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دسـت خط آدم هـا مثـل اثـر انگشـت و صـدای آواز اسـت؛ منحصربه فـرد و مخصـوص بـه 
خـوِد آدم. دسـت خط تـو خیلی چیزهـا را لـو می دهـد و به محـض اینکـه قلمـت روی کاغذ 

می نشـیند، مشـخص می شـود تـوی دلـت چـه خبر اسـت.  

می شـوند،  تولیـد  نامحـدود  و  زیـاد  سـرعت  بـا  مختلـف  محتواهـای  کـه  روزهـا  ایـن  در 
منحصربه فـرد بـودن اسـت کـه همچنـان زیبایـی اش را حفـظ کـرده. فکـر می کنـی نـوه و 

می خواننـد؟! فیس بـوک  یـا  اینسـتاگرام  در  را  نوشـته هایت  نتیجـه ات 

پـس بـد نیسـت یک چیزهایـی را هـم بـرای دنیای واقعـی نگـه داری. با دسـت خط خودت 
نوشـته های زیبـا بنویـس و فکرهایـت را رهـا کن روی کاغـذ که جـاودان بمانند. 
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خیلی خیلی خوش آمدی!
این کتاب یک فرصت است، فرصتی برای اینکه به سؤال   های بزرگ زندگی  ات فکر کنی. 

»من کی ام؟ چطور به اینجا رسیده ام؟ کجا می روم؟«

در ایـن کتـاب سـؤال های عمیـق، بازی های ذهنـی، آزمون هایـی برای تقویـت اندیشـه و تمرین هایی 
دربـاره ی موضـوع موردعالقـه  ات مطرح شـده اند؛ بله... همـه  ی این ها دربـاره ی خوِد خودت اسـت. 

اصاًل این کتاب را جدی نگیر یا خیلی جدی بگیر یا هردو! به خودت مربوط است!

ولـی حواسـت باشـد وقتـی تمامـش کـردی، آن را جایـی خـاک کـن، قایمـش کـن، بگـذارش تـوی 
صندوقچـه و فـرار کـن... یـا بعـد از نوشـتن، آن را بسـوزان. 

در جامعه ای که همه  چیز را باهم »به اشتراک می گذاریم« بعد از نوشتن بسوزان خالف همه عمل 
می کند و با احترام از شما می خواهد هیچ چیز را »به اشتراک نگذارید«.
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دسـت سرنوشـت تـو را بـه اینجا کشـانده اسـت. تـو آمـده ای اینجا تا بـا چند تمریـن مرموز و 
جـواب دادن بـه کلـی سـؤال، خود واقعـی  ات را بشناسـی. چه کسـی گفته با دو خط شـوخی 

و خنـده نمی شـود آدم خودش را بشناسـد؟

اینجـا تنهـا جـای امنـی اسـت کـه می توانـی بـا خیـال راحـت یک ریـز دربـاره ی خـودت حـرف 
بزنـی و نگـران نباشـی بقیـه دربـاره ات چـه فکـری می کننـد. )چـون به جـز تـو کسـی اینجـا 
نیسـت.( همیشـه بقیـه سـعی می کننـد بـه آدم بگوینـد چطـور رفتـار کنـد، اینجـا می توانـی 
بـدون اینکـه بـه عاقبتـش فکـر کنی، بـه دنیا بگویـی در َسـَرت چه می گـذرد. خـود واقعی ا ت 

کیسـت؟ شـاید خـودت هـم از نتیجـه شـگفت زده شـوی!

ایـن کتـاب، تصویـری منحصربه فـرد از خـود واقعی ا ت را نشـان می دهـد، دقیقـًا همان طور 
کـه همیـن االن هسـتی و دیگـر هیچ وقت نخواهـی بود. 

سـؤال های ایـن کتـاب بـرای آشـکار کـردن رمـزوراز وجـود تـو طراحـی شـده اند. جسـورانه و 
خالقانـه جـواب بـده. هیـچ جوابـی اشـتباه نیسـت. 
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ایـن کتـاب تمرینی اسـت بـرای مصاحبه ی بـزرگ آینـده؛ زمانی که دنیا شـخصیت خارق العـاده ات را 
کشـف می کنـد و همه بیشـتر می خواهنـد دربـاره  ات بدانند. 

