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  مقدمۀ 
  رابرت کیوساکی

  
پشت هر مـرد موفـق یـک        «: اید که   المثل را شنیده    حتماً شما هم این ضرب    
. المثـل دقیقـاً روي مـن مـصداق دارد     این ضرب» .زن قدرتمند وجود دارد  

 هیچگـاه بـه   ،صادقانه بگویم که اگر کیم همراه مـن در ایـن زنـدگی نبـود        
پرسـیدم    راً از خـود مـی     مکر. رسیدم  ام نمی   موفقیتی که امروز دست یافته    

  ! من چه وضعی داشتم؟،بدون کیم
هـاي ظـاهري کـیم شـدم ولـی در اولـین دیـدار                 در ابتدا من جذب زیبایی    

.  وي اسـت   فـرد   منحـصربه متوجه شدم که زیبایی یکی از صدها ویژگـی          
هـاي مختلـف و       به مرور من با جنبه    .  بود بااستعداد بسیار باهوش و     کیم

  .ی به خودم آمدم عاشق او شده بودمممتاز کیم آشنا شدم و وقت
 و در بـردم پی بـه ارادة پـوالدین کـیم          بود که  هنگام برخورد با مشکالت   

 بـه نظـر     رممکنیـ غ ، بـدون وجـود کـیم      ،هـا    گذر از بحـران    ،بعضی مواقع 
آمد که هیچ پولی در بساط نداشتیم، در این            می  هایی پیش   زمان. رسید  می

  بـراي مـن  هـا   براي گذشتن از چالش گاهی مطمئن   مواقع بود که کیم تکیه    
 ایمان خود را از دسـت       ،در رسیدن به هدف   هیچگاه  او کسی بود که     . بود
  .داد نمی

کردیم کـه ایـن       ها بعضی مواقع اختالف پیدا می       من و کیم مانند اکثر زوج     
با تمام این تفاصیل    .  امري غیرقابل اجتناب است    ،امر در زندگی زناشویی   

خـوریم مـن هـر بـار       در زندگی بـه آنهـا برمـی   هاي مختلفی که  در چالش 
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 زنتـوان او را یـک     شدم به عبارتی می     احترام بیشتري براي کیم قایل می     
 ،العاده محکـم از جـنس عـشق دانـست کـه هـر مـردي در کنـار وي                     فوق

اي مهربـان، پولـدار،         همـسر مـن فرشـته     . کـشد   موفقیت را در آغوش مـی     
  .احترام و پیشتاز استپرانرژي، امروزي، دوست داشتنی و قابل 

زمانیکه گلف بـازي    . گیرد  کیم زنی است که هیچگاه خود را دست کم نمی         
 او بـرخالف   و زنـد    وي از سکوي ویژة آقایان به توپ ضربه می         ،کنیم  می

 هــیچ انتظــاري نــدارد کــه بــه خــاطر زن بــودنش از امتیــاز  ،نظــر عــوام
ت بـه مـن      بهتري نـسب    گلف کیم بازیکن . مخصوص بازي زنان بهره ببرد    

  .کشد وي هیچگاه بهتر بودنش را به رخ من نمی. است
 کلی بدهی و شکست و آرزوهـاي بـزرگ          به جز هنگام آشنایی با کیم من      

خواسـتم کـه او       ولی بـا تمـام وجـود مـی        . چیز دیگري در زندگی نداشتم    
 بـاز هـم قبـول       ،رغم این فاکتورهاي بـد      کیم علی . شریک زندگی من باشد   

 عمـل  ۀیاهاي مـن جامـ   رؤ زندگی همراه باشد و به    کرد که با من در سفر     
کـردیم   امروز هر دوي ما به چیزي فراتر از آرزوهـایی کـه مـی        . بپوشاند
  .دیدیم ایم که حتی خوابش را هم نمی رسیده

همۀ چیزهایی که من از پدرپولدار آموختم به کـیم آمـوزش دادم و او بـا              
ا بـه بهتـرین شـکل    گـذاري ر    مهارت سـرمایه   ،هاي خود   استفاده از آموزه  

گـذاري   توانم بگویم که او در سرمایه    امروز به جرأت می   . ممکن فرا گرفت  
او امروز یک الگو براي تمام زنان دنیا        . نظیر است   العاده و بی    یک زن فوق  

  .و یک زن پولدار است
 را بـراي اولـین کتـاب وي         اي  مـه  مقد  مـن  از این جهت بسیار مفتخرم کـه      

کـیم  . گذار موفق است    آل از یک خانم سرمایه      دهاو یک نمونۀ ای   . نویسم  می
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 ، هوشـمندي  وهاي شخصی مثل مهربانی، زیبایی عالوه بر داشتن ویژگی 
لحظۀ   من در لحظه  .  است  نیز گذاري  یک استاد تمام و کمال در امر سرمایه       

گـذاري     شـاهد رشـد و بالنـدگی وي در امـر سـرمایه             ،زندگی مشترکمان 
 نوشتن مقدمه براي کتاب زن پولـدار        تخار اف بسیار خوشحالم که  . ام  بوده

  .نصیب من شد

  مقدمۀ شارون لچتر
 مـن   ي سال است که دوست و شریک کـار        20کیم و رابرت چیزي حدود      

اي   من بسیار مفتخرم که کیم از من خواسته براي کتـابش مقدمـه            . هستند
  . بنویسم

کننـد کـه بـا داشـتن همـسري مثـل رابـرت                اکثر مردم به اشتباه فکر مـی      
ایـن جملـه بـرایم      . گذاري براي کیم بسیار ساده اسـت         سرمایه ،وساکیکی

امـا واقعیـت ایـن      » .براي تو آسـان اسـت     «: بسیار تکراري و آشناست که    
 موفق بـودن بـسیار هـم سـخت و           ،نظیر  است که در کنار مردي چنین بی      

 سال است کـه بـا رابـرت کیوسـاکی ازدواج            30 بیش از    کیم. مشکل است 
گذاري به صدها هزار       را در رابطه با پول و سرمایه       هایی  کرده و آموزش  

  .نفر در سراسر دنیا داده است
گذاري و سـاخت امپراطـوري چنـد         از سرمایه  ،به عالوه وي در این خالل     

توان وي را یـک       امروز می . میلیون دالري مالی خود نیز غافل نبوده است       
  . در حوزة امالك و مستغالت دانستکار کشتهگذار  سرمایه

