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   مقدمه
  

پیروزي را در مشکالت را از بین ببرید و با نبردي خالقانه 
  آغوش بگیرید

کنم که پرسفیلد این کتاب را اختصاصی براي مـن نوشـته    همیشه فکر می  
العاده است، افرادي که در طفره        این کتاب براي افرادي مثل من فوق      . است

واقـع مـا از     حتی بعـضی م   . باشند  رفتن و به فردا موکول کردن استاد می       
انـد نیـز فـراري     فکر کردن به این مـشکالت کـه همیـشه همراهمـان بـوده       

  .هستیم
پرسفیلد با این آگاهی با تعیین مهلت مشخص از مـن خواسـت کـه بـراي                 

دانست که مـن در انجـام دادن ایـن            زیرا او می  . کتابش یک مقدمه بنویسم   
  .کار هرچقدر با تأخیر جدي هستم

زندگی من اسـت کـه در سـه بخـش گـردآوري             نماي  این کتاب آینۀ تمام     
هر چقدر که من به مطالعه ادامـه مـی دادم در ایجـاد تغییـر و         . شده است 

شـدم و مطمـئن هـستم کـه شـما هـم               تـر مـی     دستیابی به موفقیت مصمم   
  .توانید می

در بخش اول کتاب، پرسفیلد سعی دارد که مقاومت را بـه عنـوان دشـمن       
این دشمن درجه یک با ظاهري کامالً       . درجه یک خالقیت به ما معرفی کند      

هــایی ظــاهراً هوشــمندانه قــصد دارد جلــوي رشــد و   فریبانــه و توصــیه
  .خالقیت ما را بگیرید
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وي در  . کنـد   استیون چهرة واقعی طفره رفـتن را بـه اسـتادي بـرمال مـی              
اي شدن گام به گام در غالب مفاهیمی چـون   بخش دوم کتاب فرایند حرفه    

  .کند پذیري و نهایتاً تسلط بر خویش بررسی می یتصبر، مداومت، مسئول
نظیري که در ماوراي ما قـرار دارد اشـاره    اما در بخش سوم به منابع بی     

هـا را     زمانی که شما آسـتین    «: گوید  وي در این بخش از کتاب می      . کند  می
رباي پرقدرت افکـار      شوید همانند یک آهن     زنید و دست به کار می       باال می 

  .شود نظیر همراه با آگاهی به سمت شما جذب می یهاي ب و اندیشه
استیو عادت طفره رفتن و مقاومت را به عنوان عـاملی بـراي وراثـت، تـا                 

هاست که اکثر مـا را در         این نیروي مخرب سال   . ها ردیابی کرده است     ژن
طی قرون مختلف همراهی کرده و باید باالخره یک امروز این دور باطـل              

  .را شکست دهیم
واقعی در این جنگ کـسی اسـت کـه ارتبـاط ذاتـی بـین چیزهـاي              هنرمند  

  .کند مختلف را کشف کرده و بعد سومی را خلق می
  »به قلم رابرت مک کی«
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  برنامۀ روزانۀ من چیست؟
پس از بیدار شـدن مـن ابتـدا دوش گرفتـه و سـپس صـبحانه خـورده و                    

اید انجام هاي آن روز که ب     بررسی لیست تماس  . کنم  روزنامه را مرور می   
  .دهم از دیگر کارهاي من است

هاي خـوش یمـن خـود را بـه پـا       ام کفش پس از خوردن قهوة مورد عالقه    
ام مردیت به من هدیه کـرده را   کرده و بندهاي خوش یمنی که خواهرزاده    

به سمت اتاق کارم رفته و با نگاه به همۀ چیزهاي خـوش یمنـی               . بندم  می
  .کنم ود را براي شروع کار روشن میام کامپیوتر خ که در اتاق گذاشته

داري کـه روي دسـتۀ صـندلی          این چیزهاي خوش یمن شامل پلیور کـاله       
 فرانــک 8 دالمــر کـه  1آویـزان اسـت، مهــرة خـوش شانــسی سـنت مـري     

