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یا سوئدی نوع از کتاب این در شده استفاده کاغذ

ج که است مزبالکی موجودرغوبترو کاغذهای ین

با است.زدر ورار نیست سفید کاغذها این نگ

بررد تابش با محیط نور کمتررنتیجه آن وی

کمتر مطالعه حین شما چشمان و میشود منعکس

د میشوند. وزنرخسته کاغذها این چون ضمن

کمت داربسیار کاغذها سایر به نسبت دستری ند،

شما به هنگام مطالعه کمتر خسته میشود.

WE CARE ABOUT
YOUR EYES AND 
HANDS

غیزساFSCمانزسا بینالمللیرمانی و انتفاعی

و مدیراست آن بامسئولییرسالت جنگلهایِت ِت

سا این لوگوی با که محصو÷تی است. مانزجهان

برع میشوند مشترضه خاطر اطمینان ازرای یان

به که است جنگلهایی از محصو÷ت این تولید

درصو مدیرت پاسخگویرست تا میشوند یت

محیطزنیا و اقتصادی اجتماعی، نسلزهای یستی

فعلی و آیندگان باشند.

خدماترب از استفاده پینگونیورای پیامکی ایگان

ارب قبیل از کتاب، این جم◊ترای از بخشی سال

یادآو عنوان به لطفرکتاب عددی، ۹۷۸۶۲۲۹۹۱۲۹۱۱ًا

سال کنید.را۳۰۰۰۸۹۳۳۳۳و به شمارoر

PINGONIO
SHORT MESSAGE 
SERVICES



م آذرربه مهربان ماد

ندردبانی شد تا رؤیاهایم اوج بگیرکه عشق و شکیباییاش ن

یر– نگار غفا



ست مطالبرفه

۱.............................................................................................پیشگفتار

۵...........................................................................................بارo کتابرد

۷...................................................................آشنایی با دشمنان و متحدان

۱۷..................................................................................................وعرش

۲۹..................................................................................................میانه

۷۳..................................................................................................پایان

۸۵...................................................................................دانیرتشکر و قد



پیشگفتار

پ ماشین یه خونهتون در دم کنین پارسرتصور ماشینهایرعت اون از نه شده. ک

بچهپولدالوک مثلرِس سراِرفها و ساده ماشین یه مثری؛ سوبایع یه .WRXویرِل

ین باهاش گاز بدین.رین. وقتشه برو بگیرسوئیچش 

ف باند تو کنین بهرتصور میتونین و شماست منتظر شخصی جت یه ودگاه،

پ میخواد دلتون که جایی دارهر چی واسه کنین. میکنین؟رواز دستدست ین

خلبان منتظر شماست. بجنبین سوار شین.

به بخواد، دلتون تا اون، با میتونین که چکشبادیه یه دستتون توی کنین تصور

بزچیره میخ هست دستتون دم که کهزی وقتشه هستین؟ چی منتظر پس نین.

وع کنین.رش

کیبوروبهر یه ابروتون یه وصله؛ دنیا تمام به که ازده باهاشرار میتونین که تباطی

ه با هررمجانی تو و ازکسی برمانی بارقرتباط دنبال همیشه کنین. شزار تو ایطری

شرب بودین؟ برابر شانس بقیه oانداز هم شما توش که داشتهرایطی ندهشدن

ش ا÷ن ارباشین. بشین. دستبهکار پس میخواستین. که همونیه انتظارزایط تون

یم که دستبهکار بشین.ردا

۱



ِست گودین

وستای هستینگز آن هادسونر

۲۰۱۱انویãژ

پ مهمتراستیون oنویسند مشابهشرسفیلد، حا÷ تا که کتابیه نخوندین:رین و

هنرنب چرد که بفهمین میکنه کمک بهتون کتاب این کارمند. کِرا گیر ورتون ده

نمی یهرجلو مثل کتاب این بهتُراه. بدین. خودتون به تکونی یه تا نه،ردنگیه ه؛

د که برواجبه هست، دستتون که کتابی این خوندن از بعد نبرست کتاب درین

ین و بخونین.رو بخرمند رهن

کام استیون کتاب، این عملگتو وُرا،رً◊ سرورک بار یه اول صمیمیه. و یعراست

دوبا بعد کنین؛ ارمطالعهش و بخونینش یادداشتبزه یهردارش بعدش کنین. ی

ب هم هرجلد کارای توی که کرکسی گیر بخرش تارده ازین هم اون ِگلِکشتی

بیاد.رد

بجنبین.

