

ه راي کارهاي روزان ه او ب د اي نداشت و نمي اش برنام ا شروع کن دا از کج ه ابت ست ک روژه . دان دن از پ پري

ار ديگر موجب مي           ه ک ادي صرف کارهاي             خودش ب ه برخي               شد وقت زي ه ب د، در حاليك م کن دان مه ه چن ن

  .کرد کارهاي مهم توجه نمي

رو شد، جوان فقط توانست           هنگامي که رئيس با او روبه     . ها از کنترلش خارج شدند      چندي نگذشت که پروژه   

  .ها دارد هايش نشان دهد که انبوهي از کارها بر سرش ريخته و وقت کمي براي انجام آن با حرکت دست

  .طور جوان را ترفيع داده است  متعجب بود که چهرئيس از اين
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  .نا اميد و نامطمئن از آنكه چه آار آند، جوان بازهم به ديدار دوستش، پيرمرد رفت

  

  ريزي برنامه

  " حالت چطور است؟ ": پيرمرد پرسيد

  ".  گاهي خوبم، گاهي چندان حالم خوب نيست": جوان خنده تلخي آرد و گفت

  .ئلش پرداختسپس به صحبت درباه مسا

ارم، تمرآز دارم  . فهمم، آامًال در لحظه حال هستم   نمي ": جوان گفت  . مردم عقيده دارند آه بسيار عميق بر آ

ه               آوشش مي  تفاده مي    آنم گذشته را ترسيم آنم، بدون آنكه افسوس آنرا بخورم از آنچه آموخت نم، و حاال    ام اس آ

زرگ      اما هنوز قادر به . دهم آارها را بهتر انجام مي     ي ب راي من خيل انجام همه آارها نيستم، شايد اين شغل ب

  ". است

رده       ": پيرمرد سري تكان داد و گفت      وز آشف نك ه هن اي   در حال حاضر ممكن است چنين باشد، اما چيزي آ

  ". يكي از عناصر بودن در حال است

تفاده مي             گيري، و از اين درس       بله تو از گذشته درس مي      " ود حال اس راي بهب ا ب ودن در حال،        . آني   ه ا ب و ب

بيني و در آن مؤثر و مفيد هستي، بنابراين رسيدن در حال               آني آه همه پيرامونت را به خوبي مي         احساس مي 

  ".  است– آينده –اي، اهميت عنصر سوم  پيشرفت بزرگي هست، اما آنچه هنوز به دست نياورده

  ". شوم آنم، مضطرب مي آه خيلي زياد در آينده زندگي مي  اما هنگامي": جوان گفت

م مي     اي فكر مي  دانم آه وقتي دارم به داشتن خانه     مي ه دل نم آ ه          آ ه ترفيعي آ ا رسيدن ب ته باشم، ي د داش خواه

انواده ار خ ودن در آن ا ب د، ي ه من بدهن ه مي انتظار دارم ب ستم، و  اي آ ان حال ني م، در زم ته باش خواهم داش

  ". آنم گشتگي مي احساس گم

ا         ": پيرمرد گفت  دوه و اضطراب است، ام ه ان  گرچه بودن در آينده عاقالنه نيست و دليل آن هم دچار شدن ب

  .ريزي براي آينده مهم است برنامه

ه           توانيم آينده را بهتر از حال بسازيم، برنامه       تنها راهي آه مي    ه آردن ب ه تكي ده است ن راي آين زي آردن ب ري

ار               . شانس و ي ا ت م ب ال ه روز                   چون حتي اگر بخت و اقب رود و موجب ب ان از دست ب  باشد، ممكن است ناگه

د           مسائل عميق  ابراين نمي   . تري شود و مسائل جديدي پيش رويت قرار ده ه آني           بن ر شانس تكي واني ب ي  . ت ول
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ه   ريزي، مي زيرا به آمك برنامه. دهد  ريزي براي آينده، ترس و عدم اطمينان را آاهش مي           برنامه تواني فعاالن

  ". آني و چرا اي موفق برداري و هر لحظه آگاه باشي آه چه آار مي آيندههايي به سوي  گام

  ". تر در زمان حال باشم توانم آامل ريزي براي آينده، مي  بنابراين، با برنامه": مرد جوان گفت

  :تواني اينطور فكر آني بلي، مي

   

  .بيني يا آنترل آند تواند آينده را پيش آسي نمي

  خواهي در آينده اتفاق بيفتد  آنچه ميبه هر حال، هر چه براي

  ريزي آني برنامه

  در زمان حال

  .اضطراب آمتري خواهي داشت

  .و آينده بيشتر برايت شناخته خواهد شد

   

ا                   عدم برنامه  ": پيرمرد ادامه داد   ريزي، هم در آار و هم در زندگي بيشترين دليل براي دست نيافتن به روياه

  ". و اهداف ماست

  "ريزي آنم؟   پس چه وقت بايد براي آينده برنامه": جوان پرسيد

  ".  هر وقت آه به فكرت رسيد آينده را بهتر از آينده بسازي": پيرمرد گفت

  "آني، بهترين راه اين آار است؟   آيا راهي آه پيدا مي": جوان پرسيد

  :با فكر آردن درباره اين سه چيز: پيرمرد پيشنهاد آرد

  "ونه بايد باشد؟ انگيز چگ  يك آينده شگفت"

  "اي چيست؟   برنامه من براي وقوع چنين آينده"

  " امروز چه آار آنم تا وقوع آن را تضمين آنم؟ "

ي   " يم م ده ترس ه از آين صويري آ ه ت ر چ ع   ه ي واق ه آن داني،     بينان ن ب ه آن را ممك افتن ب د و دست ي ر باش ت

  .شود تر مي ريزي براي رسيدن به آن آسان برنامه

ه              به محض تنظي   ي،         م برنامه بايد آماده باشي آه با آسب تجارب و اطالعات بيشتر در برنام د نظر آن ات تجدي

مسئله مهم، اين است آه هر روز آاري انجام دهي حتي اگر فكر آني           . تر شود   بينانه  به نحوي آه برنامه واقع    

  ". آاري آوچك است تا آمي به وقوع آينده دلخواهت آمك آند

  :جوان نوشت
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  خواهيد آينده به آن شبيه باشد، ز آنچه ميتصويري ا

  .ترسيم آنيد

  .ريزي آنيد بينانه برنامه اي، واقع براي وقوع چنين آينده

  در زمان حال

  .طبق نقشه خود عمل آنيد

   

شيد،  وان درخ ي در چشمان ج ه "برق ر برنام ه اگ ي است ک ن حقيقت ار   اي ان ک م و در جري ته باش زي نداش ري

به احتمال قوي وقتم را . رو شوم، راهم را گم خواهم کرد     انچه در آينده با مسًالي روبه     اهداف را تعيين کنم، چن    

