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  1مقدمه کن بالنچارد
 از تمــامی ،کــنم در خــالل برگــزاري در اکثــر ســمینارهایی کــه اجــرا مــی

شـان حـال و      کنم ابتدا بـا فـرد کنـار دسـتی            می خواهم  میکنندگان    شرکت
اي مختـصر      صـداي خنـده و ولولـه       ،به محض انجام این کار    . احوال کنند 
  .رار کنندخواهم مجدداً این کار را تک شود، سپس از آنها می بلند می

 از دیـدن هـم خوشـحال        ؛شناسند  هاست همدیگر را می     این بار انگار سال   
حتـی بعـضی از   . گیـرد  شوند و صداي خندة آنها تمام سالن را فرا می         می

  .کشند  یکدیگر را در آغوش می،کنندگان شرکت
آیـا  «: کـنم   مـی سـؤال  سر جاي خود نشـستند،      کنندگان  شرکتوقتی تمام   

  » بار تکرار کنید؟2 خواستم این کار را دانید چرا از همگی می
 بازخورداین پاسخ و    «: دهم   و من پاسخ می    کنند  میحاضرین کلی همهمه    

 بایــد کنتـرل انـرژي خــود و   ،شـما در تمــام طـول زنـدگی   . انـرژي اسـت  
به نظر شما در کـدام وضـعیت انـرژي در    . اطرافیان خود را مدیریت کنید    

  » بود؟ اولی یا دومی؟حد باالتري
  »!دومی«: زنند حاضرین یک صدا فریاد میهمۀ 
توان نتیجه گرفت که براي تبدیل شدن یک اتاق به آتشفـشانی از              پس می «

  ». بر افکار مثبت تمرکز کنیم، باید به جاي تمرکز بر افکار منفی،انرژي
 اتوبوس انرژي جان گـوردون   کتاب خود را به ارادتهمۀ اینها را گفتم تا      

 این اختیار را دارید که مثبت اندیش بودن       ،شما در هر صبحگاه   . ثابت کنم 
  .باف بودن را انتخاب کنید یا منفی

                                                 
1  .Ken Blanchard :اي نویسندة مشهور کتاب مدیر یک دقیقه  



4 اتوبوس انرژي

شـما اختیـار داریـد کـه        . این انتخاب در محل کار نیز پیش روي شماست        
خـورده   افراد کار درست را به سمت خودتان جلب کنید و یا افراد شکست     

به نظرتان کـدام دسـته انـرژي بیـشتري بـه            . مت خود جذب کنید   را به س  
  بخشند؟ شما می

من براي باال بردن روحیۀ خود، خانواده، اجتماع و همکارانتان این کتـاب             
جـان گـوردون بـا سـخاوت تمـام در           . کـنم   نظیر را به شما توصیه می       بی

 ما جاري کـرده تـا   یزندگ انرژي مثبت را در ،جاي جاي کتاب سعی دارد   
  .جهان را به محل بهتري براي زندگی تبدیل نمایید

جـان بـه تـو      .  سپاسـگزارم  هـا   من به سهم خود از همۀ این سـخاوتمندي        
دهم که مـا اتوبـوس درسـتی را بـراي سـوار شـدن انتخـاب                   اطمینان می 

  .کنیم می
  »کن بالنچارد«

  
  
  
  
  
  



 

 

  مقدمۀ نویسنده
  

هـاي   هـا، سـالن   هایی که ما به کـرات در سـمینارها، دانـشگاه       یکی از واژه  
احتمـال  . ایم، انرژي مثبت اسـت  مان شنیده تمرین و حتی در محل سکونت     

در بعـضی  . دارد دلیل این توجه تأثیر بسیار آن در بهبـود زنـدگی باشـد             
ها و    زندگی، بحران مواقع انرژي مثبت ابزاري براي مقابله با مسائل منفی          

  .باشد ها می گاهی براي خلق موفقیت مشکالت زندگی و تکیه
هاي متعدد زندگی و دستیابی به موفقیت شما به انـرژي مثبـت    در آزمون 
 و جابجـایی    زیـ وخ  جـست انرژي مثبت در واقع فقط به مفهوم        . نیاز دارید 

خوشحال بودن نیز به خودي خـود شـکلی از انـرژي مثبـت              . زیاد نیست 
 هم نـوعی از ایـن       زیوخ  جسترغم اینکه در بعضی مواقع حتی         علی. ستا

  .نوع انرژي است
ــان مــی   ــه می ــرژي مثبــت ســخن ب آورم، مقــصودم  امــا وقتــی مــن از ان

بینی، شاد بودن، روحیه، شور و اشتیاق، سـرزندگی، امیـدواري و              خوش
عملکردي در سطح باالتر است؛ اینکه شما بتوانید عاملی تأثیرگـذار بـراي     
پیروزي بـر مـشکالت باشـید، بـر همکـاران و دوسـتانتان تـأثیر مثبتـی                  

) گـویم   کنندة انرژي مـی     که من به آنها تخلیه    (باف    بگذارید و بر افراد منفی    
  .ها تبدیل نمایید غلبه کنید و همۀ تهدیدها را به فرصت

توانید آنـرا     انرژي مثبت خواب و خیال و ساخت ذهن نیست بلکه شما می           
متناسب با شغلی که دارم مـن  . تان لمس کنید جاي زندگی ايبه عینه در ج   

 اتفاقـاً با هزاران مدیر، مربـی، تـیم، سـازمان، معلـم، ورزشـکار، اولیـا و                 
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تـرین و   اند و خـالق عجیـب    از انرژي بودهبمبیام که   کودکان روبرو شده  
  .باشند  در زندگی میهاترین کار بزرگ

