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هفت سـالم که بود، برایم یک زندگی رؤیایی را به تصویر کشـیدند: بزرگ و قوی 
می شوی، می روی سر یک کار درست وحسابی، با عشق زندگی ات ازدواج می کنی، 
چندتـا بچه ی خوشـگل خواهی داشـت و توی یـک خانه ی ویالیـی پنج خوابه 
به خوبی و خوشی زندگی می کنی. حاال شغلی که من برای آینده ام در نظر داشتم 
چه بود؟ فوتبالیست حرفه ای یا فضانورد. پس قرار بود به آرزویم برسم. فقط باید 
منتظر می ماندم؛ شـاید هم این فکری بود که در آن سن و سـال به من القا کرده 
بودند. من هم که حسابی کم طاقت و عجول! دلم می خواست زودتر بزرگ شوم. 
سنم باال برود. دوست داشتم به آن آینده ی فوق العاده برسم. آن هم همان لحظه!

مادرم به من می گفت کمی صبور باشم. می گفت: »این قدر عجله نداشته باش. 
همین روزها که دانش آموز مدرسه ای، بهترین روزهای زندگی ات هستند.«

گمان کنم پدر و مادرم اشتباه فکر می کردند، مگر نه؟ باالخره سن وسالی ازشان گذشته 
بود. شـاید آن روزهایی که خودشـان مدرسه می رفتند فرق داشت. شاید توی یک 
کالس بزرگ می نشستند و بچه های سال باالیی به آن ها که کوچک تر بودند کمک 
می کردند. تازه، مدرسه  رفتِن آن ها قبل از تغییرات آب وهوایی بود و می توانستند 
شلوارهای راحت بپوشند، شادمانه کیفشان را در هوا بچرخانند و خوشحال و شاد 
و خنـدان زیـر نور آفتاب لی لی کنان تا مدرسـه بروند. تکنولـوژی هم که این قدرها 
پیشـرفت نکرده بود؛ شـاید آن موقع ها با گچ روی تخته تمرین های حسـاب حل 
می کردند و به داسـتان هایی گوش می دادند که نسـل  به  نسـل تعریف شـده بود. 
شـاید آن زمان ها هنوز بافندگی و کنده کاری رواج داشـت و آن وسـط ها آواز هم 
می خواندند. تازه شاید آن موقع ها هنوز مفهومی به اسم جهانی  شدن وجود نداشت 

و همچنان انگلستان بر نیمی از دنیا حکومت می کرد و همه هم شغل داشتند. 
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خالصه، تا چشـم به هم زدم مدرسـه ام تمام شـد. رفتم سر کار و دیدم  ای بابا 
کار کردن هم که مثل درس  خواندن ماللت بار است. درآمد داشتم، ولی طولی 
نمی کشـید که همه اش خرج می شـد. ضمنًا هرکسـی هفتـه را اختراع کرده، 
به اشتباه در آن 5 روز کاری و فقط 2 روز تعطیل گذاشته؛ این دیگر چه وضعی 
است؟ روابطم با آدم ها پیچیده تر شد. نه فضانورد شدم و نه فوتبالیست. آن 

خانه ی پنج خوابه هم تبدیل شد به آپارتمان یک خوابه ای در اینجا... 

کجای کار اشتباه کرده بودم؟

این کتاب را نوشته ایم تا تو اشتباهاتی را که ما انجام دادیم مرتکب نشوی. ما 
دوست داریم تو زندگی بی نظیری داشته باشی. دوست داریم بدرخشی. دوست 
داریم به رؤیاهایت برسـی، نیمه ی گم شـده ات را پیدا کنی و شـغلی به  دسـت 
بیاوری که همیشه آرزویش را داشتی. دوست داریم هر روز در ذهنت احساس 
کنی در تعطیالت هستی. ولی برای رسیدن به تمام این ها، باید با بقیه ی آدم ها 
تفاوت داشته باشی؛ البته تفاوت در جهت مثبت. ولی می دانی، این وسط یک 
حقیقت ساده وجود دارد: اینکه خوِد معمولی ات باشی کار خیلی ساده ای است. 

خیلی آسـان اسـت که آدم یک »زندگی معمولی« داشـته باشـد. برای همین 
هم زندگی بیشـتر آدم ها همین طوری اسـت! این واقعیت نسـبتًا دردناک را 
هم گوشـه ی ذهنت داشـته باش: فوق العاده  بودن کار سـختی اسـت. تبدیل 
 شـدن بـه بهتریـِن خودت، به کمی تالش بیشـتر نیاز دارد؛ تـالش برای اینکه 

خارق العاده و استثنایی باشی. 