ل    صرف کارهاي کم اهميت مي م و قاب سايل مه م   توجه اختصاص مي    کنم و وقت کمي به م دارم متوجه   .ده

دارم          مي  شوم چرا اغلب احساس     مي دن ن ه سرم شلوغ است و وقت سر خاران نم ک را    . ک دا وقتي ب ي من ابت

  ". گيرم تا بعد به کارم بپردازم ريزي در نظر نمي برنامه

تواني اينطور فکر کني که زمان حال سه پايه مهم دارد که دوربيني گران قيمت روي                مي ": مرد پيشنهاد کرد  

ه    : آن سوار شده است    ته؛ و برنام رفتن از گذش ده    زيستن در زمان حال؛ درس گ راي آين زي ب اگر يکي از   . ري

کنند، به خوبي  که هر سه پايه از آن پشتيباني مي       اما تا هنگامي  . کند  ه را برداري، دوربين سقوط مي     اين سه پاي  

   ". زندگي تو هم چنين حالتي دارد. کند کار مي

ه  . دهد فهمي چه حوادثي رخ مي  در هر صورت، اگر در زمان حال نباشي، نمي      " اگر از گذشته درسي نگرفت

  ". شوي اي نداشته باشي، نااميد مي ه آماده نيستي، و اگر براي آينده برنامهريزي آيند باشي، براي برنامه

امي" ن      هنگ صوير روش ي ت ادل کن ده متع ته و آين ال، گذش اس ح ر اس دگي را ب ا زن ار ي ه ک ه دست   ک ري ب ت

  ". تواني واکنش نشان دهي بهتر مي دهند، آوري، و در مقابل وقايعي که رخ مي مي

  .ي که پيرمرد به او گفته بود و با هيجان و ديدي روشن به کار خود بازگشتجوان با تمرکز بر مطالب

ه           راي آن روز برنام شاپيش ب ه مي      هر روز صبح، پي ه مي     اي تهي رد ک دافش کمک       ک ه اه دانست در رسيدن ب

افي انعطاف                 ه حد ک ره منتظره                  بزرگي به او خواهد کرد، اما در عين حال ب ا حوادث غي د ب ا بتوان ود ت ذير ب پ

  .خورد کند، او براي هر هفته هدفي تعيين کرد، و به همين ترتيب در هر ماه، هدفي داشتبر

نوشت  اي مي شد، برنامه   هنگامي که مهلتي به او داده مي      .کرد  ها، هدفش را به خوبي مرور مي        پيش از مالقات  

ود     اري مشخص شده ب وع ب         .که در آن، زمان هر ک ر آنچه در شرف وق امًال ب سه، ک ود، تمرکز  در حين جل

ات            او شنيد که يکي از افراد حاضر در جلسه مي         . کرد  مي گويد که بانکدارن معتقدند هزينه گزاف بخش تحقيق
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ن امر مي       . و توسعه بايد دست کم به مدت يک سال حذف شود               را اي ول              زي ادير گزافي پ ه فوريت مق د ب توان

  .اي مفيد است هکردند که اين توصي بسياري از حضار جلسه فکر مي. جويي کند صرفه

ًا  . شود  در هر صورت، يک زن شروع به صحبت کرد و گفت که با اين عمل، درد واقعي درمان نمي       او دقيق

  .کرد مطلبي را گفت که جوان به آن فکر مي

ان          " :جوان لب به سخن گشود ه خوبي محصول رقيبم ا ب د م ن باشدکه محصول جدي  شايد مسئله واقعي ما اي

ا اگر    . شود  جويي مي   ات و توسعه را حذف کنيد، در حال حاضر پول زيادي صرفه           اگر بودجه تحقيق  . نيست ام

د سال شرکت                         سرمايه اييم، ممکن است در عرض چن گذاري نکنيم و براي آينده محصوالت بهتري توليد ننم

  ". در خطر ورشکستگي و حذف از بازار رقابت قرار گيرد

ه اي او همهم رد و بح   نظره ا ک ه پ ع ب ان جم ادي برانگيخت  ثاي درمي اي زي ا   . ه ه، ب ان هفت ه پاي نزديک ب

ود                       پشتيباني رئيس  نعکس شده ب د م ردم از محصول جدي . اش، جوان گزارشي تهيه کرد که در آن انتظارات م

د در                            ه شرکت باي رد، تصويري از آنچه ک د ک او در همين حال که شروع به شرح چگونگي محصوالت جدي

  .آينده به آن شبيه باشد، ارائه داد

د         هاي بعد، چند نفر دربارۀ محصوالت جديدي که مردم مي           طي ماه  ام دادن داماتي انج تند، اق ۀ    . خواس گرچه هم

ار                    د، موفقيت چشمگير يکي از محصوالت، ب رآورده کنن محصوالت جديد نتوانستند انتظارات مشتريان را ب

  .ديگر به شرکت روحي تازه دميد

ده آ       جوان از اين که برنامه     راي آين ود،   ريزي ب ه ب ود     موخت ه        .  شاکر ب ن برنام م شرکت از اي م او و ه زي   ه ري

ره  د شدند  به ا، جوان مردي شد   پس از سال. من رد از شادي و   . ه رد و پيرم ظ ک رد حف ا پيرم او تماسش را ب

  .ناپذير رخ داد اي اجتناب در هر صورت، يک روز حادثه. برد موفقيت او لذت مي

  .دانست چه بايد بکند او نمي. مرد، ميخکوب شده بود.  او را شنيدشد صداي ِخرد ديگر نمي. پيرمرد، ُمرد

مردان و زنان برجسته و دختران و پسراني که در باشگاه پيرمرد عضويت داشتند، مراسم تشييع جنازۀ او را   

  .برگذار کردند

شماري    عدۀ بي  رسيد که او به    به نظر مي  . گفتند  انگيزي دربارۀ پيرمرد مي     هاي شگفت   بسياري از آنها داستان   

ود و گوش مي              . کمک کرده است   ه نشسته ب ان ک رد همچن وق            م ساني ف رد ان ه پيرم وده      داد، دريافت ک اده ب الع

  . ايجاد کرده بود" زندگي متفاوتي "او براي بسياري از افراد . است

نم؟                         "مرد حيران بود،     ه ديگران کمک ک وانم ب رد باشم و بت د پيرم ا مانن نم ت ه     در جستجوي پا    " چه ک سخ، ب

  .جوار محلي رفت که در کودکي ايام شادي را در آنجا سپري کرده بود

  .ها قبل، والدين او از آنجا رفته بودند و او فقط مواقعي براي مالقات با پيرمرد به آنجا رفته بود سال
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ارت                         ر روي آن عب ه ب ود ک ه ب ابلويي آويخت راي فروش   "حاال خانۀ پيرمرد خالي بود، بر سر در آن ت ه  " ب  ب