تـوان کـیم را یـک زن کـامالً مـستقل در امـور مـالی                   ز نظر اجتماعی می   ا
دانست که عاشقانه سعی دارد به زنان دیگر در سراسر دنیا کمک کند تـا               
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توانست در    این مثل روز روشن است که کیم می       . به استقالل مالی برسند   
هاي خود و شرکت پدرپولدار یک زنـدگی آرام و    گذاري  سار سرمایه   سایه
کار بـراي بـاال بـردن         ولی او ارایۀ راهنمایی و راه     . بخش داشته باشد   لذت

  .داند  را به عنوان یک رسالت براي خود می دنیاهوش مالی زنان
کیم، مـن و رابـرت بـه ایـن نتیجـه        » 1پدرپولدار«در زمان تأسیس شرکت     

 بـاالي رابـرت، او سـخنگوي اصـلی     اعتبـار  بـه دلیـل    بهتر اسـت  رسیدیم
» 2پـول   بـی   پدرپولدار، پـدر   « مشهور ت نویسندة کتاب  رابر. شرکت باشد 

 25مـا   . کـرد    خوب او به پیشرفت شرکت کمـک شـایانی مـی           وجهۀبود و   
 زبان دنیـا چـاپ      50 از    عنوان از محصوالت شرکت پدرپولدار را به بیش       

ــردیم و در  ــاندیم  100ک ــروش رس ــه ف ــشور ب ــاب   .  ک ــا کت ــالش م ــا ت ب
هـاي پرفـروش     در صـدر کتـاب   سـال  5به مـدت    » پول  بی  پدرپولدار، پدر «

ها بـه ایـن نتیجـه         من و کیم پس از این موفقیت      . مجلۀ نیویورك تایمز بود   
باشیم همشد آرزوهاي شخصی خودمانرسیدیم که باید به دنبال ر .  

متـشکرم کـه در   «: کرد که  به من و کیم توصیه می     اًبه عالوه رابرت مکرر   
کـه روي آرزوهـاي     تحقق رؤیاهاي من سهیم بودید ولی نوبت شماسـت          

 کـیم بـراي   تـالش ثمـرة اولـین   » زن پولدار«کتـاب  » .خودتان تمرکز کنید 
  .سازي آنها در امور مالی است  توانمندورسانی زنان  اطالع

هـاي    شما حتماً بـا یکـی از شخـصیت       ،در کتابی که کیم کیوساکی نوشته     
 ، عـذر و   ایـن کتـاب   کـیم در    . کنید   پیدا می  ، وجه تشابه زیادي   معرفی شده 

                                                 
1 Richdad 
 چاپ رسیده و مورد استقبال فراوانـی از طـرف           این کتاب توسط انتشارات طاهریان به     .  2

 .مردم قرار گرفته است
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از آستین خـود   گذاري براي انجام ندادن سرمایه ما زنان   هایی را که      بهانه
  : هایی مثل بهانه. کند آوریم را واشکافی می در می
þکند  شوهرم از من مراقبت می.  
þدهد  شوهرم خرج مرا می.  
þام  در شغل خود بسیار غرق شده.  
þبگیري هستم  من عاشق امنیت نهفته در حقوق.  
þندارم من وقت کافی .  
þپول از کجا بیاورم؟   
þنیست و کتاب سرم تو حساب هم من آنقدرها .  
þهاي من کوچک هستند  بچه.  
þدنبال دردسر نیستم .  

هـا را بررسـی      ایـن بهانـه    ،ترین شکل ممکـن     کیم در این کتاب به استادانه     
  .دهد هاي گذشتن از آنها را به تمامی زنان دنیا آموزش می راهکرده و 

 را به دلیـل     ، روابط زناشویی بد   ی است که زنان زیادي در دنیا      این واقعیت 
  .کنند عدم تمکن مالی تحمل می

تـر اسـت و       تر باشید، سـرتان شـلوغ        هر چه موفق   ،متأسفانه در هر شغل   
امـا خـوب اسـت    . تان بپردازیـد   تا به خودتان و عالیق     داریدزمان کمتري   

مل کنید زمان بیشتري    تر ع   ها هوشمند   گذاري  بدانید که هر چه در سرمایه     
شـما بایـد    .  از آن لـذت ببریـد       و  زندگی کرده  ،دارید که زندگی را تمام قد     

 یـاد بگیریـد تـا کـاري     ،بتوانید به جاي اینکه عمري را براي پول کار کنید        
  .کنید تا پول برایتان کار کند
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امـروز  . ما  یکی از دوستانم را از دست دادهمتأسفانه اخیراً هم پدرم و هم 
 یک زنـدگی همـراه بـا تـرس و           ، و همسر آن دوست از دست رفته       مادرم

هـر دو قبـل از ازدواج شـاغل بودنـد و امـروز              . کننـد    می  تنهایی را تجربه  
هـر دوي   . مجدداً باید یاد بگیرند که به وضع خود سر و سامانی ببخشند           

  . را براي دیگر زنان به صدا درآورند بلندها باید زنگ خطري این اتفاق
خواهـد   این کتاب مـی . اي هستیم  تازهاتفاقات شاهد ،ز در زندگی  هر رو ما  

فـارغ از اینکـه در کجـاي    .  با این اتفاقات آماده کنـد     برخوردشما را براي    
د و چـه    یـ کنید، چه تحصیالتی دارید، چقدر پول دار        کرة خاکی زندگی می   

اي در آستین دارید این کتاب شجاعت الزم را براي ایجـاد تغییـرات                بهانه
  .کند  شما ایجاد میدر

کیم در این کتاب تمام تجربیات طالیی خود را که با آنها در مسیر ایجـاد                
ممکـن  . کنـد   براي شما بازگو می    ،امپراطوري مالی خود مواجه بوده است     

اید، یا زن تنهایی باشید کـه         است شما مادري باشید که اخیراً طالق گرفته       
ایـد، یـا       را از دسـت داده     کنید، یا همـسر خـود       روزهاي کهولت را طی می    

 ولی نگران آیندة مـالی    ،حتی زن خوشبختی باشید که همسر خوبی دارید       
خود در زمان بازنشستگی هستید، بدانید که با داشتن این کتاب شما تنها             

  .نیستید
 شما با داشـتن کنتـرل بـر وضـعیت مـالی         .  اولین گام است   ،ترین گام   مهم
بدانید که  .  مسیر زندگی قدم بردارید    هاي مطمئن در    توانید با گام     می خود،

