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 مقدمه نویسنده :

 غیر معقوالنه  دنیای ما ، مجموعه ایست از مهربانی ها، بد اخالقی ها جنگ و صلح رفتارهای معقوالنه و

 میشوید.با خواندین این کتاب  با زندگی چند انسان از میان انسانهای کره زمین آشنا 

ما توصیه کنم  اگر مانند افراد داستان ها احساسی هستید واقعا نمی دانم که باید این کتاب را برای ش      

 یا نه !

 دارد. داستان ما با زندگی یک دختر نوجوان آغاز میشود که زندگی معمولی مانند بقیه انسان ها

ستش او اخالق  سیدن  ارد و در حال تالش برمتنوعی دارد.آرزوهای زیادی د نام این دختر  الی  ه ای ر

 به آرزوهایش است و به چند اصول معتقد است :

 نباید در دنیا ناراحتی وجود داشته باشد و همه باید صلح کنند. -1

 هیچ کس نباید فرد دیگر را اذیت کند. -2

 افراد در حرف زدن  هایشان باید دقت کنند. -3

 هدف داشته باشند -4

 استرس  نداشته باشند  -5

 است : فراز چند چیز متن

 سیاهی  -1

 مسواک زدن  -2
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 دروغ  -3

 تنهایی  -4

سانها   سانی باید      <<دنیای خیالی  >> برای ان صیه می کند و باور دارد هر ان شتن را تو یک دنیای  دا

 تا هنگام خسته شدن از این دنیای حقیقی برای مدتی به انجا سفر کند. خیالی داشته باشد

 با افراد خیلی زیادی آشنا شده است.

 همه چیز را در مقدمه نوشت مگر نه ؟نمی شود 

سر افکنده نکنم         شما را  شما قول میدهم  ست به  شما را   و با واقعیت های زندگ اگر خوشتان آمده ا ی 

 آشنا کنم فقط کافیست یک صفحه را ورق بزنید و به شروع کتاب برسید 

 موفق و خوشحال باشید با یادی از حافظ شیرازی :

 کل هااسا و ناولها           که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشاال یا ایها الساقی ادر ک
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 فصل اول                                               

 ماجرای الی

 زندگی چرا و تا کجا ؟ -1 
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نیساات  کتاب داسااتان همه به یک اندازه همه انسااانها از زمان تولدشااان یک کتاب داسااتانی دارند   

ا هبرخی کمتر برخی بیشتر، در میان این  صفحه   100صفحه برخی   50صفحات مختلفی دارند برخی  

ست که در طول       ستانی سخت ترین دا ستان همه  سان ه  باید توجه کنیم که دا ست ما ان ا هر عمردیده ا

سل کن       صفحه ای که می خوانیم ک ست  صفحه ی تازه ای از کتابمان را می خوانیم. ممکن ا نده و روز 

 خسته کننده باشد. ممکن است سخت یا راحت باشد.

استان،  دوقتی به آخرین صفحه ی کتابمان می رسیم معلوم است که چه اتفاقی می افتد با تمام شدن     

 ه .تمام می ش زندگی ما هم

 اما می توانیم اگر داستان غمگینی باشد با شادی و نشاط آن را به اتمام برسانیم.چطور؟

ی پیدا با خودکار ساارنوشاات ، این خودکار، خودکاری اساات جادویی که شااما نمی توانید آنرا به راحت 

الش، امید، تدر جوهر این خودکار مقداری خنده، کنید چون جوهر این خودکار جوهر معمولی نیساات.

شده  ساس خوا      عمل ریخته  سید می توانید زندگی را بر ا ست اگر به این خودکار و جوهرش بر سته  ا

 های خود بنویسید.

زاد زندگی مانند یک آهنگ است گاهی آهنگ های شاد پخش میکند، گاهی آهنگهای غمگین اما آدمی  

 باید با هر نوع آهنگ زندگی برقصد.

ست که مدام الی از خودش می پرسد! او از     ما چرا زندگی می کنیم؟ ما  سوالهایی ا چرا به دنیا آمدیم؟ 

شوار    سخت و د سخت می داند اما امیدوارم     ابتدا زندگی اش زندگی را  ست و هنوزم که هنوز  می دان

بعد از اتمام این کتاب نظرش در مورد زندگی عوض شاااود و بفهمد زندگی با تمام بدی ها و ساااختی 
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د عینک بدبینی اش را از چشمانش بردارد و عینک خوش بین اش را بزند آن گاه  هایش زیباست او بای 

 چون دنیا مهر و محبت دارد، عشق دارد، خوشحالی دارد. می بیند دنیا و زندگی زیباست.

شته ب     سان بر وفق مرادش پیش نمی رود حق دارد که زندگی را دوست ندا اشد اما  زمانی که کارهای ان

ست که  شود. امروز از آن    به این معنی نی سیر  روزهایی  کارهای عجیب و غریب انجام دهد و از زندگی 

صله ی خودش را ندار   ست که چرخه زندگی برای الی خوب و خوش نمی چرخد امروز الی حتی حو د ا

ارد انسان است دیگر چه کند روزی خوشحال و روزی ناراحت می شود. او احساس ناراحتی شدیدی د       

است اما   ترین تنفر اوست . همه را دارد اما انگار کسی نیست . صورتش شاد      احساس تنهایی که بزرگ 

اراحت خودش که می گوید: چند دلیل وجود دارد که ن درونش داغون . اما چرا اینگونه شااده اساات؟  

 باشم.

 متنفرم. امروز هوا بارانی و سیاه است . من هم از سیاهی  -1

 رم تنها در خانه نشسته ام و از تنهایی هم متنف -2

سی بگویم    -3 ست که از تنهایی نمی دانم به چه ک شوم پس امروز ر    در دلم حرف هایی سبک  وز که 

 خوب و خوشی نیست.

الی راست می گفت که خیلی حرفا دارد و دنبال کسی هست که حرف هایش را به او بزند این کار    

شت و برای خودش          شد یک دفتر بردا ست بکار  صیه می کنم. الی د شما حتمًا حتمًا تو را من به 

شکوه و لباس های زیبا او هرکس را که        صرهای با شادی، ق ست کرد دنیایی پر از  دنیای خیالی در

ای حقیقی اش دوساات داشاات به دنیای خیالی خودش برد جوری که نتوانند هرگز الی را  در دنی

شت           ست دا سانی را که دو شت و تمام ک شن دا شبانه روز ج ترک کنند. الی در دنیای خیالی اش 

ساخت که فقط و فقط     ستش در دنیای خیالی اش یک دختر مهربان هم  دور هم جمع می کرد را
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سی حرف بزند او حرف هایش را گوش     زمانی که الی از دنیای حق شت با ک ست دا یقی پر بود و دو

 می داد و الی را دلداری می کرد.

یقی شب بود که الی از دنیای خیالی اش که گرم و شاد بود به دنیای سرد وخشک حق      12ساعت  

مرش ، اما از یک طرف اگر او همه عآمد راستش تحمل دنیای سرد و خشک برایش غیر ممکن بود

 دنیای خیالی اش می گذاشت ممکن بود به چند مدل عجیب بمیرد. را در

 (از گرسنگی) دنیای خیالی و فقط خیال است و واقعی نیست پس غذایی هم وجود ندارد. -1

 از خستگی مغز -2

 د.امکان اینکه غرق در دنیای خیالی اش بشود و به دنیای حقیقی نیاید خیلی زیاد بو -3

 ر لحظه در دنیای خیالی اش باشااد او یک تصاامیم عجیبی برای همین او نمی توانساات همیشااه و ه 

 گرفت که دنیای خیالی فقط تفریح او باشد باورتان میشود؟

صمیم گرفت دنیای حقیقی اش را تبدیل به دنیای خیالی اش بکند آن موقع هم، همه می توا  ستند  ت ن

و می شد،  اکه باعث مرگ و شاد باشند و هم الی مجبور به انجام کارهایی    از دنیای حقیقی لذت ببرند

 نشود و دیوانه هم به نظر نمی آمد.
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 یماجرای ال 

 ای کاش یادش نیاید  -2
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ود تجویز . این دارو را الی خودش برای خخ . ن . د. ه . چهار حرف جادویی که داروی هر دردی اساات

س         ست کننده نی س ست و مانند داروهای دیگر خواب آور و  ست و خیلی هم داروی مفیدی ا ت کرده ا

شور و  بلکه خیلی هم فایده دارد برای مثال شاط   به جای دادن خواب به فرد  هد ببینیم دبرابر می  5ن

 الی امروز این دارو را برای چه کسانی تجویز خواهد کرد.

وز تصاامیم ساااله که در طبقه پایین الی زندگی میکنه. الی هم امر 60خانم شااارزلی زنی اساات تقریباً 

آمدن از یرون باش آرام و شاد باشد. الی پس از گرفته تا به پارک سر کوچه برود و مدتی با خوردن دارو

س از سالم  پرسید خانم شارزلی را دید که نان بر دست و در راه پله نشسته است الی        3خانه به طبقه 

یلی ناراحت بود و احوالپرسی از خانم شارزلی دلیل نشستن او را در راه پله پرسید انگار خانم شارزلی خ

 و دنبال کسی برای حرف زدن بود.

نند پس از  ا همراه او به پارک بروند. و کمی با همدیگر حرف بز     الی به خانم شاااارزلی پیشااانهاد داد ت     

 مدتی .... 

 خوشبختانه آن صندلی خالی است خانم شارزلی!

شارزلی بعد چهار دقیقه و        سی نتواند آنجا را بگیرد.خانم  صندلی رفت تاک سمت   20الی دوان دوان به 

صندلی نشست قلبش چقدر تند می زد یعنی تما      ثانیه سرعت او بود که راه  رسید و روی  قدمی  10م 

شده بود؟   شدن نانی که در    آنقدر برایش خسته کننده  شارزلی بعد از آرام  الی برای او آب خرید خانم 

دستش مانده بود را با الی تقسیم کرد، وسط خوردن نان بغض خانم شارزلی ترکید و نتوانست خودش      

ست که خیلی از کارهایم را به      شارزلی گفت مدتی ا شانه های الی گریه کرد. خانم  را نگه دارد و روی 
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بار مساااواک زدن     5 –بار حمام    2 روز کارهایم را چندین بار انجام می دهم        یاد نمی آورم در یک  

امروز هم برای خرید نان بیرون رفتم و کلید خانه را نبرده بودم . الی به خانم شاااارزلی گفت این ها           

شده اید با مدتی             سته  شاید در این چند روز خیلی خ ست  صی دارید نی شما بیماری خا دلیل اینکه 

وب می شوید. خانم شارزلی از یچه هایش گفت که چقدر دلتنگ آنهاست اما آنها مادرشان استراحت خ

را خیلی وقت اساات که فراموش کرده اند. او ادامه داد که دوساات دارد تا قبل از گرفتن آلزایمر حتماً  

شارزل    شان بگویند. الی از دارواش به خانم  ی داد و بچه هایش را یک بار دیگر دورهم ببیند و از خاطرات

 بعد از مدتی فکر، تصمیم گرفت تا کاری بکند بچه های خانم شارزلی دورهم جمع شوند.

ویند: شااارزلی گفت اگر به بچه های من بگویی مهمانی دارم می گفکرش را به خانم شااارزلی گفت و 

یش وز پرمامان بیخیال، ما خیلی کار داریم. الی تصااامیم گرفت که زنگ بزند و بگوید مادرتان چند               

ادرتان را محالش بد شااده بود و ما همسااایه ها او را به بیمارسااتان بردیم االن در خانه اش اساات اگر 

سید که برای یک لحظه دیدن مادرتان        سر بزنید. روزی خواهد ر سرپا بهش  ست دارید حداقل  هر  دو

کنارتان  یگرکاری بکنید روزی خواهد رسید که دلتنگی را تجربه خواهید کرد اما افسوس که آن روز د  

 نیست.

نم شارزلی  بچه های خانم شارزلی نگران شدند و تصمیم گرفتند که امروز سری به مادرشان بزنند . خا     

سرعتی به خ     شان می خواهند به خانه ی او بیایند از پارک با چنان  شنید که بچه های انه آمد که وقتی 

 فکر می کنم در طول عمرش چنان راه نرفته بود.