۲



ون هر انسانی،رد

دهایی.ژابر ارمانی ایستاده در برقه

دها.ژمانی و مقاومت ارتو قه



بار) کتابرد

طو کتاب طرحراین شمازیری که شده پری یه مسیر تو تاژورو ابتدایی oاید از ه،

از و نهایی مقاومت،زمحصول دید ãپراوی این کنه. نوشتنژوراهنمایی میتونه ه

یادگی کتاب، شریریه باله، ورقص جدید کسبوکار یه یهرُرپوع تأسیس یا یسک

یه باشه.رمؤسسã خی

ق مسیر این تصورارتو که شکلی هر به مقاومت، سررشره بکنین، اهمونرو

ق بشه. ترارسبز مثل دیوهایی خودتخره عدمرس، انداختن، گوش پشت یبی،

دا ãبقی و فراعتمادبهنفس هر تو بهمونرودستهشون، بیارن، دست به که صتی

نن.زضربه ب

موارب با مقابله هرای با÷ ÷رد که اززجا باشه، هُرام و میکنیم استفاده جاردنگی

به که نرهم به باشه، نیاز م◊یمتر م◊یمتروشهای و پیرمی برن میکنیم دشون

شون.رکا

ا مدل نکته: نظرریه به نویسندهها مخصوص اول نگاه تو کتاب این تو ائهشده

برمی مدلی ایدهپرسه؛ وزدارای نمایشنامه نوشتن و اینری با فیلمنامه. و مان

قواعد و اصول این برحال، میتونیم همرو دیگهای ãخ◊قان فعالیت نوع هر ای

اندا همون به و کنیم بگیزاستفاده نتیجه کاره میتونه فعالیتها این هایریم.

مثردشوا بحرِلی یه از بعد بهبودی تناسباندام، به ت◊شرانرسیدن یا و وحی

هدرب هر نیاای که باشه معنویای یا منطقی عاطفی، حزِف سطحرمند یه از کت

آگاهی پایینتر به با÷ست.

۵



آشنایی با دشمنان و متحدان

دشمنان ما

نی لیست به بخش، این اشارتو بروهایی در که میکنیم هنره ما ورابر مندها

ینها صف کشیدن:رآفرکا

(ب)۱ ترمقاومت مثال، عادت،رای انداختن، گوش پشت اعتمادبهنفس، عدم س،

ایی)ری، کمالگرازستی، خودبیرور، خودپرویی، غرکز، کمرعدم تم

تفکر منطقی)۲

دوستان و خانواده)۳

مقاومت

دقیق هیو÷ نباین کتاب از بخشی به ادامه، در چیه؟ هنرًا اشارد کهرمند میشه ه

میتونه تو شناخت بهتر این هیو÷ به ما کمک کنه.