بـرای انتخاب سـؤال  بـه نیروی احتمـاالت تکیه کن. )یعنی وقتی حوصله ات سـر رفـت، همین طوری 
کتـاب را ورق بـزن و ببین چه پیـش می آید.(

شاید هم این سؤال ها هستند که تو را انتخاب می کنند!

شـاید روزی، چندیـن سـال بعـد، از ایـن سـؤال ها کـه مثـل خرده نـان مسـیرت را مشـخص می کنند، 
اسـتفاده کنـی تـا دوباره بـه خـودت و خانـه ات برگردی. 

ولی صبر کن!

سؤال ها را جواب بده. از خودت بازجویی کن!
 بـرو سـراغ کارهایـی کـه تـا حـاال ازشـان دوری می کـردی، از مرزهای محـدوده ی امـن و راحتـت خارج 
شـو. نـه! منظـورم ایـن نیسـت کـه سـروته روی مبـل بنشـینی. )هرچنـد اگـر واقعـًا الزم اسـت سـروته 

بنشـینی، چـرا کـه نه!(
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شما را به خیر و ما را به سالمت
اگر خود واقعی ا  ت نیستی، این کتاب به دردت نمی خورد. چون اینجا چیزی نوشته نشده. 

نمی توانی همین طوری البه الی صفحه های این کتاب پرسه بزنی و هیچ چیز هم برایت مهم نباشد. 
نه. باید مجوز ورود به گروهمان را داشته باشی. 

قبل از اینکه مثل نادان ها خودت را بیندازی ته چاه، یک لحظه بنشین و به این عهدهای مقدس 
فکر کن. 

_ قول می دهم تمام سؤال های کتاب را با صداقتی بی رحمانه و موشکافانه جواب 

بدهم. 

_ قول می دهم به قدرت معجزه ی ورق زدن کتاب تکیه کنم تا به صورت تصادفی 

سؤال هایی را  انتخاب کنم که بیشتر از همه به من مربوط اند. 

_ قول می دهم دیلم به دست در راهروهای مغزم راه بروم و تمام درهای بسته را باز کنم. 

اگر بتوانی به این قول ها پایبند باشی، ما هم از ورودت به جامعه ی حقیقت و خودآگاهی استقبال 
می کنیم. جمله ی زیر را با دست خط خودت بنویس. 

قول می دهم به قوانین جامعه ی »بعد از نوشتن بسوزان« پایبند باشم. 

ادامه بده. قولت را زیر پا نگذار. صفحه ها را تصادفی انتخاب کن. 
)شاید هم آن ها تو را انتخاب کنند!(
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تکـرار کـن: دسـتم را روی قلبم می گـذارم و از ته دل قـول می دهم تا جایی کـه می توانم حقیقت 
را بیان کنم. )تقریبــا راسـتش را می نویسـم یا یک جورهایی راسـتش را می گویم نداریم!(

تـو نمی توانـی از دسـت حقیقـت فـرار کنـی، امـا حقیقـت می توانـد چنیـن کاری بکنـد. اینکـه 
خـودت را درسـت و واقعـی ببینـی کار راحتـی نیسـت چـون هـر کاری هـم کـه بکنـی، نگاهـت 
متعصـب و جانبدارانـه  اسـت،  ولـی خالـی از لطف نیسـت گاهی وقت ها سـعی کنـی نگاهی 
صادقانـه و روراسـت بـه خـودت بینـدازی؛ حتی اگر گاهـی مجبور شـوی از زاویـه ای جدید به 

سـؤالی نـگاه کنـی تا خـودت را گـول بزنـی و حقیقـت را بگویی. 

سـعی کـن بـه کتـاب دروغ نگویی. این کتـاب قضاوتت نمی کند. شـجاع بـاش. هیچ کس به جز 
تـو ایـن کتـاب را نمی خواند. )مگر اینکه کتابـت را اتفاقی یا از قصد جایی احمقانـه جا بگذاری.(

بعد از نوشتن بسوزان. یا نسوزان... 

