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کنیــد.

آسمان را نگاه کن پروانهای نیست
دیگر کِرمی شجاعت مردن ندارد
تقدیم به آنکس که از پیله بستن میهراسد.

«اظهار لطف و نظر برخی از اساتید و بزرگواران صاحب اندیشه»

«دکتر حسین شیرمحمدی»
نویسنده  ۹عنوان کتاب
آموزگار کوچینگ و نویسندگی

کتــاب «در خــودت زنــده شــو» اثــری اســت پــر از معنــا ،شــور ،شــعور و
خلــوص.
ســرکار خانــم محبوبــه بهــاری همــکار ارزشــمند بنــده ،کتابــی تألیــف کــرده
کــه در نــوع خــودش کمنظیــر اســت .کتابــی کــه بــا اصالــت وجــود مــا و
فلســفه وجــود مــا یعنــی عشــق و عش ـقورزی آمیختهشــده اســت.

نویســنده ارزشــمند ایــن کتــاب کــه خــود انســانی مهــرورز و نیکسرشــت
اســت ،وجــود و درون خــود را بــه اثــرش تزریــق نمــوده لــذا بامطالعــه ایــن
اثــر یقین ـ ًا پــر از حــس خــوب خواهیــد شــد.

مطالعــه کتــاب حاضــر را بــه تمــام عزیزانــم توصیــه میکنــم و بــرای ســرکار
خانــم بهــاری شــادکامی ،رضایــت و موفقیــت بیشــتر آرزو میکنــم.

«دکتر مهدی جبرائیلی»

دبیــر کل جامعــه مدیــران و کارآفرینــان
اتحادیــه اروپــا و همچنیــن مدیرعامــل و
رئیــس هیــأت مدیــره هولدینــگ بینالمللــی
گلــدن الیــن گــروپ

«دکتر رضا عبداللهی»
بنیانگذار باشگاه
هوش مالی نوبل

بــرای رســیدن بــه یــک زندگــی شــاد ،در خــود زنــده شــدن و زنــده مانــدن
راهــی جــز عبــور از مراحــل شــناخت ،فهــم ،درک ،بــاور ،ایمــان و پرســتش
نداریــم.
وقتــی ایــن کتــاب را موقــع مطالعــه مــزه مــزه میکــردم طعــم شــور و
شــیرین مطالــب لذتبخــش آن را زیــر دندانــم حــس میکــردم و هــر بــرگ
ایــن کتــاب را بهعنــوان لقمــهای لذیــذ میخوانــدم و میخــوردم.

بامطالعــه ایــن کتــاب اثــر رشــد معنــوی را آرامآرام تجربــه میکنیــم و از
همــه مهمتــر ...راهــکار در خــود زنــده شــدن را در قالــب داســتانی عاشــقانه
میآموزیــم و گاهــی بــه فکــر فرومیرویــم کــه کاش ایــن کتــاب زودتــر بــه
دســتم رســیده بــود.

بهتــر اســت کــه شــما ،خودتــان بامطالعــه ایــن اثــر عالــی طعــم و مــزه آن را
تجربــه کنیــد.

«دکتر سحر عظیمی»

مربی و مدرس خودشناسی
و بهبود سبک زندگی

هر چیزی که دارای حدومرز است تو را اسیر میسازد.

آنگاهکــه از تمــام حدومرزهــای ذهــن و بــدن فراتــر روی ،وارد دنیایــی دریــا
گــون میشــوی.

همچنان رودخانه باش

رودخانه از میان مناظر بسیار زیبا میگذرد بدون آنکه دلبسته شود.
میرود و میرود تا به دریا برسد.

همچون رودخانه باش روان و رها ،وگرنه تبدیل به مرداب خواهی شد.
بیآغاز و بیپایان ،روان باش تا دریا دور نباشد.

نویســنده در ایــن کتــاب بــه روایتــی دلنشــین ،از رودخانــه شــدن میگویــد و
رفتــن و رســیدن بــه دریایــی کــه اگــر دل بــه آن ســپرده باشــی ،دور نخواهــد
بو د .