ستی؟ چه  ه سوم رسیدیم خانم شارزلی رو به من کرد و گفت سالم الی ، دخترم خوب ه    وقتی به راه پل

 خبر؟ من دارم نان بخرم.
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ودش الی در جایش خشااک زده بود ناراحت شااد و از خانم شااارزلی خدافظی کرد و به خانه آمد با خ 

 گفت:

ست   ش بین و اما باید خوآه . زندگی چه کارهایی که نمی کنی! چه غم ها که نمی دهی . زندگی این ا

 محکم باشم چه بهتر خانم شارزلی دیگر غم و غصه ی چیزی را نمی خورد....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 
 

 

 

 

 

 

 فصل اول                                             

 ماجرای الی 

 امروز زمان گریه کردن نیست  -3
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یاده روی زفقط برای مدت کوتاه اما دوباره راسااتش امروز برای تفریح به دنیای خیالی ام ساافر کردم  

ست خب امر       3کردم و  ست خودم نی ست د وز ساعت در دنیای خیالی ام بودم چه کنم دنیای جالبی ا

شن امروز خیلی فرق می کرد آخه تو       سرور برپا بود مثل روزهای دیگه اما ج شن و  صرم ج لد من در ق

 ه بودند.بود حداقل در دنیای خیالی ام برایم جشن تولد گرفت

سید الی چرا      شاید االن از خودتون می پر شهوری آمده بودند خالصه جاتون خالی  در مورد  چه افراد م

ما              جام نمی دهد؟ الی  با خانواده اش ان کارها را در واقعیت  پدری  خانواده اش نمی گوید و این  در و 

شاغل به فرزند  ک آقا و خانممهربان داشت اما آنها سال ها پیش بر اثر تصادف فوت کرده اند و الی را ی

ر می آیند خواندگی قبول کرده اند نه به خاطر اینکه بچه دوساات دارند به خاطر اینکه وقتی از ساارکا 

 کسی باشد که برای آنها حتی غذای آماده درست کرده باشد.

ست و به    صه تمام  او از این اتفاق ها ناراحت نی الی تو باید کند. نخودش قول داده تا امروز را با غم و غ

. غذایی محکم باشی و هرگز شکست را قبول نکنی . به آشپزخانه رفت و شروع به آماده کردن غذا شد      

 که مادرش می پخت و دستور العملش را برای الی نوشته بود.

ود. آن شااب بود الی غذاها را روی میز چیده بود و یک کاسااه هم برای خانم شااارزلی برده ب 8ساااعت 

د و ادرخونده الی به خانه آمدند آن قدر خسااته بودند که طاقت نشااسااتن نداشااتنشااب وقتی پدر و م

 مستقیم از در خانه به اتاق ها یشان رفتند.

الی در حالی که به خودش روحیه می داد و می گفت الی امروز زمان گریه کردن نیساات عکس پدر و 

ستش را بخواهید   شت و برای خودش تولد گرفت را شتر از دنیای خیالی اش   مادرش را روی میز گذا بی
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به او خوش گذشت. احساس کرد که پدر و مادرش واقعاً کنار او نشسته اند و دارند برای او جشن تولد      

ساار کوچکش را  می گیرند بعد از خوردن شااام با عکس پدر و مادرش روی تشااکش خوابید طوری که

شته بود و این حرف را زیر لبش زمزم  ه می کرد الی امروز زمان گریه روی پاهای مادرش در عکس گذا

 کردن نیست.

 الی امروز زمان گریه کردن...... 

 الی امروز زمان 

 الی 

 

 سخنی با والدین -4

ست چون ا       ست. تقریباً می توان گفت که خواهر الی ا ست الی  صمیمی ترین دو ز وقتی الرا بهترین و 

شدند قد     ست بودند با هم بزرگ  شیدند چه کارهایی که نکر که به دنیا آمده اند با هم دو دند کجاها ک

ادر و پدر سال است که دوست هستند در یک محله بزرگ شده اند اما بعد از فوت م 10که نرفتند آنها 

س    شگاه بردند و الی را از الرا جدا کردند. بعد از اینکه الی را به  ستی انتخاب کردند  الی او را به پرور رپر

صاحب خانه و خانواده  سقف باال    او هم مجدداً  سرش  شد اما مثل رویاهایش نبود اما همین که یک  ی 

 دارد برای الی زیاد هم است و او خدا را شکر می کند.

الی و الرا آروزهای زیادی داشاتند که وقتی بزرگ شاوند انساان های معروف و مشاهوری شاوند . الی      

ه خانواده و اطرافیانشان  یک بازیگر معروف اما افسوس ک  دوست داشت گزارشگر جهان گرد شود و الرا    
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بر ذوقشااان می زنند و می گویند این ها که شااغل نیساات. این همه درس می خوانید که آخر بازیگر  

 شوید؟ واقعاً حیف است.

د که انسان   سخنی با والدین: پدر و مادر گرامی خیلی از کودکان هستند که با این رویا بزرگ می شون   

و فکر می  اساات اما متاساافانه شااما این عالقه ها را نمی بینیدرزو و عالقه ی آن هآموفقی شااوند آین 

ست . حق دارید که ب       شته خوب و پردرآمدی نی شی و مانند این ها ر شغل های ورز ه فکر کنید هنر و 

سمت فکر کردید ک      سالمتی و موفقیت آرزو می کنم اما به این ق شید برایتان  ه به دنیا و بچه هایتان با

 اش جدا کرده اید؟  قهاو را از دنیا سیر کرده اید او را از عاله اید فکر کردید که آرزوهای بچه تان تیر زد

ست چرا       شکنجه آوری  ساس بد و  ست خیلی اح همه  هیچ زخمی بدتر از تیراندازی خانواده به فرد نی

ست.     شغل دنیا سی و دکترا بهترین  شه چی؟ خیلی از   فکر می کنند که مهند سانها  ااگه عالقه ای نبا ن

شته و حرفه ای که هیچ عال      شان مجبور به ر شان را رها و به خاطر حرف های اطرافیان قه ای به عالقه 

 آن ندارند شده اند.

 درسته که آرزوی اطرافیانشان را برآورده کردند اما آرزوهای خودشان پس چی؟

سی، پر    شغل های دکتری و مهند شند اما چون عالقه ای ندارند ت   هرچه هم در  ا آخر ستاری، موفق با

 د خورد.عمرشان با آه و افسوس زندگی خواهند کرد و با آرزوی بر دل مانده که همیشه حسرت خواهن

شید و یه آنها اعتماد کنید مطمی      شتکار بچه هایتان با شما عزیزان خواهش می کنم پ شید  من از  ن با

سر افکنده نمی کنند    شما را  شتیبان عزیز    آنها  شتر هم تالش می کنند که حامی و پ ی مثل هیچ، بی

شار قرار می دهید و آنها را       شونند آنها را تحت ف ر در گم می س شما دارند با این حرف که باید دکتر 

 کنید کمی اعتماد کنید و به عالقه کودکانتان احترام بگذارید.
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 معنی مهربانی 
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شش حرفی هزار    سی فکرش را میکند که یک کلمه ی  ان دلتنگی چه کلمه پرمعنا و پر مفهومی چه ک

 معنا و مفهوم داشته باشد؟

 منظور از دلتنگی، تنگ و کوچک شدن دل است؟ -1

 معلومه که نیست .

 موجودش؟آیا دل، دلتنگ کسی می شود یا  -2

 تاش  2معلومه که هر 

 آیا همه دلتنگ می شوند یا فقط افراد خاص؟ -3

شده ایم.         ستیم به یک نوع خلق  ستند همه ی ما خاص ه سان ها خاص ه ا یمعلومه که همه. همه ان

یستیم و  ناین جمله که ما به خودمان می گوییم فرد موفقی  رنگ خون بعضی ها با خون ما فرق دارد؟ 

ای این وری هستیم خیلی خیلی بی نهایت اشتباه و نادرستی است. بهتر است به ج      یک فرد به درد نخ

که  یدحرف های منفی، حرف های خوبی به خودمان بزنیم و عزت نفس مان را باال ببریم مطمئن باشاا

 آن موقع انسان موفق و خاصی هستیم .

ع هایی ی برساایم اما مانمعنی کلمه دلتنگی این اساات که می خواهیم به یک چیز یا یک فرد با ارزشاا

ستند که تقریباً  شان  وجود دارد . معموالً مانع هایی که در دلتنگی بوجود می آید اتفاقاتی ه  حل کردن

 غیر ممکن است.
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نگ خیلی از با توجه به معنی هایی که از دلتنگی گفتیم  من )نویسنده کتاب( امروز دلتنگ شدم . دلت  

ه کنارهم  آن ساعت  20خواهر بودیم و  5.دلتنگ روزهایی تابستانی در محله ی قبلی مان . روزها و افراد

ل طول سااا 3بقیه را هم برای صاارف ناهار و شااام و خواب به خونه می آمدیم. اما این خوشااحالی ها  

م م. سبب تمانفر رفته رفته کم و کم شدیم تا اینکه االن کامال از هم جدا هستی 3کشید و ماهم شدیم 

ست جزء    سی نی شادی     <<بزرگی  >>این جدایی ها ک شویم و دیگر  ایی هواقعاً چرا؟ چرا باید بزرگ 

کودک  که در کودکی داشااتیم را دیگر تجربه نکنیم؟ کال طبیعت ما انسااانها این اساات که زمانی که  

ستفاده ای نمی کنیم و گوش هایمان را می گیریم و چشم هایمان را می      ستیم از آن هیچ ا یم و ندبه

 نه چیز دیگه ای می شنویم ونه می بینیم.به غیر از اینکه چه زمانی بزرگ می شویم؟ 

ی یا  بزرگ که شااادیم تازه می فهمیم چه آرزوهای کرده بودیم! و این بار چون بزرگ شاااده ایم چیز      

شدیم عمر     ست وقتی بزرگ  ست. تازه این اتفاق کمی از ماجرا ا  مان را باحرفی جزء آه و کاش نمانده ا

ی کنیم خاطرات کودکی سااپری می کنیم و توجهی به جوانی و کارهایی که می توانیم انجام بدیم، نم

دام مرا  جوانی هم چنین گذشت . پیر می شویم و حرف های تکراری که جوانی کجایی که یادت بخیر  

 این چنین عمر یک انسان به اتمام می رسد. زمزمه می کنیم و

ادی هر یم به زمان کودکی، از همان کودکی یاد بگیریم که غصاااه و شااااما بیایید کمی به عقب برگرد

هساااتیم،  چیز و اتفاق را در زمان خودش بخوریم و ان را با خودمان به دوره ی جدید نبریم . کودک       

ه خوب کودکیمان را بکنیم . جوان شاادیم تالش کنیم و فرد موفقی باشاایم نشااسااتن و غصااه و اندو  

 درسته؟گذشته را کردن فایده ندارد 

پیر شااادیم از پیری مان لذت ببریم و به جای اینکه با یادی از جوانی گریه کنیم با خاطراتمان همه را 

 بخندانیم .
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سان          ست اما ان ا را هبه این ترتیب می شود که فرد موفق و خاصی می شویم. دلتنگی احساس خوبی ا

ه از رار کنیم اما می شاااود کیکم ناراحت و آزرده خاطر می کند به همین سااابب شااااید از دلتنگی ف

ی دانیم سخت گفتن کاش آن اتفاق دوباره بیفتد ما با اینکه م دلتنگی هایمان خاطره بسازیم و به جای

ادی  کردن از یاساات و ما می دانیم زمان را به عقب برگردانیم می توانیم از آن ها خاطره بسااازیم و با 

شویم من که اکنون با خوردن داروهای ا    شاد  ستی و   آنها  ستم را عده ی ما لی به هیچ عنوان ناراحت نی

 هست. که همیشه زیر آن پیک نیک داشتیم عصر زیر درخت بید 6سال بعد ساعت  11پنج خواهر 

 تالش برای صلح جهانی -5

 آه الی چه چیزهایی را دوست داری و از چه چیزهای متنفری!

که باید     الی به آن معتقد اسااات این بود  همان طور که قبال در مقدمه خواندید یکی از حرف هایی که         

ر پی صلح و  دهمه با یکدیگر صلح داشته باشند نه تنها الی بلکه انسان های زیادی در دنیا هستند که      

صلح         صلح های بزرگتر مانند  ستان بلکه دنبال  صلح خانواده ها و دو ستی هستند. نه تنها  جهانیان.  دو

 اما صبر کنید آسته آسته، یواش یواش

 : و صلح خانوادگیجنگ 

ست آن        70معموالً در  ستی برپا صلح و دو صد خانواده ها  صد باقی مانده هم   30در ص  20در که  ددر

ت اساات درصااد باقی مانده هم بساایار سااخ 10همدیگر را نمی بینند تا دعوا یا صاالحی برقرار کنند و 

درصاد   10 صالح برای آن  جنگ راه بیفتد و شاما بتوانید جلوی آن ها را بگیرید راه حل برای برقراری 

 حرف زدن مصالحت آمیز است. 
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ی میعنی با حرف زدن و کمی مهربانی کردن و چشاام پوشاای از اشااتباهات یکدیگر باعث ایجاد صاالح 

 شود.

