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بخش اول: 

داستان من





17 مهندسی سرنوشت

شروع ماجرا! �
سه سال پیش ماجرا شروع شد؛ وقتی به شعبه دیگری منتقل 

شدم� برای کارمندان بانک این   طور جابه جایی   های دوره   ای عادی 

است� مدت زیادی از صحبتم با رئیس شعبه قبلی نمی   گذشت� 

احساس کرده بودم زمان جابه جایی   ها نزدیک است و در مورد 

دغدغه   هایم با او صحبت کردم� از شرایط کاری   ام راضی نبودم� 

سازمان   های بزرگ دولتی فرهنگ نسبتا صلبی دارند و پیشرفت 

داشتم  دوست  که  من  برای  می   افتد�  اتفاق  کندی  به  آنها  در 

سریع   تر رشد کرده و عرصه   های مختلف را تجربه کنم، انجام دادن 

مجموعه   ای از کارهای سطحی و تکراری فرساینده بود�

رئیس جوان شعبه مردی فکور و مصمم بود� از آن آدم   هایی که 

می   شد روی حرفشان حساب کرد� من هم در دو سال کار در آن 

شعبه، کم نگذاشته بودم و رئیس شعبه از عملکردم رضایت کامل 

داشت� بعد از شنیدن حرف   ها با من همدلی کرد و قول داد در 

صورت لزوم از من حمایت کند� انتظار زیادی نداشتم، فقط اینکه 

تالش   هایم دیده شود و در جابه جایی احتمالی   ام، فرصت برای 

رشدم فراهم شود� 

چند روز بعد وقتی حکم جابه جایی   ام آمد تا حدی شوکه شدم� 

چیزی نبود که انتظارش را داشته باشم� با رئیس شعبه صحبت 

که  بود  این  اولیه  تصمیم  گفت  او  را جویا شدم�  علت  و  کردم 

با  رایزنی  از  بعد  به شعبه   ای در حاشیه شهر جابه جا شوی ولی 

بر آن شد  توانایی شما تصمیم  از  اداری و تعریف  امور  مسئول 
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با این شعبه تغییر  که حکم جابه جایی   ات به شعبه   ای هم   درجه 

کند� از او تشکر کردم و بدون قضاوت راهی شعبه جدید شدم، 

اما شرایط بدتر از آن بود که تصور می   کردم تا حدی که به فکر 

استعفا از کار افتادم�

شش سال سابقه داشتم و کارمند رسمی یک بانک دولتی بودم� 

فکر  حتی  بمانم�  بانک  در  مدت  این  نمی   کردم  فکر  هیچ وقت 

نمی   کردم کارمند شوم� سال   های شروع به کارم در بانک مصادف 

با ابتدای دهه 90 و بحران اقتصادی اواخر دولت نهم بود� پیش 

از آن قصد داشتم کسب   وکار خودم را داشته باشم و یک سال را 

هم صرف آن کردم� مهندسی عمران خوانده بودم ولی بعد از پایان 

دوره کارشناسی تصمیم گرفتم به مدیریت تغییر رشته دهم� پیش 

از آن برای کارآموزی چند ماه در یک شرکت مهندسی مشاور کار 

کرده ولی هیچ وقت کامال مجذوب فضای کار مهندسی نشده بودم�

مشکل دهه شصتی بودن! �
بگذارید کمی به عقب   تر برگردیم� انتخاب رشته کارشناسی یکی 

از مقاطع حساس زندگی من بود� به علوم انسانی عالقه داشتم و 

این عالقه از دوران نوجوانی در من شکل گرفته بود� پدرم مدیر 

مجموعه   ای فرهنگی و آموزشی بود و سال   ها در این فضا تنفس 

کرده بودم� زمینه گرایش به علوم انسانی مثل ادبیات، فلسفه، 

روان شناسی و علوم رفتاری، مدیریت و علوم ارتباطات اجتماعی 

در من وجود داشت� از طرفی به هنر و ورزش هم بسیار عالقه 

داشتم� حتی در مسابقات دانش   آموزی در چندین رشته مختلف 
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مقام می   آوردم� انتخاب همیشه برایم سخت بود و سال   ها از این 

حالت خودم رنج می   بردم، ولی بنا بر یک اصل نانوشته و عرف 

آن زمان در دبیرستان رشته ریاضی خواندم�

جزء  حال  این  با  ولی  نمی   خواندم  درس  زیاد  مدرسه  در 

دانش   آموزان ممتاز کالس بودم� این نوع درس  خواندن شاید در 

مدرسه جواب می   داد ولی برای کنکور آن زمان )اوایل دهه 80( 

با رقابت بسیار شدید برای قبولی در تعداد محدودی رشته-شهر 

دهه شصتی   ها  نبود�  کافی  اصال  دولتی  دانشگاه   های  در  خوب 

در  مدرسه  در  می   کنند�  حمل  خود  با  را  مشکل  این  همیشه 

نیمکت های سه تا چهار نفره می   نشستیم؛ مدارس دو تایم صبح 

و عصر داشت؛ موقعی که به کنکور رسیدیم، بحران کنکور پیش 

آمد و بعد از اتمام دانشگاه، بحران اشتغال�

ولی مشکل من با خودم بود� تمام افراد خانواده   ام در دانشگاه   های 

خوب دولتی درس خوانده بودند و من هم فکر می   کردم ناگزیرم 

همان مسیر را طی کنم� اصال حالت دیگری برایم پذیرفته نبود� 

شاید این ریشه در کامل   گرایی من داشت، مشکلی که سال   های 

بعد بیشتر خود را نشان داد و بر زندگی من تأثیر منفی گذاشت� 

برای قبولی در کنکور سراسری تحول مهمی نیاز داشتم، ولی باور 

نداشتم که می   توانم� کنکور در دید من غول بزرگی بود که فقط 

باید رستم باشی که بتوانی بر آن چیره شوی و من اصال شبیه 

رستم، قهرمان دوران کودکی   ام نبودم�

آن دوران در تیم والیبال جوانان فوالد خوزستان بازی می   کردم 
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انتخاب  کشوری  مسابقات  برای  کنکور  از  قبل  سال  تابستان  و 

شدم� دو روز قبل از اعزام بر اثر حادثه   ای استخوان پایم شکست 

ماه  یک  ولی  بود،  تلخی  تجربه  دادم�  دست  از  را  مسابقات  و 

خانه   نشینی باعث شد که آن تحول مهم در من اتفاق بیفتد� یک 

روز از سر کنجکاوی، کتابخانه را نگاه می   کردم که به   طور اتفاقی 

اولین  این  خورد�  به چشمم  بزرگ«  مردان  پیروزی  »رمز  کتاب 

کتاب اصول موفقیتی بود که مطالعه کردم و به سلسله مطالعاتی 

منجر شد که نقطه عطفی در زندگی من شد� تغییر باور، مهم ترین 

اتفاقی بود که برای من افتاد؛ اینکه من هم می   توانم، فقط باید 

راهش را یاد بگیرم و اجرا کنم� 

 �2 انگیزشی،  1� شکاف  دارد؛  برای رشد وجود  نوع شکاف  چهار 

این  از  شکاف دانشی، 3� شکاف مهارتی و 4� شکاف محیطی� 

الزم  دانش  و  بودم  کرده  پیدا  را  الزم  انگیزه  من  شکاف،  چهار 

را کم   کم با مطالعه به دست آورده و با تمرین و استمرار در آن 

مهارت پیدا می   کردم و خانواده هم با مشاهده تالش من، محیط 

را برایم فراهم می   کرد� مانع در خودم بود و دیگر مثل قبل وجود 

در  و  رفتم  پیش  موفقیت  سمت  به  سرعت  به  پس  نداشت، 

نهایت رتبه ای کسب کردم که دستم برای انتخاب رشته باز بود�

انتخاب رشته کارشناسی �
دانشگاهی  رشته  انتخاب  زندگی  انتخاب   های  از مهم ترین  یکی 

است؛ چون مسیر حرفه   ای و شغلی آینده فرد را مشخص می   کند� 

آلن دوباتن در کتاب »شغل مورد عالقه من« می   گوید اینکه فرد 
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در مسیر حرفه   ای و شغلی خود می   خواهد هم درآمد داشته باشد 

و معیشت خود را تأمین کند و هم رضایت داشته باشد و هم 

ما  اجداد  و  پدران  گذشته  در  است�  جدیدی  مسئله  کند  رشد 

را که  انتظاری نداشتند� معموال از سنی به بعد، حرفه   ای  چنین 

در بیشتر اوقات از پدران به پسران به ارث می   رسید، پیشه خود 

می   کردند و اگر فرصتی باقی می   ماند آن را صرف دنبال کردن عالیق 

خود می   کردند� ولی امروزه انتظارات فرد کامال تغییر کرده و بر 

احساس رضایتمندی او بسیار تأثیرگذار است� می   خواهد شغل 

او، هم حرفه او باشد، هم عالقه او و هم مسیر رشد و شکوفایی 

او� من هم همین را می   خواستم و با افراد زیادی مشورت کردم� 

من  از  همه  ولی  دارم  عالقه  بیشتر  مدیریت  رشته  به  فهمیدم 

انتظار داشتند که مهندس شوم� این انتظار از سر خیرخواهی بود 

و من نیز به تجربه بزرگ ترها اعتماد کردم و در نهایت در رشته 

مهندسی عمران دانشگاه شهید چمران اهواز قبول شدم� زمانی 

که نتایج کنکور اعالم شد همه خوشحال بودند جز خودم! چون 

مهندسی صنایع تهران که جزء انتخاب   های اولم بود قبول نشده 

بودم� مهندسی صنایع، نزدیک   ترین رشته مهندسی به مدیریت 

بود� دانشگاه اهواز، مهندسی صنایع نداشت و من بعد از صنایع، 

عمران را به بقیه رشته   ها ترجیح دادم� این گرایش به مدیریت 

مرا رها نکرد و سال بعد به فکر تغییر رشته افتاده و تا یزد هم 

برای بررسی رفتم ولی باز هم تصمیم گرفتم در شهر خود باقی 

بمانم و عمران بخوانم�
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چرایی گم شده! �
برای  انگیزه   ای  گرفت�  را  گریبانم  اول  نوع  که شکاف  بود  اینجا 

