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 کتاب از آمیز تحسین هاي گفته
 »فروخت را اش فراري کهی راهب«

 
  
  

 یفرمـول  کیـ  - اسـت  نـه یگنج کیـ  فروخـت  را اش  فراري کهی  راهب کتاب
. اس نیرابـ . استی  واقع سعادت و تیموفقي  برا قدرتمند و فیظر اریبس

 دوران نیـ ا بـا  را آن و گرفتـه  دست به را معرفت و حکمت ها  قرن شارما
  .بگذارم نیزم را کتاب نیا توانستم نمی من. است ساخته مرتبط پرتالطم

  »نشو میتسل هرگز نترس، هرگز «کتاب سندهینو ،يتا جو
  
 يگـر یدي  نویمانـد  اوگ خـودش  کـه  شارما. اس نیراب از باشکوه یکتاب«

  ».است
 »شو ثروتمند و بزن حرف «کتاب سندهینو والترز،ی دوت

 
  ».کند یم آسان را گرفتن همشاور که خود به کمکي برا يدیجد کردیرو«

 روشنفکر
 
 کـه  اسـت  ییهـا   درس گذاشـتن  اشـتراك  بـه ي  بـرا  زیانگ  شگفت یداستان«
  ».سازد پربار را شمای زندگ تواند یم

 »نامحدود قدرت «کتاب سندهینو ،یگاتسکیو کن
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 بـا ی  زنـدگ  و اقیاشت و شور ازي  رویپ مورد در ییها  دگاهید از سرشار«
  »!استی عال وی اندنخو یکتاب. است تانیاهایرؤ

 سندگانینو و نو ابعاد ییویراد مجله انگذارانیبن تامز، کلیما و نیجاست
  »یزندگ کی دستاورد مقدس بعد«: یواقع اثر

 
 کیکالسـ  يهـا   وهیشـ  کـه  اسـت  کـرده  خلق یجذاب داستان شارما نیراب«

 کـه  یبخـش  لـذت  کتاب. کند یم لیتبدی  زندگ ساده فلسفه کی به را تحول
  ».داد خواهد رییتغ را تان یزندگ

 یشیآال یب و خودی زندگ يساز ساده «کتاب سندهینو مز،یج سنت نیال
 »یدرون

 
 شرفتیپ يها  عرصه در زیانگ  الیخ جذاب، ،کننده  سرگرمیی  ماجراجو کی«

 ییهـا   نـه یگنج شامل کتاب نیا. استي  فرد سعادت وی  اثربخش ،یشخص
 پربـار  وی  غنـ  ار يفـرد  هـر ی  زنـدگ  توانـد  یمـ  که است حکمت و خرد از

  ».سازد
 »تیموفق حداکثر «کتاب سندهینو ،یسیتر انیبرا

 
 مای  زندگ تواند یم کهی  کس - داردی  مهم امیپ ما همهي  برا شارما نیراب«
ي عـصر  دری  شخص کاربردي  برا را راهنما کتابی  نوع او. دهد رییتغ را

  ».است نوشته پرمشغله
 تیموفق مجله سابق، ناشر گارمو، دو اسکات

 
 ».آموزد یم رای زندگ از بردن لذت که جذابی داستان«
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 »اگریمیک «کتاب سندهینو و،یکوئل پائولو
 
 در تنهـا  را خودی  زندگ چگونه که آموزد یم شما به! العاده  خارقی  زندگ«

  ».دیکن بخش لذت روز 30 عرض
 »روحي برا جوجه سوپ «کتاب سندگانینو ازی کی هانسن، کتوریو مارك

 
ی زنـدگ  وی  شخصی  تعال به واقعاً کهی  کساني  برا رای  لعا کتاب نیا من«

  ».کنم یم هیتوص اریبس دارند، عالقه موفق
 »استرس لذت «کتاب سندهینو هانسون، تریپ دکتر

  
 نیآخـر ز  ای  کـ ی دیشـا ی  عـال ی  زنـدگ  کی تا روز 80! العاده  خارقی  زندگ«

  ».باشدي خودسازي برا کتابها
 مزیتا آرکانزاس وست نورث هینشر

 
ي معنـو  وی  شخـص  تیـ موفقي  بـرا  خـود  خـرد  از! درخـشان  کتـاب  کی«
  ».کرد خواهد رییتغ شمای زندگ. دیکني رویپ

 »نامحدود قدرت «کتاب سندهینو ،یگاتسکیو کن
 
 افــراد و عرفــا از رای زنــدگي راهبردهــا نیبهتــر ... شــارما. اس نیرابــ«

  ».است کردهي گردآور خردمند
 یخانوادگ محفل

 
 که راي  افراد تیموفق يها ياستراتژ شارما نیراب سال، ده از شیبي  برا«
 داده قـرار  مطالعه مورد دارند،ی  بخش تیرضا یزندگ رمعمولیغ طور به
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 کــه روزه 30 برنامــه کیــ در را آنهــا يهــا داســتان و هــا روال او. اســت
  »است کرده نیگلچ ،بخشد یم ارتقا را العمر مادام تیموفق

 واچ بوكی نترنتیا انجمنی ادب منتقد

  
  ».غرب و شرق از یکامل بیترک«

 استاندارد - گیو نگستونیک
 
  »!دیده رییتغ روز 30 عرض در را خودی زندگ«

  یشرق چشم هینشر
 
 که استی  کساني  برای  عال یکتاب - است جواهر کی! العاده  خارقی  زندگ«
  ».کنند کشف را درونشان قدرت خواهند یم

  يگذار هیسرماي مجر
 



  مقدمه
  

 کـه  بود يا  ژهیو اریبس پروژه کی »فروخت را اش يفرار که یراهب «کتاب
 میتـ  از مـن . اسـت  دهیرسـ  ثمـر  به خاص اریبس افرادی  برخ يها  تالش با
ي انـرژ  و اقیاشـت  و شـور  کـه ی  کسان همه و ام  العاده  فوق دیتول و نیتکو
 در ام دهخـانوا  ژهیـ و به ت،یواقع در کتاب نیا به نسبت را من دگاهید آنها،

 عمـق  از اسـت،  داده رییـ تغ شـارما ي  رهبـر  و تیریمـد  یالملل  نیب شرکت
  .دارد یم وا حرکت به مرا شما فهیوظ حس و تعهد. سپاسگزارم وجود
  :کنم یم ژهیو تشکر
 و لطـف  بـا  کـه  »!العاده  خارقی  زندگ «اولم، کتاب خواننده هزاران از �
 کتـاب  نیـ ا چگونـه  کـه  دادنـد  حیتوضـ  و نوشـتند  نامه میبرا خود تیعنا