۷



ین قربانیهای مقاومترگترزب

تزلیست که نداریر، خاصی عمومرتیب که هست فعالیتهایی شامل باعثه، ًا

اه ما سبز بشه:رمیشن مقاومت سر 

مهاردنبالک)۱ هر فیلم،ردن موسیقی، نقاشی، نویسندگی، تو هنررتی هر یا قص

فرچند جزئی و نامتعارخ◊قانهای، ه

کارش)۲ فعالیت یا کسبوکار نوع هر کسبرُرپینانãرآفروع اون از هدف که یسکی

سود مالی یا هر منفعت دیگهای باشه

هیز غذاییریم یا پژهر نوع ر)۳

فت معنویرنامã پیشرهر نوع ب)۴

هر فعالیتی که هدف از اون داشتن یه شکم سیکسپک باشه)۵

من بشهزک یه عادت بد یا مرنامهای که باعث تره یا برهر دو)۶

یرهر نوع یادگی)۷

جسو)۸ فعالیت تصمیمگیرهر جمله از اخ◊قی، یا معنوی یا سیاسی ãبران ایری

ی خودمونرفتاری یا رخی الگوهای ناشایست فکرتغییر و بهبود ب

انهرمانی که هدفش کمک به دیگزتعهد به هر فعالیت یا سا)۹

اصلی)۱۰ نقش اون تو احساس که فعالیتی تصمیمگیرهر مثل میکنه، ایفا یرو

ابطهردن مشک◊ت موجود تو یه رفکرطرشدن، بردواج، بچهدازای ارب

ابر سختیهاری اصولی در برموضعگی)۱۱

تو تا میکنیم چشمپوشی آنی لذت از اون در که فعالیتی هر دیگه، بهبیان

پیش به بربلندمدت کمال یا س◊متی بنابرفت، ذاترسیم. از که عملی هر این

و بیدار میکنه.ره نه از ذات پستمون، مقاومت رمتعالی ما نشأت بگی

۸



گیهای مقاومتژوی

نامرئیه

اص نه و میشه لمس نه و شنیده نه میشه، دیده نه دامقاومت بویی ولیرً◊ ه.

بهصو اونو ما کنین. احساسش انرمیتونین میدان یه ازژرت که میکنیم تجربه ی

یه کار بالقوه ساطع میشه.

نی یه نیرمقاومت یه است، دافعه کناروی هدفش منفی. بههمزروی و ما دنزدن

هامون بشه.رمونه. هدف مقاومت اینه که مانع انجامدادن کازکرتم

موذیه

ه کازچیرمقاومت مانع تا میگه بتونه دری قسم بشه: میخورتون داستانروغ ه،

دستکارس میکنه، میرهم گول میکنه، قلدزی چرنه، میکنه، میکنه.ری بزبونی

اه به در کنه.رو از ره تا بتونه شما رمیارو به هر شکلی درخودش 

شما وکیل یه مثل سارگاهی مثل گاهی و میکنه متقاعد یهرو که مسلحی ق

و شقیقهتون گذاشته، تهدیدتون میکنه.رُکلت 

ندا معاملهروجدان بتونه تا میده قولی هر اون اینکهره. بهمحض اما بده. جوش و

میرخ خنجر بهتون پشت از گذشت، پل از حزش به لحظهای اگه فهایرنه.