ي از انرژي مثبت را از زبان مدیران        ربه کرات تأثیر راهکارهاي برخوردا    
 مـن از تـأثیر تفکـرات        ،هنگام مالقات با بیماران سـرطانی     . ام  موفق شنیده 

سـر   از تـأثیر انـرژي مثبـت در پـشت        . ام  زده گردیـده    مثبت بر آنها شگفت   
پـاي  . ام  زده شـده    گذاشتن موانـع توسـط ورزشـکاران و قهرمانـان بهـت           

حتی مادري در مـورد     . ام  نشستهصحبت کارمندان و افراد موفق و مثبت        
اش در مـورد    هاي من که یکسال پیش در مدرسـه         پسرش جاشوا و حرف   

 به من گفت و اینکه پس از جدایی          زده بودم و تأثیر آن بر او       انرژي مثبت 
تـر    پدر و مادرش او به مادرش گفته بود که افکار مثبت چگونـه بـه قـوي                

  .کرده استشدن وي کمک 
اند تا دسـت بـه         براي من شده     منبع الهام بخشی   ،دوستانی همانند جاشوا  

 چـون از صـمیم قلـب بـه آن     ؛قلم بگیرم و دربارة انـرژي مثبـت بنویـسم        
  .اعتقاد دارم

 بـراي بهبـود و   ،من امیدوارم که شما نیز از این کتاب که در دست داریـد           
تـان، امـور      تـان، بهبـود شـغلی       تـان، روابـط     ارتقاء انرژي مثبت در زندگی    

 بهره ببرید و ایمان داشته باشید با بـه کـار         تانیها  تیموفقان و   ت  اجتماعی
  .تر خواهید بود تر و شاد کارها، روز به روز کامیاب بردن این راه

رغم اینکه بر مـسائل کـاري تأکیـد دارد، قابـل اسـتفاده در                 این کتاب علی  
 مورد اسـتفاده قـرار     ،تواند توسط همه    تمام جوانب زندگی نیز است و می      

   .گیرد



 اتوبوس انرژي

 

7

 ، قانون طالیی دارد که با بـه کـار بـردن آنهـا در هـر زمینـه      10این کتاب  
  .محال است که به موفقیت نرسید
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  پنچر شدن ماشین. 1
یمنی براي    ها روز خوش     ولی انگار دوشنبه   .روز دوشنبه شروع شده بود    

اي عبـوس در حالیکـه سـر خـود را بـه طـرفین                 او با قیافـه   . جورج نیست 
  .  به الستیک پنچر اتومبیل خود چشم دوخته بود،داد حرکت می

مانی  زیرا در چند سال گذشته هر چه بـالي آسـ          ،جورج تعجب نکرده بود   
جـورج  .  این مشکل هـم روي آنهـا       ،در دنیا بود بر سر وي آوار شده بود        

 حالیکه ناامیدانه صندوق عقب ماشین را بـراي تعـویض السـتیک بـاز               در
  »!حداقل امروز نه«:  بلند فریاد زد،کرد می

او تازه یادش آمده بـود کـه السـتیک زاپـاس هـم پنچـر اسـت و صـداي                   
جورج یادت باشد زاپـاس را  «: فتگ همسرش در ذهن کوچکش آمد که می      

  ».پنچرگیري کنی چون روزي همین زاپاس به داد تو خواهد رسید
گویـد؟ او   جورج با عصبانیت از خود پرسید که چرا همیشه او درست می          

 ناگهـان بـه یـاد       ،که انگار از تعویض الستیک بـه کلـی ناامیـد شـده بـود              
د تـا همـراه او تـا    اش دیو افتاد، پس سریع به سمت خانۀ وي دوی           همسایه
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امروز جورج جلسۀ بسیار مهم و حیـاتی در محـل کـار     . مرکز شهر برود  
  . خود داشت

وقتی به نزدیک خانۀ دیو رسید فهمید که تیرش به سنگ خورده و او سر             
هـاي گـره      او که حسابی عصبانی شده بود با مـشت        . کار خود رفته است   
  »؟!مچرا امروز، من خیلی عجله دار«: کرده با خود گفت

 که از یکی از همکارانش بخواهد تـا در          رسیدریزان به فکرش      جورج عرق 
 ،تنها گزینۀ پـیش رو    .  ولی چیزي به ذهنش نرسید     .د، او را سوار کن    مسیر

  .همسرش بود
هایش از پشت آشـپزخانه     او به داخل خانه بازگشت، صداي همسر و بچه        

یـدن او بـا     هـا بـه محـض د        بچه. او به سمت آنها رفت    . رسید  به گوش می  
دختـرش او را در آغـوش گرفـت، پـسرش از او      . صداي بلند سالم کردند   

جـورج فـشار زیـادي را روي        . که امـروز بـسکتبال بـازي کننـد        خواست  
  .کرد هایش احساس می شانه

جورج با حرکت سر مخالفت خود را با خواستۀ پسرش اعالم کـرد و رو               
 دارم و ماشـینم     من امروز یک قرار مهم کـاري      «: به همسرش کرد و گفت    

  »!پنچر شده، بنابراین به ماشین تو احتیاج دارم
واي کـردي،     خوب از السـتیک زاپـاس اسـتفاده مـی         «: همسرش پاسخ داد  

از مـن تـوقعی     . یادم رفت قبالً به من گفته بودي که زاپاس هم پنچر است           
. نداشته باش، کلی کار سرم ریخته که حسابی هـم بـه ماشـین نیـاز دارم     

پزشــکی،  هــا بــه مدرســه، بــه دنــدان پــس از رســاندن بچــهامــروز بایــد 
من بـدون ماشـین حتـی       . دامپزشکی و جلسۀ انجمن اولیاي مدرسه بروم      

