
فصل دوازدهم
گاهی یافتن مرد جوان از خوشبختی و زندگی داستان آ

کمـــک و پشـــتیابی  گرد جـــوان خـــود گفـــت: »بـــرای  میلیونـــر یک شـــبه بـــه شـــا
کـــه در طـــول زندگیـــت خیلـــی  کلـــی دیگـــه هـــم بهـــت می گـــم  از تـــو، یـــک فرمـــول 
ـــکان  ـــن ام ـــع، ای ـــه. در واق ـــت می کن ـــرون متحول ـــوره. از درون و بی ـــه دردت می خ ب
کنـــی. ثـــروت واقعـــی، فقـــط  کســـب  کـــه ثـــروت واقعـــی  رو بـــرات فراهـــم می کنـــه 
ـــروت واقعـــی بســـیار وســـیع تر از ایـــن  کســـب دارایی هـــای مـــادی نیســـت، بلکـــه، ث

حرفاســـت.
کــه بــه هدف هــای مالیــت و  فرمــول ثــروِت تــو، ایــن امــکان رو بهــت میــده 
احتمــااًل حتــی بــه بیــش از اهــداف مالــی ات برســی؛ امــا در هنــگام جســتجوی 
گــه شــادی و خوشــبختی ات رو از  کــه ا ثــروت، هرگــز ایــن واقعیــت یــادت نــره 
یــدن خیلــی  دســت بــدی، همــه چیــزت رو از دســت خواهــی داد. در پــی پــول دو
راحــت می تونــه بــه یــه دل مشــغولی دائــم تبدیــل بشــه و نــذاره از زندگیــت لــذت 
کل دنیــا را بدســت بیــاره، امــا  گــه انســان  گفتــم: ا کــه بهــت  ببــری؛ و همونطــور 

ــده ای داره؟ ــه فای ــه، چ ــته باش ــوق نداش ذوق و ش
امــا در عیــن حــال هــم می تونــه  قربان گــو هســت،  بلــه  پــول، خدمتــکاری 

باشــه.« ظالــم  کمــی  حا
که ثروت و خوشبختی یک جا جمع نمیشن؟« »منظورتون اینه 
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گــم  کــه خــط فکریــت رو  »ابــدًا منظــورم ایــن نیســت، امــا بایــد هشــیار باشــی 
ِکِفلــر۱، چنــان پرمشــغله  نکنــی. یکــی از ثروتمندتریــن مردهــای دنیــا، دکتــر جــان را
کــه در ســن پنجــاه  کمــرش خــم شــده بــود  و پریشــان بــود و زیــر بــار نگرانی هــاش 
ــود. ناراحتــی شــدید معــده داشــت و  کوتاه قــِد الغــر شــده ب ســالگی یــک پیرمــرد 
ــرِس از  ــا ت ــود. تمــام عمــرش رو ب کــه می تونســت بخــوره نــون و شــیر ب تنهــا چیــزی 
کــرد. پول، اربابش شــده  دســت دادن پولــش و تــرس از خیانــت همســرش زندگــی 
کارمنــد ســاده ی  بــود. دیگــه نمی تونســت از پــول لــذت ببــره. در واقــع، از یــک 
کــه حداقــل می تونســت غذاشــو بــا لــذت بخــوره، هــم ناتوان تــر و فقیرتــر بــود.« اداره 
کــه از ثــروت باهــام حــرف می زنیــد،  گفــت: »درســت همیــن االن  مــرد جــوان 

هم زمــان منــو از اون می ترســونید؟«
کمکــت  کــه بهــت دادم  گفــت: »نــه قصــدم ایــن نبــود، اتفاقــًا فرمولــی  میلیونــر 
نیفتــی.  افتــادن،  تــوش  ثــروت  جوینــدگان  از  بســیاری  کــه  تلــه ای  در  می کنــه 
کار می کنــن تــا بــه اهدافشــون  کــه اساســًا هنــوز فقیــرن و بی وفقــه  منظــورم افرادیــه 
عمیق تریــن  بــرای  میشــه  انگیــزه  میــارن،  دســت  بــه  کــه  پولــی  اولیــن  برســن. 
آرزوشــون و باعــث میشــه روز بــه روز مشــتاق تر بشــن؛ و وقتــی ثــروت هنگفتــی بــه 