 

 :جنگ و صلح دوستی

وستی  داز انجا که پیدا کردن دوست کار دشواری است و باید دقت زیادی بکنیم صلح و دشمنی های       

 نوع است2هم 

 بخیر کند اگر دعوا راه بیفتد. به شما توصیه می کنم هنگام دعوا دو دوست :خدا 1

 ابتدا محل را ترک کنید

 اگر انجا را ترک نکردید طرف هیچ کدام را نگیرید

شتی کنند در این موقع ه    2 شد تا ا صیه  مورد دوم دعوا می کنند اما زمان زیادی هم طول نمی ک م تو

 ای دارم:

 نگیرید چون انها اشتی خواهند کرد و ادم بد شما خواهید شد . با تشکرطرف هیچ کدام را 

 جنگ و صلح جهان

و اما همه ی این ها را گفتیم تا به جنگ و صاالح جهان برساایم همان مو ااوعی که الی می خواهد ان 

ست و با چشم پوشی و حرف زدن مصالحت امیز هم           اتفاق براورده شود . صلح جهانیان کار دشواری ا

شکل دارند        حل ن شور های دیگر م ستند که با مردم ک ستش را بخواهید این ملت ها نی شود. اگر را می 
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این دولت های کشور ها است که نمی خواهند جهان دست به دست هم بدهند.راه حل این مشکل از       

شکل ها در زندگی از روی افکا    ست . اما او باید بداند که خیلی از اتفاق ها و م ر های نظر الی مهربانی ا

کودکانه حل نمی شااوند. اما شاااید روزی برسااد که جهان پرچم صاالح و دوسااتی را باال ببرد  و الی و 

 خیلی ار انسان های مانند الی به ار زوهایشان برسند.

وندش رو به یک اتفاق مهم و جالبی که افتاده است این است که الی باالخره توانست دل مادر و پدر خ   

 دست اورد. چطور؟

ست انها یک بار در خانه     مگر در صلح خانواده بحث نکردیم؟ او هم توان یدا کند و پاین بخش در مورد 

ست که هنوز با هم خیلی               ست ا صحبت کند. در صالحت امیز  شکل م سبت به انها به  سش ن سا ار اح

ستانمان ایمان دارم و او می تواند دل انها ر     شده اند اما من به الی دا دست  ا کامل به  صمیمی و عالی ن

 اورد.

 ه خوشحالخانواد-7

ش         ست با خانم و اقای رایان دوست  ست که الی چطور توان سوال هایی ا ود؟ حق شاید االن در ذهنتان 

 دارید به جواب انها برسید این از اشتباه من نویسنده بود . درست نیست؟

ر خانه دروز 1 روز سااال 365امسااال اولین سااال نو الی در کنار خانم و اقای رایان اساات انها هم از   

ن قدر  کم اهستند. راستش را بخواهید خانم و اقای رایان انسان های بداخالقی نیستند فقط در خانه      

یوه ای خودش شپیدا هستند که افتخار اشنایی با همدیگر را نداشتند. الی هم توانست در ان روز به هر 

 را در قلب انها جا کند.
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نگار خانم رایان وز روی صحبت را هم باز نکردند . اما صبر کنید ا دقیقه مانده است و انها هن  10به عید 

 می خواهد حرفی بزند.

سی بیرون اورد      شوی قهوه ای رنگ با کناره های طالیی رنگ میز تلفن یک عک شد و از ک و روی  بلند 

 میز و جلوی الی گذاشت.

ش      سال خودش با موهای بلند و چ سن و  سلی رنگ و الی خیلی تعجب کرده بود . دختری هم   مای ع

 لبی خندان.

 الی بی صبرانه از انها پرسید این دختر کیست؟

ست . او هم زم    ست خودش را نگه دارد وگریه کنان جواب داد او نازلی ا انی که پدر و خانم ر ایان نتوان

؟ تصادف؟ اقای مادر تو فوت شدند ما هم او را از دست دادیم. الی بالفاصله پرسید دلیل فوت او چه بود

ا خیلی دوست ررایان ادامه داد نازی خیلی دختر مهربانی بود و ارزو های خیلی زیادی داشت. ما هم او 

را کنارمان داشااتیم. خانواده خوشااحالی بویم اما اگر ان روز لعنتی و نفرین شااده نمی امد شاااید ما او 

د می ی بدنش درداشااتیم. او به ما هزاران بار گفت که مدت زیادی اساات حال خوبی ندارد و همه جا 

همیدیم او کند . اما ما این درد هارا به ساان بلوغش ربط دادیم و گفتیم حالت خوب اساات. تا اینکه ف 

 بیمار بود. اما زمانی فهمیدیم که کار از کار گذشته بود و ما اونو نداشتیم. 

 ا بود.م در ان روز های اخر حوصله ی هیچ کس و هچ چیذی را نداشت فقط دنبال راهی برای دوری از

تیم. زمانی چند روز به تولدش مانده بود ما هم برای خرید لباسی که ار کودکی منتظرش بود بیرون رف 

 که به خانه برگشتیم دیدیم روی زمین خوابیده است.
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مید الی خیلی بد شوک شده بود جوری که مرگ پدر و مادر خودش دیگر برایش ترسی نداشت. او فه     

نازلی داشت   غذا به خانه شان نبردند بلکه دلیل اصلیش شباهتی که او به    که او را فقط به خاطر پختن

. 

ست. الی از خانم و اقای رایان خواست که گذشته ها را فراموش کنند و       تفاق های ازمان تحویل سال ا

 ه دنیا امده اند .بد را با خودشان به سال جدید نبرند . وری سال جدید رات اغاز کنند که انگار از اول ب

شد و انها هم برای ا      صادق با شند و او برای انها دختری  لی مادر و پدری سالی را اغاز کنند که با هم با

 مهربان.

 صداقت -8

 صدیق کلمه هایی که امروزه همه ما از انها فراری هستیم."صادق"صداقت

ها بگوید . او عمدا انالی صبر و قرار ندارد منتظر خانم و اقای رایان است که بیایند و الی همه چیز را به 

ری که انجام داده نخواست که ان اتفاق بیفتد . ارام و قرار ندارد در فکر این است که انها بعد شنیدن کا

 است اورا چیکار می کنند؟

 او را تنبیه می کنند(1

 در اتاق حبسش می کنند(2

 یعنی اورا به پرورشگاه بر می گردادند؟ "تنهایی"بزرگترین ترس الی (3

شااب اساات خام و اقای رایان در را زدند الی با دسااتان لرزان در را بازمی کند و با صاادای  10 ساااعت

 لرزانش به انها خوش امد می گوید.
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فتاده است؟حالت   اخانم رایان به الی نگاه میکند وبه او میگوید الی چرا مانند گچ دیوار شده ای؟اتفاقی  

ز ترس از اشنید اماچشمانش همه جارا تارمی دید و   خوب است؟الی با اینکه حرفای خانم رایان را می  

مارستان حال رفت.بعد از دو ساعت چشمانش را باز کرد ودست خانم رایان را در دستانش روی تخت بی

 دید.

 خانم رایان بالبخند به الی گفت:دخترجان مارو ترسوندی حالت خب است؟

 )الی توباید همه چیز را بگویی دعوایت نمیکنند(

سته کاری انجام داده ام که میدانم نارا  من من کن ستش خانم رایان امروز ناخوا حتتان میکند ان گفت:را

سته ان اتفاق افتادوبه    شگاه برمیگردانید اما اول ازهمه میگویم که ناخوا خاطرزحماتی که  و مرا به پرور

 تاامروز برای من کشیدید ممنونم.

ی هذیان   نیاورده بود به اوگفت الی تورا دار    خانوم رایان درحالی که چیزی از حرف های الی ساااردر      

هان؟ چرا             ته ای؟  نازلی ام گرف ماری  ند از بی مده نک به سااارت ا چه بالیی  واب جمیگی دختر امروز 

 نمیدی؟

شد. خانم رایان من امروز        شروع به گفتن حقیقت  ست و دهانش را باز کرد  شمانش را ب ه اتاق بالی چ

ی خواهم مرا برداشاااتم راساااتش را می دانید از ان جایی که من نازلی رفتم و دوربین فیلمبرداری او 

 گزارشگر بشوم هر جا که دوربینی ببینم نمی توانم صبر کنم درکم می کنید؟

 خانم رایان گفت خب چه شده مگه؟

الی گفت وقتی که دوربین را سرجایش می گذاشتم دستم به جعبه موزیکالی که خودتون گفتید نازلی    

او را دوست داشت خورم و او هم ششششککککست. من واقعا معذرت می خواهم شما حق دارید که           
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شگاه برگردانید کامال حق دارید. الی تعجب کرد اخه خانم رایا    صال مرا به پرور ن هیچ منو تنبیه کنید ا

 کلمه ای به زبان نیاورد و حالت چهره اش مانند حالت اولی با لبخند بود.

 الی دارم خواب میبینم؟ پس چرا حرفی نمی زند؟ حتما سکوت قبل از طوفانش است.

شم می اید؟ الی بالفا    شد ولی گفت الی می دانی از چه چیز تو خو صله گفت  خانم رایان کمی ناراحت 

 می اید؟ چرا دعوایم نمی کنید؟مگر هنوز از من خوشتان 

جدانت خانم رایان: تو دختر صادقی هستی امیدوارم همیشه این جوری بمانی و راستش شبکه عذاب و     

م قراری هبسیار فعال است. خاطرات نازلی خیلی برای من و پدرش با ارزش است اما یادت است که با     

ست    شتیم تو گفتی که بیاید از اول به دنیا بیایم . در صمیم گرقتم که     گذا ست. من هم ت ازلی ام را ننی

سال هایی که در پیش د        سال بلکه به  شته بزارم و با خودم نه تنها به این  سال های گذ اریم نبرم در 

 سخت است اما غیر ممکن که نیست.

سایل هایش را جمع کنم و دوربین     صمیم هم گرفتم که به غیر از دوربینش بقیه و ستی من ت را هم  را

 طر تو بر میدارم اما تو هم مثل اولش باید نگه داری.فقط به خا

 دختر جان زود خوب شو که کارهای زیادی داریم. 

 الی گفت یعنی تنبیه و تنهایی در پیش ندارم؟

 خانم رایان : معلومه که نداری دختر ترسو.

 راستی خانم رایان چه کارهایی داریم؟

 تو.تمیز کردن اتاق نازلی و تبدیل اتاق او به اتاق 
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س      شگون گرفت. زندگی به الی رو کرده ا شده بود خودش را هزار بار نی شب  الی که هنوز باورش ن ت و 

 الی صبح پرنور شده است.

سته موجب کاری می شود و ا           ز صداقت همیشه باعث سبک شدن انسان می شود. در زمانی که ناخوا

شتند رویث کمرش و م     ن کی گوینداین هارا حمل درون احساس می کند که انگار یک دنیا سنگ گذا

. اما با صااداقت ساانگ هارا از کمرش پایین می اورد و مانند یک بادکنک خوش رنگ ساابک می شااود

 صداقت خوب است سعی کنیم همیشه با یکدیگر صادق باشیم.
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 تالش و عمل -9

 هستند  باید کارهایی را در اولویت قرار دهند:اگر انسان ها در زندگی دنبال موفقیت 

 تعیین اهداف خود(1

 تالش (2

 عمل(3

سات  اما برای رسایدن به موفقیت باید اول از همه هدف خودمان را مشاخک کنیم. مرحله دوم تالش   

 ر باد است.که مهم است اما اگر هدف و تالش باشد اماعمل نباشد تمام کارهایی که انجام داده ایم ب

 ها سه دسته اند: انسان

 هدف دارند تالش دارند اما عمل ندارند. (1

 تالش و عمل دارند اما هدفی ندارند.(2

 درصد موفق نیستند. 10درصد موفق و به احتمال  90هرسه را دارند. به احتمال (3

 تالش و عمل جز مهمترین عنصر های موفقیت در زندگی هستند.

ست    سی ا ست؟ بهتر     طبقه پایین الی را فهمیدیم چه ک سی ا شارزلی. اما طبقه باال چه ک ست   .خانم  ا

 بگوییم چه کسانی؟
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درصد  10جز  نفره که اکثر اوقات در خانه شان دعوا و سروصدا است. این خانواده 4خانواده ای هستند 

ین خانواده اخانواده هایی است که وقتی جنگ راه بیفتد دیگر نمی شود انها را از هم جدا کرد. مشکل    

شو            با حرف شان حل نمی  شوند مشکل سطه  ست اگر هزاران نفر هم وا سهل ا صالحت امیز که  د زدن م

 که نمی شود.

کنار بچه    طبقه را هم به دنیای خیالی اش برده طوری که خانم شاااارزلی الزایمر نگرفته و         5الی این 

ست و خانواده مالنی زندگی بدون جنگ و دعوا دارند. اما این حرف ها به این مع  ست که  ننی هایش ا ی

درصد می  1ا امید از زندگی این خانواده تمام شده است و ذره ای هم باقی نمانده است . خیر همیشه ب    

ارند اما توان یک زندگی را نجات داد. ر اسااتش را بخواهید این خانواده دختری هم ساان و سااال الی د

ر او و الی بالیی به سااا  وقتی الی را می بیند چشااام و ابرواش رو طوری برایش خم می کند که انگار    

ستم خودم را د    ست . من چگونه توان ر قلب خانم و خانواده اش اورده اما الی که می گوید: نام من الی ا

 اقای رایان جا بدهم؟ جا دادن توی قلب یک دختر بچه که کاری ندارد.

رادر خیلی بو  راستش را بخواهید فهمیدم روزهایی که اقا و خانم مالنی دعوا می کنند دخترشان مانلی  

 کوچکش به پارک می روند . پس من هم در همان موقع ها به پارک می روم .