  ».بهتر است یک فکر دیگر بکنی. توانم یکی از این کارها را انجام دهم نمی
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گویی، اما این جلسه براي کـار مـن خیلـی حیـاتی       راست می «: جورج گفت 
  ».است

 پس  ،له سگ پنج ماهۀ آنها خواست محبتی به جورج کند         در همین اثنی تو   
تو ایـن   «: حوصلگی فریاد زد    جورج با بی  . شروع به لیس زدن جورج کرد     

گویـد؟ اصـالً خریـدن ایـن سـگ یـک              دانم این سگ چه می       دیگر نمی  ،مهم
  ».اشتباه بزرگ بود

  »!بابا از سامی متنفره«:  گفتکنان هیگردختر جورج 
  خود را سـر ایـن حیـوان خـالی نکـن؛            صبانیتخود ع   بی«: همسرش گفت 

  ». اتفاقاً سامی بسیار زیباست،دخترم
  ».از من توقع نکن که دیگر به این سگ رسیدگی کنم«: جورج گفت

ام، تو کارهاي عقـب مانـدة زیـادي داري            من عادت کرده  «: همسرش گفت 
  ».این هم روي همۀ آنها

هـا را بـه مدرسـه     بچـه امکانش هست بعد از اینکـه  «:  گفتدانهیناامجورج  
  »رساندي من را هم به محل کارم برسانی؟

اصالً فکرش را هم نکـن، محـل کـار تـو یکـی از جاهـاي                 «: همسرش گفت 
راسـتی  . دهـد  پرترافیک است که زمان و انرژي زیادي را از من هـدر مـی      

  ».ایستگاه اتوبوس نزدیک است! روي؟ چرا با اتوبوس نمی
ام، حرفش    ت که سوار اتوبوس نشده    هاس  اتوبوس؟ من سال  «: جورج گفت 
  ».را هم نزن

  ».فکر کنم امروز روز تجدید خاطرات است«: همسرش گفت
 کـیفش را در بغـل گرفـت و از           ،جورج انگار که بهش تـوهین شـده باشـد         

  ».خانه خارج شد
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تـا  . انگار گزینۀ دیگري نداشت، پس به سمت ایستگاه اتوبوس حرکت کرد 
  .اي راه بود  دقیقه20ایستگاه 

 روي صـندلی    ،جورج که همانند یک کوه آتشفشان در حـال انفجـار بـود            
 در ایستگاه توقـف     11پس از چند لحظه اتوبوس شمارة       . ایستگاه نشست 

  . کرد
 ،دانـست   کفـشی در بیابـان مـی        جورج عصبانی از اینکه اتوبـوس را لنگـه        

در نگاه اول چشمش به رانندة اتوبـوس کـه اتفاقـاً            . سوار بر اتوبوس شد   
 ورود او   ،او داشت با یک لبخند پهن و نگاهی مهربـان         . خانم بود افتاد  یک  

  ». بفرمایید،روز خوش«: گفت را به اتوبوس تبریک می
  !جورج با عصبانیت در دل گفت چه روز خوشی؟

  . راننده با چشمانش از آینه جورج را در اتوبوس تعقیب کرد
 از خـود  ، بـود جورج که انگار سایۀ نگاه راننده را روي خود حـس کـرده            

  »ام؟  را نداده کند؟ نکند کرایه چرا به من نگاه می«: پرسید
دانـد    انگـار نمـی   . از توي آینه نگاه مهربان و لبخند وي کامالً مشهود بود          

  .امروز دوشنبه و اول هفته است
  »برید؟ کجا تشریف می«: خانم راننده سئوال کرد

  »با من هستید؟«: جورج گفت
 چون اولین بار است کـه شـما را در           ،ه با شما هستم   بل«: راننده پاسخ داد  

  ».بینم این مسیر می
  ».روم  میNRGبه محل کارم شرکت «: جورج گفت

همان ساختمان بزرگ در مرکـز شـهر کـه یـک المـپ              «: خانم راننده گفت  
  »بزرگ جلوي آن وصل شده است؟
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بله، چون شـرکت تولیـد کننـدة    «: عالقگی گفت  حوصلگی و بی    جورج با بی  
  ».مپ استال

چه عاملی باعث شده امروز ما بـا شـما در   «:  پرسیدییرو خوشراننده با  
  »این اتوبوس همسفر باشیم؟

 چون مـن امـروز یـک جلـسۀ          ،پنچر شدن ماشین و ناچاري    «: جورج گفت 
  ».خیلی مهم دارم وگرنه من از اتوبوس تنفر دارم

محـل   مـن بـه موقـع شـما را بـه             ؛خیالت راحـت باشـد    «: راننده پاسخ داد  
رســانم، فقــط ایــن را بــدان کــه ایــن اتوبــوس یــک اتوبــوس  کارتــان مــی

شـود،   العاده است که هـیچکس از سـوار شـدن بـه آن پـشیمان نمـی              فوق
  »توانم اسم شما را بدانم؟  است، می1راستی اسم من جوي

کرد که راننده دسـت از        جورج با اکراه اسم خود را گفت و در دل دعا می           
رج اهل معاشرت و گفتگو با دیگـران نبـود، آن هـم      کالً جو . سر او بردارد  

  .اش را پر رنگ خورده باشد یک رانندة پرحرف که قهوه
 که شـادي قطعـۀ گـم      برد یپکرد،    جورج در حالیکه با خودش مجادله می      

آنقدر نادر که او حتی مـزة شـادي را هـم دیگـر بـه      . شدة زندگی او است 
. دانـد نگرانـی چیـست       مـی بندم این راننده حتـی ن       شرط می . خاطر نداشت 

