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پائولو کوئیلو در سال  ۱۹۴۷میالدی در ریودوژانیروی برزیل زاده شد .در سال  ۱۹۸۶مسیر
زیارتی -باستانی اسپانیا ،جاده ی سانتیاگو را پیاده پیمود و این تجربه را در همین کتاب در سال
 ۱۹۸۷به چاپ رساند .با کتاب دومش کیمیاگر در سال  ۱۹۸۸به یکی از پرخواننده ترین نویسندگان
معاصر تبدیل شد .کتاب کیمیاگر توسط دانشگاه شیکاگو به عنوان کتاب درسی توصیه می شود و آن
را در دست یابی به بصیرت شخصی بسیار مفید دانسته اند .پائولو در سال  ۱۹۸۸دومین فروشنده ی
پرفروش جهان بوده است.
در این کتاب می خوانید که پائولو پس از اینکه در آخرین مرحله ی آزمون آموزه هایش ،پس از
گذراندن دوره های آموزشی خاص موفق نمی شود و به شمشیرش دست پیدا نمی کند .بنابراین به
دستور استادش برای اتمام آن مرحله و رسیدن به شمشیرش باید مسیر زیارتی -باستانی جاده ی
سانتیاگو را تا دشت ستارگان پیاده به همراه یک راهنما بپیماید .راهنمای سفرش فردی به نام پطرس
است که در این مسیر هم نقش راهنما را بر عهده دارد و هم یکسری تمرین های خودسازی از تمرین
های رام را به پائولو می آموزد.
پائولو در این کتاب به زیبایی تمام این مراحل را به نگارش درآورده و حتی تک تک تمرین ها را به
صورت کامل توضیح داده و در دسترس عموم قرار داده است ،زیرا با توجه به صحبت های پطرس،
راه حقیقی حکمت با  ۳چیز قابل تشخیص است :اول اینکه باید در خود ،آگاپه داشته باشد که در مورد
آگاپه به صورت کامل در کتاب ،توضیحاتی وجود دارد و حتی تمرین ویژه ی آن با نام تمرین کره ی
نیلگون نیز ارائه شده است .دوم اینکه باید در زندگی ات کاربرد عملی داشته باشد و سوم ،باید راهی
باشد که هر کسی بتواند در آن برود.
در طی مسیر پائولو با انجام تمرین ها و استمرار بر آن ها می تواند بر مشکالتی که در طول مسیر
بر سر راهش پدید می آیند فائق آمده و سختی ها را یکی یکی پشت سر بگذارد .مثال با تمرین دانه،
یاد می گیرد که از باری که خودش در زندگی به وجود آورده رها شود .در تمرین سرعت ،می
آموزد که زمان چیزی نیست که همیشه به یک منوال بگذرد ،ماییم که سرعت گذر زمان را تعیین می
کنیم و همینطور یاد می گیرد که وقتی به سمت مقصودی حرکت می کنی ،توجه به جاده بسیار مهم
است .جاده بهترین راه را برای رسیدن به مقصود به ما می آموزد .جاده به هنگام پیمودنش ،ما را
سرشار می کند .در طول مسیر پطرس به او می آموزد که آموزش ،نشان دادن امکان است و
آموختن ،برای خویش ممکن ساختن است .و به این ترتیب پائولو جنگیدن در نبرد نیک را می آموزد،
یعنی معجزه ی تبدیل کردن آن چه می کنی به آن چه ایمان داری.
روزی فرا می رسد که انسان دوباره به خود می بالد و سراسر طبیعت ،رستاخیز خدایی را جشن می
گیرد که در درونش خفته است .انسان ها همواره در لحظه ای مناسب به مکانی می رسند که
انتظارشان را می کشند.

خواندن این کتاب بسیار زیبا ،مهیج و آموزنده با ترجمه و متن بسیار روان و دلنشین را به شما
خوانندگان عزیز توصیه می کنم گویی با خواندن این داستان ما نیز توانسته ایم همراه با پائولو و
پطرس جاده ی سانتیاگو را پیموده و آموزه هایش را آموخته باشیم.

شاد و پرتوان باشید.