راسـتی، کسـی قرار نیسـت این کار را برایت انجام بدهد. کسـی قرار نیسـت 
به جـای تو تالش کند. اگر خوش شـانس باشـی، آدم هایـی دور و برت خواهی 
داشت که به تو کمک کنند و راهنمایی و حمایتت کنند تا در مسیِر درخشیدن 

موفق شوی، ولی این زندگی توست و تو مسئولش هستی. 

باالخره اصل مطلب را گفتیم! این همان واقعیت ترسناکی است که نوجوان ها 
حسـابی ازش متنفرند. تبدیل  شـدن به یک انسـان خارق العاده نیازمند تالش 
اسـت. بیشـتر نوجوان ها معمواًل تا این جمله  را می شنوند، سریع پشت چشم 
نازک می کنند و نفس عمیق می کشند. »این خیلی غیرمنصفانه است.« بعد هم 
ایـن کتاب معرکـه را می بندند. بله، کتاب را زمین می گذارنـد و دوباره می روند 
سـراغ ایکس باکسشان یا برنامه ی تلویزیونی شان یا صفحه های اجتماعی توی 
گوشی شان. مدام هم زیر لب می گویند: »این کتاب به درد من نمی خورد. زندگی 

معمولی داشتن راحت تر است. من هم دنبال راحتی هستم!«
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ولـی تعـداد کمی هم شـاید وسوسـه شـوند ببیننـد حرف حسـاب این کتاب 
چیسـت؛ مخصوصًا به خاطر آن قسـمتی که گفتیم ‘دوسـت داریم هر روز در 
ذهنت احساس کنی در تعطیالت هستی’ چون خیلی باحال به  نظر می آید. 

تازه از خارق العاده بودن هم خوششـان می آید و البته ته ذهنشـان می دانند که 
خودشان هم گاهی گرفتار منفی گرایی می شوند. یکهو متوجه می شوند که خودشان 
هم از عبارت هایی مثل »مزخرف« و »خیلی غیرمنصفانه« استفاده کرده اند، یا بارها 
شـده کـه مدام گفته انـد در انجام  دادن کاری افتضاح هسـتند. ولی از طرفی هم 
فهمیده اند که زیاد هم برای تغییر دادن این عادت ها دیر نشده است. آن قدر هم 
باهوش هستند که بدانند آدم ها هرطوری فکر کنند، همان طور هم عمل می کنند. 
متوجه این موضوع هم هستند که هرطور رفتار کنند، نتیجه اش را در اتفاقاتی که 

در زندگی شان می افتد خواهند دید. مهم ترین نکته ی ماجرا را هم گرفته اند: 
اینکه فقط با کمی تالش بیشتر، کلی سود خواهند کرد. 

خـب، اگر تا اینجای کتاب را خوانـده ای، حدس می زنیم که تمامش می کنی. 
حتی شـاید تا آخر همین امروز! چون می دانی که تالش  کردن نتیجه خواهد 
داد. این را هم می دانی که این کتاب نکته هایی طالیی دارد که تو را به سـوی 

پیشرفت هدایت می کنند.

به زندگی خارق العاده ی خودت خوش آمدی!
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هشـدار! این کلمات و پیام ها فقط برای نوجوان ها است. اگر نوجوان نیستی 
این کتاب را بگذار زمین. همین حاال !

اگـر نوجوان هسـتی، هشـتاد درصد احتمال می دهیم کسـی کـه این کتاب را 
برایت خریده، به احتمال زیاد مادرت بوده یا بزرگ تری که به فکرت است. اگر 
نسـخه ی الکترونیکی کتاب را می خوانی، احتمااًل خودت آن را دانلود کرده ای؛ 

چون بزرگ ترها زیاد از این کارها بلد نیستند. 

به هر شکلی که داری کتاب را می خوانی، خوش آمده ای. 
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اگر بزرگ تری این کتاب را برایت خریده، به یکی از این موارد فکر می کرده است: 

3. کمک می کند سـر کالس تمرکز بیشـتری داشته باشی. 
4. در تـو ایجاد انگیزه می کند. 

ی.  6. کمک می کند دسـت از کارهای احمقانه بردار

حاال می دانی چرا به این چیزها فکر می کرده  است؟

برای اینکه خودش بزرگ تِر خوبی به  نظر بیاید!

می دانی، پدر و مادر و پدربزرگ و مادربزرگت فقط دلشان می خواهد برای مردم 
تعریف کنند که تو چقدر عالی هستی.