درس  خواندن نداشتم� وقتی خودم را یک مهندس عمران در کار 

مرا  قلب  که  نبود  چیزی  این  نبودم�  خوشحال  می   کردم،  تصور 

لمس کند� دچار افت تحصیلی شدم و دیگر درس  خواندن برایم 

از  در خارج  فوق برنامه ام  فعالیت   های  دیگر  در طرف  نبود�  مهم 

دانشگاه را توسعه دادم و در زمینه فرهنگی و هنری، بیشتر فعال 

شدم� به عالقه   ام به عکاسی و فیلم   سازی پی بردم و یک ترم از 

جوان  سینمای  انجمن  دوره   های  در  و  گرفتم  مرخصی  دانشگاه 

ایده  ابتدای طرح  از  می   بردم�  لذت  فیلم   سازی  از  کردم�  شرکت 

تا ساخت فیلم و اتمام و نمایش آن تمام وجودم درگیر می   شد� 

چند کار تبلیغاتی و گزارشی و مستند ساختم که برخی از سیمای 

را  استانی هم پخش شد� همه می   گفتند من استعداد این کار 

دارم ولی باز هم آن اصل نانوشته و انتظارات خانواده، این شعله 

را در من خاموش کرد و به دانشگاه بازگشتم تا مهندس شوم�

نیچه فیلسوف مشهور می   گوید وقتی چرایی درستی برای کاری 

را گم کرده  دارید، هر چگونه   ای ممکن می   شود و من چرایی   ام 

بودم� دیگر دانشگاه برایم آن محیط آشنا و دلپذیر نبود� وقتی 

تکاپو و تالش دیگران را می   دیدم، احساس سرخوردگی می   کردم� 

آنها چه دارند که من ندارم؟ چرا نمی   توانم به وضعیت موجود 

و  نبود  حالم خوب  می   خواهم�  چه  نمی   دانم  چرا  و  راضی شوم 

روزگار به سرعت سپری می   شد�
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زندگی سخت می   شود �
و  خودم  نسبی  عالقه  میان  کارشناسی  دوره  آخر  ترم   های  در 

در  را  خود  گمشده  و  کردم  برقرار  تعادلی  خانواده  انتظارات 

کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت پروژه و ساخت یافتم که 

ترکیبی از مهندسی عمران و مدیریت بود� این رشته به   راحتی در 

در  قبولی  بود ولی من سودای  در دسترسم  اهواز  آزاد  دانشگاه 

دانشگاه تهران را داشتم این یعنی رتبه ای دورقمی!

دکتر کارول دوک در کتاب »طرز فکر« می   گوید: افراد با طرز فکر 

یا عدم  برای شایستگی  معیاری  را  بیرونی  ثابت، موفقیت   های 

شایستگی خود می   دانند؛ چون باور دارند هوش و توانایی آنها 

ثابت و غیر قابل تغییر است و اگر بناست ثابت باشد، چه بهتر 

که باال باشد� درنتیجه، این طرز فکر در آنها حالت اضطرار برای 

موفقیت ایجاد می   کند و احساس خودارزشمندی و عزت نفس در 

آنها کامال مرتبط با موفقیت بیرونی می   شود� از سوی دیگر، افراد 

با طرز فکر رشد، به راحتی با ناکامی   های خود کنار می   آیند؛ چون 

تجربه   ای  و  یادگیری  برای  فرصتی  آنها  نظر  در  شکست  اساسا 

گران   بهاست� پس یا پیروز می   شوند یا یاد می   گیرند و در هر دو 

صورت رشد می   کنند�

طرز فکر نسبتا ثابت در ترکیب با کامل   گرایی در آن زمان منتج 

به نیاز به موفقیتی مهم در من شد؛ نیازی که تالش بزرگی را در 

پی داشت� از ابتدای تابستان سال کنکور ارشد شروع به مطالعه 

فشرده کردم� بیش از 10 ساعت در روز مقاومت مصالح، مکانیک 
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خاک، تحلیل سازه ها و��� می   خواندم� باید هم کاستی   های قبل 

را جبران    کرده و هم خود را برای رقابتی تنگاتنگ آماده می   کردم� 

اوضاع خوب پیش رفت تا اینکه بعد از چند ماه از شدت فشار 

مطالعه و کمبود استراحت دچار سردردهای عجیبی شدم و دیگر 

مدت  در  و  بود  اشتباه  روشم  نبود�  ممکن  برایم  درس  خواندن 

کوتاهی فشار بیش از حد به مغزم آورده بودم� تجربه تلخی بود 

و روزگار سخت می   گذشت� توقف اجباری مطالعه، دوباره مرا از 

ریتم مناسبی که گرفته بودم انداخت�

باالخره تغییر رشته �
چند ماهی طول کشید تا شرایطم نسبتا طبیعی شد، ولی هنوز 

نمی   توانستم به مغزم فشار بیاورم� مطالعه بیش از سه ساعت، 

باز حاالت قبل را در من ایجاد می   کرد� مجبور بودم با آن مدارا 

بعضی  گاهی  کردم�  تمام  را  کارشناسی  دوره  سختی  با  و  کنم 

با  ولی  دلخواه   مان خارج می   کنند  از مسیر  را  ما  ناگوار  اتفاقات 

گذشت زمان وقتی به کل روند نگاه می   کنیم با پذیرش واقعیت 

بار  می   گشاییم�  خود  روی  به  بهتری  راه  جدید  انتخاب   های  و 

دیگر این اتفاق برای من افتاد و با تغییر دادن نگرشم، مشکل، 

تبدیل به فرصتی برای تغییر رشته شد؛ رشته   ای محبوب به نام 

»مدیریت ام بی ای«�

گام  در  را داشتم و حساب شده تر عمل کردم�  قبلی  دیگر تجربه 

اول پیش یکی از دوستانم که کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی 

آنجا  دانشجویان  از  نفر  چند  با  و  رفتم  بود،  قبول شده  شریف 
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که از رتبه   های برتر کنکور بودند، صحبت کردم� رشته »مدیریت 

کارشناسی  فارغ التحصیالن  معموال  و  ندارد  لیسانس  ام   بی   ای« 

رشته   های غیر مدیریت، مثل مهندسی که خواهان کسب دانش 

و مهارت   های مدیریتی هستند، به آن گرایش دارند� هرچه بیشتر 

درباره آن مطالعه می   کردم، بیشتر عالقه   مند می   شدم� احساس 

می   کردم در مسیر درستی قرار گرفته   ام و دوباره و به شدت، انگیزه 

در من زنده شد� حجم درس   هایی که باید برای کنکور می   خواندم 

کمتر و عالقه من به آنها بیشتر بود� بنابراین با یک برنامه منظم 

دیگر  بار  کنم�  آماده  کنکور  برای  را  خود  می   توانستم  کم   فشار  و 

شکاف انگیزه و دانش را پر کردم و در تالش مؤثر برای پر کردن 

شکاف مهارت بودم�

دوباره یک اتفاق �
از چند سال قبل یک مؤسسه فرهنگی- هنری را تأسیس کرده 

بودیم� وقتی تصمیم به شرکت در کنکور گرفتم مدتی از مؤسسه 

ابتکار  به  شهر  سطح  در  بزرگی  طرح   مدت  آن  در  شدم�  جدا 

را  کار  و دورادور  بود  اجرا  برای  آماده   سازی  ما در حال  مؤسسه 

و  کودک  تخصصی  نمایشگاه  و  جشنواره  یک  می   کردم�  دنبال 

نوجوان 10 روزه که اولین و بزرگ ترین در نوع خود تا آن موقع در 

سطح شهر بود� روز افتتاح طرح، مصادف با روز کنکور من شد و 

فشار پروژه به حدی بود که در یک ماه آخر علی رغم میلم درگیر 

کار شدم� به دلیل عوامل مختلف، کنکورم را بد دادم و در نتیجه 

برای  هم  باز  و  قبول شدم  اصفهان  دانشگاه  در  تهران  جای  به 
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رفتن به تهران ناکام ماندم�

از 17سالگی که تهران رفتم، سودای مهاجرت به آن شهر را داشتم� 

کنکور  در  می   کرد�  جلوه  متفاوت  نظرم  در  آنجا  در  چیز  همه 

کارشناسی این فرصت را نیافتم و حاال در کنکور ارشد هم این 

می   باید  را  آنچه  تمام  می   کردم  فکر  بود�  رفته  دست  از  فرصت 

کرده   ام ولی این بار شکاف محیطی مانع موفقیت بیشتر من شد� 

مورد  فعالیت   های  به  گرفتم  تصمیم  و  نداشتم  خوبی  احساس 

عالقه   ام در مؤسسه بپردازم�

از  حامیان  شد�  مالی  شکست  دچار  کودک  نمایشگاه  طرح 

تعهدات خود در زمان مناسب شانه خالی کردند و هزینه   ها بیش 

از آن شد که پیش   بینی شده بود� من در هیچ یک از این مراحل 

نبودم ولی در بازگشتم به مؤسسه با سمت مدیر اجرائی تصمیم 

به ساماندهی اوضاع و احیای کار مؤسسه گرفتم� کار سختی که 

یک سال طول کشید و مؤسسه را از ورشکستگی نجات داد ولی 

ادامه کار با آن شرایط دیگر برایم ممکن نبود� 

چگونه کارمند شدم �
رشته   ام مرتبط با کارم در مؤسسه بود و از ترم اول ارشد ایده   های 

خوبی برای کار پیدا کردم� در کنار اینکه در دانشگاه هم با عالقه 

بیشتری دروس را دنبال می   کردم� تا اینکه حجم زیاد از مشکالت 

اقتصادی و غیراقتصادی ادامه کار را سخت کرد� بعد از امتحانات 

دوستانم  از  یکی  که  داشتم  تهران  به  سفری  دانشگاه  اول  ترم 

پیامی مبنی بر آزمون استخدامی یک بانک دولتی برایم ارسال 
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کرد� اهمیتی ندادم ولی روز بعد خواهرم تلفن کرد و درباره همان 