پیشگفتار
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پیشگفتار
انســان از آغــاز ورود بــه دنیــا ،همچــون رباتــی بــدون روح اســت .او بــا اولیــن
ســؤال« :مــن کیســتم؟» ،جــان میگیــرد و ایــن ســؤال را میپرســد ،چــون
عاشــق شــده اســت؛ عاشــق خــودش و عشـقورزی تنهــا چیــزی اســت کــه
او را متمایــز از ســایر جانــداران ،زنــده میکنــد .عشــق بــه او قابلیــت تعالــی
میبخشــد زیــرا از عشــق بــه خــود معطــوف عشــق بــه دیگــری خواهــد شــد.
امــا درصــد تعالــی هــر انســان را ،میــزان بهــرهوری از آن مشــخص
میکنــد ،اینکــه چقــدر در شــبانهروز از ایــن منبــع عشــق کــه در وجــود
خودمــان نهفتــه داریــم ،اســتفاده میکنیــم .اوج حماقــت بشــر اینجاســت
کــه فرامــوش کــرده ایــن منبــع بیپایــان اســت .همــه میدانیــم کــه عشــق
چیســت و گرفتــارش شــدهایم ،فرقــی هــم نمیکنــد کــه عشــق بــه کار باشــد
و یــا مــال ،شــهرت و فــردی دیگــر ،مــا بــدان معشــوقه زنــده هســتیم امــا آیــا
تابهحــال بــه حــد و انــدازة آن توجــه کردهایــم؟ هرچنــد قابلاندازهگیــری
نیســت ،یــا میدانیــم در کل چقــدر عاشــق هســتیم؟ اینطــور بپرســم کمــال
مطلــوب عشــق کجاســت؟ یــا چــه حســی در انتهــای عاشــقی ،نهفتــه اســت؟
هرچنــد کــه انتهــا هــم نــدارد ،امــا اگــر در ابتــدای آن مانــده باشــیم! اگــر
زمســتان فصــل میــوهاش باشــد و مــا در بهــار آن ســرگرم ،باشــیم! یــا اگــر
عشــقِ ،کــرم ابریشــمی باشــد کــه بایــد پیلــه ببنــدد تــا بتوانــد پروانــه شــود!
آیــا تابهحــال فراتــر از زمیــن ،بــه آســمانش فکــر کردهایــم؟
حقیقــت ایــن اســت کــه معلــوم نیســت در کــدام هفتــه از پیلــه تنیــدن،
اســیر ظواهــر شــدهایم کــه هنــوز پروانــه نشــده بیخیــال عاشــقی و دنیــا را
در انتظــار ظهــور ،آن گذاشــته و بــه نقشــی زمینــی از آن راضی شــدهایم ،بشــر
امــروز تبدیــل بــه نســلی شــده اســت کــه الف عاشــقی میزنــد ولــی در اولیــن
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پلــه عشــق شــهوتران و نابالــغ مانــده اســت و درحالیکــه قابلیــت پروانــه
شــدن دارد در گلوالی زمیــن میلولــد و مینالــد.
بیایید نسلمان را پروبال دهیم.
نردبان عشق را باالرویم.

بیایید کِرم درونمان را پیله رشد بتنیم.

اما این بار به امید پرواز ،نه به هوس بیبال و پر ساختن دیگری

به سبب حرکت و شکوفایی ،نه یکجا ماندن و افسردگی

بــه انگیــزه وحــدت بــا پروانــهای آزاد ،نــه تصاحــب آن مثــل یــک کِــرم
متناهــی

آنوقــت دیگــر از تــرس رقیــب ،زندانبــان معشــوقهای نخواهیــم شــد ،زیــرا
پروانــهای بیرقیــب گشــتهایم.

«زمین خانه تو نیست
به یاد بیاور آسمانت را»
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مقدمه
از بچگــی بــه قصــه و بیشــتر بــه قصــه گفتــن عالقــه داشــتم ،از کوچکترین
چیزهــا داســتان میســاختم و بــرای مــادرم تعریــف میکــردم .دختــر پرحرفــی
بــودم البتــه تــا زمانــی کــه نوشــتن را یــاد گرفتــم و تــا قبــل از چــاپ ایــن
کتــاب ســالها بــود کــه مینوشــتم ولــی هیچوقــت رؤیــای نویســندگی
نداشــتم و یــک طــراح شــدم زیــرا نقاشــیهایم بیشــتر از نوشــتههایم در
معــرض دیــد و مــورد تحســین بــود ولــی نکتــه مشــترک ایــن دو همــان نگاه
بــه جزئیــات زندگــی کار همیشــگی مــن بــود.
خوشــحالم کــه ایــن کتــاب را بــرای مطالعــه انتخــاب کردهایــد ،امیــدوارم
از عهــده مســئولیت ســنگین نویســندگی ،در ســطح انتظــار شــما برآمــده
باشــم ،خــدا را شــاکرم ،تمــام اشــتیاقم بــه حــرف زدن تســلیم قلمــی شــد کــه
بــه چــاپ ایــن کتــاب رســید ،ســعی کــردهام ،در قالــب انســانی جسـتوجوگر،
بــه شــرح ســوژههایی ســاده امــا پنهــان زندگــی بپــردازم کــه کمتــر فرصــت
تفکــر یــا حداقــل تعمــق بــه آنهــا را داشــتهایم ،موضوعاتــی کــه معمــو ًال
در روزمرگیهایمــان گمشــدهاند و بیتفــاوت از کنارشــان میگذریــم امــا
هرکــدام درس بزرگــی بــرای مــا داشــتهاند و شــاید هیچوقــت فرصــت مــرور
بــر آنهــا را نداشــته باشــیم.

