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1 بخش  

 رویاها

  
  .در جهان هستی رویاها تنها قدرت براي تغییر هستند

  .تاریخ متعلق به رویاپردازان است
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ام،  البته نـه اینکـه فقیـر بـوده    . هنگامی که محصل بودم، هیچ پولی نداشتم    
. ام طوري نبود که بتوانم پـول زیـادي بـه دسـت آورم           چون شرایط سنی  

امـا  .  دالر بـود   70رگر در کـره     حدود سی سال پیش حقوق ماهانۀ یک کا       
توانید تصور کنید     بنابراین می .  هزار دالر رسیده است    60حاال به بیش از     

البتـه، امـروزه    . ها چقدر سخت و دشوار بوده اسـت         که در گذشته زندگی   
کننـد کـه    هنوز هم افراد فقیري در گوشه و کنـار ایـن جهـان زنـدگی مـی                

  . شرایط بسیار سخت و وخیمی دارند
مـن  . کـردیم   منطقۀ جانگ چونگ ـ دانـگ شـهر سـئول زنـدگی مـی      ما در

مجبور بودم که براي رفتن به دانشگاه یونسی که شـش مایـل دورتـر از                
اي در  بـا اینکـه هـیچ سـکه    . روي کنم مان بود، حدود دو ساعت پیاده      خانه

هنـوز هـم    . جبیم نداشتم، رویاهاي بسیار زیبـا و جـالبی در سـر داشـتم             
زنـان   زمـانی کـه هـرروز قـدم    . ام را فراموش نکـرده احساسات آن زمانم    

رفـتم تـا بـه کتابخانـه بـروم و هنگـامی کـه بـه خانـه                     هـا راه مـی      ساعت
در تنهـایی خیابـان   . جـا تاریـک و آسـمون مهتـابی بـود      گشتم همـه    برمی

. ام  کردم که دنیا مال من است و تمام آن را در آغوش گرفتـه               احساس می 
شــور جــوانی را در وجــودم احــساس . چیــز بــرایم غیــرممکن نبــود هـیچ 
فهمیدم که تمام قلبم با آرزوهـاي زیبـا و قـشنگ پـر شـده       کردم و می    می

  . توانست جلوي مرا بگیرد چیز نمی آنقدر مصمم بودم که هیچ. است
چـون  . از میان این همه چیزها، رویاها و آرزوهایم برایم اهمیـت داشـتند            

نیاز است واز تمام      یز بی چ  هرکسی که رویاهاي خوب داشته باشد از همه       
اگر رویایی در سر باشـد، هرگـز      . تر است   پولداران و ثروتمندان دنیا غنی    

چیز جرأت آزار دادن انـسان        دهد وهیچ   حس حسادت به انسان دست نمی     
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گـویم تـاریخ متعلـق بـه          بـه همـین خـاطر اسـت کـه مـی           . کنـد   را پیدا نمی  
  . پردازان است رویا

مـن اطمینـان دارم کـه تمـامی     .  دنیا هـستند رویاها تنها قدرت براي تغییر 
انـد،   رو شده اند و با دنیاي تازه روبه افرادي که امروز تاریخ را تغییر داده    

همـۀ مـا   . انـد  انـد کـه رویاهـاي بـزرگ در سـر داشـته             همان کسانی بوده  
یـابی بـه پیـشرفت        اي براي آغاز هرکار و دست       دانیم که رویاها جرقه     می

شنویم که حتی افراد جـوان هـم هـیچ آرزو و              ب می اما امروز، اغل  . هستند
اگـر هـم داشـته باشـند فقـط          . رویایی بـراي آینـدة خـود در سـر ندارنـد           

اي دارند که مربـوط بـه امـروز و فـرداي              پا افتاده   آرزوهاي ساده و پیش   
ــت ــسیار      . آنهاس ــوان ب ــشر ج ــراي ق ــسئله ب ــن م ــه ای ــذیریم ک ــد بپ بای

  . برانگیز است تأسف
آنهـا  . سـاز هـستند     ر بیـشتر مـوارد رویاهـا انـسان        ثابت شده است که د    

هـا و رفتارهایـشان، کـسب و کـار و سرنوشـت آنهـا را                  توانند انسان   می
هـاي رادار     توان گفت که رویاها همانند دستگاه       به عبارتی می  . کنترل کنند 

اگرچـه  . توانند جهت درست و مسیر صحیح ما را پیدا کننـد            هستند که می  
ک باشد و یا به چشم نیاید، اما به راحتی قادر بـه             تواند کوچ   یک رادار می  

بنابراین زندگی بدون رویاهـا شـبیه یـک         . تعیین مسیر زندگی خواهد بود    
شخصی . ها معلق است    هاي اقیانوس   کشتی است که بدون رادار روي آب      

که در زندگی خود هیچ رویا و آرزویـی نـدارد، هـیچ جهتـی نـدارد و بـه                  
هـاي   نشیند و چیـزي جـز جلبـک     گل میمحض حرکت مانند یک کشتی به     

  . شود شده روي آب نصیبش نمی کنده
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. توانـد خطرنـاك باشـد       همچنین باید گفت که داشتن هرگونه رویـایی مـی         
پایه و اسـاس عـالوه بـر اینکـه           مثالً دلخوش بودن به رویاهاي غلط و بی       

توانند انسان را از مسیر اصلی زندگی خارج         صعودي نخواهند داست، می   
  . کنند

انـدازي کـنم، آرزوهـا و     خواسـتم شـرکت دوو را راه   هنگامی که مـن مـی    
تنها آرزوي من این بـود کـه بتـوانم در          . رویاهاي بسیاري در سر داشتم    

ما . هاي اجتماعی را به همگان نشان دهم        هاي شغلی، پیشرفت    کنار فعالیت 
ا هزار دالر آغـاز کـردیم و فعالیـت خـود ر     براي روز اول کارمان را با ده    

اما مـن از همـان روز       . اي کوچک قدیمی شروع نمودیم      در یک اتاق اجاره   
  . رویاي کار کردن در یک کارخانۀ بزرگ، به بزرگی یک دنیا، را داشتم

کـردیم، آرزوهـاي مـا نیـز بـه         هایمـان را بیـشتر مـی        همانطور که فعالیت  
بـه  . شـد  تـر مـی   واقعیت تبدیل شدند و محل کارمان نیـز بـزرگ و بـزرگ     

. که پس از ده سال بزرگترین شـرکت صـنعتی در کـره را داشـتم             طوري  
همین شرکتی که در حال حاضر به عنوان شـرکت دوو در کـره مـشغول      

طولی نکشید که به سرمایۀ زیاد و پیشرفت و توسعه در           . به فعالیت است  
با وجود آن همه پیشرفت ترس زیـادي در  . تولید محصوالت دست یافتیم   

  . هایمان قرار بگیریم اد و یا حسادت دیگر رقیبدل داشتم که مورد انتق
ناگهـان  . همانطور که رویاهایم عوض شدند، طرز فکرم را نیز تغییر دادم          

هـایم بـه شـدت زیـاد شـدند و غیرقابـل تـصور           دیدم که میزان پیـشرفت    
مان به بیش از صدهزار نفر رسیدند و مـا مجبـور              تعداد کارگران . گشتند