ست تالش هم می          5ساعت   شخک ا ستم . خب الی هدفم که م ست من در پارک منتظر او ه صر ا ع

 کنم امیدوارم عمل کارهایم خوب پیش رود.

 امد و روی صندلی که همیشه من و خانم شارزلی می نشینیم نشست. 

 الی تو می تونی برو سراغش. خب
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شنیدم.بعد مدتی گفت چی می خوا       شه جوابش را ن سالم کردم و مثل همی شدم .  ی؟ رفتم . نزدیکش 

ص        سرو  ستادند که بگویی در خانه ما  شاید مادر و پدر مهربانت تو را فر سا خودم میگم  ست؟ یا  وای دا ا

ی از اعته دعوا داریم؟چی می خواساا 24هم در مورد اینکه شااما خانواده خوشااحالی هسااتین و ما هم 

 جون من؟

ده بودم من در حالی که ساارم رو پایین انداخته بودم با صاادای بلند و خشاان که تا حاال خودمم نشاانی

ن بیشتر از  گفتم بسه تمومش کن. من مادر و پدر ندارم اونا من رو برای فرزند خوندگی قبول کردن. م 

شکستم.   مو غرورم رو به خاطر تو و اعتقاد های خنگ   تو تنهام و هیچ کس رو ندارم. االن اینجام نگم 

 به خاطر اینکه دوست ندارم خانواده ای ناراحت و دعوا کنند.

شد. گویا می خواهد گریه کند بعد از        شمانش پراب  سکوت کرد ولی چ ساکت ماند و قیقه د 15مانلی 

رادرش را بدو موقع دعوا او و گریه باالخره حرف زد گفت دنبال راهی اسااات که خانواده اش دعوا نکنن   

ا هم فکر بنزنند. وقتی دیدم حالش خوب نیست از داروام به او دادم و بعد از مدت کمی که خوب شد    

 کردیم که چه کاری باید انجام دهیم؟

شتیمتا کاری بکنیم    او هدف که داشت اما هنوز تالش و عملی نکرده بودیم. فکرهایمان را روی هم گذا

ل حرف زدن مصالحت امیز را توصیه کردم و او قرار است که امروز ان کار را بکند و فردا من که به او او

شب است و هنوز دعوایی به راه نیفتاده است. انگار عمل کرده  10همین موقع در پارک باشیم.  ساعت 

شد و من در پارک منتظر مانلی هستم. زمان زیادی گذشته اما هنوز        صبح  ست.................. از او خبری ا

ستقیم به طبقه         شد؟ به خانه برگشتم و م ست. نکند اتفاقی افتاده با شده ا رفتم. تق تق تق مادرش  5ن

در را باز کرد صااورتش کبود کبود بود . از مادرش سااراغ مانلی را گرفتم. او گفت که خوابیده اساات.   
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الی است و خیلی کمک ها   هنگام خداحافظی مانلی مادرش را از جلوی در کشید مرا صدا زد. مامان او  

 می تواند به ما بکند. انلی دستش توی گچ بود و نصف صورتش کبود.

یی را که  خانه انها محل مناسااابی برای حرف زدن نبود. برای همین به خانه ی ما امد دلیل اتفاق ها              

 ی؟وردخافتاده بود را ازش پرسیدم.و گفتم دیشب از خانه تان صدای جیغ وصدا نبود پس چطور کتک 

کشاااور  مانلی پس از درنگی گفت : الی ما با عموام زندگی می کنیم چون پدرم به خاطر کارش در ی         

شت اما خودش هم نم  ی داند که دیگر زندگی می کند و بعداز رفتنش عمو ام را برای مراقبت از ما گذا

ست  االش س  4برادرش دست به زن دارد.پدر من حتی ازارش به یک مورچه هم نمی رسد. برادرمم که   

 و کاری از دستش بر نمی اید. 

تهدید    من که تعجب کرده بودم گفتم چرااین همه مدت به پدرت نگفتین؟ او گفت که عمو اش انهارا         

 3یک  کرده اسااات. خب مانلی پدرت چه زمانی می خواهد برگردد؟ او گفت که نمی داند و اکنون نزد         

نلی چند روز شب خوابش را میبینم که می گوید ما سال است که نه او مارا دیده است و نه ما اورا. هر    

 دیگر بر می گردم دخترم اما در واقعیت خبری از او نیست.

سی هستی؟   کصدای در امد خیلی هم بد امد انگار که دارند در را می شکنند. مانلی پرسید الی منتظر    

ستی م       ستم را سی نی ستند. من منتظر ک ها این دل در زدن انمن هم که می دانم خانم و اقای رایان نی

 جوری نیست. هرکسی که هست دارد در را می شکند.

ز پله چنان انها ابا دست های لرزان در را باز کردم عموی مانلی بود او بدون حرفی یقه انها ر ا گرفت و  

ودخواهانه و بی تا کیسه جابجا می کند. من که دیگر تحمل این همه رفتار خ 2را باال برد که انگار دارد 

 حترامی را نداشتم چنان جیغی زدم که فکر کنم صدایم تا اخر  کوچه رسید.ا
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 دقیقه زمان داشتم تا حرف هایم را بزنم. 1وقتی صورتش رابرگرداند من هم به اندازه ی 

 چشمانم رابستم و دهانم را باز کردم.

ستش امده با این کارها می خو    شته که به خانه ی دو یزی را چاهی چه چرا این کارهارو میکنی؟ادم نک

 ثابت کنی اینکه توقدرت داری؟

 ند.کبه خدایم قسم او که قدرتمندترین قدرت هاست با دشمنش هم این چنین رفتار نکرده و نمی 

 ثانیه شداما این اغاز کار بود.42درست

ستش را داو مانلی را ول کردچنان کف دستش را به سمت من باز کرد و زمانی که داشتم درد و عذاب   

ش که صااورتم احساااس میکردم اقای رایان دساات او را گرفت و به او گفت:اقای مالنی موا ب با روی 

صبانی          شنیده ای؟می دانی اگر من را ع سی باز میکنی؟از دیوانگی من  سمت چه ک ستت را به  نی کد

 چه اتفاق هایی که نمی افتد؟عمواش با یک نگاه ترسناک به مانلی راهش را کشید ورفت.

رای او تعریف با به اقای رایان تعریف کردیم او هم به پدر مانلی زنگ زد و همه چیز را وقتی همه چی ر

 شد.کرد و او هم گفت در چند روز اینده می اید و تا ان زمان خواست که پدرم مراقب انها با

شاورها می بر    شاوره و درمان پیش م ستش  عمو مانلی را هم به پلیس گزارش دادیم و اورا برای م ند. را

 ا بخواهید اختالل شدید و سختی دارد.ر

سی فکرش را       شدیم. چه ک شخک کردیم تالش کردیم عمل کردیم و موفق  من و مانلی هدفمان را م

تا دختر نوجوان بتوانند با یک انسااان بداخالق و خودخواه مبارزه کنند و پیروز شااوند؟  2می کرد  ک 
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بد اخالق . من مطمئنم که تمام این چنین  البته که خودمان هم گفتیم که با یک انساااان خودخواه و  

 انسان هایی تاریخ انقضا دارند و روزی از بین می روند.

 حقم را می گیرم -10

ستاد است تماشا کردن این است که افراد حقوق الی را می      خورند و او  یکی از کارهایی که الی در ان ا

نوایی او را بیرون که می رود در صف نا  به جز تماشا کردن و ناراحت شدن کار دیگری نمی تواند بکند.  

ا این اتفاق ه نادیده می گیرند در اتوبوس ها اورا بلند می کنند و بچه های خودشااان را می نشااانانند .

و کاری جز الی را ناراحت نمی کند انها را درک می کند . اما جایی هساات که حقش را می خورند اما ا

ن مکان  ه حق اورا می گیرند می شاااود کاری کرد  اما در ای   کاش ندارد. حداقل در مواقع اجتماعی ک      

ست اما به همان اندازه هم که جال          شتنی ا ست دا سته این مکان خیلی جالب و دو شود. در ب و نمی 

 قشنگ است به همان اندازه هم مکانی است برای خوردن حق یکدیگر.

 د . حقش را از دست می دهاین مکان مدرسه الی است. مکانی که بیشتر از هرکس و هر جای دیگر 

وز قرار امروز روزی اساات که قرار اساات حقش خورده شااود و او به جز ناراحتی کار دیگری ندارد. امر 

سه بزنند این اتفاق برای او خیلی ارزش       سه را روی بولتن مدر ست نام رتبه های اول مدر ارد. چون دا

سمت   ل مدرسه است. با خوشحالی به   همه متوجه می شوند الی د ختر زرنگی است و جز رتبه های او  

سه تنهایی را به د        ست که الی در مدر سه می رود یک مو وعی که یادم رفته این ا شتن  بولتن مدر ا

نهارا دوساات ترجیح می دهد با همه بچه ها حرف می زند نه تا حدی که اجازه دوسااتی به خودش با ا

 بدهد چون او معتقد است:

 که در ان ساعت دارند مطالعه کند نه دنبال بازی باشددر زنگ تفریح ها باید به درسی (1
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سااه از ان جایی که الی شااانس خوبی ندارد لالبته از نظر خودش مممکن اساات ناخواسااته در مدر(2

 موجب اتفاقی شوند که الی را به دفتر ببرند.

ست اما ال          ست البته خودش هم از این کارش را ی نی سه نی ست در مدر  یبه همین خاطر دنبال دو

 است چه کاری می شود  کرد وقتی که محکم روی حرف خودش است و تغییری نمی دهد؟

همه بچه ها برای دیدن اسامی امده اند. اسمی از الی نست که نیست هزاربار اسم هارا زیرورو کرده اما      

ست که اولش     سمی نی سوش   "ل"دومش  "ا"ا ست چه کاری بکند     "ی"و  شد . از ناراحتی نمی دان با

ین تنها جایی که به نطرش امن بود و به حرفش گوش داده می شاااد خانم محتشااام بود . او برای هم

معلم مهربان مدرساااه اسااات و چون می داند الی تنهاسااات او را یک مدل دیگر دوسااات دارد. الی با 

شاارایطی که نمی خواهد دوسااتی داشااته باشااد اما خانم محتشاام را بهترین فرد زندگی اش می داند. 

یز را به خانم محتشااام تعریف می کند اما او به غیر از دلداری و مهربانی کار دیگری          بگذریم همه چ  

ست رفته اش را چه جوری      ست حق از د ست انجام دهد. الی درحالی که گریه می کرد و نمی دان نتوان

شده بود دور اورا گرفتند و           شته  شان نو سم شت. در را که باز کرد بچه هایی که ا بگیرد به کالس برگ

به مساااخره کردنش شااادند. الی که هنوز گیج و مبهوت مانده بود و هنوز دلیل اتفاق را نمی  شاااروع

دانست خشکش زده بود و حرف های انها مانند صدای زنبور های مزاحم بود که در گوشش وز وز می      

سم تو     شد که تو پدر و مادر واقعی نداری الی پس بودن ا چه کردند. یکباره از دهان یکی از انها خارج 

فایده ای دارد؟ حداقل بگذار یکی از ما که پدر و مادر داریم و برای انها موفقیت ما مهم است جز ستاره 

های مدرسااه باشااد الی که اکنون متوجه اینکه چرا اساامش را نگفتند شااده بود کمی ارام شااد چون  

ین بچه ها به فهمید که همه متوجه اینکه او زرنگ اساات شااده اند. الی متوجه شااد که پدر و مادر ا  
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مدرسه امدند و به مدرسه گفتند که به جای اسم الی اسم بچه های خودشان را بنویسند تا بتوانند در        

 خانواده پز بچه هایشان را بدهند. 