ــدگ ــای زن ــتغ را آنه ــت داده ریی ــ .اس ــه از نیهمچن ــسان هم ــهی ک  در ک
ــ وی شــمالي کــایآمر سراســر در مــنی عمــومي نارهایســم  از نیهمچن

 شـارما، ي رهبر و تیریمد المللی بین شرکت انیمشتر ازي  اریبس حضور
 ام یسـخنران  يهـا   برنامـه  از يزیانگ  شگفت انیحام نیچن که کنم  می تشکر
  .اند بوده ارمندانشانکي برا
 مانـت یا و کتاب نیا به اعتقادت خاطر به لئودون، جان رم،یسردب از �
 میتـ ي  اعـضا  هیـ بق و نیویـ ل کـارن  بوچانـان، ي  مارگر از نیهمچن. من به

 يگــذار هیســرما بخــاطر سکویــفرانس ســان هــارپر در العــاده فــوق
 پروژه نیا در شانیها يانرژ
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 نهیزم در همکارانم ریسا و هانسن کتوریو مارك ،یسیتر انیبرا از �
  .سپاسگزارم شمای مهربان ازي رهبر خود
 چیهـ  کـردم  یم فکر من. درخشانش جلدی  طراحي  برا داون یکاث از �
ي بـرا  شما که باشدی   خودشناس از انتها یب حکمت از برتر تواند ینم زیچ
  .کردم یم اشتباه من. دیا داده انجام ما
  .تان وستهیپ قیتشو بخاطر شارما پیدسن شنا،یکر پائول، ایسات از �
 کـه  شـارما ی  شاش و ویش ،زمیانگ  شگفت نیوالد از همه، از تر  مهم و �
 خردمنـدم  و وفادار برادر از. اند  کردهیی  راهنما و کمک من به اول روز از

 بخـاطر  انـسه، یب دخترم، از سوزان؛ خوبش همسر و شارمای  سانج دکتر
 نیبهتــر و همــسر از و ات هیــروح بخــاطر ،یکــولب پــسرم، از. حــضورت
  .دیداد نشان من به را راه که دیهستي نور پرتو همه شما. آلکا دوستم،

  
  
  
 

 



1فصل   

  نداي بیداري
 
  
 ازی  کـ ی او. کـرد  غـش  دادگـاه  تیـ جمع از مملو سالن وسط در درست او

 فقط نه که بودي  مرد نیهمچن. بود کشور نیا مدافع يوکال ترین  برجسته
 ،يدالر هـزار  سهیی  ایتالیا شلوار و کت آن در اش  آراسته ظاهر خاطر به

 مـشهور  ،اش یقوقح توجه قابل مداوم هاي  پیروزي خاطر به نیهمچن بلکه
 بـودم  شـاهدش  تازه که يا  صحنه شوك از و بودم ستادهیا آنجا در. بود
 و بـود  شـده ی  قربـان  کی مانند اکنون بزرگ منتل انیجول. بودم شده فلج
 بـر  رعـشه  و دیـ چیپ یم خودش به نیزمي  رو بر ناتوان يرخواریش مثل

  .ریخت می عرقی روان ماریب یک مثل و لرزید می و افتاده اندامش
 اریدسـت . رود  می شیپ يکند به لحظه آن در زیچ همه که رسید  می نظر به

 احـساس  بـا  و »!دردسـرافتاده  بـه  انیجول من،ي  خدا«: زد داد اش یحقوق
 نظـر  بـه  زده  وحـشت  کـه ی  قاضـ . انـداخت  مـا  بـه  يا  رهیـ خ نگـاه  فراوان،

 بـود  شده نصبي  اضطرار مواقعي  برا که يا  محرمانه تلفن در ،رسید  می
 و مـات  توانـستم  یم فقط من، اما؛  کرد زمزمه لب ریز راي  زیچ سرعت به

ي ا ،ردیـ م یمـ   اآلن ،دیـ کن کمـک  لطفـاً . ستمیـ با آنجا پاچه دست و مبهوت
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 را نیـ ا اقـت یل تـو . یبزنـ  کله و سر مرگ با که است زودی  لیخ. ریپ احمق
  .يریبم نگونهیا کهي ندار
 بـود،  زده خشکش هستادیا ،ییایموم مثل رسید  می نظر به که دادگاه ناظر
 وکالـت  قهرمـان ي  بـرا ی  مـصنوع  تنفس انجام به شروع و شد عمل وارد
 بر بلندش بلوندي  موها بود، کنارش در هم لیوک اریدست. دکر کرده، غش

ــز صــورت ــ قرم ــود یاقوتی ــجول کب ــآو ان،ی ــود زانی ــه و ب ــات او ب  یکلم
  .دبشنو را آنها توانست نمی وضوح به او کهی کلمات ،گفت یم بخش آرامش
 آشـنا  هـم  بـا ی  زمـان  بـار  نیاول. شناختم  می را انیجول که بود سال هفده
 ازی  کـ ی توسـط  کـه  بـودم  حقـوق  رشـته  جـوان ي  دانـشجو  من که میشد

. بـودم  شده استخدامی  تابستان پروژهي  برا کارآموز عنوان به همکارانش
 رك،یـ زی  دادرسـ  لیـ وک کیـ  او. داشت را موارد نیا همه او زمان، آن در

 جـوان  سـتاره  انیـ جول. بـود  بـزرگ  ياهـا یرؤ بـا  بـاك  یبـ  و افهیق  خوش
 بـه  تـوانم  یمـ  هم هنوز من. بود خدمت در کارگزار یک عنوان به شرکت،

 دفتـر  گوشه در کردم یم کار روقتید تا شب یک که رای  زمان اورمیب ادی
ي رو بـر  کـه  يا  شـده  قاب عبارت بهی  واشک ی و زدم یم قدم او، مجلل کار
 عبارت آن. انداختمی  اجمالی  نگاه داشت، قرار لوطب جنس از بزرگش زیم

 او مـورد  در انیـ جول کـه ي  مـرد  و بـود  1لیـ چرچ نستونیو از شده قاب
  :کرد یم صحبت شتریب
 نیـ ا م،یباشـ  خودمـان  سرنوشت ارباب تا هستم روز نیا در من مطمئناً«

 ست؛یـ ن مـا  قـدرت  از فراتـر  است شده گذاشته ماي  رو شیپ که يا  فهیوظ

                                                           

1 Winston Churchill 
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 بـه  کـه ی  زمـان  تـا . ستین من تحمل از فراتر آن يها  رنج و ددر کهي  زیچ
ي روزیـ پي  بـرا  ریناپـذ   شکست يا  اراده و میباش داشته مانیا خود آرمان
  ».شد نخواهد سلب ما ازي روزیپ م،یباش داشته
 بود کوش  سخت و سخت سر او. بود موافق او يها صحبت با زین انیجول
 بـود،  سرنوشتش او باور به هکی  تیموفق به دنیرسي  برا تا بود مصمم و