زنـد و بـا آنهـا بـه گفتگـو           به راحتی بـه مـسافران لبخنـد مـی          براي همین 
  . چون حوصلۀ الزم را دارد،پردازد می

هایی دست و پنجه نرم       دانست من روزانه با چه مشکالت و چالش         اگر می 
  .کرد  آنوقت خندیدن را تا آخر عمر فراموش می،کنم می

                                                 
1  .Joy :ی شاديبه معن  
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هاي ریز و درشـت آن، از طرفـی مـشکالت        از یک طرف خانه و مسئولیت     
محل کار، رئیس، کارمندان، اقساط وام بـانکی و مـادري کـه بـا بیمـاري                 

این مـسائل مختلـف کـه بـر سـر مـن آوار         . سرطان در حال مبارزه است    
  .شده باعث گردیده احساس پوچی کنم

هر روز افراد مختلف با نژادها،      . واقعیت این بود که جورج در اشتباه بود       
شـدند و او      هـاي متنـوع سـوار اتوبـوس او مـی            اغل، سنین و جنسیت   مش

  .داد تک آنها انرژي می منبعی از انرژي براي آنها بود و به تک
او هماننـد   . جورج در واقع یک موجود عاري از شور و حال زنـدگی بـود             
  . یک وصلۀ ناجور در بین دیگر مسافران با حال اتوبوس بود

 در دل افـرادي کـه   ،وبوس خود نوري باشـد جوي یاد گرفته بود که در ات  
اغلب مشتریان جوي کسانی بودند کـه آرزوهـا         . در تاریکی حیران بودند   

ــايو  ــی   رؤیاه ــد و ب ــرده بودن ــوش ک ــود را فرام ــود    خ ــدف دور خ ه
اي در این اتوبوس تعریف       جوي براي خود رسالت و وظیفه     . چرخیدند  می

 اتوبـوس او وارد     کرده بود تا سفیر انرژي باشـد و بـه هـر کـس کـه بـه                 
از اینـرو خـود را راننـدة اتوبـوس و         . نهایـت ببخـشد      انرژي بـی   ،شود  می

امروز اگر تنهـا یـک   . اتوبوس خود را اتوبوس انرژي نامگذاري کرده بود     
  . همانا او جورج بودداشته باشدنفر باشد که به این انرژي نیاز 

وبـوس  کنم امروز قسمت بود که تـو سـوار ات           جورج فکر می  «: جوي گفت 
  ».من شوي

موقـع   به هـیچ وجـه، فقـط دلیـل آن پنچـري بـی            «: جورج سریع پاسخ داد   
  ». همین،ماشینم بود
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ولی هیچ اتفـاقی در     . تو قادري که این طور به موضوع نگاه کنی یا نکنی          «
افتـد،   هر برگی که از درخـت مـی  .  یادت باشد،دلیل نیست   جهان هستی بی  
 همگـی دلیـل و     ،شـود   نچـر مـی   بینیم، هـر السـتیکی کـه پ         هر کسی که می   

تفـاوت از کنـار آنهـا بگـذري و یـا در آنهـا        توانی بـی  تو می. حکمتی دارد 
اي را در خـود        ، هـر رخـداد، هدیـه       1به قول ریچارد باخ   . بیشتر تفکر کنی  
توانی آنرا مصیبت بدانی و یا آنرا یک موهبت در          تو می  ؛پنهان کرده است  

. کیفیت داسـتان زنـدگی توسـت   این طرز نگاه مشخص کنندة    . نظر بگیري 
هاي   من از داستان  ! کننده  وسیمأ و یا داستان     يمعناداراین که داستان پر     

اما به نظـرم آنچـه از نگـاه         . اي ندارم    متنفرم و به آنها عالقه     کننده  مأیوس
اي در زنـدگی نداشـتی، جـورج          هاي عاقالنـه     تو انتخاب  ،تو مشخص است  

  ».هوشمندانه انتخاب کن
 جـورج انگـار کـه در قفـس          ،ه اتوبـوس بـه مقـصد رسـید        به محض اینکـ   

  . کیفش را در بغل گرفت و سریع پیاده شد،اتوبوس زندانی شده بود
معنــا و  زنــدگی بــی«:  بــودانــداز طنــینهنــوز صــداي جــوي در گوشــش 

  ».، هوشمندانه انتخاب کنکننده مأیوس
  .هر چه بود تمام شد، پرسنل همکار او منتظرش بودند

 ،پرداخـت   جوي هیچ وقت سریع بـه اصـل مطلـب نمـی           به صورت معمول    
  . اي دیگر نگذاشته بود  براي او چاره،ولی لجاجت و یک دندگی جورج

جـوي بـا ایـن    . لجاجت و سرسختی که اصـوالً دلیـل مـوجهی هـم نـدارد         
ها پیش خود نیز همـین رفتارهـاي لجبازانـه،     زیرا سال. رفتارها آشنا بود  

                                                 
1  .Richard Bach  
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خواسـتند بـه او       خیلی از مردم می   . را داشت ... ناامیدانه، پوچی گرایانه و     
او همیـشه از تمـام دنیـا طلبکـار و           . کـرد    ولی او لجبـازي مـی      ،کمک کنند 

  .کرد لیاقت بیشتري از زندگی دارد عصبانی بود و فکر می
خیلی مسخره است که کسی بخواهد به ما کمک کند و مـا احمقانـه کمـک                 

او هـم دقیقـاً   . را پس بـزنیم  ،داشتی که واقعاً برایمان حیاتی است     چشم  بی
  .شق بود مثل جورج کله

داد   جوي احتمال می  . تنها راه موجود رك و راست بیان کردن مشکل بود         
خواسـت تلنگـري بـه وي بزنـد تـا             که دیگر جورج را نبیند ولی حداقل می       

