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سـالم.

بعید می دانم خودتان ایـن کتاب را خریده باشید! 
مـن کـه ابـدًا انتظـار نـدارم بچـه ای وسـط این همـه کتـاب ترسـناک و 
خنـده دار و هیجانـی و علمـی و شـعبده بازی، کتابـی را بـردارد کـه در همین 
صفحه ی اول می گوید: »ببین! حواسـم هسـت که سرت را گرم نکنم! چون 
بایـد باهـم جـدی حـرف بزنیـم و مـن نمی خواهم حواسـت پرت بشـود!« 
خـب چـرا نویسـنده ای دلـش بخواهد کتابی بنویسـد که سـر کسـی را 
گـرم نکنـد؟ )خدایـا! من خودم عاشـق کتاب های سـرگرم کننده هسـتم.( 
راسـتش را بخواهیـد تصمیـم مشـکلی بـود. امـا باالخـره بـه این نتیجــه 
رسـیدم کـه آدمیـزاد در طـول زندگـی هشـتاد نودسـاله اش باالخـره مجبور 
می شـود یـک جایـی دکمـه ی توقـف همـه ی کارهـای دنیـا را بزنـد و بـه 

بعضـی چیزهـا فکـر کند.
حـاال در اینـکه در ده یـازده سـالگی این کار را بکـند یا در نودسالگی، یک 
فرق اساسـی وجود دارد؛ اینــکه در نــودسالگی دانسـتن این جور مســائل 
خــیلی به درد نمی خورد و فقط باعــث می شــود آدم دلش بسوزد، اما در 
ده سالگی زندگی مثــل یک سینی پر از غــذاهای رنــگارنگ )و البته چند 
کاسـه ی خوشــگل پر از زهر( پیــش روی شـماســت و دانسـتن بعضی 

نکته هـا کمـک می کنـد از آن لـذت ببریـد و البته زنده هـم بمانید!
احتمـاالً ایـن کتـاب را بزرگ تـری، دوسـتی، معلمـی، کسـی بـه شـما 
هدیـه داده؛ شـاید چـون می خواسـته آن دکمـه ی توقـف را زودتـر بزنیـد! 
به هرحـال از هـر راهـی کـه بـه اینجـا رسـیده اید، خـوش آمدیـد! امیـدوارم 
وقتـی ایـن توقـف کوتـاه تمام شـد و کتاب را بسـتید و راه افتادیـد، چندتا 

نکتـه ی به دردبخـور بـرای باقـی راه پیـدا کرده باشـید.
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بله! این متن به افتخار حسودها، بدجنس ها، بی معرفت ها و دروغ گوها 
نوشته شده!

اگـر شـما هـم جـزو ایـن آدم هـا هسـتید، بفرماییـد بقیـه ی صفحه را 
بخوانیـد، امـا اگـر مثل یک دسـته گل  روبـان زده، بی عیب ونقص هسـتید، 
بـه نظـرم ایـن کتـاب خیلی به درد شـما نخواهد خـورد. چرا؟ چـون اینجا 
مـا یـک مشـت آدم واقعـی هسـتیم. آدم هایـی کـه هم بـدی دارنـد، هم 

خوبـی و گاهـی حتـی بدی هایشـان بـه خوبی هایشـان می چربد!
به خاطر همین شاید بیشتر یادداشت های این کتاب به درد شما نخورد، 
پـس وقتتان را تلـف نکـنید. بفـرمایید بروید به زندگی بی عیـب ونقصتان 

برسید. 
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خـب، حـاال کـه دسـته گل ها رفتند به باغ و بوسـتان و جمعمـان اینجا 
خــودمانی شــده، بگذارید از ته دل بگویم که چقدر دوسـتتان دارم. من 
به تک تک شــما حســـودها، دروغ گوها و بدجنس ها افتخار می کنم )و 
بفهـمی نفـهمی هـم حسـودی ام مـی شـود!( نـه به خاطر اینکه حسـودی، 
دروغ گویـی، بدجنسـی یا هر زهرمار دیگری خوب اسـت؛ نـه، البته که نه! 
این ها صفت های وحشـتناکی هسـتند، اما همین که شـما حاال دارید این 
سطرها را می خــوانید معنی اش این اســت که آن قـدر شجاع بوده اید که
بـا قسـمت وحشـتناک وجود خودتـان روبه رو شـوید و مثل ترسـوها آن 
را پنهـان نکنیـد. شـما آن قـدر با خودتـان روراسـت  بوده اید )و بـاور کنید 
روراسـت بودن آدم با خودش از سـخت ترین کارهای دنیاسـت( که قبول 
کنید حسود، بدجنس یا دروغ گو هستید )و درست به همین خاطر اینجا 
مانده ایـد تـا بقیـه ی این متن را بخوانید(. شـما نخواسـته اید به خودتان 
دروغ بگویید که من یک دسته گل بی عیبم و دیگران باید دور من بگردند.