آگهی صحبت کرد و گفت در شهر خودمان مهندس عمران جذب 

می   کنند و اصرار داشت که در آزمون شرکت کنم� آن شب خانه 

عمویم میهمان بودم و آنها متوجه مکالمه   ام شدند و با فهمیدن 

به  اکراه  با  کردند�  آزمون  در  شرکت  به  تشویق  مرا  موضوع، 

خواهرم گفتم من دسترسی به مدارکم ندارم و امکان ثبت   نام در 

آزمون برایم وجود ندارد� او گفت همه کارهایت را خودم انجام 

می   دهم  و تو فقط بیا و آزمون بده� 

همان هم شد؛ من اهواز برگشتم و بدون آمادگی خاصی به محل 

اعالم  اولیه  نتایج  بعد  دادم� چند هفته  آزمون  و  رفتم  برگزاری 

شد� نفر اول آزمون استخدامی در رشته خودم شدم و بعد از چند 

ماه طی مراحل گزینش و استخدام، در یک شعبه در جایگاهی 

غیرمرتبط با مدرک تحصیلی   ام شروع به کار کردم� 

فکر می   کردم این شرایط موقتی است� کار در شعبه با روحیاتم 

و  بودم  خالقی  و  پرجنب و جوش  آدم  من  نداشت�  سازگاری 

آزارم می   داد�  کار  محدودیت   های سخت و چارچوب   های دقیق 

ضمن آنکه دانشجو هم بودم و برای شرکت در کالس   ها باید از 

کار مرخصی گرفته و راهی اصفهان می   شدم و این برای مدیران 

بانک به سادگی قابل پذیرش نبود� اصال عده   ای از همکاران به 

دلیل همین فشارها مجبور به ترک تحصیل شده بودند� ولی من 

به خودم قول دادم اگر روزی بین انتخاب این کار و درس قرار 

گرفتم، درس را انتخاب کنم�
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عادت می   کنیم �
می   گویند انسان با هر چیزی سازگار می   شود� با اتمام واحدهای 

درسی   ام و جدایی از فضای فرهنگی آموزشی، کم   کم مانند سایر 

کارمندان می   شدم� توالی کار و خانه و باز هم کار و خانه از من 

هم  پایان   نامه  نوشتن  در  بود!  ساخته  کار-خانه ای  انسان  یک 

دچار مشکل شدم؛ چون می   خواستم خودم بنویسم و عالی هم 

بنویسم، کار پیش نمی   رفت� کامل   گرایی بار دیگر یقه   ام را چسبیده 

و  همکاران  بعضی  می   دیدم  بخورم�  تکان  نمی   گذاشت  و  بود 

هم کالسی هایم با پرداخت مبلغی نه چندان باال و خرید پایان   نامه 

نبود�  پذیرفتنی  کار  این  برایم  ولی  می   کنند،  حل  را  مشکل 

بر علت شده  و دانشگاه هم مزیت  باالی خودم  استانداردهای 

بود و کم   کم دچار فرسودگی شغلی نیز می   شدم� نوعی درماندگی 

که چند سال طول کشید و پایان   نامه   ای که کابوس من شده بود�

خواب می   دیدم از دانشگاه دوره کارشناسی با من تماس می گیرند 

و می   گویند تعدادی از واحدهایم پذیرفته نشده و باید برگردم و 

آنها را دوباره بگذرانم� این کابوس   های تکراری حالت پیش   رونده 

داشت و مدتی بعد به دوران دبیرستان هم رسید� تحمل شرایط 

سخت شده بود و از تنش مزمنی رنج می   بردم؛ تنشی به دلیل 

کاری ناتمام�
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نقطه تغییر �
سه  در  شعبه   ام  تغییر  کردم،  اشاره  ماجرا  اول  در  که  همان   طور 

سال قبل تبدیل به نقطه عطفی در زندگی   ام شد؛ نه از آن جهت 

که در موقعیت خوبی قرار گرفتم، بلکه برعکس به دلیل اینکه در 

شرایط  تحمل  خوردم�  بزرگی  تلنگر  و  گرفتم  قرار  بدی  موقعیت 

آن  از  برون رفت  برای  راهی  گرفتم  تصمیم  و  بود  سخت  برایم 

را  پایان   نامه   ام  که شده  طور  هر  که مصمم شد  این شد  بیابم� 

تکمیل کرده و دفاع کنم� چند ماه بعد، روزگار سخت گذشت و 

با پیگیری زیاد و بعد از بارها اصالح و تجدید نظر در پروپوزال 

و متن پایان نامه، با وجود سخت   گیری   های دانشگاه باالخره در 

پایان همان سال از پایا   ن   نامه   ام دفاع کردم� بار بزرگی از دوشم 

برداشته شد� پیش از آن انگار بال پروازم بسته بود و احساس 

می   کردم تغییر بزرگی در راه است� همان هم شد؛ بستن درهای 

باز یک پس از دیگری اتفاق افتاد و کارهای ناتمام گذشته را به 

پایان    رساندم� کابوس هایم به پایان رسیده بود و وقت آن بود 

که رؤیایی بسازم� 

از یک کلمه شروع شد �
هنری فورد کارآفرین بزرگ آمریکایی می   گوید: »یا فکر می   کنید 

با  حق  صورت  هر  در  نمی   توانید؛  می   کنید  فکر  یا  می   توانید 

شماست«� باورهای ما نگرش ما به زندگی را مشخص می   کنند 

و مثل کلماتی انتزاعی در پس ذهن ما جریان دارند� خودآگاهی 
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حتی  اینکه  است؛  انسان  مخصوص  که  است  بزرگی  موهبت 

کلمات  آن  من  و  کنیم  نظاره  نیز  را  باورهایمان  می   توانیم 

ناامیدکننده را در پس ذهنم دیدم� 

دکتر ویکتور فرانکل روان پزشک مشهور و مبدع معنادرمانی در 

کتاب »انسان در جست وجوی معنا« به »آخرین آزادی انسان« 

در  نازی   ها  اجباری  کار  اردوگاه   های  در  که  زمانی  می   کند�  اشاره 

جریان جنگ جهانی دوم با مرگ دست و پنجه نرم می   کرد؛ جایی 

رفتار  نداشت�  وجود  زندگی  حتی  و  آزادی  به  امیدی  هیچ  که 

بودند  و شرایط شکننده محیطی، محرک   هایی  نازی   ها   خشن 

که در کنترل و اختیار او و اسرای دیگر نبود� واکنش طبیعی به 

این محرک   ها تسلیم شدن و مرگ یا خودکشی است� همان   طور 

که بسیاری از زندانیان این واکنش را نشان دادند ولی او در این 

بین محرک  اینکه  فهمید،  وجود  تمام  با  را  بزنگاه خطیر چیزی 

و واکنش، فاصله   ای وجود دارد؛ جایی که آخرین آزادی انسان 

جلوه   گر می شود: »آزادی انتخاب«� 

شاید اولین بار بود که به این شکل آن باورها را می دیدم و از این 

آخرین آزادی خود استفاده کردم و انتخاب کردم که تغییرشان 

دهم� دیگر نمی   خواستم نقش قربانی را بازی کنم و می   دانستم 

این در اختیار خودم است و شروع شد؛ از یک کلمه، از تغییر یک 

کلمه�
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هنر کمک خواستن �
به مشاوره اعتقاد داشتم� ولی از نوجوانی عادت کرده بودم به 

تنهایی از پس مشکالتم برآیم� آدم کتاب   خوانی نبودم ولی این 

مطالعه  برای  مطالعه   ام  واقع  در  می   رفتم�  کتاب  سراغ  موقع   ها 

نبود، بلکه برای یافتن پاسخ پرسش   هایم یا راه   حل مسائلم بود� 

این شد که کتاب   ها را خوب می   فهمیدم و می   توانستم به دیگران 

نیز در آن رابطه کمک کنم و از این کار احساس خوبی داشتم� این 

نوع مطالعه را »مطالعه مؤثر« می   گویم؛ چون مطالعه   ای است که 

هم  مشاوره  که  می   شد  زمان   هایی  ولی  می گذارد�  تأثیر  فرد  در 

می   رفتم� به نظرم مکمل خوبی برای مطالعه است� ضمن اینکه 

یک مشاور خوب که فهم درستی از مسئله داشته باشد می   تواند 

فرد را در مسیر درستی هدایت کند؛ اتفاقی که برای من افتاد�

نیاز شدید به تغییر را احساس می   کردم ولی نمی   دانستم دقیقا 

مشکل کار کجاست� تصمیم گرفتم مشاوره بروم و همین حرف   ها 

را بگویم� ضرر نداشت و از این حالتی که داشتم بدتر نمی   شد� 

من کمک خواستم و از یک فرد متخصص کمک خواستم� بعدا 

را  ندای درونی   ام  بود�  زندگی من  در  این نقطه عطفی  فهمیدم 

دنبال کرده و حرکت کردم� پر از سؤال بودم و از آنجا که از بیرون 

در موقعیت تثبیت شده ای به نظر می   رسیدم، خانواده و دوستان 

و اطرافیان چیزهایی می   گفتند که بیانگر دیدگاه خودشان بود� 

یک کارمند رسمی با حقوق خوب، تحصیالت کارشناسی ارشد، 

خانه و ماشین و��� فقط یک چیز خوب نبود، حال من! 
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یکی  کن،  مهاجرت  می   گفت  یکی  کن،  ازدواج  می   گفت  یکی 

می   گفت دکترا بخوان، یکی می   گفت کسب   وکار دیگری راه بینداز 

و��� به قول شاعر هرکسی از ظن خود شد یار من� همین   ها را 

کار کنم و دچار سردرگمی  اینکه نمی   دانم چه  به مشاورم گفتم؛ 

هستم� مشاور با آرامش به حرف   های من گوش داد و بعد از من 

پرسید چشم   اندازت در زندگی چیست؟ برای من مفهوم غریبی 

بود� هرچه فکر کردم چیزی به ذهنم نرسید� مدت   ها بود که دچار 

روزمرگی و تکرار شده بودم و در مسابقه پیشرفت مالی و شغلی 

با دیگران رقابت می   کردم� خانه اولم را که خریدم به فکر خرید 

خانه دوم افتادم؛ دومی را که خریدم به فکر خانه سوم؛ انگار این 

بازی انتهایی نداشت� شاید ظاهرا آدم موفقی بودم، ولی از طرز 

زندگی   ام رضایت نداشتم� 

در جست وجوی ارزش   ها2 �
از مشاورم پرسیدم چرا راضی نیستم؟ گفت چون با ارزش   هایت 

زندگی نمی   کنی� گفتم چگونه ارزش   هایم را پیدا کنم؟ چند کاربرگ 

شناخت ارزش   ها بر اساس قلمروهای زندگی به من داد و گفت 

سعی  و  کردم  خواندن  به  شروع  بنویس�  را  ارزش   هایت  اینجا 

کردم جلوی هر قلمرو، ارزشم را بنویسم� عجیب بود! تقریبا چیزی 

نتوانستم بنویسم� این   قدر سخت به نظر نمی   رسید� بعدا فهمیدم 

روش مشاوره ایشان، »اکت«3 یا درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد 