 کـه زمـانی در خـواب دیـدم و           2برچسب خوش شانسی الرگـو    . ام  خریده
ورده و   برایم آ  3توپ خوش یمنی که دوستم باب ورساندي از قلعۀ مورو         

... لولۀ آن به سمت من است تا الهامات نابی را به سمت من شلیک کنـد و         
  .است

. کـنم    و نیم صبح شروع به کـار مـی         10باالخره در ساعت حول و حوش       
ام زیــاد  پــس از گذشــت بــیش از چهــار ســاعت وقتــی اشــتباهات تــایپی 

 را هـایی  پس از اتمام کار، متن. ام  شده  شوم که خسته    شود، متوجه می    می
گـذارم تـا در       ام را روي یک فلش ذخیره کـرده و در جیـب مـی               که نوشته 

  .سوزي یک کپی از آن را داشته باشم صورت بروز آتش

                                                 
1 . Saint-Maries-de-la-mer 
2 . LARGO 
3 . Morro 
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دهـد کـامپیوتر را       الظهـر را نـشان مـی        ساعت زمان حدود سه و نیم بعـد       
  .کنم خاموش و کار را تعطیل می
ب اسـت یـا   ام خـو    آیا چیزهایی کـه نوشـته     ! ام  اینکه چند صفحه کار کرده    

بلکـه چیـزي    . کنم  اصالً مهم نیست و من به هیچ وجه به آن فکر نمی           ! خیر
که براي من مهـم اسـت آن اسـت کـه مـن بـراي انجـام کـار خـود وقـت                        

بـه عبـارتی مـن در ایـن     . ام ام تمام تـوان خـود را بـه کـار گرفتـه          گذاشته
  .ام پروسه دماغ مقاومت را به خاك مالیدم و بر آن پیروز شده

  !دانم میمن چه 
اي از آن آگــاه هــستند و  از جملــه رازهــایی کــه تنهــا نویــسندگان حرفــه

  : کار و مبتدي نسبت به آن غافل هستند این است که نویسندگان تازه
! ترین بخش شغل نویسندگی اصالً هیچ ارتباطی بـه نوشـتن نـدارد              مشکل

ترین بخش نویسندگی نشستن در یک جا و چند سـاعت نوشـتن       بلکه مهم 
  .است

چیزي که مـانعی بـزرگ بـراي نگـارش و نوشـتن اسـت چیـزي بـه نـام                     
  .مقاومت است

  هاي ناکرده زندگی
کنـیم و   یکی زندگی کـه آنـرا تجربـه مـی         . اکثر مردم دو نوع زندگی دارند     

آیـا برایتـان    . دیگري زندگی که آرزوي انجام آنـرا همیـشه در دل داریـم            
راي خـود بخریـد و   پیش آمده که براي کاهش وزن یک تردمیل در خانه ب  

هـاي مراقبـه و یوگـا را          پس از مدتی آنرا کنار بگذارید؟ شـرکت در دوره         
کـاره    رها کنید؟ یا در یک فعالیت بشردوستانه شرکت کرده و آنـرا نیمـه             
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 کنیـد؟ آیـا      زیـست مـشارکت     هـاي حفـظ محـیط       رها کنیـد؟ یـا در تـشکل       
د کـه   اي هستید که هیچ کتـابی را ننوشـته اسـت؟ نقاشـی هـستی                نویسنده

کنم   کنید؟ تصور می    کشد؟ تاجري هستید که اصالً ریسک نمی        نقاشی نمی 
  .اید که مقاومت چیست که حاال شما فهمیده

  شبی که در رختخواب دراز کشیده بودم
  گفت صداي پدرم را شنیدم که با مادرم می         

  اجازه بده این پسر شیطنت کنه                              
  تا این چیزهایی که در وجودش هست                                      

  .تخلیه شود
  1»بوگی چیلن«جان لی هوکر 

  
ایـن قـدرت را     . تـرین قـدرت جهـان دانـست         تـوان مخـرب     مقاومت را مـی   

میـدان دادن بـه مقاومـت       . پولی معرفـی کـرد      توان عامل مهم فقر و بی       می
را حتـی از روز تولـدش هـم         دارد و انسان      روح انسان را از رشد باز می      