تون بیاد حقتونه.رمقاومت اعتماد کنین، هر ب◊یی س

وغ میگه.رنه و دزف مفت میرمقاومت همیشه ح

هرض شخصی ندارغ

ندا شخصی مشکل شما با شمارمقاومت نه اون بره. نه و میشناسه اشرو

دا نیراهمیتی یه مقاومت هستین. کی شما که غره بدون که طبیعیه کارروی ض

و میکنه.رخودش 

۹



با مثل اون ولی میاد، نظر به بدجنس مقاومت که اینکه باربا حرش و کترون

کاراج شما به توجه بدون آسمانی عرشرام ما وقتی میده. انجام جرممونزو مزو

وا مقاومت با که نبرمیکنیم اینرد باید بشیم، کهرد باشیم داشته خاطر به و

ه.رض شخصی ندارمقاومت غ

مصون از خطاست

مغناطیسی سوزن یه مثل سطحرمقاومت قطبنماروی ãعقرب مثل وغنه؛

اشا شمال بهسمت همیشه درکه هم مقاومت جهت میکنه، بهسمتره ست

ویرکا همین از میتونیم ما بدیم. انجامشون ما نمیخواد که مقاومتژهاییه گی

بهکمک میتونیم کنیم. استفاده قطبنما بهعنوان اون از میتونیم کنیم. استفاده

ما تا کنیم جهتیابی قبلرمقاومت باید که کنه هدایت هدفی یا کار بهسمت و

ها دنبالش کنیم.راز بقیã کا

کو هرهگزفوت اهمیری: بچقدر عملی یا خواسته وجورِت در تحول بیشترای ما ِد

و احساس میکنیم.ری رباشه، تو مسیر دستیابی به اون، مقاومت بیشت

همگانیه

د مقاومت با که هستین شما فقط میکنین فکر اشتباهین.رگیراگه در سخت ین،

و تجربه میکنن.رهمã انسانها مقاومت 

هرخواب ندا

یرهن
۱

اج از قبل استرایرهمیشه صحنهش میگروی وقتیرس حتی فت،

بناب۷۵ بود. ترساله دستبراین هنرس وضعیت نیست. مباردار یه و زرمند

شونه.رسناک و جدیدی در انتظارِد تروز نبرمشابهه: هر 

۱.Henry Fondaاسکار در سالریکایی و بریگر آمز، با oجم.ر. - مت۱۹۸۱ند

۱۰



هرشوخی ندا

دن یا از کار انداختن ما نیست.رخمیکزهدف مقاومت 

اون بهقصد کشت حمله میکنه.

کانو مامقاومت وجودی میگیرِن هدف ورو نبوغ گروحمونره: ãهدی که انبهارو،

منحصربهف دیگهایرو موجود به ما بهجز که مقاومتزویردیه نشده. عطا مین

ندااص شوخی نبرً◊ در جدیه. هم خیلی و طره یه فقط مقاومت، با مبارد ه،زرِف

ون میاد.رنده از گود بیز

تفکر منطقی

بدت منطقی تفکر مقاومت، از هنربعد دشمن کارین یا تفکررآفرمند ما وقتی ینه.

میگیرمنطقی کار به ضمیررو از منطقی تفکر چون میده؛ رخ بدی اتفاقات یم،

میگی نشأت درخودآگاهمون از کار که میخوایم بهجاش ما ولی جاره یرونمون

ِس ششم و از ناخودآگاهمون.ه، حزیربشه؛ در واقع از غ

اودیسه و ایلیاد کتاب دو هر برهومر دعایی با شرو موسیقی و شعر ãاله وعرای

ب درگترزمیکنه. این به یونان شاعر نفرکرین در نبوغ که بود وسیده فانی ِس

ندارخطاکا وجود سرش منشائی از بلکه میگیره، بهشرچشمه میتونه نه که ه

لش کنه و فقط میتونه دستبهدامنش بشه.رمان بده و نه کنترف

هن یه بهروقتی نیاز احساس که اینه معنیش کن»، اعتماد کائنات «به میگه مند

اصرورلرکنت (چون کنین کنتها ورً◊ منشأ به بهجاش، نیست). شما دست ازرل

کائنات، ایمان داشته باشین.

دستاوره باشه، غنیتر بشیم دستبهکار میشه باعث که منبعی دهامونرچقدر

گذا تاثیر منوال همین به میشن. بهتر دستاورهم این بری هم وردها خودمون ای

ب کارهم ãنتیج باهاشون که کسانی اشترمونرای به میذارو میشه.راک بیشتر یم

۱۱



دوستان و خانواده

ما اونها که اینه خانواده و دوستان ورمشکل میشناسن هستیم که همینطور و

سعیشون مارتمام تا میکنن اصرو ما که حالی در دارن. نگه همینطور قصدو ◊ً

فعلی وضعیت تو ندارموندن کتابرو این شما اگه بریم. میخونین، کهرو اینه ای

ِم کشفنشده تو وجودتون هست.ِد دواحساس میکنین یه خو

خی خدا که استثنا تا چند از (غیر خانواده و خودردوستان این دشمن بده) شون

به متعلق آینده که موجودیه متولدنشدهتون خود این هستن. شما oکشفنشد

اونه.