2- Values
3-ACT: Acceptance and Commitment Therapy
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است و در شش ضلعی آسیب اکت، یکی از مهم ترین بخش   ها، 

جست وجوی  درمانش  که  آسیبی  ارزش   هاست؛  با  ارتباط  عدم 

ارزش   هاست و برای من سفری آغاز شد که هنوز هم ادامه دارد�

زندگی  مقصود  یا  رسالت  کشف  سفر،  این  در  بخش  مهم ترین 

است� دلیلی که اینجا هستی، کاری که برایش به این دنیا آمدی، 

بودم�  نکرده  فکر  آن  به  این شکل  به  آن  از  پیش  که  مفهومی 

روزمرگی و غرق شدن در جریان زندگی، من را از پرداختن به آن 

بازداشته بود ولی همیشه احساس می   کردم جایی از کار اشکال 

دارد� 

اساسی   ترین  معنا،  یافتن  برای  تالش  می   گوید  فرانکل  ویکتور 

نیروی محرکه فرد در زندگی است� میل انسان برای یافتن معنا 

ممکن است با ناکامی روبه رو شده و در مواردی حتی تبدیل به 

نوعی روان   رنجوری اندیشه   زاد شود� جست وجوی معنا و مقصود 

زندگی، پاگذاشتن در مسیری پر از ابهام و مساوی است با خروج 

از منطقه امن� این با خود، تنشی به همراه دارد که فرانکل آن 

را نشانه سالمت روان می   داند و از آن با نام »پویایی اندیشه« 

و  باشد  این  زندگی  در  ما  سؤال  بزرگ ترین  شاید  می   کند�  یاد 

بزرگ ترین تالش ما در زندگی جست وجو و تحقق آن معنا�

افسانه شخصی �
افسانه شخصی مفهومی است که پائولو کوئیلو در شاهکار خود 

»کیمیاگر« آن را به زیبایی به تصویر می   کشد� سانتیاگو، قهرمان 

خود  گوسفندان  کنار  در  شبی  است،  ساده  چوپانی  که  داستان 
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به خواب رفته و رؤیایی می   بیند که گنج او در کنار اهرام مصر 

گوسفندان  می   شود  باعث  رؤیا  این  دوباره  تکرار  است�  مدفون 

خود را فروخته و با پول آن راهی سفر شود و افسانه شخصی 

خود را دنبال کند� در این مسیر زبان روح جهان را یاد می   گیرد و 

می   فهمد چگونه نشانه   ها را ببیند�

بار اولی که کیمیاگر را خواندم 20 سال داشتم� دانشگاه مرا جذب 

کردم�  همذات پنداری  داستان  قهرمان  با  شدت  به  و  نمی   کرد 

افسانه شخصی خود سفر  دنبال  به  او  مانند  که  گرفتم  تصمیم 

کنم� بی قرار شده بودم و آتشی در درونم شعله می   کشید� سفر 

خواست  که  نپایید  دیری  ولی  شدم  ماجراهایی  درگیر  و  کردم 

تا  کنم  باعث شد مصلحت اندیشی  و ذهن منطقی   ام  اطرافیان 

مهندس شوم�

این ندا از پس یک خواب چندین ساله دوباره در درونم بیدار شده 

فراز   های  در  می   شود؛  ایجاد  فرصت  این  آدم   ها  همه  برای  بود� 

با  انتخاب  درمی   آید�  طنین  به  انسان  قلب  در  زندگی  از  مهمی 

باقی  خود  امن  دایره  در  یا  بگیرد  تصمیم  آگاهانه  دل  اوست، 

بماند� کاری که پدر سانتیاگو کرده و در جوانی تصمیم گرفته بود 

سودای سفر از دهکده را فراموش کرده و همان   جا تشکیل زندگی 

دهد� یا مثل بلورفروش کتاب کیمیاگر، یک عمر را فقط با آرزوی 

سفر به مکه سر کند�

آن  در  ما  گنج  که  داریم؛ جایی  افسانه   ای شخصی  ما  از  هریک 

با روح جهان یکی می شویم و راهی که  نهفته است، جایی که 
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که  شرطی  به  است؛  موهبت  یک  دل   آگاهی  ماست�  الهی  حق 

بخواهیم به آن توجه کنیم و آن وقت است که با ما شروع به 

این  شاید  می   بارد�  نشانه  زمان  و  زمین  از  و  می   کند  گفت وگو 

حرف   ها عجیب باشد آن هم برای آدمی منطقی مثل من! ولی در 

پس این داستان حقیقتی نهفته است؛ حقیقت انتخاب�

حقیقت انتخاب �
ما همیشه در حال انتخاب کردن هستیم؛ حتی زمانی که انتخاب 

انتخاب   های  می   سازد؛  ما  انتخاب   های  را  ما  زندگی  نمی   کنیم� 

انتخاب   های  منظورم  اینجا  ناآگاهانه�  انتخاب   های  و  آگاهانه 

آنهایی  ما،  تصمیمات  بهترین  می   کردم  فکر  قبال  است�  آگاهانه 

است که بر مبنای عقل و منطق صورت گیرد� زمانی در این گزاره 

تردید کردم� البته پژوهشی علمی هم در این زمینه انجام شده 

است� دنیل کانمن روان شناس، پژوهشی را رهبری کرد که طبق 

آن روش انتخاب افراد را در دو گروه منطقی و شهودی ارزیابی 

کرد� به گروه منطقی اطالعاتی درباره محصوالت خاصی داد و از 

آنها خواست که بهترین گزینه را انتخاب کنند� به گروه شهودی 

را  آنها نیز خواست بهترین محصول  از  اطالعات خاصی نداد و 

انتخاب کنند� در کمال ناباوری انتخاب   های گروه دوم که بر مبنای 

درک شهودی بود، بهتر بود� این حس را ما بارها تجربه کرده   ایم؛ 

وقتی کسی در برخورد اول به دلمان می   نشیند یا نمی   نشیند یا 

وقتی در موقعیت خاصی احساس راحتی می   کنیم یا نمی   کنیم� 

اینجاست که دل   آگاهی به کمک ما می   آید� موهبتی که در همه 
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هست ولی تنها اندکی از وجود آن سود می برند�

انسان و من  نبردی است به قدمت  کشمکش بین دل و عقل 

این بار انتخاب کردم که جست وجوگر شوم� به دنبال رسالتی که 

مقصود از حضور من در زندگی است� وقتی به دنبال چیزی باشی 

باالخره پیدا می   شود؛ گاهی صبر بهترین راه است�

کارگاه رسالت �
نام  با  کارگاهی  که  مضمون  این  با  آمد  برایم  پیامکی  روز  یک 

چنین  منتظر  که  من  برای  شد�  خواهد  برگزار  زندگی  رسالت 

فرصتی بودم یک نشانه بود� تعلل نکرده و ثبت نام کردم� مدرس 

کارگاه مطالبی را بیان کرد که برایم جالب بود� از خالل صحبت   ها 

آن  در  را  عملکرد  بهترین  ما  که  است  حوزه   ای  رسالت  فهمیدم 

از پول و رفاه حاضریم در آن فعالیت  داریم و برای دالیلی غیر 

و  شد  انجام  رسالت  کشف  برای  تمرینی  کارگاه،  آخر  در  کنیم� 

حاضران به بیان تجارب خود پرداختند�

مباحث کارگاه برایم جالب بود ولی نتیجه خاصی نگرفته بودم� 

کشف  را  رسالتمان  کارگاه  پایان  در  که  بود  داده  وعده  مدرس 

خواهیم کرد ولی من موفق به این کار نشدم� این تجربه تأثیری 

منفی بر من گذاشت� رسالت یا مقصود زندگی چیزی نیست که 

با یک جلسه تمرین کشف شود� این را بعدها فهمیدم ولی آن 

زمان احساس خوبی نداشتم� فکر می   کردم من مشکل دارم و به 

از رسالتم نقش  تصویر مبهمی که در خالل آن تمرین در ذهنم 

بسته بود بدگمان بودم�
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کافه کتاب �
بعد  چندی  و  می   آیند  ما  زندگی  به  مقطعی  در  آدم   ها  برخی 

