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شــما می توانیــد نوشــته های روزانــه مــن رو از طریــق اینســتاگرام 
کنیــد. دنبــال   »@mahbubeh_bahari«

ــون  ــه، می توانیــد از بخــش موردعالقه ت ــت هدی ــرای دریاف ــن ب همچنی
در کتــاب عکــس بگیریــد و بــه همــراه نــام و نــام خانوادگــی بــرای واتــس 
آپ مــن بــه شــماره: »09381787502« بفرســتید و یــا عکــس را بــه صــورت 
ــال  ــن ارس ــرای م ــو« ب ــا هشــتک »درخودت_زنده_ش ــتاگرام ب پســت اینس

کنیــد.



آسمان را نگاه کن پروانه ای نیست
دیگر ِکرمی شجاعت مردن ندارد
تقدیم به آن کس که از پیله بستن می هراسد.



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

»دکتر حسین شیرمحمدی«
نویسنده ۹ عنوان کتاب

آموزگار کوچینگ و نویسندگی

ــعور و  ــور، ش ــا، ش ــر از معن ــت پ ــری اس ــو« اث ــده ش ــودت زن ــاب »در خ کت
ــوص. خل

ســرکار خانــم محبوبــه بهــاری همــکار ارزشــمند بنــده، کتابــی تألیــف کــرده 
ــا و  ــت وجــود م ــا اصال ــی کــه ب ــر اســت. کتاب ــوع خــودش کم نظی کــه در ن

ــی عشــق و عشــق ورزی آمیخته شــده اســت. ــا یعن فلســفه وجــود م
ــاب کــه خــود انســانی مهــرورز و نیک سرشــت  ــن کت نویســنده ارزشــمند ای
اســت، وجــود و درون خــود را بــه اثــرش تزریــق نمــوده لــذا بامطالعــه ایــن 

اثــر یقینــاً پــر از حــس خــوب خواهیــد شــد.
مطالعــه کتــاب حاضــر را بــه تمــام عزیزانــم توصیــه می کنــم و بــرای ســرکار 

خانــم بهــاری شــادکامی، رضایــت و موفقیــت بیشــتر آرزو می کنــم.



»دکتر مهدی جبرائیلی«
دبیــر کل جامعــه مدیــران و کارآفرینــان 
اتحادیــه اروپــا و همچنیــن مدیرعامــل و 
رئیــس هیــأت مدیــره هولدینــگ بین المللــی 

ــروپ ــن گ ــدن الی گل



»دکتر رضا عبداللهی«
بنیان گذار 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.
ــور و  ــم ش ــردم طع ــزه می ک ــزه م ــه م ــع مطالع ــاب را موق ــن کت ــی ای وقت
شــیرین مطالــب لذت بخــش آن را زیــر دندانــم حــس می کــردم و هــر بــرگ 

ــوردم. ــدم و می خ ــذ می خوان ــه ای لذی ــوان لقم ــاب را به عن ــن کت ای
ــم و از  ــه می کنی ــوی را آرام آرام تجرب ــد معن ــر رش ــاب اث ــن کت ــه ای بامطالع
همــه مهم تــر... راهــکار در خــود زنــده شــدن را در قالــب داســتانی عاشــقانه 
می آموزیــم و گاهــی بــه فکــر فرومی رویــم 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 می سازد.
آنگاه کــه از تمــام حدومرزهــای ذهــن و بــدن فراتــر روی، وارد دنیایــی دریــا 

ــوی. ــون می ش گ
همچنان رودخانه باش

رودخانه از میان مناظر بسیار زیبا می گذرد بدون آنکه دل بسته شود.
 می رود و می رود تا به دریا برسد.

همچون رودخانه باش روان و رها، وگرنه تبدیل به مرداب خواهی شد.
بی آغاز و بی پایان، روان باش تا دریا دور نباشد.