  .هايش را آنجا سپري کند او به سايبان چشم دوخت، پيرمرد دوست داشت غروب. خورد چشم مي

شکند                             م ب رد در ه ه صندلي پيرم ود ک ا نگران ب در . به سمت سايبان رفت و روي صندلي راحتي نشست، ام

ه مي                حـالي ر حرکت نوس           که به پشــتي چوبي صندلي تکيه داده بود، تنها صدايي ک ر جي نيد جي اني صندلي   ش

  .بود

ـاال مي       مي. کرد  به تمام سخناني که از پيرمرد آموخته بود، فکر مي          ان           دانست که ح ات در زم د اغلب اوق توان

د                  ه آنچه اهميت داشت توجه نماي د، و ب ون درست است تمرکز کن م اکن ن امر را   . حال بماند، به آنچه ه و اي

  .العاده مفيد يافته بود فوق

ام مي      که در حال انجامش بود تمرکز مي      هر وقت کامًال بر کاري       . داد کرد، شادتر بود و قطعًا کار بهتري انج

رد و     ديگر اشتباهات گذشته را تکرار نمي        . کرد  از آنچه از گذشته آموخته بود، براي بهبود حال استفاده مي           ک

. کند کشف کرده بود  ميريزي براي آينده را که اغلب به بهبود آينده کمک برنامه. شد زياد هم دچار اشتباه نمي   

ا از                 کرد که بايد    اما هنوز احساس مي    ود ت رد نب ه ديگر پيرم  اينها را با يکديگر هماهنگ کند، به ويژه حال ک

  .او کمک بگيرد

ود، احساس آرامش                                رده ب ان حال تمرکز ک ر زم اب خورد، او ب چشمانش را بست و به آرامي در صندلي ت

  .کرد مي

ه پير        رد ک رد نزديک او نشسته است        به تدريج احساس ک ود        . م ا ب م آنج ويي او ه توانست صداي      حتي مي   . گ

رد و                  . پيرمرد را بشنود که با او مشغول گفتگو است           رد را احساس ک ۀ پيرم ار ديگر کلمات خردمندان يک ب

  .گرماي مهرباني او را لمس نمود

ه او و ديگران                        از اين تعجب مي    ه وقت را صرف کمک ب ن هم رد اي ارۀ         کرد که چرا پيرم ا درب ود ت رده ب  ک

ود        . زمان حال بياموزند   رد شده ب ن      . در زمان خودش، تقاضاهاي مهمي از پيرم چرا وقت خود را صرف اي

  .توانست سود زيادي به دست آورد که به جاي آن مي کرده بود تا حال را با ديگران در ميان بگذارد، در حالي

اب مي             ن پرسش آخر              . خورد  مرد همچنان چشمان خود را بسته بود و صندلي ت رژي خود را روي اي ۀ ان هم

  .متمرکز کرده بود، به آهستگي، و به تدريج پاسخ شروع کرد به ظاهر شدن

ود             افع شخصي ب ر از من سيار فرات ه ب هدف او از اينکه   . پيرمرد اين کارها را کرده بود، زيرا هدفي داشت ک

دار مي     صبح اد و موفق         هاي زود بي راي ش ه ديگران ب ود   شد، کمک ب ا ب ۀ    . شدن آنه رد هم ت، پيرم در حقيق

آموزش او دربارۀ حال رهبري يـک جلسۀ شرکت، . کارهايش را در جهت رسيدن به اين هدف انجام داده بود
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ن   . يا صرف اوقات خوبي با خانواده، پيرمرد هميشه کارهايش بـا هدف بود            ه    "دار   هدف "و اي ودن است ک  ب

  .بخشد دهد، و به زندگي معنا مي ميحال، گذشته، و آينده را به هم پيوند 

  .کرد هاي تسبيح را به هم وصل مي اين نخي بود که دانه! خودش است . مرد چشمانش را باز کرد

  :مرد دفترچۀ يادداشت خود را بيرون آورد، نوشت

  .ريزي براي آينده، فقط اينها نيست زيستن در حال، آموختن از گذشته و برنامه

ده اهميت                در زمان حال زندگي مي    اين فقط هنگامي است که       ا در آين ته، ي ون، در گذش م اکن ه آنچه ه کني و ب

  .دار است کني، همۀ اينها معني دارد توجه مي

  .او دربارۀ معني کلمات فکر کرد. مرد از نوشتن باز ايستاد و به کلماتي که نوشته بود نگاه کرد

ن معناست    او دريافت که زندگي با هدف، به معناي دانستن دربارۀ کا           ه اي ري که بايد انجام شود نيست، بلکه ب

  .که بدانيم آن کار چرا بايد انجام شود

ره است                زندگي و کار با هدف نقشه      دگي روزم ه زن ن     . اي براي زندگي نيست، بلکه رويکردي ب اي آن اي معن

  .گران دارداست که هر روز از خواب برخيزيم و ببينيم در نتيجۀ کار ما، روز چه معنايي براي ما و دي

  :او به اين نتيجه رسيد

  چگونگي عمل شما

  به هدف شما بستگي دارد

  خواهيد شاد باشيد که مي هنگامي

  تر؛ و موفق

  .اي است که بايد در حال بمانيد لحظه

  خواهيد زمان حال که مي هنگامي

  بهتر از گذشته باشد؛

  .وقت آن است که از گذشته درس بگيريد

  خواهيد آينده که مي هنگامي

  بهتر از زمان حال باشد

  .ريزي کنيد وقت آن است که براي آينده برنامه

  که با هدف هنگامي

  کار و زندگي کنيد،
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  و به آنچه هم اکنون اهميت دارد توجه کنيد

  قادريد که

  رهبري کنيد، مديريت کنيد، حمايت نماييد

  .دوست شويد و عشق بورزيد

   

ترديد داشت که دانش او به      . ريزي کند   گارش براي آينده برنامه   حاال مرد دريافته بود که بايد بدون کمک آموز        

  :گويد دانست که پيرمرد مي سپس لبخندي زد، او مي. حد کافي رسيده باشد

  . او کافي بود. به حد کافي داشت. دانست مرد به حد کافي مي

راد  ده  را در جواني دريافت مي" موهبت "برخي اف سالي و ع د و برخي در ميان ه آن دست اي  کنن ز ب هرگ

  .يابند نمي

ردد                   ان حال برگ او هدف   . مرد همچنان به تاب خوردن در صندلي متحرک ادامه داد، سپس تصميم گرفته زم

  .کند تا آنچه را که او آموخته است، کشف کند او به ديگران کمک مي. خود را يافته بود

راد مختلف       او خود را شاد و موفق احساس کرد، با انديشه در بارۀ موفقيت، مي     راي اف اي آن ب ه معن دانست ک

  .متفاوت است

ار دوستان و                        ودن در کن ردن از ب موفقيت يعني داشتن يک زندگي توأم با آرامش؛ انجام خوب وظايف؛ لذت ب