 پـدربزرگش  کـه  دمیشـن  يا  عهیشـا  واسـطه   بـه  مـن . کند کار ساعت هجده
 بـوده  فـدرال  دادگـاه  محتـرم  اریبـس ی  قاضـ  پدرش و برجسته يسناتور
 بـر ی  مـ یعظ انتظـارات  و اسـت  شده بزرگ پول با او که بود واضح. است
 مـن  حـال  نیا با. کرد یمی  نیسنگ ،یآرمان برند ازیی  لباسها با شیها  شانه

 مصمم او. است داده ادامه را اجدادش راه او نکهیا: دارم قبول را زیچ کی
 دری  نقـش  داشـت  دوسـت  و دهد انجام خودش روش به را کارها که بود
  .باشد داشته آن
 هـا   روزنامـه  اول صفحات در مرتباً انیجول دهنده  تکان دادگاه يها  شینما
ی حقـوق  ریتـدب  بـا  فـرد  کیـ  به هک زمان هر مشهور، و ثروتمند افراد. بود
. رفتنـد  یمـ  او شیپـ  داشـتند،  اجیـ احت يپرخاشـگر ی  ژگـ یوي  دارا وی  عال
. بودنــد مــشهوری خــوب همــان بــه احتمــاالً اش برنامــه فــوق يهــا تیــفعال
 بـه  يهـا   مدل با شهر يها  رستوران نیبهتر در شبانه وقت ریدي  دارهاید

 گـروه  بـا  روباتمـش  يپـروا  یبـ  دنینوشـ  از فرار ای جوان، و جذاب روز
ــ «را آن او کــه دالالن آشــوبگر  بــه لیتبــد را او ،دیــنام یمــ» بیــتخر میت
  .بود کرده شرکتي برا يا اسطوره

 آن بـا ي  همکـار ي  بـرا  مـرا  او چـرا  کـه  کـنم  درك توانم ینم هم هنوز من
آن زمـان    چـون  کـنم  گفتگو و بحث او با تا کرد انتخاب جیمه قتل پرونده
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 حقـوق  دانـشکده  از مـن  نکـه یا وجود با. بود رکاي  برا من تابستان نیاول
 نیتـر   درخـشان  مطمئنـاً  امـا  بـودم،  شده لیالتحص  فارغ هاروارد دانشگاه
 طبقه عضو رای  کس ام یخانوادگ نامه  شجره و نبودم شرکت نیا کارآموز
 تفنگداراني  روین در خدمتش دوران از بعد من پدر. داد ینم نشان اشراف

ی محلـ  بانـک  کیـ  دری  تـ یامن محـافظ  عنوان به را اش یزندگ هیبق ،ییایدر
 بـزرگ  وركیـ وین شـهر  1بـرانکس  خـشن  و جلف محله در مادرم. گذراند
  .بود شده
 به آوردند یم فشار صدا و سری  ب کهي  افراد همهبین   از او وجود، نیا با

 همـه  اصـل  «عنـوان  بـه  کـه  آنچـه  مـورد  در اش یقـانون  تیمـصون  خاطر
 اقیاشـت «: کـه  گفـت  او. کرد انتخابمرا   ،شد یم شناخته» ییجنا محاکمات

ــن ــه. »دارد دوســت را م ــا البت ــپ م ــد و میشــد روزی ــی اجرا ریم ــاهی  بنگ
 اکنـون  بـود  شـده  مـتهم  همـسرش  انهیوحـش  قتل به کهی  کس وکار  کسب
 بـه  اش  آشـفته  وجدان که بود آزاد يا  اندازه به حداقل ای - بود آزاد يفرد
  .داد یم اجازه او

 فراتري  زیچ آموزش نیا. بود فاخر واحد کی تابستان آن در من آموزش
 کـه  بـود یی  جا دری  منطق دیترد و شک جادیا نحوه مورد در درس کی از

 نیـ ا. دهـد  انجام را کار نیا توانست یم يا  زبده لیوک هر - نداشت وجود
 مـشاهده ي  برایی  استثنای  فرصت وي  روزیپی  روانشناس مورد دری  درس
  .کردم یم جذب اسفنج مانند را نآ من ؛ وبود عمل نیدر ح استاد یک

                                                           

1 Bronx 
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 زودی  لـ یخ و مانـدم  شـرکت  در همکـار  عنـوان  بـه  من ان،یجول دعوت به
 نیتـر   سـاده  او کـه  کـنم  یمـ  اعتـراف . آمد بوجود ما نیبي  داریپای  دوست

 اوي  بـرا  اسـتخدام  تـازه  فـرد  عنوان به خدمت. نبودي  همکاري  برا لیوک
یی زورآزمـا  چنـد  بـه  منجـر  کـه  بـود  یدرماندگ زماني  برا ینیتمر اغلب
 شـاهراه  ای روش واقع در  کار آن. شد یم شب اواخر در زدن ادیفري  برا
 ظـاهر  ریـ ز در حال، نیا با. کند اشتباه توانست  نمی هرگز مرد نیا. بود او

  .داد یم تیاهم مردم به آشکارا که بودي فرد او خشن
 یزن ،کرد یم سؤالی  جن از شهیهم داشت، تیمشغول چقدر که ستین مهم
 رفـتن  از قبل ما نکهیا وجود بای  حت ،نامم یم» معروس «هنوز را او من که
ی تابـستان  کـارآموز  کیـ  آمـدن  با. میبود کرده ازدواج حقوق دانشکده به
ی بـ یترت مـن ي  بـرا  انیـ جول نیهمـ ي  برا بودم،ی  مال فشار تحت من گرید

 او مطمئنـاً . کـنم  افـت یدر را سـخاوتمندانه ی  لیتحـص  بورس تا کرد فراهم
 اوقـات  داشت دوست او قطعاً و کند رقابت آنها يها  نیبهتر با توانست یم
 نیـ ا یاصل مشکل. نبود غافل دوستانش از هرگز اما باشد داشته یجانیه

  .بود کارش ریدرگ مدام انیجول که بود
 نکـه یا گفتن با را خود وقت ازي  ادیز ساعات صرف او اول، سال چند در
 نیـ ا و کـرد  یم هیتوج» دهد یم نجاما شرکتی  خوشنامي  برا را کار نیا«
 ریـ جزا بهي  بعد زمستان قطعاً و ردیبگی  مرخص ماه کی دارد قصد او که
 خـاطر  بـه  انیـ جول شـهرت  ،گذشت یم چه هر حال نیا با. رود   می 1منیک