  .هایش فکر کند شاید او به گفته
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  خبرهاي خوب و خبرهاي بد. 2

ورج با خیال راحت به پنچرگیري مراجعـه کـرد تـا    در عصر همان روز ج 
در پنچرگیري جورج مجبور بود چنـد       . پنچري الستیک ماشینش را بگیرد    

انتظار بـراي جـورج یـک شـکنجه بـود؛ انتظـار در              . اي انتظار بکشد    دقیقه
صـف سـینما، انتظــار در صـف پمـپ بنــزین، انتظـار در صـف صــندوق       

 کـه   بایـستد  وپـا   دست یبفرد   باشد پشت یک      مجبور سوپرمارکت و اینکه  
. آورد براي او یـک فاجعـه بـود      اش را به یاد نمی      حتی رمز کارت اعتباري   
کرد انگـار کـه تمـام         هاي انتظار سرطانی گیر می      برعکس جورج در صف   

حوصـلگی از     در انتظار پنچرگیري او بـا بـی       . داشتنددنیا قصد آزار او را      
  !انجامد؟ ول میکرد که این انتظار چقدر به ط خود سئوال می

سرانجام مکانیک از داخـل چالـۀ بررسـی ماشـین بیـرون آمـد و رو بـه                   
هی پسر من براي تو یک خبر خـوب و یـک خبـر بـد                «: جورج کرد و گفت   

  ».کشی خبر خوب این است که تو هنوز نفس می. دارم
 فقـط یـک   ،بابـا مـسئله را خیلـی پیچیـده نکـن     «: جورج با عصبانیت گفـت   
  »!الستیک پنچر شده است



18 اتوبوس انرژي

اي خبـر خـوبی       اي کـه بـه اینجـا آمـده          اینکه تو هنوز زنده   «: مکانیک گفت 
زیرا بر اساس اخطاریۀ شرکت سازنده در خصوص ایراد ترمزهـا           . است

هاي ماشین تو کامالً از       من ماشین شما را بررسی کردم و دیدم که ترمز         
  احتمال بروز هـر    ،شد   پنچر نمی  تیعنی اگر امروز ماشین   . کار افتاده است  

ببینم اخطاري در این زمینـه از شـرکت         . تصادفی براي شما وجود داشت    
  »! براي شما ارسال نشده است؟،سازنده

اي در این زمینه از شرکت سازنده بـراي           جورج تازه به یاد آورد که نامه      
  . وي آمده بود که به خیال تبلیغاتی بودن آن حتی بازش هم نکرده بود

 بد اینکه براي تعمیر ترمزها به یک قطعـه          اما خبر «: در ادامه مکانیک گفت   
انـه دو هفتـه بـه طـول          کـه ارسـال ایـن قطعـه از کارخ          ،خاص نیاز اسـت   

  ». شما دو هفته باید صبوري کنیدپس. انجامد می
باید دو   ولی وقتی یادش آمد که       ،جورج ابتدا احساس خوش شانسی کرد     

ترین آدم    انس مجدداً به این نتیجه رسید که بدش       ،هفته بدون ماشین بماند   
  .دنیاست
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   تا خانه11خط . 3

جورج آنقدر عصبانی بود که حتی به همسرش هم زنگ نزد کـه دنبـالش               
  .بیاید و پیاده به سمت خانه حرکت کرد

حتـی  .  حوصـلۀ هـیچ کـس و هـیچ چیـز را نداشـت              ،وقتی به خانه رسـید    
  . دوست نداشت با همسرش صحبت کند

چـه چیـزي از ایـن بـدتر     «: شد که می انداز نیطنمرتب این صدا در سرش   
 باید بدون وسیله بماند؟ اصالً چیزي از این بـدتر هـم وجـود               دو هفته که  

  .کم مانده بود دیوانه شود» دارد؟
دانـست کـه در حـال انهـدام           گراي تمام عیار مـی      همسرش او را یک منفی    

ها بود و حتی دیـشب بـه او آخـرین اخطـار را داده      زندگی خودش و بچه 
  ».یا خودت را درست کن و یا دست از سر ما بردار«: بود که

زد و مطمئناً آخـرین بـار       این اولین بار نبود که همسرش این حرف را می         
اما این دفعـه قـضیه خیلـی جـدي بـود و جـورج بـه هـیچ وجـه            . هم نبود 

  .هایش را از دست بدهد خواست که زن و بچه نمی
  .اما امروز دیگر جون بر لب همسرش رسیده بود
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او هـیچ   ! دانست چگونه؟   جورج قول داده بود که تغییر کند ولی واقعاً نمی         
در حالیکه او قـبالً تـوان و قـدرت بیـشتري            . اش نداشت   تسلطی بر زندگی  

 امروز تنهـا نقـش یـک        اما. هاي زندگی داشت    براي روبرو شدن با چالش    
او درست یک شب قبل از پنچري       . کرد  تماشاگر را در زندگی خود ایفا می      

 تنهـا   اآلنخدایا بـه مـن کمـک کـن،          «: و به آسمان کرد و زمزمه کرد که       ر
  ».خواهم یک مشکل دیگر است چیزي که اصالً نمی

کـرد    هاي سریع به سمت خانه حرکت می        جورج با هجوم این افکار با قدم      
یک کتاب داستان   هایش    و دوست داشت که بتواند قبل از خواب براي بچه         

ها یکی از محدود کارهایی بود کـه واقعـاً         بچهکتاب خواندن براي    . بخواند
جـورج آرزوي   . دو فرزندش تنها امید او در زندگی بودنـد        . دوست داشت 

  .ها را براي آنها داشت سازي بهترین مهیا
ولی امروز در محیط کارش با بحران بزرگی روبرو شده بود کـه فـشار                