نویســنده در ایــن کتــاب بــه روایتــی دل نشــین، از رودخانــه شــدن می گویــد و 
رفتــن و رســیدن بــه دریایــی کــه اگــر دل بــه آن ســپرده باشــی، دور نخواهــد 
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پیشگفتار

انســان	از	آغــاز	ورود	بــه	دنیــا،	همچــون	رباتــی	بــدون	روح	اســت.	او	بــا	اولیــن	
ســؤال:	»مــن	کیســتم؟«،	جــان	می	گیــرد	و	ایــن	ســؤال	را	می	پرســد،	چــون	
عاشــق	شــده	اســت؛	عاشــق	خــودش	و	عشــق	ورزی	تنهــا	چیــزی	اســت	کــه	
او	را	متمایــز	از	ســایر	جانــداران،	زنــده	می	کنــد.	عشــق	بــه	او	قابلیــت	تعالــی	
می	بخشــد	زیــرا	از	عشــق	بــه	خــود	معطــوف	عشــق	بــه	دیگــری	خواهــد	شــد.
ــخص	 ــره	وری	از	آن	مش ــزان	به ــان	را،	می ــر	انس ــی	ه ــد	تعال ــا	درص ام
ــود	 ــه	در	وج ــق	ک ــع	عش ــن	منب ــبانه	روز	از	ای ــدر	در	ش ــه	چق ــد،	اینک می	کن
ــت	 ــر	اینجاس ــت	بش ــم.	اوج	حماق ــتفاده	می	کنی ــم،	اس ــه	داری ــان	نهفت خودم
کــه	فرامــوش	کــرده	ایــن	منبــع	بی	پایــان	اســت.	همــه	میدانیــم	کــه	عشــق	
چیســت	و	گرفتــارش	شــده	ایم،	فرقــی	هــم	نمی	کنــد	کــه	عشــق	بــه	کار	باشــد	
و	یــا	مــال،	شــهرت	و	فــردی	دیگــر،	مــا	بــدان	معشــوقه	زنــده	هســتیم	امــا	آیــا	
ــری	 ــد	قابل	اندازه	گی ــم؟	هرچن ــه	کرده	ای ــدازة	آن	توج ــد	و	ان ــه	ح ــال	ب تابه	ح
نیســت،	یــا	میدانیــم	در	کل	چقــدر	عاشــق	هســتیم؟	این	طــور	بپرســم	کمــال	
مطلــوب	عشــق	کجاســت؟	یــا	چــه	حســی	در	انتهــای	عاشــقی،	نهفتــه	اســت؟	
ــده	باشــیم!	اگــر	 ــدای	آن	مان ــا	اگــر	در	ابت ــدارد،	ام ــد	کــه	انتهــا	هــم	ن هرچن
زمســتان	فصــل	میــوه	اش	باشــد	و	مــا	در	بهــار	آن	ســرگرم،	باشــیم!	یــا	اگــر	
عشــق،	ِکــرم	ابریشــمی	باشــد	کــه	بایــد	پیلــه	ببنــدد	تــا	بتوانــد	پروانــه	شــود!	

ــم؟ ــر	کرده	ای ــمانش	فک ــه	آس ــن،	ب ــر	از	زمی ــال	فرات ــا	تابه	ح آی
حقیقــت	ایــن	اســت	کــه	معلــوم	نیســت	در	کــدام	هفتــه	از	پیلــه	تنیــدن،	
اســیر	ظواهــر	شــده	ایم	کــه	هنــوز	پروانــه	نشــده	بی	خیــال	عاشــقی	و	دنیــا	را	
در	انتظــار	ظهــور،	آن	گذاشــته	و	بــه	نقشــی	زمینــی	از	آن	راضی	شــده	ایم،	بشــر	
امــروز	تبدیــل	بــه	نســلی	شــده	اســت	کــه	الف	عاشــقی	میزنــد	ولــی	در	اولیــن	
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ــه	 ــده	اســت	و	درحالی	کــه	قابلیــت	پروان ــغ	مان ــه	عشــق	شــهوت	ران	و	نابال پل
ــد. ــد	و	می	نال ــن	می	لول ــدن	دارد	در	گل	والی	زمی ش

بیایید	نسلمان	را	پروبال	دهیم.
نردبان	عشق	را	باالرویم.