  . از یک به سه ساختمان افزایش دهیمشدیم که ساختمان شرکت را 
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یکی از آنهـا ایـن اسـت کـه بـا            . اي در سر دارم     اما امروز من رویاي تازه    
محـصوالت مربـوط بـه    . ترین محصوالت را در جهـان پخـش کـنم           کیفیت

تنهـا یـک    . شرکت دوو در کره و شرکت تولیدکننـدة پوشـاك در پوسـان            
مهم نیست کـه چقـدر و چـه    . ایم  چیز مانده که ما هنوز به آن دست نیافته        

کنیم، بلکه مهم این است کـه         محصوالتی را به اقصی نقاط دنیا ارسال می       
تـرین محـصوالت را تولیـد         از میان محصوالت مشابه، بهترین و باکیفیت      

. هاي نیکن   نظیري مانند خودکارهاي پارکر یا دوربین       محصوالت بی . کنیم
سـازد، بلکـه      ا مـی  اصالً مهم نیست که محصول چیست و چه کـسی آن ر           

. این همان تنها رویاي مـن اسـت  . همتا باشد باید از هرلحاظ مرغوب و بی     
  . تواند در آینده به واقعیت تبدیل شود رویایی که با تالش و کوشش می

آرزوي دیگــر مــن یــا بهتــر بگــویم آرزوي بزرگتــر مــن ایــن اســت کــه   
  . بزرگترین مؤسس در دنیا باشم

ز این بابت به شهرت و یا پول و ثروت زیـاد            البته منظورم این نیست که ا     
در کره از قدیم تا به حال که تاجران چندان مورد احتـرام             . دست پیدا کنم  

. گیرنـد   اند و اکثر افـراد اغلـب و از آنهـا فاصـله مـی                گرفته  مردم قرار نمی  
بـه نظـر مـردم    . اي داشته باشند کننده شاید آنها براي کار خود دالیل قانع     

اي قـرار     ز نظر ارزش و اعتبار به ترتیب در چنین مرتبـه          مشاغل مختلف ا  
یکـی  . پژوهشگران، کـشاورزان، هنرمنـدان و در آخـر تـاجران          . گیرند  می

تواند وجود داشته باشد، این اسـت کـه           دیگر از دالیلی که در این باره می       
دهنـد،   هاي مزبور انجام می   تواند کارهایی را که گروه      یک تاجر هرگز نمی   

  . تواند جایگاه مشابه آنها را کسب کند و حتی یک لحظه هم نمیانجام دهد 
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من در هر زمینه و در هر جایگـاهی دوسـت دارم کـه در شـغلم بهتـرین                   
من حاضر هـستم هرکـاري      . باشم و به آنچه که در سر دارم، دست یابم         

را انجام دهم تا بتوانم خود را در برتـرین جایگـاه شـغلی از نظـر عمـوم                  
با آرزوي موفقیت براي تمامی اقشار این فصل از کتـاب           . مردم قرار دهم  
  . برم را به پایان می

اگر در کاري امکان یـک درصـد از موفقیـت وجـود داشـته باشـد، همـان            
  . تواند بزرگترین انگیزه براي رسیدن به هدف باشد احتمال اندك می

. توان یک را با یک جمع کـرد و دو بـه دسـت آورد                در تجارت، هرگز نمی   
این .  مجبور خواهیم بودیم که یک را به ده و ده را به پنجاه تبدیلکنیم          بلکه

  . است روش شمردن و محاسبه کردن در تجارت

 ۀ من از زندگیفلسف.2

  
  ام بین به دنیا آمده چرا من خوش

اند، مهم ایـن اسـت کـه     ام مهم نیست که چه اتفاقاتی افتاده   در طول زندگی  
  . ام بودهبین  من در هر شرایطی از آن خوش
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بار در هواپیمـایی      ام، یک   در طول سفرهایی که به نقاط مختلف دنیا داشته        
آن هواپیما به دلیل آتـش گـرتفن   . بودم که مجبور به فرود اضطراري شد 

در آن لحظـه مـن هرگـز        . کابین خلبان بـه اجبـار روي زمـین فـرود آمـد            
چون . مکرد  بینانه به موضوع نگاه می      احساس بدي نداشتم و کامالً خوش     

افتندو به زودي هـم از        دانستم که خطرات به اندازة یک لحظه اتفاق می          می
  . گردد چیز دوباره به حالت اول خود بازمی روند و همه بین می

اي  کنم که تجارت هم مانند یک جنگ خطرناك لحظـه  از این رو من فکر می    
هرچه تجارت بزرگتـر باشـد، بیـشتر مجبـور خـواهیم شـد کـه بـا               . است
اگـر کـسی در تجـارت خـود        . ات آن بجنگـیم و بـرایش تـالش کنـیم          خطر

دهد بدبین شود، باید بدانـد   شکست بخورد و به آنچه که انجام داده و می        
چون با بدبینی محال اسـت کـه بتـوان          . که دیگر به آخر خط رسیده است      

زیرا میزان پیشرفت هـرکس و هرچیـز را         . دوباره چیزي را از نو ساخت     
یـک چیـزي کـه مـرا از         . اندیشی سـنجید    بینی و مثبت    وشباید با میزان خ   

اي در    کنـد، ایـن اسـت کـه تجربـۀ قابـل مالحظـه               دیگر تاجران متمایز می   
ــست  ــا شک ــارویی ب ــردن دارم   روی ــو شــروع ک ــاره از ن ــا و دوب ــن . ه م

هـا را رهـا کردنـد و      هایی را کـه منحـل شـدند و صاحبانـشان آن             شرکت
 اولین چیزي که من بـدان پـی بـردم،    در واقع. رفتند، دوباره از نو ساختم   

مـن کـامالً بـرعکس      . اند  بدبینی صاحبان قبلی به ادامۀ تجارت خود داشته       
صـاحبان قبلـی   . بـین باشـم   آنها عمل کردم و سـعی کـردم کـامالً خـوش       

هـاي بـسیار، نتوانـستند حـس بـدبینی خـود را               ها با وجود تـالش      شرکت
 بنابراین من براي تمام آنها      .کنترل کنند و هرچه را که داشتند، رها کردند        



 سنگ فرش هر خیابان از طالست

 

18 

ها هستند،  وقتی که مردم به دنبال غیرممکن  : فقط یک جمله دارم که بگویم     
  . ها غافل نباش تو از ممکن

ــروش     ــا ف ــد و ی ــدي از تولی ــوع جدی ــا ن ــه م ــامی ک در شــرکت دوو، هنگ
امـا وقتـی   . شـدند  کردیم، برخی از افراد نگران مـی  محصوالت را آغاز می  

کـردم، متوجـه     جمهوري چین با خودمان مقایسه مـی       همین شرایط را در   
همچنین در مجارستان و برخی     . شدم که آنها کامالً برعکس ما هستند        می

بـین و   از کشورهاي دیگر نیز افراد در شـرایط مـشابه مـا بـسیار خـوش        
  . اندیش بودند مثبت

