
فصل پنجم: وقتی از زندگی خود لذت می برید، 
کائنات خواسته های شما را زودتر برآورده می کنند

ســال ۲0۱4 مــن و همســرم بــه مــدت ُنــه مــاه در جســت وجوی یــک آپارتمــان 
گشــتیم. مــا، در نیویــورک زندگــی می کنیــم. بــازار مســکن در  کل شــهر را  جدیــد، 
نیویــورک رقابتــی اســت و همیــن مســئله خریــد و یــا اجــارۀ مســکن را در ایــن شــهر 
ــا رونــق  ــه نیــز، دقیقــًا ب ــرای خان دشــوار می کنــد. از طــرف دیگــر جســت وجوی مــا ب
کــه می دیدیــم،  بــازار فــروش همزمــان شــده بــود. بــه همیــن دلیــل هــر خانــه ای را 
گــرون دیگــه! و ایــن  مأیوس تــر می شــدیم و می گفتیــم: اه... یــه مــورد مزخــرف و 
کــه مــا خیلــی زود، خوشــحالی و ذوق خــود را، برای خرید خانه از دســت  گونــه شــد 
دادیــم. در عــوض احســاس خیلــی بــدی داشــتیم چــون قیمــت مســکن، حتــی 
ــرا  ــن ماج ــود. ای ــاال ب ــیار ب ــتیم، بس ــکونت نداش ــه س ــل ب ــه تمای ک ــم  ــی ه در مناطق
ــوا  ــگ و دع ــدیم و جن ــته ش ــی خس ــس از مدت ــی آورد. پ ــا م ــا را از پ ــت م ــم داش کم ک
یایــی خــود را از دســت دادیــم. شــروع شــد. مــا ایمانمــان بــرای رســیدن بــه خانــۀ رؤ
از  بازدیــد  و  بروکلیــن  در  گــذار  و  گشــت  ســاعت ها  از  پــس  شــب  یــک 
کــه همگــی هــم بــه تعمیــرات نیــاز داشــتند، هــر  کلنگــی  گــران و  آپارتمان هــای 
کــوره در رفتیــم. همســرم عصبانــی بــود و دائــم تکــرار می کــرد: ایــن اصــاًل  دو از 
کالفــه شــده بــودم. چــون  خــوب نیســت... ایــن اصــاًل خــوب نیســت. خســته و 
کــه ظاهــرًا  کــرده بودیــم  کــردن چیــزی  ســاعت ها وقــت و انرژی مــان را صــرف پیــدا 
کلماتــی جادویــی بــه  وجــود نداشــت، امــا درســت در دل آن آشــفته بــازار، مــن 
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ــه  ــیدن ب ــرای رس ــا ب ــه. بی ــد باش ــم بای ــری ه ــم: راه بهت گفت ــرم  ــه همس ــان آوردم. ب زب
کنیــم. همســرم بــه نشــانۀ تأییــد ســر تــکان داد و مــا هــر  یــک راه حــل خالقانــه، دعــا 
ــرش  ــرای پذی ــا را ب ــن م ــه ذه ــات، از اینک ــم: »کائن گفت ــن  ــم. م کردی ــا  ــم دع ــا ه دو ب
راه حل هــای خالقانــه بــاز می کنــی، سپاســگزارم. مــا تمــام برنامه هــای خــود را بــه تــو 

گرفتــه ای، بــه مــا نشــان بــده. گــذار می کنیــم. آنچــه بــرای مــا در نظــر  وا
بــا  کردیــم.  احســاس ســبکی  و  آرام تــر شــدیم  دو  هــر  ثانیــه  عــرض چنــد  در 
ی لبهایــم  گــذاری امــورم بــه کائنــات و تســلیم شــدن در برابــرش، لبخنــدی رو وا
نقــش بســت. بعــد همســرم هــم لبخنــد زد. او از اینکــه توانســته بودیــم باالخــره 
کنتــرل را در خودمــان از بیــن ببریــم، ذوق زده بــود. در حالــت  احســاس نیــاز بــه 
کائنــات، هماهنــگ شــدیم. تســلیم، مــا دوبــاره بــا منبــع قــدرت یعنــی همــان 