) همانطور کـه مـن هـستم      (اگر به خداوند معتقد هستید      . کند  تر می   ضعیف
اذعان کنیم زیرا تمـام سـعی خـود را بـا      » شیطان مقاومت «باید به وجود    

گیرد تا مـا نتـوانیم از نبـوغ خـود بـراي رشـد و                  خالقیت تمام به کار می    
ها براي بیـان روح       ه رومی  یک کلمۀ التین است ک     2نبوغ. تعالی بهره ببریم  

درونی که عاري از ناپاکی است و از ما مراقبت کرده و به سمت موفقیت               
  .کنند دهد، استفاده می کاري سوق می

                                                 
1 Boogie Chillen :نام ترانۀ معروفی از هوکر خوانندة سبک بلوز  
2  .Genius  



 هنر جنگ در کارآفرینی

 

10

توان گفـت کـه نویـسنده بـا نبـوغ خـود،        بر اساس این تعریف از نبوغ می  
کنـد و   کند، نقاش به نبوغ خود شروع به نقاشـی مـی            شروع به نوشتن می   

کند از طریـق همـین قـدرت مقـدس حمایـت       یزي را خلق میهرکسی که چ 
کـشتی  . تـوان مقـر فرمانـدهی روح انـسان دانـست            نبوغ را مـی   . شود  می

  .کند بخشی که توانمندي شخصی و ستارة قطبی ما را حمل می نجات
هرچقـدر  . کند و سایۀ نبوغ هم مقاومت اسـت         اي ایجاد می    هر نوري سایه  

بـه  . تر خواهد بود    یۀ ایجاد شده هم تیره    تر باشد سا    نور بیشتر و پرقدرت   
تـر    هاي موجود قـوي     عبارتی هر چقدر شوق روح پرقدرت باشد، مقاومت       

تـر از لکوموتیـو و        تر از گلولـه، قـوي       توان پرسرعت     مقاومت را می  . است
اگر مقاومت شما را    . تر از ترك مواد مخدر است       رها شدن از آن مشخص    

ها نفـر مـرد و        تید و بدانید که میلیون    شکست داده در این تجربه تنها نیس      
بـدترین جـاي داسـتان ایـن        . انـد    کرده  زن قبل از ما این شکست را تجربه       

دانیم کـه چـه چیـزي مـا را شکـست       است که در این شکست ما حتی نمی      
 بار حسابی مـرا  13 سالگی حدود 32 تا 24شیطان مقاومت از . داده است 

  ی متوجـۀ حـضور آن هـم نـشده         بازي داد و این در حالی بود که من حت         
من کنجکاو و جستجوگر به دنبال آن در همه جا بودم، در حالیکـه              . بودم

  .دیدم آن درست جلوي چشم من بود و من آنرا نمی
شود کـه سـرطان       اید که خانمی مطلع می      شاید شما هم این خبر را شنیده      

ا کرده و   بنابراین وي کار خود را ره     . ماند   ماه بیشتر زنده نمی    6گرفته و   
آرزوهـایی  . کند کاري که همیشه دوسـت داشـته را انجـام دهـد           سعی می 
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، یـادگیري زبـان یونـانی، کمـک بـه           1مکـس   هـاي تکـس     مثل نوشتن آهنگ  
کردند که او دیوانه شده ولـی         دوستان وي فکر می   . کودکان مبتال به ایدز   

واقعیت این است که او در زندگی هرگز اینهمـه خوشـحال و شـاد نبـوده             
  . آخر اینکه سرطانش خوب شد.است

کدام راه بهتر است؟ آیا باید مرگ را براي خود حتمی بدانید تا تکانی بـه                 
خود داده و با شیطان مقاومت بجنگیم؟ آیا مقاومت باید مـا را از هـستی                
و نیست ساقط کند، تا متوجه حضور آن شویم؟ انصافاً چند نفر به مـواد         

هـاي روحـی و      نـد، دچـار بیمـاري     آور  مخدر یا مشروبات الکلی پنـاه مـی       
جـویی   خورنـد، عیـب     بخـش مـی     ها قرص آرام    شوند، روزي ده    جسمی می 