می   روند ولی تأثیر مهمی بر جای می   گذارند� انگار یک نقش کوتاه 

زمان  در  را  نقش  این  و  دارند  عهده  بر  ما  زندگی  سناریوی  در 

آدم   ها در همان  از همین  ایفا می   کنند� یکی  به خوبی  مناسب 

روزها که در جست وجوی مسیر خود بودم مرا به جلسه   ای دعوت 

کرد� عصر جمعه   ای معمولی بود، از همان   ها که دلت می   گیرد و 

فقط دوست داری که بگذرد� من هم برای اینکه از آن حال و هوا 

درآیم و چون برنامه دیگری نداشتم دعوتش را برای شرکت در 

عصر  این  نمی   کردم  فکر  کردم�  قبول  کتاب   خوانی  دورهمی  یک 

دلگیر جمعه در آن کافی شاپ، تبدیل به نقطه عطفی در زندگی 

من شود� ولی از مدت   ها قبل سنگ بنای آن گذاشته شده بود، 

زمانی که انتخاب کردم آن کلمه قربانی را در ذهنم تغییر دهم� 

از چند هفته قبل در مورد کتاب »اثر  بود که  دورهمی کوچکی 

روخوانی  را  کتاب  برگزار می   شد� تک تک  کافی   شاپی  در  مرکب« 

می   کردیم و یک نفر که تسلط بیشتری داشت، بحث را هدایت 

می   کرد� فصل سوم کتاب بود و بحث ارزش   ها، از همان ابتدای 

جلسه، کتاب مرا گرفت� انگار در لحظه درست در مکان درست 

برای  قبل  ماه  چند  که  افتادم  ارز   ش   هایی  کاربرگ  یاد  بودم� 

ارتباطش  خوبی  به  کتاب  این  در  گرفتم�  مشاورم  از  بار  اولین 

دلم  به  مثال   هایش  بود�  بیان شده  رشد  مسیر  و  انتخاب   ها  با 

نشست و حرف   هایش را باور کردم� این معجزه اثر مرکب است� 



مهندسی سرنوشت38

کتاب  این  در  آمریکایی،  موفق  کارآفرین  و  مربی  دارن  هاردی، 

و  مختصر  شکل  به  را  خود  مطالعات  و  تجربه  سال   ها  حاصل 

مؤثری بیان داشته و زندگی بسیاری از افراد را در سراسر جهان 

دستخوش تغییر کرده است�

در انتظار معجزه �
آن دورهمی تمام شد و دیگر هم برگزار نشد� انگار فقط برای آن 

لحظه من بود و من کتاب را گرفتم و چند ماه بعد را با آن زندگی 

کردم� پیش از آن، همه عمر در انتظار یک معجزه بودم، روزی که 

طی حادثه ای به درجه   ای از آگاهی و ثبات برسم و از آنجا به بعد 

زندگی   ام روی غلتک بیفتد� مهم ترین باوری که این کتاب در من 

تغییر داد همین باور به معجزه بود� 

مردمان  عادت  »هفت  خود  ارزشمند  کتاب  در  کاوی  استفان 

مؤثر« مفهومی به نام »تغییر انگاره«4 را مطرح می   کند؛ می   گوید 

روزی در تراموا نشسته بودم که ناگهان در یک ایستگاه، مردی 

راه  در حین  کنار من نشست�  و  وارد شد  فرزندانش  به همراه 

بچه ها شلوغ کاری کرده و نظم آنجا را به   هم ریختند؛ به   طوری   که 

این  ایجاد شده کالفه شدند� در مقابل  از وضع  سایر مسافران 

و  نداده  نشان  واکنشی  هیچ  پدرشان  بچه   ها،  آزاردهنده  رفتار 

مغموم بر صندلی نشسته بود� این رفتار او باعث شد که دکتر 

که چرا  تذکر دهد  او  به  و  برفروخته شده  از پیش  بیش  کاوی 

حواسش به فرزندانش نیست� مرد که با این تلنگر انگار تازه به 

4- Paradigm shift
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خود آمده بود، گفت: بله ببخشید ما تازه از بیمارستان می   آییم 

و چند دقیقه قبل این بچه ها مادرشان را از دست دادند� ناگهان 

همه چیز در نظر دکتر کاوی و سایر مسافران تغییر کرد؛ حس 

خشم و کالفگی آنها تبدیل به همدلی و همدردی شد و طبیعتا 

رفتار آنها متناسب با این تغییر انگاره تغییر کرد�

دارد:  وجود  اجتماعی  انگاره  نوع  دو  کاوی  استفان  گفته  طبق 

یکی »اخالقیات شخصیت« و دیگری »اخالقیات منش«� وقتی 

طبق اخالقیات شخصیت به دنبال تغییر هستید، به رفتار خود 

توجه می   کنید و درصدد تغییر آن برمی   آیید ولی این روش در 

بلندمدت جوابگو نیست؛ درست مثل اینکه در این مثال، افراد 

بدون دانستن علت شلوغ   کاری کودکان بخواهند رفتار مناسبی با 

آنها یا پدرشان داشته باشند� طبیعی است که یا ممکن نیست 

یا در فرد ایجاد خشم و تعارض می   کند� در   حالی   که در اخالقیات 

منش، نگرش از درون به بیرون است، یعنی انگاره و نگرش فرد 

تغییر کرده و بر اثر آن خودبه   خود رفتارش تغییر می   کند�

در پی  را  انگاره  برای من همین تغییر  اثر مرکب  کتاب  مطالعه 

داشت؛ اینکه در انتظار معجزه تغییر نباشم و تغییرهای بزرگ از 

استمرار تغییرهای کوچک روزانه به وجود می   آیند� همین باعث 

شد نگرش من به زندگی تغییر کند و تغییر رویکرد و رفتار مهمی 

را در من به دنبال داشت�
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کارون من �
استان   های  رودخانه   ها،  طغیان  و  سیل  که  بود   97 سال  اواخر 

آب  زیاد  باال آمدن  دلیل  به  می   کرد�  تهدید  را  غربی  و  جنوبی 

اطراف  مناطق  می   گذرد،  اهواز  شهر  میان  از  که  کارون  رودخانه 

حریم رودخانه تخلیه شده و جاده ساحلی برای تردد خودروها 

بسته شده بود� من از این فرصت استفاده کرده و به دلیل خلوتی 

پارک ساحلی و مطبوع بودن هوا هر شب در آنجا می   دویدم� 

ناگهان  بودم،  قدم زدن  حال  در  طبیعت  پل  روی  که  شب  یک 

آسمان گرفته شد و باران مالیمی زد که باعث شد اندک افرادی 

را ترک کنند� تنها بودم، درست در  هم که در آنجا بودند محل 

در  باد  داشتم،  احساس عجیبی  بزرگ،  کارون  فراز  بر  پل،  میان 

گوش   هایم می   پیچید، باران بر گونه   هایم می   لغزید و صدای غرش 

دوردست  به  بود�  کرده  تسخیر  مرا  همیشه  از  مهیب تر  کارون، 

را  شهر  کالبد  مانند شاهرگی  بزرگ  رودی  رنجور  تن  کردم�  نگاه 

شگفت  در  عظمت  این  از  من  و  می   رفت  پیش  و  می   شکافت 

شدم� تمام عمر می   خواستم از این شهر بروم و حاال مفتون این 

سراسر  و حسی  متوقف شده  زمان  انگار  بودم�  شده  حال و هوا 

وجود مرا درگرفته بود� حسی که این شعر را به دنبال داشت:

من عاشقم

عاشق این بوی نم

عاشق این سکوت سهمگین

عاشق این چشم   انداز رنجور جریان تو
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کارون من

آرزوهای من از کودکی با تو جان گرفت

با تو باریک شد

زمانه آرزوهای مرا نیز مانند تو از سرچشمه   اش دزدید

ولی من هنوز زنده   ام

هنوز خروشانم

هنوز سهمگینم

مانند تو

کارون مغرور من

چه کسی می   خواهد جلوی طغیان ما را بگیرد؟

بیا تا با هم بخروشیم

بیا تا هر سنگ و صخره   ای که به حریم ما تجاوز کرده را خرد کنیم

بیا تا راه خود را باز کنیم

بیا تا دوباره بیدار شویم

کارون رنجور من

من به اندازه تمام مردم این شهر خسته   ام

می خواهم تمام بغض در گلومانده این شهر را فریاد کنم

می خواهم عقده   گشایی کنم

می خواهم گریه کنم

مانند تو که چه زیبا گریه می   کنی

کارون من

تو هم عاشقی؟
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عاشق این خاک

عاشق این مردمان

که می   بخشی

که جان می   دهی

و هر خرابی که هست از ماست نه تو

کارون عاشق من

می   گویند هیچ سدی جلودار عاشق نیست

راست می   گویند

تو عاشقی

و هیچ سدی جلودار تو نیست

درست مانند من

مورد  کارهای  که  وقتی  از  بودم�  ننوشته  شعر  که  بود  سال   ها 

عالقه   ام را کنار گذاشته و یک زندگی کار-خانه   ای  پیدا کرده بودم، 

از پس سال      ها حبس، به  اینک  رفته رفته روحم افسرده شده و 

پرواز درآمده بود�

تغییر  را  آن موقعیت  یا  نیستید،  راضی  از موقعیت خود  وقتی 

راه  من  دهید�  تغییر  را  موقعیت  آن  به  خود  نگرش  یا  دهید 

انتخاب کردم و نگاهم به همه چیز عوض شد� به قول  را  دوم 

باید دید���  باید شست، جور دیگر  را  سهراب سپهری، چشم ها 

و من جور دیگری می   دیدم� دیگر اهواز برایم شهری که همیشه 

سودای رفتن از آن را داشتم نبود؛ شهری بود که دوستش داشتم 

و پذیرفتم که این راه من برای زندگی بوده است� چیزهایی را 
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می   دانم و چیزهای زیادی را نمی   دانم� این پذیرش، روند تغییرات 

مرا سرعت بخشید و باعث شد با خودم به صلحی درونی برسم�

لذت تجربه �
فعالیت   های  آن  کنار  در  و  کار شدم  به  بانک مشغول  در  وقتی 

گرفتم�  فاصله  عالقه   ام  مورد  کارهای  از  کم   کم  داشتم،  اقتصادی 

سیستم  فروختم،  را  عکاسی   ام  دوربین  نمی   نوشتم،  شعر  دیگر 

شدم  خارج  مؤسسه  از  کردم،  جمع  را  کامپیوتری   ام  فیلم   سازی 

این  با  می   کردم  فکر  گذاشتم�  کنار  را  قبلی  فعالیت   های  کلیه  و 

کارها تمرکزم بر درس، کار بانک و فعالیت   های اقتصادی بیشتر 

می   شود� شاید این   گونه شد و من به دستاوردهایی مالی و مادی 

رسیدم که برایم چندان بامعنا نبود� با این تفاسیر حال وروز آن 

موقعم عجیب به نظر نمی   رسید�

عوامل  از  هیچ یک  می   دانستم  بود؛  کرده  فرق  شرایط  دیگر  اما 

به خواستم  تا  بگیرد  را  نمی   تواند جلوی من  و شرایط  محیطی 

برسم؛ فقط باید بدانم واقعا چه می   خواهم� این شد که تصمیم 

گرفتم دوباره خود را محک بزنم و انرژی پرشوری که سال   ها در 

کردم�  به جست وجو  شروع  کنم�  آزاد  را  بود  شده  مسدود  من 

روان شناسی  کارگاه  گروه طبیعت   گردی،  و داستان،  انجمن شعر 

و  گفت وگو  باشگاه  فیلم   سازی،  و  عکاسی  کالس  فردی،  رشد  و 

سخنرانی، با اینکه سال   ها در این شهر زندگی می   کردم، هیچ   وقت 

وجود  می   کردم  فکر  اصال  بودم�  ندیده  را  انجمن   هایی  چنین 

ندارند� منم مثل بسیاری از مردم، چهره خشک و خشن شهری را 
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دیده بودم که مردم در آن فقط زنده بودن را تجربه می   کردند� ولی 