کلیرنگ کنین. اعتماد بهم نباشین. هم قدیمیتون دوستهای دادن دست از ان

تونه.ردوست جدید در انتظا
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متحدان ما

فع کشیدن صف ما مقابل که مخالفهایی از بیایینصحبت کافیه. ◊ً

اه ما هستن:رد همرسی کنیم که تو این نبررو برمانهایی رقه

حماقت)۱

کلهشقی)۲

انهرکورباور کو)۳

اشتیاق)۴

مساعدت (نقطã مقابل مقاومت))۵

دوستان و خانواده)۶

حماقت

لیندبرچا گرلز
۲

جابز استیو ،
۳

چ وینستون چیلرو
۴

احمقتزج آدمهاییرو ین

می ذهنم به که میپرهستن چرسن. کهرسین باهوشی شخص هر چون ا؟

کا پیرمیدونست کاررِشهای سخته، چقدر احمقها این شروی هاردهروعنکرو

د.رمیک

ج نادانی و هنزخودرأیی جدانشدنی دوستان کارو و هنرآفرمند هستن. یارین مند

اصرآفرکا باید تاین نباشه باغ تو کارً◊ سختی از هم پیروحش خبررِشهای وش

مغ اونقدر باشه. شرنداشته هر تحت میتونه کنه باور که باشه موفقرور ایطی

ذهنی حالت این به میشه چطور اما بمونیمربشه. احمق که حالت این به سید؟

ه ندیم که فکر کنه.زمون اجازو به مغ

۲.Charles Lindberghآم از توقف بدون و تنها که خلبانی اولین ار، به پریکا کروپا مترواز - جم.رد.

۳.Steve Jobs

۴.Winston Churchill
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باو تو مشکلی چیرکربچهها باوزدن ورنکرهای دیوونهها طور همین ندارن؛ دنی

مغ با که شماییم و من فقط بزنابغهها. ازرزهای بیش کوچکمون قلبهای و گمون

لطف میکنیم. دستدست و میشیم دودل و میکنیم فکر عملحد نکنین، فکر ًا

دستبهکا از بعد همیشه درکنین. کمکم میتونیم کنیمربارشدن تجدیدنظر هش

سیم.روع نکنیم، به هیچجایی نمیرو شری رو اص◊حش کنیم. اما تا کا

کلهشقی

ه.رِز ممکن دستکشیدن از اون کاین چیرگیر کار میشیم، بدترمانی که دز

اما چی میتونه بهمون کمک کنه تا دست از کار نکشیم؟

.کلهشقیجواب ساده است:

کلهشقبودن کلمه دارمن بیشتر «سرو مثل کلماتی از که چون سختی»رم؛

کمادعات «پشتکار» برو قهره. نیستیم مجبور کلهشقبودن برای باشیم. ایرمان

دسر باشیم.رکلهشق بودن کافیه فقط مایã د

ب دست هستیم، کلهشق آخرروقتی تا و سمجیم و یهدنده و چموش نیستیم. دار

ا وایستادیم.رماج

مقاومت ãپاچ نگهبان سگ یه مثل میگیرما نمیذارو و دریم اصربریم همه. ◊ً

مهم نیست لگدهاش چقدر محکم باشه.

انهرکورباور کو

ه!ره؟ خب معلومه که آرسیدن به خ◊قیت وجود دارای رآیا عنصر معنویای ب

ضرتمندترقد (و چیریترورین به باور ما متحد ببینیمش،زین) میتونیم نه که یه

ه و نه حتی احساسش کنیم.زنه بشنویم، نه لمس کنیم، نه م

و تضعیف کنه. میخواد نابودش کنه.رًا همین باور مقاومت میخواد دقیق
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پات مدسونریشیارخانم ایان
۵

استنفو تو جمعیتش از مملو ک◊سهای تو که در،

تئات سال تدبیست بداهه میکرِر شگفتانگیریس کتاب تو معزد، ِتفرش،

فیالبداهه
۶

ته:رین به این صورداخته. تمره پراینبارینی در، به تم

د ãجعب بگیردارریه نظر در نگهدارو دستتون توی اونو و بارین حا÷ کنین.زین. ش

چی تو جعبه است؟

قو یه یهرشاید یا باشه ابروسرباغه پاری ط◊ی ãسک یه یا نکتãریشمی اما سی.