بگیرم.  من می توانم حقم را از همه کساااایی که می خواساااتند روزی مرا در پایین پله ها نگه دارند         

ز دست  مو وع کودکانی که پدر و مادر های واقعی خودشان را ا  راستش من نمی دانم که رسیدگی به   

وز حقشااان در داده اند را از چه کسااانی بخواهم. نه تنها این بچه ها بلکه به همه ی بچه هایی که هرر

کلشان را  جامعه  ایع می شود و نمی دانند که باید چه کاری انجام دهندو به چه کسی بگویند تا مش     

 درصد. 89 ا م مدرسه بگویند؟ انها هیچ توجهی نخواهند کرد البته با احتمالحل کنند. به مدیر و ن

شان بگویند؟ ان هم به احتمال   شتر تالش کن    75به پدر و مادر صد بگویند دفعه ی بعد بی  35. ان در

ود را خالی درصد باقی مانده هم اگر شکایتی بکنند باز هم هیچ اتفاقی نمی افتد فقط پشت فرزندان خ   

ست.بیایید از     نکرده ا ستن و هیچ کاری نکردن ا ش این اتفاق  ندکه ان هم برای روحیه کودکان بهتر از ن

 %75ن او  %89ها و خوردن حق یکدیگر جلوگیری کنیم تا حق های بیشتری  ایع نشوند . بیایید ان    

 را به صفر درصد برسانیم اما به کمک یکدیگر این کار شدنی است.......
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 ممن می توان -11

ست که الی ان را خیلی دوست دارد. این کلمه را حتی خانم محتشم      م به او همن می توانم کلمه ای ا

که همیشه نه  ساعت چند تا از ان را بخورد. الی نوجوانی است1پیشنهاد داده است و به او گفته که هر 

نه خودش بگیرد وگرتنها در مدرسه و درس هایش بلکه برای زندگی روز مره اش باید نمره ی کامل را  

ی را به مدت یک هفته در اتاق حبس می کند و نه چیزی می خورد و نه با کسااای حرف می زند حت           

لی ها اشتباه برای وسیله و افرادی که دارد افسوس می خورد که او صاحب انها است. این کار از نظر خی

من "کلمه ی  داریم؟ خب با یک است اما بیایید کمی بهتر این کارهارا انجام دهیم مثال روز پراسترسی

سرم    شد فدای  شته را خوردن فاید        "می توانم اگر هم ن صه و اندوه گذ ستن و غ ش ه ای پیش ببریم. ن

 ندارد. درست نیست؟

است و   این کلمه قط به درد روز های سخت نمی خورد بلکه برای تمام روز های عادی هم خیلی مفید 

ن می م؟ "من می توانم"سخت است که به خودمان بگوییم   باعث باال رفتن انرزی فرد می شود. خیلی  

می توانم  توانم من می توانم من می توانم من می توانم من می توانم من می توانم من می توانم من

 من می توانم من می توانم من ...

 

 دسته است:2من می توانم های انسان ها 

 من می توانم که مشکالت فردی خودم را حل کنم (1

 من می توانم که مشکالت افراد های دیگر به غیر از خودم را حل کنم.برای مثال: (2
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سان های اطرافم کمک ک     شند. من می توانم به ان نم. من من می توانم کاری بکنم که همه خوشحال با

به بچه  می توانم با خانم شاااارزلی طوری رفتار کنم که احسااااس تنهایی نکند و فکر کند  که یکی از

 تم و من می توانم های بی شمار.....هایش هس

و هیچ دستی   الی امروز تصمیم گرفته که تمام پول هایی را که اقای رایان به او می دهند را جمع کند 

 سالگی اش. 30یا  20به انها نزند تا سن 

سه ای ایجاد کند و از ه    س مه ی انها او می خواهد با پول هایی  که جمع می کند برای کودکان کار مو

شت فکر می کرد که در موسسه اش چه امکاناتی ایجاد کند زی    حم ر زبانش ایت کند. او در حالی که دا

 هم تکرار می کرد من می توانم......
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 فصل چهارم

 عناصر منفی زندگی 
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 خلوت و تنهایی -12

 خیالی ام سفر نکردم.راستش را بخواهید مدت هاست که خلوتی با خودم نداشتم و به دنیای 

م نیاز در حالی که خلوت و تنهایی جز عناصاار منفی زندگی هسااتند اما ب این حال برای انسااان ها ه

 است. نمی شود که غذایمان بی نمک باشد مگر نه؟

 سری به دنیای خیالی ام زدم تا ببینم همه چی روی روال خودش است یا نه؟

ست اما انگار چیزی   ست کر   دنیای خیالی ام خوب ا شرکت در دم که کم دارد. در دنیای خیالی ام یک 

خیالی  در انجا دستگاه های دروغ سنج درست می کردند.راستش را بخواهید همه کسایی که در دنیای   

اما کاش نمی  ام هستن باید یکی از انها را به خودشان وصل کنند.به همه انها یکی از ان را وصل کردم    

ن دروغ زیادی روبه رو شدم.حتی فکرش را نمی کردم که کسایی به مکردم.چون با واقعیت های خیلی 

 بگویندکه هیچ وقت از انها توقع نداشتم.

ست دارد یا خواهرش دروغ گفته که منو     شتر دو س     1الرا در مرد اینکه مرا بی شتر دو صد بی ت دارد در

او  به هر حال  ماجرا برعکس این حرف اسااات.خب الرا اگه اینو به خودم می گفتی قبول می کردم .      

 خواهرت است نیازی به دروغ نبود.

خانم رایان در مورد اینکه دیگر به نازلی فکر نمی کند دروغ گفته و دروغ ساانج نشااان میدهد که هر  

شاااب برای او گریه می کند. خانم شاااارزلی هم در مورد جوانی اش دروغ گفته دروغ نگفته اما مبالغه 

از ایشون نه تنها در این دنیای خیالی ام بلکه در دنیای حقیقی  های زیادی استفاده کرده است. اما من   

 هم ناراحت نمی شوم و از دستش عصبانی نمی شوم.
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فته باغث    رالی بهتره که برگردی به دنیای حقیقی چون اینجا انگار حال و هوای خوبی ندارد و رفته          

 ناراحتی بیشتری می شود.

سنج را متوقف کردم و به جای   ستی و یک  ان یک کارخانه تولید داروهای مهربونی و دوکارخانه دروغ 

ستم و فعالش کردم خوشبخت       انه این کارخانه عالقه سنج درست کردم. عالقه سنج ها را به کمر همه ب

رم با اینکه بار تمام عالقه ها نسبت به من به اخرین درجه رسید معلوم شد همه ی انسان های دور و ب    

 ند.ا من را هم خیلی دوست دارند و ان دروغ ها هم مصلحتی هستبه من دروغ هایی می گویند ام

ستم ماند چون افرادی که د    ست کردم روی د ر دنیای کارخانه ی تولید داروهای مهربانی را هم که در

و نیازی  خیالی ام هستند افرادی هستند که من اون هارا خیلی دوست دارم و انها هم مهربان هستند     

 س این شد که کارخانه دارو هارا هم بستم. به داروهای من ندارند پ

 شب! 1از دنیای خیالی ام بیرون امدم و دیدم روی تخت هستم و ساعت 

هسااتم به  خانم و اقای رایان هم انگار خیلی وقت اساات که امده اند و خوابیده اند. چقدر هم گرساانه

اسااش یک رار گذاشااته اند. اشااپزخانه که رفتم دیدم انها از بیرون غذا خریده اند و سااهم مرا هم کن 

 احساس خوبی از یک قست بدنم احساس می کنم که خیلی دوستش دارم و می خواهم همیشه باشد.      

 ها بودم.بین خودمان باشد اما خلوت و تنهایی امروزم برای یک سال هم کافیست چون زمان زیادی تن
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 نا امیدی -13

 ا امید و خسته شدیم.از نظر الی همه ی ما انسان ها روز را داشتیم که ن

 نا امیدی از بابت زندگی

 نا امیدی از بابت درس

 نا امیدی از بابت کار و شغلمان 

 و ناامیدی های بی شمار دیگر......

س        "من می توانم"برخالف  "نا امیدی" ست و خیلی  سته کننده ای  سیار داروی خواب اور و خ خت ب

ست که دکتر ها ان را تجویز کنند مگر اینکه   شود که  ا ست و    70فردی پیدا  تا حاال  سال عمر کرده ا

شاید ان گاه دکتر ها ان را برای      شد  شیده و دلش می خواهد طعمش را بچ خیلی  طعم ناراحتی را نچ

 ومدت کوتاهی ان را تجویز کنند. و یا یک فردی ساایسااتم و شاابکه ی خنده و غمش به هم خورده  

شد گریه می کند  و هن   شاد با ینجا داروی اگامی که باید گریه کند می خندد البته در هنگامی که باید 

. در  نا امیدی کمک چندانی نمی کند فقط باعث نا امید شاادن فرد از خودش و رفتار هایش می شااود

 این صورت هم فرد فقط دو کار می تواند انجام دهد.

 نا امیدی از جانب خودش (1

شود اما تالش می    (2 شود که از خودش متنفر  صحیح کند و   باعث می  ست و ت  کند که خودش را در

 شبکه ی خنده و گریه اش را تنظیم کند.
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شکالت انها    شم وقتی که دید الی بنیه قوی برای حرف زدن با بچه ها و حل کردن م را دارد  خانم محت

 او را همیار خودش کرد. 

سفانه     شکل انها را بفهمد متا ست با چند دانش اموز حرف بزند و م شترک همه  نقطه م الی امروز قرار ا

 انها نا امیدی است.

سد و انگار در زن        شاد و خوشحال به نظر می ر ست او در  اهر دختری  دگی اش لولیتا همکالسی الی ا

ر ابتدا دهیچ غم و ناراحتی را تجربه نکرده اساات اما این نیمه ای از ماجراساات. الی حتی خودش هم  

 باور نمی کرد که لولیتا مشکلی داشته باشد.

صل مطلب رفت. الی من از        حال  سر ا ستقیم به  نیا و داو ان قدر بد بود که بدون زدن حرف ا افی م

رم. زندگی کردن خیلی خسااته شااده ام و دیگر هیچ امیدی به تجربه کردن روز های شاااد و خوش ندا

فتم چرا ابر است. به او گ 2چشم نیست بلکه   2شروع به گریه کردن شد. جوری گریه می کرد که انگار   

شتی زندگی کنی چی؟ اگه هیچ وقت به دن   ی شانس رو ندا یا نمی ن فکر هارا میکنی ؟فکر کن اگه این 

نیا داومدی چی؟ لولیتا گفت اگر می دانستم زندگی من این شکلی است ای کاش هیچ وقت شانس به     

 امدن را نداشتم. رو به او کردم و گفتم میشه بیشتر از داستانت برا بگی؟

شتند     لولیتا یک نفس عمی قی کشید و گفت از زمان به دنیا امدنم پدر و مادرم همیشه جنگ و دعوا دا

و حساارت یک روز را داشااتم و دارم که خانوادگی به پارک و پیک نیک برویم. اما انها ان قدر جنگ و  

سااال پیش مادرم بر اثر همین دعواهایشااان سااکته کرد. برادرمم غیر عمدی در یک  2دعوا کردند که 

س  ست که در حبس    1تش فوت کرد جرم را به گردن او انداختند.او هم االن نزدیک جمع که دو سال ا

می اید  2است.  پدرمم مانند مجسمه شده است صبح خروس خون به کار می رود و شب هم ساعت         
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که امدنش هم هیچ حالی به من و مادرم نمی دهد. البته حق دارد زود برگردد که من و مادر سااایاه            

 کند؟ بختم را تماشا 

 الی تو اگه بودی از زندگی من خسته نمی شدی؟ احساس ترس و نا امیدی از زندگیت نداشتی؟

س      شروع کند و چطوری لولیتا را ارام از او پرسید : از ب ست از کجا  تگانت کسی را  الی که هنوز نمی دان

ساکت بود بعد از درنگی گفت: فامیل های    شد؟ او که کمی  بعد از  پدرم نداری که در خانه کمک تو با

یش مادر و این اتفاق ها که مارا کال از خودشاااان جدا کردند و مادرمم هم فامیلی ندارد  چند ساااال پ

 پدرش را از دست داده است و از شانس مادرم او تک فرزند است.

ستان در یک قسمت کتاب لولیتا حیرت کرده بود در دلش هم می     گفت  الی که از شنیدن این همه دا

سا  شد ؟ اما یک لحظه به خودش امد و گفت : ا     مگر یک ان شته با شکل دا لی تو ن چه قدر می تواند م

ست.به جای    صال وقتش نی کمک  داری چیکار میکنی؟ تو به جای کمک به لولیتا داری فکر می کنی؟ ا

 به او داری شریک غم او می شوی !

نساااان ها  او گفت زندگی ما    طبق معمول الی پس از دادن داروهایش به او   لولیتا را کمی ارام کرد    

عنی نیست  سراسر از شادی و غم است. اکنون تاس تو متاسفانه روی غصه ها افتاده است اما به این م        

ست که تاس بریزد بعد از او دوباره   دوباره نوبت تو  وکه امید و زندگیت ات را رها کنی ! االن نوبت دنیا

صه های تو روبه    شود. مطمئن باش که ناراحتی و غ ست تو باید ق     می  شگی نی ست.و همی وی و پایان ا

تالش  محکم باشی و هرگز شکست و نا امیدی را قبول نکنی تو قوی تر از مشکالت هستی تالش کن و

ن بار کن و تالش کن و هرگز از شاااکسااات نترس و اگر هزاربار هم زمین خوردی برای بار هزارو یکمی

 باعث شو که اون از تو بترسه.  بلند شو و خودتو به دنیا و سختی هاش نشون بده و
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ه ک به او گفتم   به لولیتا گفتم که او باید بجنگد نه تنها برای خودش بکه برای مادر و پدر و برادرش .            