  .آزادي مالی حق تمامی زنان دنیاست
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  مقدمۀ کیم کیوساکی
  !ها نوشت؟ چرا باید کتابی اختصاصی براي خانم

گذاري و نحوة انجام آن به صورت صـحیح از جملـه              انتخاب نوع سرمایه  
هایی است که مردان و زنان هر دو باید آنها را کسب کننـد تـا بـه                    مهارت

  .هاي مالی دست پیدا کنند وفقیتم
هـاي مـالی بایـد        بـراي کـسب موفقیـت     ها و چه آقایـان        چه خانم بنابراین  
  .هاي مالی و نهایتاً هوش مالی خود را باال ببرند توانمندي

ــه    ــت ک ــن اس ــئوال ای ــال س ــراي    «: ح ــصاصی ب ــابی اخت ــد کت ــرا بای چ
 عملکرد،  دلیل آن را شاید بتوان در نحوة      » ها نوشت؟   گذاري خانم   سرمایه

 نـسبت بـه   ،هـا  هاي اخالقی، جسمی و احساسی خانم     سابقۀ ذهنی، ویژگی  
  .آقایان جستجو کرد

هـا  فاکتورهـا را در ایـن         ترین دالیل عـدم موفقیـت مـالی خـانم           شاید مهم 
ها انگیزة اصـلی مـن بـراي          راستی چرا؟ این چرایی   . بتوانیم مشاهده کنیم  

  .ها است خانمگذاري  نگارش یک کتاب در مورد نحوة سرمایه

   کسی به من امر و نهی کند بیزارماز اینکه
کلید .  شعار اصلی ذهن من و عنوان فرعی براي این کتاب است           ،این جمله 

مـن  . آن در سر میز ناهار همراه با رابرت و بعضی از دوسـتان زده شـد     
رابـرت  » پدرپولـدار «را در مقابل کتاب » زن پولدار « عنوان   ،ها قبل   از مدت 

 رابـرت از مـن      ،یادم هست که آن روز در سر میز ناهـار         . شتمدر ذهن دا  
ها چیـست؟      بیش از حد تو بر استقالل مالی خانم        دلیل اصرار «: کهپرسید  

  »آیا انگیزه و هدف خاصی را در پشت این ممارست در نظر داري؟
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 دوستم سـوزي هـم در کنـار مـن بـود و در یـک                 ،هنگام طرح این سئوال   
از اینکـه  «:  شدیم و ناخواسـته فریـاد زدیـم   لحظه من و او چشم در چشم      

 مـا بـا   ،پـس از ایـن جملـه     » .کسی دائماً بـه مـا امـر و نهـی کنـد بیـزاریم              
ها حـق زنـدگی آزاد        احساسات و ارایۀ دالیل مختلف شرح دادیم که خانم        

 هـستید دانم شاید شما هم یکی از کسانی          می. اند و دارند    را همیشه داشته  
  .آرزوهاي شماست از ،که داشتن آزادي مالی

ها مـات و مبهـوت و بعـضی بـا یـک        تمام مهمان  ، جمالت  آن پس از اتمام  
 یـک   تـو  کـیم انگـار   «: رابـرت گفـت   . کردند   می تبسم تأیید آمیز به ما نگاه     

  »!؟اي کردهپیدا کتابت عنوان فرعی براي 

  از کودکی شروع شدهمه چیز 
گـی در   هـاي خـاص مـن بـود کـه از بچ             عدم فرمانبرداري یکی از ویژگی    

 مشکالت متعددي را براي من فراهم کرده       ،کودکستان، مدرسه و دانشگاه   
شاید هیچکس در مهد کودك به انـدازة مـن بـراي تنبیـه بـه راهـرو                  . بود

خواسـتم   خواستم با دوستانم بازي کنم و نمی        من می . فرستاده نشده بود  
خواسـتم    مـن مـی   . برو به راهرو  . استراحت اجباري نیم روز داشته باشم     

برو بـه   . یکجا آرام بنشینم و قصه گوش کنم و دوست داشتم نقاشی کنم           
  ...راهرو و 

فعـال،    یک دنده، لجباز، بیش   : هایی مثل   ها در دوران تحصیل برچسب      معلم
هـا در دوران دانـشجویی        این ویژگی . زدند   به من می   ،ادب و ناسازگار    بی

یژگـی یعنـی    ایـن و  . شد  هاي موقتی که داشتم می      باعث اخراج من از شغل    
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هـاي غیرقابـل تغییـر مـن اسـت و بلـه               عدم فرمانبرداري یکی از خـصلت     
  . به هیچ وجه در لیست رفتارهاي من نیست،گویی قربان

اي بـرایم مفیـد        مهم بود که حتی اگر مـسئله       ،مش این خط     من آنقدر براي 
زدم، زیـرا     می  از آن سر باز     نیز شدم  بود ولی مجبور به فرمانبرداري می     

 سـرزنش   شـنیدن  بـه عـالوه   . شتم کسی به من امر و نهی کنـد        دوست ندا 
  .دیگران برایم غیرقابل تحمل بود

 مشکالت متعددي نیـز در جامعـه و         ،عالقۀ بیش از اندازه به مستقل بودن      
المثـل را     حتماً شما هم مثل من این ضـرب       . خانواده برایم ایجاد کرده بود    

ن خیلـی زود بـه ایـن        مـ . »1پول داشته باش و حکومت کـن      «: اید که   شنیده
 ،ام که براي داشـتن اسـتقالل        ام و متوجه شده     المثل ایمان پیدا کرده     ضرب

  . ثروتمند شدن است،اولین فاکتور الزم

  !شویم ها مرتکب می اي که ما زن کارهاي احمقانه
هـاي   روزي رابرت هنگامیکه به خانه آمد با تعجب مرا دیـد کـه بـا مـشت           

حماقـت نکـن   «:  سر تلویزیون هـستم کـه   و در حال داد زدن بر     کردهگره  
خـواهی بـزرگ    ؟ نمـی !خواهی مثل یک دلقـک رفتـار کنـی    دختر، تا کی می 

  »!شوي؟
  »کیم اوضاع روبراه است؟«:  پرسید،اي بر لب رابرت با خنده

ببـین  «: شـدم پاسـخ دادم      من در حالیکه از عصبانیت داشـتم منفجـر مـی          
نگـاه کـن در ایـن       . کننـد    می ها در مسایل مالی چگونه احمقانه رفتار        خانم