رونـد، تنهـا      ها در روز با موبایل کلنجـار مـی          کنند و ساعت    دیگران را می  
شـوند و از نبـوغ        براي آنکه متوجه شیطان مقاومت در وجود خـود نمـی          

  .ذاتی خود غافل هستند
ا فردا صبح همۀ مردم شش دانـگ بـه نبـوغ            این واقعیتی است که اگر شم     

خود گـوش دهنـد و اولـین قـدم را بردارنـد و مقاومـت را بـشکنند، همـۀ               
ــدان  ــۀ زن ــار، هم ــشناسان بیک ــۀ صــنایع ســیگار و    روان ــالی و هم ــا خ ه

پاشند و جرم و جنایت به فراموشی سپرده          هاي الکلی از هم می      نوشیدنی
  .شود می

ایـن  . اً به صداي قلب خود گوش دهیددر همین جا و همین لحظه لطفاً حتم   
  .صدا فراخوانی مخصوص شماست که کامالً براي شما گویاست

                                                 
1  .Tex-Mex :هاي سبک مکزیکی آهنگ  
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 سـالگی   18باور کنید که هیتلر دوست داشـته نقـاش شـود، بنـابراین در               
 کرون بود را گرفت و براي تحصیل بـه ویـن            700اش که     ارثیۀ خانوادگی 

اري ثبـت نـام     او در آکادمی هنرهاي زیبـا و مدرسـۀ معمـ          . مهاجرت کرد 
ایـد؟ در ایـن تـراژدي       ولی آیا شما اصالً تابلوي نقاشی از وي دیـده         . کرد

از نظـر شـما   . واقعیت این است که شیطان مقاومت هیتلـر را شکـست داد        
انداختن جنگ جهانی    آمیز به نظر برسد ولی براي هیتلر به راه          شاید اغراق 
  .نقاشی بودتر از روبرو شدن با یک بوم سفید چهار گوش  دوم آسان

تر از روبروي شدن      براي بسیاري از مردم سرطان گرفتن و مردن راحت        
  .با آرزوهاي خود است

  



  1 بخش

  مقاومت
  
  
  
  

  بررسی و تحقیق
  . است اي العاده دشمن معلم فوق

  »داالیی الما«
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  هاي مقاومت ترین هدف مهم
هــایی کــه در آنهــا مقاومــت بیــشتر مــشاهده   در ادامــه لیــستی از هــدف

  :شود، بدون هیچ ترتیبی آمده است می
ندگی، گیري کارهاي هنري مثل نویس      خواهید پی   هنگامی که شما می   . 1

اي یـا     اي بـه صـورت حرفـه        نقاشی، موسیقی، فیلم یا هر هنر خالقانـه       
  .آماتور بشوید

هایی که منجر به پیشرفت مالی و اقتصادي شما در زنـدگی              ریسک. 2
  .شود و کسب و کارتان می

  . غذایی که به سالمت و تندرستی ارتباط دارد هر رژیم. 3
  .کند  میاي که به ارتقاء روحی شما کمک هر برنامه. 4
  .اي که هدف آن کوچک کردن شکم شما باشد هر نوع برنامه. 5
  .اي که منجر به ترك یک عادت یا اعتیاد خاص شود هر برنامه. 6
  هاي آموزشی برنامه. 7
هر نوع عملکرد معنوي، اخالقـی یـا سیاسـی کـه بـا هـدف اصـالح                  . 8

  .پذیرد ارزش زندگی صورت می الگوي بی
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رینـی کـه بـا هـدف کمـک بـه دیگـران انجـام           هر نوع فعالیت کار آف    . 9
  .شود می
 داشـته باشـد چیزهـایی مثـل      هر نوع عملکردي که تعهدي در پـی     . 10

  دار شدن یا حتی ترك روابط ناسالم ازدواج، بچه
داشتن هر نـوع پایبنـدي بـه مـسایل اخالقـی هنگـام برخـورد بـا                  . 11