زیرا فقط روي کارهایی کـه      . کردم  اما من متفاوت از افراد شرکتم فکر می       
نــوع تجــارت، مــردم، . ان انجــام آنهــا وجودداشــت، تمرکــز داشــتم امکــ

  . آالت و دیگر نیازهاي یک شرکت تکنولوژي، پول، ماشین
ممکن اسـت  «افرادي که هنگام شروع کارهایشان خود را با جمالتی نظیر           

درگیـر  » اگر با شکست مواجه شدیم، چـه کنـیم؟   «یا  » این کار جواب ندهد   
چون آنها در وهلۀ اول کار خود، امید و        . ندکنند، محال است موفق شو      می

اگر تنها یک درصد شانس موفقیت داشـته        . اند  بینی را از دست داده      خوش
تواند روزنۀ امیـدي بـراي شـروع کارمـان            باشیم، همان احتمال اندك می    

  . باشد
ایـن  . در طول دهـۀ گذشـته مـا در سـودان گیاهـان السـتیکی را کاشـتیم             

چـون در   . اي کاشـته شـدند      وسط یک شرکت کره   بار ت   گیاهان براي اولین  
شرکت دوو ما براي تولید محصوالتمان به چنین گیاهانی نیاز داشـتیم و             

از همـان   . هیچ شرکتی نبود که این دسته از نیازهاي ما را برطرف سازد           
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آمـد، تکیـه کـنم و     لحظه من تصمیم گرفتم که به آنچه که از دسـتم برمـی    
  . دلخوش باشم

د که تکیه کردن و دلخوش بـودن بـه احتمـاالت بـه چـه                حال شاید بپرسی  
توانـستند   هاي فراوانی بودند کـه مـی       اگرچه در سودان شرکت   ! معناست؟

توانستیم   نیازهاي ما را به محصوالت الستیکی برطرف سازند، اما ما می          
که با تولید گیاهان الستیکی نیازهاي خود را با قیمت ارزانتـري برطـرف              

هـا تـشکیل     درصـد از سـودان را بیابـان   80حـدود  از طـرف دیگـر      . کنیم
دادند و شهرها بسیار دورتر از آنها قرار داشتند و همین مسئله به مـا     می

  . تر شدیم کمک کرد تا در تولید و کاشت گیاهان الستیکی مصمم
هـاي سـازندة    همچنین پس از چندي متوجـه شـدم کـه برخـی از شـرکت           

الت مشابه آن نیاز دارند و مـا        ها و محصو    هاي سنگین به الستیک     ماشین
تمامی . توانیم در زمینۀ فروش محصول جدیدمان به آنها موفق باشیم           می

این مسائل باعث شدند که من روي این بخش از تولیدمان تمرکـز کـنم و                
  . بین باشم آید؟، خوش نسبت به آنچه که پیش می

سـت  خواهیـد بـه د      درست از لحظۀ شروع کار شما نیز باید به آنچـه مـی            
ترین اصل    به یاد داشته باشید که مهم     . بین و امیدوار باشید     آورید، خوش 

عـالوه بـر ایـن،    . هاست نه کمبودهـا    بینی، تمرکز دقیق بر داشته      در خوش 
اي را بـراي      اي بایـد بـراي آن فلـسفۀ جداگانـه           براي موفقیت در هر زمینه    

فکـر  خواهنـد دربـارة چیـزي         اکثر مردم هنگامی که می    . خود تعریف کرد  
ها صحبت بـه میـان    ها و غیرممکن کنند و یا نظر دهند، بیشتر از دشواري     

کاره هستید و یا چه کاري انجـام دهیـد،     مهم نیست که شما چه    . آورند  می
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اگر بتوانی چنـین    . خواهی، خوب تمرکز کنی     مهم این است بر آنچه که می      
  . کاري را انجام دهی، براي رسیدن به موفقیت کافی است

  
کوشی و درست  هاي خالقیت در ذهن انسان حاصل سخت  جرقهاولین

  .اندیشیدن است

چگونه رویاهاي خالقانه داشته باشیم؟. 3  
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دانـیم کـه هرچـه بیـشتر از مغزمـان اسـتفاده کنـیم، توانمنــدتر         همـه مـی  
گوینـد    بسیاري از افراد در این باره نظرات متفاوتی دارند و مـی           . شود  می

تـوانیم فعالیـت    تن در سواحل کنار دریاهـا مـی     که با رفتن به کوه و نشس      
ام کـه     ها پیش شنیده    مدت. تر کنیم   مغز خود را افزایش دهیم و آن را فعال        

در واقـع در    . توانند حرکت کنند و یـا تکـان بخورنـد           هاي مغزي می    سلول
بـه عبـارت    . دهد  هاي خود را افزایش می      همان مواقع است که مغز فعالیت     

شـوند، باعـث تکـان        اي جدید به ذهـن مـا وارد مـی         ه  کلی هنگامی که ایده   
هاي مغـزي     هاي سلول   شوند و به طور ناخودآگاه فعالیت       خوردن آنها می  

  . یابند افزایش می
ذهـن مـا ماننـد    . هاي ورودي به مغز هستند ها مانند داده به تغبیر من ایده 

. دهـد  یک کامپیوتر آنها را جذب کرده و مورد تجزیـه و تحلیـل قـرار مـی                
کنند و براي فرصت بعـدي در       هاي حاصل را در خود ثبت می        س یافته سپ

به نظـر مـن بهتـرین       . دارد تا بتواند مشکالت را برطرف کند        آینده نگه می  
هرچـه  . کـنم   زمان براي فعالیت مغز من، زمانی است که سـخت فکـر مـی             

زیرا مغز  . برم  تر فکر کنم، میزان خالقیت ذهنم را باالتر می          بیشتر و عمیق  
یـک انـسان عـادي معمـوالً در         . هـاي مختلفـی اسـت       سان داراي توانایی  ان

اما . کند شرایط عادي فقط از ده درصد از توانایی مغزي خود استفاده می           
هاي مغزي بیـشتري دارنـد        کنند، معموالً توانایی    افرادي که بیشتر فکر می    

توانـد   مـن معتقـدم کـه هرکـسی در هـر شـرایطی مـی         . ترند  و اغلب موفق  
کـنم کـه      بنابراین من نیزتالش می   . هاي خالقانه را وارد مغز خود کند       ایده

  . هاي آن ببرم بتواند حداکثر استفاده را از مغز خود و توانایی
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. شـوند   تر کار کنیم، رویاهایمان زودتر بـه حقیقـت بـدل مـی              هرچه سخت 
وقتـی کـه    . هنگامی که مغز ما پر باشد، رویاهایمان زیبـاتر خواهنـد شـد            

اکنـون  . گفت که من باید در آینده یک تـاجر بـشوم            م، پدرم می  جوان بودی 
فهمم که این فقط آرزوي دیرینۀ پدرم نبوده که مرا به یک تاجر تبـدیل          می

اگر شـما   . ام  اند که من از کودکی در سر داشته         کرده، بلکه رویاهایی بوده   
توانیـد تمـامی      اندیـشید، مطمئنـاً مـی       نیز سـخت کـار کنیـد و درسـت بـی           