ه               ديل شدن ب خانواده؛ گرفتن ترفيع؛ داشتن سالمت و تناسب اندام؛ به دست آوردن پول زياد؛ يا خيلي ساده، تب

  .ند به ديگران کمک کندتوا انساني که مي

با آنچه پيرمرد به او آموخته بود، و آنچه در تجارب خويش موفق به کشف آن شده بود، او به اين نتيجه رسيد        

  :که

  موفقيت يعني تبديل شدن به کسي

   است" بودن "که قادر به 

  و پيشرفت کردن به سوي

  .اهداف جهاني

  هر يک از ما معناي موفقيت را براي خود

  کند که موفقيت چيست کند و تعيين مي يتعريف م
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  .تواند هر کسي را شاد و موفق نمايد دانست که با ابزارهايي آشنا شده است که به کمک آنها مي مرد مي

ه مي        . او فکر کرد که خيلي ساده است       ود و                 زمان حال او را تغذي رد، تجارب گذشته عصاي دستش شده ب ک

  .اي در نظر گرفته بود هريزي شد اش اهداف برنامه براي آينده

اهي ممکن است     " حال  " هميشه قادر به ماندن در " انسان بودن "او همچنين دريافت که، به دليل        ست، گ  ني

ار از دستش خارج شود تۀ ک ه . رش د ب ه باي اورد ک اد بي ه ي ادر است ب شه ق وارد، همي ن م ا در اي  " حال "ام

  .برگردد

مرد تصميم گرفت   . اي به خودش بدهد تواند هديه گاه بخواهد مي  زمان حال هميشه پيش رويش قرار دارد، هر       

  .اي از آنچه را که آموخته است، روي ميزش قرار دهد؛ جايي که هر روز بتواند آن را ببيند خالصه

   

  موهبت

  :هاي زمان حال سه راه براي استفاده از لحظه

   باش" حال "در 

  خواهي شاد و موفق باشي که مي هنگامي

  .نون مهم است تمرکز کنبر آنچه اک
  

  .از هدفت براي نشان دادن واکنش در برابرآنچه هم اکنون اهميت دارد، استفاده کن

  از گذشته درس بگير

  .توجه کن که در گذشته چه حوادثي روي داده است خواهي زمان حال بهتر از گذشته باشد که مي هنگامي
  

  .اي متفاوت انجام بده نهکارهاي گذشته را به گو درس ارزشمندي از آنها بگير،

  ريزي کن براي آينده برنامه

  .اي تهيه کن که رسيدن به هدفت را ممکن کند برنامه، خواهي آينده بهتر از زمان حال باشد آنگاه که مي
  

  .ات را اجرا کن در زمان حال برنامه
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ه              در سال  ا از آموخت ا و باره رد باره د، م رد         هاي بع تفاده ک ه ش     . هاي خود اس سته ب رو        ب ا آن روب ه ب رايطي ک

  .او در انجام وظايفش، بهتر و بهتر شد و چند بار ترفيع مقام يافت. کرد ها را تنظيم مي شد، هر بار آموخته مي

  .شناختند رييسي که مورد احترام و تحسين اشخاصي بود که او را مي. سرانجام رييس شرکت شد

سبت      . کردند  ميکه مردم با او بودند، احساس سر زندگي بيشتري      هنگامي ا احساس خوبي ن با حضور او، آنه

  .به خودشان داشتند

ا کمک             رسيد که او بهتر از ديگران به سخنان افراد گوش مي            به نظر مي   دهد و در حل مسايل ديگران، به آنه

  .يابد کند و پيش از ديگران راه چاره را مي مي

رد، همسر                    ا ک انوادۀ دوست داشتني بن در او را دوست            در زندگي خصـوصي، يک خ ان ق دان او هم و فرزن

  .مند بود داشتند، که او به آنها عالقه

هايش دربارۀ    از مطرح کردن آموخته   . از بسياري جهات، او مانند پيرمرد شده بود، که بسيار قابل احترام بود            

ردم داستان را درک مي    مي. برد   با ديگران لذت مي    " حال   " و   " موهبت " د و از  ک دانست که بسياري از م نن

دۀ               . اي ديگر چنين نيستند     که عده   گيرند، در حالي    آن درس مي   ه عه ا ب دگي آنه سئوليت زن ه م البته او دريافت ک

  .خودشان است

د             ازه             . يک روزصبح، گروهي از کارمندان تازه استخدام شده در دفتر گرد آمدن ۀ ت ه هم ه ب او عادت داشت ک

  .آمد بگويد واردين شخصًا خوش

ود      يک جوان به قابي ر روي آن نوشته شده ب ه ب يد   The Present ) ( " موهبت  " ک رد و پرس  ":  اشاره ک

اب نوشته شده،     ":  او پاسخ داد"ايد؟  توانم بپرسم چرا اين قاب را روي ميزتان گذاشته        مي  حتمًا، آنچه روي ق

اد و موف      . ام  اي از يک داستان روح افزاست که از يک مرد بزرگوار شنيده             خالصه ارۀ ش ودن است     درب  -ق ب

  ". دانم  من آن را کمک بزرگي براي خود مي-به معناي وسيع کلمه 

  . چند نفر بر روي قاب خم شدند و به آن نگاه کردند

  " مي توانم آن را ببينم؟ ": يک زن پرسيد

  " البته "

  .مرد کارت قاب شده را به دست او داد

  .زن به آرامي آن را خواند و سپس به دست افراد ديگر داد

رو هستم، کمک           به نظر مي ": آن زن پس از خواندن کارت پرسيد       ا آن روب ه من اآلن ب رسد در شرايطي ک

  ". بزرگي باشد
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  "توانيم داستان را بشنويم؟   ما هم مي": گرداند پرسيد سپس همچنان که کارت را به مرد باز مي

د          رد آمدن رد داستان      . سپس گروه به دور ميز کنفرانس گ رد       " موهبت  "و م ازگو ک شان ب د    . را براي سپس چن

رد             سيم ک ا تق ين آنه راي      ". رونوشت از کارت را از کشوي ميزش بيرون آورد و ب ن، ب دازۀ م ه ان دوارم ب  امي

  ". شما هم مفيد واقع شود

ه              در مدت چند ماه بعد، چنين به نظر مي         د ب دان جدي ه          موهبت رسيد که برخي از کارمن ند و ب ه باش  دست يافت

اوتي آن را فراموش        اي ديگر يا با بدبيني با آن روبرو شده بودند، يا با بي               ولي عده . اند  ردهکمک آن ترقي ک    تف

  .کرده بودند

ه   . چند وقت بعد، زن جواني که دربارۀ کارت قاب شده پرسيده بود، به دفتر او وارد شد             چند مسئوليت ديگر ب