بر تا مادرت هم نلولیتا همه ی غم هایت را در مدرسه نگه دار و با خودت انها را به هیچ عنوان به خانه  

 او هم شاد باشد.با دیدن اینکه تو شاد و خوشحال هستی 

نواده ات با پدرت هم حرف بزن حتی اگر شااد تا صاابح هم بیدار بمان تا بتوانی برای زندگی خود و خا

که شااایر دختر خونتو         پدرت قبول نکنه تو این رو قبول کن  گه  باش حتی ا ن قدم برداری. مطمئن 

ها باش همه این هساااتی و اینو بدون که خدا به داشاااتن چنین بنده ای افتخار میکنه! صااابر داشاااته

شی!برادرت هم میاد و با هم        ستی که مادر و پدر خونتون با شه مجبور نی ست و همی شگی نی دیگه همی

 زندگی تون رو نجات میدید . 

ه کسی  لولیتا نفس عمیقی کشید و گفت الی ازت ممنونم مدت ها بود که با کسی حرف نزده بودم اخ  

ا نه با مطمئن شود که راه حل های درستی گفته ی   رو نداشتم احساس سبکی می کنم. الی برای اینکه   

شد کا راهنمایی های خانم محتشم را به لولیتا بگوید. لو     لیتا اکنون خانم محتشم هم حرف زد و باعث 

 به کمک الی و خانم محتشم روبه بهبودی است. 

 

 تاریکی استرس -14

اریکی را تتاریکی می ترسااد؟ او  شاااید از ابتدای کتاب از خودتان می پرسااید که الی چرا این قدر از 

 مانند یک اتاق میله ای تنگ می داند انگار دارند او را خفه می کنند چند دلیل دارد.

 سیاه است(1

 الی تا صبح شود بار ها می میرد و زنده می شود.(2
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 در شب ها بیشتر از روز ها و ساعت های دیگر احساس تنهایی می کند. (3

ما لطفا ن باشد که برخالف الی عاشق شب و سیاهی اش هستید.حق دارید ا     شاید عده ای از شما عزیزا  

تفاوتی  به خاطر موردی به این کوچکی داساااتان را رها نکنید.همه ی انساااان ها عالقه و انتخاب های

ر دارند. الی خودش عاشاق ساتاره هاسات و متاسافانه ساتاره ها هم در شاب دیده می شاوند حتما د       

رای چند  بدارد که ما از انها خوشااامان نیاید اما یک دلیل وجود دارد که             زندگیمان چیز هایی وجود   

ز هر درصااد که شااده به ان عالقه ای پیدا کنیم.الی از شااب بدش می اید چون رنگش تیره اساات او ا 

باس  لچیزی که رنگ تیره دارد خوشاااش نمی اید.حتی اگر کمد لباس های اورا ببینید کاری به کار            

ه رنگی روزی که پدر و مادرش را از دسااات داد هرکاری کردند که او لباس تیر         های تیره ندارد. در   

ست خورده و نا          شک شدند.او می گفت:می خواهم مادر و پدرم مرا  شدند که ن شد اما موفق ن راحت بپو

اده ام. او نبینند. اگر من لباس های تیره بپوشااام مادرم ناراحت می شاااود که کاری را به زور انجام د           

یاه یا به سااهمه می داند که من از چه چیز هایی متنفرم . الی می گوید وقتی به لباس  خودش بهتر از

شد نگاه می کنم در اعماق ان یک زندگی خسته کننده و تیر     شته با ه را می هر چیزی که رنگ تیره دا

ز ه کمک نیابینم. زندگی را می بینم که انسااان هایی به دنبال راهی هسااتند که نجات پیدا کنند اما ب

 دارند.

سترس دارد. حتی برای یک زندگی معمولی و بدون        ست که هر روز ا سان هایی ا سته ان الی جزء ان د

دردسار هم اساترس دارد و خودش هم می داند که اتفاق خوبی نیسات و باید ان را ترک کند. نه تنها    

را برای خودش بلکه باید ترک کند  تا به هم ساان و ساااالنش  هم کمک بکند. اوبرای اینکه بفهمد چ 

برای همه و هر چیز اساااترس دارد یک روز تمام خودش را در حمام زندانی کرده. چون در حمام بهتر 

می فهمد چه مشکالتی دارد. شب که از حمام بیرون امد باور می کنید حتی خودش هم دلیل دلشوره    
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ربار خورد با های بی پایانش را پیدا نکرد! از اروهایی که خانم محتشاام هم به او تجویز کرده اساات هزا

خودش یک قرار گذاشاات که روزهایی که واقعا سااخت اساات واسااترس دارد اسااترسااش به جا و قابل 

تحمل باشد در غیر ان اگر روز عادی داشته باشد و او هم بدون دلیل استرس بکشد خودش را به مدت     

 هفته تنبیه کند ان هم با لباس های تیره و سیاه!1

یاط دیده اما حاولین بار نیست که هالل را می بیند چند بار اورا در   هالل هم مدرسه ای الی است و او  

او جز  .از همدیگر خوشااشااان نمی اید چون هالل جوری به الی نگاه می کند که انگار الی قاتل اساات 

در  رتبه های اول مدرسه است پس حتما دختر زرنگی است اما او خیلی استرسی است. هالل همیشه        

سترس     سه ان قدر ا سی با        مدر ست .هنوز ک سه ا شه انبوالنس به خاطر او در مدر شد که همی او  می ک

ا درک ربرای درمانش حرف نزده الی می خواهد اولین نفر باشاااد چون بهتر از هر کس دیگه او هالل     

ما الی می می کند. هالل بیشاااتر از مانلی لجباز اسااات و به هیچ عنوان نمی خواهد با الی حرف بزند ا

گام زنگ اهی نیست مجبوری است. به هر طریقی که شده من باید با او حرف بزنم. هنگوید که دل بخو

 تفریح به پیش او رفت و مسااتقیم بدون حرف پیش و پساات گفت : تو چرا از من خوشاات نمی اید؟  

هرکس  کاری کرده ام که باعث ناراحتی تو شده اگه هست بگو درستش کنم؟ من عادت کرده ام که با   

شان   ستم و به خ    طوری که خود سی ه ستر اطر می خواهند رفتار کنم! هالل منم مثل تو خیلی دختر ا

ثل همین می خوام که باهات حرف بزنم. هنوز نظرت عوض نشااده؟ هالل با عصاابانیت گفت: تو هم م 

بگیرم که  من بچه ای اخه چه کاری از دست تو بر میاد؟ اگه مدرکی داری بیار ببینم تا بعدش تصمیم  

 یا نه! بهت اعتماد کنم

شاید هنوز         ستم و مدرکی ندارم  شاید من دکتر نی سرش رو پایین انداخته بود گفت:  الی درحالی که 

بچه هستم و خیلی بزرگ نیستم اما تجربه که دارم! و از همه تجربه هام یک درس مهم یاد گرفته ام و   
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سی که تو االن     ستر ستفاده کنم! ا داری رو من خوب می  خوب می دانم که از انها در کجا و چه زمان ا

 شناسم .و باهاش سروکله دارم.

ی باید از   هالل زمانی که دید الی از او لجباز تر اسااات کمی نرم شاااد گگفت اگه نتونی کاری برام بکن        

چه ها رو بجلوی چشمام بری حتی از این مدرسه! اگه نتونی به مدیر مدرسه اطالع میدم که الکی مغز    

 میخوری! 

سی که به د   شان ستش      الی از  ستش گرفته بود تا از د شحال بود و محکم تو د دهد. نست اورده بود خو

 تاشاااونم همزمان خوب  2الی درمدرد اساااترس و عوارض ان خیلی با هالل حرف زد و تالش کرد که    

سترس یک اح     صف داروهایش را به او داد)خنده. من می توانم. امید( به او گفت که  ا شن.ن ساس بی  ب

س    ست که همه ما ان ستیم. اینو بدون ک ارزش ا ه راه حل ان ها حتما اونو تجربه کردیم و ازش فراری ه

الببری یا های زیادی داره که انسااان با توجه به خودش باید اوناروکشااف کنه. می تونی عزت نفسااتو با

موقع اسااترساات با کساای که خیلی دوسااش داری و می دونی اگه با اون فردحرف بزنی اروم میشاای  

و خونه تی برات دارم سعی کن از این انسان ها تو زندگیت زیاد داشته باشی     صحبت کن. یک توصیه ا  

 با بهترین همدم دنیا یعنی مامانت تو مدرسه با معلما یا با رازدار مدرسه 

لخانم محتشااامم یا حتی خود من هم میتونی حرف بزنی! یک راه حل دیگه ای هسااات که خود من 

ستفاده می کنم و مفید هم هست.   سترس بی مورد    ئارم ازش ا شرط ببند که هر وقت ا بی  وبا خودت 

 متنفری؟ معنایی اومد سراغت  اونو با ترسهات روبه رو کن.بزار راحت ترش بکنم تو از چه چیزهایی

شتی     سترس دا ودتو تهدید خهالل مانند الی از تنها بودن متنفر بود. الی هم به او گغت : هر وقت که ا

 اتاق حبس میکنی! اون موقع می تونی استرست رو کم کنی !هفته در 1کنه خودت رو به مدت 
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ی از درواقع ما انسااان ها می تونیم با روبه رو کردن خودمان با ترس هایمان ساابب شااویم که بعضاا   

وض عموقعیت ها عوض بشاان! هالل درحال انجام دادن پیشاانهادهای الی اساات و نظرش رادرباره الی 

 نسبت به او ندارد و واقعا دنبال کمک کردن است. کرده و باالخره فهمید که الی نیت بدی

ی طوری می گداشاااتند چون با هر انساااان بداخالق "هزار اخالق"من که فکر می کنم باید نام الی را 

اشااتباه  رفتار می کند که طرف نرم می شااود. با هرانسااانی طوری رفتار می کند که انها می خواهند. 

 اد اخالق خود را رها کرده نه. برداشت نکنید که به خاطردوستی با افر

شته باشد او اخالقش را تغییر می        هد که دالی خودش گفته بود که نمی خواهد در مدرسه دوستی دا

اخالقی( مشااکالت انها را حل کند . مثال اگر االن با هالل طوری  که خودش اساات رفتار نمی کرد)بد 

 شاید هنوز هیچ کمکی به او نکرده بود.
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 فصل پنجم

 نباید های زندگی!   
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 دیگر نمی ترسم -15

سید چرا لذت بخش؟ لذت       شاید از خودتان بپر ساس عجیب و درعین حال لذت بخش .  ترس چه اح

 بخش می گویم چون یا باعث می شود که به ترس هایمان غلبه کنیم یا بیشتر بترسیم.

شاید اال  از نظر من بهتر است اولین نظریه اتفاق بیفتد. تا  ن می پرسید که  بر ترس هایمان غلبه کنیم. 

 ست؟االی بیشتر اوقات تنهاست و از تنهایی هم خوشش نمی اید پس چرا او به ترسش غلبه نکرده 

ی زیادی اما باید توجه کنیم که الی از تنهایی نمی ترسااد. متنفر اساات و ترس و نفرت فرق های خیل 

 دارند.

 تر است:نوع و بیش 5ترس های انسان ها 

 ترس از روح ها و افراد غیر طبیعی(1

 ترس از خودمان(2

 ترس از درس و کارهایمان (3

 ترس از افرادی که برایمان اهمیت زیادی دارند.(4

 ترس ازبعضی اعتقاداتمان (5

اراه حلی ترس ازافراد غیر طبیعی واقعا ترس بی ارزشاای اساات وهمه ما ان دوره را داشااتیم و من واقع 

 رم.برای ان ندا
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ن بر می اید ترس از خودمان درموقعی اتفاق می افتد که به خودمان ایمان نداریم و کاری که از دستما 

جام دهیم بهتر اسااات در این        که نمی توانیم ان را ان به خودمان تلقین می کنیم  به زور  موقع از  را 

 داروهای الی )من می توانم( استفاده کنیم.

 های درجه اخر هستند که واقعا ترسناک هستند .ترس از درس و کارهایمان جزء ترس 

ست و بینهایت     سی و با ارزش ا ستودنی   ترس از افرادی که برایمان اهمیت دارند واقعا یک ترس احسا

ست دادن عزیزا        سیم مبادا کاری انجام دهیم که باعث رنجش و از د ست که می تر سی ا ست. تر نمان ا

 شود.و یا نکند اتفاقی برای این فرد بیفتد؟

و به ان   ترس ازبعضاای اعتقاداتمان هم مانند اعتقادهای الی اساات. برای مثال الی از حرفی می گوید 

ودمان خمعتقد اساات می ترسااد که این اعتقاد غیر ممکن باشااد.راه حل این ترس هم با دادن امید به 

ست          ست کاری نی ست واقعا هم این گونه ا شود مثال بگوییم هیچ کاری غیر ممکن نی ست می   که در

 غیرممکن باشد و ما از پس ان برنیایم.

