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برای جیل کنریم، روح بزرگ و دانا
ب.م

برای برد ملتسر، همکارم که در تمام جنبه های این کتاب ها همراهی ام کرد. او راه را 
می رود و حرف را می زند. ترجیح نمی دادم جز او با کس دیگری این مسیر را طی کنم.
ک.ا

برای همه ی آدم های معمولی که دنیا را تغییر می دهند.
ش.ح





من گاندی هستم.



باورتان می شود که من
خیلی ریزه میزه بودم؟

بیشتر وقتم را با کتاب ها می گذراندم.

اوه، یک مار. 

می خواهی ببینی اش؟

اصاًل دوست ندارم 
ببینمش.

این روزها مردم به من می گویند قوی،
نترس

و بااراده.
اما من همیشه این طور نبودم.

در زمان کودکی ام در هند، خجالتی بودم.
از تاریکی می ترسیدم.

از مارها هم می ترسیدم.



من در ورزشی مثل فوتبال هم خوب نبودم.
راسـتش همیشـه بعـد از مدرسـه، از تـرس اینکـه دیگران 

مسخره ام کنند سریع به خانه می رفتم.
اما از پیاده روی های طوالنی خیلی خوشم می آمد.

پیاده روی طوالنی 

راه خیلی خوبی 

برای گذراندن روز 

است.

امتحانش کنید، حتماً 

عاشقش می شوید.



حتی با خواندن آن همه کتاب، دانش آموز خیلی خوبی نبودم.
ضرب و حسابم خوب نبود.

یک روز وقتی امالی یکی از کلمه ها را اشتباه نوشتم، معلم به برگه ی پسر دیگری اشاره کرد.

منظورش 

چیست؟
می خواهد از 

روی دست من 

بنویسی.

تا جوابت 

درست بشود.

به نظرم کاِر درستی نبود.
این راه یاد گرفتن نبود.

وقتی معلم سرزنشم کرد، ناراحت نشدم.
من در زندگی ام، کار دیگران را تکرار نکرده ام.
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