جعبهرماج اون بار چند نیست مهم اینجاست: چیرا همیشه کنین. باز یزو

ه.رداخلش وجود دا

اگه نظر منو بخواین، همینه که گفتم:

ی توی جعبه است.زم که همیشه چیرمن از ته قلبم ایمان دا

اشتیاق

میک نقاشی اشتیاق با موترپیکاسو بچههارازد، میساخت؛ آهنگ اشتیاق با ت

ی میکنن.زو باروز رهم با همین شور و اشتیاق تمام 

اشتیاق این میکنی فکر درشاید اونو نمیتونی یا دادی دست از یارو کنی ک

اونقدر میتزاینکه که هست غریاد توش فکرسی این هیچکدوم اما بشی. هارق

ست نیست.رد

اشتیاقرت oشیر ترس به وقتی البته میمکه. چشمãرو میکنیم، غلبه سهامون

و کشف میکنیم.ری از اشتیاق ران و عمق نامحدود و پایانناپذیربیک

۵.Patricia Ryan Madson

۶.Improv Wisdom
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مساعدت

بعدرد موضوع این oاگهبار که بدونین قدر همین کافیه ا÷ن میکنیم. صحبت ًا

شیده.رلã سایه باشه، متضادش که مساعدته همون خوزمقاومت بهمن

دوستان و خانواده

انگی هنر، شهزاگه موفقیت، پولیره، و آورت دست به که دسترو از بودیم ده

داشته دوستش همچنان ما که کیه و باشه داشته دوستمون هم باز که کیه بدیم،

باشیم؟

مون میمونن:ردن با مشک◊ت کنارمکره که موقع دست و پنجه نزتنها دو چی

دا دوستشون که کسایی و نامتناهیمون کارنبوغ دیگه، بهبیان انجامریم. که ی

و میکنیم.رشون اون کار رمیدیم و کسایی که به خاط

نظ دیگه داستانمونرولی کتاب، بعدی فصل تو کافیه. دادن میکنیم،ریه مطرح و

یم.زاه میندارو ریهمون رنیم و مؤسسã خیزو کلید میرکسبوکار جدیدمون 

ِکیه؟وع رای شرمان بزین رسؤال اول: بهت
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وعرش
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وع کنینرقبل از اینکه آماده بشین ش

وع کنین.رآماده نشین، ش

می نیست. آمادگینداشتن ما دشمن باشه بزیادتون سختی باران وضع و ارزنامه

و خالیبودن حساب بانکیمون هم نیست. دشمن ما مقاومته.

و ذهن همون ما یکمیلیاّردشمن فقط اگه که بدیم،راجمونه مهلت بهش ثانیه دم

بهانهترش به میکنه عذروع و توجیهکرآوراشی و چردن که اگر و اما صدها و اردن

چی نمیخوایم یا نباید یا انجامریزنمیتونیم میدونیم که حالی در بدیم؛ انجام و

یه.رورامون ضراین کار چقدر ب

وع کنینربدون آمادگی ش

خوب کازاتفاقات به دست قبلی آمادگی بدون که میافتن برمانی وقتیزی نیم.