 باعـث   ،و کـار افـراد تحـت امـر ا          در نظمـی   بـی . آورد  زیادي را بر وي می    
به همین خاطر مدیران ارشد به وي فشار        . کاهش راندمان تولید شده بود    

 روند او باید به فکـر شـغل دیگـري            این آورده بودند که در صورت ادامۀ     
  .باشد
هـاي شـغلی از جملـه          همـسر، مـسئولیت خـانواده و چـالش         حجـت اتمام  

ن بـین   در ای . رسید  روي به ذهن جورج می      فکرهایی بود که حین این پیاده     
  .پنچر شدن و خرابی اتومبیلش شده بود قوز باالي قوز

 در حـال    ،ها براي ساختن آنها زحمت کـشیده بـود          همۀ چیزهایی که سال   
جـورج تمـام    . کـرد   او باید کاري براي تغییـر اوضـاع مـی         . فروپاشی بود 

اش را با تالش و پشتکار بـه دسـت آورده بـود و امـروز        چیزهاي زندگی 
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او کـه یـک کارمنـد موفـق و          . بـود   فتن همـۀ آنهـا مـی      باید شاهد از بین ر    
جـورج  !  چرا امروز اینقدر ضعیف شده بـود؟     .دار در شغل خود بود      آینده

:  بـا صـداي بلنـد فریـاد زد      ،کـرد   در حالیکه به آسمان پرستاره نگـاه مـی        
  »!لطفاً کمکم کن«

انگار تمام دنیا در یک لحظه سکوت کرد تـا صـداي جـورج بـه بـاالترین                  
سـنگ، رعـد و    او منتظر یک بازخورد، نـشانه، شـهاب      . ان برسد نقطۀ آسم 

  .برق یا صدا بود، ولی هیچ خبري نبود
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  شود  میرجورج از خواب بیدا. 4
 جورج با حالتی خسته و ناامیـد و مـضطرب از خـواب              بعددر صبح روز    

 ولـی   ،کـشید   را مـی  نتظـار رخ دادن یـک اتفـاق بـد           روز ا او هر   . بیدار شد 
دانست که این اتفاق بـد بـراي ماشـین او رخ نخواهـد داد                 ختانه می خوشب

امـروز سـرم از     «: همـسرش بـه او گفـت      . چون ماشین در تعمیرگاه بـود     
  »خواهی تو را برسانم؟  می،تر است دیروز خلوت
 بجــز ،کلـی تجدیـد خــاطره شـد   . روم نــه بـا اتوبـوس مــی  «: جـورج گفـت  

  ».اش که خیلی عجیب و غریب بود راننده
  »!عجیب و غریب؟«: ش گفتهمسر

روي تا ایستگاه اتوبـوس   جورج در حین پوشیدن کشف کتانی براي پیاده      
در واقـع جـورج     » .گویم  اش طوالنی است، بعداً برایت می       قصه«: پاسخ داد 

تنها چیزي که از رانندة اتوبوس در ذهنش نقش بسته بـود ایـن بـود کـه                  
هـاي     دقت در صـحبت    جورج به جاي  » .هوشمندانه انتخاب کن   «:گفته بود 
ــده ــه بــود و او را یــک خــانم    در مقابــل حــرف،رانن هــاي او جبهــه گرفت
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اش گرة کور  در همین بین دید که گرة بندهاي کتانی       . دانست  خودخواه می 
  .کشد تا بازش کند خورده جوري که یک ساعت طول می

اي  ها را به سمت دیوار پرتاب کرد و چند لحظـه        جورج با عصبانیت کتانی   
  .نگاه کردبه خود ینۀ جاکفشی در آ

تـو عرضـۀ هـیچ کـاري را در          «: از ضمیر ناخودآگاهش صدایی بلند شـد      
 چـه از نظـر شـغلی کـه در حـال              و زندگی نداري، چه روابـط خـانوادگی      

هایـت را هـم نـداري،         اخراج شدن هستی، حتی عرضـۀ بـستن بنـد کفـش           
  ».حساب و کتابی داري  تو زندگی بی،رانندة اتوبوس درست گفت

هــاي جــوي  صــحبت. اي محکــم بــه زنــدگی وي بــود ایــن نگــرش ضــربه
زنـدگی شـغلی و خـانوادگی او در         .  ولی واقعیت داشت   ، بود کننده  ناراحت

هـا از وي در       اي که سال    حتی دیروز رئیس و مربی    . حال سقوط آزاد بود   
  . نیز ناامیدي خود را اعالم کرد،کرد محیط کاري حمایت می

  ».ضی به زحمت او در این برهۀ زمانی نیسترا«: جورج به او گفته بود
پرسند که چـه      من در قبال تو مسئولم، همه از من می        «: رئیس جورج گفت  

اتفاقی براي جورج رخ داده است؟ آنها سرنوشت کاري مـرا بـا تـو گـره                 
 تو و شاید من را اخـراج        ،اند و قصد دارند در صورت ادامۀ این روند          زده
دهم که مرا      ولی اجازه نمی   ،م دوست دارم  جورج من تو را مثل پسر     . کنند

روند و من به این شغل        هاي من به دانشگاه می      امروز بچه . سرافکنده کنی 
. دهـم کـه مـرا بـا خـودت پـایین بکـشی               من اجازه نمـی   . سخت نیاز دارم  

  »!فهمی پسر؟ می
 ولـی خـودش هـم       ،کنـد   جورج قول داده بـود کـه اوضـاع را روبـراه مـی             