                                                 
پـول داشـته بـاش و سـر     «: گویـد  المثل مشابهی وجود دارد که مـی     در فارسی هم ضرب   .  1

  .مترجم. »سبیل شاه نقاره بزن
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 تماس گرفته و از بـه اصـطالح       ،برنامه یکی از بینندگان که یک خانم است       
انـدازي کـه    پرسد که من با چند هزار دالر پـس    کارشناس مالی برنامه می   

هـاي اشـتباه مـشاور برنامـه          دارم چه کار کنم و کورکورانه از راهنمایی       
  کامـل  نظر تو او یـک مجـسمۀ     به. کند  پیروي کرده و حتی از او تشکر می       

 در امـور و     ،هـا    مـا خـانم     این یک نمونه از جهـل و نـادانی        . حماقت نیست 
  .مسائل مادي است

 کارشناس و بلـه   آنهاي   حرف حتماً«: رابرت با لبخندي تمسخرآمیز گفت    
داننـد    ها حتی نمـی     بسیاري از خانم  . گویی آن خانم برایت آشناست      قربان

کیم این فرصتی اسـت     . ه منجالب مالی هستند   که در حال فرو رفتن در چ      
 این طبقۀ تأثیرگذار جامعـه       هوش مالی  که تمام تالشت را براي باال بردن      

  ».بکنی
  

هـاي    ها باید هوش مالی خود را باال ببـریم تـا بتـوانیم در برابـر تنـدباد                   ما خانم 
ی توانیـد اختیـار مـال       شما مـی   ،با باال بردن هوش مالی    . اقتصادي دوام بیاوریم  

  .خودتان را به دست بگیرید
  

  شوند ها مرتکب می اي که خانم لیستی از کارهاي احمقانه
 سئوال آن زن به همراه پاسـخ ابلهانـۀ کارشـناس            ،گفت  رابرت درست می  
ام  هـاي زیـادي را دیـده    من خانم.  بسیار برایم آشنا بود  ،برنامۀ تلویزیون 

کننـد و بـا       هـا را مطـرح مـی        گـذاري ایـن قبیـل سـئوال         که بـراي سـرمایه    
. دهند کنند دار و ندار خود را به باد می       هاي اشتباهی که دریافت می      جواب
ــانم ــی    خ ــب م ــدگی مرتک ــادي را در زن ــتباهات زی ــا اش ــوند ه ــی  ،ش ول
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کنیـد وقـت    ها فکر مـی  آهاي خانم. زمینۀ پول استترین آنها در      احمقانه
ــالی      ــۀ م ــوید و در زمین ــد ش ــواب خرگوشــی بلن ــن خ ــیده از ای آن نرس

  .تر عمل کنید هوشمندانه
وجـه بـه       به هیچ  ،کنم  ها استفاده می    اینکه من از واژة احمق در مورد خانم       

 زیـرا !  به هیچ وجه   ؛مانده هستند   ها کودن یا عقب     این معنی نیست که خانم    
 کـردن عملکـرد اشـتباه      مشخص ،بلکه منظورم . من هم یکی از آنها هستم     

  .گذاري است ها در حوزة پول و سرمایه خانم
ها را     من یک دوجین از اشتباهات احمقانۀ خانم       ،براي روشن شدن مسئله   
  :ام در این قسمت لیست کرده

  .دهم به خاطر پول تن به ازدواج می %
پـولی    از بـی  زیـرا    ،دهـم    ادامه می   به زندگی زناشویی افتضاح خود     %

  .وحشت دارم
گیري در امور مالی و پول را تمام و کمال به آقایان               اختیار تصمیم  %
  .سپارم می
گـذاري از    این شعار اشـتباه کـه آقایـان در امـور مـالی و سـرمایه        %

  .پذیرم ها بهتر هستند را می خانم
 مقابل ،ادگیهاي مالی براي دوري از اختالف خانو        گیري   در تصمیم  %

  .آیم کنم و غالباً کوتاه می  بحث و مشاجره نمی،آقایان
 دائمـاً از دیگـران      ، به دلیل عدم اعتمـاد بـه نفـس در مـسایل مـالی              %

  .گیرم مشاورة مالی می
ام بـرهم     کنم تا آرامش ظـاهري زنـدگی         فریادم را در سینه خفه می      %

  .نخورد
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 همـۀ   ،گیـرد    به دلیل تأمین مالی که از طرف همـسرم صـورت مـی             %
  . زنم م نمیکنم و د ها را تحمل می حقارت
هـاي   مـان مـا را بـه خـاطر خـانم       مردان به دلیل صـبوري احمقانـه   %

  .کنند تر رها می جوان
 در ایـن    شـوند و     امیدواریم که بـاالخره روزي آقایـان عـوض مـی           %

  .لوحانه به معجزه اعتقاد داریم  سادهمورد
شـویم و از آرزوهـاي بلنـد         هـاي زنـدگی دل خـوش مـی           به حداقل  %

  .پوشیم پروازانۀ خود چشم می
ــم مــی  % ــان گ ــه در خیاب ــاي خان ــی آق شــود و از کــسی آدرس   وقت
  .کنیم  هم به دنبال ایشان حرکت می ما،پرسد احمقانه نمی
  .گیریم میهاي خود را دست کم   توانایی%
 دچـار  ، اگر اضافه کاري هم کنـیم از عـدم حـضور پـیش فرزنـدان          %

  .شویم ن میعذاب وجدا
کنـیم    وقتی لیاقت ارتقاء شغلی را دارید، در مقابل رئیس سکوت می      %

  .مان را به خطر نیاندازیم تا شغل
  .شویم تر از آقایان راضی می  پایین  براي بیکار نشدن به حقوق%
  .کنیم  خودداري می، از انجام تفریحات مختلف به دلیل کار%
باالخره  «:گوییم  و دائماً می   همیشه در انتظار روزهاي بهتر هستیم        %

  »...یک روز
 ولـی مـن در ایـن        ،برنـد   البته خیلی از این جمالت را آقایان هم به کار می          

 حتماً یـک یـا چنـد جملـه از      . هاي محترم است    کتاب روي صحبتم با خانم    
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ما با استفاده از این جمالت در واقـع عـزت           .  لیست برایتان آشنا است    این
  .سپاریم رزوهاي خود را به خاك مینفس، اعتماد به نفس و آ