گهــان در آن حالــت، ایــده ای بــه مــا الهــام شــد. من بــه همســرم گفتم:»عزیزم،  نا
کنیــم؟ چطــوره بــه  کــه همیشــه آرزو داشــتیم بیــرون از شــهر زندگــی  یــادت هســت 
کــرد  یــم.« او بــا هیجــان بــه مــن نــگاه  خونه هــای خــارج از شــهر هــم نگاهــی بینداز
گفــت: عالیــه! دوبــاره از اول شــروع می کنیــم. چهــل و پنــج دقیقــه بعــد، همســرم  و 
کــرده بــود. در عــرض ۲4 ســاعت، مــا بــا یــک بنــگاه  چهــار مــورد خــارج از شــهر پیــدا 
ک هماهنــگ کردیــم تــا از آن چهــار مورد که یکی از آنها خانــه ای فوق العاده در  امــال
کردیــم. کنیــم. شــنبۀ همــان هفتــه بــه طــرف شــمال حرکــت  کوهســتان بــود، بازدیــد 

ــد،  ــذت می بری ــی ل ــات: وقتــی شــاد و خوشــحال هســتید و از زندگ کائن درســی از 
کائنــات ســریع تر عمــل می کننــد

کوهســتانی بــود. وقتــی بــه آنجــا رســیدیم،  کــه دیدیــم یــک خانــۀ  اولیــن خانــه ای 
گفــت: خودشــه، احســاس می کنــم اینجــا خونــۀ ماســت. مــا وارد جــاده ای  همســرم 
کــه بــا پیــچ و تــاب فــراوان از میــان جنــگل سرســبزی  چنــد صــد متــری شــدیم 
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عبــور می کــرد و بــه دنیــای شــگفت انگیزی از باغ هــای بریتانیایــی و دیوار هــای 
گیاهانــی خــاص  ــود.  ســنگی می رســید. آنجــا همــه چیــز از جنــس ســنگ مرمــر ب
ــدان  ــا را دو چن ــم انداز آنج ــی چش ــه زیبای ک ــد  ــده بودن ــه رویی ــر آن منطق در سرتاس
ــه چشــم  کیلومتــر ب ــه وســعت چنــد  ــاق پذیرایــی، منظــره ای ب می کــرد. از داخــل ات
می خــورد. دیــدن همــۀ ایــن صحنه هــا بــرای اولیــن بــار، هــم هیجان انگیــز بــود و 
کــه وارد خانــه شــدیم، نیرویــی از عشــق را در وجــودم  هــم آرامش بخــش. لحظــه ای 
گفتــم: عجیبــه... امــا احســاس  ک  کــردم. بــه همســرم و مشــاور امــال احســاس 
ــم، امــا  ــه خانه هــای دیگــری هــم ســر زدی ــۀ خــودم هســتم. مــا ب ــو خون کــه ت می کنــم 

کوهســتانی نبودنــد. کــدام از آنهــا بــه خوبــی آن خانــۀ  هیــچ 
ــه آنجــا  ــه ب ــد از خان ــرای بازدی ــز ب ــار دیگــر نی  طــی هفته هــای بعــدی مــا چنــد ب
یــم. در بازدیــد چهــارم مــا از  ــا اطالعــات بیشــتری از خانــه بــه دســت بیاور رفتیــم ت
کردیــم تــا همــراه مــا بــه آنجــا بیاینــد و نظــر خودشــان را در مــورد  والدیــن خــود دعــوت 
خانــه بگوینــد. یــک روز قبــل از آمــدن پــدر و مادرمــان، مــن داشــتم بــا دوســت خوبم 
کــه یکــی از رابطیــن ذهنــی قدرتمنــد اســت صحبــت می کــردم.  کولــت بــارون رایــد۱ 
و  از هیجان هــا  و  تعریــف می کــردم  برایــش  مــورد خانــه  را در  داشــتم همــه چیــز 
کــه از مــن پرســید: »تــا بــه حــال نشــانه هــم خواســتی؟«  دودلــی هایــم بــه او می گفتــم 
گفتــم: »نشــانه؟ نشــانه دیگــه چیــه؟« او در ادامــه بــه مــن توضیــح داد  مــن در پاســخ 
کنــد، از کائنــات یــک نشــانه  کــه هــرگاه می خواهــد بــه خانــۀ جدیــدی نقــل مــکان 