ایــن کتــاب بهصــورت چهــل دستنوشــته در قالــب یــک داســتان
نوشتهشــده کــه ایــده آن از اولیــن دستنوشــته ایــن کتــاب (از مــن لیلــی
بســاز) ،شــروع شــد .ماجــرای زندگــی عاشــقی کــه بــرای وصــال عشــقش،
مســیری بــه ســمت حقیقــت درون را میپیمایــد .او در ایــن راه بــا ایــن چهــل
نکتــه کــه بــه زندگــی واقعــی مــن معنــا بخشــید روبــرو میشــود و خوشــحالم
کــه آنهــا را بــا شــما ســهیم خواهــم شــد.
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ایــن کتــاب در شــش فصــل خالصهشــده اســت .فصــل اول شــناخت:
آشــنایی بــا عشــق حقیقــی ،فصــل دوم فهــم :فهمیــدن شــرح رســالت خــود
در هســتی ،فصــل ســوم درک :درک همــه انســانها بــا نــگاه بــه رفتــار
هــر فــرد از روزنــه دیــد خــودش و عــدم قضــاوت او ،فصــل چهــارم بــاور:
نظــر بــه اینکــه انســان بینهایــت توانمنــد اســت و بایــد آنهــا را بــاور کنــد،
فصــل پنجــم ایمــان :در حقیقــت ایمــان بــه خــود کــه منجــر بــه ایمــان بــه
خــدا خواهــد شــد و در وصــف رابطــه شــخصیت داســتان باخدایــش و فصــل
ششــم پرســتش :توصیــف ســجده بــر خدایــی کــه شــخصیت داســتان از ابتــدا
نمیشــناخت و در انتهــا عاشــقش شــده بــود.

کــه لحظهبهلحظــه زنــده شــدن دوبــاره هــر انســانی را بــه تصویــر
کشــیده اســت و ایــن مهــم را بــرای همــه جســتجوگران ماهیــت حقیقــی
عشــق بــه هــر راه و طریقــی آرزومنــدم ،امیــدوارم ایــن کتــاب نیــز راهگشــای
مســیری هرچنــد کوتــاه باشــد .ایــن دفتــر بــه همیــن منظــور تقدیــم بــه شــما
در کــدام مســیر رســیدن بــه او محــو گشــتهام کــه نمیدانــم خــود مـیروم
یــا اوســت کــه رفته اســت...
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من پیر فنا بدم جوانم کردی
من مرده بدم ز زندگانم کردی
میترسیدم که گم شوم در ره تو
اکنون نشوم گم که نشانم کردی
موالنا
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فصل اول :شناخت
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صبــح زود بــود و در حــال رفتــن از مســیری کــه مــادرش همیشــه منــع
میکــرد ،پشــت خانههــای روی تپــه راه کوتــاه ،امــا خلوتــی بــود کــه ازآنجــا
هیچکــس رفتنــش را نمیدیــد و همچنیــن درخــت موردعالقــهاش پیــدا
بــود .بــه پاییــن تپــه کــه رســید چشــمش بــه اهالــی افتــاد ،آنهــا جلــوی
مغــازه سمســار ایســتاده بودنــد و میگفتنــد« :پســر جــان گریــه نکــن ،خــدا
پــدرت را رحمــت کنــد و »...
خیلــی ناراحــت شــد .آقــا ســزاوار را میشــناخت .مــرد خوبــی بــود .ســریع،
ســرش را بــه پاییــن انداخــت و قدمهایــش را تنــد کــرد ،نمیتوانســت آنجــا
زیــاد بایســتد ،ممکــن بــود اهالــی دِه انــگ پررویــی بــه او بزننــد و بگوینــد:
«دختــرک بیآبــرو چطــور از کوچــه خلــوت ارغــوان م ـیرود و بــر روبــر بــه
مــا مــردان نــگاه میکنــد».

امــا در نیمههــای ســری کــه بــه پاییــن میانداخــت ،چشــمش ،در
مردمــک چشــم پســر مرحومــه ،آنچنــان قفــل شــد کــه هــر کــس آنجــا بود،
قطعــ ًا بــه بیحیایــی او قســم میخــورد.

نامــش لیلــی و جرمــش تعــدد عاشــقی بــود ،ســیودو ســال داشــت و
هنــوز بــه خانــة بخــت نرفتــه و ایــن مســئله در دِه مســتلزم ســرزنش بــود،
پــدر و مــادرش را ازدسـتداده بــود و بیشــتر بــه خاطــر تنهــا بودنــش در خانــه،
قضــاوت میشــد.

غــرق در افــکارش بــه بــاالی تپــه رســید و بافکــر پســرک ،د ِر خانــه را بــه
پشــتش بســت و دور از نگاههــای پــر قضــاوت مــردم ،نفــس راحتــی کشــید و
آرام لبخنــدی زد .قلــب و روحــش باهــم در هپــروت مانــده بودنــد ،وارد حیــاط
کــه شــد ،کنــار گلهــای شــمعدانی ،لــب حــوض نشســت و بــه صورتــش در
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