ولـی در واقـع     . هاست  گذاري خانم   در ظاهر این کتاب در رابطه با سرمایه       
. کند که همانا داشتن کنترل بر زندگی اسـت          گیري می   هدف واالتري را پی   

  .هاست دربارة شخصیت زنان و حفظ آن توسط خانم

  آقایان، خانواده، شرکت یا دولت
ها باید به استقالل مالی برسـند تـا    خانم«: ید گفت در توضیح این عنوان با    

 به آقایان، خـانواده، شـرکت و یـا دولـت     کردن نیاز به تکیه  ،براي حمایت 
 شـما بـه دلیـل      ،هاي سال است که به زنان تلقین شده         سال. نداشته باشند 

پـس بـراي    .  نیازمند حمایت از طرف دیگـران هـستید        ،هاي جسمی   ویژگی
شوند تـن بـه هـر ذلتـی بدهنـد و       ها مجبور می   م خان ،جلب حمایت دیگران  

  .کنند  عوض مییجوانی و عمر و آرزوهایشان را با امنیت مال
  ایـن   ولـی  .شاید شما با خواندن این مطالـب ناراحـت شـوید، حـق داریـد              

واقعیتی است غیرقابل انکار که زنان فـارغ از مکـان و زمـان در سراسـر           
ت که بایـد ایـن زنجیـره، قطـع          امروز روزي اس  . دنیا با آن روبرو هستند    

  .شود

  آقایان
 محـال اسـت در مـورد پـول صـحبت شـود ولـی نـوع                  ،بر اساس عـادت   

اي با پـول      متأسفانه مرد یا زن بودن ارتباط پیچیده      . جنسیت لحاظ نشود  
  .دارد
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از پختگـی و قـدرت شـگرفی    ) و حتـی کمتـر  ( سـالگی    16دخترها در سن    
گانـه و    داراي افکـار بچـه   ، سن برخوردار هستند در حالیکه آقایان در این      

شویم که داریم به یک خانم        کم متوجه می     ما دخترها کم   .مضحکی هستند 
  .شویم بزرگ تبدیل می

توانـد    می،رسند اینکه دخترها زودتر از آقایان به بلوغ جسمی و ذهنی می       
ولی سئوال ایـن  . دلیلی بر پختگی آنها در انجام امور مختلف زندگی باشد 

کند و همه چیـز عـوض         ر گذر زمان این موضوع تغییر می      است که چرا د   
  !شود؟ می

  زنگ خطر
 روزي از مدرسه به خانه آمدم و متوجه شـدم           ، سال داشتم  14هنگامیکه  

هنگـام  . اش در حـال گفتگـو اسـت         که مادرم با یکی از دوسـتان صـمیمی        
 مادرم به من اشاره کرد که خلوت آنها را بـر هـم نـزنم و                 ،ورود به خانه  

صدا به آشپزخانه رفتم تا از یخچال چیزي براي خوردن            سته و بی  من آه 
  .بردارم

شد   کرد که به صورت واضح می       دوست مادرم گلوریا طوري صحبت می     
 مـشکالتی داشـتیم   زنـدگی ما در «: گفت او می. ناراحتی وي را متوجه شد 

 او مـن را  ،رغم داشتن فرزند کردم که علی ولی من یک درصد هم فکر نمی   
  ».دترك کن

  »!حرف حسابش چه بود؟«: مادرم پرسید
تر از من آشنا شده که بـه          حت گفت با خانمی جوان    خیلی را «: گلوریا گفت 

  ».کند  با من احساس یأس و ناامیدي می،دهد و بلعکس او حس زندگی می
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  »تو از این رابطه اطالع داشتی؟آیا قبالً  ببینم«: مادرم پرسید
 ولـی خـودم را بـه ندانـستن        ، بـودم  یـک چیزهـایی فهمیـده     «: گلوریا گفت 

  ».کردم یک رابطۀ زودگذر است زدم، فکر می می
  »!پس تو خبر داشتی؟«: مادرم پرسید

خواسـتم بـه روي    دانـستم، امـا نمـی    آره یک چیزهـایی مـی    «: گلوریا گفت 
هاست که زندگی زناشویی مـا تعریفـی نـدارد، او بـه               خودم بیاورم، سال  

هـا گـرم بـود، او بیـرون از            به بچه شغل خودش مشغول بود و من سرم        
  ».خانه بود و من در داخل خانه

پــس اگـر زنــدگی زناشـویی روبراهــی نداشــتی و   «: مـادرم ســئوال کـرد  
  »!جدا نشدي؟از او  پس چرا ،کند  که همسرت به تو خیانت میدانستی می

  »ها فقط به خاطر بچه«: گلوریا سریع جواب داد
هاي تو که کوچک نیـستند،   گلوریا بچهها،  بچه«: مادرم با بهت سئوال کرد 

آیا دلیل دیگـري هـم وجـود        ! التحصیل شده   پسرت اخیراً از دانشگاه فارغ    
  »خواهی بگویی؟ دارد که نمی

راستش به خاطر پول بـا او   «: گلوریا اینبار مکث کوتاهی کرد و آرام گفت       
 ولی حداقل   ،واضح بود که زندگی زناشویی ما نابوده شده است        . ام  مانده

وحشت عدم توانایی و استقالل مالی پس از جدا         . ز نظر مالی تأمین بودم    ا
 من را فلج کرده بود و به همین خاطر مـدارا    ، سال 20شدن آن هم پس از      

  ».کردم می
 سالگی 45اینکه در سن    «: گفت  هنوز صداي گلوریا در گوشم است که می       

  ».ك است برایم یک کابوس وحشتنا،من تنها و بدون پشتوانه مالی هستم
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دانـم کـه      نمـی «: گفت  شنیدم که می    هاي گلوریا را می      صحبت ادامه،من در   
اي   به اتاق خودم رفتم و چند لحظه      » آیا قدرت تأمین مالی خودم را دارم؟      

هـا زنـی اسـت کـه مجبـور            این یکی از میلیون   . هاي او فکر کردم     به حرف 
مـالی تحمـل    یک زندگی پر از تحقیر و ظلم را به خاطر عدم استقالل  است

 هیچگـاه   ، سال سن داشتم بـا خـودم عهـد کـردم           14من با آنکه فقط     . کند  
خوار هیچ مـرد و سـازمانی نکـنم و     خودم را از نظر مالی وابسته و جیره  