  .رسيد در کارش خبره باشد دست آورده بود و به نظر مي

ه             .  تشکر کنم  " موهبت "خواهم از داستان       مي " :او گفت  ه آن مراجع من کارت را همراه خود دارم و اغلب ب

  ". بسيار گرانبهاست. کنم مي

  .سپس دفتر مرد را ترک کرد

  .اش نقل کرد با گذشت زمان، زن داستان را براي خانواده، دوستان، و همکاران شغلي

  .، متحول شدند، و سـازمان خود را نيز متحول ساختندبسياري از کساني که داستان را شنيده بودند

  .کند ديد آنچه از پيرمرد شنيده است، به نسل بعدي کمک مي مرد خوشحال بود از اينکه مي

دان  . چند دهۀ بعد، مرد که شاد و متحول شده و مورد احترام همگان قرارگرفته بود، خود پيرمردي شد                    فرزن

انو             د، و هر يک خ تند        ادهاو بزرگ شده بودن راي خود داش رين دوست و نزديک          . اي ب ه بهت رين    همسرش ب ت

ه او مي     موهبتهرچند او بازنشسته شده بود، اما . مونس او تبديل شده بود  ادي ب رژي زي ان ان او و . داد  همچن

  .کردند همسرش همواره به جامعه کمک مي

دند اکن ش ا س ان آنه ري کوچک، در خياب ا دخت دي . يک روز، زوجي جوان ب ا چن انواده ب ه دو خ نگذشت ک

ه حرف           . يکديگر ديدار کردند   رد    "هاي     دختر کوچک از گوش کردن ب ذت مي  " پيرم رد   ل راي    . ب ار ب ن ک اي

دانست    اي دربارۀ او وجود داشت هر چند که دخترک نمي             مطلب ويژه . بخش بود     پيرمرد سرگرم کننده و لذت    

يد، و حضورش م       پيرمرد شاد به نظر مي      . آن مطلب چيست   شد، و     وجب احساس شادي در دخترک مي          رس

  .احساس خوبي به خودش داشت

ر، مي      .  چه چيزي او را متفاوت کرده است       "دخترک حيران بود،     دازه      چگونه کسي اينچنين پي ن ان ا اي د ت توان

  . براي او صحبت کرد" موهبت "او لبخندي زد و دربارۀ .  يک روز دخترک از او سؤالي کرد"شاد باشد؟ 
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رون مي       . دي به هوا پريد   دخترک ازشا  ازي کردن بي راي ب رد صداي او را     همچنان که دخترک ب ت، پيرم رف

  "!  واي خداي من": شنيد

  "...  من اميدوارم که يک روزي يک کسي آن را به من بدهد "

         "!!!  راموهبت "

  

  

  

  پس از داستان

 همانطور که حتمًا متوجه      ":  او افزود  ". داشتم خيلي به اين داستان نياز       ": ليزا گفت . بيل داستان را تمام کرد    

  ". اش خيلي فکر کنم حتمًا بايد درباره. ام هاي زيادي برداشته اي، يادداشت شده

  .او چند لحظه ساکت ماند، و بر آنچه شنيده بود متمرکز شد و فکري کرد

ت زا گف رانجام لي شکرم  ": س ردي مت ف ک رايم تعري تان را ب ه داس ل، از اينک پ" بي ت س ايلم از آن ": س گف  م

  "توانيم باز هم با هم صحبت کنيم؟  پس از اين آيا مي. کند استفاده کنم، و ببينم برايم چه کار مي

  " البته ": بيل پذيرفت

  .اي شادماني و تعارفات معمول رفت ، و پس از لحظه" ديدن تو شانس بزرگي بود ": ليزا گفت

  .ديد کرد و مي بايد صبر مي. ستش چه برداشتي از داستان داشته استپس از رفتن ليزا، بيل مايل بود بداند دو

ي خود دريافت                              شي تلفن امي از من ل پي يمش، بي ا ت سپس يک روز صبح هنگام کار و پس از مالقات هفتگي ب

  .پيامي از ليزا بود. کرد

  ". خواهم ناهاري را با هم بخوريم  بيل، هر وقت بتواني مي"

ه نظر      . شان آنجا بود توراني شد که ليزا طبق قرار قبلي     چند روز بعد، بيل وارد رس      ا مضطرب ب ليزا خسته ي

  "رسد، چه اتفاقي افتاده؟   ليزا حالت خيلي خوب به نظر مي": رسيد؛ بلکه کامًال برعکس، بيل گفت نمي

  " داستاني را که برايم تعريف کردي يادت هست؟ ". ليزا لبخندي زد

  ". که يادم هست البته ". بيل سرش را تکان داد

ن             ديگر نمي   . خوب، پس از آن داستان اتفاقات بسياري روي داد         زي در اي نم و چي ستم صبر ک و        توان ه ت اره ب ب

  ". نگويم

رده          پس از ناهار قبلي متوجه شدم که تو نسبت به زماني که با هم کار مي                 " ر ک ي تغيي رديم خيل ي   .  اي  ک و خيل

  ". تان فکر کردم، زيرا آشكار بود آه اثر خوبي براي تو داشته استبنابراين بيشتر دربارۀ داس. اي بهتر شده
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اد                  " راي من افت اق ب ن اتف م اي ودم      .  يک هفته بعد موقع کار باز ه سم ناراحت ب ار    . از دست رئي يش از حد ک ب

ن هاي بازاريابي را تغيير دهيم، تغييري که به نظر م      او ما را مجبور کرده بود که برنامه       . کرده و خسته بودم   

  ".کردم آوردم و مقاومت مي خواست، عذري مي ديگر هر کاري که از من مي. الزم نبود

. کرد و اينکه ما بايد خودمان را با وضع جديد هماهنگ کنيم       او دربارۀ تغييرات اقتصاد و بازار صحبت مي        "

  ". باره چيزي بشنوم خواستم در اين اما نمي

ه من         او مي.  قبًال هم اين مطلب را گفته بود     " رد ک م و اشاره ک از داري دي ني گفت که به برنامۀ بازاريابي جدي

ود    اولين واکنش من قطع کردن صحبت ". ام  ام غره شده    به موفقيت قبلي   روژه   . هاي او ب ه پ هاي   عذر آوردم ک

  .زيادي دارم که بايد به آنها برسم

رف              ت، درس گ رد گف ه پيرم ا ک ه خاطر آوردم، آنج سمتي از داستان را ب ا     اما ق ه است، ام تن از گذشته عاقالن

  ". ام با تعجب دريافتم که براي مدت طوالني در گذشته زندگي کرده! زندگي کردن در گذشته درست نيست

  ". ام کنم خود را براي آينده آماده نکرده زيرا فکر مي.  نگراني زيادي از آينده دارم"

  "! گري غير از زمان حال صرف کرده باشمکنم وقتم را هر جاي دي  تصور مي": ليزا خنديد و سپس گفت

ست، و در                آنجا که مرد درمي " ه در حال حاضر هدف چي ن است ک ستن اي اي دان ه معن ودن در حال ب د ب ياب

  ". مقابل آن چه بايد کرد

ام                 اما هر بار از خودم مي     .  ابتدا کامًال آن را نفهميدم     " د انج اري باي ست؟ و چه ک پرسيدم همين لحظه هدفم چي

  "تا هدف به واقعيت تبديل شود؟ دهم 

تم، و   . فهميدم هايي که معناي آن را نمي يادداشت. هايم را مرور کنم   به عقب برگشتم تا يادداشت     " ار نوش چند ب

  ". ها را امتحان کردم سپس آن راه. هايم پيدا کردم هاي متعددي براي استفاده از آموخته سپس راه

ز صبحانه،      . شدم  نزل بودم و براي رفتن به سر کار آماده مي         من در م  .  بار اول، يک روز صبح بود      " سر مي

  .پاچه و کالفه شدم هنگامي که پسرم از من خواست به او توجه کنم خيلي دست

ه او                             اما هنگامي  سرم از من خواست ب ه پ وجهي را ک ستم ت که به حال تمرکز کردم و هدف خود را يافتم، توان

ود             ا او در حال ب ع ب ه خواسته     . مبدهم، و در واق ردم   هاي مهمش گوش مي         من ب سرم را          . ک ار، من و پ ن ک اي

  ". برديم حاال اغلب هر دوي ما از اين لحظات لذت مي. کرد خوشحال مي

ا کمي تالش مي  تعجب" ه ب اد  آور است ک اوت بزرگي ايج ا چه تف ون باشي، ام واني در لحظۀ حال و اکن ت

   ". کند مي

ًا شگفت    من از اثر داستان وا      ": ليزا گفت  ه                         زده شده    قع راد ديگري ک ر اف ر من بلکه ب ه فقط ب ًاثير ن ن ت ام، اي

  ". آور بوده است ام واقعًا حيرت داستان را برايشان گفته
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   " افراد ديگر؟ ": بيل پرسيد

ردم  . کرد در کارش موفق نيست  خوب مثًال يک روز يکي از فروشندگان ما، احساس مي     " بنابراين پيشنهاد ک

  .بخوريمبا هم قهوه 

ًا                  که پرسيدم چه چيزي سبب ناراحتي       هنگامي ل تقريب اش شده او گفت که درآمد او نسبت به همان روز سال قب

فبار است، هيچ            : پرسيدم چرا؟ و او گفت    . به نصف رسيده است    ازار اس ـون وضع ب د در    کس نمي     هم اکن توان

  ". چنين شرايطي فروش خوبي داشته باشد

توانم مانند  کند علت اينکه نمي او به من گفت، رئيسم فکر مي. تي کار کرده است سپس توضيح داد که به سخ"

اور نمي  . گذشته فروش خوبي داشته باشم اين است که رغبتي به کار ندارم  نم  من ب ول خوبي     . ک سال گذشته پ

  "به نظر تو اين چه معنايي دارد؟ . نصيب شرکت کردم

تم موهبتن  به اين ترتيب بود که من داستا      ": ليزا گفت  اق        .  را برايش گف يش اتف ه پ اجرا سه هفت ن م خوب، اي

  خندي؟ پـرسيدم به چه مي. بخش مقابل ميزم ايستاد سپس، روز بعد او با لبخندي رضايت. افتاد

  ". يک فروش بزرگ نصيبم شد: گفت

م    " دم زدي اهم ق دتي ب ان حال ز          .  م شتر در زم د و بي ا کن ه گذشته را ره اد گرفت د،  او گفت از وقتي ي دگي کن ن

  .کارش بهتر شده است

رده، عصباني               او گفت هنگامي  م امسال خود فکر ک د ک ه درآم ته و ب ه در گذشته داش زان درآمدي ک که به مي

  ". کردند شده و مشتريان اين عصبانيت را احساس مي مي

در  کردم آيد که دربارۀ چه چيزي فکر مي کنم يادم مي    و حاال که به نگاه منفي مشتريان فکر مي         " ، به اينکه چق

  ". تري بگيرم سخت است با آن نتيجۀ سال قبل، امسال نتيجۀ ضعيف

اآلن هدفم چيست، کاري کنم که فروش خوب شود، يا به تقاضا و توقع مشتريان        : پرسم   و سپس از خودم مي     "

  ". جواب مثبت دهم

ا اه                  آيم و مي     گاهي به خودم مي    " راي آنه اراحتي من است، ب نم آنچه موجب ن دارد و درمي     بي ه    ميتي ن ابم ک ي

  ". خواهند به دست بياورند هدف من کمک کردن به مشتريان است تا آنچه مي

که توانستم گذشتـه را از ذهنم خارج کنم و کامًال به حال بپردازم، روي اين پرسش تمرکز کردم که                      هنگامي "

ي ه م ال حاضر چگون شتريان کمک ک  در ح اي م ردن نيازه رآورده ک ه ب وانم ب ز ديگري فکر ت ه چي نم، و ب

ه سويم سرازير شد و سفارش                  –!  خداي من  –که اين کار را کردم        هنگامي. نکردم ال ب هاي     سيل بخت و اقب

  ". فراواني دريافت کردم
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روي خود را صرف                او دريافته است که بهترين کاري را که امروز مي          ": ليزا ادامه داد   د، ني ام ده د انج توان

د هنگامي     و مي  . ب واقعًا کنترل همه چيز را به دست گرفته است         و به اين ترتي   . آن کند  ار      گوي ه ک ه شروع ب ک

  ". برد چيز ديگري که او فهميده اين است که از کارش لذت مي. شود کند، فشار روحي ناپديد مي مي

ت او يادداشت" ته    در حقيق تان برداش ادي از داس اي زي صب    او يادداشت. ه رش ن وار دفت ايش را روي دي ه

  ". ام من آنها را ديده! ردهک

 با شخص ديگري موهبتآيا دربارۀ . العاده است  فوق": او گفـت. بيل نگاهي به دوستش انداخت و لبخندي زد   

  "اي؟  هم صحبت کرده

  "! ام  اين کار را کرده": ليزا ادامه داد

ه او ز       .  چندي پيش يکي از همکارانم کارش به طالق کشيد         " د و موجب عصبانيت      اين حادثه صدمۀ زيادي ب

د ت    . او ش ارش گذاش ر ک ي ب أثير منف ه ت اند و      . در نتيج ام برس ه اتم ع ب ه موق روژه را ب د پ ست چن او نتوان

  ". که چند بار اين اتفاق تکرار شد، رئيسش از او نااميد شد هنگامي

  ". تم را به او گفموهبتمدتي با هم صحبت کرديم، سرانجام داستان . يک روز غروب به خانه او رفتم