. افـت ی  یمـ  شیافـزا  همچنـان  اش يکـار  ارفش و افتی گسترش استعدادش

                                                           

1 Caymans 



16 اش را فروخت راهبی که فراري

 ان،یـ جول و افتنـد ی  یمـ  ادامه کار شدن بهتر و بزرگتر رايب فقط ها  پرونده
 خـود  بـه  مـدام  و کند ینینش  عقب خوب چالش کی از که نبودی  کس هرگز
 او اسـتراحت،  زمـان  کـم  لحظـات  در. آورد یمـ  فـشار  تر  سخت موارد در

 نکـه یا بـدون  بخوابد ساعت دو از شیب تواند ینم گرید که کرد یم اعتراف
. کنـد  ینم کار روندهپي  رو بر که کند گناه احساس و شود داریب خواب از

 خـود  از يشتریـ ب اقیاشـت  او چـرا  کـه  شد روشن میبرا که دینکشی  طول
  .شتریب پول و شتریب شهرت شتر،یب اعتبار: دهد یم نشان

 همـه  بـه  او. شـد  یمـوفق  اریبـس  فرد انیجول ،رفت یم انتظار که همانطور
 آن بـه  تواننـد  یم بخواهندی وقت مردم شتریب که بود یافته دستیی  زهایچ

 عمـارت  کی ،یرقم هفت يدرآمد بای  عال يا  حرفه شهرت کی: ابندی دست
 خانـه  کیـ  ،یخـصوص  جت کی مشهور، افراد عالقه مورد محله در مجلل

ي فـرار ی  عنـ ی اش یـی دارا نیتـر   بـاارزش  و ییاسـتوا  يا  رهیجز در یالقیی
 پارکینـگ ی  اختـصاص  محوطـه  وسـط  در شـده  پـارك  بـراق  رنـگ  قرمز
  .اش خانه

 دهنـد   می نشان که ظاهرشان اندازه به زیچ همه که دانستم  می حال نیا با
 فقط نه دیدم  می را الوقوع  قریب بد سرنوشت هاي  نشانه من. نبودند ال دهیا

 نیـ ا بـه  بلکـه  بودم تر  نیزبیت شرکت در هیبق به نسبت من که لیدل نیا به
 شهیـ هم مـا . بـودم  کـرده ي  سـپر  مرد نیا با را خود وقت شتریب که لیدل

 همه که رسید  می نظر به. میبود هم با سرکار شهیهم رایز میبود هم کنار
 در يگـر ید مـؤثر ی  لـ یخ شـخص  کی شهیهم. رود  مین شیپ يکند به زیچ
 یآمـادگ  ازی  زانـ یم چیه. باشدي  آخر نفر از بزرگتر که دارد وجود ندهیآ

 ایـ  سـؤال  نیـ ای  قاض ناکرده،ي  خدا اگر. نبودی  کاف انیجولي  برا تابحال
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 حـد  از کمتـر  مـا  قاتیتحق اگر ؟افتد یمی   اتفاق چه کند، مطرح را سؤال آن
 او اگـر  افتـاد  خواهـد ی  اتفـاق  چه افتاد؟ خواهدی  اتفاق چه باشد، آن آل دهیا

 نـور  در کـه ی  گـوزن  ماننـد  شود، ریغافلگ ازدحام پر دادگاه کی وسط در
 مـا  نیبنـابرا  باشـد؟  کـرده  ریـ گ نیماشـ  جلـو  چراغ جفت کی کننده رهیخ

 اوي  کار متمرکز کوچکي  ایدن به زین من و میرساند يحد به را خودمان
 طبقـه  در کـه  میبـود  یشناس  وقت برده دو مانند آنجا در ما. شدم دهیکش

 يا شهیـ ش وي  فلـز ي  هـا  تیـ مونول از عالمه کي ی رو بر چهارم و شصت
 شانیها  خانواده کنار در عاقل افراد شتریب کهی  حال در میدیکش یم زحمت

 یـک  بـا  و میـ دار دسـت  در را ایـ دن مـا  ،کردنـد   می فکر که بودند خانه در
  .ایم شده کور تیموفق از یرواقعیغ نسخه
 نمیبب توانستم  می شتریب ،گذراندم  می انیجول با را خود وقت شتریب هرچه

 مـرگ ي  آرزوی  نوع به او کهیی  گو. کند یم خرد تر  قیعم را خودش او که
 شکـست  ازدواجش در ،سرانجام. کرد ینمی  راض را اوي  زیچ چیه. داشت
ي ماد تیمالک گونه هر او اگرچه و کرد ینم صحبت پدرش با گرید خورد،

 آنچـه  هنـوز  اما باشد، داشته خواست یمی  کس هر که داشت اریاخت در را
 وی  جـسم  ،یعـاطف  لحـاظ  از امـر  نیـ ا. بـود  نکـرده  دایپ خواست یم که را

  .شد یم داده نشان یروح
 دهـه  اواخـر  در کـه  رسید  می نظر به نایجول ،یسالگ سه و پنجاه سن در

 بـود،  هـا   وچـروك   نیچـ  از يا  تـوده  اش  چهـره . دارد قـرار  اش یهفتادسالگ
 رای  زنـدان  چیهـ «ی  یعنـ  کـردش یرو بـه ی  عـال  احترامي  ادا از کمتري  زیچ
ی زنـدگ  سـبک  از العـاده  فـوق ی روان فشار و همگانی  زندگي  برا ،»دیرینگ

 در شـــب آخـــر يهـــا یمهمـــان. خـــاص حالـــت در تعـــادلش از خـــارج
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 میضـخ  بـرگ ي  گارهایسـ  دنیکـش  ،يفرانـسو  مـت یق  گران يها  رستوران
 وزن اضـافه  دچـار  حد از شیب را او اك،یکنی  پ دری  پ دنینوش ویی  کوبا

ــرده ــود ک ــاً. ب ــاریب از دائم ــستگ و يم ــکای خ ــ تیش ــرد یم  حــس او. ک
 دوبـاره  کـه  رسید  مین نظر به گرید و بود داده دست از را اش یطبع  شوخ
 بـه  را خـود ي جـا  داشـت، ی  ذوق پر تیماهي  روز که انیجولروح  . بخندد

 تمـام  ،اش یزنـدگ  کـه  کـنم  یمـ  فکر ،شخصاً. بود داده يمرگبار ریدلگ غم
  .بود داده دست از را خود هدف و معنا
 دادگـاه  در را خـود  تمرکز نیهمچن او که بود نیا زیچ نیزتریانگ  غم دیشا
 اسـتدالل  بـا  را حضار همه رهبا کی به او کهیی  جا در. بود داده دست از
 در مـورد   اکنـون  ،کـرد  یمـ  زده  بهـت  خود حیفص و نقص و بیع یبیی  نها