  . تان را به راحتی حل کنید و موفق شوید  زندگیمشکالت
  

  .خورد دهد، آگاه نباشد، حتماً شکست می کسی که از آنچه انجام می

شغل من تنها سرگرمی من است. 4  
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 روز سـال را در خـارج از         365 روز از    200در هر سال من تقریباً حدود       
ام را    زانـه در طول سفر نه تنها تمام مسائل زندگی رو        . گذرانم  کشورم می 
  . برم کنم، بلکه همسر و فرزندانم را نیز به کل از یاد می فراموش می

یـا اینکــه مــشغلۀ بــسیاري داشـتم، امــا شــادي فراوانــی در دل احــساس   
ام شــروع بــه کــار  بــه یــاد دارم از روز اولــی کــه در زنــدگی. کــردم مــی
به طوري که نتوانستم یـک      . کردم، هرگز یک روز هم استراحت نکردم        می

امـا حـاال اصـالً پـشیمان     . ام به کار ساحل بروم   روز را به همراه خانواده    
  . ام دانم به موفقیت رسیده نیستم و می

هـاي درسـت    کوشی و اندیشه  اعتقاد من بر این است که هرکسی با سخت        
تا به حـال دیـده نـشده کـه کـسی بـا              . تواند آیندة خود را تضمین کند       می

  . رو شود کست روبهوجود کار و فعالیت فراوان با ش
شاید مردم تصور کنند کـسی کـه دائمـاً در حـال کـار و کوشـش باشـد،         
. همیشه خسته و درمانده است، اما باید بدانیم که هرگز ایـن طـور نیـست     

ها را با کارهاي خود بیـامیزد و          تواند شادي   کوش می   زیرا یک فرد سخت   
ظر مـن جـاي     به ن . هاي خود استفاده کند     به بهترین شکل ممکن از فرصت     

کنند و به     تأسف دارد که اکثر مردم دنیا از کارها و وظایف خود فرار می            
کننــد کــه در دنیــا چیــزي  آنهــا تــصور مــی. جــویی هــستند دنبــال بهانــه

به نظر من همین طـرز فکـر روي معنـی    . تر از کار وجود ندارد    کننده  کسل
  . کاهد گذارد و از ارزش و اعتبار آن می کار نیز تأثیر می

ها آمـده اسـت کـار مفهـومی ارزشـمند             انطور که در بسیاري از کتاب     هم
در بـسیاري از مـوارد دیـده        . تواند با هرچیزي مقایسه شـود       دارد و نمی  

هایی نظري مطالعه و کوشـش بـه کـار            شده که واژة کار را در کنار واژه       
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از این رو بایـد دانـست چگونـه یـک واژه را تعریـف و اسـتفاده                  . برند  می
  . نمود
پرسـیدند، گـیج       همیشه هنگامی که افراد دربارة بهترین سرگرمی مـی         من
دانــم محــال اســت کــسی از میــان تمــام کارهــا و   چــون مــی. شــدم مــی

بـه ویـژه اگـر    . مند باشـد  هاي دنیا فقط به یکی از آنها بسیار عالقه   فعالیت
بـه  . تان را با آن بگذرانیـد  آن سرگرمی کاري باشد که شما بخواهید وقت       

کنم و یا براي      ال من خودم اغلب در اوقات فراغتم گلف بازي می         عنوان مث 
روم، اما هرگـز آنهـا را بـه       هاي مختلف به تئاتر یا سینما می        تماشاي فیلم 

هـاي   چـون در کنـار آنهـا فعالیـت        . کـنم   هایم معرفی نمـی     عنوان سرگرمی 
در واقـع مـن بـا انجـام آنهـا فقـط         . ها عالقه دارم    بسیاري هستند که بدان   

ترتیب باید بگویم تنها چیزي که مـرا خوشـحال            بدین. گذرانم  تم را می  اوقا
همـین کـه   . مهم نیست کـه آنچـه باشـد       . کند، همان کار است     و شاداب می  

در حالـت کلـی بـه       . اجباري براي انجام آن وجود ندارد، برایم کافی است        
نظر من، در ایـن دنیـا هرچیـزي کـه بـراي مـا شـادي و نـشاط بیـاورد،                      

. چنـین اسـت، کـارم اسـت         تنها چیزي که براي من این     . استسرگرمی ما   
ام را  کنم و هـم مخـارج زنـدگی     زیرا به واسطۀ آن هم حس خوبی پیدا می        

تـر اگـر یـک تـاجر بتوانـد در کنـار انجـام                 به عبارت ساده  . کنم  تأمین می 
هـا برسـد، مطمئنـاً بهتـرین و           هـا و لـذت      وظایف شغلی خـود، بـه شـادي       

اگر شما به آنچـه     . ا براي خود انتخاب کرده است     ترین سرگرمی ر    ارزنده
بـار آن را   توانیـد حـداقل بـراي یـک     گویم اعتقاد نداشته باشید، مـی      که می 

تالش کنید بدون اینکه کار خاصی انجام دهید، از آنچـه کـه             . امتحان کنید 
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اگـر  . دهیـد، نهایـت لـذت را ببریـد          به طور معمول در طول روز انجام می       
  .  محال است شکست بخورید و یا دلزده شویدواقعاً چنین کنید،

حدود هفت سال پیش، قبل از آنکه تجارتم را آغاز کـنم، در یـک شـرکتی                 
اگرچـه مـن   . مان بود، مـشغول بـه کـار بـودم     که معلق به یکی از بستگان   

شـناختم، امـا در شـرایط کـامالً مـشابهی بـا دیگـر           صاحب شرکت را می   
در حـال حاضـر کـه       . بگیر بـودم    قوقکارگران قرار داشتم و مانند آنها ح      

ها سخت    خودم صاحب یک شرکت بزرگ در دنیا هستم، مانند همان سال          
گوینـد کـه مـن        برخی از افراد مـی    . انگار که یک کارگر هستم    . کنم  کار می 

در واقع اصـالً بـه فکـر        . کنم  تر از کارگرانم کار می      تر و جدي    خیلی سخت 
شـوم و     ر شـرکت حاضـر مـی      سر وقت د  . دستور دادن به دیگران نیستم    

ترین چیـزي شـرکت را تـرك کـنم و بـه             دوست ندارم که به بهانۀ کوچک     
  . خانه روم

شوم و بیشتر دوست دارم کـه در          تر می   کنم، مشتاق   هرچه بیشتر کار می   
شـنوم کـسی    به خـاطر همـین مـسائل هنگـامی کـه مـی          . محل کارم بمانم  

آیا او نیز ماننـد     : رسمپ  خواهد تجارت جدیدي را آغاز کند، از خود می          می
هاي خود را شناخته است؟       مند خواهد شد؟ آیا او توانایی       من اینقدر عالقه  

تواند   هاي او براي شروع و ادامل کار او کافی است؟ آیا او می              آیا توانایی 
پس از فشردن دست طرف قراردادهاي خود به آنچه کـه بـه آنهـا وعـده                 