  .دانست چگونه نمی
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: گفـت   مربی قدیمی فوتبال مدرسۀ ما مـی      . من امیداوارم «:  ادامه داد  رئیس
 ).کنیم   آنرا با تمام وجود بازي می      کنیم بلکه   ما دربارة بازي صحبت نمی    (

  چـون اگـر نتـوانی      ،کـشم   اي که باید رخ دهد را می        پس من انتظار معجزه   
 هـر دوي مـا را نـابود           سرنوشـت کـاري و خـانوادگی       کاري انجام دهی،  

  ».نیک می
کرد و حـاال     اي بود که جورج هیچ وقت حتی فکرش را هم نمی            اخراج کلمه 

او هماننـد بیمـاران     . شنید  از دور یا نزدیک آنرا از زبان خیلی از افراد می          
 که من باید این شـرایط را        ،کرد  روحی مدام این جمله را با خود تکرار می        

  به نفع خود تغییر دهم، ولی چگونه؟ چطور؟ 
  .رسید  محض بود که به گوشش میو فقط سکوت
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  !خانم جوي کجا هستی؟. 5

هاي خود را با هر مشقتی که بود پوشید و به سمت              باالخره جورج کتانی  
 رانندة اتوبـوس بـا      ،در طول مسیر به جوي    . ایستگاه اتوبوس حرکت کرد   

اي   چنـان ضـربه  ،جوي در همان راند اول. کرد آن لبخند شیرینش فکر می 
ولی چه دلیلی داشت    . و زد که باعث شد از خواب خرگوشی بلند شود         به ا 

 یعنی همـسرش و رئـیس       ،که این تلنگر را یک رانندة اتوبوس به وي بزند         
لیـست اضـافه     ایـن    وي در محل کار کم نبودند که حاال این خانم هـم بـه             

  !شده است
 کیست؟ پستچی؟ افسر    ،خواهد به این لیست اضافه شود       نفر بعدي که می   

  اهنمایی و رانندگی؟ ر
 بـه مغـز او      11 در پی از این افکار تا رسیدن اتوبوس شمارة            رگباري پی 
 او همچون یک جنگجـو کـه قـرار    ،وقتی اتوبوس رسید . نددآور  یورش می 

هـاي اتوبـوس بـاال رفـت و در      است حق خود را از دشـمن بگیـرد از پلـه           
 مثـل دیگـر   اي راننـده . نهایت تعجب راننـدة دیگـري را پـشت فرمـان دیـد            

  .  درست بلعکس جوي،حوصله خشن، عبوس و بی: هاي اتوبوس راننده
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 واقعـاً   ،گذشـت   رغم اینکه فقط یک روز از آشنایی با جوي مـی            جورج علی 
  .دوست داشت بداند چه اتفاقی براي او افتاده است

وقتی روي اولین صندلی نشست به این موضوع فکـر کـرد کـه مـشکالت          
اشتباه خود اوست و جوي هیچ تقصیري در         حاصل کارهاي    ،زندگی وي 

 و محل کارش فکـر کـرد و         شاو در مورد همسرش، رئیس    . این بین ندارد  
 آن هم تغییر مناسب و سریع که بـه موفقیـت منتهـی    ،اینکه باید تغییر کند  

امـروز روزي   . شد  او باید منجی زندگی زناشویی و شغلی خود می        . شود
  .نداست که براي این تغییر باید کاري ک
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  قوانین. 6
 خـود را بـه ایـستگاه اتوبـوس          روز قبـل،  جورج در روز بعـد، زودتـر از         

او در حالیکه روي صندلی ایستگاه نشسته بود مدام به ایـن فکـر              . رساند
.  جـاري خـارج کنـد      هـاي    از بحـران    خـود را   کرد که چگونه قرار است      می

 فعلـی، ر حـل فاجعـۀ   پرسنل زیر مجموعۀ او و خود وي به جاي تمرکز بـ      
در واقـع بـه جـاي حـل کـردن       . زدند   دامن می  ،تالفات بین خود  مدام به اخ  

در ایــن گونــه مــوارد .  خودشــان جزئــی از مــشکل شــده بودنــد،مــشکل
 در واقع این کار   او با خود فکر کرد     .ترین کار اخراج کردن آنهاست      راحت

طرفـی   از   .کنـد   پاك کردن صورت مسئله است و مشکل اصلی را حل نمی          
 واسـطۀ اسـتخدام     ، حتـی خـود او     ،بیکار شدن آنهـا دور از انـصاف بـود         

  .بعضی از آنها بود
ایـن گمراهـی ناشـی از       .  گـم کـرده بودنـد       خـود را   او و تیمش راه اصلی    

در این افکار بود کـه صـداي فـیس بـاز شـدن درب               . عوامل مختلف است  
حـال   وقتی چشم جورج به جـوي کـه در     . او را به خود آورد     11اتوبوس  

  . گل از گلش شکفت افتاد،لبخند زدن بود
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واي پسر ببین ما اینجا چه کسی را داریم؟ چه خبرها؟ اصالً            «: جوي گفت 
  »!کردم که دوباره تو را ببینم فکر نمی

 گفـتم دیگـر     کـردي کـردم، دیـروز کـه غیبـت           من هم همینطور فکـر مـی      «
  » راستی کجا بودي؟.بینمت نمی

ن است، مـن در ایـن روز از پـدرم کـه             ها روز مرخصی براي م      شنبه  سه«
منـی کـه آن     او حاال حتی نام خـود و        . کنم   مراقبت می  ،دچار آلزایمر است  

خیلی سخت است که او  . آورد   را نیز به یاد نمی     ،کرد   افتخار می  همه به آن  
  ».را هر هفته در این حال ببینی

 ، متعجـب شـد  ،وقتی ایـن موضـوع را شـنید       » بدهدخدا شفا   «: جورج گفت 
 در حالیکـه اصـالً      ،دانـست   غمـی مـی     خیـال و بـی      را او جوي را آدم بی     زی
  .  نبودطور نیا