  .این تصمیم نقش مهمی را در زندگی من تا به حال ایفا کرده است

  قوانین عوض شده
اي   آنها احترام ویژه  من به هیچ وجه مخالف آقایان نیستم و بلعکس براي           

دارم که متکی بـه آنهـا         فقط این حق را براي خود محفوظ می       . قایل هستم 
  .کنند امروزه زنان زیادي مثل من فکر می. نباشم

 سـالگی پـس از جـدا    50 و   40در اطراف ما کم نیستند زنانی که در دهـۀ           
کننـد و همگـی        بـراي امـرار معـاش خـود تـالش مـی             از همسرشان  شدن

 ، بسیار زندگی خوبی داشـتم     جوانیدر  «: گویند که    این را می   جمالتی مثل 
تر ترك کرد و من حاال طعـم تلـخ            ولی همسرم مرا به خاطر یک زن جوان       

  ».چشم تنهایی را می
 چون پدر و مادري داشتم که       ،از این لحاظ من بسیار خوش شانس بودم       

بی  سال با احترام در کنار هـم زنـدگی کردنـد و آنهـا الگوهـاي مناسـ          50
 اینقـدر خـوب     ،هـاي زناشـویی       ولی متأسفانه همه زندگی   . براي من بودند  

  .رود پیش نمی
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ها بـسیار باالسـت بـه طوریکـه از       تعداد طالق  ،متأسفانه در ایاالت متحده   
گـویم کـه      من هیچوقـت نمـی    . شود   یکی به طالق منجر می     ، ازدواج 12هر  

 باشیدبین  گویم واقع  ولی می.ریزي کنید تان را بر پایۀ طالق برنامه      زندگی
و تا زمانیکه فرصت دارید به استقالل مالی برسید، صرف نظـر از اینکـه               

متأسفانه گلوریا در ایـن سـناریو نقـشۀ         . در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد     
خـوان    دوم و جایگزینی نداشت، بنابراین او باید به خاطر تأمین مالی خفه           

 30 و   20بـۀ جنـسی در دهـۀ        فرمول اسـتفاده از جـوانی و جاذ       . گرفت  می
. شود   می  رنگ   سالگی کم  60 و   50،  40 ولی در دهۀ     ،دهد  سالگی جواب می  

. هـستید شـوند، سـخت در اشـتباه          که مردها عوض می   کنید    اگر خیال می  
هـاي    در دهـه  . ها است باور کنیـد       وقت عوض شدن خانم    اآلن ،گوش کنید 

در سـنین   . کند   می  پول همواره نقش اساسی و مهمی را ایفا        ،باالي زندگی 
دهد در حالیکه در سنین باال پول به           جاذبۀ جنسی به ما قدرت می      ،جوانی

  .کند ما قدرت کنترل و برابري اعطا می
  :ترین شکل بیان کرده است  این مسئله را به استادانه1کاترین هپبورن

هـا، در صــورتیکه بـر سـر دوراهــی انتخـاب پـول و یــا       اي خـانم «
زیرا پس از باال    . تردید پول را انتخاب کنید      بیجذابیت قرار گرفتید،    

  ». پول جاي جذابیت را خواهد گرفت،رفتن سن
م من در این کتاب تمام تالشـ      . این زمان بهترین زمان براي تغییرات است      

اگر هم اعتقاد دارید که     . ارایه دهم به شما     را براي ایجاد   اي  برنامهام    کرده

                                                 
1  .Katharine Hepburn : د 4هنرپیشۀ مشهور آمریکا و برندةجایزة اسکار و یک نماد م 

  .ه استقالل زنان داشتکه اعتقاد ب
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 شما باشد من از صمیم قلب براي شما   آور   یک مرد باید نان    ،تا پایان عمر  
هـایی کـه عاشـقانه دوسـت دارنـد بـه              بلعکس در کنار خـانم    . کنم  دعا می 

  .استقالل مالی برسند و آزادي مالی را در آغوش بگیرند، هستم

  خانواده
ها این نعمت را دارند کـه داراي خـانوادة ثروتمنـدي              تعداد اندکی از خانم   

ولی همـانطور  . پایان عمر آنها را یاري دهد تا   بتواند که این ثروت     ،باشند
بلعکـس مـن دوسـتان زیـادي را        . باشـد    تعداد آنها بسیار کم می     ،که گفتم 

. کنند هایشان نیز مراقبت و حمایت مالی می    شناسم که حتی از خانواده      می
 وقـت زیـادي را هـم از         ،هاي بیـشتر    این امر عالوه بر اضافه کردن هزینه      

  .گیرد آنها می
 پـدر و مـادرش      مـرگ  دیگر مثالً من دوستی داشتم که پـس از           در اشکال 

ولی به دلیل بدهی سنگین مالیاتی از  . خانۀ بزرگی به وي ارث رسیده بود      
عدم ارث بردن از پدر و مادر به دلیل         . فروش خانه چیزي براي وي نماند     

نامه نیز از اتفاقات شایعی است که         ازدواج مجدد آنها و دستکاري وصیت     
  .ها وجود دارد انوادهدر بین خ

 بلکـه جمـع کـردن دالیـل      ،نگـري   هـا نـه منفـی       هدف من از طرح این نمونه     
خـواهم    من می . واضح و روشن براي توجه به آینده و آمادگی شما است          

هاي آیندة مالی خودتان     از شما بخواهم که با خود صادق باشید و ستون         
  .را روي دیگران نسازید
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  شرکت و دولت
سـرقت بـزرگ   «اي را بـا عنـوان     مقاله، مجلۀ تایم2005  اکتبر سال  31در  

هـا    اینکـه میلیـون   «: چاپ کرد کـه در آن عنـوان شـده بـود           » بازنشستگی
شـوند    کنند که با حقوق و مزایاي خوبی بازنشسته مـی           کایی فکر می  یآمر

 جیـب   ،ها با حمایت کنگـره      زیرا با این توهم شرکت    . یک توهم بیش نیست   
 از  هـا   ایـن شـرکت   هـاي فـرار       در ایـن مقالـه راه     » .کننـد   مردم را خالی می   

  .تعهدات مالی و بیمۀ درمانی افراد در دوران بازنشستگی بیان شده بود
 بیـان کـرده بـود کـه تکیـه بـر حقـوق        ،نگارندة مقاله با تحقیقـات مفـصل    

  .بازنشستگی و داشتن امنیت در دوران پیري سرابی بیش نیست
افراد را به صـورت مثـال آورده بـود           مورد از    5در پایان مقاله نویسنده     