دســت آوردن، حــاال تــرس از دســت دادنــش رو دارن.
کــه می خــوام بهــت بگــم رو اولیــن بــار یــه پزشــک معــروف، بــه  ایــن قاعــده ای 
کــرده بــود و از  کلینیکــش طراحــی  کوئــه۲، بــرای بیمــاران خــودش تــو  نــام امیــل 
کــه ایــن جملــه رو هــر روز بــا خودشــون تکــرار کنــن: "من هــر روز،  اونهــا خواســته بــود 
از هــر جهــت، بهتــر و بهتــر میشــم." تــو هــم ایــن فرمــول رو روزی پنجــاه بــار، صبــح 
کــن. هرچــه بیشــتر ایــن جملــه رو تکــرار  کــه می تونــی تکــرار  و عصــر و هــر چقــدر 

گذاشــت.« ی تــو خواهــد  کنــی، تأثیــر بیشــتری رو

John D. Rockefeller .۱ در زمان خود در آمریکا به خاطر وقف به عموم شهرت پیدا کرد. او ثروتمندترین سرمایه دار 
یخ آمریکا با دارایی معادل ۳۳۶ میلیارد دالر آمریکا بود. متولد ۱۸۳۹ در نیویورک - درگذشت ۱۹۳7 تار
ی روشــی درمانــی  ی پزشــکی فرانســوی تبــار متولــد ۱۸۵7 بــود. و Emile Coué .۲ پــدر علــم تلقیــن بــه خــود. و

ی در ســال ۱۹۲۶ در فرانســه درگذشــت. ی بیمارانــش انجــام داد. و بــه نــام تلقیــن بــه نفــس را رو
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مـــرد جـــوان با خـــودش فکر کرد مـــردی که در کنارش نشســـته اســـت، اولین 
کـــه تا به حـــال در زندگـــی اش دیده  مـــرد واقعًا خوشـــحال و خوشـــبختی اســـت 

است.
نمی دونــن  امــا  باشــن،  مــردم دلشــون میخــواد شــاد  کثــر  »ا گفــت:  میلیونــر 
کــه دنبالــش هســتن رو  دنبــال چــی هســتن. پــس بناچــار بــدون اینکــه چیــزی 
کنــن، چطــوری می خــوان تشــخیصش  گــه پیــداش  کنــن، می میــرن. حتــی ا پیــدا 
کــه ثروتمنــد  بــدن؟ اونهــا دقیقــًا مثــل جوینــدگان ثــروت هســتن. واقعــًا می خــوان 
کــه دوســت دارن در ســال چقــدر درآمــد  بشــن، امــا وقتــی یهویــی ازشــون بپرســی 
کجــا داری  ــو ندونــی  داشــته باشــن، بیشترشــون نمی تونــن جــواب بــدن. وقتــی ت

ــی.« ــم نمی رس ــا ه ــه هیچ ج ــًا ب ــس قاعدت ــری، پ می
کار خیلــی  ــود. ایــن  ــا ب گوی کامــاًل واضــح و  ایــن حرف هــا از نظــر مــرد جــوان، 
کــه چــرا تــا بــه حــال خــودش بــه ایــن قضیــه فکــر نکــرده  کــرد  ســاده بــود، تعجــب 
بــود. هیچ وقــت بــه خــودش فرصــت نــداده بــود تــا بفهمــد چــه می خواهــد. یــا 
کنــد. همــان  حتــی یــک بــار هــم نشــده بــود بــه تــک تــک اتفاقــات اطرافــش فکــر 
کــه در آینــده، خیلــی بیشــتر بــه ایــن چیزهــا فکــر  لحظــه و همــان جــا قســم خــورد 
کنــد. قطعــًا  کــه در زندگــی اش می افتــد تأمــل  کنــد و نســبت بــه اتفاقــات مهمــی 