        موفق باشی!
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روی پلـی بیـن دو جهــان ایســـتاده ای. پشــت سـرت سـرزمــین شـــادمان کودکی  اســت و 
پیـش رویـت شـهر درخشـان بزرگ سـالی. زیـر پایـت رودخانـه ای پـر از تمسـاح اسـت و روی 

پـل هـم پـر از چیزهایـی کـه حواسـت را پـرت می کننـد. حـاال چـه کار می کنـی؟

داری  کـه  بـاش  آگاه  و  بـدان  نشـدی،  ذوق زده  شـکالت  و  آب نبـات  دیـدن  بـا  دیگـر  وقتـی 
آدم بـزرگ می شـوی. )ایـن قانـون بـرای همـه درسـت از آب درنمی آید و پاسـتیل خرسـی هم 
شـاملش نمی شـود.( آدم وقتـی بـه گذشـته نـگاه می کنـد، دلـش بـرای کودکـی اش تنـگ 

می شـود، ولـی یـادت می آیـد وقتـی بچـه بـودی، چقـدر دلـت می خواسـت بـزرگ شـوی؟

آدم  کنـی  سـعی  کـه  اسـت  ایـن  کودکـی  ات  دوران  بـه  گذاشـتن  احتـرام  بـرای  راه  بهتریـن 
شـگفت انگیز و خارق العـا ده ای شـوی.  جـوری کـه حتـی خـودت هم فکـرش را نمی کـردی. از 
خـودت بپـرس وقتـی بچه بـودم، فکـر می کـردم کاری کـه االن می کنـم خیلی خـاص و خفن 

اسـت؟ اگـر جوابـت مثبـت اسـت، برنـده شـده ای. 

دوران  دیگـر  شـدی،  کـه  بزرگ تـر  بـده.  جـواب  گذشـته   ات  دربـاره ی  سـؤال ها  ایـن  بـه 
کودکـی  ات را بـه این روشـنی بـه خاطر نمـی آوری؛ آن وقت این کتـاب به گنجینه ای ارزشـمند 

از خاطراتـت محافظـت می کنـد.  ابـد  تـا  تبدیـل می شـود کـه 
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در باغ خاطراتت قدم بزن تا به  خاطرات مه گرفته ی قدیمی برسی. 
همه درباره ی روزهای خوب گذشته حرف می زنند... 

اولین خاطره ای که دارم...

بچه که بودم دوست داشتم در آینده ......... بشوم . 

به گذشته که فکر می کنم، بیشتر از همه دلم برای ......... تنگ می شود. 

اگر بخواهم دوران کودکی ام را در یک کلمه خالصه کنم، باید بگویم... 
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بهترین دوستم در دوران کودکی...

مهربانانه ترین کاری که در حقم انجام شده و هیچ وقت فراموشش نمی کنم...

اولین ترانه ای که شنیده ام و یادم مانده... 

معلمی که تا حاال بیشترین تأثیر را روی زندگی ام گذاشته...

اسباب بازی دوران کودکی ام که دوست دارم دوباره ببینمش...
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قصه ی قبل از خواب موردعالقه ام... 

شهرهایی که بهشان سفر کرده ام...

آخرین برنامه ی تلویزیونی که دیده ام...

گران ترین چیزی که خریده ام...
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اگر می توانستم در دوره ای از تاریخ زندگی  کنم دوره ی ......... را انتخاب می کردم.

اولین چیزی که با پول خودم خریدم...

سخت ترین کاری که انجام داده ام...

بدمزه ترین چیزی که خورده ام...

ترانه ای که در کودکی عاشقش بودم...
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خطرناک ترین کاری که تا حاال کرده ام...

چهار روز از بهترین روزهای زندگی ام...

 .1

 .2

 .3

 .4

اگـر قـرار باشـد چهل وهشـت سـاعت با یک نفـر وقت بگذرانـم )چه زنده باشـد چـه نباشـد( ......... 
را انتخـاب می کنم.

و با همدیگر... 


