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 پروري داشته باشيدشهامت رويا 

 

 پروري را دوباره در خود زنده كنيدشهامت رويا

هـاي باشـکوه    هاي بزرگ و کسب پیروزيویادستیابی به ر شهامتِ»

تن مراتب بهتر از قـرار گـرف  اگر با خطر شکست همراه باشد  به حتی

  پیـروزي را  ه لـذ گی نـ است که در زند ايدرماندهي افراد در زمره

زخ گرفتـار بـر   راسـتی بـه هـا    زیـرا آن چشند نه تلخی شکست رامی

 «اند.دلمردگی شده
 تدي روزولت

 

 محـال تان بزرگ و ر دوران کودکی هیچ رویایی برايیادتان هست د

نبود؟ بعضی از ما رویاي راه رفتن روي ماه را در سر داشتیم  بعضـی  

را در حــالی    بعضــی خــود1راجــرز رویــاي ســوارکاري در کنــار روي

کردیم که جام قهرمـانی مسـابقا  ورزشـی را در جلـوي     مجسم می

زمان یك ویژگی مشـترك  ر آن ي ما دایم. همهجمع باني سر برده

خیال پرداز بودیم. دنیا هنوز به ما نشان نداده بود که شـاید   داشتیم:
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ها مانـده بـود تـا متوجـه     سال هاي قلبی خود برسیم.نیم به آرزونتوا

ایـم )در  هـا سـاخته نشـده   شویم براي دستیابی به بعضی از آن رویـا 

ام قـواره  چابکی و قد ودبیرستان بود که فهمیدم  هاينخستین سال

اي بسـکتبال تبـدیل شـوم.    در حدي نیست که به یك بازیکن حرفه

 شود..است که متوجه می فرديآخرین  آدم خیال پرداز همیشه

گفتنـد:  هایمان بمیرند. مـردم بـه مـا مـی      گذاشتیم رویاخرهباأل

اسـت.   المحـ خواهـد  انجـام دهـی.    دلـت مـی   توانی هر کارينمی»

یـك جـا    از نیستند. سر  را بینداز پایین پرد  خیالمسؤولهاي آدم

و بـه   و پـا کـن   دستمش ول شو  یك زندگی معمولی براي خود  

گـذارم؟  هـا را چـه مـی   دانید اسم این حـرف می« .همین راضی باش

! وقت آن است کـه دوبـاره رویـاپروري کنیـد!     کلما  مأیوس کننده

 :گویمچرا؟ بعضی از دنیلش را به شما می

. حقیقـت ایـن اسـت کـه     ر  و افسوس خوردنجلوگیري از حس

کنیم. مان نگاه میمرگ به گذشته يدر آستانهشویم و روزي پیر می

ن و ي انجـام داد به کارهـایی کـه آرزو  راجع بدون شك در آن زمان 

م آن خـواه نمـی  یکـی کـه   اندیشیم. مـن ایم  میشان را داشتهتحقق

 کـاش بکـنم و   توانستمها میچه کارلحظه حسر  و افسوس بخورم 

 رویاهایم را تعقیب کنم. ام کردم. پس امروز مصمم شدهیم

هاي بزرگی که تا به حال صور  ي کار. همهساختن دنیایی بهتر

اشخاص  کسییا داشته است. آغاز شده که رو به دست کسی  گرفته

این کار شدنی اسـت  »باف را پس زده و به خودش گفته است: منفی

موارد   اغلبو در « ه انجامش خواهم داد.کسی هستم کهمان و من 



 ي يك زندگي رويايياصل شماره

 35 

اشـخاص   انـد. ایـن  همین اشخاص تحولی مثبت در دنیا ایجاد کـرده 

شوند. ها محدود نمیاف. کندي و جان هاکینگ فقط به مارتین لوتر

ایم  امـا اقـداما    که حتی نامشان را نشنیده کسانی را در نظر آورید

بـه مـردم سرتاسـر جهـان      اند هر روزبزرگ و کوچکی که انجام داده

 کند.کمك می

مثـل شـما نیـاز دارد تـا رویـایی بـزرگ در سـر         کسـانی دنیا به 

  شـاید در شـرکت  عالقـه دنبـال کنیـد.     بپرورانید و آن را با عشق و

 نهاده شده  اماکنید که با مقاصد عالی بنیان مدرسه یا سازمانی کار 

 حرکـت و تکـاپو  ها را به شده است. آن سستید و اکنون گرفتار رکو

رویایشـان   فقـط بـا زنـده کـردن    آور شـوید  ارید و به ایشـان یـاد  واد

 توانند به مردم کمك کنند! می

یکــی از ضــایعا  عــدم تعقیــب  رضــایت شخصــی و خــانوادگی.

کم در میرد  و دستبخشی از وجودمان می رویاهایمان این است که

یري تعقیب سرگشویم. ازد میآن حوزه از زندگی خود ناامید و دلسر

ور رویاهایتان شور و عشقی را که در وجود همه هست دوبـاره شـعله  

کنـد. داشـتن هـدف     مـی  ازد و احساس رضایت را در ما ایجادسمی

 دهد!کند و به ما شور و حال میهایمان را استوار میقدم

شـما یـاد خواهنـد     چگونه ازفرزندانتان  بر جاي گذاشتن میراث.

دگی مفید و پرباري داشته و از مواهـب  د؟ همچون شخصی که زنکر

هاي خود نهایت بهره را برده و به زندگی خـانواده شـور و   و استعداد

خاصـیت کـه مـدام جلـوي     عار و بیمعنا بخشیده است  یا فردي بی
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 ما باید ببینند که رویاي زنـدگی داده است؟ فرزندان تلویزیون لم می

 ز ما سرمشق بگیرند!ها هم اپرورانیم  تا آنبهتر را در سر می

 منافع بزرگ -هاي بزرگرويا

ر کسـی در  زنم؟ چون معتقدم هـ قدر از رویا دم میچرا ایندانید می

ي خود رویایی دارد که در انتظار شکوفایی است! هر مرد و زنی سینه

بـه   فضیلت دست یابـد یـا  آرزو دارد کاري بزرگ به انجام برساند  به 

لیـل تـرس    ر مواقع  ایـن رویاهـا بـه د   . بیشتبرودانگیز جایی شگفت

دهد و شوند. فرد به زندگی عادي خود ادامه مییا سرکوب می پنهان

 شوند. ر میسوزند و خاکستها در درون او میاین رویا

ي شـما  مأموریت من این است که نگذارم ایـن رویاهـا در سـینه   

که  هاي بیشتري را تشویق کنمخواهم تا حد امکان انسانبپوسد! می

 برسانند!  ها را به ثمرا دنبال کنند و آنرویاهایشان ر عاشقانه

تـان  داشتن رویاهاي بـزرگ چـه نفعـی بـراي    حان  شاید بپرسید 

که شما را  بیشتر تشویق کنم  اینك براي این شمار.عی بیدارد؟ مناف

 دهم!تان شرح میتعدادي از این منافع را براي

کنیـد؟  احساس خستگی می شوري دوباره براي زندگي و كار.

از کار و زندگی ناراضی هستید؟ دلیلش این است که رویاي بزرگـی  

تان چگونـه احیـا و   زندگیی بزرگ اختیارکنید و ببینید ندارید! رویای

شود! از همین امروز شروع کنید. رویـایی بـزرگ   پر شور و نشا  می

 اختیـار کنیـد. آن را روي دیـوار نصــب کنیـد و هـدف قـرار دهیــد.      