اشتباه می   کردم؛ همین که نگرشم عوض شد و پا به پوسته زیرین 

ارز   ش   های خود  و  با عشق  که  را دیدم  آدم   هایی  شهر گذاشتم، 

زندگی می   کنند� برایم عجیب بود که می   دیدم هر شب دست   کم 

یک نشست ادبی خوب با حضور شعرا و فرهیختگان در یکی از 

محافل فرهنگی هنری شهر برگزار می   شود� این در سایر حوزه ها 

با  که  انتخاب    کنم  بودم  مجبور  من  دیگر  و  داشت  وجود  هم 

توجه به محدودیت زمانی   ام هر روز در کدام یک حضور پیدا کنم� 

انرژی   ام به جریان افتاده بود، از صبح تا ظهر در بانک کار می   کردم 

و از آنجا به کالس عکاسی می   رفتم و بعد از آن در انجمن شعر 

حضور می   یافتم� حتی احساس گرسنگی هم نمی   کردم، روح من 

با کارهایی که دوست داشتم تغذیه می   شد و جسمم در کنترل 

آن درآمده بود� داشتم فضاهایی را تجربه می   کردم که خودم را 

سال   ها از آن محروم کرده بودم� حالم خوب بود و این را می   شد 

به وضوح با دیدن من تشخیص داد�

قدرت نوشتن �
به یاد دارم که ابتدای همان سال اهدافی که برایم مهم بود را 

نوشتم� در نوشتن اهداف از روش خاصی استفاده نکرده بودم، 

فقط مواردی را که دوست داشتم اتفاق بیفتد، نوشتم� یکی از 

آنها شرکت در کارگاه    مهارت   های ارتباطی و رشد فردی بود� هیچ 

ایده   ای در مورد چگونگی آن نداشتم؛ فقط نوشتم و بعد فراموش 

کردم� تا اینکه اوایل خردادماه یکی از دوستانم مرا به سمیناری 
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او داشتم در آن  آموزشی دعوت کرد� به خاطر اطمینانی که به 

سمینار شرکت کردم� سالن پر از جمعیت بود و سخنران با طرز 

بیان جذاب خود، فضای آموزشی مفرحی را برای مخاطبان ایجاد 

کرده بود� در انتهای سمینار، حضار را به کارگاه دوروزه ای که در 

توصیه  به  هم  من  کردند�  دعوت  بود  آموزش   ها  همان  تکمیل 

دوستم در آن کارگاه شرکت کردم�

عنوان کارگاه عزت نفس بود ولی موضوعات مفید دیگری هم در 

آن به شکل جذاب با مثال   های کاربردی و حتی بازی گروهی ارائه 

می   شد� در خالل کارگاه احساس بسیار خوبی داشتم و دید نسبتا 

در  را  مقاومتی  ابتدا  در  که  کارگاه      هایی  چنین  به  من  بدبینانه 

من ایجاد کرده بود، کم   کم تغییر می   کرد� چیز   هایی را یاد گرفتم 

که اگر پیش   تر می   دانستم دچار برخی اشتباهات بزرگ زندگی   ام 

برایم مهم بود ولی احساسی در  نمی   شدم� این به خودی خود 

من شکل گرفت که به مدرس کارگاه غبطه می   خوردم� چقدر آن 

موقعیت را دوست داشتم و احساس می   کردم می   توانم آن   گونه 

متوجه  داشتم  که  خوبی  مشارکت  از  هم  کارگاه  مدرس  باشم� 

برخی خصوصیات من شد و همان روز به من گفت تو می   توانی 

دو  نبود�  ولی عجیب  بود  برایم خوشایند  باشی�  مدرس خوبی 

به  چیزی  جرقه ای  مثل  می   کردم  فکر  رسالتم  به  وقتی  قبل  ماه 

دارم:  را  نوشته   ام  هنوز  نبود�  واضح  برایم  زیاد  که  رسید  ذهنم 

بدهم�  یاد  دیگران  به  را  موفقیت  راه  و  موفق شوم  می   خواهم 

من  به  بیرون  از  کسی  حاال  ولی  بودم  نکرده  توجه  آن  به  زیاد 
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یادآوری می   کرد، می   توانست نشانه باشد ولی من تا رسیدن به 

باور فاصله زیادی داشتم�

کافه کتاب کارون من �
مطالعاتم در زمینه خودشناسی و رشد و توسعه فردی بیشتر شده 

می   کردم�  احساس  مباحث  این  به  بیشتری  کشش  درون  از  و 

رفته رفته میل اولیه   ام به حضور در محافل ادبی و هنری کاهش 

اعتماد کردم و وقت بیشتری  بیشتر  به حسم  یافت و من هم 

را برای پیگیری مباحث روان شناسی موفقیت و رشد و توسعه 

آن  مهم ترین  که  داشتم  زیادی  سؤاالت  دادم�  اختصاص  فردی 

یافتن رسالتم در زندگی بود� این جمله را به صورت یک عبارت 

و  چیست؟  من  رسالت  می   نوشتم:  دفترم  در  شب  هر  سؤالی 

استعدادهایم،  و  عالیق  گستردگی  بودم�  پاسخ  دریافت  منتظر 

ناامید  از خودم  ولی  بود  کرده  برایم سخت  را همیشه  انتخاب 

نشدم و به جست وجو ادامه دادم�

مؤثر«  مردمان  عادت  »هفت  کتاب  خواندن  حال  در  هم   زمان 

اثر  از  بعد  و  بود  آن  در  من  سؤاالت  از  بسیاری  پاسخ  بودم� 

مرکب، هیچ کتابی این گونه مرا متأثر نکرده بود� کاوی در این 

باید  دیگران،  و  خود  زندگی  در  مؤثری  فرد  هر  می   گوید  کتاب 

هفت عادت را در خود ایجاد کند� فرد با ایجاد این عادت   ها، در 

روندی با عنوان پیوستار کمال، از وابستگی به استقالل و بعد به 

وابستگی متقابل می   رسد� این روند رو به رشد در عادت های اول 

فرد شکل  در  است  پیروزی   های شخصی  به  مربوط  که  تا سوم 
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می   گیرد و در عادت   های چهارم تا ششم که مربوط به پیروزی   های 

جمعی است ادامه می   یابد� در واقع رشد و بلوغ فرد با استقالل 

جمعی،  نیروی  و  خوب  روابط  ایجاد  با  بلکه  نمی   پذیرد،  پایان 

تا  می   کند�  پیدا  توسعه  و  رشد  فرد،  از شخصیت  دیگری  ابعاد 

آن موقع تمرکزم بیشتر بر خودم بود، ولی این کتاب نگرش مرا 

نسبت به مفهوم رشد در اجتماع تغییر داد� 

به  بار  یک  وقت  چند  هر  بود  شده  باعث  کتاب  به  عالقه   ام 

کتاب   فروشی بروم و دقایقی را در میان کتاب   ها بگذرانم� احساس 

خیلی خوبی داشتم و گاهی می   شد که کتابی را انتخاب کرده و در 

کافه کوچکی که در همان کتاب   فروشی قرار داشت می   نشستم و 

در سکوت مطالعه می   کردم� چند روزی بود که پیج اینستاگرامم 

را نیز راه اندازی کرده بودم و پست   هایی درباره سبک زندگی در 

آن قرار می   دادم� پیجم را خانواده و دوستانم دنبال می   کردند و 

من  تغییرات  متوجه  آنها  می   گرفتم�  آنها  از  خوبی  بازخوردهای 

جلب  بیشتر  ظاهری   ام  تغییرات  و  وزن  کاهش  و  بودند  شده 

توجه می   کرد�

کافه  در  و  رفتم  کتاب   فروشی  به  جلسه   ای  از  بعد  شب  یک 

مشغول مطالعه شدم� همان دوستی که هشت ماه قبل بانی آن 

با من تماس گرفت  جلسه کتاب   خوانی در کافی شاپ شده بود 

همان  و  گرفت  شکل  ما  بین  خوبی  گفت وگوی  آمد�  پیشم  و 

شب از دیدارمان عکسی گرفته و در قالب پستی در اینستاگرام 

خوب  حال  کردند�  استقبال  ما  نشست  از  دوستان  دادم�  قرار 



مهندسی سرنوشت۴8

ما به کسانی که پست را می   خواندند منتقل می   شد و بازخورد 

می   دادند� می   پرسیدند: این جای زیبا کجاست؟ چه حس و حال 

خوبی دارد� این حال و هوا زمانی اتفاق افتاد که من بخش دوم 

جمعی  نیروی  اهمیت  متوجه  و  خوانده  را  عادت  هفت  کتاب 

شده بودم� ناگهان جرقه   ای در ذهنم زد که به سرعت به واقعیت 

تبدیل شد: »کافه کتاب کارون من«� چند روز بعد اولین جلسه 

کافه کتاب را با موضوع کتاب »قله ها و دره ها« اثر دکتر اسپنسر 

جانسون برگزار کردیم� حرکتی که به تدریج گسترده   تر شد�

آغاز از پایان! �
عادت دوم از هفت عادت می   گوید: »ذهنا از پایان آغاز کنید« و 

این اشاره به مفهوم چشم   انداز5 در زندگی است� باید برای ایجاد 

این عادت، رسالت زندگی خود را کشف کنیم و به شکل بیانیه   ای 

بنویسیم� این بیانیه رسالت6 قانون اساسی شخصی ماست که 

داریم�  زندگی  در  که  و معیارهایی است  اصول  ارزش   ها،  بیانگر 

اهداف و برنامه   های ما از آن تأثیر می   گیرند و بر روابط و رفتار 

ما تأثیرگذار است� در واقع زیربنای زندگی   ای که در آینده ساخته 

خواهد شد است� بسیاری افراد از نردبان زندگی به سرعت باال 

نردبان  می   شوند  متوجه  رسیدند  آن  باالی  به  وقتی  و  می   روند 

را به دیوار اشتباهی تکیه داده   اند� فلسفه بیانیه رسالت همین 

مسیر  در  وقتی  بده�  تکیه  درست  دیوار  به  را  نردبانت  است، 

5-  Vision
6-  Mission statement
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می   شوی�  منحرف  درست  راه  از  بیشتر  بروی،  با سرعت  اشتباه 