بیایید	ِکرم	درونمان	را	پیله	رشد	بتنیم.
اما	این	بار	به	امید	پرواز،	نه	به	هوس	بی	بال	و	پر	ساختن	دیگری

به	سبب	حرکت	و	شکوفایی،	نه	یکجا	ماندن	و	افسردگی
ــرم	 ــک	ِک ــل	ی ــب	آن	مث ــه	تصاح ــه	ای	آزاد،	ن ــا	پروان ــدت	ب ــزه	وح ــه	انگی ب

ــی متناه
آن	وقــت	دیگــر	از	تــرس	رقیــب،	زندانبــان	معشــوقه	ای	نخواهیــم	شــد،	زیــرا	

پروانــه	ای	بی	رقیــب	گشــته	ایم.

»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	کوچک	ترین	
چیزهــا	داســتان	می	ســاختم	و	بــرای	مــادرم	تعریــف	می	کــردم.	دختــر	پرحرفــی	
بــودم	البتــه	تــا	زمانــی	کــه	نوشــتن	را	یــاد	گرفتــم	و	تــا	قبــل	از	چــاپ	ایــن	
ــندگی	 ــای	نویس ــت	رؤی ــی	هیچ	وق ــتم	ول ــه	می	نوش ــود	ک ــال	ها	ب ــاب	س کت
ــته	هایم	در	 ــتر	از	نوش ــی	هایم	بیش ــرا	نقاش ــدم	زی ــراح	ش ــک	ط ــتم	و	ی نداش
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	کرده	ایــد،	امیــدوارم	
ــده	 ــما	برآم ــار	ش ــطح	انتظ ــندگی،	در	س ــنگین	نویس ــئولیت	س ــده	مس از	عه
باشــم،	خــدا	را	شــاکرم،	تمــام	اشــتیاقم	بــه	حــرف	زدن	تســلیم	قلمــی	شــد	کــه	
بــه	چــاپ	ایــن	کتــاب	رســید،	ســعی	کــرده	ام،	در	قالــب	انســانی	جســت	وجوگر،	
بــه	شــرح	ســوژه	هایی	ســاده	امــا	پنهــان	زندگــی	بپــردازم	کــه	کمتــر	فرصــت	
ــه	آن	هــا	را	داشــته	ایم،	موضوعاتــی	کــه	معمــواًل	 ــا	حداقــل	تعمــق	ب تفکــر	ی
ــا	 ــم	ام ــان	می	گذری ــاوت	از	کنارش ــده	اند	و	بی	تف ــان	گم	ش در	روزمرگی	هایم
هرکــدام	درس	بزرگــی	بــرای	مــا	داشــته	اند	و	شــاید	هیچ	وقــت	فرصــت	مــرور	

بــر	آن	هــا	را	نداشــته	باشــیم.
ــتان	 ــک	داس ــب	ی ــته	در	قال ــل	دست	نوش ــورت	چه ــاب	به	ص ــن	کت ای
ــی	 ــن	لیل ــاب	)از	م ــن	کت ــته	ای ــن	دست	نوش ــده	آن	از	اولی ــه	ای ــده	ک نوشته	ش
بســاز(،	شــروع	شــد.	ماجــرای	زندگــی	عاشــقی	کــه	بــرای	وصــال	عشــقش،	
مســیری	بــه	ســمت	حقیقــت	درون	را	می	پیمایــد.	او	در	ایــن	راه	بــا	ایــن	چهــل	
نکتــه	کــه	بــه	زندگــی	واقعــی	مــن	معنــا	بخشــید	روبــرو	می	شــود	و	خوشــحالم	

کــه	آن	هــا	را	بــا	شــما	ســهیم	خواهــم	شــد.
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ــناخت:	 ــده	اســت.	فصــل	اول	ش ــاب	در	شــش	فصــل	خالصه	ش ــن	کت ای
آشــنایی	بــا	عشــق	حقیقــی،	فصــل	دوم	فهــم:	فهمیــدن	شــرح	رســالت	خــود	
ــار	 ــه	رفت ــگاه	ب ــا	ن ــان	ها	ب ــه	انس ــوم	درک:	درک	هم ــل	س ــتی،	فص در	هس
ــاور:	 ــارم	ب ــد	خــودش	و	عــدم	قضــاوت	او،	فصــل	چه ــه	دی ــرد	از	روزن هــر	ف
نظــر	بــه	اینکــه	انســان	بی	نهایــت	توانمنــد	اســت	و	بایــد	آن	هــا	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	

ــود. ــا	عاشــقش	شــده	ب ــناخت	و	در	انته نمی	ش
ــر	 ــه	تصوی ــانی	را	ب ــر	انس ــاره	ه ــدن	دوب ــده	ش ــه	زن ــه	لحظه	به	لحظ ک
ــی	 ــت	حقیق ــرای	همــه	جســتجوگران	ماهی ــن	مهــم	را	ب کشــیده	اســت	و	ای
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	گشــته	ام	کــه	نمی	دانــم	خــود	مــی	روم	

یــا	اوســت	کــه	رفته	اســت...