 داشـتند،  دادگـاه  مقابـل  دری  کمـ  ریتـأث  و تیـ اهم کـه  یمبهمـ  يها  پرونده
 بـه  را خـود  اعتـراض  متانت باي  روز کهیی  جا. کرد یم صحبت ها  ساعت

 خـود  از اي  زننـده  شخندیر اکنون ،داد  می نشان مخالف، فردي  دعاو لیوک
 ،دنـد ید یمی  حقوق نابغه کی را او قبالً که را یقضات صبر که داد  می نشان

 جرقـه  و زهیـ انگ سـاده،  عبـارت  بـه . داد  مـی  قرار شیآزما مورد شدت به
  .زد یم سوسو جیتدر به انیجولی زندگ

ي سـو  بـه  را او کـه  نبود زشیآم جنون سرعت بای  موروثي  خو فقط نیا
 تر  بغرنجی  لیخ او حال که کردم یم احساس. داد  یم سوق زودهنگام مرگ
 به روز هر باًیتقر. باشد یروح مشکل کی که رسید می نظر به. است شده
 احـساس ی  اقیاشـت  چیهـ  دهـد  یمـ  انجام که آنچه به نسبت که گفت یم من
 کیـ  عنـوان  بـه  او کـه  گفـت  یم انیجول. کند یمی  پوچ احساس و کند ینم
 توسـط  ابتـدا  در او چـه  اگـر ی  حتـ  بـود،  ونقـان  عاشق واقعاً جوان، لیوک
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ــتورالعمل ــاع دس ــانوادگی اجتم ــه اش یخ ــوق آن ب ــده داده س ــود ش . ب
ي انـرژ  از پـر  و مجـذوب  را اوي  فکـر  يهـا   چـالش  و قانون يها یدگیچیپ

 و گذاشـته  ریتـأث  او بـه ی  اجتماع تحوالت جادیاي  برا آن قدرت. بود کرده
 پولـدار  يهـا   بچـه  ازی  بعض از فراتر او زمان، آن در. بود دهیبخش زهیانگ
ي براي  ابزار و یخوبي  برایی  روین را خود واقعاً او. بود 1کتیکانکت التیا
ي برا خود آشکار يها  موهبت از توانست یم که دید یمی  اجتماع شرفتیپ

 بـه  امر نیا. داد  می معنا اوی  زندگ به دید نیا. کند استفاده گرانید به کمک
  .ختیانگ یم بر را شیدهایام و داد می هدف او
 او کـه ی  کمرنگـ  رابطه به نسبت انیجول گرفتن دهیناد نهایا از شتریبی  حت
 بتیمـص  شـوم،  ملحـق  شـرکت  بـه  که نیا از شیپ. بود قائلی  زندگي  برا

 واقعـاً  زیـ چ ارشـد، ي  شـرکا  ازی  کـ ی گفتـه  به. بود شده متحمل رای  بزرگ
 رای  کـس  انمتـو  ینمـ  مـن  اما است، افتاده اتفاق اوي  برا یفیتوص رقابلیغ

 اهــل رمــردیپی حتــ. کــنم مــورد آن دري زیــچ کــردن بــازگو بــه مجبــور
 در نکـه یاي  بجـا  کـه  يبـار  و بند یب و ناپسند یتیریمد کیشر ،2نگیهارد
 تزیر هتل بار در را وقتش شتریب آشکارا باشد اش شلخته بزرگ کار دفتر

 ههرچـ . کنـد ي  رازدار تا خورده قسم که گفتی  م گذراند،ی  م 3کارلتون -
 بـه  راز، نیای  نوع به که داشتم شک من بود، مهر به سر وی  مخف راز نیا

 امـا  بـودم،  کنجکـاو  مـن  مطمئناً. کند  می کمک انیجولی  نزول چیمارپ ریس

                                                           

1 Connecticut 
2 Harding 
3 Ritz - Carlton 
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 او نبـود؛  مـن ی  مربـ  تنهـا  او. کـنم  کمـک  او به خواستم یم همه، از شتریب
  .بود من دوست نیبهتر

 بـا  منتل انیجول که شد باعث نیسنگی  قلب حمله نیا. افتاد اتفاق هم بعد و
 وسـط  در درسـت . دهـد  ونـد یپ مـرگ  با را او و بزند نیزم به را استعداد
 در کـه  یدادگـاه  همـان  دوشنبه، روز صبح در هفت شماره دادگاه سالن
  .میبود شده برنده رایی جنا يها پرونده همه ما آن
  
  

 



2فصل   

  مهمان ناخوانده
  
 
 کـه  همـانطور . بود شده  لیتشک شرکتي  اعضا انیمي  اضطرار يا  جلسه 

 مـشکل  کیـ  کـه  بفهمم توانستم یم ،میشد یمی  اصل رهیمد  ئتیه اتاق وارد
 تیـ جمع آن با که بودی کس نیاول نگیهارد اهل رمردیپ. دارد وجودي  جد

  .کرد می صحبت آمده، هم گرده
 روزیـ د منتل انیجول. باشم داشتهي  بدی  لیخي  اخبره ترسم  می«: گفت او
 و بحـث  درحـال  کیـ آتالنتیی  هـوا  شـرکت  پرونـده  مورد در کهی  حال در

 بخـش  در حاضـر  حـال  در او. شـد ی  نیسـنگ ی  قلب حمله دچار بود، گفتگو
 عالئـم  کـه  انـد   داده اطـالع  مـن  بـه  پزشـکانش  امـا  است ژهیو هاي  مراقبت

 انیـ جول حال، نیا با. یابد  می هبودب او و است شده تیتثب اکنون اوی  اتیح
 مطلـع  آن از دیـ با شـما  همـه  کـنم   مـی  فکـر  که است کرده اتخاذی  میتصم
 خـود  وکالت از و کند ترك را ما خانواده که است گرفته میتصم او. دیشو

  ».گشت نخواهد باز شرکت به او. دبکش دست
 مـن  اما دارد، را خودش خاص مشکالت او که دانستم یم من شدم، شوکه
 از بعـد  و کرد خواهد يریگ  کناره کار نیا از او که کردم ینم تصور هرگز



22 اش را فروخت راهبی که فراري

 دیـ با او کـردم  فکـر  م،یبـود  گذاشـته  سر پشت ما کهیی  چیزها همه به آن
ی حتـ . بگـذارد  انیـ م در مـن  بـا  را موضـوع  نیا شخصاً که کرد  می لطف
 مالقـاتش  بـه  که وقت هر. نمیبب مارستانیب در را او من که داد ینم اجازه

 اسـت  خـواب  او که ندیبگو من به که داد یم دستور پرستارها به ،رفتم یم
 پاسـخ  مـن ی  تلفنـ  تماس به نبود حاضری  حت او. شوم مزاحم توانم  نمی و

 خواسـت   مـی  کـه  بـودم ی  زنـدگ  ازی  لحظات یادآور اوي  برا من دیشا. دهد
 آن کـه  گـویم   مـی  شـما  بـه  زیـ چ کی من ؟داند  میی  کس چه کند، فراموش

  .است آزاردهنده
 بـار  نیآخر. است شیپ سال سه از شیب حدود به مربوط ماجرا نیا تمام
. بـود  شـده  هندوستان عازمی  اکتشاف سفری  نوعي  برا انیجول که دمیشن
 بـه  «و کنـد  درك را اش  زنـدگی  خواهد  می که گفت شیشرکا ازی  کی به او

 نیسـرزم  آن در را آنهـا  جـواب  کـه  بـود  دواریام و »دارد ازین پاسخ چند
 فروختـه  را اش  شخـصی  رهیـ جز و مـا یهواپ عمـارت،  او. کند دایپی  انعرف
 عنوان به منتل انیجول «به من. بود فروخته زین را اش  فراريی  حت او. بود

 عمـل  زیاسـرارآم  اریبـس  طـرق  بـه  قـانون «. مکـرد   مـی  فکر» يهندی  وگی
  ».کند یم
 لیـ وک کیـ  بـه  کـوش   سخت جوان لیوک کی از من سال، سه آن گذشت با
 مـن  وی  جنـ  همـسرم . بـودم  شـده  لیتبـد  نیبـدب ي  حدود تا و تهخس ریپ

 عـالم  دركي  بـرا  را خـودم ي  جـستجو  من سرانجام،. میداشت اي  خانواده
ی زنـدگ  بـه  که بود ها  بچه وجود نیا که کنم  می فکر من. کردم شروع معنا
 ،دیـدم   مـی  آن در را خودم نقش و جهان کهی  راه اصل در. دادند  می معنا
 بـستر  در جان،«: که گفت را جمله نیبهتری  زمان پدرم. دنددا رییتغ را آنها
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 کـار  دفتـر  در راي  شتریـ ب وقـت  کـه  کـرد ی  نخـواه  آرزو هرگـز  تو مرگ
 صـرف  خانـه  در را خـود  وقـت  شتریبی   کم جیتدر به نیبنابرا» .یبگذران
 داشـته ي  عـاد ی  زنـدگ  اگـر  هستم، خوب اریبس خودمي  جا در من. کردم
ي بـاز  گلـف  شـنبه ي  روزهـا  و وسـتم یپ 1يروتـار  انجمـن  بـه  مـن . باشم
 شـما  بـه  دیـ با امـا ؛  دارم نگـه ی  راضـ  را میها يمشتر و شرکا تا مکرد  می
 از و مکرد  می فکر انیجول به اغلب خود استراحت يها  لحظه در که میبگو

 ازی  ناگهـان  طـور  بـه  سـالها  نیـ ای  طـ  در او چطور که دمیپرس یم خودم
  .است شده جدا شرکت

ي فردی  حت که متنوع چنانی  مکان بود، شده اکنس هندوستان در او دیشا
 ایـ . کنـد  لیتبـد  خـود  خانـه  به را آن توانست یم او مانند ناآرام یروح با

 دری  غواصـ  حـال  در دیشـا  ا یـ  بـود؟  نپـال  در ییمـا یپ  کوه حال در دیشا
 خـود ی  حقـوق  تیـ فعال بـه  او: بـود  مـسلم  زیـ چ کیـ  شـد؟ اب منیکـ  ریجزا

 خارج قانون از اش  خواسته خود دیتبع ربخاط او که آنجا از. بود برنگشته
  .بود نکرده افتیدر او از پستال کارت کی یحت کس چیه بود، شده

 سـؤاالت  ازی  برخـ  به را پاسخ نیاول شیپ ماه دو حدود در به ضربه کی
 کننـده   خـسته  روز کیـ  در ام يمشتر نیآخر بای  تازگ به من. داد ارائه من

 کوچـک  دفتر سمت به باهوشم،ی  حقوق معاون ،2ویجنو که داشتم یمالقات
  .آمد من ظرافت با و مجهز

                                                           

1 Rotary Club 
2 Genevieve 
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ي کـار  دیـ گو یم او. ندیبب را شما خواهد  می که نجاستیای  کس جان«: گفت
» .کنـد  ینمـ  تـرك  را نجایا نکند، صحبت شما با کهی  زمان تا و داردي  فور
  ».هستم رفتن رونیب حال در من و،یجنو«: که دادم پاسخ فوراً من
. بخـورم  غذای  کم ،1لتونیهام شهر اخبار خالصه اتمام از قبل دارم قصد«

 مالقـات  قـرار  افراد همه مانند دییبگو او به. نمیبب رای  کس ندارم وقت اآلن
 تمـاس  حراسـت  بـا  کـرد  جـاد یا شـما ي  براي  شتریب مشکل اگر و بگذارد

  ».دیریبگ
ی کـس  بـه  ستیـ ن حاضـر  او. نـد یبب را شـما  دیبا واقعاً که دیگو یم او اما«

  »!هدد جواب
 بـا  بعـد  اما رم،یبگ تماس حراست با که کردم فکر خودم با يا  لحظهي  برا

 يتـر   سخاوتمندانه حالت من باشد، ازمندین يفرد است ممکن گفتم، خودم
  .گرفتم به خود

. »نشستم خودمي  سرجا و برگشتم« دیبفرست داخل به را او خب، اریبس«
  ».برسانم يا دهیفا حال هر به وکار کسب نیا از توانم یم احتماالً من
 خنـدان، ي  مـرد  و شد باز کامالً سرانجام. شد بازی  آرام به کارم دفتر در
 اندامش و الغر بلند، قد او. شد ظاهر در پشت ازی  سالگی  س دهه مهین در

ي هـا   بچـه  یـاد  بـه  مـرا  او. بودي  انرژ و نشاط از سرشار و بودی  عضالن
 از کهیی  ها  بچه رفتم، قوقح دانشکده به آنها با که انداخت یمي  اریع تمام

 یپوسـت ي  دارا و یعـال  ییهـا   نیماش و ها  خانه با ار،یع تمام يها  خانواده
ی نـوع . داد یمـ  نشان خوبش ظاهر از تر  جوان من، مهمان اما؛  بودندی  عال

                                                           

1 Hamilton 
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 ؛ و بـود  شـده  دهیبخـش  او بـه  یروحـان ي  وجـود  هماننـد  یخاصـ  آرامش
ی خودتراش مانند که نافذش و رنگی  آب چشمان. طور  نیهم زین چشمانش

 از کـه  اسـت  شـاداب  و چهره  خوش نوجوان کی منعطف و نرم پوست در
  .است مضطرب خود اصالح نیاول
 را مـن  شـغل  خواهـد   مـی  گـر ید زرنگي  وکال ازی  کی«: که گفتم خودم با«
 ؟کنـد  یمـ  نگـاه  مـن  بـه  و ستادهیـ ا آنجـا  در او چـرا  ، است بیعج» .ردیبگ
ی بزرگـ  طـالق  پرونده آن ندهینما من که نباشدي  فرد همسر که دوارمیام

 دهیـ ا چنـان  حراسـت  بـا  تمـاس  دیشـا . شـدم  برنـده  شیپـ  هفته که بودم
  ».نباشد يا احمقانه

 يبـودا  کـه  اندازه هماندرست به    ،کرد  می نگاه من به همچنان جوان مرد
 يا  لحظـه  از پـس . کنـد  نگـاه  نشیمقرب چشم مردمک به توانست یم خندان
 آمرانـه ی لحنـ  بـا ی شگفت و تعجب کمال در او ند،یناخوشا سکوتی  طوالن

  .کرد صحبت
 همـه  بـا  تـو  ایـ آ جـان «: گفـت  و بـست  نقـش  لبـانش  بـر  گشادهي  لبخند 

 تـو  بـه  کـه ی  کـسان  بـا ی  حتـ  ،یکنـ  یمـ  رفتـار  نگونـه یا خـود  يها یمالقات
 دیـ با مـن  ؟انـد   داده ادیـ  دادگـاه  کی در تیموفق علم مورد در رایی  زهایچ

  ».داشتم یم نگه مخودي برا را موکار کسب اسرار
 و زمخـت ي  صـدا  آن بالفاصـله . آورد شـوق  سر را دلم ته یبیعجی  حس

  .افتاد تپش به قلبم. دادم صیتشخ را زمیعز قیرف ندیخوشا
  »؟یهست تو واقعاً ایآ! کنم باور توانم نمی من ؟یهست تو نیا ان؟یجول«

 مـن  مقابـل  در کـه ی  جـوان . بـود  مـن  دیـ ترد بـر  يدییتأ مهمان بلند خنده
ی طـوالن ی  مـدت  کـه  هندوسـتان  از یمرتاضـ  جز نبودی  کس بود، ستادهیا
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 شـده  ریـ متح اوی  بـاورنکردن  رییـ تغ از من. منتل انیجول: بود شده مفقود
 چـشمان  و ندیناخوشـا  يها  سرفه گونه، شبح چهره ازي  خبر گرید. بودم

ــ  حالــت و ســالخورده ظــاهر از گــرید. نبــود مــن ســابق همکــار روح یب
ي خبـر  بـود،  شـده  لیتبـد  اش  شخصی شاخص نشان به که او مارگونهیب

ی سـالمت  اوج در مـن  يروبـرو  مرد که دیرس یم نظر به عوض، در. نبود
 بـرق  چشمانش. دیدرخش یمي  شاد از چروکش و نیچ بدون چهره است،

ــ ــه و زد یم ــه يا روزن ــشاط ب ــاده خــارقی ســرزندگ و ن ــروز را اش الع  ب
 نـشان  خـود  از انیـ جول کـه  بـود ی آرامـش  زتـر یانگ  رتیح دیشا. دادند  می
. ام  شـده  رهیخ او به و ام  نشسته آنجا در آرام کامالً کردم احساس. داد یم
 برجـسته ی  حقوق موسسه کی »آ پیت« نوع از نگران ارشد کیشر گرید او

 در رییـ تغ از ییالگـو  بـا  جوان یک من،ي  روبرو در یقبل مردي  بجا. نبود
  .بود متبسم يا چهره با وی زندگ
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  آساي جولیان منتل تحول معجزه
  
 
  .کردم رتیح افتهی بهبود و دیجد منتل انیجول دنید از من
 اسـت  ممکـن  چطـور  «:دمیپرسـ  یم خودم ازی  حرف چیه بدوني  ناباور با
 اکنـون  ،دیرسـ  یمـ  نظر به خسته رمردیپ کی مانند قبل سال چند کهی  کس
ي داروهـا  نیـ ا ایـ آ» «برسـد؟  نظـر  به سرزنده و جوش و جنب پر اریبس

 بنوشـد؟  آب شـدن  جـوان  چشمه از داد یم اجازه او به که بودندیی  جادو
  »ست؟یچ العاده خارق یوارونگ نیا علت
ی حقـوق ي  ایدن که گفت من به او. کرد صحبت که بودی  کس نیاول انیجول

 ،یروحــ نظــر از بلکــه ،یعـاطف  وی جــسم نظــر از تنهـا  نــه ،یرقــابت فـوق 
 انیـ پا یبـ  يهـا   خواسته و عیسر روند. بود گذاشته او بر را خود عوارض

 بـدنش  کـه  کـرد  اعتـراف  او. بود درآورده پا از را او و کرده خسته را او
 اوی  قلبـ  حملـه . بود داده دست از را خود درخشش ذهنش و شده داغون
 يزیـ ر  برنامـه  و مـداوم  فـشار . بـود  تـر   قیعم مشکل کی از يا  نشانه تنها

 دیشـا  و - نیتـر   مهـم  ،یجهـان  سکـال  در مـدافع  لیـ وک ک یـ  کننـده   خسته
. را روحـش ی  عنـ ی: بـود  شکـسته  هـم  در زیـ ن را او نعمـت  -نیتـر  یانسان
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 دسـت  وکالت کار از دیبا یا که کرد حجت اتمام او با پزشکش کهی  هنگام
یـی  طالی  فرصـت  را آن کـه  گفـت  او بدهـد،  دست از را خود جان ای بکشد

 اش یجـوان  زمـان  رد کهی  درون آتش برافروختن دوبارهي  برا است دهید
 بـه  شتریـ ب و قـانون  بـه  اقیاشـت  شـدن  کمرنگ با کهی  آتش بود، شناخته
  .بود شده خاموش وکار کسب عنوان
 را هـایش   دارایـی  تمـام  او چگونـه  که کرد  می فیتعر کهی  حال در انیجول

 يهـا   سـنت  و کهـن  فرهنـگ  کـه ی  نیسـرزم  رفت، هندوستان به و فروخت
. شـد  زده  جـان یه شـدت  به ،کرد  می خود مجذوب را او شهیهم آنی  عرفان
 و ادهیـ پي  پـا  با یگاه ،يگرید کوچکي  روستا به کوچکیی  روستا از او
 منـاظر  دنیـ د د،یـ جد رسوم و آدابي  ریادگی ،کرد  می سفر قطار با یگاه
 وی مهربــان گرمــا، کــه هندوســتان مــردم بــه عــشق شیافــزا و انتهــا یبــ