 و نخواهم ترسید. "دیگر نمی ترسم"الی می خواهد کاری بکند که همیشه بگوید 

ست بدم. نمی               سشون دارم رو از د سایی که دو سم که ک شم. نمی تر شته با سترس دا سم که ا نمی تر

شت چند      سم. الی امروز به دیدن الرا رفته بود پس از گد سم و نمی تر ماه. اما الرا خیلی خیلیتغییر تر

کرده بود و همان الرا ساااابق نبود . نه حرفی برای خنده می زد و نه خودش می خندید. الی وقتی         

شد و با             ست به کار  ست زود د ست  و از چیزی ناراحت ا شده ا سرده  فهمید که بهترین خواهرش اف

سمت خودش چرخاند و گفت اگر حرف ن     ستقیم به  ستش کله الرا را م شود من    100زنی د سال هم ب

که اخالق الی را بهتر از         که چیزی نگی تکون نمی خورم. الرا  تا وقتی  نارت می نشاااینم! و  جا ک این
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ترس از افرادی  4خودش می دانست شروع کرد به حرف زدن. الرا ترس داشت ان هم از ترس شماره      

شوره ای از درونش او    که برایش اهمی زیادی دارند. او گفت هر روز که از خواب بیدار می  شود یک دل

ست که انگار می خواهد کسی را از دست بدهد. او گفت که انگار کسی        شوره ای ا را اذیت می کند. دل

به او می گوید امروز قرار است کسی را از دست بدهی ! الی دیگر نمی توانم تحمل کنم لطفاکمکم کن. 

گرسااید که او هم وقتی مادر و پدرش رو از خیلی احساااس بدی هساات . الرا این سااوال رو هم از الی 

 دست داد چند روز قبل چنین احساسی داشت؟ یک زنگ خطری در دلش خورده بود؟

عجب کرده الی که فقط لبخند میزد بعد تمام شدن حرف های الرا شروع به قهقهه کردن شد. الرا که ت

می کنم  از ترس و استرس سکتهبود با مشتش به کمر الی زد و گفت من بهترین دوست تو دارم اینجا 

 خنده!اون وقت تو راحت وراحت میخندی؟ واقعا متاسفم برای خودم که دوستم به جای کمک داره می

سرت بیرون کنیم وگرنه بزرگتر و بی  شوند   الی به او گفت که باید هرچه زودتر این فکرهارو از  شتر می 

ست بدهند و تو هم مثل ادم های عجیب ر    شک ز عالقه افتار میکنی! همه ی این ترس ها تا تورو کامال 

ا با ما شوخی تتو به اون افراد هستند که بری تئ اهمیت زیادی دارند. مغز و قلبمان دست به هم دادند 

 کوچکی بکنند اما نمی دانند که شوخی باحالی نیست.خب چیکار کنیم شوخی کردن بلد نیستن.

دو همه  چندبار به خودت بگی هیچ اتفاقی نمی افت     تو می تونی وقتی که این حرف ها به ذهنت میاد      

چی روی روال خودش اساات. از دساات دادن عزیزانمان دساات بنده نیساات اینکه تو هرچی بگی به   

 واقعیت بپیونده دساات تو نیساات! خدای جهانیان خودش می داندکه چه زمانی و از چه کساای جان  

 بگیردو به چه کسی تولدی هدیه دهد.
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را گفت الی النند از کساای جان بگیرند و نه می توانند  کساای را از تو دور کنند.  فکرهای تو نه می توا

اب شاادن حق با توئه اما بعضاای وقت ها مثال اگر روز خوب و خوشاای دارم دهنم با این حرفا باغث خر

به ذهنت  روزم میشاااه. الی گفت به همین دلیل که میگم باید هر چه زودتر کاری بکنیم که دیگه اینا  

هنت  ون رفته رفته بزگتر و بزرگتر میشااان. پس ساااعی کن هر وفتی که این فکرها اومد به ذ       نیاد چ 

یه جوری که خودت باورش می کنی بیرونش کنی مثال تصاااور کن که یک بازیه و بازیش هم این طور

نی به نزدک که یک مهمون ناخونده داری و هروقت که میاد  باید به یک روشی اونو بیرون کنی.یا میتو

اب کنی. فرد زندگیت بگی مثل االن اما من همیشه پیشت نیستم ولی میتونی یکی دیگه رو انتخ    ترین

 باشه؟

 الرا گفت :الی مرسی که هستی رفیق.

 الی زود گفت الرا تا یادم نرفته لطفا این داروها رو هروقت که اومد بخور.

 لدیگر نمی ترسمم                                         
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 کلمه کاش را برزبان نمی اورم. -16

ازش  کلمه ای که الی به هیچ عنوان از ان خوشاااش نمی اید.لک .ا.شم چون این کلمه را ما زمانی        

ن دلیل استفاده می کنبم که به خاطر دلیل های خیلی کوچک نزدیک هدفمان بودیم اما به خاطر هما 

ه است  نبود. این کلمه ان قدر نفرین شد های کوچک از ان خیلی دور شدیم . ای کاش که کلمه کاش  

 که برای نابودش باید از خودش استفاده کنیم. 

 امروز کاش های خیلی زیادی دارد:الی 

ی کردم اگه مکاش می توانستم زمان را به عقب برگردانم و از رفتن مادر و پدرم به بیرون جلوگیری  (1

 این کارو می کردم شاید االن انهارا کنارم داشتم.

 اش خانم شارزلی  هیچ وقت الزایمر نمی گرفت.ک(2

 کاش نازلی خانم و اقای رایان فوت نمی کرد.(3

 نوع است:2کاش های انسان ها 

 کاش رای باز گرداندن گذشته هایمان(1

 کاش برای خوب کردن اینده مان.(2

همان کاش  کاش های گذشته را همه  ما می شناسیم و دوستش نداریم. اما کاش های اینده کدام اند؟

هایی اساات که بیشااتر اوقات با او مواجه هسااتیم . ای کاش بدانم که در اینده قرار اساات چه اتفاقاتی 

 بیفتد و من هم خودم را امائه ان کنم.یا ای کاش همیشه موفق باشم.
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 نند.مغز الی پر بود از کاش های بی پایان . کاش هایی  که هزاران کاش دیگر را همراهی می ک

ستند.چون این کاش     کاش هایی  ستند اما با ارزش تر ه سته اول ه ارا ما هداریم که مانند کاش های د

ستفاده می کنیم. مثال می گوییم ای کاش به عقب برگ    سان های با ارزش زندگیمان ا ردیم و از برای ان

ی ه چه گل کنار باهم بودن لذت کافی را می بردیم وقتی به زمان حال بر می گردیم تازه می فهمیم ک          

ست و از کنار هم بودن ه    صرف دعوا ا ستفاده  به اب دادیم. زمانی که همدیگر را داریم عمرمان را  یچ ا

ست اکر جادو      شویم که کار از کار گذشته و کاش سهل ا گران ای نمی کنیم. وقتی متوجه نبودش می 

گر و دکتران جهان را هم جمع کنیم هیچ کاری نمی شاااود کرد. پس باید ساااعی کنیم که به همدی        

سم         شد و مارا با ا شود پایانش خوب و خوش با ستانمان تمام  هربان و ممحبت کنیم تا زمانی که ما دا

سان نمونه یاد کنند . برای همین الی می ترسد از تمام روزهایی که نیامده اند و او    حساس می کند  اان

 که نکند انسان خوبی نباشم و به کسی بدی کنم؟

سان ها کمک کردن را   ستیم که اتفاقی بیفتد تا ما کم   همه ما ان ست داریم اما منتظرش ه ک کنیم دو

 اما غافل از اینکه کمک کردن کشف کردنی است نه منتظر ماندنی!

نبیه های الی بعداز فکر کردن به اینها تصااامیم گرفت که کاش را مانند اساااترس کنار بگذارد وگرنه ت

 استرس را برای تنبیه کاش هم قرار می دهد.

  زبان نمی اورمم لکاش را بر

  

 

 



 

55 
 

 از دنیا متنفر نمی شوم -17

ر راه پله الی چند هفته اساات که نگران حال خانم شااارزلی اساات. نه اینکه اورا ندیده اساات. چندبار د

ن رفته. الی که دیده اما خانم شااارزلی با زدن حرف های ساارباال یا به خانه رفته یا برای خرید نان بیرو

غلش یک  به خانه خانم شاااارزلی برود . رفت و در خانه اش را زد زیر ب         دیگر طاقت ندارد می خواهد    

د و اورا به دقیقه در را باز کرد . به الی سااالم کر 10ساااعت دیواری بود . خانم شااارزلی بعداز گذشاات 

سطل زباله      شبیه یک  شارزلی  شده   خانه اش دعوت کرد. وقتی الی به داخل رفت دید که خانه خانم 

شده اند .   ن ابمیوه گیری و از لوسترها لباس هایش اویزان است . مبل ها همه چپه  است. روی تلویزیو 

 حتی  خانم شارذلیر کفش هایش را برعکس پوشیده.

متنفر نمی  وقتی این اتفاق ها را دید زیر لبش می گفت: از دنیا به خاطر کارهایی که انجام می دهد             

ا گرفت و او را به ساامت اتاقش برد .و تشااوم! پس از کشاایدن نفس عمیقی دساات خانم شااارزلی را  

مام لباس خولبیدن او منتظر ماند بعد خواب او الی شااروع کرد به جمع و جور کردن خانم شااارزلی . ت

م درست  هها را از لوستر ها برداشت تمام مبل هارا درست کرد و برای خانم شارزلی از سوپ مادرش       

 کرد و منتظر ماند تا او از خواب بیدار شود .

شارز     3بعد از گذشت   شده است به اتاقش رفت و دید خانم  لی خیلی ساعت الی دید که او هنوز بیدار ن

تاق برد ولی وقت است که بیدار شده اما فقط نمی داند که باید از روی تختش بلند شود.غذایش را به ا   

یرند اما تو مهمه  خانم شارزلی او را دید و گفت : ای دختر تو هنوز اینجایی؟ از بچگیت می دانستم که

ما تو هنوز مرا ترک نک         ند ا مه خواهر و برادرات رفت یدی ه مانی! د نارم می رده ای و بهترین دخترم ک

 برایم غذا درست میکنی!
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جای دخت            ید خودش را  با که  باره ی الزایمر تحقیق کرده بود فهمید  که چند روز بود در خانم  الی  ر 

شارزلی را گر   شارزلی قرار بدهد. نقش دخترش را بازی کرد   ست خانم  فت و و پس از دادن غذایش د

انه چه خاورا به پذیرایی برد. خانم شااارزلی محکم دساات الی را گرفت و گفت ما کجا هسااتیم ؟اینجا  

 کسی است؟ الی گفت خونه خودمونه یادت نیست مامان؟

هنگام  ت. اوالی اورا روی مبل نشاااند و ساااعتی که با خودش اورده بود را جلوی خانم شااارزلی گذاشاا

ست بگوی    ساعت هارا در د و عش  تحقیقش درمورد الزایمر فهمید که اگر فردی که الزایمر گرفته اگر 

شد و             شارزلی بلند  ست؟ یکباره خانم  ساعت چند ا سید که  شارزلی پر ست. الی از خانم  فت گخوب ا

شاااتباه اهایش را :وای موقع غدا خوردنمان اسااات و ما نان نخریدیم! بلند شاااد و در را باز کرد کفش 

شپزخانه برگشتم و دیدم تمام نان هایی که او خریده       روی هم  پوشید و شروع به حرکت شد . من به ا

 انباشته شدند و کوه نان را ایجاد کردند!

روی پله ها  ودوباره به ساامت راه پله امدم و دیدم که خانم شااارزلی جایی نرفته البته یادش رفته بود 

سته بود. الی از او     ش ساعت    ن سید که بعد از  ست؟ او نگاهی به الی کرد و گفت :  3پر نمی دانم  چند ا

 خودت بگو.

رام گفت : ای االی درحالی که قول داده بود کلمه کاش را بر زبان نیاورد اما نمی شاااد زمانش بود. الی 

دی و یبرمادرم ای زن شاد کجایی؟ که دلم برایت تنگ  شده است؟ کجایی که مرا با خودت به پارک م

شتیاق گوش فرا می دادم کجایی؟ ای کاش می توان     شدی و من با ا ستم  شروع به گفتن دردهایت می 

ست     شدی!ای کاش می توان سناکت روبه رو نمی  م تورا خوب زمان را به عقب برگردانم تا با این اینده تر

 کنم. اما نمی شود چون از دست من کاری ساخته نیست.
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کرد و  پرستار قبول و به یک پرستار زنگ زد تا بیاید و از او مراقبت کند . الی اورا به خانه اش برگرداند

بدرقه  چند روزی گذشاات تا اینکه بچه های خانم شااارزلی گریه کنان مادرشااان را به خانه سااالمندان

رند. راه پله کردند اما من نمی خواساااتم حا ااار بودم که خودم به تنهایی از او مراقبت کنم اما اورا نب

 خانم شااارزلی سااوت و کور اساات. زندگی اساات چه کاری از ما ساااختساات جز اینکه زندگی رابدون 

 زندگی کنیم.
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 مفهوم عشق-18

 یک احساسی که همه ما انسان ها به ان نیاز داریم و بدون ان زندگی ممکن نیست عشق است.