  مشکالت مختلف
عملکـردي کـه باعـث ردش    توان گفت هر نـوع فعالیـت و    به بیان دیگر می 

شخصیتی، درونی، جسمی و معنوي شما شود باعث ظاهر شدن شیطان            
  .شود مقاومت براي عدم انجام آن می

  .هایی دارد خواهیم ببینیم مقاومت چه ویژگی خوب حاال می
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  مقاومت قابل رویت نیست

 کـرد،  توان آنرا با حواس پنج گانه لمـس      مقاومت قابل رویت نیست و نمی     
مـن بـه محـض شـروع یـک فعالیـت       . بو کرد، چشید و حتی مزه مزه کرد    

مقاومـت یـک   . کنـیم  چالش برانگیز به صورت یک حوزة انرژي تجربه می      
نه بزرگ است که سعی دارد که فکر و ذهن شما را از کاري کـه در حـال          

  .انجام دادن آن هستید منحرف کند
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  مقاومت در درون شماست

مـا  . کنند که مقاومت در جایی خـارج از وجـود ماسـت         ردم فکر می  اکثر م 
 1پت رایلـی . کنیم  آنرا در همسر، شغل، رئیس و یا فرزندانمان جستجو می         

  .داند می» حریف خارجی«آنجلس لیکرز آنرا  مربی لس
بلکـه از درون شـما نـشأت     . نیـست » حریف خارجی «اما مقاومت هیچگاه    

مقاومـت همیـشه در     . یده و دائمی اسـت    خود به خود ایجاد گرد    . گیرد  می
  .وجود شما بوده و خواهد بود

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
1  .Pat Riley  
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  مقاومت مارموز است
کنـد تـا شـما را از مـسیر      مقاومت از هر ترفند و دوز و کلکی استفاده می       

کنـد، تزویـر      خورد، جعل اخبار مـی      قسم دروغ می  . تان منحرف کند    اصلی
رود   وان شما کلنجـار مـی     کند و با احساسات و روح و ر         کند، گریه می    می

حتی . خواهید انجام دارید بازدارد     تا به هر ترتیبی شما را از کاري که می         
همانند یک وکیل کارکشته و دلسوز برایتان هزاران دلیل و مـدرك مـردم         

آورد و همانند یک گانگـستر اسـلحۀ خـود را روي شـقیقۀ شـما               پسند می 
برد تا شما را از       ه را می  مقاومت از هر دست آویزي نهایت بهر      . گذارد  می

مقاومـت  . تر از مادر نـشان دهـد        اي مهربان   مسیر دور کند و خود را دایه      
انباري از کثافت و دورویی است که اگر شما هدف و ماهیت اصلی آن را               
درك نکنید و سـعی در خـاموش کـردن صـداي آن ننمایـد بایـد قربـانی                   

  .شوید
  
  
  



19 مقاومت: 1بخش 

  
  مقاومت سنگدل است

.  است 3ها   یا فیلم آرواره   2 یا ترمیناتور  1یلم بیگانه مقاومت مثل شخصیت ف   
ریزي شد تـا شـما را از          مقاومت تنها برنامه  . او هیچ رحم و شفقتی ندارد     

هیچ چیز جلـودار آن نیـست و از هـیچ         . راهه بکشاند   کار بیاندازد و به بی    
اگـر حتـی آنـرا ریـز       . کند  کاري براي به زانو درآوردن شما فروگذار نمی       

  .دهد ناپذیرانه همچنان به حمله ادامه می هر ذرة آن خستگیریز کنید، 
  .داند سرشت مقاومت این است و این تنها کاري است که می

  
  
  
  
  
  

                                                 
1 . Alien 
2 . Terminator 
3 . Jaws 



20 فرینیهنر جنگ در کارآ

  
  احساس است مقاومت بی

بـراي او مهـم نیـست کـه         . مقاومت هیچ خصومت شخصی با شما نـدارد       
  .کند مقاومت اصالً غرض ورزي نمی. شما چه یا که هستید

رسد، اما مانند قطـرات بـاران بـر طبـق قـوانین               نظر می مقاومت نحس به    
هنگام برخورد و مقابلـه بـا مقاومـت یادتـان           . بارد  طبیعت بر سر همه می    