از سرعت است و در رسالت به دنبال جهت  پس جهت مهم   تر 

درست هستیم؛ اما این جهت درست برای من چیست؟ 

ساده   ترین کاری که می توانستم بکنم جست وجو در گوگل بود و 

همین جست وجوی ساده، مسیر مرا تغییر داد� عبارت »رسالت 

شخصی« را در گوگل جست وجو کردم؛ در میان نتایج لینکی به 

یک پادکست بود که توجهم را جلب کرد� گوینده به   طور خالصه 

برایم  کرد�  اشاره  آن  و شیوه کشف  رسالت شخصی  تعریف  به 

بسیار جالب بود و از روی لینک پیجش را دنبال کردم و از آنجا 

متوجه  سایت  در  با جست وجو  آشنا شدم�  آموزشی  سایتی  با 

شدم محصولی به نام کشف رسالت دارند� تعلل نکردم و بسته 

را خریدم و شروع به دیدن کردم� با اشتیاق تمریناتش را انجام 

و  کاربردی  و  بیان جذاب  کردم� شیوه  را جذب  و مطالب  داده 

مورد  آموزش  نوع  این  در  علمی  مفاهیم  بر  تکیه  عین حال  در 

را زودتر  این چیزها  با خودم فکر کردم چرا  قرار گرفت،  توجهم 

مسیر  انتخاب  در  سردرگمی  دچار  این   قدر  تا  نداده   اند  یادمان 

زندگی نشویم�

هرچه بیشتر با کارگاه پیش می   رفتم مسائل برایم آشکارتر می   شد 

و دید بهتری نسبت به موضوع پیدا می   کردم� در انتهای کارگاه 

آن چیزی  به  کاری شبیه  در  رسالتم  که  داشتم  را  احساس  این 

است که مدرسان دوره انجام می   دهند� 
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مرگ و فلسفه زندگی �
چند هفته   ای از برگزاری جلسات کافه کتاب می   گذشت و هر هفته 

را در نشست، مطالعه و بررسی می   کردیم� فضای خوبی  کتابی 

ایجاد شده بود و رفته رفته استقبال از جلسات بیشتر می   شد و 

به این فکر می   کردم که کتاب بعدی کافه کتاب چه باشد� روزی 

یکی از دوستانم به من پیام داد و گفت کتاب »غرق در نور« را در 

گروهی برای مطالعه معرفی کرده   اند و نظر مرا پرسید� کتاب را 

سال   ها قبل خوانده بودم و مربوط به تجربه نزدیک به مرگ یک 

بانوی مسیحی آمریکایی است� در زمان خودش بسیار پرفروش 

بود و حتی برنامه   ای تلویزیونی هم در آن زمان با این موضوع 

را نخواند، چون فکر  پخش شد� به دوستم توصیه کردم کتاب 

می   کردم ارتباطی با موضوع رشد و موفقیت که مورد بحث ما 

بود ندارد� 

کار  قبال در آن  روزها مدیر شرکت مهندسی مشاوری که  همان 

می   کردم از کانادا به ایران آمده بود و خواست که دیداری داشته 

باشیم و من هم اجابت کردم� مردی حدودا 70 ساله و دنیادیده 

که شرکت مهندسی مشاور معتبر و بزرگی را اداره می   کرد و چند 

سالی بود که در کانادا کسب   وکار دیگری را راه   اندازی کرده و بین 

ایران و کانادا در تردد بود� فصل مشترک ما موضوعات فنی و 

مهندسی و شاید اقتصادی بود ولی گفت وگوی ما به   طور عجیبی 

به موضوع فلسفه و معنای زندگی و مرگ رسید� در پایان، فایل 

فرستاد  برایم  را  اصفهانی  مردی  مرگ  به  نزدیک  تجربه  صوتی 
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تنهایی  در  و  دیدار  از  بعد  دهم�  گوش  حتما  که  کرد  توصیه  و 

به آن فایل صوتی گوش دادم و تحت تأثیر شگفتی آن تجربه 

نزدیک به مرگ قرار گرفتم؛ شبیه آن احساسی که ویکتور فرانکل 

بود� کال  کرده  نازی   ها تجربه  اردوگاه   های مرگ  در تجربه خطیر 

مواجهه با مرگ، انسان را با بعد دیگر وجودش روبه رو می   کند و 

خودآگاهی را که به طور معلوم درگیر تحلیل   های منطقی و روزمره 

و  شهودی  که  راست  نیمکره  سمت  به  است  مغز  چپ  نیمکره 

کل   نگر است جابه جا می   کند�

مدتی بعد یکی دیگر از دوستانم پیام داد و باز موضوع مرگ را 

مطرح کرد و در همان لحظه دیدن پیام او، متوجه شدم کسی 

با  پیجی  دیدم  کردم  نگاه  وقتی  کرد�  فالو  اینستاگرام  در  مرا 

عنوان تجربه   های نزدیک به مرگ است� توالی این اتفاقات برایم 

عجیب بود� انگار شعور پنهانی مرا هدایت می   کرد ولی من هنوز 

مقاومت می   کردم�

که  بودم  کتاب   ها  بررسی  مشغول  کتاب فروشی  در  بعد  چندی 

کتابی چشمم را گرفت، عنوان گیرایی داشت: »آن سوی مرگ«� 

کرد  مرا جذب  کتاب  کردم�  مطالعه  به  شروع  و  برداشته  را  آن 

مرد  صدای  متوجه  ناگهان  کشید�  طول  کمی  آن  بررسی  و 

کتاب   فروش شدم که گفت: بخرش پرفروشه! و من همان کار را 

کردم� کتاب، حاصل پژوهش چندساله نویسنده و پژوهشگری 

ایرانی از سفر به گوشه و کنار کشور برای مصاحبه با افرادی است 

که تجربه نزدیک به مرگ داشته   اند� در نهایت سه داستان از این 
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مصاحبه   ها به شکل مستند روایت می   شود که بسیار تأثیرگذار و 

تکان دهنده است�

قدمت تجربه   های نزدیک به مرگ مشخص نیست ولی احتماال 

به قدمت عمر بشر است� در تاریخ هست که روزی سربازی را 

بعد از اینکه مرده و دوباره زنده شده بود نزد افالطون بردند و او 

از دنیای شگفتی گفت که پس از مردن دیده بود� افالطون را پدر 

تجربه   های نزدیک به مرگ گفته   اند�

در سالیان اخیر، دنیا با کارهای علمی و دقیق دکتر ریموند مودی 

در دهه 70 و 80 میالدی، دوباره با این موضوع آشنا شد� این 

راه را بزرگانی مثل دکتر کوبلر راس، دکتر جفری النگ و دکتر سم 

پیرنیا به   خوبی پیش برده   اند و شواهد زیادی را در این باره بیان 

کرده   اند�

تغییرات  متوجه  که  بودم  گرفته  قرار  مسیری  در  ناخودآگاه 

شد  باعث  که  انگاره  تغییر  مفهوم  همان  می   شدم�  دیدگاهم 

برای  که  اتفاقی  همان  شود�  عوض  اتفاقات  و  دنیا  به  نگرشم 

افرادی که تجربه نزدیک به مرگ داشته   اند می   افتد و به قول دکتر 

ریموند مودی یک »روان   درمانی یک دقیقه ای« باقی زندگی آنها 

را متحول می   کند؛ اما چرا این اتفاق می   افتد و چرا باید به مرگ 

به طور جدی فکر کرد؟

دارد  بی   همتا  نیروی  مرگ  به  اندیشیدن  می   گوید:  دوباتن  آلن 

تا ما را از رخوت ابدی   مان به درآورد و وادارمان کند ذهنمان را 

با جدیت معطوف به این مسئله کنیم که واقعا می   خواهیم در 
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زندگی چه کنیم� ما زمان زیادی را با این تصور از کف داده   ایم که 

همیشه فرصت کافی وجود دارد که بعدها آمال حقیقی خویش 

را اولویت   بندی کنیم� شاید بد نباشد هنوز که وقت باقی است، 
کمی خود را دچار اضطراب کنیم�7

است،  گریزناپذیر  و  حتمی  واقعیتی  مرگ  اینکه  از  صرف نظر 

روبه رو شدن با مرگ، انسان را به چیزهایی متوجه می   کند که در 

زندگی واقعا مهم اند� هیچ وقت افرادی که در بستر مرگ بوده   اند، 

نمی   گویند  ای کاش وقت بیشتری را در محل کارم می   گذراندم یا 

صرف خرید ملک و ماشین بهتری می   کردم� توجه به ارزش      های 

اصلی زندگی، حاصل مرگ   اندیشی و عمیق شدن در این نقطه 

ناگزیر زندگی انسان است�

مطالعاتم را در موضوع تجربه   های نزدیک به مرگ ادامه دادم� 

تأثیراتی  و  تجربه   ها  این  از  بهتری  درک  به  که  بود  این  هدفم 

از تجربه دچار تغییر  افراد بعد  افراد می   گذارد برسم� این  که بر 

انگاره    بزرگی می   شوند که همان   طور که دکتر کاوی در کتاب هفت 

عادت اشاره کرده است، این تغییر انگاره، بر رفتار آنها تأثیرات 

عمیقی به جای می   گذارد� من به دنبال همین بودم؛ چیزی که 

می   تواند منشأ تحول بنیادی شود و هیچ حقیقتی به قدرت مرگ 

نمی   تواند این تأثیر را بر فرد بگذارد�

به  مبتال  که  افرادی  با  که  نویسنده  و  روان شناس  الفلین،  تام 

که  لحظه   ای  درست  می   گوید:  است،  کرده  کار  بودند  سرطان 

7-  شغل مورد عالقه من، آلن دوباتن، ترجمه محمدهادی حاجی بیگلو، ص 138
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تغییر  شده،  دچار  سرطان  بیماری  به  می   شود  متوجه  شخص 