 دالر در مـاه  1200 ساله   69حقوق یک پیرزن    .  مورد خانم بودند   5که هر   
هـا    براي امـرار معـاش در زبالـه        ،بود و قطع شده بود و مجبور شده بود        

 سـالۀ   60زن  . هـاي آلومینیـومی نوشـابه باشـد         دنبال جمع کردن قـوطی    
وان کارمنـد بایگـانی کـار     سال در شرکت پوالروید بـه عنـ        35دیگري که   

 حاال  ، توسط کارمندان مشارکت کرده بود     ،کرده و در برنامۀ خرید سهام     
 اُفـت کـرده و وي   ش ارزش سـهام   مدیره،به دلیل تصمیمات اشتباه هیئت      

  . هزار دالر را از دست داده است200 تا 100حدود 
ان  در دور،شـده بـود  اي که در این مقالـه بـه آنهـا اشـاره                نمونه پنجهمۀ  

البتـه ایـن موضـوع تنهـا بـراي          . خانه شده بودنـد      هم ،بازنشستگی با فقر  
  .افتد و این خطر در کمین آقایان محترم هم هست ها اتفاق نمی خانم
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پس لطفاً در صورتیکه در دوران بازنشستگی بر روي دولت و یا شرکت             
هاي خود تجدید نظـر کنیـد تـا بـه دردسـر        در برنامه  ،کنید  حساب باز می  

  .تیدنیاف
 کـه حقـوق بازنشـستگی    ،ها نیز این واقعیتـی اسـت قطعـی     در بحث دولت  

 تـأمین اجتمـاعی و    تکیه بـر  بنابراین. با رشد تورم نیست   هم سطح هرگز  
  . پاي چوبین است،حقوق بازنشستگی در دوران پیري

  شما انتخاب کنید
هایی هـستند کـه از نظـر مـالی در               آقایان، خانواده، شرکت و دولت گزینه     

هـاي مـالی      من به هیچ عنوان پایه    . توانید روي آنها حساب کنید      ده نمی آین
  . چون هیچ اعتباري به آنها نیست،سازم خود را بر روي این موارد نمی

در .  مـالی اسـت     پس تنها راه رسیدن به کامیابی مالی رسیدن به استقالل         
صورتیکه تکیه بر دیگري را انتخاب کنید بایـد مـسئولیت و عواقـب آنـرا                

  . تمام قد پذیرا باشید،نیز
 آیندة مالی خـود و فرزنـدان خـود را بیمـه             ،شما با انتخاب استقالل مالی    

  .خواهید کرد
  

بخشد و رسیدن بـه   ها می  امکان آزادي عمل بیشتري را به خانم   ،استقالل مالی 
  .این هدف، رسالت اصلی این کتاب است

  



 

 

  1 فصل

  ناهار با دخترها
  
  ».تر این است که من یک زن هستم از هر چیزي با اهمیت«

  1ژاکلین کندي اوناسیس
  

نظیرتـرین شـهرهاي دنیاسـت کـه          از نظر من شهر نیویورك یکـی از بـی         
ــه آن دارم  ــی ب ــۀ فراوان ــی و   . عالق ــراي روزمرگ ــایی ب ــن شــهر ج در ای

 میـدان تـایمز یـک    ، نزدیک51آن روز من در خیابان     . حوصلگی نیست   بی
زدند و هر یـک در پـی          هاي شهر مردم موج می      در خیابان . تاکسی گرفتم 

 هـا،  ال نگاه کـردن بـه ویتـرین مغـازه     بعضی در ح   بودند؛ انجام کار خود  
 و بعضی هم مثل من گرسنه بودند و در پی       فروشی  دستبعضی در حال    

شریف کجـا تـ   «: راننده از من سئوال کـرد     . پیدا کردن یک رستوران خوب    
آسمان در آن روز صاف و آبـی بـود        . »هتل پالزا «: پاسخ دادم » برید؟  می

  .داد بخشی صورتم را نوازش می و نسیم فرح
 پس  .تر بود   نزدیک» هتل پالزا «کردم به      از آنچه که من فکر می      51خیابان  

 دالر و هفتاد سنت بابت کرایه به راننده دادم و با          5از رسیدن به هتل من      
 از اینکـه چـه    من.خاصی به سمت درب ورودي هتل حرکت کردم       هیجان  

                                                 
  سی و پنجمین رئیس جمهور آمریکا-نديک. همسر جان اف.  1
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داستان از آنجا شروع    . چیزي را قرار است ببینم کمی هم مضطرب بودم        
  :  ماه قبل یک ایمیل از دوستم با این مضمون دریافت کردم2شد که من 

  
  سالم دخترها

 12 مـارس، سـاعت      22ما در روز    .  رسید  فرا باالخره وقت موعود  
.  شـهر نیویـورك دورهمـی داریـم    پـالزاي ار در هتل    به صرف ناه  

بـراي  ! یادش بخیر یـک روز هونولولـو و امـروز شـهر نیویـورك             
  .کنم دیدن تک تک شما دخترها لحظه شماري می

   پت شماارادتمند
  

پت یکی از دوستان دوران دانشجویی من بود که بـه مـدت یکـسال بـا او        
 زمـان   ،به قول پـت   . ام  ندیده سال است که او را       20حدود  . هم اتاقی بودم  

  .تازه کردن دیدارها براي گروه هاوایی فرا رسیده است
ایـن گـروه دانـشجویی در    .  دختر دانشجو بـود 6 هاوایی متشکل از   گروه
امروز پت با   . هونولولو با دنیایی از شور و جوانی تشکیل شده بود         شهر  

 بـه بهانـۀ یـک      پشتکار مثال زدنی اعضاي این گروه را پیدا کرده بـود تـا            
  .ناهار از حال یکدیگر خبردار شویم
در آن  .  سال پیش در هونولولو بـود      20بار آخري که ما یکدیگر را دیدیم        

  .زمان با یک دنیا آرزو قصد داشتیم وارد زندگی شویم
هاي هتل که با فرشی قرمز پوشیده شـده بـود             من با شور و شوق از پله      

.  باز کرد و من وارد البـی هتـل شـدم   نگهبان هتل درب را برایم   . باال رفتم 
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پـت بـه همـراه       متري من    3اصلۀ  ه محض ورود با شگفتی دیدم که در ف        ب
  . دوست دیگرم لزلی منتظر من هستند