کنــد. کار باعــث می شــد از خیلــی از اشــتباهاتش پیشــگیری  ایــن 
مختلفــی  معنی هــای  خوشــحالی  و  خوشــبختی  »البتــه،  گفــت:  میلیونــر 
کــه خیلــی در ایــن بــاره فکــر  کســانی  کــدوم از ماهــا، حتــی بــرای  میــده. بــرای هــر 
خوشــبختی  کلیــد  مــن  امــا  داره؛  بســیاری  معنی هــای  کلمــه،  ایــن  می کنــن، 
کلیــد، بــدون ذره ای شــک و تردیــد، در هــر لحظــه از  رو بهــت میــدم. بــا ایــن 
کــه باعــث  کاری انجــام بــدی  گــه شــاد باشــی، می تونــی بفهمــی چــه  زندگیــت ا
ــرم،  ــرار باشــه امشــب بمی ــه ق گ شــادیت بشــه. ایــن ســؤال رو از خــودت بپــرس: ا
کــه بایــد امــروز انجــام  کارهایــی  می تونــم در لحظــه ی مرگــم، بــه خــودم بگــم همــه 

مــی دادم رو انجــام داده ام؟
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کــه ضمیر درونیت احســاس می کنــه که همون  کــه هــر روز دقیقــًا چیــزی  وقتــی 
ــا  ــی ب کــه می تون ــده رو انجــام دادی، هــر روز احســاس می کنــی  ــد انجــام ب روز بای
ــن  ــاًل مطمئ کام ــه  ــرای اینک ــری. ب ــی و بمی کن ــرک  ــان رو ت ــن جه ــت ای ــال راح خی
کــه  کاری بشــی  کــه بایــد انجــام بــدی مشــغولی، بایــد ســرگرم  کاری  باشــی بــه 
کــه دوســتش  کاری رو انجــام میــدن  کــه  دوســت داری انجامــش بــدی. مردمــی 
ندارن، قطعًا باهاش خوشــحال و خوشــبخت هم نیســتن. تمام وقتشــون صرف 
کــه دوســت دارن انجــام بــدن؛ و وقتــی مــردم  کاری میشــه  فکــر و خیــال راجــع بــه 
گه از لحظه ی مرگشــون باخبر باشن، حاضر نیستن بمیرن.« خوشــحال نباشــن، ا
گفــت: »مــن هنــوز دارم بــه ســختی زندگــی می کنــم و حــاال شــما  مــرد جــوان 
کــه انــگار عزرائیــل همیــن جــا  داری بــا مــن جــوری راجــع بــه مــردن حــرف میزنــی 

پشــت در وایســاده.«
»باهــات موافقــم، ایــن فلســفه اولــش ممکنــه وحشــت آور بــه نظــر برســه، ولــی 
کاری  کــه هرگــز از  کســانی  بــا ایــن حــال صــد در صــد فلســفه ی زندگــی همینــه. 
کشــیدن،  یاهاشــون  کــه دســت از رؤ کــه می کنــن لــذت نمی بــرن، یــا اونهایــی 
کــه مثــل مرده هــای متحــرک می مونــن. بــرای اینکــه درســت منظــورم رو  بایــد بگــم 
کامــل بهــش جــواب  متوجــه بشــی، ایــن ســؤال رو از خــودت بپــرس و بــا صداقــت 
گفتــی و بــس؛ و البتــه، بازنــده ی  گــه دروغ بگــی، فقــط بــه خــودت دروغ  بــده. ا
کــه فــردا قــراره بمیــری، برنامــه ی امــروزت  گــه میدونســتی  ایــن بــازی هــم میشــی. ا
کــه تــا حــاال انجــام  کاری رو می کــردی  رو عــوض نمی کــردی؟ بــاز هــم همــون 
کــه دوســت داشــتی و هیــچ وقــت انجــام  کارهایــی  مــی دادی، یــا می رفتــی ســراغ 