مطب  در  ناگهانی  ضربه   ای  می   شود�  ایجاد  روحش  در  عمیقی 

دکتر به او می   فهماند که چه مشکلی دارد� مسائلی که 60 ثانیه 

پیش به نظرش بسیار مهم می   آمدند، ناگهان بی معنی می   شوند� 

وقتی آدم   ها و دغدغه   هایی که تا آن موقع داشت کنار می   روند، 

تازه اهمیت بعضی چیزها را درمی   یابد؛ شاید فکر می   کند آن قدر 

هم ضروری نیست که تعطیالت آخر هفته را سر کار برود، مهم 

را  آخر  با همسرش حتما خودش حرف  در مشاجره  که  نیست 

بزند� شاید به جای این باید به همسرش بگوید که چقدر برایش 

عزیز است و همیشه او را از صمیم قلب دوست داشته است� 

فکرهای دیگری هم به سر این افراد می   زند؛ استعداد موسیقی   ام 

بی   خانمان   ها  و  بیماران  برای  وقتی  که  احساسی  می   شود؟  چه 

فعالیت می   کردم داشتم، چه می   شود؟ چرا این زندگی   های نکرده 

با چنین قدرت و اندوهی بازگشته اند؟

استیون پرسفیلد در کتاب »نبرد هنرمند« می   گوید: بیشتر ما دو 

زندگی داریم؛ یکی آنکه زندگی می   کنیم و دیگری زندگی نکرده   ای 

که درونمان وجود دارد� جالب است که وقتی بیماران سرطانی 

کنار  مدت   ها  که  کارهایی  حتی  و  می   پذیرند  را  تغییرات  این 

گذاشته یا به آنها بی   توجه بودند را انجام می   دهند، رو به بهبودی 

نسبی می   روند� آیا ممکن است بیماری نتیجه اعمالی باشد که در 

طول زندگی انجام داده   ایم یا نداده   ایم؟

»کی  معروفش  کتاب  در  او  دارد�  را  عقیده  این  مورجانی  آنیتا 
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دست و پنجه  از  خود  شگفت   انگیز  تجربه  از  شدم«  کم  مردن  ز 

نرم کردن با سرطان می   نویسد� او بعد از مدت   ها مبارزه با بیماری 

و درحالی که پزشکان از او قطع امید کرده بودند، به کما رفت و 

مرگ تقریبی را تجربه کرد� او می   گوید پس از خارج شدن از کالبد 

بیمار و رنجور زمینی   ام، احساس سرخوشی و آزادی فوق العاده ای 

دیدگانم  جلوی  از  به سرعت  گذشته   ام  زندگی  و  کردم  تجربه  را 

اشتباه بودن  به  و  فهمیدم  را  اتفاقات  از  بسیاری  دلیل  گذشت� 

بسیاری از تصورات و باورهایم پی بردم� ترس   هایی که همیشه 

می   توانستم  بود�  بیماری   ام  دلیل  بود،  کرده  تسخیر  را  وجودم 

انتخاب کنم و آن باورها و ترس   ها کنار رفتند و دوباره به زندگی 

برگشتم� 

برای من این موضوع بسیار تکان دهنده بود که فهمیدم رها شدن 

از ترس   ها و زیستن معنادار با ارزش   ها و آرزوها این   قدر قدرت 

دو  ما  شود�  بیماری  از  یافتن  بهبود  یا  بیماری  باعث  که  دارد 

زندگی داریم، یک زندگی فانی و دیگری زندگی ابدی� می   توانیم 

انتخاب کنیم که ارزش   ها و اصولی را سرلوحه خود کنیم که سازگار 

با زندگی ابدی ما باشد� 

زندگی با ارزش   ها �
از یک  برای من  ارزش   ها که  اتفاقات، جست وجوی  این  از  بعد 

سال قبل شروع شده بود، معنای تازه   ای گرفت� برخی ارزش   هایم 

اولویت خود را از دست دادند و برخی ارزش   هایی که پیش   تر در 

نظرم مهم نبودند، اولویت پیدا کردند� شناخت ارزش   ها، مرحله 
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و  نمی   افتد  اتفاق  لحظه  در یک  که  از خودشناسی است  مهمی 

آن  به  که  است  همین  خویشتن�  درون  به  است  سفری  مانند 

جست وجو می   گویند؛ چون در جریان است و اولویت ارزش   های 

انسان با گذشت زمان تغییر می   کند� 

دلیل برخی نارضایتی   های من در زندگی هم همین بود، وقتی 

در  که  بود  زندگی می   کردم، طبیعی  ارزش   هایم  در جهت خالف 

من نارضایتی به وجود بیاید؛ مثال یکی از ارزش   های من رشد و 

بهبود بود� در گذشته که احساس می   کردم در موقعیتی هستم که 

درجا می   زنم و رشد نمی   کنم، حالم بد بود� وقتی شروع به تغییر 

کردم، احساس خوبی داشتم؛ چون متوجه رشد خودم شدم و 

می   توانستم جوری زندگی کنم که هماهنگ با ارزش رشدم باشد� 

از  دیگر  یکی  دادم�  قرار  برنامه   ام  در  را  یادگیری  و  مطالعه  مثال 

و  تغذیه  و  زندگی  سبک  تغییر  که  بود  من سالمتی  ارزش   های 

ورزش، حرکتی در جهت زندگی کردن با این ارزش بود، بنابراین 

در کنار چرایی درستی که پیدا کرده بودم، باعث رضایت من هم 

می   شد�

باورهای محدودکننده �
از چند ماه قبل که رسالتم برایم شفاف   تر شده بود، پیگیر شرکت 

زمینه  در  که  را  دوره   هایی  بهترین  و  بودم  بلندمدت  دوره   ای  در 

آموزش و کوچینگ در ایران برگزار می   شد، بررسی کردم و برای 

یکی از آن مؤسسات فرم ثبت   نام را پر کردم� بعد از چند ماه، از 

آن مؤسسه با من تماس گرفتند و اطالع دادند که دوره جدید در 
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بهمن ماه آغاز خواهد شد� دوباره تردیدها سراغم آمدند�

آن هفته کافه کتاب داشتیم و افراد زیادی برای حضور در جلسه 

درخواست داده بودند� روز موعود فرا رسید و من طبق عادت چند 

دقیقه زودتر در مکان حاضر شدم که فضا را آماده کنم� مدتی از 

استرس  همیشه  نیامد�  کسی  ولی  گذشت  جلسه  شروع  زمان 

این اتفاق را داشتم؛ در درونم می   ترسیدم آن قدر خوب نباشیم که 

افراد برای شرکت در جلسات بیایند� حضور یا عدم حضور افراد 

از  بعد  اینکه کسی  از  و  به شایستگی خودم مرتبط می   کردم  را 

درخواست حضور، در جلسه نمی   آمد، آزرده می   شدم� هماهنگی 

جلسات در ترافیک باالی کاری   ام سخت بود و احساس می   کردم 

همه دارند مرا ارزیابی می   کنند�

ولی چیزی که می ترسیدم اتفاق افتاد و آن روز هیچ کس نیامد� 

احساس بدی پیدا کردم و تمام این افکار منفی به ذهنم هجوم 

آورد� نمی   دانستم کجای کارم اشتباه بود و چرا خودم را این همه 

رویم  کافه  مهمان   داران  پرسشگر  نگاه   های  انداختم�  زحمت  به 

سنگینی می   کرد و دوست داشتم از آن مهلکه فرار کنم� در این 

همین افکار بودم که یکی از دوستانم وارد شد� پیج کافه کتاب 

را دیده بود و چند هفته   ای می   شد که می   خواست در جلسات 

شرکت کند و ازقضا آن روز آمده بود�
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ببین پیام! �
آن  انگار  انداخت�  گل  و حرف هایمان  کردیم  به صحبت  شروع 

بود� سید،  افتاده  اتفاق  جلسه دونفره در زمان و مکان درست 

مرد جوان و اهل مطالعه   ای بود و همیشه پیگیر جلسات آموزشی 

خوب می   شد و برای کافه کتاب از یکی از شهرهای اطراف به اهواز 

آمده بود� همین مرا شرمنده کرد، ولی صفای دل او باعث شد که 

گفت وگوی بسیار خوبی داشته باشیم� در میان صحبت یک دفعه 

پیام کیه؟ گفت:  پیام! تعجب کردم، گفتم:  ببین  به من گفت: 

ببخشید اشتباه کردم و اسم مرا درست کرد� من ذهنم درگیر شد 

و چند دقیقه بعد باز هم ناخودآگاه گفت: آره پیام!

نمی دانم این پیام از کجا آمده بود؛ برای او که مفهومی نداشت، 

نفر  دو  ادامه  در  باشد�  نشانه  یک  می   توانست  من  برای  ولی 

برگزار  را  کارگاه  خودم  گرفتم  تصمیم  و  آمدند  دوستان  از  دیگر 

کنم� این اولین بار بود که پای تخته می   رفتم و آموزش می   دادم� 

اعتمادبه نفس الزم را نداشتم و فکر می   کردم حاال همه می   گویند 

تو کی هستی که به مردم آموزش می   دهی� خوشبختانه هیچ کس 

نگفت و جلسه آن روز به خوبی به پایان رسید�

من دیگر تردید را کنار گذاشتم و تصمیم گرفتم در دوره استاد پیام 

بهرام   پور ثبت نام کنم� جلسه بعد را با موضوع مواجهه با شکست 

و با آموزش خودم برگزار کردم� خوشبختانه با پذیرش اشتباهاتم 

و اصالح آنها از آن جلسه استقبال خوبی شد� آموزش دادن به 

جمعی تحصیل کرده و اهل مطالعه خیلی برایم سخت بود ولی 
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بودند�  راضی  افرادی که حضور داشتند  پایان  در  و  اقدام کردم 

احساس می   کردم از این مرحله با موفقیت عبور کرده و تسلیم 

نشده   ام�

دیگر زندگی   ام معنای تازه   ای یافته بود که هر چیز دیگری حول 

آبستن  بیشتر  حتی  و  قبل  مثل  زندگی  می   گرفت�  شکل  آن 

و چالش   ها جزئی  بود� مشکالت  ناگوار  پیشامدهای  و  حوادث 

از زندگی است� درد و رنج را نمی   توان  نادیده گرفت، ولی وقتی 

ریشه کرده باشی، در برابر تندباد حوادث پابرجا می   مانی� معیاری 

برای تصمیم   گیری و انتخاب در مخاطرات داری� دشواری   ها دیگر 

باعث رشدت می   شود و هر چیزی می   تواند تو را در این مسیر 

تقویت کند�

من در این مسیر گام نهادم و سفرم را آغاز کردم؛ مثل قهرمان 

یابنده  جوینده  می   گویند  رفت�  خود  گنج  دنبال  به  که  کیمیاگر 

است� من به این جمله اعتقاد دارم� پس با من همراه شوید و 

شما نیز این سفر را تجربه کنید�


