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   مترجممقدمه
  

 ایـ  بـاش  یوسواسـ  تیـ موفق در« بخـش زهیـ انگ و نیـ وز کتـاب  يترجمه
 تیـ موفق مـن  يبـرا  نکـه یا ضـمن  کاردونه گرنت ينوشته »بمان یمعمول
 فرصـت  حقیقتاً شد، حاصل خداوند تیعنا و لطف پرتو در که بود یبزرگ
 ار عمـرم  یزشـ یانگ يهاکتاب نیارزشمندتر از یکی بتوانم که بود یبزرگ

 يهیـ کل به را پرمحتوا کتاب نیا يمطالعه افتخار با جهت نیهم به. بخوانم
 يهیــکل هبــاالخر و جوانــان ژهیــو بــه و انیدانــشجو ان،یآشــنا دوســتان،

  .مینمایم هیتوص زمیعز وطنان هم
ي آقـا  جنـاب  »انیـ طاهر انتـشارات « محترم ریمد که یتیعنا از است الزم

 واگـذار  نجانـب یا بـه  را ریـ نظ یبـ  بکتـا  نیـ ا يترجمـه  و داشته طاهریان
  .مینما مسئلت خداوند از را شانیا قاتیتوف دیمز و نموده تشکر کردند،
 مدت تمام در که مهربانم مادر غیدریب يهاتیحما و یهمراه از نیهمچن

 کــار يبــرا را خانــه طیشــرا و بــوده مــن بانیپــشت کتــاب نیــا يترجمــه
 یسـالمت  شانیـ برا خداوند از و هنمود تشکر کردند، فراهم ام يروز  شبانه

  .کنمیم آرزو یتندرست و
 يهايدلسوز و نهاده ارج را پدرم يمعنو و یعلم يهاییراهنما انیپا در

 نیـ ا يهمـه  پـاس  به با و کنمینم فراموش را زمیعز و خوان  کتاب خواهر
  ...خواهرم و مادر پدر، به کنمیم میتقد را کتاب نیا يترجمه ها،یمهربان

  
  يناصر دهیسپ

                                                                                               10/10/1398  
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  مقدمه
  

 توسـط  تیـ موفق بـه  نـسبت  وسواسـم  لیـ دل به همواره امیزندگ تمام در
  .گرفتمیم قرار سرزنش مورد گرانید

 کـار،  به معتاد مثل شده داده نسبت من بهی  مختلفي  هاصفت مدت نیا در
 چیهـ  کهی کس شود،ینم قانع وقت هیچ کهی  کس خشن، ،یوسواس ،یافراط
 کـه  نـد یگویم همه! ستین ممکن او با نکرد کار کهی  کس و نداردی  کنترل
 و خـودم  ازیی  جـا      یبـ  انتظـارات  و کنـد ینمی  راض مرا زیچچیه وقت  هیچ
 رای  مختلفـ ي  هـا  يماریب متخصصان اصطالح به ازی  لیخ! دارم انمیاطراف
 و دوســتان! دادنــد صیتــشخ مــن در ... و ADD, ADHD, OCD1 مثــل

 و رمیـ نگ سـخت  است بهتر که دکردنیم هیتوص من به شهیهم امخانواده
 نیبـ  از را وسواس نیا تا کردم تالش چقدر که ستین مهم. باشم خیال  بی

 لیتبـد  من شد موجب وسواس نیهم که است نیا مهم کنم، کنترل و ببرم
 ي ورطـه  از مـرا  کـه  بـود  وسواسم نیهم. هستم امروز که شومی  آدم به

 بـه  کـرد  لمیبـد ت و داد نجـات ی  سـالگ  25 سـن  دری  ورشکستگ وي  نابود
 ماه در دالر ونیلیم 100 بر بالغی  فروش بای  خصوص شرکت 5 کهی  کس
 پـنج  رود،یم به شمار  جهان در رگذاریتأث رعامالنیمد ده ازی  یک دارد، را

                                                                 

1.: ADD- ADHD یفعال شیب / توجه کمبود اختالل, OCD: یعمل-يفکر وسواس اختالل  
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ي سـخنگو  یـک  هـستند،  1مزیتـا   وركیوین يها  نیتر  پرفروش جزو او کتاب
 مراقــب عاشــقانه کــه اســت پــدر یــک و همــسر یــک معتبــر،ی المللــنیبــ

  !جامعه یک از است دیمفي عضو ت،ینها در و است اش خانواده
 اختـراع  نـه  مـن  کـه  دیـ بدان خواسـتم  کـنم،  یفخرفروش که نگفتم را هانیا

ی خاصـ  هـوش  نه و امکرده و بند  زد نه ام،بوده شانسخوش نه ام،کرده
 بـه  وسواسـم  کـه  امدهیرس نجایا به لیدل نیا به فقط و فقط بلکه ام،داشته
  !امرفتهیپذ باز آغوش با را تیموفق

 رمیـ بگ بدسـت  را وسواسم کنترل بتوانم نکهیا از قبل که میبگو هم را نیا
ــا کــنم، اســتفاده مثبــت جهــت در آن از و  وجــه چیهــ بــه را وســواس نی
 کـه  آموختمی  سخت به ؛ و بود شده مني  نابود باعث نیهم و رفتمیپذ ینم
 چقـدر  اشـتباه، ي  ازهـ یچ بـه  نسبت وسواس داشتن یا وسواس رفتنینپذ
  .باشد مخرب تواندیم
 وسواسم توانستم چگونه که دهم شرح شماي  برا خواهمیم کتاب نیا در
 را ریـ نظیبـ ی  زنـدگ  نیـ ا مـن  شـد  باعث هیقض نیا چطور و کنم کشف را

 از مـن  شدند موجبیی  ابزارها چهکه   گفت خواهم تانیبرا ؛ و باشم داشته
 نیـ ا شـما  بـه  خـواهم یمـ  نمـ . کنم استفاده درستي  ریمس در وسواسم

 د،یهـست  کـه  نکهیا از نظر  صرف وي  اینگران چیه بدون که بدهم را جرئت

                                                                 

 وركیوین شهر در آن مرکز که استیی کایآمر مشهور و معتبر روزنامه مزیتا وركیوین. 1
 و چاپ جهان، طنقا گرید در و کایآمر متحده االتیا در زمان هم طور به روزه هر و دارد قرار

  .شود یم منتشر
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 سـر  دری  بزرگـ  ياهـا یرؤ چـه  و دیـ داري  اخـانواده  چـه  د،یاآمده کجا از
  !دیباش داشته وسواس د،یدار

کـه نـام    کـردم    منتشر راي  گرید کتاب سم،یبنو را کتاب نیا نکهیا از پیش
ي هـا کتاب نیترپرفروش ازی  یک که کتاب نیا.  بود 1يربراب ده قانونآن  
. باشـد یمـ  گـسترده  ابعـاد  در اجـرا  و تفکـر  تیـ بااهم رابطه در است، من

 يپـروژه ي  برا راي  ابودجه دیخواهیم اگر که است نیا کتاب نیا خالصه
در  ابتـدا  در کـه ي  زیچ از شتریب برابر ده را آن دیبا د،یریبگ نظر در خود
 داشـته  انهیسـال  دیخواهیم کهي  درآمد اگر. دیکن نییتع د،یبود گرفته نظر
 سـال  در دالر ونیـ لیم 10ي  بـرا  است بهتر است، دالر ونیلیم یک د،یباش

 دیبگو خواهدیم برابر ده قانون کتاب نکهیا کالم ختم. دیینماي  زیربرنامه
 دیـ خواهیم کهي  زیهرچ به دیبتوان تا دیببخش وسعت را تانیها هدف دیبا
  .دیرسب

 بـه ي  اریبـس ي  هـا نامه کردم، منتشر را برابر ده قانون کتاب نکهیا از پس
 کـردم ی  سـع  مـن  مانند بودند گفتهی  مختلفي  زهایچ مردم و دیرس دستم

 ده قـانون   ایـ ،  »!کـنم  تیریمد را آن توانمینم اما کنم برابر ده را تجارتم
 نیـ ا که دمیفهم هک بود جا آن. »است کرده نابود را امیزندگ تمامي  برابر
 همـان  وسـواس . اسـت  "وسـواس  داشتن " آن و دارد کم قطعه یک پازل

                                                                 

1 .The 10X Rule: The Only Difference Between Success and Failure :ازی کتاب نام 
  .است مزیتا وركین يها نیتر پرفروش جزو که است سندهینو نیهم
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 دهـد  یمـ  اجـازه  شـما  بـه  کـه ي  رفتار همان است، پازلي  گمشدهي  قطعه
  .دیریگ کار به خود تجارت وی زندگ در را برابر ده قانون دیبتوان
 بـه  دیـ توانینمـ  اما د،یباش موفق دیتوانیم نیز وسواس بدون مطمئناً شما
 نیـ ا! دیبرسـ  کـنم  یم صحبت موردشان در من که تیموفق ازی  درجات آن
 آن جهان، سراسر در موفقی  لیخ افراد تمام که است مشترك فاکتور یک
  !دارند خود در را
 آن از و بـود ی  وسواسـ  تـوان یم که چطور  دهم نشان شما به نکهیاي  برا
 لیتفـص  بـه  لفـص  چند در را مطالبم کرد، استفاده تیموفق خلق جهت در

  .امداده شرح
 مـرا ی  زنـدگ  وسـواس  چگونـه  که دهمیم حیتوض کتاب نیا اول فصل در

 شــماي بــرا را وســواس نیهمچنــ. دارد تیــاهم آنقــدر چــرا و داد نجــات
 نیـ ا بـه  دوم فـصل  در .معناسـت  چـه  به مني  برا نکهیا و کنمیم فیتعر
 دیـ گو یمـ  شـما  بـه  کـه  رای  متعـارف  نشیـ ب توان یم چگونه که پردازمیم

 ذهـن  از را، دیـ کن تیرعا را اطیاحت جانب و دیبمانی  باق وسط حد شهیهم
 یـک  بـا  را بـودن  متوسـط  نیـ ا دیبا چرا دهمیم حیتوض و دیکن پاك خود

 سـوم  فـصل  در سپس. دیکن نیگزی جا درست، و هدفمند کارآمد، وسواس
 صیتشخ را خود وسواس دیتوانیم چگونه که پردازمیم موضوع نیا به
 بـا  تـا  داد خـواهم  آمـوزش  راي  دیـ کل ناتیتمري  سر کی شما به و؛  دیده

 همـه  از شتریـ ب راي  زیـ چ چـه ی  زنـدگ  در دیـ بفهم دیبتوان آنها از استفاده
 کـردن  دنبـال ي  دهیـ چیپ روند نیا در را شماي  بعدي  هافصل. دیخواه یم

ي گـذار هیپا را اصل نیا کنندیم کمک و کنندیمیی  راهنما تان،یهاوسواس
 حـائز  آنقـدر  چـرا  کـه  داد خـواهم  نـشان  شـما  بـه  چهار فصل در .دیینما
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 فـصل  در. دیـ کن تیتقو را خود "درون وسواسي  والیه" که است تیاهم
 از را خـود  کـه  است الزم چرا که پرداخت میخواه موضوع نیا به ما پنج،

 دهیـ ناد را بـاف یمنفـ  افراد و مخالفان و دینگهدار دور به "یبددل و شک"
 خـود  وسـواس  از چگونـه  آموخـت  دیـ خواه شـما  شش فصل در. دیریبگ

 غالـب  - خـود  برنـد  و تخـصص  پـول،  افکار، گذشته، -بر تا دیکن استفاده
ــو ــصل در ؛ ودیش ــتم ف ــاد هف ــ ی ــریگیم ــه دی ــرا ک ــر چ ــردن، سکی  نک

 برابر در دیبا چگونه و دیده انجام دیتوان یم که استي  کار نیتر خطرناك
 کمـک  شـما  بـه  اصـول  نیـ ا .دیباشـ  ریپـذ سکیر خود، بزرگي  هاشانس
ي هـا هیتوصـ ي  سـر  کی سپس .دیکن دایپ دست تیموفق به تا کرد خواهند
 را وسـواس  نیا کندیم کمک که میآموزیم شما به راي  کاربرد وي  تجار

 فـصل  در. دیکنی عمل زین خود انیاطراف تمامي برا بلکه خود،ي  برا تنها نه
 گـذارم یمـ  اشـتراك  به شما با فروش خصوص در را خودم دانش هشتم

 درك خـود،  وسـواس  بـه  دنیبخش تحققي  برا را فروش تیاهم دیبتوان تا
 فروشـنده  و غاتیتبل مسئول اب،یبازار یک چگونه که دیریبگ ادی و دیینما
 نکـه یا و دارد تمرکـز ي مـشتر  جـذب ي وهیشـ  بـر  نهـم  فصل. دیباشي  قو

ي درباره ده فصل در. کرد عمل شتریب و داد وعده شتریب توان یم چگونه
 میخـواه  صـحبت  کارمنـدانتان،  خصوصاً دیکنیم کار هاآن با کهی  مردم
. دیـ کن جـاد یا خـود ي  برا وسواستان با مطابقی  طیمح چگونه نکهیا و کرد
 رهبر یک به شدن لیتبد در خصوص یی  هاهیتوص ارائه با را یازده فصل
 هبـ  ،-دارد را اوضـاع  کنتـرل  وسـواس  کهي  فرد خودم قول به ای-ی  واقع
  .رساند میخواه انیپا



 در موفقیت وسواسی باش یا معمولی بمان

 

10

ي بـرا  بلکـه  وسـواس  تیـ تقوي  برا تنها نه که هستندی  ناتیتمر هانیا تمام
 و سـودآور  قدرتمند، تجارت یک داشتن جهت در آني  ریکارگ به و رشد
 صـنعت  یـک  آمـدن  بوجود موجب توانندیمی  حت و هستند دیمف رونق، پر
  .شودی فعل صنعت در رییتغ یا دیجد
 در را خـود  وسـواس  چگونه که پرداخت میخواه نیا به آخر فصل دو در

 اصـرار  و مداومت قدرتی   بررس به 12 فصل در. دیکن تیتقو زمان طول
 را تـصورش ی  حتـ  امروز کهی  کس به شدن لیتبد و وسواستان رشد در
 را ایـ دن و دیـ برو بگـذارم  نکـه یا از قبل ؛ و پرداخت میخواه د،یکردینم هم
ی وسواسـ ي  بـرا  رایی  نهـا ي  هاکیتکن و اهنکته ،12 فصل در د،یده رییتغ

 مـا  يهمـه . داد خواهم آموزش ماندن،ی  وسواس و بودنی  وسواس شدن،
 دیشـا . کن دنبال را تیاهایرؤ ندیگو یم که میاخوانده راي  ادیزي  هاکتاب

 دیـ توان یمـ  چگونـه  ندیگوینم گاه  چیه اما کنند قیتشو را شما هاکتاب نیا
 تیـ نهایب شما با کتاب نیا. دیکن جادیا خودی  زندگ در رای  دائم رییتغ یک

 دهیـ تن شما دور جامعه توسط که بودن متوسطي  لهیپ نیا و است صادق
 يشعله دیبتوان کندیم کمک شما به کتاب نیا. دردیم درهم را است شده

 چگونـه  کـه  دهـد یمـ  یاد سپس و دیکن روشن خود در را بودنی  وسواس
 بهـره  تـان، یهاخواسته تمام به دنیرس تجه در آن از و دیباش آن مراقب

  .دیریگ
 شکــسوت،یپ شــغل، یــک صــاحب ،نیکــارآفر شــما کــه کنــدینمــی فرقــ

 مهنـدس  یـا  و فروشـنده  مبتکـر،  مختـرع،  هنرمند، ورزشکار، ،شیآزاداند
 شکـست  از و دیهست تیموفقي  تشنه شماي  همه مطمئناً هرحالبه د،یباش

 طلـب جـاه ي  والیـ ه آن و کـرده  دجـا یا زهیـ انگ شـما  در کتاب نیا. دیزاریب
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 را، نزن جا و کن حرکت جلو به رو شتاب تمام با دیگویم که را درونتان
  !کند یم داریب

 را خـود  برنـد  و وکـار کـسب  که داد خواهم آموزش شما به کتاب نیا در
 ،هـا   رقابـت  و موانـع ی  تمـام  وجـود  با داد خواهم نشان و دیکني  اندازراه

 تیـ موفق مهـم  اصـول  از وسـواس،  کـه  چـرا  .دیده گسترش را آن چگونه
 ،يبنـد   زمـان  ،يگـذار   مـت یق ،ياستراتژ جمله از زیچهمه به نسبت و است
 دهـد یمـ  ارائه رایی  متدها شما به کتاب نیا. دارد تیارجح افراد، و رقابت

ی مال وی  عاطف ،یشخص لحاظ از و دیکن تجربه رای  واقعي  آزاد دیبتوان تا
  .دیکن کنترل را خودی زندگ
 هـستم،  مـن  کـه  همـانطور  د،یباشـ ی  وسواسی  ترس چیه بدون شمای  وقت
 ،العـاده   خـارق  تمرکـز  بـا ي  فـرد : دیشـو یمـ  خود ۀنسخ نیبهتر به لیتبد

 و شــدن برنـده ي بـرا  راســخی عزمـ  بـا  و تــصور حـد  از شیبـ ی تـ یخالق
ي برا بلکه دیکن یم جذب خودي  سو به را مستعد افراد تنها نه لهیوس  نیبد
 از سـطح  نیـ ا داشـتن . دیـ آوریمـ  ارمغـان  بـه  را هـا نیبهتـر  هـم  گرانید

 نیـ ا به بلکه د،یهست خودخواه و خودمحور که ستینی  معن نیبد وسواس
 آن بـه  دنیرس هدفتان شهیهم که دیدار قراری  سطح در شما که معناست

 کـه  برسـند ی  گـاه یجا بـه  دیکن کمک هم گرانید به دیتوان یمی  حت و بوده
  .کنند استفاده خود اناتامک و تیظرف تمام از بتوانند
ــراد ــ اف ــانی وسواس ــنعت هم ــران،ص ــران، گ ــراد اخاللگ ــذاریتأث اف  ،رگ
 ندیسـتا یمـ  را هاآن همه که هستند جاوداني  هااسطوره و نانیآفر  تحول

 ممکـن  افـراد  نیـ ا وجـود  بـدون ی  زنـدگ . باشـند  آنها مثل کنند یم آرزو و
 مـن  هـدف  .کنند یم لیتبدی  زندگي  براي  بهتري  جا به را ایدن آنها ست،ین
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 جهـان  سراسـر  در نفـر  هاونیلیم و شما که است نیا کتاب نیا نوشتن از
 شـود  باعـث  کـه ی  جنبش. دیآور بوجود را دیجدی  جنبش تا کنم بیترغ را
  !میکن تیتقو و میریبپذ را خود وسواس که میده قول گرییکد به

 بـاز  آغوش با را خود وسواس بتوانند نیزمة  کر افراد يهمه دیکن تصور
 دیـ د دیـ خواه آنگاه. رندیبپذ ،یخجالت و واهمه ،یمانیپش گونه  چیه بدون و
 خواهـد  تـر متفـاوت  و بهتـر ی  مکـان  ایدن زدنهمبه چشم یک در چطور که
 گرید کند، تمرکز خودی  شخص تکامل و تیموفقي  رو بر فرد هر اگر. شد
 ؛ و ندما نخواهدی  باقي  گرید مخرب زیچ هر یا و ادیاعت جنگ،ي  برای  زمان
 نظـر  بـه  رممکنیـ غ مـان یبرا قـبالً  کـه  میدیرسیمیی  هاتیموفق به ما همه
 بهتـر  و میکنـ  تـالش  شتریـ ب کـه  میکـرد یم قیتشو را گرییکد و دیرس یم

  .میباش
 تیمـسئول  کـه  دیـ اآمـاده  و دیشـو  همـراه  مـن  بـا  دیخواهیم که اگر حال
 د،یده رییغت را جهان و خود ندهیآ و دیریبگ عهده به را خود کار وی  زندگ
  .دیبزن ورق را صفحه پس

 



 

 

  1 فصل

 که وسواس زندگی من را گونه همان
نجات داد، زندگی شما را هم نجات 

  خواهد داد
  

 زیاعجـازانگ  قـدرت  بـه ی  پـ  و شـدم  موفـق  چگونـه  کـه  دیبفهم نکهیاي  برا
 چگونـه  وسواسـم،  کـردن  انکـار  که دیبدان است الزم ابتدا ،بردم وسواس

  !کشاندي نابودي ورطه به را امیزندگ
 نیبـ یی  هـا شـباهت  اگر نداردی  تعجب چیه ؛ و یواقع اما تلخ استی  داستان

  .دیکن دایپ خودتانی زندگ و خودمی زندگ

  وسواسم أمنش
 نیاولـ ي  بـرا  دالر ونیـ لیم کیـ  توانـست  نمی نبود،ي  ثروتمند آدم من پدر

ي هـا کلـوپ  در مـن ی  معرفـ  بـا  ایـ  ،دهـد  قرض من به ملکم دیخر قرارداد
 هـم  را تجـارت  رسم و راه ،کند تیتقو را امیاسیس ارتباطات ،یخصوص

 مهـاجران  فرزنـدان  مـن  نیوالد. اموزدیب من به را آن بخواهد که نبود بلد
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 نفـر  نیاولـ  پـدرم . آمدند کایآمر به 1900 دهه لیاوا در که بودندیی  ایتالیا
 بـا  و طلـب جـاه ی  جـوان  او. یافـت  راه دانـشگاه  به که بود شانخانواده در

 همـراه  بـه  ،1ییکـا یآمر يایـ رؤ قـق تحي  برا که بود ریپذسکیري  اهیروح
 بـه  پـدرم . کردنـد ي  انـداز راه ،یخواروبارفروش کوچک مغازه یک مادرم

 از محافظــت داشــت اعتقــاد کــه چــرا کــرده بــود دایــپ وســواس تیــموفق
 دمیـ فهمی  خردسـال  نیسـن  همـان  از. اوسـت ي    فـه یوظ نیاولـ  اشخانواده

 نکـه یا: اسـت  اشخـانواده ي  ازهـا ین نیتـأم  ،یزنـدگ  در پـدرم  اول تیاولو
 پوشـاك  و غـذا  مـا  کـه  نیـ ا بابـت  از الشیـ خ و باشد ما سري  باالی  سقف
  .باشد راحت م،یکن لیتحص میتوانیم و میدار

 از تـن  چنـد  کمـک  بـا  گرفـت  میتـصم  پـدرم  مـن،  تولـد  از قبـل  سال چند
 ازی  قـ یدق اتییـ جز. کندي  اندازراه را خودش عمر مهیب شرکت ،شیشرکا

 دانـم یمـ  فقـط  ست،یـ ن خـاطرم  در افتـاد ی  اتفـاق  چـه  شرکت آن در نکهیا
 گرفتـه  قـرار  یبحرانـ  یطیشـرا  در پـدرم  و کردند برکنار را او شیشرکا

 و داشـتند  مراقبت به ازین که فرزند سه داشتن بای  سالگ 42 سن در. بود
 بـرادرم  و مـن ( بگذارنـد  ایـ دن نیـ ا بـه  پا بود نماندهي  زیچ که ییدوقلوها

 میتـصم . کـرد یمـ  شـروع  اول از دیـ با او. بـود  شده برکنار کار از ،)يگر
 بـه  بتوانـد  تـا  کنـد  اسـتفاده  بود کرده اندازپس کهی  پول اندك از تا گرفت
  .کند شروع راي دیجد کار و ردیبگ مجوز بورس کارگزار یک عنوان

                                                                 

1 .American Dream: است متحده االتیا دری ملي باور  
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 اش،خـانواده ي  ازهـا ین نیتأم در وسواسش و پدرمي  کار اخالق لطف به
 تـاون  نکلنیـ ل مـدل  نیماش یک او. شود موفق دشیجد کار در توانست او

 مـن، ی  سـالگ  هشت تولد از پس. کردیم افتخار آن بهی  لیخ که دیخر 1کار
 مکـان  نقل ،هکتار مین و یک مساحت به ا،یدر کنار در دیجدي  خانه یک به

 آن بـا  کـه  قیقـا  یـک  طـور   نیهمـ  و میدیـ خری  زنچمن نیماش یک. میکرد
 زمان آن در که پزشکان. میرفتیم آبي  روی  اسک و میکردیمي  ریگیماه

 و پـدرم ی  کوشسخت. بودند هیهمسا ما با ،بودند جامعه افراد نیتر  موفق
 رسـانده  نجـا یا بـه  را مـا  خانواده سهام،ي  کارگزار شرکت در او تیموفق
 صـحبت  تـشان یموفق از مـادرم  و پـدر  چطـور  کـه  دمیشـن یمی  گاه .بود

 اتفـاق  کـه  بفهمـم  توانـستم یمـ  امـا  نبودم شیبی  کودک نکهیا با ،کردند یم
  .است دادهي روي االعادهخارق

 دوران خـوش  خـاطرات  جـزو  ا،یـ در کنـار ي  خانـه  آن دري  بعد سال دو
 مینـ  و یکسال. آمد سر به زودی  لیخ ما نیریش دورانی  ول. بود امیکودک

 در ،یقبلـ  يعارضـه  اثر بر د،یخر را ییایرؤي  خانه آن پدرم آنکه از بعد
  ...گذشت در ،یسالگ 52 سن

 و عمـر  مـه یب ازی  کمـ  پول فرزند، پنج داشتن بای  سالگ 48 سن در مادرم
 ؛ و بـود  شـده  وهیـ ب داشـت،  مـداوم ی  دگیرس به ازین که بزرگي  خانه یک

 بـازار  در بتوانـد  آن از اسـتفاده  با تا نداشت همي  اژهیو مهارت گونه  چیه
 بـه ی دگیرسـ  وقـف  را اشیزنـدگ  تمـام  او. کند کسبي درآمد خودي  برا

                                                                 

1. Lincoln Town Car :است نکلنیل لوکسي سواری کمپاني ها مدل ازی ک ی.  
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ی انـدک  پـول  با تا کردیم تالش دیبا حال ؛ و بود کرده فرزندانش و همسر
 5 هـر  و بخـشد  سـامان  رای  زنـدگ  بـود،  گذاشـته ی  بـاق  شیبـرا  پدرم که

  .بفرستد دانشگاه به را فرزندش
 و داشـت ی  دانـشگاه  سواد نه که چرا بود، بزرگی  چالش مادرمي  برا نیا

 مـصادف  اوی  جوان وی  کودک دوران. باشد داشتهي  درآمد توانستیم نه
 تجربـه  رای   اتفاقـات  ،اشخـانواده  خواست نمی حال و 1بزرگ رکود با بود

ي رو مـادرم  لیـ دل نیهمـ  بـه . بودند کرده تجربه ،زمان آن مردم که کنند
 شـود  مطمئن تا کرد دایپ وسواس ،بود گذاشته جا به پدرم کهی  اندک پول

  .بدهد را هانهیهز کفاف پول آن
یـی  داراي  بـرا ي  دیـ تهد وی  اضافي  انهیهز کردیم رفک که را يزیهر چ  او

 پـدرم  ییایرؤي  خانه ها،آن ازی  یک. کردیم حذف بالفاصله است، اندکش
ي آجـر  کوچـک ي  خانه یک به ما ؛ و گذاشت فروش به را آن تاون او. بود
. هـم  به هیشبي  آجري  هاخانه از بود پر دورمان تا دور. میکرد مکان نقل

. نبـود  خانـه  رونیـ ب در شکار و يسوار  قیقا وي  ریگیماه ازي  خبر گرید
  .شکست درهم مرا اتفاق نیا

 پـدرمان  تنـگ   دل ماي  همه. بود گرفته فرا را دمانیجدي  خانه اندوه و غم
 حـسش  کـامالً  توانستمیم من که بود مادرم ترس همه، از بدتر و ؛میبود
  .داشتي اریبسي هاینگران او. کنم

                                                                 

 آغاز از شیپ دهه یک جهان،ي اقتصاد گسترده رکود به بزرگیی ستایا یا بزرگ رکود. 1
  .شود یم تهگف دومی جهان جنگ
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 و ورزش وي  ریگیمـاه  بـه  پدرانـشان  بـا  نمـ  سـن  هم پسران کهیحال در
 تماشـا  را مـادرم  و نشـستم یمـ  خانـه  در دیـ با من بودند، مشغول شکار

 نگـران  همـواره  و کنـد  یمـ ي  بنـد دسـته  را کـوپن ي  هـا برگـه  که کردم یم
 نیـ ا ؛ و کـرد یمـ  جمـع  پـول  ذره ذره او. اسـت ی  زنـدگ  حتـاج یماي   نهیهز
  .بود ما همراه اج همه م،یندار بساط در آه ما که او يدهیعق

 دیـ با و میهـست  شـانس   خـوش  چقـدر  که شد یم یادآور ما به مدام مادرم
 کـرد یم تکرار مرتب او. میباش سپاسگزار میدار کهیی  زهایچي  همه بابت

 يطبقـه  ازی  جزئ میبتوان شد باعث که میباش ممنون پدرت از دیبا ما": که
 قدرناشـناس . اسـت ی  اتفـاق  زهـا یچ نیـ اي  همـه ی  نکن فکر ،میباش متوسط

  "!نباش
 سخت میبرا اما باشم، دارم کهیی  زهایچ سپاسگزار کردمیم تالشی  لیخ

 نداشـتم  شتریـ ب سـال  ده کـه یدرحال. بود مسخره به نظرم  زیچ همه. بود
 مـادرم  و بود رفته باد بر مان ییایرؤي  خانه بودم، داده دست از را پدرم

 نه! باشم؟ سپاسگزار متوانست یم چگونه آخر کرد،یمی  زندگ ترس با زین
  !بودم دلخور همی لیخ بلکه نبودم، سپاسگزار تنها
 نجـا یا بـه  مـن  شـدند  موجـب  اتفاقـات  نیهمـ  که کردم نمی درك موقع آن

 و ممنـون  او از و داشـتم  دوسـت  را مـادرم  کـه  انـدازه  همـان  بـه . برسم
 را سـرمان ي  بـاال  یسقف و خوراك و لباس ماي  برا که بودم سپاسگزارم

ی نگرانـ  و ترس از پری  زندگ نیا توانستم نمی اندازه همان به ده،کر فراهم
 کـه  بـزرگ ": دادم یقـول  مـادرم  بـه  بودم، که ساله شانزده .کنم تحمل را

 پول که نباشم نیا نگران وقت  چیه گرید که شد خواهم پولدار آنقدر ،شدم
 کـرد،  خـواهم  کمـک ي  ادیـ ز مردم به افتاد، اتفاق نیای  وقت ؛ و ندارمی  کاف
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ی زنـدگ  نیـ ا از را حقم دیبا من! است مسخره واقعاً بودن متوسطي  بقهط
  "!رمیبگ
 ،قینـاال  یجـوان  مـن  کنـد  یم فکر مادرم هاحرف نیا دنیشن با دانستم یم