جرب خودمون شجاعزاز و میآییم هیجان به میدیم، نشون شه خودشرِت با وع

نه.زت ما باشه بهش مهر تأیید میره و خدا هم که شاهد جسارشجاعت میا

موراینبارد اچ. دابلیو. یره
۱

«تا کازمیگه: به متعهد کسی که باشه،رمانی ش

تمامیراث خصوص در داشت. نخواهد وجود کشیدن پس پا یا و دودلی از ی

نوآو هموارفعالیتهای خ◊قانه، و دارانه وجود اساسی واقعیت یه کهره ه،

تحسینبرنادیدهگ طرحهای و بیشمار ایدههای نابودی باعث اون انگیزرفتن

خودش قاطعانه کسی اینکه بهمحض درمیشه: وارو هم الهی مشیت کنه، درگیر

ج میشه. فرعمل اون تصمیم از اتفاقات از عظیمی سریان میگیرد ورچشمه ه

س غیریه وقایع اتفاقرمنتظری نفعش به اساسی مساعدتهای و م◊قاتها و ه

طو برمیافته، که نمیدیده هم خوابش توی حتی هیچکس که همچینری اش

ب من بیافته. احتراتفاقهایی گوته دوبیتیهای از یکی ویرای گفته:ژام که قائلم های

کا آریر«هر یا میتونی که شزرو بدی انجامش میکنی جسارو / کن بهروع ت

ه» پس همین حا÷ دستبهکار شین.ره میازت و معجراهش نبوغ و قدرهم

۱.W. H. Murrayجم.ر). - مت۱۹۲۳-۱۸۴۸یکایی (رمایهگذار آمر، وکیل و س
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هیز تحقیقاتیریه پ

ش اینکه از قبل ندارمیخواین حق نوچ! کنین؟ تحقیق کنین، کارروع این ورین

بکنین.

اجا دازفقط کتابره سه بیشتر.رین نه بخونین، موضوعتون به نوشتههازاجع یر

بع نمیکنین، های◊یت نمیکشین، دخط هم خوندن صحبتربارِد یا فکر هش

نمیکنین.

تزاجا ایدهها میدین میذاره و کنن کاراوش ناخودآگاهتون بده.رشرین انجام و

ب اینکه نه کنیم، کار میخوایم ما بشه. مقاومت به تبدیل میتونه کاررتحقیق ای

(بعد بشیم بآماده درمیگرًا و جدی تحقیق یه و میدیم.ردیم انجام ستحسابی

ًا البته، نه ا÷ن).بعد

وع کنین:رو شرمانی که میخواین کار زای رو هم باید بگم بردو نکته کوتاه 

َدوی بمونینَب) ۱

خیلی خ◊قانه، شَبـفعالیتهای ابتدایی و شرَدوی میشن. بسیارروع خ◊قیت وع

وع انسانها و کهکشانها است.رشبیه ش

ستازنو میان؛ دنیا به آشفتگی و خون توی حجمرادها وسط هم کهکشانها و هها

عظیمی از آشفتگی ابتدایی به وجود اومدن.

اص من است. ابتدایی و بدوی کام◊ اتفاقی ایده یه وقتیپختن نمیکنم شوخی ◊ً

از بهتر بودن بدوی که میکنم تاکید کتاب این بهتررِخبدر بودن احمق و بودنه ه

از نابغه بودنه.

آورهنگترباف دنیا به موقع هم، مادر فرین عزردن خیس کورندش، از و میشه هرق

بیمارمیرد اتاق بده. فحش بددهن، آدمهای مثل ممکنه و استره شاید ورستان یل

دکام و آشفتگی وسط همیشه تولد خود اما باشه، تمیز میافته.رً◊ اتفاق خون و د
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و بکنینر) از همون ابتدای کار، نهایت ت}شتون ۲

در من شغل نیویوزاولین تو تبلیغات ایدههایرمینه داشتم عادت بود. ک

رئیسرهمزهمیزیر ایدهها اون اما بگم. رئیسم به میکرو عصبانی باررو یه د.

سورب سر oانداز که ایده «این گفت: بهم بود،زگشت کوچکتر دیگه کم یه اگه نه!

میک یه الکتر÷بد ÷روسکوپ بزونی ببینمش! تا داشتم برگرم و اتاقت به یهرد ام

گ بیار!»رزایدo ب

ب کار بخوایم اگه شما و اجارزمن خودمون به نمیتونیم بدیم، انجام بدیمزگی ه

با تو کنیم. کار کوچک oانداز تو شزکه یه فوتبال قدری با وروع دهدزت در گل ِن

او ãبادقیق بزِل ت◊ش از بهتر خیلی گدزایری، باِن نوده. ãدقیق قدریزِل با ترو

هرش بعدش کنین. بروع کمتر میتونین خواستین انروقت بذاژراش ازری اگه ین.