13

وقـتی در شـرایطی هسـتید که 
فـکر می کنید بهتر است دروغ بگویید 

یا واقعًا دلتان می خواهد بدجنسی کنید، 
این حس را از خودتان پنهان نکنید؛ بلکه 

مثـل ســربـازی که به شـنـاسـایی دشمن 
می رود دنبالش بروید و پیدایـش کنید. یعنی 

یک لحظه حواستان را جمع کنید. به خـودتان نگاه کنید؛ توی سـایه ها و 
تاریکی های دلتان چه خبر اسـت؟ می ترسـید راست بگویید؟ دروغ گفتن 
آسان تر و بی دردسـرتر است؟ یا مثالً اینکه احسـاس می کنید یک کتری 
آب جوش را توی دلتان خـالی کرده اند؟ دقیـقًا چه جور احسـاسی است؟ 
این کتـری آب جـوش از کـجا آمده؟ از اینـکه دوسـتتان نمـره  ی  بهتر یا 
جایزه ی بزرگ تری گرفته؟ یا مثالً دیده اید خواهر،  برادر یا رفیقتان از شما 

وقـتی در شـرایطی هسـتید که 

این یعنی شما می توانید با همه ی این بدی ها، یکی یکی روبه رو شوید 
و آن ها را شـکسـت بدهید. چطـوری؟ خب! این به یک نقشـه ی جـنگی 
دومرحله ای نیاز دارد که متأسـفانه یکی از یکی سـخـت تر اسـت! و فـقط 
کسانی می توانند انجامش بدهند که شـجاعت سربازهای جنگجو را داشته 

باشند.  



۱۴

خوشگل تر یا مورد توجه تر یا هر جـور«تر» 
دیگری اسـت؟ خـب حاال کمی روشن تر 
شد، نه؟ این مرحله ی شناسایی است. 
(مـن ناراحـتم. خـیلی ناراحـتم. چـون 
رفیقیم؟  بدجوری حسودی ام می شود. 
باشیم! االن دلم می خواهد سر به تنش 
نباشد! یا دارم مثل چی می ترسم و بهترین 
راه این است که دروغ بگویم و خالص!) می بینید؟ این 
احساس  ها واقعی هستند (درست مثل تانک های دشمن، شاید حتی 
یک جورهایی خطرناک تر). زورشان هم خیلی زیاد است. پس برای اینکه 
بتوانی حریفشان بشوی، باید درسـت وحسـابی آن ها را بشـناسی؛ مثالً:  
آهان! این حسادت است! خب حسادت یک حس طبیعی انسانی است. 
از دوره ی حضرت آدم تا حاال هم بوده. (چه کسی دلـش نمی خـواهـد 
خوشــگل ترین،  باهوش ترین، خفن ترین و... باشد؟) اما طبیعی بودن یا 

قدیمی بودن معنی اش این نیست که درست و خوب هم باشد.
 خب حاال به قلب لشکر دشمن نزدیک شده ایم و شناسایی کرده ایم. 

بعد چه کنیم؟
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  برای شکست نقشه ی دشمن باید 
آن را بشـناسید و درسـت برعکسش 
عمل کنید. وقـتی از راسـت گفـتن با 
تمـام وجـود می ترســید و انگار دروغ 
گفتن می تواند نجاتتان دهـد، برعکس 
عمل کنید و راست بگویید. وقتی دارید 
از حسادت منفجر می شوید، به کسی 
که به او حسادت می کنید کمک کنید. 
مـثالً در یک مهــمانی هـمه دارند 

از بـرادر یا خـواهر خوشـگل تر یا خـوش لباس تر از شـما تـعریـف می کنند؛ 
)و این بدجور روی اعصاب آدم است، می دانم.( یک دفعه می بینید یقه ی 
 لباسـش به شکل خنده داری کـج و کوله شده و لباسـش را پاک از ریخت 
انداخته. دلتان یک ذره خـنک می شود. می بینید این موجود بی نقص هم 
باالخره یک عـیبی دارد و این حالتان را کمی بهتر می کند. حاال وقت عمل 