ام،  ند که من همیشه تـالش کـرده  داده، عمل کند؟ اینها همان سواالتی هست  
  . به بهترین شکل به آنها پاسخ دهم
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براي آغاز کنندگان مشاغل و مؤسسان موفق، . 5
 دنیا بهترین مکان براي انجام کارهاي بزرگ است

  
  اینجا دنیاي بزرگی است

در طول عمرم همیشه عاشق ادامه دادن بودم، تا شروع کردن یا به پایان            
تـوانم بـه طـور        شاید چون از آن دسته افرادي هـستم کـه نمـی           . رساندن

حتی تمام . اي دارم   جا بنشینم و به اطرافم نگاه کنم، چنین عقیده          مداوم یک 
خـودم  به  . دانند که من عاشق کار و فعالیت مداوم هستم          اطرافیانم هم می  

اي بنشینم و     هم ثابت شده که دشوارترین کار در دنیا این است که گوشه           
البتـه برخـی از افـراد ایـن کـار را اسـتراحت کـردن                . به اطرافم نگاه کـنم    

دانند، اما مـن آن را بـراي خـود اتـالف وقـت و دور شـدن از اهـداف                       می
درجـواب آن دسـته از افـرادي کـه بیکـار مانـدن را بـراي خـود                   . دانم  می

کنند، باید بگویم که استراحت بیش از حد ماننـد          استراحت کردن معنی می   



رویاها: 1بخش   

 

27 

اي بیکـار   من نیز از ترس همین است که دوست ندارم لحظه  . شکنجه است 
  . اي بنشینم و ساکت گوشه

عالوه بر این برایم سخت است کاري را که روزي مـشتاق بـه انجـام آن                 
به نظر مـن مهـم نیـست    .  کنمام را قبل از اینکه به پایان برسانم، رها      بوده

خواهیم انجام دهیم، بلکه مهم حفظ انگیزه براي اسـتمرار    که چه کاري می   
 مـا    تواند میزان موفقیت و یـا شکـست         این گفته دقیقاً می   . و ادامۀ آن است   

در این میان افرادي نیـز هـستند        . دهیم، تعیین کند    را از آنچه که انجام می     
 شـروع هرکـاري، بـا وجـود شکـست و            که با وجود عالقۀ فـراوان بـراي       

کننـد و بـراي       رویارویی با خطر است درباره روحیـۀ خـود را حفـظ مـی             
به نظر من آنها پیروزشـوندگان واقعـی        . شوند  تر می   شروع مجدد مشتاق  

ترسـند، بلکـه      هایـشان نمـی     زیرا آنها نه تنهـا از شکـست       . این دنیا هستند  
ــم موف   ــراد طع ــر اف ــر از دیگ ــی آســانتر و زودت قیــت و ســربلندي را خیل

  . چشند می
تـوان هرکـاري را در آن    به نظر من این دنیا آنقـدر بـزرگ اسـت کـه مـی        

تنها راز این جهان هستی این است که به دنبال جاهایی باشـیم             . انجام داد 
خبرند و کارهایی را انجام دهیم که بـه ذهـن دیگـران     که دیگران از آن بی  

شـویم کـه دنیـا از آن          متوجه مـی   اگر کمی دقت کنیم   . اند  خطور هم نکرده  
آنهـا صـاحبان واقعـی    . کسانی است که به دنبال رمز و رموز آن هـستند        

  . چیز را در کف دستان خود دارند این دنیا هستند و همه
شـوند کـه هرگـز     البته آنها با خطرات بزرگ و کوچک بسیاري روبرو می     

ه جـاي عبـور از   دهنـد بـ    زیرا آنها ترجیح مـی    . توان آنها را انکار کرد      نمی
انـد، خودشـان    اي  که دیگران قبالً آنها را رفتـه  هاي سنگفرش شده   خیابان
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آنهـا در   . هاي جدیـد را بـسازند و بـراي دیگـران سـنگفرش کننـد                خیابان
داننـد    هراسند و مـی     کنند، اما از چیزي نمی      انتخاب راه خود اشتباه هم می     

اند و این مـسئله   پی نبردهخواهند   که قبل از آنها کسی به آنچه که آنها می         
  . گردد هاي روزافزون آنها می باعث موفقیت

تاریخ نشان داده است که قدرت، سـعادت و پیـروزي یـک ملـت در ذهـن             
هوشیار پیشگامان و بنیانگذاران آن نهفته است، به شرط آنکـه هریـک از              

تـا بـه حـال      . طلبـی را از خـود دور سـازند          آنها حـس حـسادت و قـدرت       
  . سته چنین اصلی را انکار کندکس نتوان هیچ

اگرچه کشور کره از نظر تاریخی در جایگاه بسیار واالیی قرار دارد، امـا              
رفـت، بـه      متأسفانه پیشگامان آنها نتوانستند آنطور که از آنها انتظار مـی          

کـامالً مـشهود اسـت کـه در سراسـر تـاریخ،           . کشور خـود خـدمت کننـد      
دهند و به آرامـش رسـیدن را          یها آرامش را بر هرچیزي ترجیح م        اي  کره

شاید این مسئله ریشه در نوع فرهنگ مـا         . دانستند  تنها وجهۀ پیروزي می   
آشـکار اسـت کـه بـه     . باشد داشته باشد، اما اعتقاد صحیحی نبوده و نمی     

هاي جهانی فاصـلۀ   خاطر همین نوع طرز فکر است که امروزه ما از قدرت    
هایمان را به طـور       ها و کوشش    الشتوانیم نتایج ت    ایم و نمی    فراوانی گرفته 
  . کامل ببینیم

هنگامی که شرکت دوو تأسیس شد، ما به جاي آنکـه بـه دنبـال افـزایش                  
وري خود باشیم، فکر ارسال و صـادر محـصوالتمان      میزان تولید و بهره   

فهمـم کـه هرکـشوري بـراي موفـق            امروز می . به دیگر نقاط جهان بودیم    
ند و پس از آن به فکر دیگـر کـشورهاي           شدن ابتدا باید خود را سیراب ک      

اگر چنین شود، آن کشور زودتر از معمول به قـدرت مطلـق             . جهان باشد 
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یابد و خود را در ردیـف برتـرین کـشورهاي جهـان قـرار             خود دست می  
هر کشوري باید بداند که قبل از اینکه تمامی درهـاي موفقیـت را              . دهد  می

ایده اسـت، عـزم خـود را جـزم         ف  به روي خود ببندد و بگوید که تالش بی        
بـا اسـتفاده از همـین    . کند و به کوچکترین روزنۀ امیـدي دلخـوش نمایـد        

افکــار بــود کــه امــروزه کــشورمان را در ردیــف تولیدکننــدگان همتــاي  
. کنـیم   ایم و سعی در حفظ جایگاه خود مـی          آمریکایی و اروپایی قرار داده    

ماتیـک بـا کـشورهایی      هایی مانند روابـط دیپل      بدون اینکه بخواهیم ارزش   
نظیر سودان، نیجریـه، لیبـی، آنگـوال، الجزایـر، جمهـوري چـین، ویتنـام،                

در . واسلواکی و جمهوري شوروي ارتباط برقـرار کنـیم          مجارستان، چک 
دانـیم    اي براي ارتباط نیاز نداریم و می        واقع ما به مسائل جانبی و حاشیه      