 خـود  از رای  العملـ عکـس  همـان  مـادرم . هستم گستاخ و ادب یب ،ناسپاس
 گذارد،یم فراتر حد از را پا فرزندشانی  وقت ،يمادر پدر هر که داد نشان

 را نیـ ا حـال هـر بـه . بـود  دیـ امنـا  وی  عـصبان  او. دهنـد یمـ  نشان خود از
 بـودن  تیـ کفایبـ  حس و دیآ نمیبر دستم ازي  کارچیه فعالً که دانستم یم

  .بود داده دست من به
 ذهـن  در که يافکار دانستم یم. بود شده ورشعله شیپ از شیب من خشم

 باشـم  سپاسگزار دیبا که نستمدا یم. غلط هم و هستند درست هم داشتم،
 هـم  را نیـ ا امـا  بـود،  بـدتر  هـم  مـا  از شـان یزندگ وضع هایلیخ که چرا

 چـرا . اسـت  حـق  به کامالً خواهمیمی  زندگ از کهیی  زهایچ که دانستم یم
 تمـام  نگـران  همواره و باشد داشته پول شیازهاین اندازه به فقط دیبا آدم

 شیبـرا  کـنم یمـ ی  سع شد ترامآر که مادرم گفتم خود با باشد؟ آن شدن
 و زحمـاتش  قدردان که نبوده نیا هاحرف آن از منظورم که دهم حیتوض

 بحـث  نیـ ا امـا  نشود باورتان دیشا. ستمین میدار کهیی  زهایچ سپاسگزار
 کمبـود،  نداشـتن  و پـول  آوردن بدسـت ي  بـرا  تالش بودن غلط یا درست

  .دارد ادامه انمیاطراف و من نیب هم هنوز
 بعـدها  البتـه  و( مادرم ،شدم  میی  عصبان موضوع نیا از من که زمان هر

ي بهتـر ی  زندگ هایلیخ به نسبت ما": گفتندیم من به ،)نامزدم و دوستانم
 بـه ی  ربطـ  چـه  هیـ بق کـه  اوالً. نکـردم  درك را جملـه  نیا وقت  چیه "!میدار

 بـه  کـه ی  کـسان  با را خودم که زمان هر چرا پس دوما دارند؟ منی  زندگ
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 جملـه  نیا همواره ،کنم یم سهیمقا دارند،ی  خوبی  زندگ کلمهی  قعواي  معنا
 کننـده  قـانع  میبرا اصالً نیا "!نکن سهیمقا هیبق با را خودت": شنوم یم را

  .نبود
 مـادرم ي  جلو البته. بکنم بزرگ کار یک دیبا من گفتمیم خودم به همواره

 بغـل  مـرا  د،آمیم سمتم به دیشنیم را میهاحرف هر بار  که چرا گفتم نمی
 شـکرگزار ي  دار کـه یی  زهـا یچ نیهمي  برا ستین بهتر: گفتیم و کردیم

 چیهـ  یب وی  سخت به چطور نکهیا گفتن به کردیم شروع دوباره و ؟یباش
 بعـد  روز ایـ آ بدانـد  نکـه یا بـدون  کرده بزرگ را فرزندش پنج يا  هیسرما

  !نه یا داشت خواهندیی غذا
 کـه  بـود  شدهی  معضل به لیتبد ؛ و دشیم تکرار بارها و بارها چرخه نیا

 کردمیم تالش هرچقدر. داشتیم باز خواستمیم آنچه به دنیرس از مرا
ي زیچ چه سپاسگزار. نداشتي  ادهیفا کنم، درك را مادرمي  هااستدالل تا

 لیتبد تیواقع به را شیاهایرؤ تا دیکشي  اریبس زحمت پدرم نکهیا باشم؟
 بخـرد،  را ییایـ رؤي  خانـه  آن وانـست ت و شـد  موفـق  نکـه یا از بعد و کند

یی جـا  بـه  و گذاشـت  تنهـا  بـزرگ ی  ترسـ  بـا  را مـا  و رفت ایدن از ناگهان
 نیــا از ،میبــرو خواروبارفروشــی بــه میبخــواه کــه هربــار کــه میدیرســ

 نباشـد؟ ی  کاف ازمانین موردي  زهایچ دیخري  برا پولمان مبادا که میبترس
  !ممنون نه باشم؟ نهایا قدردان

 توانـستم یم که بودمی  کس تنها من فهممیم ،کنمیم نگاه تهگذش بهی  وقت
  ...کنم درك رای زندگی واقعي معنا
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  اشتباهي زهایچ به نسبت داشتن وسواس
. شمیـ ندیبي اچـاره  امخـانواده  وضـع ي  بـرا  توانستم نمی زمان آن در من

 ذهـنم  به همي  راهکار د،یبخواه را راستش و بودم دهیترس و بودم جوان
 و کنـد یی  راهنما مرا که نداشتم رای  کس اما داشتمي  ادیز وقت. دیرس نمی

 طـول  در .سـاز مـشکل  نوجـوان  یـک  بـه  شوم لیتبد شدند باعث هانیهم
. بودم شده يخودرأ و وراج ،کنترل رقابلیغ شدت به رستانم،یدب يدوره

 بـا  یکـسره . کردنـد یم رونمیب کالس از میهايکار شلوغ خاطر به شهیهم
 مـادر  کـه  داشـتم  مـشکل  آنقـدر . داشتم دعوا مدرسه تبالفو میتي  اعضا

  .کند چه دیبا که دانست نمی و بودی عاص دستم از امچارهیب
 کـه  شـدم یی   هـا جمع وارد شدم، لیالتحصفارغ رستانیدب از نکهیا از پس

 دهیکـش  گـر ید مخـرب ي  زهـا یچ و ادیـ اعت سمت به شد باعث نیا ؛ و دینبا
 ،یسـالگ  19 در. کـردم  گاریس دنیشک به شروعی  سالگ 16 سن در. شوم

 کـه ي  زیـ چ هـر . کـردم یمـ  مـصرف  را دیرسـ یمـ  دستم به کهي  زیچ هر
  .بودم شده ادیاعت ریدرگ حادی شکل به من. دیبکن را فکرش

 کـه  بـود  داده قول مرگش از قبل پدرم به مادرم که  چرا ،رفتم دانشگاه به
ي خواسـته  هبـ  بـودم  مجبور من. فرستاد خواهد دانشگاه به را فرزندانش

 را وقـتم  از سـال  پنج. نداشتم دانشگاه بهی  لیم اصالً نکهیا با. کنم عمل او
 تقریباً و نبود درس به حواسم هاکالس در وقت  چیه. گذراندم دانشگاه در

ی خوب نمرات کردمیمی  سع فقط. گرفتم نمی یاد هاکالس آن ازي  زیچچیه
 مــدرك بــا توانــستم امســرانج. کــنم تمــام را دانــشگاه بتــوانم تــا رمیــبگ
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ي هاوام بابت یِبده دالر هزار 40 و خورد نمی هم دردم به کهي  حسابدار
  .شوم لیالتحصفارغ ،یدانشگاه

 ،یسـالگ  سـه  و ستیـ ب سـن  در. نـدارم  دوران آن ازی  خوب خاطرات چیه
 شهیـ هم صـورتم  ،مـواد  لطـف  به و داشتم وزن کمبود پوند 20 به کینزد

. بـودم  امخانوادهي  برای  ننگي  لکه مانند درست. بود دهیپر  رنگ و حال یب
 بـود  شـده   لیتبـد  حاال ،شود پولداري  روز خواست یم کهی  کس همان من،

 یک در کردمی  سع !هدف بدون و نفسعزت بدون و استعدادیبی  جوان به
 نکـار یا دانـستم یم اما کنم پا و دستي  کار خودمي  برا نیماش شگاهینما
 .رساند نمییی جا به مرا