است! بروید و یقه اش را صاف کنید. 
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همـه ی نمـره هـای دوسـتتان از شما بهـتر شده. حاال دم امتحان آخر 
آمده و از شـما سـؤالی می پرسـد. می توانید بگویید نمی دانم، یا بدتر جواب 
غلط بدهید تا شاید نمره ی این امتحانش از شما بدتر بشود و دلتان کمی 

خنک شــود. اما دست نگه  دارید. 
به خـودتـان بـگویـید:  »حسـادت 
دارد مرا خفــه می کنـد، درسـت، 
اما من تسـلیـمش نمی شـوم.« 
و با هــمـان کـتـری آب جــوش 
توی سیـنه، بایسـتید و جـواب را 
درسـت وحسـابی برایـش توضیح 

بدهید و شیرفهمش کنید. 
این کار خیلی سخت است، 
اما درســت مثــل یـک داروی 
تلخ حال آدم را خوب می کند 
و شـما نـشـان دادیـد که آدم 

کارهای سخت هستید. 
اگـر عیبمـان را حتـی از چشـم خودمـان پنهـان کنیـم، مثـل دیوهای 
ترسناک توی دلمان بزرگ می شوند و یک روز ما را شکست می دهند. اما 
اگر هوش وحواسـمان به آن ها باشـد، باالخره راهی برای کنترل کردنشـان 
 پیـــدا مـی کنیـم و یک روزی، یـک جـوری شــکسـتـشـان می دهـیـم.
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)راسـتــش را بـگـویــم؟ آن هــا کامـالً کامـالً شــکست نمی خورند یا از 
بیـن نمی رونـد، فقــط می شـود آن قدر ضـعیفشــان کرد که به خــودمان 
و دیگـران آســیب نزننـد؛ مثـل نگهــبانی کـه قـول داده تـا آخـر عمـر 
مراقـب باشـد هیوالهـا از غارشــان بیـرون نیاینـد و دنیا را نابـود نکنند.(
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بعضـی چیزهـا خــیالش هـم خوب اسـت. فکر کـن دنـدان آدم درد 
بگیـرد و به جـای دکتـر و آمپــول و متـه ی دندان پزشــکی و هــمه ی آن 
ماجـراهای ترسـناک، دندانـش خودبه خود خـوب بشـود؛ یا اصـالً از اول 

دندانــش از فوالد ضــد زنگی، چــیزی 
کـن  فــکر  نشـود.  خـراب  باشـد کـه 
به جـای ایــنکه مجبـور باشـی بـا کلـی 
تمریـن، ریاضـی و خطاطـی و جغرافیا 
یـاد بگیری، همه ی درس ها را مــادرزاد 

بلـد باشـی! یـا دسـت کم بتــوانی بـا یـک نـگاه همـه را از بر کنـی. البته 
فکـر می کنـم آن وقت باید اسـم زمیـن را به جای »زمین« می گذاشـتند:
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اما ازآنـجاکه ما در سـیاره ی دوسـت داشـتنی و خـیال انگیز »آخ جون 
همه چیز روبه راهـه« زندگی نمی کنیـم و در سـیاره ی زمین زندگی می کنیم 
که فقـط وقـتی هــمه چیز روبه راه اسـت که به خاطرش حسـابی زحمت 
کشـیده باشیم، متأسفانه مجبوریم کارهای زیادی انجام بدهیم؛ آن هم 
نه یک بار، بلکه بارها و بارها. کارهای 
خسته کننده.  اغلب  و  تکراری  کامالً 
مثالً اگر نخواهی بی دندان و مریض 
بشوی مجبوری هر  و کودن  تنبل  و 
یک  )نه فقط  بزنی،  مســواک  شب 
بلکه هر شـب و  هفـته یا یک ماه، 
در همـه ی عمـر!( مجـبوری مرتـب 
ورزش کنی، کتاب بخوانی و... )سخت است؟ می دانم، ولی همین است 
که هست!( این کارها خیلی زیادند. آدم را گـیج می کنند و گاهی فراموش 
می شوند. ایـن طوری است که یک دفعه می بینی زندگی ات یک جورهایی 
کج وکوله شده، یک چــیزهای مهمی کم دارد و آن وقت اسـت که می فهـمی 
آهـان! حواسـم به فالن قسمت نبوده. به همین دلیل می خواهم به شما 
پیشنهادی بدهم که تا نودسالگی هم به دردتان می خورد، چون کامالً برای 

آدم روشن می کند که هر روز باید به نکاتی توجه کند.