ارۀ طالق         . اي روي ميز من گذاشت        چند روز بعد، دوستم کاسه     " ه هر وقت در حال نباشد و درب او گفت ک

  .اندازد آيد و يک دالر در کاسه مي فکر کند و به شدت از دست شوهر سابقش عصباني شود، به دفتر من مي

سپس خنديد؛ او اطمينان داشت که . خوريم او گفت که اگر ديگر دالري در کاسه نيندازد، به حساب او شام مي       

  ". شود که هزينۀ يک شام گران را بپردازد آنقدر پول جمع مي

رم مي    " ه دفت ۀ اول، او هر يک ساعت ب د هفت د دالر در کاسه مي     چن ا چن د و يک ي داخت آم ه  . ان ار ک هر ب

ه مي                     افسوس گذشته را مي    د دالر خود را جريم ا چن رد   خورد که واي چنين و چنان شد، يک ي ه،    . ک ه رفت رفت

  .تعـداد دالرها کم شد؛ آنقدر که در يک هفته حتي يک دالر هم به کاسه اضافه نشد

سـپس يک روز به من گفت که چقدر پول و وقت صرف فکر کردن به گذشـته شده و چقدر به خودش آسـيب                       

  ". رسانده اسـت

ود       دادن  اش مي   توانست هنگام کار تمرکز کند، دوستان دلداري         او نمي  " ده ب . د، و ديگر انرژي برايش باقي نمان

رژي       ار مي                 به عوض اينکه ان د، طوري رفت دگي کن ود زن ه انگار هدفش آزردن و            اش را صرف بهب رد ک ک

گويد که هر چه بيشتـر گذشته را از ذهنش خارج کرده، بيشتر توانسته است بر زمان     مي. عصباني شدن است  

  ". مک بزرگي به او کرده استو ترسيم آيندۀ دلخواه ک. حال تمرکز کند

زل مي                 حاال، هنگامي  " ه سوي من ار ب ه پس از ک ه    ک زي مي     رود، برنام ا           ري ه ب ه خان ام رسيدن ب ه هنگ د ک کن

ون خود              او خود را در حالتي نمي     . فرزندانش چگونه رفتار کند    ا تماشاي تلويزي ه ي دن روزنام ا خوان بيند که ب
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ه                   را درحالتي مي   بلکه بيشتر خود  . را از فرزندانش جدا کند     ه ب ودن در خان بيند که آرامش کامل دارد، و از ب

. زده شده است      از اينکه در منزل همه چيز بهتر شده، شگفت         . برد  همراه والدين دوست داشتني خود، لذت مي      

"  

 به ويژه رئيسش  -چند نفر .  الزم به گفتن نيست، وضعيت کار دوستم اکنون خيلي بهتر شده است   ": ليزا گفت 

ان                . اند  متوجه اين تغيير شده    – دني را مهم اد مان ه ي امروز صبح به دفتر کارم آمد و گفت هفتۀ آينده يک شام ب

  "! من هستي

  "!  ليزا، عالي است": بيل گفت

  "انگيز است، مگر نه؟   شگفت": ليزا پاسخ داد 

ن امر را         بهتر کرده ام که حاال من و دوستانم چقدر کيفيت کار خود را               به شوهرم گفته   "سپس افزود،    ايم، و اي

  ". ايم  آموختهموهبتهايي هستيم که از داستان  مديون درس

دان          همسرم هميشه نگران پرداخت هزينه     "ليزا ادامه داد،     شکدۀ فرزن ۀ دان ثًال نگران پرداخت هزين ها بود، م

د      ! دوقلويم، هرچند که آنها فقط پنج سال دارند  د درآم رفيعش و اينکه بتوان ه ت ۀ      او ب ا خان د ت شتري کسب کن بي

شان مي           بزرگ ري بخريم، وسواس ن ول نداشته                  ت افي پ ه حد ک ه در دوران بازنشستگي ب ود ک داد و نگران ب

  .باشيم

ه خودش وارد مي              . من عاشق احساس مسئوليت او و توجهش به خانواده بودم          ه ب شار روحي ک رد،    اما از ف ک

  ". نگران بودم

يد  يک روز عصر دربارۀ داستان از م    " راي او        . ن پرس تم و داستان را ب رايش ريخ ابراين شربت خنکي ب بن

را متعجب مي       . مطمئن نبودم توجهي بکند   . گفتم ه م ـزي ک ه      اما پس از پايان داستان گفت، چي ن است ک د اي کن

ناخته شده    . ات بکاهد تواند از نگراني اي داشته باشي، چطور مي اگر براي آينده برنامه  ده برايت ش ر  زيرا آين  ت

  ". شود مي

راي            چه گفت؟ اگر مي    موهبت او پرسيد، آن پيرمرد در داستان        " خواهي آينده بهتر از حال باشد، بهتر است ب

  "! ريزي کني آينده برنامه

  ". کنيم و اين قصور بزرگي است کنم من و تو اغلـب اين کار را نمي  من فکر مي"سپس افزود، 

  ". مان سروسامان بدهيم  به وضع مالي بيا روز يکشنبه را"همسرم پيشنهاد کرد، 

الي              مي "من قبول کردم و او گفت،        ات م اهي امکان و بگويي              –توانيم در مدت کوت ه ت رد   – و هر چه را ک  گ

  ". رسيد او از اين مطلب شاد به نظر مي. آوريم
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ا بي     ريزي مالي داشتيم، ما به مسائل بسياري پرداختيم که قبالً            ما يک جلسۀ بسيار خوب برنامه      " توجه     به آنه

  ". بوديم

زي موجب خوشحالي او      .  اواخر آن هفته همسرم نزد من آمد و مرا در آغوش گرفت    " يدم چه چي از او پرس

  "! کنم حالم خيلي بهتر شده است شده است و او گفت، احساس مي

  " چرا؟ "پرسيدم 

رم، از          ميکنم، آنقدر به آينده چسبيده بودم که ن         دربارۀ آن داستان فکر مي    :  گفت " توانستم از زمان حال لذت بب

  "! امروز

د                              " م درآم ـون دالر ه ه اگر سالي يک ميلي افتم ک ان دري نم، ناگه  کمر خود را شکستم که پول بيشتري جمع ک

  ". ايم آيد که خودمان را براي برخورد با آن آماده نکرده اي پيش مي داشته باشم، هميشه مسأله

رده است                    شد که براي     او داشت متوجه مي    " ذتي نب انوادۀ خود ل رده و از خ ار ک ـي ک او .  اقتصاد آينده به سخت

  ". کند و آن را در اولويت قرار داده است فراموش کرده بود که چرا به اين سختي کار مي

ول از               يلۀ آن پ ه وس ا اينکه ب شتر از هدف اوست، ت ول بي او گفت که رفتارش طوري بوده که گـويي داشتن پ