 وسـواس ي  جـه ینت. افتـاد  اتفـاق  میبـرا ي  گرید هولناك يحادثه ناگهان و
 کـه  بـود  نیـ ا ،ناباب دوستان با گشتن و اشتباهي  زهایچ به نسبت داشتن

! بودنـد  کرده دایپ امخانه داخل الش و آش مرا و خوردم کتک مرگ حد تا
ي بستر مارستانیب در روز سه اد،یزي  زیخونر و دیشد جراحات لیدل به

 مــرا مــادرمی حتــ کــهي طــور! خــوردم هیــبخ تــا پــنج و هفتــاد و شــدم
 و چـشمان  اطـراف  در دیـ توان یمـ  را هـا   هیـ بخ نیا رد هنوزم! شناخت  نمی

  .دینیبب دهانم
 ازی کمکــ داشــتند، بــاورم و داشــتند دوســتم کــهیی هــاآن از کــدام چیهــ

 مـن  در يریتـأث  هـم  خوردنم کتک مرگ حد تای  حت. آمد نمی بر دستشان
 نـروم،  مخـدر  مواد سمت گرید که دادمیم قول خودم به روز هر! نداشت

 مــصرف دوبــاره داشــتم کــه افتمیــمی حــال در را خــودم بعــد روز امــا
  !کردم یم
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 از. کردمیم مصرف مخدر مواد روز هر. یافت ادامه روال نیا سال دو تا
 هـا آن بـا  کـه  دوسـتانم  از همکارانم، از شغلم، از بود، آمده بدم زیچ همه

 تنهـا . بـود  آمده بدم هم خودم ازی  حت ...آپارتمانم از گذراندم،یم را وقتم
ي پونـد  140ی  سگ بود، "کاپو  " سگم ،داشت تیاهم میبرا هنوز کهي  زیچ
 هـم  او ازی  حت من ؛ و داشتم را او شد یمی  سال شش که 1دوبرمن نژاد از

 تمـام  و نگـران  را داشـتند  دوسـتم  کـه ی  کـسان  تمام من. بودم شده غافل
 نظـر  همـه  از مـن . بـودم  کـرده  دیـ ناام را داشتند مانیا من به کهیی  ها آن

  .یجسمی حت وی روح ،یعاطف ،یمالاز نظر  بودم، خورده شکست
 يفاصـله . رفـتم  مادرم يخانه به ،امیسالگ پنج و ستیب تولد يهفته آخر

 پـرداختم، یمـ  بـابتش  دالر 275ی  مـاه  کـه  خـودم ی  آشـغالدان  بـا ی  چندان
. کـردم  صحبت به شروع من و من با ،ستادمیا اشخانه ردي  جلو. نداشت
 اتمـام  و شـد  نیخـشمگ  دنمیـ د بـا  مادرم. بودم جیگ مواد مصرف بخاطر
 گـر ید ،ينـداد  سـامان  و سر اتیزندگ به کهی  وقت تا": گفت و کرد حجت

  "! نشود تیدایپ بر و دور نیا
 سـتم خوا کردمیم کار آن در که ینیماش شگاهینما صاحب از کهی  هنگام

 بـه ی  تـوان یمـ  خودت فقط: گفت من به ،کند کمکم ادمیاعت مشکلي  برا که
 را نکـار یا شیپـ  سـال  پـنج  بـود،  خودم دست اگر: گفتم. یکن کمک خودت

 چنـد ! توانم نمی که کردمیم اقرار امیزندگ در که بود بار نیاول! کردمیم
                                                                 

ي ها سگ نیتر معروف ازی یک شود یم گفته هم دوبرمن اختصار به که نچِریپ دوبِرمن. 1
 است، شده شناختهي اریهش وی زهوشیت نظر از و است انسان دست به یافته پرورش

  .شود یم استفاده سیپل سگ یا گارد سگ عنوان به اغلب
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 ادیـ اعت تـرك  مرکـز  یـک  به ،یخانوادگ دوستان ازی   یک کمک با بعد، روز
  !داشتم باهم را دیام و ترس حس. رفتم

 توانـستم  نمـی  و بـود  شده تمام اممهیب نکهیا لیدل به ،بعد روز نه و ستیب
 نـو  از روز. برگردم خانه به شدم مجبور بدهم، مرکز آن بهي  شتریب پول

 کـه  بـود  نیـ ای  درمان مرکز نیا به رفتن مثبت ينکته تنها! نو ازي  روز و
  !کنمي سپر مواد بدون را روز نه و ستیب توانستم

 مـن  بـه  مـشاورم  کـه ی  جمالت نیآخر اد،یاعت ترك مرکز از خروجم موقع
 کمبـود  از پـر  تو ،يشو نمی موفق وقت  چیه وضع نیا با: بودند نهایا گفت،
 شـد،  نخواهـد  درمان وقت  چیه ادتیاعت ،يدار وابسته یتیشخص و یهست

 گـر ید نکهیا احتمال و يدارن اتیزندگ و ادیاعت بری  قدرت و کنترل چیه تو
 کـه ی  کنـ  تمرکـز  نیـ اي  رو دیـ با فقـط  اآلن. است صفر ،ينرو مواد سراغ

 ،يبگـذار ي  گـر ید زیـ چي  رو را تمرکـزت  اگر ،ینکن استفاده مواد از گرید
 يدرباره تیها ياپردازیرؤ تمام الیخ یب. يخور یم شکست صد در صد
  !شو تیموفق و شهرت و پول

  !دادن زهینگا همه نیا از ممنونم! هه
 نیـ ا ادیـ اعت ترك مرکز و کنم کمک خودم به خواستم مدت همه  نیا از بعد

 توانستند نه هاآن اما کنم، ترك بتوانم که بود کرده فراهم میبرا را شانس
 مــن  و.کننــد درمــانم توانــستند نــه و دهنــد صیتــشخ را ادمیــاعت لیــدال

 بـه  نـسبت  دمیـ ترد و شک. کردم ترك را جا آن ،قبل از تر  خورده  شکست
 ریتـأث  تحـت  گـر ید کـه  چـرا  ،بـود  شده هم شتریب میها ییتوانا و امیزندگ
 "بهبـود   " را نامش هاآن که استي  زیچ نیا! بودم اریهوش و نبودم مواد



 در موفقیت وسواسی باش یا معمولی بمان

 

24

 تـا  دمیـ فهم بار نیاولي  برا بلکه ،بودم افتهین بهبود تنها نه من گذارند؟یم
  !هستم شکننده و فیضع اندازه چه
 گـر ید کـردم  عهـد  خـودم  بـا  گذاشـتم  رونیـ ب ترك مرکز از را میپای  وقت

گفتـه   مـشاور  که ما "وابسته   تیشخص" از ؛ و نروم مواد سمت وقت  چیه
  .کنم استفاده امیزندگي بازسازي برا ،شد خواهد من سقوط باعثبود 

  مثبت جهت در وسواسمي ریکارگ به
 بـه ! ودبـ  سـگم  یاورم، و همراه تنها کهیدرحال برگشتم، محقرم يخانه به

 مجبـور  را شماي  بازپرور مرکز در. برداشتم کاغذ یک و رفتم آشپزخانه
 یـا  و دیـ خورد کهیی  هاضربه تان،گذشته مورد در د،یسیبنو مدام کنندیم

 سم،یـ بنو هـا آن بـه  راجـع  خواستم نمی گرید... دیداشت کهي  بدي  هاتجربه
 چـه  نکـه یا بـه  کردن فکر از دیبا گرید. کنم فکر ندهیآ بهی  کم که بود الزم

 اسـت  قرار که کردمیم فکر نیا به و داشتم یبرم  دست ،کردم چه و بودم
  !کنم چکار امندهیآ با