 هستم که در دنیا     من مطمئن . مان است   مان در سعی و تالش      رمز موفقیت 
توان   هرگز نمی . شود؛ اگر ما بخواهیم     بزرگ است و بزگرتر از این هم می       

اند، بگذریم و چیزهاي تازه در آن ببینـیم و پیـدا                از راهی که دیگران رفته    
زیـرا در   . انـد   انـد و کـشف گـشته        زیرا قبل از ما همگـی دیـده شـده         . کنیم
توانـد    کس نمی   اند و هیچ    دهها باقی مان    هاي کشف شده، فقط محدودیت      راه

هـا، بایـد از       براي پیـدا کـردن بهتـرین      . ها برسد   ها به بهترین    با محدودیت 
از این رو باید طـوري اندیـشید و تـصمیم      . چیزهاي نامحدود کمک گرفت   

ایـم کـه در ایـن دنیـاي بـزرگ بـراي               گرفت که بدانیم ما اولین کسی بوده      
  . ایم بار چنین چیزي را خواسته اولین
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هاي خالق اقلیت. 6  

  
هـا را نـشان       ها و محـدودیت     آنها فقط کمیت  . فریب اعداد و ارقام را نخور     

اگر ما در زندگی صد خوك داشته باشـیم و یـک انـسان، همـین       . دهند  می
امـا آنهـا    . هاي شما صد به یک است       دهند که نسبت داشته     اعداد نشان می  

هایـشان را نـشان      تواننـد قـدرت داشـته       دهند، زیرا نمـی     شما را فریب می   
  . دهند

زیـرا افـرادي کـه در آن        . شود  امروزه آمریکا، مانند گذشته توصیف نمی     
از نظر روحی   . شوند  کنند جرایم بسیار خطرناکی را مرتکب می        زندگی می 

  ... و روانی در شرایط بسیار نامطلوبی قرار دارند
روز  کوشی خود روزبه    اگرچه در این میان افرادي نیز هستند که با سخت         

نماینـد و فـرداي       هاي ممتاز دسـت پیـدا مـی         کنند و به جایگاه     پیشرفت می 
انـد،    شان نشـسته    هایی که از تالش زیاد بر تن        آنها با عرق  . روشنی دارند 

مـن نیـز فکـر      . شـان اسـت     اند که پیروزي در چندقدمی      اطمینان پیدا کرده  
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تواننــد بــه قــدرت برســند و  کــنم کــه آنهــا خودشــان بــه تنهــایی مــی مــی
  . شان را تغییر و تحول دهند زندگی

نویس معروف معتقد بود که تعداد افراد موفـق در            ، تاریخ   آرنولد توین بی  
تـوان میـزان      اما هرگز نمـی   . دنیا در طول تاریخ بسیار محدود بوده است       

در واقع . تأثیر رفتارها و افکارهاي آنها را بر دنیا را با ارقام اندازه گرفت            
شان را به کلی از       هاي زندگی   د آنها تمام محدودیت   قدرت خالقیت نامحدو  

ها نیز بـه وجـود آنهـا نیـاز            عالوه بر خودشان، کشورها و ملت     . بین برد 
  . داشتند تا بتوانند بقا و حتی تمدن خود را حفظ کنند

حال وظیفۀ ما این است که به عقاید و اصولی که آنها ارائه دادنـد، پایبنـد                 
هـاي افـراد موفـق خـود          نـسبت بـه خالقیـت     یعنی اگر یک جامعـه      . باشیم

زمـانی رو بـه       از انـدك    اهمیت باشد واگـر آنهـا را نادیـده بگیـرد، پـس              بی
جــویی و  اگــر مــسئوالن کــشورها نیــز بــه دنبــال لــذت. رود نــابودي مــی

شـوند    کشد که افراد موفق در آنجا ناپدید می         گرایی بروند، طولی نمی     لذت
هـاي کـشور    کم به تمام بخـش     ودي کم روند و پس از آنها ناب       و از بین می   
  . کند سرایت می

بـراي  . ما نیز نیاز داریم که خالقانه فکر کنیم و خالقانـه تـصمیم بگیـریم              
شروع ابتدا باید از خـود بپرسـیم کـه چگونـه بایـد افکـار خالقانـه را بـه                 

. چگونـه محـدودیت را محـدود کنـیم و از بـین ببـریم              . مان راه دهیم    ذهن
سعی کنید کـه نـه      . کار باید بکنید    به شما بگویم که چه    اجازه دهید که من     

با ایـن وجـود دیگـر       . طلب باشید و نه نقش یک ناظر را بازي کنید           فرصت
شـما بایـد دیـدگاه خـود را         . هایتان باشید   نیازي نیست که نگران شکست    
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وسیع کنید تا بتوانید عالوه بر خود دیگران را نیز در محدودة دیـد خـود                
  . دهید چنین کنید نه تنها خود، بلکه بشریت را نجات میاگر . قرار دهید

 40ها مصر را ترك کردنـد و پـس از گذشـت     ها پیش، عبري در طول قرن 
در حقیقـت   . را بیابنـد  » پرامیس لند «سال، بتوانند سرزمین رویاهاي خود      

سرزمینی که مورد لطف و عنایـت       . بودند» کنعان«آنها به دنبال سرزمین     
اگرچه آن سرزمین قبل از جستجوي آنها       . ر گرفته بود  پروردگارشان قرا 

اشــغال شــده بــود، امــا آنهــا یــک گــروه متــشکل نفــر از آن گــروه فقــط  
یابی به آن سرزمین غیرممکن       سرهایشان را تکان دادند و گفتند که دست       

هـاي بلنـد     زیرا اهالی آنجا خیلی بلندقـدتر از مـا هـستند و بـا قلعـه               . است
نتوانستند راهی را پیدا کنند تا با جنـگ در برابـر            آنها  . شوند  محافظت می 

  . مردم سرزمین کنعان، بر آنها غلبه کنند
هـا از    آنها گفتنـد کـه عبـري      . اما دو نفر از آن گروه، با بقیه مخالف بودند         

چون خدا وعدة آن سرزمین را به آنهـا داده          . چیزي ترس و واهمه ندارند    
. الف آن گـروه ده بـه دو بـود    در آن روز تعداد نظرات موافق و مخ       . است

دهـد، امـا      اگرچه عدد ده در برابر عدد دو انـدازة بیـشتري را نـشان مـی               
در نهایت آن دو نفـر بـا طراحـی          . تواند قدرت عدد دو را داشته باشد        نمی
هاي جنگ و پیاده کردن افکار خود توانـستند آن سـرزمین را از آن                نقشه

  . ر برابر اکثریتاین یعنی همان پیروزي اقلیت د. خود کنند
همۀ اینها را گفتیم تا در طول چند صفحه به شما نـشان دهـیم کـه اعـداد                   
. فریبنده هستند و گاهی دو قدرت بیشتري نـسبت بـه ده و یـا صـد دارد                 

هـا   تـوان بـه بزرگتـرین       ها معتقدند که با کوچکترین چیزها مـی         زیرا اقلیت 
  . دست یافت
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  ندک چه کسی نوابغ را از خواب بیدار می. 7