نــدادی؟«
که دوست داشتم و انجام ندادم.« کارهایی  »قطعًا می رفتم سراغ 

گــه وصیــت  کارهــای الزم رو انجــام مــی دادی: مثــاًل ا »احتمــااًل اول یــه ســری 
خداحافظــی  دوســتات  و  خانــواده  از  می نوشــتی.  اونــو  اول  بــودی،  ننوشــته 
تمــام  یــک ســاعت  تــو  کارا  ایــن  کنیــم همــه  فــرض  بیــا  امــا حــاال  می کــردی؛ 
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ــی  کس ــر  ــردی؟ از ه ــکار می ک ــه ی روز چی ــاعت بقی ــه س ــت و س ــا بیس ــد. ب می ش
کــه می شــنوی دو دســته هســتن.  می شناســی ایــن ســؤالو بپــرس. قطعــًا جوابایــی 
دلشــون  کــه  میگــن  بهــت  نبــردن،  لــذت  زندگی شــون  از  کــه  بدبخــت  افــراد 
کــه تــا حــاال انجــام مــی دادن، انجــام بــدن.  کارهایــی  کاری متفــاوت از  می خــواد 
گــه فقــط بیســت و چهــار ســاعت از زندگیشــون باقــی مونــده باشــه، چــرا بایــد بــه  ا

کــه ازش متنفــرن؟« کاری ادامــه بــدن  انجــاِم 
کــم هســت،  کــه متأســفانه تعدادشــون  ادامــه داد: »امــا افــراد دســته ی دوم 
انجــام  روز زندگی شــون   کــه معمــواًل هــر  انجــام میــدن  رو  کاری  دقیقــًا همــون 
کارشــون  کــه می کــردن رو عــوض نمی کنــن؟ چــون  کاری  مــی دادن. چــرا اونهــا 
کامــاًل قابــل فهــم نیســت  رو بــا اشــتیاق و عالقــه ی بســیار انجــام میــدن. آیــا ایــن 
کار رو انجــام میــدن؟ بــاخ۱ جــزء  کــه اونهــا تــا لحظــه ی مرگشــان فقــط همــون 
افــراد دســته ی دوم بــود. حتــی تــوی بســتر مــرگ هــم داشــت آخریــن قطعــه ی 
کــه تــا  موســیقی اش رو اصــالح می کــرد. الزم نیســت نابغــه باشــی تــا دلــت بخــواد 
کــدوم از مــا، به شــیوه ی خودمــون و در کار  کار کنــی. هــر  آخریــن لحظــه ی عمــرت 
گــه جامعــه، مــا رو بــه عنــوان نابغــه  خودمــون، می تونیــم یــک نابغــه باشــیم، حتــی ا
کاری رو انجــام  ــودن یعنــی  ــرد بااســتعداد نشناســه. در حقیقــت نابغــه ب ــه ف ــا ی ی
کــه دوســتش داری. ایــن همــون نبــوِغ حقیقــی زندگیــه. متوســط بــودن و  بــدی 
کــه دوســتش  کاری رو انجــام بــدی  کــردن، باعــث شــده جــرأت نکنــی  ی  میانــه رو
کــه آســایش خاطــر یــا  داری، چــون یــا از حــرف مــردم می ترســیدی یــا می ترســیدی 

پشــت گرمیت رو از دســت بــدی.«
کــه در واقــع بیشــتر اوقــات خیالــی  مــرد جــوان پرســید: »و آســایش خاطــری 

ــته؟« ــود، درس ــل ب باط

Bach .۱ بزرگتریــن آهنگســاز زمــان خــود. )متولــد ۱۶۸۵ در آلمــان - درگذشــت ۱7۵0( خانــواده ی بــاخ جــزء 
آهنگســازان زمــان خــود بودنــد.
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