 افتخـار  يهیـ ما خواهمیم :مهخوایم کهیی  زهایچ نوشتن به کردم شروع
 مـن  بـه  راجع کنم ثابت مشاور آن به خواهمیم. شوم امخانواده و خودم
ي عـضو  و کـنم  جبران را اشتباهاتم خواهمیم. است کرده یم فکر اشتباه

 ارزشـمند  مـن  کـنم  ثابـت  ایـ دن بـه  خـواهم یمـ . باشم امجامعهي  برا دیمف
 بـه  بتـوانم  و شـوم  موفق تاجر ک ی باشم، سالم و موفق خواهمیم. هستم

 گفتـه  هـم  مـادرم  بـه ی  زمـان  که بودي  اجمله همان نیا. کنم کمک گرانید
 هر کردم، دمیجدی  زندگ يدرباره نوشتن به شروع نکهیا محض به. بودم
: دادم ادامـه  را ستمیـ ل. کـرد یمـ  خطـور  ذهـنم  بهي  شتریبي  زهایچ لحظه



...من را نجات داد، زندگی که وسواس زندگی گونه همان: 1فصل   

 

25

. شـوم  خبـره  يفروشـنده  یک و سمیبنو کتاب بتوانمي  روز کنمیم آرزو
 صـاحب  و کـنم  ازدواجي روز دارم دوسـت  کـه  نوشـتم  هـم  را نیـ ای  حت

  .شوم فرزند
 بـود  خوب زیچ همه هنوزی  وقت وی  سالگ شانزده در کهی  قول یاد ناگهان

 که شد خواهم پولدار آنقدر ،شدم که بزرگ "! افتادم م،ه بود داد مادرم به
 اتفـاق  نیـ ای وقتـ  ؛ ونـدارم ی کـاف  پول که نباشم نیا نگران وقت  چیه گرید

  ".کرد خواهم کمکي اریبس مردم به افتاد،
 آن بـه  نسبت کردن دایپ وسواس ،من ادیاعت لیدل دمیفهم که بود جا  همان
 کـه  بـودم  شـده یی  زهـا یچ الیـ خ یبـ  مـن  که بود خاطر نیا به بلکه نبود،
  !تیموفق خصوصاً داشتم، وسواس هاآن به نسبتی زمان

 شتریـ ب ،یکنـ  مقاومـت ي  زیـ چ برابـر  در شتریـ ب هرچـه : انـد گفته میقد از
 بـه  مـرا  کـه  امیدرونـ ي نـدا  مقابـل  در مـن  کـه ی  هنگام. کندیمي  پافشار

 ،کـردم  سـرکوب  را وسواسـم  و کردم مقاومت رد،کیم دعوتي  رستگار
 آن از. شـد  مـن  در مخربي  رفتارها جادیا به منجر آن، از حاصلي  انرژ
 بـه  کمـک  و تیـ موفق بـه  لمیمـ  هرگـز  گـر یدکه   مگرفت میتصم بعد به شب

  .نکنم سرکوب را گرانید
 خـودم  به کمک ت،یموفق ریمس به بازگشتي  برا قدم نیاول که دانستمیم

 بـه  توانـستم    نمـی  هرگز دادم نمی سامان و سر را خودمی  ندگز اگر. است
 بتـوانم  تـا  کردم یم باور دوباره را خودم ابتدا دیبا من. کنم کمک گرانید
 کجـا  از امـا ؛  کننـد  اعتماد من به و کنند باور مراکه   کنم متقاعد را گرانید
 یـک  خـودش  هـم  نـامزدم  نداشـتم،  کهی  دوست چیه کردم؟یم شروع دیبا
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 شگاهیـ نما در کـه  بـود ی  شـغل  بـود  مانده میبرا کهي  زیچ تنها .بود دمعتا
  .داشتم نیماش

 مـن ي  بـرا ی  پرتـاب ي  سکو توانست یم اما داشتم، نفرت کار آن از نکهیا با
 خـودم  بـا . دهـم  ارتقـا  رای  فروشـندگ  در مهارتم بتوانم کند کمک و باشد

 دروخـو  صـنعت  وی  فروشـندگ  در مـورد   تـوانم یم که آنجا تا کردم عهد
 گـران ید بـه ی  بخـش ی  آگـاه ي  بـرا  آزادم وقـت  از و کـنم  کـسب  اطالعات

 اسـتفاده  ،اسـت  کننـده   رانیـ و اندازه چه تا نکهیا و مواد مضرات يدرباره
  .کنم

ی حـس  و آسـوده  و آرامي  فکـر  با دم،یجدی  زندگ يهیانیب نوشتن از بعد 
 هـا، سـال  از پـس . رفـتم  خواب به بود، گرفته فرا را وجودم که بخش  الهام

  .کردمیم تجربه رای حس نیچن که بود بار نیاول نیا
 و شـرمنده . شـدم  حاضر کارم محل در زودتر ساعت یک بعد روز صبح

 کـرد،  هنـد اخوي  فکـر  چـه  امدرباره گرانید دانستم نمی بودم، زده  خجالت
 شـروع  دیـ با کجـا  از دانـستم  نمـی  و بودم داده دست از را نفسم  اعتمادبه

 راحـت  المیـ خ. گفت آمدخوش من به ییرو  خوش با اآنج صاحب اما؛  کنم
 آنجـا،  در مـن  يدوباره رفتنیپذ با آدم نیا که بردمی  پ نیا به بعدها. شد

  .داد نجات را امیزندگ
 هـر  بـه  امـا  بـود  بیـ غر بیعجی  کم ،بازگشتم از پس اميکار روز نیاول

 دممانـ  آنجا وقت رید تا. بفروشمي  زیچ باالخره توانستم. بود خوب حال
. برگـردم  خانـه  بـه  دمیترسـ یمـ  انگـار . کردم ترك را آنجا همه از آخر و

 سـر  امحوصـله  اگـر  دانـستم یم که چرا باشم کاریب نداشتم دوست اصالً
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 سـراغ  برگـردم  دوبـاره  است ممکن دهم، انجامي  دیمف کار نتوانم و برود
 .امگذشته اشتباهي هاعادت

 و دمیـ جد يهیـ انیب به تمتوانس بودم، پاك همچنان من و گذشت ماه شش
 موفـق  وی  زنـدگ  سـاختن  نـو  از نـرفتن،  مـواد  سـمت  يدرباره وسواسم

 شـده  کـارم  محـل  يفروشـنده  نیتـر موفـق  به لیتبد. بمانم وفادار شدن،
. بـودم  زده جلـو  هـم  کردنـد یمـ  کـار  آنجا در هاسال کهی  کسان از. بودم

 الیـ خ همـه . ستیـ چ من تیموفق راز بفهمند که بودند کنجکاوی  لیخ ها آن
  .است  موادنکردن مصرف ،تمیموفق لیدل کردندیم

 داشـتم  ادیـ اعت همچنـان  اگـر  کـه  اسـت  درست! کردندیم فکر اشتباهی  ول
 ادمیـ اعت تـرك  مـن  تیموفق رمز اما؛  دهم انجام را کارها نیا توانستم نمی
 مرکـز  خارج شـدن از    از پسی  حت که شناختمیم را ها یلیخ که چرا. نبود
  .شوند موفق کارشان در بودند نتوانسته بازهم د،ایاعت ترك

 داشـته  وسـواس  اشـتباه ي  زهـا یچ بـه  که نیاي  جا به که بود نیا من راز
 بـا  کـنم،  دایـ پ وسـواس  تیـ موفق به که دادم را اجازه نیا خودم به باشم،
 انکـار ي  جـا  بـه  ؛ و داشتمی  کودک زمان در کهی  تیمعصوم وي  انرژ همان

 بازی  آغوش با را آن که دادم را اجازه نیا خودم به ت،یموفق به وسواسم
  .رمیبپذ

 کـه  بـود  بـار  نیاولـ . بچـشم  رای  زنـدگ ی  واقعـ  طعـم  بودم توانسته تازه 
 از پـس  کـه  بـود  نیـ ا تـر مهـم  همـه  از. کنم رهیذخ را درآمدم توانستم یم