  .احساس روبرو هستید باشد که با یک موجود کامالًً بی
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  شود مقاومت هیچگاه دچار اشتباه نمی

یـد تـا اشـتباه کنـد،        توانید مقاومت را گـول بزن       اینکه شما فکر کنید که می     
نما تحت هر شرایطی      عقربۀ مقاومت همانند عقربۀ قطب    . خیالی باطل است  

یعنی دقیقاً رفتارها و عملکردهایی از ما را نـشانه     . دهد  شمال را نشان می   
شما با کمـی درایـت و کـشف حـضو           . شود  گیرد که باعث رشد ما می       می

  .طمینان حاصل کنیدتوانید از اینکه در مسیر درست هستید ا مقاومت، می
تر باشد،    آن هستید واالتر و عالی      از طرفی هر چه عملی که در حال انجام          
  .با مقاومت بیشتري روبرو خواهید بود

  
  
  
  
  
  
  



22 فرینیهنر جنگ در کارآ

  
  مقاومت فراگیر است

. کنید هیچگاه فکر نکنید که شما تنها کسی هستید که مقاومت را تجربه می       
 مردم آن را به فراخـور       مقاومت یک انرژي فراگیر و جهانی است که همۀ        

  .کنند حال خود تجربه می
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  ناپذیر است مقاومت خستگی

 سالگی هم پیش   75 هنرپیشۀ مشهور آمریکایی حتی در سن        1هنري فوندا 
بنـابراین اینکـه شـما فکـر     . آورد شود و باال می از هر اجرا دچار تهوع می    

دارد خیـالی   رمـی کنید که باالخره مقاومت در پیري دسـت از سـر شـما ب        
شوالیۀ پیروز کسی است که همیشه براي مقابلـه بـا مقاومـت    . باطل است 

  .آماده باشد و هر روز سالح جدیدتري را به کار بگیرد
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
1 .Henry Fonda 
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  مقاومت تا ابدیت جاري است

هایش زخمی کردن و آزرد نیـست، او تنهـا            هدف اصلی مقاومت در حمله    
.  بین بردن جوهر وجـود ماسـت      هدف آن از  . کند  به هدف کشتن حمله می    

کند تـا   هاي ما حمله می    مقاومت با تمام وجود به سمت استعداد و توانایی        
این استعداد در حرفـه و کـشب و کـار مـا نمـود      . جلوي رشد ما را بگیرد  

زنیم مقاومت با تمام      کند و وقتی براي پیشرفت آن آستین باال می          پیدا می 
  .شود قوا ظاهر می
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  قاومت ترس استسوخت م

مقاومت قدرت ذاتی ندارد و ما با ترسی که از مقاومت در دل داریم آنـرا                
  .کنیم تغذیه می

  .هایمان غلبه کنیم براي غلبه بر مقاومت باید بر ترس
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  کند مقاومت فقط در یک جهت عمل می

زمانیکه شما به دنبال ارتقاء معنوي، اخالقی یا کاري هستید و دسـت بـه               
  .زنید، باید منتظر ظهور مقاومت باشید اي می ار خالقانهک

المنفعه   به همین خاطر اگر در مؤسسۀ مادر ترزا در کلکته به کارهاي عام            
مشغول هستید و قـصد تـرك آن کـار و روي آوردن بـه کارهـایی مثـل                   
بازاریابی تلفنی را دارید خیالتان از طرف مقاومت راحت باشـد، مقاومـت             

  .کند ی بلیط افتخاري هم به شما تقدیم میدر این مواقع حت
به عبارتی اگر هیچ مقاومتی را در مسیرتان حس نکردیـد بدانیـد کـه بـه                 

  .روید راهه می بی
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  شود در پایان کار بیشتر میقدرت مقاومت 

بازگردد، آنقـدر بـه شـهر       ) ایتاکا( چند سال قبل از اینکه به خانه         1اودیسه
هـاي ایتاکـا را    هاي خانه ادر بودند دود دودکشنزدیک بود که ملوانانش ق   