می خواهــد تــا مطمئــن شــود ایــن خانــه همــان خانــه اوســت.
گفــت نشــانه اش یــک ســنجاقک اســت و وقتــی آخریــن خانــۀ خــود را پیــدا   او 
ــه، متوجــه  کتاب هــای آن خان ی جلــد یکــی از  ــا دیــدن یــک ســنجاقک رو کــرد، ب

کــه خانــه بــه او تعلــق دارد. شــد 

1.  Colette Baron_ Reid
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گفتــم: »ســنجاقکو دوســت  کولــت  از ایــدۀ درخواســت نشــانه خوشــم آمــد. بــه 
کــردم. شــاید هــم  دارم، امــا نشــانۀ مــن یــه جغــده.« نمی دانــم چــرا جغــد را انتخــاب 

کــرد؟ جغــد مــرا انتخــاب 
ــا والدیــن خــود راهــی آنجــا شــدیم. وقتــی  ــه همــراه ب ــدن خان ــرای دی روز بعــد ب
ی  کــه رو کــردم  ــه ای پیــدا  کارت هدی ی میــز آشــپزخانه  ــه رســیدیم، مــن رو ــه خان ب
کولــت  آن طرحــی از یــک ســنجاقک بــود. اولیــن نشــانه پیــدا شــد. مــن ســنجاقک 
ــه را  ــودم، امــا همچنــان از جغــد خــودم خبــری نبــود؛ بنابرایــن خان کــرده ب را پیــدا 
کتاب هــا،  ی  گشــتم. رو ــه دنبــال آن  کــردم؛ و همــه جــا ب ــه دنبــال جغــد زیــر و رو  ب
ی ماشــین ظرفشــویی. وقتــی آمــادۀ رفتــن شــدیم، مــن هنــوز  ی درختــان، حتــی رو رو
کولــت پیــام دادم: »مــن جغدمــو پیــدا نکــردم،  جغــد خــودم را پیــدا نکــرده بــودم. بــه 
امــا ســنجاقک تــو پیــدا شــد«. او بــه مــن پاســخ داد: عالیــه! مــا دربــارۀ ســنجاقک 

کافیــه). کــرده بودیــم، همیــن  هــم صحبــت 
کــرد. مــا ســوار ماشــین شــدیم و بــه طــرف خانــه حرکــت  کولــت مــرا آرام  پاســخ 
کردیــم. قبــل از اینکــه بــه بزرگــراه برســیم، مــن و همســرم بــرای نوشــیدن قهــوه توقــف 
کارمان تمام شــد و داشــتیم به طرف ماشــین بر می گشــتیم، من به  که  کردیم. وقتی 
ی ســپر تصویری  کناری افتاد. رو که چشــمم به ســپر ماشــین  ســمت چپم برگشــتم 
کــردم... جغدمونو  گهــان فریــاد زدم: »پیدا  از یــک جغــد بــزرگ در حــال پــرواز بــود. نا
کــردم.« تصویــر آن جغــد نشــانۀ بزرگــی از ایــن بــود که کائنــات هوای مــا را دارد. پیــدا 
چنــد هفتــه بعــد، بــرای خریــد خانــه، قیمــت مــورد نظرمــان را پیشــنهاد دادیــم 
کــه بالفاصلــه پذیرفتــه شــد. هــم هیجــان زده بودیــم و هــم نگــران. چــون اولیــن بــاری 
ــم مبــادا پیــش از تکمیــل  ــم و هــر دو نگــران بودی ــه بخری کــه می خواســتیم خان ــود  ب