 سـاطع  خـود  از را یزنـدگ ی  واقعي  معنا مورد در طراوت با يانداز  چشم
 و – انـد   بازکرده را خود يها  خانه  در کمی  لیخ کهی  کسانی  حت. ندکرد  می
 بـه  روزهـا  لیتبـد  با. غرب از خسته دکنندهیبازد نیا به - را قلبشانی  حت

 و کـرد ی  سـرزندگ  احـساس  کـم  کـم  انیجول دلربا، طیمح نیا در ها  هفته
. بـود  شده بهتر لشحا یکودک دوران از بعد بار نیاولي  برا دیشا دوباره
 بـه  وسـته، یپ طـور  به او بودن خالق از يا  نشانه وی  عیطبي  کنجکاو حس
ي شـاد  احساس او. بود بازگشتهی  زندگي  برا اش يانرژ و اقیاشت همراه

  .بود بسته نقش لبانش بر خنده دوباره ؛ وکرد میي شتریب آرامش و
 بیـ غر و بیـ عج نیسـرزم  نیـ ا در خـود  وقـت  از لحظـه  هر از او اگرچه
 هندوسـتان  بـه  او سـفر  کـه  گفـت  مـن  بـه  انیجول اما بود، کرده استفاده

 حـد  از شیب ذهن به دادن نیتسکي  برا ساده التیتعط کی از شیبي  زیچ
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 عنـوان  بـه  دورافتـاده  نیسرزم نیا در را خود زمان او. بود اش  کرده کار
 اعتـراف  او. کـرد  فیتوصـ » خودی  شخص روزگار گرم و سرد دنیچش«

 واقعـاً  که کند درك ،خواهد یم شود دیر اینکه از قبل است مصمم که کرد
 تیـ اولو کـار،  نیـ ا انجـام ي  بـرا . چیستي  برا اش یوزندگ است کسی چه
ي بـرا  یباسـتان  معرفـت  و حکمـت  فرهنـگ  میعظـ  منبع به وستنیپ او اول
  .بود روشنگری تیذهن بای زندگ و بخش تیرضا ،تر ارزش پری زندگ
 نیـ ا امـا  جـان،  ست،یـ ن دنیرسـ  نظر به يرعادیغ منظورم «:گفت انیجول
 کیـ  باشـم،  کرده افتیدر درون از را يدستور من که بود نیا مثل حالت
ی ابیـ باز  و برافـروختن  دوبـاره ي  بـرا  گفـت  یمـ  من به کهی  درون دستور
 زمـان » «.کـنم  آغـاز  راي  معنـو  سـفر  کی بودم، داده دست از که يا  جرقه
  ».بود مني برا یبخشیی رها اریبس

 راهبـان  از دیشـن  یمـ  يشتریـ بي  زهـا یچ ،کـرد   می کاوش شتریب او هرچه
 رغـم  یعلـ  کـه  یراهبـان  و بودنـد  کـرده  عمـر  سال صد از فراتر کهي  هند
 او هرچـه . دادند یم ادامه خود بانشاط وي  پرانرژ جوان،ی  زندگ به ،يریپ
 کنترل هنر به که نما جوان يها  مرتاض از شتریب ،کرد  می مسافرت شتریب

 او هرچـه  ؛ و گرفـت  یم ادییی  زهایچ داشتند تسلطي  عنومي  داریب و ذهن
 معجـزات  نیـ ا پـشت  محـرك ي  روین تا داشت لیتما شتریب ،دید  می شتریب

 اش  زنـدگی  در را آنهـا  يهـا   فلـسفه  نکـه یا دیام به کند، درك رای  آدم ذات
  .ردیگ بکار
 شـناخته  معلمـان  ازي  اریبـس  دنبـال  بـه  انیجول سفرش، هیاول مراحل در

 بـاز  آغوش با آنها از هرکدام که گفت من به او. بود محترم اریبس و شده
ــا و ســخاوتمندانه و  طــول در کــه خــود دانــش يگوهرهــا از هرآنچــه ب
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 تر  عیرف مسائل در مورد  خلوت و ساکتي  جا در تعمق هنگام به عمرشان
 انیـ جول. شـدند  اوي  رایپـذ  بودنـد،  آورده دسـت  بـه  وجودشان رامونیپ

 پهنـه  بـر  کـه  کند فیتوص رای  باستان  معابد ییبایز تا دیکوش یم نیهمچن
 عنـوان  بـه  کـه یی  بناهـا  ،انـد   شده  پراکنده هندوستانی  عرفان و زیاسرارآم
 گفـت  او. بودند گرفتهي  جا اعصار حکمت و خرد به وفادار یبانان  دروازه

  .است داده قرار ریتأث تحت را او ها طیمح نیا قداست که
 کیـ  مـن  نجـا یا در. بـود  ام یگزنـد  دریی  جـادو  اریبسی  فرصت آن جان،«
 خود رولکس تا مسابقه اسب از ز،یچ همه که بودم خسته ریپ مدافع لیوک
ي بـرا  بـزرگ،  یپشت  کوله کی در را مانده یباقي  زهایچ تمام و فروختم را

 عـازم  مـن  چـون  بـود،  خواهـد  مـن ی  شگیـ هم همراه که کردم آماده سفر
  ».شدم یم یشرق يانتها یب يها سنت
 ایـ آ «:دمیپرسـ  بلنـد ي  صدا با پس کنم کنترل را ام يکنجکاو توانستم ینم

  »نبود؟ سخت زیچ همه از دنیکش دست
 کـه  گـرفتم  میتصم. دادم انجام من که بودي  کار نیتر  ساده نیا واقع، در«

 مـن ي  ویـ دن يهـا  یـی دارا تمـام  کـه  مکـرد   می احساس و کنم رها را کارم
 قبـال  دری  واقع سخاوت «:که گفت کباری 1کامو آلبر .است ام یذات استعداد

 وجـود  حاضـر  حـال  در کـه  اسـت یی  زهـا یچ همه از گذشتن شامل ندهیآ
 دانستم یم من. دادم انجام من که استي  کار همان قاًیدق نیا خب،» .دارند
 نیا و دهم گوش قلبمي  ندا به گرفتم میتصم نیبنابرا - کنم رییتغ دیبا که
 و تـر   سـاده  اریبس من یزندگ. دهم انجام شگرف اریبسی  روش به را کار

                                                           

1 Albert Camus 
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