
بایست هر روز در اصططلی ی با ططد و پدرش دوره گردی بود که اسب تربیت میکرد. می
داران و گاهی هم برگزاری مسابقات هر هفته در  هری زندگی کند. معموال نیاز مزرعه

و همین موضوع تحصی ش را در دبیرستان   کردند که هر زمان در کجا با دتعیین می
 با وقفه روبرو می ساخت.

                                   
 

 
   تا مقصد           گام          آرزو هدف رویا یک 

 ایش را بردا ت و به دفتر مع م ادبیات مراجعه کرد.ساعت تفریح، پسرک برگه ه

برای پسری در  رایط تو یک رویای غیر  نهمع م برایش توضیح داد که: )) این نشو

واقعی است. تو فرزند یک خانواده دوره گرد و از سلوح پایین جامعه هستی. تو  

تو باید زمینی  ک اصلیل ساده راه اندازی کنی. یسرمایه ای نداری تا بتوانی حتی 

بزرگ و اسب هایی با نژاد اصیل بخری و آنها را تکثیر کنی که همه این ها 

و تو برای انجام چنین کاری هیچ راهی نداری. تو   مست زم مقدار زیادی پول است

ا واقعیت با د و این نو ته  باید بدانی که رویا وقتی ارز مند است که منلیق ب

 کند.  دریافت می 5چون منلیق با واقع نگری نیست حداکثر نمره ای معادل 

باره  حتی با پدرش نیز در این فکر کرد. ردموبه خانه رفت و مدت طوالنی در این 

مشورت کرد. پدرش گفت: )) بیین پسرم تو باید خودت این کار را تمام کنی و از  

 دانم که این تصمیم بزرگی برای توست(( ذهن خودت کمک بگیری. الیته می

یک هفته بعد پسرک همان نو ته را بدون هیچ تغییری به مع م ادبیات برگرداند و  

را برای من نگه   5میتوانید نمیره ی ))استاد  ما بافروتنی و تواضع به مع م گفت: 

 دارید و الیته من هم رویایم را برای خویش نگه خواهم دا ت.(( 

جرییی پرورش اسب با تمام امکانات و تجهیزات  200اکنون یک مزرعه  "مانتی"

متری در   370متع ق به چنین مراکزی دارد. او اغ ب از دفترش که در ساختمانی 

 "مانتی "ین تشکیالت وسیع را اداره و کنترل میکند.وسط مزرعه واقع  ده است ا 

گاهی   "مانتی "صفحه ای را برای خود حفظ کرده است.   7هنوز آن نو ته ی

 خواند.آن نو ته را از کشوی میزش بیرون می آورد و دوباره می

آخرین هفته تابستان گذ ته او یک مهمان ویژه دا ت.همان مع م ادبیات  

  "مانتی  "ای به مزرعه پرورش اسب گذراندن تور یک هفتهکالسش را برای اگردان

آورده بود. هنگام خداحافظی مع م به  اگرد سابقش گفت: )) من مع م تو و  

سارق رویایت بودم. در آن سالها ناخواسته رویای بسیاری از دانش آموزان را ربودم. اما  

 داری((  خو یختانه تو آنقدر عاقل بودی که رویایت را برای خودت نگه

 

  

سططططال آخططططر 
سپری  را  دبیرستان 
مططی کططرد. مع ططم 
ادبیطططات  طططان 
خواسته بططود تططا در 
یطططک صطططفحه 
دوسططت  بنویسند)) 
دارند در آینططده چططه 
کسی و چططه کططاره 
با ند((. تمام  ب 
نو ططتن  را مشغول 
و هنگام صیح  بود 
 وقتططی ق ططم را در
گذا ططت،  ق مدان 
نو ططته ای دا ططت 
هفت صططفحه ای 
که رویایش با تمططام 
جزئیططات بططر آن 

 نقش بسته بود.
نو طططططططته اش 
از یک  تصویری بود 

جرییی   200مزرعه  
) هططر   پرورش اسب

جریططب معططادل 
متططر مربططع  4046

 است. 

با    200 برابر  متر    809200جریب 
هکتار است(. با تمام   80مربع یا  

مراک گونه  این  که  ز جزئیاتی 
مزرعه   یک  او  کل   200دارند. 

جای  و  بود  کشیده  را  جرییی 
ها،ساختمان   اصلیل  تمام 

   ، جایگاه  مسیر مسابقه ها،

را    ... و  تما اچیان 
هم در آن مشخص  
سپس   و  بود  کرده 
و   ها  کاری  ریزه 
را   اجزاء هر قسمت 
صورت   به  نیز 
و مو کافانه   دقیق 
بود. داده   توضیح 

نو  ش  ا تهطط در 
  370ساختمانی  

مر را  متر  بعی 
بود   کرده  توصیف 
اص ی   محل  که 
دفترش یعنی مرکز  

تشکیالت    اداره این 
محسوب    وسیع
 میشد.

مع م   که  بعد  دوروز 
دانش  های  نو ته 
برگرداند،   را  آموزان 
نو ته   او  برگه  زیر 

نشوته   : ))به اینبود
تع ق   کمی  نمره 
بعد   حتما  میگیرد. 
دفترم   به  کالس  از 

 بیا!((
 

 حاال  ما!
هدف هایتان را بار دیگر برجسته   اجازده ندهید هیچکس رویای تان را سرقت کند.

 از ق ب خود فرمان بگیرید. کنید.
ع ت دست نیافتن به هدف در بسیاری از موارد،  فاف نیودن آن است. برخی 
قق  اهداف مشخصی ندارند و در عوض ذهنی دارند انیا ته از آرزوهایی که برای تح

 یافتن هرکدام باید سالهای طوالنی تالش جدی دا ت.
این گروه اغ ب خواسته های فراوانی دارند اما هیچکدام از تمایالتشان از وضوح و   

اغ ب تالش  به همین دلیل                                           رو نی کافی برخوردار نیست. 
 نخواهد بود.                                                                                 این افراد ثمر بخش

 
 
 

 

 . هدف ها باید به  کل کامال مثیت در ذهن  ما  کل بگیرند
صرف به فکر ارتقای جایگاه خود با ید و با انرژی مثیت حاصل از این هدف  

گذاری فعالیت کنید. هدف هایتان را به  کل کامال واضح و رو ن در ذهن تان  
تنها در این مرور کنید. حتما الزم است تمامی ابعاد هدف برایتان آ کار با د. 

یشوند که از ابتدا به دنیال آنها  صورت است که رویاها و آرزوها تیدیل به مقاصدی م
 بوده اید.

 

 واحد مشاوره متوسطه دو مقطع دوازدهم مجتمع آموزشی بانومین  ) رها ( 