 دقیقاً نقطۀ مقابـل او،  ،پت مثل همیشه خوش پوش و مرتب و لزلی هنرمند 
 نفر بدون اینکه متوجه شـویم  3ما .  نفر یکدیگر را در آغوش گرفتیم      3هر  
در همین حین جانیس دوسـت دیگـر        . وقفه با هم حرف زدیم       دقیقه بی  20

از ایـن بهتـر     «: زنان وارد شد و با جیغـی بلنـد فریـاد زد کـه               نفس  ما نفس 
برایم یک سـال    ! یویورك؟ همگی دور هم در ن     ماند  میشه، مثل خواب      نمی

  ». شهر آمدمسمت طرف شهر به این آنگذشت تا از 
کـردیم   مـی به سمت میزي که پت در هتل برایمان رزرو کرده بود حرکت        

: پت تلفن را برداشت و پس از چند لحظه گفـت . که تلفن پت به صدا درآمد 
ر تـ   داشتیم که در کنار ما بودي، اشکال ندارد کارت واجـب          دوستخیلی  «

  ». پیش ما خیلی خالیه، مواظب خودت باشجایتاست، 
او یـک پـروژة     . دوستان تریسی غایـب اسـت     «:  پت گفت  تلفن،پس از قطع    

خیلـی دوسـت    . حساس را به عهده گرفته و سرش حـسابی شـلوغ اسـت            
  ».داشت بیاید ولی نشد

  »کند؟ اآلن تریسی در کجا زندگی می«: لزلی پرسید
  ».رکت بزرگ تلفن همراه مشغول استشیکاگو، در یک ش«: پت گفت

پیشخدمت هتل ما را به سمت یک میز دنج که توسط پت رزرو شده بـود                
یـک بـسته   ) از قبـل (پت با خوش ذوقی بـراي هـر یـک از مـا       . هدایت کرد 

ها گذاشته بود و کنـار آن عکـسی از آخـرین              شکالت کوچک، به یاد قدیم    
  .دیدارمان قرار داده بود
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هایمـان    گاه کردیم همگی اصرار داشتیم که اصالً قیافـه        ها ن   وقتی به عکس  
  .تغییر نداشته است

: همینطور که پیشخدمت در حـال پـذیرایی از مـا بـود مـن سـئوال کـردم             
خیلـی دوسـت    «: پت گفت » راستی از مارتا چه خبر؟ او هم دعوت است؟        «

. توانست مادر بیمـارش را تنهـا بگـذارد      داشت بیاید، ولی هر چه کرد نمی      
  ».کند به تنهایی از مادر بیمارش پرستاري میاو 

 اینکــه تــو ،مویگــ  مــیتبریــک بــه تــوت  پ«: جــانیس بــا خوشــحالی گفــت
  ». استیعال نفر از گروه هاوایی را دور هم جمع کنی خیلی 4 اي ستهتوان

انگار که ما به آرامش رسیده باشیم با صبر و حوصله مـشغول خـوردن           
  .ناهار شدیم

 



  2 فصل

  دربارة دخترها
  
 همـان کارهـایی را کـه فـرِد اسـتایر            1 راجرز جینجیادتان باشد که دقیقاً     «

هـاي پاشـنه بلنـد و          آنهـا را بـا کفـش       جیـنج داد، ولی     کرد را انجام می     می
  ».داد وارونه انجام می

  فیت دیتل سی
  

شـروع   صـحبت را     یک نفـر   ها  وقتاي ما تمامی نداشت، بعضی      ه  صحبت
هـاي بیـست    خواستیم عقده انگار می. دادند آنرا ادامه میگران کرد و دی   می

  . خالی کنیمبه یکبارهمان را  سال دوري
خوب تعریف کن ببیـنم  «: جانیس با صداي رسایی که داشت به لزلی گفت    

بلندي صداي او نظر دیگران     »  سال که ندیدمت چه کار کردي؟      20در این   
اکت شـدند تـا جـواب لزلـی را     را نیز به خود جلب کرد و آنها ناگهـان سـ    

  .بشنوند

                                                 
1 Ginge Rogers : 1940بازیگر زن آمریکا و برندة جایزة اسکار در سال 
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  زندگی لزلی
خـاطر شـما  هـست کـه در آخـرین            «: صـدایی صـاف کـرد و گفـت        لزلی  

خواهم هونولولو    ناهاري که با هم خوردیم من به شما چه گفتم؟ گفتم می           
  ».هاي تازة زندگی ترك کنم را براي کشف فرصت

 ادامــۀ او در. همگــی بــا تکــان دادن ســر حــرف او را تأییــد کــردیم      
 ماه بعد من به نیویورك نقل مکان کـردم تـا   6تقریباً  «: هایش گفت   صحبت

هـاي بیـشتري باشـم و بتـوانم در عـالم هنـر                ها و چـالش     کاشف فرصت 
از قضا خوشبختانه در یک شرکت گرافیکی کـار       . بیشتر تجربه کسب کنم   

هـاي خـودم      این کار به من فرصت داد تا بـا شـهر و خواسـته             . پیدا کردم 
آمـد،    این جابجایی نقطۀ عطفی براي من به حساب مـی         . ر آشنا شوم  بیشت
مـثالً یکـی از   . براي کسی که حتی یکبار هم سوار متـرو نـشده بـود    آنهم  

هـاي پاشـنه بلنـد     روم کفـش  چیزهایی که یاد گرفتم این بود که هر جا می  
هاي بـزرگ هـم      هاي هنر فروشگاه    شرکت در بخش  . خود را همراهم ببرم   

  .هاي من بود بهاز دیگر تجر
اما در این بین هیچ وقت از نقاشی کردن غافل نبـودم و در هـر فرصـتی                   

اي از آپارتمان کوچکم را به ایـن          براي این منظور گوشه   . کردم  نقاشی می 
هـایم     سه پایه و رنـگ     هرازگاهی ،عالوه بر این  . کار اختصاص داده بودم   

هـا   فـتم و سـاعت  ر اي از شهر مـی  داشتم و براي نقاشی به گوشه     را برمی 
راسـتی  . کردم، جاهایی مثل سانترال پارك و یـا راکفلـر سـنتر            نقاشی می 

هایم برگزار کـردم کـه بـرایم      حتی چند سال پیش یک نمایشگاه از نقاشی       
ایـن   والبته چند تایی هـم تـابلو فـروختم      . اي بود    و تازه   العاده  تجربۀ فوق 
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