  
اگر در زندگی فقط بخواهی مصلت خود را درنظر بگیـري و تنهـا خـودت     

گذارنـد و بـه راحتـی از          کشد که دیگران تو را جا مـی         را ببینی، طولی نمی   
ماند، پـشیمانی و حـسرت        کنند و آنچه که برایت باقی می        کنارت عبور می  

  . است
 که زیر آن   شاید داستان مادري که اتومبیل خود را بلند کرد تا پسرش را           

ایـن همـان مثـال بـارزي از      . گیر کرده بود، نجات دهـد را شـنیده باشـید          
هـاي    هـا و توانـایی      هـر انـسانی قـدرت     . هاي نهفته در وجود ماست      قدرت

افـرادي کـه   . خبر و ناآگـاه اسـت   نامحدودي دارد، اما متأسفانه از آنها بی 
در . ندشو  کنند، همیشه موفق می     چنین نیروهاي درونی خود را کشف می      

البته برخی از افراد یـا بهتـر بگـویم اکثـر افـراد      . هر زمینه و درهر زمانی    
هـا زنـدگی     دوزند و با همان     هاي عادي و طبیعی خود می       چشم به توانایی  

توان گفت که از کل جمعیت دنیا فقـط           به طور قطع می   . گذرانند  خود را می  
قوة خـود   درصد از افـراد هـستند کـه سـعی در شـناختن توانـایی بـال                  20
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درصد دیگر نیز هستند کـه قهرمانـانن واقعـی ایـن دنیـا              30البته  . کنند  می
  .               شود هایشان زبانزد خاص و عام می هستند و توانایی

توان تشخیص داد که چه کسی جزء چـه گروهـی        با وجود این بازهم نمی    
.  درصـد مـردم    30 درصـد اول خـوب هـستند یـا           20اصالً آیـا آن     . است
 بـار  200اس ادیسون، اولین کسی بود کـه هریـک از آزمایـشاتش را            توم

هـاي خـود ایمـان        توان گفت که او بـه توانـایی         در حقیقت می  . امتحان کرد 
حـال  . تواند به راحتی موفق شود      دانسته که با کمی تالش می       داشته و می  

آیا کسی بوده کـه بـه او تلنگـر زده؟ آیـا کـسی               : باید از خودتان بپرسیم   
  ه او را از خواب بیدار کرده است؟ بوده ک

دانیم که کسی در میان نبوده تا به او تلنگر بزنـد و یـا او را از                    مطمئناً می 
  . او خودش بزرگترین مشوق خود بوده. خواب بیدار کند

. هایمـان بـدانیم   هـا و شکـست   ما نیـز بایـد خودتـان را مـسئول پیـشرفت      
تـرین   شرفت باارزشپی: فیلسوف معروف فرانسوي، هنري برگسون، گفت 

هـا روي   گـاه موفقیـت   اگر پیشرفت نباشـد، هـیچ  . فرآیند زندگی بشر است 
  . کند ها معناي حقیقی خود را پیدا نمی دهند و سقوط خود را نشان نمی

هاي خـود را ببینـیم        ترتیب ما همیشه باید هوشیار باشیم و پیشرفت         بدین
. شویم اناتر و برتر نمیتا این کار را نکنیم، هرگز هوشیارتر، د   . و بسنجیم 

گیـري بـراي      فقط باید به یاد داشته باشیم که اولین رمز پیـروزي سـخت            
مراقب باشیم تا اشـتباه نکنـیم و        . خود و آسان گرفتن براي دیگران است      

تـر    مهـم . پس از آن خود را به خاطر عذرخواهی از دیگران سرزنش کنیم           
طور  اندیشیم، همان ان میطور که دربارة دیگر     از آن باید بپذیریم که همان     

در اکثر اوقـات    . هم توقع داشته باشیم که دربارة ما فکر کنند و نظر دهند           



رویاها: 1بخش   

 

35 

از . ام حس پشیمانی ادامـه نـدادن تحـصیالت در دانـشگاه را دارم               زندگی
همان ابتدا قصد ادامۀ تحصیالت را داشـتم، امـا شـرایط آن موقـع چنـین                 

کنم که کوتاهی      بازهم فکر می   با این وجود  . وضعیتی را برایم فراهم نکرد    
زیـرا وقتـی بـه جاهـاي مختلـف دنیـا سـفر              . از سوي خودم بـوده اسـت      

کردم، برخی از کمبودهاي ناشی از عدم آگاهی از مسائل گوناگون را              می
بـه نظـر مـن    . داد دیدم و همین مـسئله همیـشه مـرا رنـج مـی           در خود می  

 و ضـروري  آمادگی براي هرچیزي در هر شرایطی براي هـر کـسی الزم   
وگرنه مجبور خواهیم شد که براي رفتن به هرجـا از افـراد آگـاه و       . است

شـاید وجـود آنهـا بتوانـد قـوت قلـب            . مطلع بخواهیم که همراه ما بیاینـد      
شویم کـه از ایـن    اما اگر کمی دقت کنیم متوجه می     . بیشتري به ما ببخشد   

نـشده    حـل چنـان     زیرا مشکل اصلی ما هم    . توانیم موفق شویم    راه هم نمی  
تواند به ما کمک کند، چیزي است کـه           تنها چیزي که می   . باقی خواهد ماند  

بتوانــد میــزان اطالعــات مــا را از تــاریخ، شــرایط اجتمــاعی، فرهنگــی و  
با این کـار دیگـر بـه دیگـران اجـازه      . هاي مختلف باال ببرد هاي ملت   سنت
ی شکـست   دهیم که به راحتی از کنار ما عبور کننـد و مـا را بـه نـوع                   نمی
خـواهیم، بـراي      تر اگر مـا نـسبت بـه آنچـه کـه مـی               به عبارت دقیق  . دهند

تـوانیم خـود را از زنـدگی و           تـر مـی     گیـر باشـیم، راحـت       خودمان سـخت  
مـا بایـد انگیـزة ادامـۀ زنـدگی را       . شرایطی که داریم، راضـی نگـه داریـم        

زیـرا اگـر خـود را حرکـت نـدهیم، خیلـی زود فلـج                . درخود تقویت کنـیم   
شاید ما همـانی باشـیم    . میرد   و شور و هیجان زندگی در ما می        شویم  می

  . که بتواند نوابغ را از خواب بیدرا کند و بشریت را به موفقیت برساند
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شادي واقعی چیست؟. 8  

  
خودپـسندترین انـسانها    . هاي خود را در اختیار دیگران قرار دهید         دانسته

کوتـاهی کنـد و یـا       دانـد،     کسی است که نسبت به یاد دادن آنچـه کـه مـی            
  . حسادت ورزد

زیـرا  . دانش و آگاهی در هر زمانی مورد توجـه مـردم دنیـا بـوده اسـت                
اعتقاد همه بر این بوده است که بـراي چیـزي شـدن بایـد چیـزي را یـاد                    