  .يت کنداش حما خانواده

ده   دانم که بايد قدر هر روز از عمرم را بدانم و آن را دوست داشته باشم، تا اينکه ثانيه  مي ": او گفت  اي به آين

ه            . فکر کنم  وع خان ه ن دون توجه ب م ب ا ه ه در آن   اگر فرزندانمان ببينند که من و تو با هم شاد هستيم، آنه اي ک

  ". شوند، شاد خواهند بود کنند، يا نوع اتومبيلي که سوار مي زندگي مي

ده        گرچه برنامه  " م                –ريزي براي آين ام دادي ۀ گذشته انج ه هفت اري ک ان ک ده        – هم د در آين ا نباي م است، ام  مه

  ". بينيم ها را مي حاال تفاوت. زندگي کنيم

اد آورد                   ليزا براي لحظه   د   . اي ساکت ماند و به گفتگوي خود و همسرش فکر کرد و آنها را به ي ل لبخن ي زد  بي

  "اي از اين طرز فکر در کارت هم استفاده کني؟   آيا موفق شده": و سپس پرسيد

م         دهد فروش يکي از شعبه        بلي، اخيرًا گزارشي به دستمان رسيده که نشان مي         ": ليزا پاسخ داد   ا، آن ه هاي م

  .ترين بوده، کاهش يافته است فروش محصولي که محبوب

  .افتد اال گرفت، البته نه به آن صورت که در داستان اتفاق ميزمزمۀ قطع بودجه و اخراج کارکنان ب

از . اين خبر بسياري از ما را مضطرب کرد، زيرا ممکن بود برخي از دوستانمان کارشان را از دست بدهند     

دتر تمرکز            . توانم بکنم  خودم پرسيدم چه کار مي     ر و جدي ر ساخت محصوالت بهت د ب ا باي ه م افتم ک سپس دري

  ". کنيم
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سۀ دو                           ي " د و يک جل دۀ محصوالتمان فکر کنن ارۀ آين ه درب ردم ک ادداشتي براي همه فرستادم و درخواست ک

  ". ساعته را براي صبح روز بعد تدارک ببينند

شيد                  " ه نتيجه         .  جلسه مملو از انرژي بود، و يک ساعت بيشتر از حد انتظارم طول ک ار ب ا نزديک ناه اي   ام

  ". مطلوب دست يافتيم

ه     من دريافتم که با برنامه. هاي ارزشمندي دادند    وز، افراد مختلف پيشنهاد   غروب همان ر   ده، ب راي آين ريزي ب

  .توانيم بر نيازهاي شرکت در زمان حال مجددًا تمرکز کنيم يابيم و سپس مي آنچه بايد انجام دهيم، دست مي

تم           " ه آ    و، هنگامي  .  در پايان روز، به ديدن مسابقۀ ليگ تابستان فوتبال رف ان حال تمرکز            ک ر زم ودم، ب ا ب نج

تم            ار گذاش سأله فکر        مي . کردم، و همۀ فکرهاي ديگر دربارۀ آينده و محصوالت را کن ن م ه اي ردا ب ستم ف توان

  ". کنم

ه                     که بازي پايان يافت، مي        هنگامي " ه هرگز تجرب ود ک زي ب ن چي انم، و اي رم در حال بم راه دخت ستم هم توان

ر مي                 البته من دريافتم ک   . نکرده بودم  شه تغيي ا حال همي د   ه بودن در حال اهميت دارد، ام ستم داشتن     . کن و دان

  ". تري را دنبال کنم دهم، مسير روشن شود هر کاري انجام مي هدف سبب مي

ام مي                              حاال مي  " ر انج ارم را بهت نم، ک ون وجود دارد تمرکز ک م اکن ر آنچه ه م   فهمم که اگر ب ا     . ده و من تنه

  ". اند که هنگام کار به اين صورت رفتار کنند ام ياد گرفته فراد خانوادهنيستم، زيرا بسياري از ا

  "گذاري؟  هاي خود را با آنها در ميان مي  آيا يادداشت": بيل پرسيد

ه صورت يک داستان درآورده              من يادداشت . کنم   در واقع اين کار را مي      ": ليزا پاسخ داد   ا   هاي خود را ب ام ت

  ". ام سپس آن را با افراد بسياري در ميان گذاشته. بهتر آن را به خاطر بسپارم

ري در کارشان    . اند، از آن بهره نخواهند برد  قبول دارم که همۀ افرادي که داستان راشنيده يا خوانده    " د نف چن

. برند، نتايج ثمربخشي به دست خواهند آورد اما آنهايي که داستان را به کار مي. کنند اي از داستان نمي استفاده

"  

  "! کند  تفاوت مهمي ايجاد مي": سپس ادامه داد

  ".  ممکن است بخواهي خودت آن را آزمايش کني": ليزا پيشنهاد کرد

  .دهد تا از آن استفاده کند بيل گفت که دوست دارد اين کار را بکند، و به زودي ترتيبي مي

خواهم از تو تشکر کنم بيل،  جدًا مي ": او کيفش را برداشت و گفت. ليزا به ساعتش نگاه کرد، وقت رفتن بود

  ". داستان همه چيز را تغيير داده است.  را به من داديموهبتتشکر از اينکه داستان 
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رده          ": بيل گفت  ه داستان را      . اي  قابلي نداشت، خوشحالم که از داستان استفادۀ مفيدي ک ار خوبي کردي ک و ک

شتري     .  در حال زندگي و کار کنند      در اختيار افراد ديگري قرار دادي تا افراد بيشتري         رۀ بي ا به انوادۀ آنه و خ

  ". مند شدي همچنان که خودت هم بهره. ببرند

ا                                 ": ليزا گفت  ع صرف وقت ب ا موق روژه ي ر روي يک پ ار ب ام ک ه هنگ اي خوبي است ک ن راهنم  خوب، اي

  ". خانواده از آن استفاده خواهم کرد

  ". و يک راهنماي عملي براي اوستدهد،  اين داستان به انسان روح مي": او گفت

نم               " تفاده ک شتر از آن اس ؤثري کشف مي          هنگامي .  تصميم قطعي دارم که در سازمان خودم بي ه راه م ي،    ک کن

  ". اي مند شده مند شوند، همانطور که خودت از آن بهره خواهي افراد بسياري از آن بهره مي

  ".  و موفق باشند، براي همه بهتر استکه مردم، در کار منزل، شاد  هنگامي": او اضافه کرد

  "من چه آمد؟ " بدبين" بر سر رفيق ": بيل لبخندي زد و گفت

  !!!موهبت... يک .  شايد او هم به خودش داده باشد": ليزا لبخندي زد و گفت

   

  

  

  

  پايان

  "و من اهللا التوفيق"
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