وقتی مهمون قلب ادمیزاد میشه سخت است که بیرونش کنیم. یک    عشق یک احساس خوبی است که    

شاات مهمان ناخونده اساات که برای مدت زیادی مهمان ما می شااود واگر ناراحتش کنیم می رود و پ

شق فقط برای         شتباه نکنید ع شود که دوباره برگردد.  ا سخت می  نس جسرش راهم نگاه نمی کند و 

یلی مادر. عشق بین بنده  و خدایش. و عشق های خیلی خ   های مخالف نیست . عشق به پدر. عش به  

 بی نهایت........... این احساس جنسش از طال است برای همین گران و با ارزش است.

 نمی دانم چرا برداشت انسان ها زمانی که کلمه عشق را بر زبان می اوریم اشتباه است. 

شق هایی که ناک      سیده اندو چه ع شق هایی که به هم ر ستش از نظر الی چه ع بهترین  ام مانده اند. را

 دعا برای انسان ها این است که بگوییم: امیدوارم که عاشق شوی ان هم عاشقی موفق! 

ایی شده. عاشق روزه "عاشق زندگی"الی هم عاشق شده است عاشق خیلی از چیزها که مهمترین اش 

شق همین روزها    سترس. الی هم عا ست . او باالخره ف    که می ایند می روند اما بدون ا همید که شده ا

ت نمی اگر به زندگی عشااق بورزد و خوبی ها و بدی هایش را باجان دل بپذیرد زندگی هم به او سااخ 

 گیردو باهم دو دوست می شوند

البته خود زندگی هم می گوید که دوست ندارد کسی را ناراحت کند اما نمی شود چون و یفه او این     

روز تحمل می کنیم اصال یک هفته اما بیشتر از اون   3گویند غذا نخور. خب است. فکر کنید که به ما ب 

 نمی تونیم و نمی شود.



 

60 
 

که هیچ وقت  انسان ها این گونه هستند اگر به انها عشق بورزیم و بداخالقی نکنیم یقین داشته باشید      

 می رود. ه بادترکتان نخواهند کرد اما گاهی با انجام یک خطا کوچک تمام ان هزاران مهر و محبت ب

 الی استرس کسی را ندارد چون درحال حا ر همه حالشان خوب است.

 ازخانم شارزلی بیشتر و بیشتر مراقبت می کنند (1

 درصد موفق شده است.80الرا هم  (2

 خانم و اقای رایان ساعت کاری شان را عوض کردند و زمان کمی به سرکار می روند. (3

 ها است و لولیتا هم عالی است لدرحال حا رمپدر مانلی برگشته و کنار ان (4

ست.و خودش     شحال ا شده خو که  الی از اینکه دنیای خیالی اش در حال تبدیل به دنیای حقیقی اش 

روزها  می گوید انگار در بهشت هستم. بهشت یعنی همین لحظه هایی که در کنارعزیزانمان هستیم و     

 با موفقیت می گذرند

رای هدفت بو اقای رایان گفت و انها اورا حمایت کردند و گفتند حتما       راساااتی الی از هدفش به خانم

سیاهی  تالش کن اخرش اتفاق بدب نمی افتد یا به هدفت میرسی یا نمیرسی. به قول خودت باالتر ا   ز 

 که رنگی نیست.

ستم            شق ناتوان ه صیفش را نداردمن هم دربرابر قدرت ع سی توان تو ست که هرک شق کلمه ای ا  وع

را خوب  م که باید ان را چطوری توصاایف کنم اما همه تالشاام را می کنم تا اخرین توصاایه امنمی دان

 بگویم.

 ع:عمرمفید و سالم
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 ش:شادی و شور

 ق:قلبی سرشار از ارامش

د می هنگامی که این ساااه حرف باارزش و پر مفهوم کنار هم قرار می گیرند جادوی عشاااق را به وجو

 اورندک.

سان چه کارهایی    شق با ان س  ع ان های که نمی کند چه عادت هایی که نمی دهد. الی هم برای تمام ان

 کره زمین ارزوی عشق می کند.

ست  دعاشق شوید و عاشق بمانید چون ان موقع است که طعم زندگی را می چشید و به ارامش مطلق      

 پیدا می کنید.
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 حاکم زندگی ام خودم هستم -19

بیشاااتر  سااافر طوالنی نیاز دارندبه یک سااافر که همدیگر را بهتر و       الی و مادر و پدرش واقعا به یک      

 بشناسندو چند روزی از کار و مشغله دور باشند.  الی که می گوید:

داده است   ما انسان ها افریده شدیم که برویم و همه جارا کشف کنیم اگر خداوند به ما شانس زندگی     

 ارا دریابیم . پس باید از ان استفاده کامل رو بکنیم  باید لحظه ه

ازه الی که عاشق سفر و مخصوصا گزارشگری است خیلی خوشحال است. می خواهد از خانم رایان اج         

ا ناراحت می یبرداشاااتن تنها یاد گاری نازلی لدوربینشم ر ا بگیرد اما نمی داند که او اجازه می دهد 

تی که الی ای مسافرت بود وقشود. ارام ارام به سمت خانم رایان رفت . او درحال جمع کردن چمدان ه

 نی؟کرا دید به او گفت: اتفاقی افتاده؟ از رفتن به سفر منصرف شدی که داری زمینو نگاه می 

صال به هیچ عوان مگر عقلم را     شود که گفت :ا شت که جمله کامل از دهان او خارج  ست   الی نگذا از د

 داده ام؟

 راستش  د یانه! چیز ...می خواستم که  ...فقط یک خواهشی داشتم که نمی دانم ایا قبولش می کنی

گفت صاابر  خانم رایان وقتی دید  الی حرف را در زبانش له و لورده کرده و خواسااته او ان قدر سااخته

نازلی رو می خوا     ما دوربین  فت : حت ی کن خودم می فهمم مو اااوع از چی قراره. پس از درنگی گ

 درسته؟ چون تو به گزارشگری عالقه زیادی داری.

 لی گفت شما محشری خانم رایان درسته!ا

 بله من همین خواسته رو ازتون می خواستم اگر قبول نکنید حق دارید و درکتان می کنم.
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 او ابتدا برای شوخی گفت نه نمی تونی ببری میفته و میشکنه و اجازه نداری!

ی ندیده بودم. خانم الی چنان لب و لوچه اش اویزان شااده بود که در طول عمرش اورا با چنان قیافه ا

رایان هم که واقعا ترسیده بود گفت شوخی کردم اخمو! دوربین مال تو و نیازی به گرفتن اجازه نیست. 

الی ان قدر که لب و لوچه اش اویزان شااده بود به همان اندازه هم خوشااحال شااد از خوشااحالی برای 

شحالی به اتاقش برگ    سید و با خو شت. به فکرش امد ک دوربین را رنگ  اولین بارگونه خانم رایان را بو

کند انگار که دوربین نازلی در کمد اسااات و این دوربین را الی خودش خریده اسااات.با این کار خانم     

رایان هم ناراحت نمی شااود.دوربین را با چندتا الکی که داشاات رنگ کرد و جلوی پنجره گداشاات تا  

 صبح خشک شود.

ست هنوز الی این طرف و ا    3ساعت   شب ا صف  شاید خوابش ببرد اما نمی اید که  ن ن طرف می کند تا 

 نمی اید.

به فکرش امد که نکند دیر بخوابد و از ان طرف در بیدار شود به خاطر خوابش سفر کنسل شود؟ او به     

خاطر این فکرها تا صبح بیدار ماند. خانم و اقای رایان بعد از یک خواب ارام و شیرین با انرژی از خواب 

 ی که برای بیدار کردن الی امدند دیدند ک روی صندلی است و چشمانش خواب الود!بیدار شدندوقت

 الی چرا چشمات کبود شده؟-

شم برای همین کل      سیدم که بخوابم و به موقع بیدار ن شحالی گفت تر الی در حالی که خمار بود با خو

 شب رو بیدار بودم. همه انها از خنده منفجر شدند.
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ست . خداحاف  شاید هم        موقع رفتن ا ست.  سخت ا شهر چقدر  ظی برای چند هفته ار خانه و کوچه و 

برای کسایی که از یک مکان سختی های زیادی کشیده اند زیاد هم سخت نباشه! خداحافظی سخت        

 نیست به یاد افتادن خاطره ها می تواند سخت باشد نه یک خداحافظی ساده.

 نوع باشند:3خداحافظی ها هم می توانند 

ی از روی عالقه .  عالوه بر اینکه به هیچ عنوان سااخت نیساات بلکه باعث ارامش هم می  خداحافظ( 1

 شود

 1خداحافظی از روی اجبار . بسیار سخت است برعکس خداحافظی شماره  (2

برای یک مدت معین. در این خداحافظی هم فرد چه بخواهد و چه نخواهد به همان جا باز خواهد               ( 3

 است.گشت فقط برای مدتی اسوده 

خداحافظی الی هم معلوم اساات که از کدام نوع اساات. او می خواهد این چند روز را فقط و فقط برای 

یدا کند. می خواهد بر همه ی            نه برای شاااخک دیگری.می خواهد خودش را پ خودش زندگی کند 

 اتفاقات زندگی اش حاکم شود و فرمانروای انها شود به قول خودش:

 ی ام خودم هستم()حاکم زندگ               
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 سخن پایانی -20

هاراه             که ان نان بود. هدف من از نوشاااتن این کتاب نشاااان دادن واقعیت های زندگی خیلی از نوجوا

جلوگیری با سااختی هارا پیدا کنند .درک کنندویاد بگیرند و مهم تر از همه عمل کنند و خودشااان را 

 به شما انرژی مثبت داده باشد.نجات دهند .امیدوارم این کتاب باعث شود فقط درصد 

سفانه مجبور        شما یاد بدهم متا شگیری از ان را به  شکالت را ازمایش کنم و راه پی برای ایکه همه ی م

شدم که این بالهارا روی یک دختر نوجوان ازمایش کنم. اما مشکالت او و راه حل هایش واقعی است.      

د غلبه کنید به بیشااتر ارزوهایتان برسااید . با  امیدوارم با خواندن این کتاب بر بیشااتر ترس های خو

انسان های خوب در زندگی اشنا شوید . در زندگی فرشته ی نجات خود و هم سن و ساالنتان باشید.         

شوید         شکلی در زندگی روبه رو ن ست کنید. امیدوار با هیچ م شتر و بهتری در امیدوارم که داروهای بی

حوصااله با ان کنار بیاید. یک نگاه کوتاهی به ساارفک ها  حتی اگر شاادید اورا درک کنید و با صاابر و

 بکنیم:

 اگر خدایی نکرده دعوایی داشتید ابتدا باید با حرف زدن مصالحت امیز ان را حل کنید(1

 از ترس هایتان فرار نکنید و با انها روبه رو شوید.(2

 فکرش را می کنید.مشکالت زندگی را بزرگ نشمارید انها خیلی کوچکتر از ان هستند که شما (3

 اگر همسایه ای دارید که الزایمر دارد لطفا با او طوری رفتار کنید که احساس تنهایی نکند(4

 هدف داشته باشید و برای ان تالش کنید(5

 سعی کنید در زندگی دلتنگ کسی نشوید چون شما اذیت خواهید شد. (6
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 فراموش نکنید در زندگی اگر دچار دردسر بزرگی شدید صادق بودن را هرگز(7

 تالش و عمل دوعنصر مهمزندگی هستند این دورا از زندگی هرگز فراموش نکنید.(8

 هرگز نگذارید حقتان را بگیرند(9

 امیدوارم که داروهای الی را مصرف کنید(10

 ناامید شدن را هرگز قبول نکنید. (11

طمئن باشید هرگز از دست او خط قرمز من و الی استرس است اگر شما اورا به خانه تان بگذارید م(12

 رها نمی شوید

 ارزو می کنم که هرگز کلمه کاش را برزبان نیاورید(13

 امیدوارم که همیشه عاشق باشید ان هم عاشقی موفق(14

 همیشه حاکم زندگیتان باشید و برای زندگی و تصمیم های خود فرمانروایی کنید(15

ن های جهان بزنم اما فهمیدم که به کل جهان من می خواساااتم همه ی این حرف هارا به همه نوجوا  

نمی شااود تصاامیم گرفتم که به نوجوانان کشااورم بگویم اما دیدم ان کار هم از دساات من بر نمی اید 

ستان برای نوجوانان بگویم تا درکش هم      شتن کتاب کردم تا حرف هایم را در قالب دا شروع به نو پس 

 بهتر باشد.

هدفم را به چند قسااامت تقسااایم کردم .بزر گ بودند خب        همان طور ک دیدی هدفی داشاااتم و    

کوچکشان کردم تا هم برای من راحت باشد و هم از پسشان بربیایم. دوست دارک که نوجوانان کتابم       
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را بخوانند نمی دانم که چقدر تاثیر خواهد داشت یا شاید هم هیچ تاثیری نداشته باشد اما اگر ذره ای     

 م یک دنیا ارزش دارد.هم باعث کمک به شما شوم برای

 

 به پایان امد این دفتر                           

 حکایت همچنان باقی است                                                                    

  

 

                                                                                                                              

 1399الهه بهار
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