 توانـسته  دوبـاره . داشتمی  خوب احساس خودم يدرباره باالخره ،هاسال
 آنچـه  بـه  دنیرسـ ي  بـرا  نکـه یا بـا . بازگردانم را باورم و نفس  عزت بودم
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 دانـستم یمـ  حـداقل  خـب  امـا  بود، شیپ دري  دراز راه داشتم را شیایرؤ
  .دارمیبرم گامی درست ریمس در دارم

 قـول  خـودم  بـه  کـه  کـردم یمـ  راي  کـار  همـان  داشـتم  که بود بار نیاول
 دوش ،شــدم مــیبیــدار  خــواب از آپارتمــانم در. بــودم دادهانجــامش را 

 صـبحانه،  خـوردن  نیحـ  در سـپس  و دادمیمـ  غـذا  سـگم  بـه  گـرفتم،  یم
 و نمیماشـ  در. کـردم یمـ  تماشـا  را فروش با مرتبطی  آموزشي  دئوهایو

 آمـوزش  يدربـاره یی  نوارهـا  بـه  رفتم،یم کار محل سمت به کهی  هنگام
ي یـادآور  خـودم  بـه  مـدام  و دادم یم گوش ،يبهساز خود وی  فروشندگ

 را سـاعت  هفتـصد  تقریبـاً  یکسال طول در. شوم نیبهتر دیبا که کردمیم
 از زودتـر  روز هـر . اختـصاص دادم   فروشـم  دانـش  ءارتقاآموزش و    به
 کارم محل در ،10 ساعت تا هر شب  تقریباً و شدم  می حاضر سرکار هیبق
 معتـادان  گرید به کمک به همرا   رفتم  نمی سرکار کهیی  هازمان. ماندمیم

  .دادمیم اختصاص
 زانیـ م شـد، یمـ  شتریـ ب فروشـم  زانیـ م. شـدم   می بهتر قبل ماه از هرماه

 کـه ی  مـاه  هر. رفتیم باالتر و باال هم نفسم عزت. شدیم شتریب درآمدم
 و شـست یمـ  خـود  بـا  را امگذشـته  بـد ي  هـا ماه گذشت،یم منوال نیا به
 .برد یم

 جـوان  آن گـر ید و بـود  شده سالم 28. گذشتند همی  پ از هاسال و هاماه
 از و بـودم  شـده  فـروش  متخصص یک به لیتبد من. نبودم ادیاعت ریگدر

ی حتـ  من. بودم برتر درصد 1 ءزج من ،خودرو صنعت فروشندگان انیم
ي افروشـنده ي  روز بتـوانم  نکـه یا بـه  کـردم،  فکـر  هـم  بـاالتر  مراحـل  به

و  کـردم؛ یمـ  مطالعه آنها راجع روز هر کهیی  هاآن مانند شوم،ي  ا افسانه
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 در هیـ بق بـه  بتـوانم  و شناسـند یم را او ایدن تمام که شومی  کس به لیتبد
ي هـا برنامـه  و کتـاب  مورد نیا دری  حت و دهم آموزشی  فروشندگ مورد

 من به ادیاعت ترك مرکز در مشاور آن کهیی  زهایچ تمام. سمیبنو مختلف
ي هـا وسـواس  در غرق را خودم حاال من و درآمدند آب از برعکس گفت،

 امیزندگ درخت ،بودم شده میهاوسواس يفتهیش من. بودم کرده دمیجد
 خلـق  میبـرا  داشـت  راي  انـده یآ همـان  و بود کرده شدن بارور به شروع

  .داشتم را شیآرزوی کودک در که کردیم
 تـا  کـنم  چکـار  بـودم  دهیـ فهم تـازه . بودم کرده دایپ ادیاعت تیموفق به من

ی لـ یخ نیـ ا نظـرم  بـه . دهـد  نجـاتم  کند، غرقم مرا نکهیاي  جا به وسواسم
 از نیهمـ ي  بـرا . بـود  کـرده  رییـ تغ انـدازه  نیا تا فکرم طرز که بود خوب
 نـسبت  کردنـد، یم کار من با و داشتند باور من به کهی   کسان العملعکس

 یکبـار  دیـ آیم یادم. شدم  می ناراحت و متعجب یلی خ دم،یجد فکر طرز به
 ادیـ اعت ک یـ  يدار تـو ": گفـت  و کـشاند ي  اگوشـه  به مرا دوستانم ازی  یک

 او کـنم  بـاور  توانـستم  نمـی  "!یکنیمی  میقد ادیاعت یک نیگزیجا را دیجد
  .کندیم سهیمقا داشتم قبالً کهي ایزندگ با ،را تیموفق به من تعهد دارد
 هـا آن. بودنـد  من نگران هایلیخ. کردیم فکر نطوریا که نبود دوستم تنها

 کـه  دنـد یفهم نمی اما ند،بود خوشحال کردم نمی مصرف مواد من نکهیا از
 کـه ی  زنـدگ " گفتندیم همکارانم. نبودی  کاف مني  برا ادیاعت ازیی  رها فقط

 چنـد  اسـت  بهتـر " گفتیم همی  ندگینما صاحبی  حت ،" ستین کار همش
. " یبرسـ  اتیزنـدگ  بـه  هـم ی  کمـ  وی  بـده  اسـتراحت  خـودت  بهي  روز

 مـواد  سـراغ  ارهدوبـ  من دندیترسیم و بودند امیسالمت نگران امخانواده
  .بروم
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 و داشـتم ي بـد ی لـ یخي روزهـا  من! بودند اشتباه در کامال متأسفانهی  ول
 ،خـوردم  نیزم که است درست .شوند تکرار دوباره روزها آن نبود قرار

 تمـام  بـا  مـن . برگـردم  خوبمي  روزها به و شوم بلند دوباره توانستم اما
 و دهم نجات را خودم بتیمص آن از توانستمی  وقت. کردم را نکاریا توانم

 تـوانم یمـ  گرفتم، شیپ در کهي  ریمس نیا در قطعا پس برسم، تیموفق به
  .شوم ترموفق برابر صد
 وسواسـم  کـه  بـود  نیـ ا مهم نگرانند، من به راجع چقدر گرانید نبود مهم

 مـن  ؛ و بـود  داده هیـ هد مـن  بـه  را دیجدی  زندگ نیا شدن، موفق به نسبت
 وسـواس  نیا درونیی  هاییتوانا و هاقدرت چه که دمیفهمیم داشتم تازه

  .است نهفته

  است موهبت یک وسواس
 اوردهیـ ن بوجـود  میبرای  مشکل امیزندگ طول در چگاهیه بودنی  وسواس

. بـود  کـرده  مـشکل  دچـار  مرا که بود وسواسم گرفتن دهیناد اتفاقاً. است
 میهاآلدهیا و اهایرو مدام که شدم دهیکش ادیاعت سمت به لیدل نیا به من
 را میهـا خواسـته  امیزنـدگ  در که زمان هر درواقع،. کردمیم سرکوب را

 دردسـر  به مرا که کردمیمیی  هاتیفعال ریدرگ را خودم گرفتم،یم دهیناد
  .انداختندیم

 تیریمـد  و کنتـرل  را خـود  وسـواس  چگونـه  که دیریبگ یاد دیبتوانی  وقت
 شما. دیکن لیتبد تیواقع هب را تانیاهایرو تمام که بود دیخواه قادر د،یکن
 آن يستهیـ شا کـه  دیـ اوریب ارمغـان  بـه  خودي  برا راي  ایزندگ دیتوانیم

ــست ــدگ د،یه ــهي ایزن ــام از دور ب ــتالالت تم ــصب اخ ــا وی ع ي رفتاره
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