در این زمان اودیسه که خیالش از نزدیکی بـه خانـه راحـت شـده                . ببینند
گیرد تا با خیال راحـت باقیمانـدة راه را اسـتراحت کنـد و             بود تصمیم می  

  .بخوابد
با خوابیدن اودیسه همراهان و سربازان وي به طمع دسـتیابی بـه طـالي      

آنها ناآگاهانه درب صندوقی کـه پادشـاه        . ل وي رفتند  بیشتر سراغ وسای  
بادهـاي  . آئولوس بادهاي مخالف را در آن زندانی کرده بود بـاز کردنـد            

. وحشی وزیدن گرفتند و کشتی اودیسه را در اقیـانوس بـه عقـب راندنـد               
  .بتواند به خانه بازگردد سال طول کشید تا اودیسه 10آنقدر که 

ۀ پایان در دیدرس شماسـت خطـر بیـشتري          فراموش نکنید هنگامیکه نقط   
بیند که هـیچ چیـزي بـراي     مقاومت در این زمان می . کند  شما را تهدید می   

                                                 
1  .Odysseus :  هاي یونانی است که ده سال طول کـشید تـا بـه خانـه                 شخصیت اصلی داستان

  .بازگردد
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از دست دادن ندارد، بنابراین با فـشار دادن کلیـد هـراس آنچـه در تـوان            
  .گیرد تا ما را از رسیدن به هدف باز دارد دارد به کار می
و خطرناك اسـتراتژي الزم را  اي باید براي این حملۀ آخر       جنگجوي حرفه 

  .در آستین داشته باشد
مراقب باشید که کـسی بادهـاي   ) برخالف اودیسه(همیشه در این لحظات     
  .وحشی را آزاد نکند
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  تدارك مداوم نیروهاي تازه نفس توسط مقاومت

رغم اینکه گفتـیم مقاومـت درونـی اسـت، ولـی از نیروهـاي مختلـف                   علی
  .برد داکثر بهره را میخارجی نیز ح

کند، مقاومت کـه خـود را تـا     مثالً زمانی که نویسنده شروع به نوشتن می   
مـثالً  . کنـد     بیند از نیروهـاي خـارجی خـود اسـتفاده مـی             حدي مغلوب می  

شوند، شما را متهم بـه        کنند، ناگهان بیمار می     اطرافیان با شما بدخلقی می    
نجاست که هر چه افـراد بـه شـما        نکته ای ... . کنند و   خودخواهی و تکبر می   

دهند تا در     تري را بروز می     بیشتر نزدیک باشند رفتارهاي عجیب و قریب      
  .کار شما اختالل ایجاد کنند

دارنـد  اند و سعی   واقعیت این است که آنها قافیه را به مقاومت خود باخته          
که با جلوگیري از کار نویسنده جلوي سرزنش خود توسـط مقاومـت را              

  .بگیرند
ویی در این تالش شما براي نویسندگی دیگران خود را شکست خـورده       گ

آنهـا سـعی و تـالش شـما را بـراي موفقیـت       . کننـد  و آزاردیده تصور می  
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ترین خیانت خرچنگ از دیدگاه صیاد ایـن          بزرگ. دانند  خیانتی به خود می   
  .است که از لبۀ سطل بیرون بپرد

ود و دیگـران داشـته   اي باید عزمی راسخ و سنگدل بـا خـ     جنگجوي حرفه 
هنگامیکه شما در حال انجـام رسـالت و ماموریـت هـستید، هرگـز               . باشد

. نباید براي کمک به کسی که لباسش در سیم خاردار گیر کـرده بایـستید              
در این گونه مواقع بهترین کار ممکن ادامه دادن راه است بدون اینکـه بـه               

اي در     حرفـه  تـرین کـاري کـه جنگجـوي         آل  ایـده . اطراف خود توجه کنیـد    
رسیدن به هدف و دستیابی به آن باید انجام دهد ایـن اسـت کـه الگـویی                  

  .مثال زدنی براي دیگران باشد
  عالیم بیماري: کنیم حاال بعد دیگري از مقاومت را بررسی می
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