. دهد که رمز موفقیت در دانش و آگـاهی اسـت            این جمله نشان می   . گرفت
 بـود کـه دنیـا محـل         او معتقـد  . من جمـالت بـاال را از پـدربزرگم شـنیدم          

کننــد و  پیــشرفت و ترقــی بــراي افــرادي اســت کــه ســخت مطالعــه مــی  
این جمله اشاره دارد به حقیقتـی کـه         . دهند  هاي خود را افزایش می      آگاهی

دهـد، آگـاهی      رسد و فردا نجاتت می      گوید، آنچه که امروز به دادت می        می
  . و دانش توست
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پس از یاد گـرفتن چیـزي بـر    گویند اولین کاري که  از این رو است که می    
کنیـد؟   شما چطور فکر می   . شود، یاددادن آن به دیگران است       تو واجب می  

اگـر  : انـد   آیا شما نیز نظرات مشابه مـرا داریـد؟ برخـی از بزرگـان گفتـه               
دانی به دیگـري      خواهی برترین چیزها را یاد بگیري، هرآنچه را که می           می

اوت به خـرج دهـیم، بـه طـور     اگر ما در این زمینه بخشش و سخ. یاد بده 
بزرگـی و عـزت یکـی از همـان          . کنـیم   هـا دسـت پیـدا مـی         قطع به بهترین  

  . هاست که هرکسی آرزوي داشتنش را دارد بهترین
توانیم عالوه بر به اشتراك گذاشتن دانـش خـود، پـول،     جدا از اینها ما می    

ت بـه عبـار  . وقت و یا نیروهاي درونی خود را نیز به دیگران هدیـه کنـیم        
ایـن همـان رمـز      . توانیم با دیگران و براي دیگران زندگی کنیم         تر می   دقیق

  . شادي و سربلندي در زندگی است
ــایگو روزنامــه    ســال هــا پــیش، در زمــان جنــگ کــره هنگــامی کــه در ت
بـار طعـم شـادي واقعـی در زنـدگی را احـساس        فروختم، براي اولـین    می

ر کـشور احـساس     در آن روزها، مردم بـا وجـود جنـگ وجـدال د            . کردم
آن موقع فرصت   . کردن که مرگ فاصلۀ کمتري با آنها دارد، تا زندگی           می

هایی کـه از مـا     اي بنشینند و روزنامه     نبود تا افراد با آرامش خاطر گوشه      
گرسنگی و خطر تنها چیزهایی بودند که ذهن مـردم          . خریدند، بخوانند   می

غ کـار دیگـري     را اشغار کرده بودند و با وجـود آنهـا هرگـز کـسی سـرا               
  . رفت نمی

هنگامی که چهارده سال داشتم من بـرادران بزرگتـرم مـسئولیت تـأمین              
مـا مجبـور بـودیم کـه روزانـه          . مان را به عهـده داشـتیم        مخارج خانواده 

مـادر و بـرادر کـوچکم تمـام روز را تـا شـب               . صدها روزنامه بفروشیم  
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دیم و بـا هـم   ها به خانـه برگـر    ماندند تا پس از فروش روزنامه       منتظر می 
بالیدم و از اینکه آنها بـراي رسـیدن           من همیشه به خود می    . شام بخوریم 

کــشیدند، بــسیار خوشــحال  مــن و دیگــر بــرادرانم در خانــه انتظــار مــی
همچنین از اینکه در طـول بـا بـرادرانم در خـارج ازخانـه بـاهم                 . شدم  می

همین حس که پس که پـس از فـروش          . بودیم، احساس لذت در دل داشتم     
گشتم و در کنار اعضاي      ها در روز، با بدنی خسته به خانه برمی          روزنامه
  . خوردم، براي داشتن یک زندگی رضایتمند کافی بود ام غذا می خانواده

هـا را در کنـار فروشـگاهی کـه نزدیـک یـک                در شهر تایگو من روزنامـه     
شـد، تمـام    بعضی از روزها که هوا بارانی مـی      . فروختم  رودخانه بود، می  

دانـستم    چون مـی  . ماندم  شدند و من تنها در خیابان می        ها بسته می    ازهمغ
بـه ناچـار   . تـوانم بـه خانـه برگـردم     که با چند سکۀ ناچیز در جیـبم نمـی     

هـاي بیـشتري    شدم که بیـشتر در خیابـان بمـانم تـا روزنامـه            مجبور می 
گـشتم مـادر و بـرادر     هـا وقتـی دیرتـر بـه خانـه برمـی        آن شب . بفروشم

دانستم که چرا آنها قبل از اینکـه مـن            من می . ختخواب بودند کوچکم در ر  
چون به خاطر پولکمی کـه آن روز        . اند  و برادرانم به خانه بیاییم، خوابیده     

درآورده بودیم، مادرم توانسته بود فقط یک کاسه برنج بپزد و چون مـا              
توانــستیم بــا آن ســیر شــویم، او و بــرادر کــوچکم زودتــر بــه   هــم نمــی

هنگـامی  . رفتند تا ما راحت همان یک کاسه برنج را بخوریم           رختخواب می 
شـد و بـراي راحـت     خواستیم غذا بخوریم، مادر از خواب بیدار می           که می 

. ایم و این براي شناسـت       من و برادرت غذا خورده    : گفت  شدن خیال ما می   
  . بخورید و سیر شوید
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بـرادران  دیدم مادر و بـرادرم بـه خـاطر مـن و               ها هنگامی که می     آن شب 
اما اجازه  . کردم  رفتند، تا صبح گریه می      بزرگترم گرسنه به رختخواب می    

دادم کـه بـا    مـن تـرجیح مـی   . هاي من شوند دادم که آنها متوجۀ گریه    نمی
گفـتم کـه خـارج از خانـه چیـزي       شکم گرسـنه بخـوابم و بـه مـادرم مـی        

رسنۀ خوابیدیم و از شکم گ      ما همه کنار هم می    . ام و گرسنه نیستم     خورده
دانستیم چگونه باید حرف دلمـان را   در حالی که نمی . یکدیگر خبر داشتیم  

  . به همدیگر بزنیم
هـایی    اگرچه ما از نظر مـادي در وضـعیت بـدي قـرار داشـتیم، امـا قلـب                  

در واقـع مـا نـسبت بـه یکـدیگر حـس             . داشتیم سرشار از عشق و محبت     
اهنـد  بخشش و سـخاوت داشـتیم، حـسی کـه هـزاران آدم ثروتمنـد نخو               

گیري و کمک کردن اسـت،   همۀ ما باید بدانیم که لذتی که در دست        . داشت
ایـد و     با توضـیح ایـن مـسائل حـاال متوجـه شـده            . در توقع داشتن نیست   

کـامالض  . توانید تصمیم بگیرید که شادي واقعـی در زنـدگی چیـست             می
چـون  . ها ندارد   پیداست که پاسخ شما ارتباطی به ثروت، شهرت و دارایی         

باید خاطرنشان کرد  . هاي مطلق خوشبختی نیستند     یک از اینها ویژگی    هیچ
تـوان بـا    که براي دیگران زیستن کار آسانی نیست، اما با کمی تالش مـی            
  . راضی نگه داشتن دیگران طعم شادي واقعی را در زندگی چشید
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