»اوه نمی دانید ]اسـمت هرچه که هسـت[ چه فرشته ای است. فالن کار را می کند و 
فالن کار را می کند و فالن کار... این و آن و این و آن و فالن و بهمان و فالن و بهمان.«

بعد هم که حسابی حال مامان  و باباهای دیگر را گرفتند، یک قیافه ی ازخودراضی 
به خودشان می گیرند و راه می افتند و می روند. 

1. کمک می کنـد امتحان هایت را بهتر بدهی. 

ی داشته باشی.  2. کمک می کند نسبت به خودت احساس بهتر

5. کمک می کند طرز فکر درسـت را انتخاب کنی.
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شـاید االن زیاد متوجه این موضوع نباشـی، ولی وقتی خودت بچه دار شـوی 
ـ دوزاری ات می افتد.  ـ که احتمااًل در آینده می شوی 

پسرها حواستان باشد، پدر شدن آسان تر از پدر بودن است. 
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شکسـپیر باعث شـد عشـق به مطالعه در من بخشـکد. بزرگ ترها بهم گفته 
بودند داستان هایش بی نظیرند. ولی به نظر من مزخرف بودند و باعث شد تا 

20 سال بعد از فارغ التحصیلی از مدرسه، کتاب  خواندن را بگذارم کنار. 

نوع نگارش این کتاب نقطه ی مقابل کتاب های شکسـپیری است، شک نکن. 
اگر این کتاب را به معلم ادبیاتت نشـان بدهی، حتمًا می گوید که نگارشـش 

افتضاح است. راستش اصاًل امیدواریم که همین طور باشد. 

این کتاب به تو کمک می کند که... 

ی. )جای خوبی نیست.( سـر از زندان در نیاور

جذاب تر باشی. 
بیشتر عمر کنی. 

ببیـن اصـاًل برای ما اهمیتی نـدارد که تو چه کتاب های دیگـری می خوانی یا 
اتاقت را مرتب می کنی یا نه. ما که مادر و پدرت نیستیم. 

طرز فکرت مثل قهرمان ها باشـد. 

شادتر باشی.

زندگی خارق العاده ای داشته باشی. 

بفهمـی کـی هسـتی؛ در اصـل کـه حتمـًا یـک انسـان فوق العـاده ای )هرچنـد گاهـی 
کارهای احمقانه می کنی(. 

باعـث شـوی همه ی آدم های دور و برت احسـاس خوبی داشـته باشـند )این مـورد خیلی 
ی است که ظاهرش نشان می دهد و نکته ی اصلِی داشتِن یک شغل عالی  مهم تر از چیز

اسـت... بعدًا بیشتر توضیح می دهیم(. 

نسـبت به خودت احساس خوبی داشته باشی. 
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شکسـپیر باعث شـد عشـق به مطالعه در من بخشـکد. بزرگ ترها بهم گفته 
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این ها چیزهایی است که برای ما اهمیت دارد؛ ما می خواهیم که تو: 

1. شاد باشی. 

2. در این دنیا راه زندگی ات را پیدا کنی و 

درنهایت بتوانی دنیا را در مشـتت نگه داری. 

3. دوستانی داشـته باشی که بتوانی رویشان 

حساب کنی. 

4. شـغلی پیدا کنی که عاشقش هستی )از آن 

شـغل هایی که موقع انجام  دادنش احساس 

»کار« می کنی(.  نکنی داری 

5. شـریکی فوق العاده برای زندگی ات

پیدا کنی. 

ً به چه چیزی عالقه داری.  6. بفهمـی واقعا

7. احسـاس کنی بی نظیر هستی و دیگران 

دوستت دارند. 

به احتمال قوی تو ما را نمی شناسـی، ما هم که تو را نمی شناسـیم؛ ولی باور 
کـن ما خیر و صالحـت را می خواهیم. واقعًا برایمان اهمیت داری. راسـتش 
را بخواهی احتمااًل ما بیشتر از خودت به تو اهمیت می دهیم! تازه مطمئنیم 

اگر به چیزهایی که توی این کتاب نوشـته شـده عمل کنی، زندگی ات بی نظیر 
خواهد شد. 

پس اگر خودت هم به خودت اهمیت بدهی کمک بزرگی خواهد بود. راسـتش 
اگر آینده ات هیچ اهمیتی برایت نداشته باشد، از ما هم کار زیادی ساخته نیست. 

ولی این را می گوییم که در جریان باشی: زندگی یک هدیه ی کوتاه و ارزشمند 
است. 
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