16		در	خودت	زنده	شو			

من پیر فنا بدم جوانم کردی
من مرده بدم ز زندگانم کردی

می ترسیدم که گم شوم در ره تو
اکنون نشوم گم که نشانم کردی

موالنا



محبوبه	بهاری				17

فصل اول: شناخت



18		در	خودت	زنده	شو			

ــع	 ــه	من ــادرش	همیش ــه	م ــیری	ک ــن	از	مس ــال	رفت ــود	و	در	ح ــح	زود	ب صب
می	کــرد،	پشــت	خانه	هــای	روی	تپــه	راه	کوتــاه،	امــا	خلوتــی	بــود	کــه	ازآنجــا	
ــدا	 ــه	اش	پی ــت	موردعالق ــن	درخ ــد	و	همچنی ــش	را	نمی	دی ــس	رفتن هیچ	ک
ــاد،	آن	هــا	جلــوی	 ــی	افت ــه	اهال ــه	پاییــن	تپــه	کــه	رســید	چشــمش	ب ــود.	ب ب
مغــازه	سمســار	ایســتاده	بودنــد	و	می	گفتنــد:	»پســر	جــان	گریــه	نکــن،	خــدا	

ــد	و	...« ــدرت	را	رحمــت	کن پ
خیلــی	ناراحــت	شــد.	آقــا	ســزاوار	را	می	شــناخت.	مــرد	خوبــی	بــود.	ســریع،	
ســرش	را	بــه	پاییــن	انداخــت	و	قدم	هایــش	را	تنــد	کــرد،	نمی	توانســت	آنجــا	
زیــاد	بایســتد،	ممکــن	بــود	اهالــی	ِده	انــگ	پررویــی	بــه	او	بزننــد	و	بگوینــد:	
»دختــرک	بی	آبــرو	چطــور	از	کوچــه	خلــوت	ارغــوان	مــی	رود	و	بــر	روبــر	بــه	

ــگاه	می	کنــد.« مــا	مــردان	ن
ــمش،	در	 ــت،	چش ــن	می	انداخ ــه	پایی ــه	ب ــری	ک ــای	س ــا	در	نیمه	ه 	ام
مردمــک	چشــم	پســر	مرحومــه،	آن	چنــان	قفــل	شــد	کــه	هــر	کــس	آنجــا	بود،	

ــورد. ــم	می	خ ــی	او	قس ــه	بی	حیای ــاً	ب قطع
ــت	و	 ــال	داش ــی	ودو	س ــود،	س ــقی	ب ــدد	عاش ــش	تع ــی	و	جرم ــش	لیل نام
هنــوز	بــه	خانــة	بخــت	نرفتــه	و	ایــن	مســئله	در	ِده	مســتلزم	ســرزنش	بــود،	
پــدر	و	مــادرش	را	ازدســت	داده	بــود	و	بیشــتر	بــه	خاطــر	تنهــا	بودنــش	در	خانــه،	

ــد. ــاوت	می	ش قض
غــرق	در	افــکارش	بــه	بــاالی	تپــه	رســید	و	بافکــر	پســرک،	دِر	خانــه	را	بــه	
پشــتش	بســت	و	دور	از	نگاه	هــای	پــر	قضــاوت	مــردم،	نفــس	راحتــی	کشــید	و	
آرام	لبخنــدی	زد.	قلــب	و	روحــش	باهــم	در	هپــروت	مانــده	بودنــد،	وارد	حیــاط	
کــه	شــد،	کنــار	گل	هــای	شــمعدانی،	لــب	حــوض	نشســت	و	بــه	صورتــش	در	