کنــد. امــور اداری مربــوط بــه خانــه، هیجــان بــر مــا غلبــه 
گفت وگوهــای نهایــی بــر ســر انعقــاد قــرار داد، مــا بــرای ســخنرانی بــه  در میانــه 

کــه در لنــدن بــودم، دچــار تــرس و دلهــره شــدم. لنــدن رفتیــم. زمانــی 
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کنــد، بــرای رهایــی از آن دعــا  کــه اجــازه دهــم تــرس بــر مــن غلبــه  بــه جــای آن 
از اینکــه  گفتــم: کائنــات  نشســتم و  بــا کائنــات  نیــاز  بــه راز و  کــردم. صمیمانــه 
بــار دیگــر بــه مــن نشــان دادی در مســیر درســت قــرار دارم، سپاســگزارم. لطفــًا 

جغد هــای بیشــتری بــه مــن نشــان بــده!
می کنــد.  عمــل  ســریع تر  کائنــات  شــوید،  یکــی  مطلــق  خیــر  بــا  شــما  وقتــی 
کــه نــگاه می کــردم،  درســت یــک ســاعت پــس از خوانــدن آن دعــا، بــه هــر جــا 
ی  یتریــن یــک مغــازه، رو ی بالشــتک های پشــت و ی دیــوار، رو جغــد می دیــدم. رو

لبــاس. همــه جــای لنــدن پــر از جغــد شــده بــود.
کلیســای  کلیســاهای زیبــای شــهر لنــدن بــه نــام  همــان شــب مــن در یکــی از 
کلیســا  کــه مســئول ناقــوس  جامــع ســنت جیمــز ســخنرانی داشــتم. مــرد مهربانــی 
کارت پســتالی از نقاشــی هایش را مــی داد. پیــش از  بــود همیشــه بــه ســخنران ها 
کارتــی بــا طــرح یــک خــرس داده بــود، امــا آن شــب او دو عــدد  ایــن هــم بــه مــن 
ــس  ــد پ ــم می آی ــرت ه ــتم همس ــت: می دانس گف ــن  ــه م ــت. ب ــش داش کارت همراه
کــه تصویــر یــک خــرس بــود بــه  کارت آوردم. او نقاشــی اول را  ی شــما  بــرای هــر دو
ــردم  ک ــاس  ــا احس ــرا ام ــم چ ــی دان ــت: »نم گف ــرد و  ک ــن  ــه م ــد رو ب ــرم داد و بع همس
ی آن تصویــر یــک جغــد نقــش بســته  کــه رو کارتــی را  بایــد ایــن را بــه تــو بدهــم«. بعــد 
کــه  کشــیدم. چــرا  بــود، بــه مــن هدیــه داد. در آن لحظــه بــا آســودگی نفــس عمیقــی 
فهمیــده بــودم کائنــات بــه معنــای واقعــی هــوای مــرا دارد. مــن از آن مــرد بــه خاطــر 

کــردم. هدیــه اش و از کائنــات هــم بــه خاطــر نشــانه اش تشــکر 
کردیــم.  کارهــای مربــوط بــه خانــه را تکمیــل  دو هفتــۀ بعــد، مــن و همســرم 
کــه تصمیــم گرفتیــم تــا باورهــای درونــی خــود را تغییــر دهیم، احساســات  لحظــه ای 
کمــک خواســتیم،  کــه از دعــا و راهنمــای درون خــود  کردنــد. وقتــی  مــا هــم تغییــر 

ــه مــا الهــام شــدند. ــه ای ب راه حل هــای خالقان
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