ت◊شمون تمام ابتدا بارهمون و میکنیم باز چشم نکنیم، شدنزو تموم حال در ی

دیم.زاست و ما هنوز یه گل هم ن

ِمنتور خودمار نهار با ریه ق

یه تو پیش نورستورسالها مستندساز، و نویسنده با منهتن تو استالران م
۲
،

منتور که
۳

(ه کلمهرمنه این از ایشون ممکنه داشتمزچند نیاد)، خوشش یاد

میخو دفترناهار یه تو داشت اون وردم. متوسط سایز با چیردرزچه هاییزنگ

چی موقع اون منزمینوشت. که گفت داده:ری نجات موقعیتها از خیلی تو و

ب یه فقط خدا دقیقرزگãر«استیو، انداد، همین تو دزًا کره، کلیرست طرح تا ده

ه.»رو توش نگه دارداستان 

۲.Norm Stahl

(من.۳ درMentorُتور که میشه گفته شخصی به فز) از تخصصی دنبارمینهای به که اهنماییرِلدی

آن مربیزدر یا مشاور معنای به منتور که کنیم توجه است. جلوتر قدم چندین است، مینه

منتو که حالی در هستن شغل نوعی مربی و مشاور منتوررنیست. و نمیشه محسوب شغل ینگ

بدو اغلب خودش، کسبوکار کنار چشمداشدر خدماِن مالی، منتوِت دیگرینگرِت به ارو ائهران

منتوررمیده. از که کسی و منتور ãمیگیرابط شبیراهنمایی وُرمابطãرِهه گذشتههایُرمشد در اد

جمرادت خاصی داشته. — مترشد اراد به مردور است که م
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منظو حراما این از بگهرش که بود این قصدش بود؟ چی نکن،زف فکر یادیزیادی

ه نده تحقیق تبدیل به مقاومت بشه.زآماده نباش، اجا

صروقتتون ماه شش گرو هردآورف قطور دفتر یه بهرازی که نکنین صفحهای

تا و عاطفی هرجزئیات خانوادگی ãکتابتونریخچ داستان شخصیتهای از کدوم

فورپ باشه. کلیشرداخته طرح بری حسزیرو به کار این تو و ا÷ن. همین ین.

خودتون کنین. اعتماد خودتون طرحرششم داستان، ساختار که کنین مقید و

یهتون فقط تو یه صفحه خ◊صه بشه.رنامã مؤسسã خیرکسبوکار جدید یا ب

بپ نکتãرشاید یه ادامه در خاطر همین به نه. که معلومه آسونیه؟ کار آیا سین

د بهتون میگم:ردبخور در این موربهد

دهایرساختار سهپ

شرکاغذ کنید: تقسیم قسمت سه به همونرو این پایان. میانه، کهَروع، وشیه

دo سه.ردo دو، پردo یک، پرمندها به کار میبرن. پرهن

ی انجام داد؟رو چطورداوینچی این کار 

ته:ریم، به این صوروی کاغذ بیارده رو توی سه پراگه بخوایم شام آخر 

ض بوم، نقاشی شدهری در عرمیز غذاخو)۱

حوا)۲ و ایستاده وسط مسیح ورعیسی چپ هم حالتهایریون تو تابلو است

مختلف صف کشیدن

هرار دارشون قرت محو پشتسرمینه هم بهصوزچشمانداز و پس)۳

چی بزتنها داوینچی که شری ÷رای دیگهزوع بقیهش بوده. همینها داشته، م

جزئیاته.
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د چهریکی «کتاب به طور دیگر» است که سعی دازوشگاه آن◊ین و فیرکانگونیو ف

ید آن و چه در حین خواندن کتاب، تجربهایرحله یافتن کتاب خوب و خردر م

ونیک و صوتی اینرند. شما میتوانید نسخههای چاپی، الکتزقم برا رمتفاوت 

وشگاه آن◊ین کانگونیو تهیه کنید:را از فرکتاب و همینطور کتابهای دیگر ما 
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