 ایـن   ،الزم نیـست متأسـف شـوي      «: جورج با صداي جوي بـه خـود آمـد         
چـالش وجـود دارد؟ هـر کـسی           مگـر زنـدگی بـی     . بخشی از زندگی است   

باالخره یـک مـشکلی در زنـدگی دارد، یکـی مـشکل خـانوادگی دارد یـک                
 زندگی  ریناپذ ییجدااین مشکالت در واقع جزء      .  یا اخالقی  سالمتی، کار و  

  ».من هم جدا از این مشکالت و اجتماع نیستم. هستند
رغـم داشـتن ایـن        بـرایم بـسیار عجیـب اسـت کـه تـو علـی             «: جورج گفت 

  »!زنی و این همه انرژي داري؟  همچنان لبخند می،مشکالت
  بـا تـو  م دربـارة آن خـواه  اي است که می  مسئله  همان این موضوع دقیقاً  «

زیرا مـن زنـدگی را بـا تمـام وجـود دوسـت دارم، خـودم را         . حرف بزنم 
 تـو را هـم دوسـت دارم، مـا     ،دوست دارم، چـون خـودم را دوسـت دارم     
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 حتـی   ،مـن همـه را دوسـت دارم       . وار به هم ارتبـاط داریـم        همگی زنجیره 
  ».رسد  وي سخت به نظر میداشتنشکسی که دوست 

  ».مثل من«: د و با خود گفتجورج یک لحظه مکث کر
  ».بله دقیقاً مثل تو«: جوي ذهن او را خواند و سریع گفت

راستی چطور تو دوباره سر از اتوبوس مـن درآوردي؟  «: جوي ادامه داد  
 از اتوبوس مـن خـارج       1984تر از کارل لوییس در المپیک         آن روز سریع  

اري، ولـی   گـذ    را در این اتوبوس نمـی      تکه فکر کردم دیگر پای     طوری شدي
  ».به هر حال از دیدنت خوشحال شدم

 تمام مـاجراي پنچـري، مکانیـک و         ،جورج که انگار منتظر این سئوال بود      
خرابی ترمزها و خطري که از بیخ گوشش گذشته بـود و اینکـه دو هفتـه              

  .میهمان آنها است را براي جوي تعریف کرد
 11ر اتوبـوس    این موضوع را به فال نیک بگیر، اینکه تو سوا         «: جوي گفت 

آن روز شک داشتم ولی حـاال ایمـان آوردم کـه    . حکمت نیست   اي بی   شده
  ».سوار شدن تو به این اتوبوس دلیلی داشته است

اي ماشـین را      کجاي خراب شـدن دو هفتـه      «: جورج با لحنی خشن پرسید    
  »باید به فال نیک گرفت؟

ت آینـه   دست راسيمرد اینقدر سخت نگیر، به این تابلو«: جوي پاسخ داد 
  » نوشته؟ چیزي روي آن چه،نگاه کن

  ». قانون براي کنترل بر زندگی10نوشته «: جورج گفت
 آنتوانـست از    قـانون کـه جـورج نمـی    10 فهرستی از ، نوشتهآندر زیر   

، عـالوه بـر ایـن       چون عینک خود را همراه نداشـت       ،فاصله آنها را بخواند   
  .زیاد خوانا نبود، نوشته شده بود
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 قـانون کنتـرل زنـدگی       10بلـه ایـن     «:  فراوان ادامه داد کـه     جوي با انرژي  
 ما در ایـن     .اند  است که تمام مسافران قدیمی این اتوبوس آن را فرا گرفته          

اینطور که مشخص است تو     . زنیم  اتوبوس به کرات دربارة آنها حرف می      
 قـانوي طالیـی را    10 روز میهمان ما در این اتوبوس هستی و من این            10

  ».دهم ه تو یاد میبا افتخار ب
خدایی دست از سـر     « : جورج با شنیدن این حرف کمی جابجا شد و گفت         

. من به انـدازة کـافی قـوانین دسـت و پـا گیـر در زنـدگی دارم            . من بردار 
کنم   فکر نمی ... ها، قوانین اداره و       قوانین همسرم، قوانین خانه، قوانین بچه     

  ».جایی براي قوانین جدید وجود داشته باشد
 بـراي تـو      هـم  یادگیري این قوانین در این زمان از نان شـب         «: ي گفت جو

تــر اســت، ایــن شــانس بزرگــی بــراي تــو، جهــت ایجــاد تغییــرات  واجــب
کـنم تـا ایـن     مـی   من تمام سعی خـود را   ، روز 10در این   . العاده است   فوق

جورج خـود  . قوانین را به تو یاد دهم تا زندگی تو در مسیر موفقیت بیفتد     
  ».نرا آماده ک

آیـا  «:  پرسـید  ،اي جز قبول نداشـت      جوي در ادامه جوري که جورج چاره      
  »اي؟ آماده

کـرد کـه واقعـاً قبـول کـرده            ولی خودش هم باور نمـی     » بله«: جورج گفت 
» بلـه، بلـه، بلـه   «: گفتنـد   در اتوبوس پیچید که میاي همهمه یک دفعه  .باشد

د کـه افـرادي    انگار تازه متوجه شـده بـو       ،جورج به اطراف خود نگاه کرد     
  .غیر از او و جوي در اتوبوس هستند

 10کنـد کـه ایـن      وقتی فردي تازه وارد قبول مـی  .تعجب نکن «: جوي گفت 
 افراد داخل اتوبوس کلمۀ بله را چند بار تکـرار    ،قانون طبیعی را یاد بگیرد    
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